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Příloha
Dům
stavba
zahrada

Uzavírky tunelů na 
Pražském okruhu

Pozor na plánované sé-

rie uzavírek na Pražském 

okruhu, konkrétně tunelů 

Cholupice a Lochkov v níže 

uvedených termínech. Je 

uzavřena vždy jedna tune-

lová trouba a provoz pře-

veden do protisměrného 

tunelového tubusu. Uzavír-

ka tunelů se uskuteční z dů-

vodu pravidelné údržby. 

Dopravu komplikují dlouhé 

kolony kamionů. Ve špič-

kách počítejte se zdržením 

i několik desítek minut.

Od 17. 4. od 21.00 hod. 

do 22. 4. do 15.00 hod.

Lochkov – Směr D5

 

Od 17. 4. od 21.00 hod. 

do 22. 4. do 15.00 hod. 

Cholupice – Směr D1 (pok)

KRÁTCE

Tradičně první jarní čtvrtek od 

rána až do večerních hodin se na 

pódiu střídali malí umělci. Podle 

věku a zaměření soutěžili v šes-

ti kategoriích o zlaté, stříbrné 

a bronzové stuhy.

Hvězdy v porotě
„Velmi si považujeme toho, že 

v porotách festivalu řadu let use-

dají výkonní a hvězdní hudební 

umělci a pedagogové,“ svěřil se 

nám ředitel Josef Buchal a po-

kračoval: „Tradičně přijíždějí 

sólistky opery Národního diva-

dla v Praze paní Lenka Šmídová, 

Dana Burešová, sólistka opery Ji-

hočeského divadla Eva Štruplo-

vá, umělecký vedoucí Českoslo-

venského komorního orchestru 

Praha Jan Mráček a první hous-

listka orchestru Hana Melíšková, 

členové katedry hudební výcho-

vy pražské Pedagogické fakulty 

Zbyněk Blecha a Marka Pergle-

rová, ale i aktivní jazzmani Jan 

Bukovský a Michal Arnot.“

Domácí se neztratili
Pro malé hudebníky je las-

kavé povzbuzení od poroty 

i zhlédnutí ostatních muzi-

kantů dobrou motivací do 

další práce. V letošní silné 

konkurenci se neztratili 

ani „domácí“ reprezen-

tanti ZŠ, MŠ, ZUŠ Jese-

nice. V kategorii „Mladší 

zpěváci“ získaly Anička 

Valentová a Terezka Tráv-

níčková „bronzovou stuhu“, 

v kategorii „Starší zpěváci“ 

se v pásmu „bronzové stuhy“ 

umístila Sára Meszárosová, 

„bronzový“ je trumpetista Jakub 

Rous z kategorie „Starší instru-

mentalisté“. V kategorii „Mladší 

instrumentalisté“ má Fakultní je-

senická škola reprezentanta „zla-

tého“ houslistu Kristiana Mráčka, 

který se stal ve své kategorii abso-

lutním vítězem. V kategorii „Malé 

sbory“ se jediným nositelem 

„zlaté stuhy“ stalo dudácké duo 

sourozenců Jakuba a Marie Do-

stálových a „bronzovou stuhu“ si 

odneslo klavírní duo Lukáš Vrbka 

a Markéta Brejníková. 

Bouřlivý aplaus doprovodil pro 

ocenění absolutního vítěze ka-

tegorie velkých sborů nevidomé 

děti z Pěveckého sboru Školy 

Jaroslava Ježka, který na Petrklíč 

zavítal již potřetí. Poosmé byla 

předána cena děkanky Pedago-

gické fakulty UK v Praze za od-

borné a příkladné vedení soubo-

ru, kterou si tentokrát odnášela 

vedoucí folklórního souboru 

Modřenec Eva Špačková.

Náročné organizace celého 

dlouhého dne se ujali žáci ZŠ 

Jesenice. Roman Semrád, žák 

9. třídy, po celý den nepustil fo-

toaparát z ruky. Kromě jeho foto-

grafií v Našem REGIONu  může-

te obdivovat jeho práci na webu 

www.fotosemrad.webnode.cz.

Už nyní se může muzikantský 

dorost chystat na příští ročník, 

který vyhlašovatel Dlouhý, Ši-

roký, Bystrozraký o.s. (pořada-

tel dětských táborů) stanovil na 

21. březen 2013. Více na www.

jarnipetrklic.cz. Zbyněk Pokorný

PRŮHONICE – „Emma Srncová, 

malířka naivních obrázků a bý-

valá herečka Černého divadla, 

maluje obrázky, 

na kterých 

r o z k v é t a j í 

neskutečné 

louky v dale-

kých krajích, 

vznášejí se 

kola vezoucí 

veselé klauny 

nebo ne-

všímavé milence, nebo se z nich 

usmívají dívky a ženy s dlouhými 

a rozevlátými vlasy,“ popsal kdosi 

obrazy Emmy Srncové. A každý, 

kdo její rozesmáté, snové obráz-

ky zná, mu musí dát zapravdu. 

Od 27. dubna se obdivo-

vatelé Emminých obrazů 

mohou těšit na velkou re-

trospektivní výstavu u pří-

l e ž i t o s t i 

autorči-

n ý c h 

sedmdesátých narozenin v krás-

ných prostorech Průhonického 

zámku. Autorky jsme se zeptali:

� Na co se mohou návštěvníci vý-

stavy těšit?

Výstava v Průhonicích je téměř 

celoživotní průřez mou tvorbou, 

bude tam přibližně 200 obrazů, 

objektů a litografií. Budu zde vy-

stavovat všechny obrazy, které 

mají moji kamarádi, rodina a já. 

Doma budeme muset malovat, 

stěny jsou prázdné a ošklivé. 

Instalace obrazů na výstavě je 

dílem architekta Jaroslava Ob-

sta, se kterým spolupracuji už od 

svých šedesátin, kdy jsem zjisti-

la, že máme stejné vidění a vkus.

� pokračování na str. 5

Čtvrt století ss Petrklíčem
JESENICE – Tradiční 

hudební festival pro 

malé a mladé hudebníky 

a zpěváky, jejímž 

zakladatelem je ředitel 

Fakultní jesenické školy 

Mgr. Josef Buchal, v březnu 

pokračoval již 25. ročníkem. 

Do kulturního centra přijely 

stovky dětí jak z okolních 

škol, tak z mnoha koutů 

republiky. Jejich výkony 

jako vždy hodnotila odborná 

porota. Ti nejlepší převzali 

ocenění z rukou Josefa 

Buchala, senátora Jiřího 

Oberfalzera, místostarostky 

Jesenice Sylvy Markové, 

výkonného ředitele PORG 

– Libeň Daniela Přibíka.

Stovky malých muzikantů ze všech koutů republiky se již 25 let představují na hudebním festivalu Jarní Petrklíč v Jesenici u Prahy. 

Jejich výkony hodnotí odborná porota. „Velmi si považujeme toho, že v porotách festivalu řadu let usedají výkonní a hvězdní hudební 

umělci a pedagogové,“ svěřil se nám ředitel Josef Buchal (na snímku) Foto: Roman Semrád, žák 9. třídy ZŠ Jesenice

REGION – Již 7. ročník pochodu 

Krajinou barona Ringhoffera se 

letos koná v sobotu 28. dubna. 

Výlet skýtá možnost poznat krásy 

Velkopopovicka, prohlédnout si 

pivovar, pochutnat si na místním 

pivu – Velkopopovickém Kozlu 

a zúčastnit se křtu kůzlátek, po-

tomků místního maskota. Letos 

navíc budou mít po dvaceti le-

tech příležitost zhlédnout běžně 

nepřístupný areál rodinné hrob-

ky Ringhofferů s unikátní plasti-

kou od Josefa Václava Myslbeka. 

V rámci letošního ročníku se po-

dařilo zpřístupnit areál rodinné 

hrobky Ringhofferů, zřejmě nej-

větší pamětihodnosti na trase. 

Hrobka, která je citlivě zasazena 

v krajině na Zaječím vrchu, byla 

postavena v letech 1887-1892 

architektem J. Stibralem. Místo 

posledního odpočinku Františka 

Ringhoffera, zakladatele Velko-

popovického pivovaru, je tvo-

řeno půlkruhovou zdí z kamen-

ných kvádrů, v jejímž středu 

stojí bronzová socha Ukřižova-

ný, dílo J. V. Myslbeka. Účast-

níci tak budou mít jedinečnou 

možnost prohlédnout si hrobku 

a její okolí zblízka, po zbytek 

roku je totiž toto pietní místo 

nepřístupné. Akci organizuje 

mikroregion Ladův kraj a Velko-

popovický pivovar.

� pokračování na str. 5

Organizátorům pochodu Krajinou barona Ringhoffera se 
po dvaceti letech podařilo zpřístupnit areál rodinné hrobky 

Ringhofferů, zřejmě největší pamětihodnosti na trase

Létající postavy a smějící se tváře
Emmy Srncové potkáte od dubna do září na výstavě obrazů v Průhonicích

Od 27. dubna se obdivovatelé obrazů Emmy 

Srncové mohou těšit na velkou retrospektivní 

výstavu u příležitosti autorčiných sedmdesátých 

narozenin v krásných prostorech Průhonického 

zámku

Na mém 
dvorku ne!

Je to pořád stejná písnička. 

Nakupujeme, jezdíme autem, 

spotřebováváme. Následky 

pohodlného životního stylu 

se nám však nést nechce. Za 

použití zubů, nehtů a dalších 

sofistikovaných zbraní se brá-

níme, aby vedle nás stavěli 

obchvat, aby kolem našich 

domů jezdily kamióny, proto-

že nechceme usínat za zvuků 

svištících pneumatik. Pražští 

obyvatelé odmítají kamióny 

ve městě, ale ani středočeš-

tí nechtějí poslouchat hluk 

dopravy. Obyvatelé Písnice 

a Libuše blokují průjezd aut 

přes jejich městskou část na 

Pražský okruh a znemožňu-

jí nájezd na obchvat i všem 

ostatním obyvatelům obcí 

na druhé straně Pražského 

okruhu. Píší se petice proti 

hluku, za obchvaty obchvatů, 

za zákaz vjezdu kamionů. Ka-

mionů, které nám vozí všech-

ny ty krásné a dobré věci do 

našich super marketů, shop-

ping mallů a shopping parků, 

či jak se všechny ty kouzelné 

zahrádky konzumace jme-

nují. Přestože konzumujeme 

produkty dovezené kamiony 

a vesele jezdíme auty, protes-

tujeme proti výstavbě silnic, 

dopravě, stavbám dalších lo-

gistických a nákupních parků. 

Stáváme se tak pomalu ale 

jistě takovými malými český-

mi Nimbies. Nimby, zkratka 

anglického „Not in my back 

yard,“ znamená hezky česky 

„Ne na mém dvorku!“ Otázka 

zní, kde tedy?  Hana Michaliková

GLOSA

Do hrobky po dvaceti letech

STRANA 4

Fialce Fialce 
požehnal požehnal 
kardinálkardinál
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den, nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
21. 4. od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – lektorka: Pav-

la Gaborová – certifi kovaná cvičitelka 

ZUMBY, rezervace nutná. Změna pro-

gramu vyhrazena. U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

JESENICE
21. 4.
JESENICKÝ POHÁR – Celostátní soutěž 

v tanečním sportu. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel.: 603232116, 

mail: dance.novacek&volny.cz 

27. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny, kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel.: 603232116, mail: dance.

novacek&volny.cz 

28. 4 od 14.00 hod.
Výroční členská schůze Sdružení 
zdravotně postižených. Ve velkém 

sále Kulturního centra Jesenice. Všech-

ny členy srdečně zve výbor SZP. Legiti-

mace s sebou. Občerstvení zajištěno

11. 5. od 20.00 hod.
KVĚTINOVÝ PLES. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel.: 603232116, 

mail: dance.novacek&volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
21. 4. od 8.00 do 13.00 hod.
Jílovský jarmark
21. 4. od 10.00 hod.
Gabra a harmonikář – live šanson na 

náměstí

Regionální muzeum
Otevřeno: denně mimo pondělí (pokud 

není svátkem), leden – duben 9-12 

a 13-16 hod., květen – srpen 9-16 hod., 

září – prosinec 9-12 a 13-16 hod. Ote-

vírací doba ve štolách: sezonní provoz 

duben – říjen soboty, neděle a stát. 

svátky: 10-17 hod. (Pro hromadné ná-

vštěvy je možné po dohodě navštívit 

muzeum i štoly mimo otevírací dobu 

i mimo sezonu.) Vstupné do muzea: 

základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodin-

né 90 Kč. Masarykovo nám. 16, tel. 

241 950 791, www.muzeumjilove.cz, 

e-mail: info@muzeumjilove.cz

KAMENICE
19. 4. od 10.15 hod.
JEŽEK, VOSKOVEC, WERICH – Kul-

turní dům Kamenice, Ringhofferovo 

nám 434. Výchovný pořad pro II. st. ZŠ. 

Vstupné 40,- Kč

KUNICE
21. 4. 
Tenisový  turnaj – Čtyřhra pro do-

spělé neregistrované hráče začíná od 

10:00, zápis od 9:30. Rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

25. 4. 
Řemesla aneb zlaté české ručičky 

– Program pro ZŠ, kde děti uvidí, co 

všechno je nutné pro postavení domeč-

ku nebo rekonstrukci zámku. Možnost 

návštěvy i předem objednané veřejnosti. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na  sportcentrum@zamekberchtold.cz

28. 4. 
Minitenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

30. 4. 
Pálení čarodějnic. Hotel Zámek Berch-

told, Tel.: 323 665 445, GSM: 736 757 577, 

sportcentrum@zamekberchtold.cz, www.

zamekberchtold.cz

3. 5. 
Skupinové bubnování. Akce 

pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum

@zamekberchtold.cz

5. 5. 
Den cyklistů aneb otevírání nové se-
zony. Den plný  zábavy, soutěží a her na 

kolech, koloběžkách, tříkolkách a jiný ch 

odstrkovadlech.

5. 5.
Turnaj ve stolním tenisu. Začínáme od 

9:30. Rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

8. 5. 
Beseda s vojáky z Berchtoldu 

– „Oslava konce 2. světové války“

12. 5. 
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

13. 5. 
Vítání občánků
15. 5. 
Řemesla aneb zlaté české ručičky. 
Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

17. 5. 
Den záchranářů. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.c.

19. 5. 
Volejbalový  turnaj. Organizuje 

Mgr. Florentia Ptáčníková, přihlášky za-

sílejte na e-mail Florentia@seznam.cz

20. 5. 
Turnaj ve stolním tenisu. Začínáme od 

9:30. Rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

22. 5. 
Malované písničky s Vítězslavou KLIM-

TOVOU – objevitelkou pohádkové země. 

Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

29. 5. 
Cvičení s pejsky. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

30. 5.
Přehlídka dravců. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

OHROBEC
28. 4. od 15.00 hod.
Tradiční ohrobecká akce Ekohrátky 
– den soutěží pro děti s ekologickou 

tematikou. Sejdeme se jako každý rok 

v 15 hodin na Károvském dětském hřišti

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava foto-

grafi í a kreseb Petra Horáčka nazva-

ná Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografi e významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilustrační 

grafi ky jehličnanů. Výstava bude do-

plněna ukázkami ze sbírky šišek Bo-

tanického ústavu AV ČR. Petr Horáček 

je autorem Encyklopedie listnatých 

stromů a keřů a publikuje v řadě po-

pulárně naučných časopisů.

Každý PÁ od 11. 2. 
od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče 
a děti ve věku 2 – 3 roky. Více infor-

mací na www.sokolovnapruhonice.cz 

nebo tel. čísle 267 310 506

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

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
19. 4. od 15.00 hod.
Kavárnička – Místo: DPS Senior – jí-

delna. Příjemné posezení a popovídání 

při kávě nebo čaji. K poslechu (i tanci) 

bude hrát harmonikář. Všichni jste sr-

dečně vítáni. Vstup zdarma. DPS Senior. 

Irena Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: 

seniorcentrumricany@centrum.cz, kan-

celář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 

12 – 13 hod. 

20. 4. od 14.00 hod.
Žolíkový klub – Místo: DPS Senior. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod. 

21. 4.
Naši furianti – divadelní představení 

– Místo: Praha – Národní divadlo. Za-

čátek: 14:00 hod. Cena 160 Kč. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, 

kancelář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 

12 – 13 hod. 

25. 4. od 14.00 hod.
Pěvecký kroužek – Místo: DPS Senior 

– jídelna. DPS Senior. Irena Moudrá, tel. 

608 163 722, e-mail: seniorcentrumri-

cany@centrum.cz, kancelář: DPS Seni-

or, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 hod. 

26. 4.
Zámek Kačina – Jednodenní zájezd, 

prohlídka zámku a dalších hist. objektů. 

Odjezd: aut. zastávka Masarykovo nám. 

(u Labužníka) 8:00 hod., aut. zastávka 

Sukova 8:05 hod., aut. zastávka K žel. 

stanici 8:10 hod., aut. zastávka Rychta 

8:15 hod. Příspěvek účastníků: 220 Kč. 

Závazné přihlášení do 20. dubna. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, 

kancelář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 

12 – 13 hod. 

Každou středu po 14 dnech
Setkání seniorů v Domově pod Kavčí 
skálou
Každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.
Cvičení na židlích (paní Tréglová) 

v DPS Senior

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory a dia-
betiky (pan Trojánek) v DPS Senior

Každé ÚT a ČT od 18.00 do 20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojá-

nek). DPS Senior

ŠTIŘÍN
20. 4. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Ondřej HAVELKA 

a Melody Makers. Tentokráte s novým 

programem pro rok 2012. Vstupné 

300,-/400,-/500,- Kč. Rezervace vstu-

penek na recepci  – tel.: 255736111

22. 4. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – VERNER COL-

LEGIUM (hoboj, anglický roh, hous-

le, viola, violoncello, fagot). HAYDN 

– BEETHOVEN – MOZART. Vstupné 

250,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci  – tel.: 255 736 111

VELKÉ POPOVICE
28. 4. od 9.30 do 17.00 hod.
7. ročník turistického pochodu Kraji-
nou barona Ringhoffera. Start v 9:30 

v Mirošovicích (vlakové nádraží), 12:00 

křest kůzlátek v pivovaru, prohlídky pi-

vovaru pro účastníky pochodu do 13:00 

zdarma, příležitost zhlédnout běžně 

nepřístupný areál rodinné hrobky Ring-

hofferů v Kamenici. Odměňování v cíli 

v Kamenici do 17:00 hodin

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

Bruslení s kozlem 

22. 4. od 13.30 do 15.30 hod.
Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 let 

a důchodci – 20,- Kč.  Zimní stadion 

HC Slavoj Velké Popovice.

VESTEC
30. 4. od 16.00 hod.
Čarodějnice. Tradiční pálení čarodějnic 

za vesteckým rybníkem. Těšit se mů-

žete na občerstvení, soutěže pro děti 

a spoustu zábavy.

26. od 9.00 hod.
100 let od založení hasičů ve Vest-
ci. Celodenní oslava kulatého výročí od 

založení dobrovolných hasičů ve Vestci. 

Během dne uvidíte spoustu hasičské 

zásahové techniky, předvedení hasič-

ského zásahu, pouťové atrakce. Na akci 

bude zajištěná živá muzika, spousta 

občerstvení, také zde budeme grilovat 

celé prase. Během dne proběhne slo-

sování tomboly o hodnotné ceny. Více 

informací bude průběžně zveřejňováno 

na www.sdh-vestec.cz

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3. 4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-

kročilí), se budou konat v sokolovně ve 

Vraném nad Vltavou. Začínáme již 3. 4. 

Připravila Tělocvičná jednota Sokol Vra-

né nad Vltavou. Podrobnosti naleznete 

na webových stránkách www.sokolvra-

nenadvltavou.cz

VŠECHROMY
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. 
Prozpěvování s klávesami s Petrou. 

Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. 

Společně si zazpíváme za doprovodu 

kláves spoustu lidových písniček a zná-

má rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbe-

ná dětská říkadla a rozpohybujeme se 

u tanečků. Po svačince si podle zájmu 

vytvoříme něco pěkného z papíru nebo 

přírodních materiálů. Před a po progra-

mu bude volná herna. Vstupné 70,- Kč, 

s permanentkou za 50,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06, e-mail:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Každá středa od 9.30 do 11.00 hod. 
Keramika pro nejmenší s Míšou pro 
děti od 2 let. Děti si vyzkouší práci s hlí-

nou – tvarování, válení, razítkování, krá-

jení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou 

motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky 

se po přežahu v peci obarví glazurou 

a ještě jednou vypálí. Vstupné 100,- Kč, 

s permanentkou za 70,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 e-mail: mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Změna programu vyhrazena

• www.pracujdoma.info. Zaškolíme

• Přijmeme PEKAŘE - PEKAŘKU na pozici mísič těsta, obsluha 

pece  do Staročeské pekárny Dobřejovice . Směnný noční provoz , 

dobré platové podmínky. 

 info na tel.  p. Šindelářová 777 718 109  čas od 8.00 - 15.00 hod  

• Prodám novou plno digitální líheň na 60ks vajec, cena 3150 Kč, 

tel. 733 483 672  

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

bohaté občerstvení zajištěno po celý den  doprovodný a zábavný

program pro malé i dospělé návštěvníky  k poslechu a tanci Vám

zahraje hudba Pepíčka Hotového a od 13 hodin BABOUCI – nejstarší 

jihočeská dechovka

Spojení: autobus č. 341 z Nádraží Modřany do Libně, 

autobus č. 333 a 331 z Budějovické s přestupem v D. Břežanech na bus č. 341.

Další info: Jaroslav Fejfar - 241 940 773, 241 940 107, Pavel Veselý 737 920 529,

František Hruška 608 434 191.

Příspěvek na celý den této akce 

je 50 Kč/osoba. Hlavní sponzor akce

AGROMEX s.r.o

 6:00  –   8:00  sraz sběratelů a traktoristů v Libni

 8:00  výjezd traktorů z Libně do Libře

 8:30 – 10:00  výstava traktorů na návsi v Libři

 9:30 – 10:30  průjezd motocyklů obcí Libeň

 10:30 – 11:30  průjezd automobilů obcí Libeň

 11:30 – 15:00  průjezd historických traktorů obcí Libeň

Po každém průjezdu následuje výstava strojů.

Srdečně Vás zveme dne 28. dubna 2012 na 

6. ročník výjezdu a výstavy 
historických traktorů

 Majitelé historických Obec Sbor dobrovolných

 traktorů Libeř-Libeň hasičů Libeř

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 28. 4. 2012

Disco párty 60.-80. léta od 20:00
Široká nabídka našich piv a stylových specialit
Otevřený gril s grilovanými

 pochoutkami

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

Tradiční kostýmový průvod, 
dílničky, závod v létání na 

koštěti a soutěže.
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KRÁTCE KRÁTCE

Vidět a být viděn
ZAJEČICE – O tom, jak 

správně přecházet přes 

silnici si s policistkami be-

nešovské preventivně in-

formační skupiny povídaly 

děti z Rodinného centra 

Zajíček. Policistky za dětmi 

přijely 3. dubna v dopoled-

ních hodinách do Zaječic. 

Nejdříve jim představily 

práci policie pomocí obráz-

ků, na kterých byli vyobra-

zeni policisté různých slu-

žeb. Pak si s dětmi povídaly 

na téma dopravy. Policistky 

předškolákům na obrázko-

vém kalendáři ukázaly, jak 

správně a bezpečně pře-

cházet přes silnici, jak ces-

tovat v autě, kde si mohou 

hrát a jak je důležité mít při 

jízdě na kole cyklistickou 

přilbu. Nezapomněly ani na 

dopravní značky a dětem 

vysvětlily důležité pravidlo 

„vidět a být viděn“. 

por. Bc. Zuzana Stránská 

Čarodějnice 
za rybníkem 

VESTEC – V pondělí 30. dub-

na od 16.00 hodin se bude 

konat tradiční pálení čaro-

dějnic za vesteckým rybní-

kem. Těšit se můžete na ob-

čerstvení, soutěže pro děti 

a spoustu zábavy.

Miroslav Pašek

Tradiční koncert 
svatého Jiří

VRANÉ N. VLTAVOU – Sbor 

sv. Jiří zve na svůj tradič-

ní poutní koncert, který se 

uskuteční u příležitosti svát-

ku patrona kostela i sboru ve 

zdejším kostele sv. Jiří  v so-

botu 21. dubna od 17. hod. 

Vzhledem k letošnímu dlou-

hotrvajícímu chladnému po-

časí doporučujeme návštěv-

níkům obléci se přiměřeně 

teple. Vstupné na koncert 

je jako obvykle dobrovolné, 

tentokrát ve prospěch čin-

nosti sboru sv. Jiří.

Blanka Tomková

Hlavně že je večírek
PRAHA 6 – Opulentní hu-

dební narozeninový ve-

čírek s názvem Tři sestry 

27 let Open – air se uskuteční 

18. – 19. 5. Letošní 27. na-

rozeniny oslaví Tři sestry již 

tradičně pražským koncer-

tem na koupališti Džbán. 

V pátek přijedou pogratulo-

vat legendární The Toy Dolls 

z Velké Británie. Po velmi 

dlouhé době se zde též před-

staví skupina Telex (bude se 

jednat o jejich jediné vystou-

pení v Praze) a samozřejmě 

mnozí další. V sobotu Džbán 

přivítá tradiční gratulanty 

E!E, Totální nasazení, Do-

ctor P.P a vše vyvrcholí více 

než dvouhodinovým kon-

certem Tří sester podpoře-

ných množstvím hostů či 

bývalých spoluhráčů. Vstu-

penky můžete koupit v sí-

tích Ticketstream, Eventim, 

Ticketportal, Sazka Ticket 

nebo nejlevněji v našich hos-

podách Na Staré, Kovárně, 

Vozovně, Sokolovně či Ci-

helně! Opět nebude chybět 

relax zóna, dětský koutek 

a spousta zajímavých stánků 

s jídlem a věcičkami. Vstup-

né v předprodeji: 325 Kč/pá-

tek, 325 Kč/sobota, 460 Kč/

dvoudenní permanentka.

Nocovali v knihovně
VRANÉ NAD VLTAVOU – Od 

pátku 13. dubna do sobo-

ty 14. dubna 2012 v místní 

knihovně ve Vraném nad 

Vltavou přenocovalo již 

potřetí 20 malých čtenářů, 

obě knihovnice a také nás 

navštívilo 8 strašidel s otáz-

kami pro děti při noční bo-

jovce. Všechny děti statečně 

prošly celou trasu a plnily 

úkoly. Také si během večera 

vyrobily strašidelné záložky 

do knih, dostaly čtenářské 

deníky, které si začaly psát 

ještě ten večer v knihovně. 

Ráno děti dostaly diplomy 

za účast, dále pro nejlepšího 

a nejmladšího čtenáře a také 

již tradičně diplom pro nej-

lepšího spáče. Poté jsme 

všichni zasadili další stro-

meček Pohádkovník. A nyní 

se již můžeme těšit na další 

akce v naší knihovně.

www.vranenadvltavou.cz

Stoleté jubileum
VESTEC – V sobotu 26. květ-

na od 9.00 hodin proběhne 

celodenní oslava kulatého 

výročí od založení dobro-

volných hasičů ve Vestci. 

Během dne uvidíte spoustu 

hasičské zásahové techniky, 

předvedení hasičského zása-

hu, pouťové atrakce. Na akci 

bude zajištěná živá muzika, 

spousta občerstvení, také 

zde budeme grilovat celé 

prase. Během dne proběhne 

slosování tomboly o hodnot-

né ceny. Více informací bude 

průběžně zveřejňováno na 

www.sdh-vestec.cz.

Miroslav Pašek

Požár v restauraci
PRŮHONICE – Dne 6. 4. 

krátce před třetí hodinou 

ranní byl oznámen na tís-

ňovou linku hasičů požár 

restaurace v Průhonicích. Na 

místo byly vyslány jednotky 

HZS Středočeského kraje PS 

Říčany a HZS hl. města Prahy 

HS4 Chodov, dále dobrovol-

né jednotky SDH Průhonice 

a SDH Říčany. Požár zasáhl 

část kuchyně a objekt byl sil-

ně zakouřen. Hasiči provedli 

lokalizaci požáru a součast-

ně odvětrání celého objektu 

pomocí přetlakové ventilace. 

Při požáru došlo k lehkému 

poranění majitele restaura-

ce, který ještě před příjez-

dem hasičů zjišťoval, co se 

v kuchyni stalo. Byl následně 

na místě ošetřen přivolanou 

záchrannou službou. Příčina 

požáru je předmětem další-

ho šetření vyšetřovatele.

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Znáte je?
JÍLOVÉ U PRAHY – Policis-

té vyšetřují případ vloupání 

do výherního automatu, ke 

kterému došlo na začátku 

března v restauraci v Jílovém 

u Prahy. Pachatel si odnesl 

hotovost přes 14 tis. Kč. Zá-

znamovým zařízením byl za-

chycen pohyb muže a ženy 

se psem, ve věku kolem 

40 let. Muž byl štíhlé 190 až 

200 cm vysoké postavy, krát-

ce střižených tmavých vlasů 

s výraznými kouty, protáh-

lým obličejem s propadlými 

tvářemi a neholeným strniš-

těm vousů. Oblečen byl do 

světle zelené nebo modré 

mikiny s kapucí a modrých 

džínových kalhot. Hovořil 

česky. Žena byla vysoká 175 

až 180 cm, štíhlé postavy, 

rovných odbarvených tma-

vých vlasů na blond. Na sobě 

měla růžovou bundu s kapu-

cí s bílým kožíškem a modré 

džínové kalhoty. Dvojici do-

provázel lovecký pes. K vy-

světlení může přispět i vý-

pověď této dvojice. Jílovští 

policisté obracejí se žádostí 

o zjištění jejich totožnosti. 

Info můžete policistům sdě-

lit na služebně PČR v Jílovém 

u Prahy nebo zavolat na tel.: 

974 882 710.

nprap. Zdeněk Chalupa

tisk. mluvčí 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

INZERCEINZERCE

VELKÉ POPOVICE – Hasič – 

kdo je to a jak by měl vypadat? 

To je zajímavá otázka. A nějak 

podobně se zeptali i Velkopo-

povičtí hasiči z Lojovic dětí, pro 

které si připravili netradiční 

soutěž. Jednalo se o to, že děti 

na základní škole ve Velkých 

Popovicích měly namalovat, jak 

si takového hasiče samy před-

stavují. A v hodinách výtvarné 

výchovy se začala pod rukama 

dětí rodit přímo hotová umě-

lecká díla. Ostatně se sami mů-

žete přesvědčit, a nejen to. Na 

webových stránkách www.sdh-

lojovice.cz, kde je vystaveno 

25 obrázků, které kantoři 

museli z velké hromady vybrat, 

můžete přidat i svůj hlas. Každé-

ho žáka potěší, když uvidí, že se 

jeho obrázek líbí. A co by to bylo 

za soutěž bez cen. Samozřejmě, 

že po ukončení soutěže budou 

nejlepší obrázky oceněny něja-

kou sladkostí, ale autoři úplně 

nejlepších budou mít i šanci, že 

je hasiči z Lojovic svezou pěkně 

v hasičském autě jako pořádné 

hasiče se sirénou. Soutěž probí-

há do konce května, vítězný ob-

rázek bude uveřejněn v červno-

vém vydání Našeho REGIONu.

 Juriš Pavel, SDH Lojovice

VRANÉ NAD VLTAVOU – Jaro 

je období, které má rád snad 

každý z nás. Sluníčko stále více 

hřeje, vykvétají další a další jarní 

květiny a teplo vytahuje hmyz ze 

zimních úkrytů. Je to období, kdy 

se tažní ptáci mohou navrátit do 

našich krajů, neboť zde již najdou 

dostatek potravy. Každým rokem 

na ně čekáme a s oblibou naslou-

cháme jejich zpěvu. Na zahrady 

se vrátí rehkové a zvonohlíci, nad 

poli krásně zpívají skřivani. Jste-li 

také milovníkem přírody a rádi se 

zaposloucháte do zpěvu ptáků, 

přidejte se k nám, dobrovolní-

kům Centra ekologické výchovy 

Zvoneček ve Vraném nad Vlta-

vou, a přijďte jaro s prvními pta-

čími písničkami přivítat s námi 

v rámci akce Vítání ptačího zpě-

vu, kterou již 18. rokem pořádá 

Česká společnost ornitologická 

spolu dalšími organizacemi po 

celé České republice. 

Setkáme se v sobotu 12. 5. 2012 

v 8:00 na dolní části náměstí 

v Mníšku pod Brdy. Z náměstí 

půjdeme procházkou k rybníku 

Sýkorník. Cestou budeme po-

zorovat ptáky, povídat si o nich 

a poslouchat jejich zpěv. U ryb-

níka Sýkorník bude probíhat od-

chytová akce s ukázkou kroužko-

vání. Nezapomeňte s sebou vzít 

i děti, třeba si budou moci i zblíz-

ka prohlédnout rákosníka – ptáč-

ka, který ušil krtečkovi kalhotky.

Podrobnější informace najdete 

na webových stránkách CEV Zvo-

neček: www.cev-zvonecek.cz. Za 

trvalého deště se akce nekoná.

CEV Zvoneček, Mgr. Gabriela Dobruská

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Jedná se o akci zaměřenou na 

bezpečnost chodců v silničním 

provozu realizovanou Policií 

České republiky ve spolupráci 

se Zdravotní pojišťovnou Minis-

terstva vnitra ČR a Českou radou 

dětí a mládeže.

Policista z Preventivně informač-

ní skupiny PČR Praha venkov 

– Jih společně s policisty z OOP 

Hradišťko oslovoval u přecho-

dů v Davli poblíž základní školy 

chodce z řad dětí. S oslovenými 

bylo hovořeno o zásadách bez-

pečného přecházení vozovky, 

přičemž byli upozorněni na ne-

bezpečné situace a nejčastější 

příčiny dopravních nehod na 

přechodech pro chodce. 

Pod vedením učitelek si v Dav-

li pak děti z prvních a druhých 

tříd základní školy vyzkoušely 

v silničním provozu přecházení 

vozovky na přechodu se světel-

nou signalizací a bez semaforu. 

Při této činnosti je pozorně sle-

doval policejní mluvčí, aby jim 

případně vysvětlil chyby nebo 

nejasnosti, kterých by se mohly 

dopustit. Prvňáčci a druháci to 

však zvládli na výbornou. 

Ve Velkých Popovicích zase mluv-

čí navštívil mateřskou školu, kde 

s předškoláky hovořil o správném 

přecházení, jak vypadá přechod 

pro chodce, semafor a některé 

dopravní značky. Na doplnění 

celého povídání pak děti shlédly 

preventivní film s dopravní té-

matikou „Bezpečná cesta“, který 

je určen pro děti předškolního 

věku. nprap. Zdeněk Chalupa 

tiskový mluvčí PČR Praha - venkov

Zebra se za tebe nerozhlédne
DAVLE, VELKÉ 

POPOVICE – Policisté 

z Preventivně informační 

skupiny PČR Praha 

venkov – Jih se ve dnech 

2. – 3. dubna  zapojili do 

celorepublikové preventivní 

akce „Zebra se za tebe 

nerozhlédne“.

Vítání ptačího zpěvu

Hasič očima dětí

25 nejlepších obrázků dětí ze ZŠ Velké Popovice s hasičskou tematikou soutěží o vaši 

přízeň do konce května. Soutěž nazvanou Hasiči očima dětí pro ně připravili hasiči 

z Lojovic ve spolupráci s učitelským sborem. Hlasovat pro nejlepší obrázek můžete 

na www.sdh-lojovice.cz
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V Jesenici 
ve slané 

mořské vodě!
Přijímání přihlášek 
a informace na: 
recepce 313 034 207, 
775 606 896, 739 353 161, 
iv.hladikova@seznam.cz

www.vodnideti.cz

 půjčka 100 000 až 3 000 000 Kč  
 doba splácení 12 až 96 měsíců  
 bez nahlížení do registrů  
 bez dokládání příjmů
 přímo od poskytovatele

PŮJČKA NA REKONSTRUKCI 
VAŠEHO DOMU ČI BYTU

VOLEJTE ZDARMA  
800 999 666

Žádat o půjčku můžete i on-line na:  

www.ecredit.cz

 možnost vzít jídlo s sebou 
 VAŘÍME OBĚDY PRO FIRMY, 
 závoz zdarma od 20 obědů a zároveň  

 do 15 km od V. Popovic,
 Pondělí – Pátek 6.30 – 17.00 

reznictvikadlec@seznam.cz  www.reznicka.jidelna.sweb.cz
Ringhofferova 657 naproti pivovaru Velké Popovice

ŘEZNICKÁ JÍDELNA 

Kadlec Petr
Pro podporu firem, které financujeme (Praha a Středočeský kraj)

hledáme mimořádně úspěšné a schopné  
projektové manažery na posty:  

 Generální ředitel společnosti
Provozní ředitel společnosti
 Obchodní ředitel společnosti

Naše nabídka je výzvou a šancí pouze pro silné a schopné leadery, cha-

rismatické jedince s praktickým uvažováním, organizačními schopnostmi,  

vysokoškolským vzděláním, obchodním duchem a tzv. „selským rozumem“.

Co u nás najdete: perspektivu, různorodost řídících projektů, nadšení, jasná 

pravidla, žádné dlouhé řeči, vysoké pravomoci, neustálý Váš osobní rozvoj, 

výborné finanční ohodnocení…

Jste-li silnou osobností zareagujte prosím na náš inzerát i v případě,  

že jste doposud zaměstnán/a. Do našich projektů můžete „naskočit“  

třeba až za několik měsíců – podle Vašich možností a potřeb.

Svůj životopis nám prosím zašlete 
na e-mail: reditel@management-finance.cz  

www.management-finance.cz

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy hnědého uhlí od 1. 4. 12 – 31. 5. 12. 

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

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

e-mail: stadreko@stadreko.eu, tel: 603 334 262, www.kominstadreko.cz

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12.636 s DPH  8 m, průměr 160

13.926 s DPH  8 m, průměr 200
Cena včetně dopravy

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Fialce požehnal kardinál
„Je to nenávratná investice,“ titu-

luje megastavbu sám Ivan Drbo-

hlav. Hlavním záměrem totiž je, 

aby aktivity, které bude centrum 

Na Fialce nabízet, mohl využít 

skutečně každý. „Už teď se nám 

hlásí místní spolky a sdružení od 

ragbystů přes šachisty, florba-

listy atd.,“ dodává Lukáš Basík, 

jednatel společnosti Openplace, 

která projekt zaštiťuje. 

S manželkou Lucií, dcerou Ivana 

Drbohlava, přišli s nápadem rodin-

né centrum ve městě vybudovat. 

„Asi před dvěma lety tak vznikla 

idea na založení malého rodinné-

ho centra, které by se orientovalo 

na děti předškolního věku. Když 

jsme se s tím pochlubili rodičům, 

jejich reakce byla velmi pozitivní. 

Zároveň ale namítali, že je to řeše-

ní pro úzkou věkovou skupinu a že 

budeme s ostatními rodiči řešit 

problém za pár let znovu. Začaly 

se tedy tvořit obrysy zájmového, 

sportovního a kulturního centra 

pro děti všech věkový ch kategorií, 

jehož některé části by mohli využí-

vat všichni obyvatelé Říčan a okolí. 

Od začátku jsme věděli, že inves-

tice do takového projektu by byla 

velmi vysoká a musela by bý t nená-

vratná. Jen tak by se mohl naplnit 

smysl projektu, tedy že vstupné 

bude přijatelné opravdu pro kaž-

dého,“ komentuje začátky projek-

tu Lukáš Basík.

Pro každého něco
Velký m lákadlem nového centra 

bude pětadvacetimetrový  plavecký  

bazén. Dopoledne ho budou vyu-

žívat školy v rámci povinné vý uky 

plavání, odpoledne děti navštěvu-

jící plavecké kurzy a po zbylý  čas 

bude moci samozřejmě využívat 

bazén i veřejnost. V bazénové čás-

ti si budou návštěvníci moci zajít 

i do sauny nebo na masáž.

Další vý znamnou součástí cen-

tra bude tělocvična s hlediš-

těm. Hrací plocha o rozměru 

36x18 metrů poskytuje dosta-

tek prostoru pro většinu kolek-

tivních sportů, a to i na soutěž-

ní úrovni. Víceúčelový  sál bude 

využit jako kino a bude hostit 

i různé divadelní spolky.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Zajímá vás výstavba centra 
Na Fialce? Chtěli byste se 

Lukáše Basíka na něco zeptat? 

Napište nám na pokorny@nasregion.cz. 

Rozhovor s ním uveřejníme v následují-

cím čísle Našeho REGIONu.

ŘÍČANY – „Budou i další,“ odpovídá na otázku Ivan 

Drbohlav, zda trend soukromých investorů, kteří podporují 

výstavbu neziskových projektů, bude pokračovat. On sám 

s rodinou bude financovat 150 miliony korun výstavbu 

volnočasového centra Na Fialce, nedaleko samého centra 

Říčan. V úterý 3. dubna poklepal spolu s kardinálem Dukou 

a starostou města Kořenem na základní kámen stavby, která 

by měla otevřít brány na jaře příštího roku.

Dohoda mezi městem, církví a soukromým investorem? Možné to je. Důkazem je 

právě zahájená výstavba multifunkčního centra Na Fialce v Říčanech. Představitelé 

všech tří stran (zleva starosta města Vladimír Kořen, kardinál Dominik Duka a inves-

tor Ivan Drbohlav) poklepali 3. dubna před zraky desítek diváků na základní kámen

Podle návrhu MŠMT by totiž 

školy dostávaly peníze podle 

naplněnosti tříd, nikoliv pod-

le počtu žáků ve škole, jako je 

tomu dosud. Na 2. stupních ZŠ 

by se tím ušetřilo 398 milionů 

korun. Na druhou stranu podle 

starostů, ředitelů škol, školských 

odborů, Sdružení místních sa-

mospráv (SMS ČR) a Svazu měst 

a obcí (SMO) by tento krok vedl 

k likvidaci mnoha venkovských 

škol. Nejvíc ohrožené jsou úplné 

venkovské školy, kde bývá ve tří-

dách 15 až 20 dětí. 

Návrh počítá s tím, že ideálně 

naplněná třída má průměrně 24 

žáků, optimální počet je 26 a mi-

nimální počet 22 žáků. „Jen ve 

Středočeském kraji nesplňuje 

uvažovanou normu 24 žáků na 

třídu 265 škol. Takové školy by 

se buď musely slučovat, nebo by 

je obce musely dotovat či zrušit,“ 

obává se Petr Halada, předseda 

Středočeské krajské organizace 

SMS ČR. Odborníci ze školských 

odborů spočítali, že by v někte-

rých okresech zůstaly jen měst-

ské školy, ostatní by nejspíš mu-

sely zrušit 2. stupeň a staly by se 

z nich málotřídky. 

Tak, jak se shání v současné době 

místa ve školkách, bude nedo-

statek míst ve školách. To je pro-

blém všech vesnic v okolí Prahy, 

které mají satelitní výstavbu. 

I větší školy, které mají kapacitu 

školy naplněnou, by měly s no-

vým návrhem problém.

Letos v lednu proběhlo jednání 

pracovní skupiny pro školství 

a sport SMS ČR a školské komise 

SMO. Jeho účastníci se shodli, že 

materiál o reformě regionálního 

školství je nepřipravený a nelze 

ho realizovat plošně. 

Navíc se nehodí pro všech-

ny školy v ČR. Podle SMS ČR 

by reforma ohrozila 50 – 70 % 

venkovských škol. 13. března 

zveřejnilo SMS ČR petici, kde 

reformu zásadně odmítá jako 

celek. „Prosíme o podporu této 

petice, která má za cíl shromáž-

dit dostatek podpisů (10 tisíc) 

k tomu, aby se problematika 

regionálního školství dostala 

na pořad jednání horní komory 

Parlamentu České republiky,“ 

vyzývá SMS ČR. V petici se píše: 

„Vyjadřujeme naprostý nesou-

hlas s návrhy obsaženými v tis-

ku. Návrh je třeba kompletně 

přepracovat tak, aby se zacho-

vala dostupná síť základních 

škol a nebyl tak narušen rozvoj 

regionálního školství.“

Podle exministra školství Josefa 

Dobeše by se díky reformě získa-

ly peníze navíc, ty by pak měly jít 

školám na zkvalitnění výuky. To 

ale kritici reformy neuznávají, 

podle nich se úspory nedosta-

nou do školy, naopak náklady se 

přesunou na rodiče a obce. 

Lucie Paličková

ŠTĚRBOHOLY – Benzínová 

pumpa na štěrboholské spojce 

zaznamenala v minulém týdnu 

nebývalý rozruch, když zde na-

rychlo zastavil poslanec Věcí ve-

řejných Radim Vysloužil s man-

želkou. Při cestě do porodnice 

v Brandýse nad Labem je překva-

pil náhlý porod, poslanec stačil 

zajet ke kraji a během minutky 

na zadním sedadle odrodil svou 

druhorozenou dceru.

Tento porod proběhl naštěstí bez 

komplikací a manželé Vysloužilo-

vi si zaslouží obdiv. Ne vždy však 

náhlý či dokonce domácí porod 

končí šťastně. Příkladem toho je 

třeba nedávný případ z nedale-

kých Rožďalovic na Nymbursku, 

kdy při porodu doma zemřel no-

vorozenec… Bohužel tyto přípa-

dy nejsou ojedinělé a stále více 

maminek chce rodit doma. Mo-

hou za to zejména diskuze na in-

ternetu kde maminky, kterým se 

podařilo bez komplikací porodit 

doma zdravé děťátko, nepřímo 

ovlivňují další rodičky. Tyto příbě-

hy jsou velmi emotivní a krásné, 

ovšem maminky, u nichž takový 

porod neskončil dobře, si větši-

nou neléčí 

bolavou duši prostřednictvím 

netové diskuze...

Alternativou by měl být vznik tzv. 

porodních domů, kde by s ro-

dičkou byly porodní asistentky, 

a lékař by byl v dosahu jen na za-

volání. Ty chce prosadit ministr 

zdravotnictví Leoš Heger. Otáz-

kou zůstává, zda by se ženy, které 

se rozhodly rodit doma, do po-

rodních domů přeci jen přesunu-

ly. Jak se na domácí porody dívá 

náš přední porodník docent An-

tonín Pařízek? „Absolutně s nimi 

nesouhlasím. Porod doma lze 

pouze v případě, kdy je přítom-

na osoba, která dokáže zresu-

scitovat jak matku, tak i dítě, 

a s dojezdem do porodnice 

do 20 min., což málokde 

lze zajistit. Než doprovod 

u porodu vyhodnotí, že 

se dítě dusí, uběhne 5-10 

minut, než přijede zá-

chranka, uběhne dalších 

minimálně 15 minut. S ces-

tou zpět se rodička dostane 

na sál v nejlepším případě po 

45 minutách a to už je na záchra-

nu většinou pozdě. Cestu nevi-

dím ani v porodních domech, 

pokud by nebyly v blízkosti 

porodnice, lépe přímo v areálu 

porodnice, ale v přestavbě sálů 

tak, aby opravdu suplovaly do-

mácí prostředí, ve zkrácení doby 

hospitalizace pro matku i dítě, 

v perfektní následné péči a vzdě-

laných porodních asistentkách.“ 

Lenka Bartáková

Nahradí lékaře asistentka?

Porod na netradičním místě

Co bude s venkovskými školami?
ŠKOLSTVÍ čekají v příštích 

letech velké změny. Už 

vloni byl zveřejněn záměr 

Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), podle kterého 

by se měl změnit systém 

financování regionálního 

školství. Od té doby diskuse 

na toto téma neustaly, 

před týdnem byla dokonce 

zveřejněna petice proti 

tomuto záměru.

Podle kritiků by reforma ohrozila 50 až 70 % venkovských škol. Měla by začít platit 

od roku 2013, mnozí žádají, aby vše začalo platit až v roce 2014. Jak to nakonec 

dopadne, je nyní těžké předvídat Foto: Lucie Paličková

Znění petice si můžete přečíst, 
případně ji podepsat, na adrese: 

http://smscr.cz

Jak zvládnout porod v kritické situaci, radí Doc. MUDr.
Antonín Pařízek, CSc. na portálu www.porodnice.cz



Výrobou šamanských rámových 

bubnů nás provede Jonáš, který 

se soustředěně věnuje přípravě 

prostoru, kde budou bubny vzni-

kat. Uprostřed místnosti kolem 

velkého krystalu hoří čtyři svíčky 

představující živly. Sedíme oko-

lo v kruhu. Z velkého plastového 

sudu Jonáš vytahuje mokré suro-

vé jelení kůže, které rozprostírá na 

podložky po zemi a na ně rozmis-

ťuje různě velké obruče z jasano-

vého dřeva. Naše nosy si postupně 

zvykají na neznámý pach.

Když je vše připraveno, Jonáš po-

sílá dokola kámen, my se postup-

ně představu-

jeme a krátce 

sdělujeme, 

proč tu jsme. 

Začíná ob-

řad. Jonáš 

říká „Ptal 

jsem se je-

lenů, jest-

li z nich 

m ů -

žeme vyrobit bubny. Jeleni 

souhlasí.“ Děkuje-

me jelenům 

za kůže 

a jasanům za dřevo. Učitel 

nás obchází, u každého se 

zastaví, okouří ho 

šalvějí a bubnuje 

na šamanský bu-

ben, jehož vibra-

ce procházejí celým tělem.

Najdi svůj buben
„Vybírejte citem a ne ro-

zumem,“ říká Jonáš. 

Procházíme mezi 

obručemi polože-

nými na  kůžích 

a čekáme, která 

si nás přitáhne. 

Když najdeme 

tu pravou, po-

ložíme ruku 

do středu bu-

doucího bub-

nu a je rozhod-

nuto.

Výroba může 
začít

Z kůže vystřihneme 

kruh o kousek větší, 

než je průměr obruče, po 

jeho obvodu uděláme dlátem 

dírky. Ze zbytků kůží si nastříhá-

me řemínky, které protahujeme 

dírkami a jejich pomocí postup-

ně vypínáme kůži přes vnitřní 

stranu obruče. Jsou tři způsoby 

natažení a každý z nás si může 

vybrat, jak bude pracovat. Když 

je kůže na obruči dostatečně 

napnutá, začíná práce na úcho-

pu bubnu. Možností vyvázání 

řemínků je hodně, buben by se 

měl dobře držet, dále zaleží na 

fantazii a záměru. 

Rituál
Bubny jsou hotové, ale jejich 

zvuk se rozezní až za týden, kůže 

musí pomalu vysychat. Začí-

ná obřad, opět sedíme v kruhu 

a zasvěcujeme (vítáme) hotové 

bubny v dýmu posvátných bylin. 

Po přivítání bubnů pokračuje-

me ve společném muzicírování. 

Pro hraní můžeme použít různé 

jednoduché etnické nástroje na-

příklad africké bubny djembe, 

tibetské mísy a zvonky, dešťové 

hole, ozvučné žáby… Se zavře-

nýma očima hrajeme jednotli-

vým živlům. 

Na výzvu Jonáše máme říci, jak 

se cítíme. Já děkuji, nejen za bu-

ben a pěkný den, ale tak nějak 

za všechno. Heltcha
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VYHRAJTE
Letecký zájezdLetecký zájezd do Středomoří do Středomoří
Víkendový pobytVíkendový pobyt v Resortu Svatá Kateřina v Resortu Svatá Kateřina

a další věcné ceny!

se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, a. s.

Soutěž probíhá od 20. 3. do 20. 6. 2012
Vylosování se uskuteční 26. 6. 2012

www.eximtours.cz www.katerinaresort.cz

Další dobrý důvod, proč být s námiVíce na www.ppas.cz nebo v obchodních kancelářích.

Plyn_284x108_LeteckyZajezd.indd   1 11.4.2012   14:30:10
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� pokračování ze str. 1

Pochod Krajinou barona Ring-

hoffera letos startuje 28. dubna 

v 9:30 na nádraží v Mirošovicích. 

Z Mirošovic se účastníci již tra-

dičně vydají do Velkých Popovic, 

kde se mohou návštěvníci vydat 

na prohlídku pivovaru a ochutnat 

tankové pivo Kozla 11°. Budou tak 

mít možnost ocenit poctivou prá-

ci a tradiční řemeslo, které za ob-

líbeným pivem stojí. Pro všechny, 

kdo vyrazí na trasu v oblečení 

z dob Rakousko-Uherska, je při-

pravena soutěž o nejlepší kostým. 

Kozel bude rovněž odměňovat 

všechny výletníky, kteří dorazí do 

cíle v Kamenici do páté hodiny 

odpoledne. Tradičně proběhne 

křest kůzlátek, letošních potom-

ků kozla Oldy, maskota pivova-

ru. Celá trasa s deseti zastávkami 

je dlouhá 20,3 km. (red)

PRAKTICKÉ INFORMACE
Jak se dostat na start a zpět 

domů:

Trasa navazuje na Pražskou inte-

grovanou dopravu. Do Mirošo-

vic se lze dostat vlakem po trati 

221 (Praha, hl. nádraží – Benešov 

u Prahy). První vlak vyjíždí 7.20, 

dále 7.50, 8.20 a pak každou ho-

dinu. Zpět z Kamenice můžete 

od kulturního domu využít MHD 

přímo do Prahy k metru Budě-

jovická nebo využít zajištěného 

odvozu mikrobusem na nádraží 

ve Strančicích ke spojům na Pra-

hu nebo Benešov.

• 10 zastavení na naučné stezce 

Krajinou barona Ringhoffera

Do hrobky po dvaceti letech
Létající postavy a smějící se tváře

� pokračování ze str. 1

� Proč jste si vybrala pro re-

trospektivní výstavu svých 

obrazů prostory právě 

v Průhonicích?

Já jsem vlastně žádnou výsta-

vu ke svému jubileu nepláno-

vala, ale moji dlouholetí ka-

marádi, Pavel Marek a Mája 

Nováková, se spojili s průho-

nickou starostkou, paní Boro-

vičkovou, ta zase oslovila Bo-

tanický ústav akademie věd 

v Průhonicích a bylo rozhod-

nuto. Pavel a spol. se pustili 

do neuvěřitelné práce, která je 

u nekomerční akce hodně slo-

žitá a drahá. Vše, co se dá, dělá 

sám a naši nejbližší, někteří 

přátelé pomáhají sponzorsky. 

Připadám si jako před čtyřiceti 

lety, kdy jsme ve stejné sestavě 

tvořili Černé divadlo. 

� Před deseti lety jste za-

ložila Muzeum úsměvů s.r.o. Co 

plánujete v druhém desetiletí 

jeho existence?

Doufám, že výstava v Průhoni-

cích, trvající od 27. dubna do 

3. září 2012 v krásných pro-

storách Průhonického zámku, 

se stane možností, jak spojit 

návštěvu dočasného „Muzea 

úsměvů“ s procházkou kouzel-

ným parkem a třeba kafíčkem 

v některé útulné průhonické 

hospůdce, to by mohl být pří-

jemný den. Moje „Muzeum 

úsměvů s.r.o.“ nemá stálé 

místo a je spíš virtuální, i když 

firmu mám založenou a aspoň 

mám hezké razítko. Někdo 

zadal „Muzeum úsměvů“ do 

internetového plánu města, 

a tak občas potkávám u nás 

v ulici lidi, kteří bloudí a mu-

zeum hledají. Líbilo by se mi, 

aby až tady nebudu, ho třeba 

v mé ulici nalezli. Ale uvidíme, 

no spíše uvidíte.

Hana Michaliková

1. Začátek stezky (Mirošovice -

 zastávka ČD, km 0,0)

2. Tvář Ringhofferovy krajiny

 (Dolní Lomnice, km 2,8)

3. Lesní studny (Habří, km 6,6)

4. Historie a současnost 

 velkopopovického pivovaru

 (Velké Popovice, km 8,2)

5. Přírodní park Velkopopovicko 

 (Mokřanský potok, km 10,8)

6. Zámek Štiřín

 (Struhařovský rybník, km 13,8)

7. Kamenické hamry

 (Kamenice, km 15,8)

8. Život a dílo barona Františka

 Ringhoffera

 (Ringhofferova hrobka, km 16,8)

9. Rotunda a kostel sv. Martina

 (Kostelec u Křížků, km 18,4)

10. Konec stezky

 (Kamenice - stanice BUS, km 20,3)

JÍLOVÉ U PRAHY – Jednu 

březnovou sobotu tohoto 

roku se učebna pobočky 

jazykového studia Talk 

and Enjoy na jílovském 

náměstí proměňuje 

v posvátnou tvůrčí dílnu. 

Udělej si bubenUdělej si buben

Více o Jonášovi, bubnech, bubnování 

a muzikoterapii na www.pisensrdce.cz

Vibrace 

rámového bubnu 

vám mohou pomoci 

snáze nechat 

plynout či zastavit 

myšlenky, naladit 

se na sebe a vnímat 

skutečnost, průzračnost 

a posvátnost stavu 

teď a tady, tedy být 

vědomě „u sebe“.



inzerce6 www.nasregion.cz

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

Od 1. 4. do 31. 5. 2012

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Tel.: 241 773 427
www.autoadamek.cz

AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114
143 00 Praha 4

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela 
transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus 
přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá 
záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální nabídku najdete na 
www.skodaplus.cz. 

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel 

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji



Jak začít Z trávníku odstraníme 

všechno napadané listí a větve. 

Vertikutátorem prořežeme stáva-

jící drn do hloubky 3–5 mm. Tímto 

zásahem trávník provzdušníme, 

odstraníme mech a vznikající plsť. 

Pro sběr „vyčesané hmoty“ může-

me použít travní sekačku. Žlout-

noucí nebo hnědavý trávníkový 

porost je následek velkého utuže-

ní půdy nebo jejího přemokření 

či nevyhovujícího výživného sta-

vu, někdy i působení houbových 

chorob. V důsledku toho musíme 

provést aerifi kaci s následným 

rovnoměrným rozházením ostré-

ho křemičitého písku cca 1000 g 

na 1 m2. Následně přihnojíme tzv. 

startovacím hnojivem s obsahem 

rychlepůsobícího dusíku.

Jak sekat Důležitá zásada je, 

že nikdy nesmíte odstranit více 

než horní třetinu travního listu. 

V hlavním období růstu květen–

červen často dvakrát týdně, jinak 

jedenkrát týdně. Výška trávy po 

posekání by se měla pohybovat 

mezi 4–6 cm. Při sekání trávy se 

sběracím košem je výhodnější 

sekat častěji. Ozdobný trávník se 

seká více nakrátko cca 2,5–4 cm. 

Během období horka a sucha by 

se měl trávník nechávat o 1,5 cm 

vyšší, aby se zabránilo vysušení 

půdy. Pokud tráva poněkud pře-

rostla, nesekejte nikdy více než 

polovinu výšky trávy. Po několika 

dnech posekejte trávník znovu 

a tím zase dosáhnete jeho nor-

mální výšky.

Neupravený vzhled Jestliže váš 

trávník vypadá poněkud neu-

praveně, a to navzdory pravi-

delnému sekání a ošetřování, 

problém může být v tupých 

nožích žacího ústrojí. Namísto 

správného sekání nože listy trá-

vy trhají a na trávě zůstává běla-

vý nádech, který během pár dní 

zhnědne. Rotační nože by měly 

být v ideálním případě brouše-

ny jednou měsíčně.

Hnojení trávníku Zežloutlý 

trávník je zpravidla znamení 

nedostatku živin. Během jara 

a léta použijte speciální travní 

hnojivo s vyšším obsahem du-

síku, který ovlivňuje zelené za-

barvení trávy. Na podzim pak 

tzv. podzimní hnojivo s obsa-

hem draslíku a síry.

Vertikutace
Jedním z nezbytných úkonů údrž-

by trávníku je vertikutace. Slovo 

vertikutace pochází z angličtiny 

a znamená doslova vertikální řez 

(vertical cut). Odumřelé části rost-

lin, zbytky pokosené trávy, plevel 

a mech vytvoří během vegetace 

ve vašem trávníku nepropustnou 

vrstvu. Tato vrstva nazývaná travní 

plsť může být i několik centimetrů 

silná. Zabraňuje pronikání vody 

a živin do půdy až ke kořenovému 

systému a zapříčiňuje mělké zako-

řenění trávníku. Důsledkem toho 

trávník v suchých obdobích rych-

le vysychá, protože kořeny nedo-

sáhnou na vláhu ve větší hloubce. 

Travní plsť také vytváří příznivé 

podmínky pro vznik plísňových 

a houbových onemocnění.

Jak pracuje vertikutátor Všech-

ny druhy vertikutátorů jsou vy-

baveny ostrými noži, které se za-

řezávají svisle do travního drnu, 

kde vytrhávají travní plsť a mech. 

Díky vertikutačním nožům přese-

káme i travní výběžky a tím pod-

porujeme růst nových výhonků. 

Po vertikutaci trávník lépe přijí-

má vláhu, živiny a vzduch.

Hlavní zásady provedení vertiku-

tace Nejprve posekáme na výšku 

3-4 cm. Za normálních okolností 

nepřekračujeme hloubku verti-

kutace 2–3 mm. Po vertikutaci je 

vhodné trávník přihnojit. Na sil-

ně prořídlých plochách můžeme 

vertikutační nože nastavit hlou-

běji a do narušeného povrchu 

půdy provést dosev trávníku spo-

jený se zapískováním. Příliš častá 

vertikutace může způsobit více 

škody než užitku.

Období vertikutace Vertikutace 

trávníku se provádí minimálně 

dvakrát do roka. První vertiku-

tační období je na přelomu břez-

na a dubna, druhé od konce srp-

na do konce září.

Vyvarujte se základních chyb 

Velmi důležité je správně na-

stavit výšku nožů, a to tak, aby-

chom trávník nařízli maximálně 

do hloubky 2–3 mm, jinak by 

mohlo dojít k poškození koře-

nového systému samotných 

rostlin. Vertikutaci si musíme 

naplánovat v závislosti na po-

časí a proto s vertikutátorem 

můžeme pracovat asi 2 dny po 

posledním dešti.

Jak si vybrat vhodný stroj Ver-

tikutátor vybíráme podle veli-

kosti zahrady s ohledem na vý-

kon a šířku záběru. Na zahradu 

o rozloze 2000 m2 nepoužijeme 

elektrický vertikutátor o sla-

bém výkonu a záběru 30 cm, 

ale výkonnější stroj se záběrem 

alespoň 50 cm. Jestliže nechce-

te utrácet za vertikutátor, který 

použijete dvakrát ročně, můžete 

využít půjčovny zahradní tech-

niky, kde vám pomohou vybrat 

vhodný typ. (PR)
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A tak se na jaře objeví na zahra-

dách postavičky oděné do mon-

térek a zelených rukavic a zač-

nou probouzet trávu a záhony 

k životu. Mohli by si jít třeba za-

běhat, na procházku nebo do ga-

lerie. Oni ale ne! Raději odjedou 

do nejbližšího zahradnictví nebo 

obchodu pro kutily a vyzbrojí se 

nářadím, kompostem, travním 

semenem, sazenicemi kytek 

i plodin, mulčovací kůrou a dal-

šími nezbytnostmi, bez kterých 

se údržba zahrady prostě nedá 

realizovat. Pak naostří zbraně, 

totiž sekačky, nůžky, hrábě, rýče, 

lopaty a vrhnou se na green, tedy 

trávník kolem domu. Případně, 

pokud jsou vlastníky zahrádky 

v zahrádkářské kolonii nebo ma-

jiteli chaty za městem s velkou 

zahradou, převezou zahradnic-

ké potřeby a nákupy přímo tam. 

Český zahrádkář je vzdělaný. Má 

pěkně zásobenou knihovničku 

odbornými příručkami, odebírá 

specializované časopisy, pečlivě 

sleduje webové stránky se za-

hrádkářskou tematikou. 

S rozkoší se účastní debat o pří-

činách nadúrody, případně ne-

úrody plodin s oblibou pěstova-

ných. Není egoista, o vyzkoušené 

pěstitelské metody se rád podělí 

s ostatními. Ví, že se mu to bohatě 

vyplatí, až bude potřebovat radu, 

jak vyzrát na škůdce, úmorná su-

cha, nebo vytrvalé deštíky, které 

rostlinstvu neprospívají. Český 

zahrádkář je družný. Se sousedem 

přes plot podrobně probere po-

stup jarních (podzimních) prací, 

prozradí mu, kde jsou k dostání ty 

nádherné odrůdy tulipánů, poradí 

se s ním o nákupu nejvhodnějšího 

druhu rajčat. Společně zabojují 

proti slimákům, píďalce a padlí. 

Český zahrádkář rád experimen-

tuje. Nebojí se vyzkoušet nový 

druh plodiny, navrhnout skleník, 

vyrobit jezírko, osázet záhon ne-

obvyklým rostlinstvem, zrekon-

struovat zahradní chatku na zdě-

ný domek 3 plus 1, postavit gril, 

schody, příjezdovou komunikaci, 

založit ekologický kompost. 

Český zahrádkář je vykuk! Někdy 

se mu nechce řešit, kam s hroma-

dami větví, trávy a uschlých rost-

lin, a tak je uloží do příkopu, lesa, 

nebo úhledně rozprostře na čer-

stvě zorané pole. Však ona to pří-

roda vstřebá… Český zahrádkář 

je každopádně fenomén. Odmítá 

konzumovat plodiny 

ze supermarketů, skla-

duje vlastní brambory, cibu-

li a jablka ve sklepě, ve váze má 

vlastnoručně vyšlechtěné jiřiny 

a astry. Je stoprocentně bio (po-

kud nepočítáme cererit, kterým 

přilepšuje půdě v jarních měsí-

cích). Českému zahrádkáři snad 

zatím vyhynutí nehrozí. Preven-

tivně však navrhuji zařadit jej do 

seznamu živočichů pečlivě chrá-

něných. Jistota je jistota… 

Hana Michaliková

Dům, stavba a zahrada

Na svatého Jiří vylézají hadi, 

štíři, s prvním jarním slunkem 

vyrážejí z tepla svých 

domovů čeští zahrádkáři. 

Ačkoliv je nabídka zahradních 

služeb nepřeberná, je možné 

objednat si zahradní servis 

na klíč a jen se kochat 

z houpacího křesla zelenou 

nádherou překrásně pěstěné 

zahrady, stejně se čeští 

majitelé zahrad 

nejraději umažou 

od hlíny vlastnoručně.

Co Čech, 
to zahrádkář

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

INZERCEINZERCE

Ale nejen bublinkami oslaví fir-

ma SVP půjčovna otevření nové 

pobočky. Nové zákazníky jistě 

potěší akce „PRVNÍ DEN ZDAR-

MA“ nebo sleva 30 % na zapůjče-

ní zahradní techniky, která je již 

určena všem zákazníkům půj-

čovny. A pokud na mini rypadlo 

nebo rýhovač nestačí váš auto-

mobil, SVP vám zapůjčí zdarma 

přívěsný vozík nebo stroj zaveze 

na stanovené místo.

Mezi nejčastěji využívané stroje 

patří výkonné motorové štěp-

kovače, křovinořezy, vertiku-

tátory nebo stroje na kypření 

půdy. Zkrátka vše, co od prvních 

jarních dnů můžete využít pro 

úpravu vaší zahrádky. 

Že neumíte obsluhovat za-

hradní stroje? Stačí zdarma 

zavolat na zákaznickou linku 

SVP půjčovna 800 301 301, kde 

vám poradí s vý běrem nejvhod-

nějšího typu 

stroje, dopra-

ví stroj na vámi určené místo 

a práci provede za vás zaškolená 

obsluha. U složitějších strojů se 

tak nemusíte seznamovat s ná-

vodem, riskovat úraz, doplňo-

vat pohonné hmoty a hlídat 

čas, kdy v půjčovně zavírají.

Kontakty:

SVP  půjčovna, s. r. o.

Vídeňská 158

Praha 4 – Kunratice, 148 00

tel. 244 910 686

Otevírací doba: po–pá 7–17 hod.

WWW.SVP.CZ

Rady a tipy k údržbě 

vašeho trávníku

Je tu jaro, trávník se 

probouzí ze zimního spánku, 

a proto vám přinášíme pár 

užitečných rad a zkušeností 

s jeho údržbou.

INZERCEINZERCE

KUNRATICE – Zbrusu novu 

pobočku otevře firma SVP 

půjčovna, která se již více 

než deset let zaměřuje na 

půjčování zahradní techniky, 

nářadí a stavební mechanizace 

v nových prostorách přímo 

na Vídeňské ulici v Praze 4 

– Kunraticích. Od 2. května 

zde bude probíhat oslava, na 

kterou jsou zváni nejen stálí 

zákazníci půjčovny, ale i široká 

veřejnost. „Máme připraveno 

sto metrů lahví sektu zdarma 

a rádi bychom všechny tuto 

cestou pozvali na slavnostní 

otevření,“ říká zástupce firmy 

Ivo Landsmann.

Dobronická
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Sto metrů šampaňského

Máte problémy s trávníkem?
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Tel. 603 903 943 www.bazeny-sulc.cz
277 13 Kostelec n/L - Jiřice, 

Kostelecká 208

SKVĚLÉ CENY PLASTOVÝCH BAZÉNŮ, 
ZASTŘEŠENÍ, JÍMEK, ŠACHET A ČOV.

Bazény - Šulc

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Dřevěné dlaždice 
Užití: terasy, balkony, bazén, sauny, sprchy, pergoly 

Vyrobeno: z tropického dřeva Acacia 

Životnost: více než 20 let 

Rozměr: dlaždice 300x300mm 

Snadná montáž: zámky na plastovém roštu

Kontakt: R. Král, Jarovská 58, 252 45 Ohrobec, 775 943 375 

velkoobchod / maloobchod / montáže / doprava

y, pergoly 

Cena jedné dlaždice

69,- Kč
bez DPH

TERASOVÁ PRKNA MODŘÍN 26 x 125 x 3000; 4000 kvalita A/B   jarní cena 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

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

Již od roku 1997 se pro Vás snažíme vytvářet klidné místo 
v malebném prostředí Velkých Popovic, kde se pro Vás výběr 
interiérového a zahradního nábytku stane odpočinkem a zábavou 
zároveň. Naším cílem je, aby nábytek DONATE vytvářel teplo 
Vašeho domova a poskytl Vám chvíle plné pohody.

Najdete u nás klasický zahradní nábytek z teakového dřeva, 
elegantní proutěný zahradní nábytek i moderní kolekce z ušlechtílé 
oceli a teakového dřeva. Dále nabízíme široký výběr interiérového 
nábytku – tradičního koloniálního nábytku zhotoveného z teakového 
masivu. Mezi velmi oblíbené kolekce patří nábytek z Palisanderu 
Asijského. Množství dekoračních předmětů a bytových doplňků 
Vás pak přesvědčí o tom, že u nás najdete to, co právě hledáte. 

NNajde
elegan
oceli a
nábyt
masiv
Asijsk
Vás pa

DONATE, s
pol. s

 r.
o. 
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Otevírací doba:

Po - Ne: 10 - 18:30

Vše pro vaši zahradu
Na dnech otevřených dveří Ittec

24.-25. dubna v Modleticích
(exit 10, D1)

K vidění technika, stroje, závlahové  

systémy a osvětlení zahrad.

Prodej, servis, půjčovna a bazar  

zahradní a komunální techniky.

www.ittec.cz
Ittec s.r.o., Průmyslový areál Modletice 106

+420 777 921 212

BARVY SPECIÁL VINECKÝ s.r.o.
JESENICE

VÁŠ TRADIČNÍ PRODEJCE NÁTĚROVÝCH HMOTK
 P

R
O

D
E

J
N

Ě
 

Otevřeno: Po - Pá  8 – 17
           So  8 – 12

JESENICE, 
za Kulturním domem
e-mail: barlak@centrum.cz
tel.: 241 932 606

Příjezd zleva 
Kulturního domu

NOVÝ PŘÍJEZD 

Budějovická

Kulturní dům
OÚ Jesenice

Albert

U 
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P

 PRODEJ  PRONÁJEM

 MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

LESENI.CZ

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

www.rousal.cz
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Jarní období je ideální čas pro 

kontrolu vody , kterou v domác-

nosti používáme.

V ČR je cca 90% obyvatelstva 

zásobováno pitnou vodou 

z veřejných vodovodů, zbýva-

jící obyvatelé používají pitnou 

vodu z vlastních domovních 

studní. Kvalita vody ve vodovo-

dech, podléhá povinnosti pra-

videlné kontroly podle zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochraně ve-

řejného zdraví. Soukromé oso-

bě využívající vodu z vlastní 

studny pro zásobování vlastní 

domácnosti takovou povinnost 

žádný právní předpis neuklá-

dá. Přesto by bylo vhodné ne-

chat kvalitu vody zkontrolovat. 

Člověk většinou není schopen 

smyslově zhoršení kvality vody 

určit. Voda tedy může být zdra-

votně závadná i přesto, že její 

vzhled a chuť nevykazují žádné 

změny. Nejčastějším problé-

mem v kvalitě vody je její mik-

robiální znečištění bakteriemi 

a viry, které může být příčinou 

i závažných infekčních one-

mocnění. Z chemických ukaza-

telů je nejčastěji zvýšen obsah 

dusíkatých látek (především 

dusičnanů). Jeho příčinou je 

především nevhodný způsob 

likvidace splaškových vod, ne-

správné hnojení, průsak žump 

a hnojišť. Přítomnost tohoto 

znečištění ani ve zdravotně zá-

vadných koncentracích není 

spotřebitel schopen rozpoznat. 

Optimální frekvence pro kon-

trolu kvality vody z domovní 

studny je 1x ročně s přihlédnu-

tím k místním podmínkám.  (PR)

Proč kontrolovat kvalitu vody

infolinka 844 06 06 06
obchod PHA@zu.cz
www.zupraha.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Praze
Kontaktní místa: Praha, Kladno, Kolín

Krácený rozbor pitné vody dle vyhl. 252/ 2004 v celém rozsahu

! NYNÍ AKCE SLEVA!
pro soukromé osoby sleva z 1440,-Kč na 999.-Kč

od 2.4 do 30.4 2012
Kontaktní místa: Mělník, Benešov, Příbram

INZERCEINZERCE

PRPR

Specialista  na PRAHU – „JIH“
Chcete seriózně prodat, či koupit

nemovitost na Praze – západ, nebo východ?

Obraťte se na nás – tel. 608 729 226
e-mail: anna-reality@volny.cz

www.anna-reality.cz

„Na rozdíl od předchozích roční-

ků je letos konečně odpadu méně. 

Ubylo hlavně starých černých 

skládek podél vody, také chata-

ři i vodáci si po sobě víc uklízejí. 

Myslím, že se nechali inspirovat 

i naším projektem Čistá řeka Sá-

zava, který se letos uskutečnil 

už posedmé. Nepořádáme ho 

jen kvůli samotnému úklidu, ale 

snažíme se jeho prostřednictvím 

lidem ukázat, že si mají u řeky po 

sobě uklízet,“ řekla ředitelka spo-

lečnosti Posázaví o.p.s. Bohunka 

Zemanová. Potěšilo ji, že se k akci 

během víkendu spontánně přida-

la řada dalších lidí, kteří se o úkli-

du dověděli na poslední chvíli. 

Potřetí usedla do lodi s dobrovol-

níky i patronka projektu zpěvač-

ka Aneta Langerová. Uklízet řeku 

letos pomáhala dva dny. Lidem, 

kteří u Sázavy bydlí nebo se k ní 

jezdí rekreovat, vzkazuje, aby si 

více vážili a starali se o prostředí, 

které je tady neuvěřitelné a krás-

né, jejich péči si proto zaslouží. 

„Mám pocit, že odpadků, které 

jsme letos sebrali, bylo daleko 

méně, což mě příjemně překva-

pilo,“ řekla Aneta.

Podobného názoru je i jeden ze 

skalních příznivců projektu Mar-

tin Moravec. „Letos konečně od-

padu ubylo. Bohužel pořád ale 

nacházíme staré skládky. Napří-

klad u Vojenského muzea v Leša-

nech zřejmě několik desítek let vy-

hazovali odpadky za bránu a plot, 

pak přijde déšť a zřejmě každý rok 

po zimě se odkryje další část ne-

pořádku. To jsou tuny, které ne-

ubývají.  Potřeba je uklidit i řeku, 

ale už ne tolik, je to lepší, většinou 

sebereme jen pár plastových lah-

ví,“ dodal Martin Moravec.

„Sázava pro mě znamená moc. 

Obrovskou část dětství jsem 

strávil v Posázaví, mám na Sá-

zavě chatu. Čištění Sázavy jsem 

se zúčastnil asi popáté. Člověk 

tady potká obrovské množství 

úžasných lidí, nadšenců, kteří 

jsou ochotni se nadchnout pro 

dobrou věc,“ řekl jeden z dobro-

volníků Ondřej Kaplan.

Projekt Čistá řeka Sázava je ne-

komerční aktivitou založenou na 

dotacích a dobrovolnosti všech. 

Tedy nejen lidí, kteří odpadky 

sbírají z lodí a břehů, ale také 

obcí, měst, sponzorů a partne-

rů. Poskytují nejen finanční, ale 

také materiální pomoc v podo-

bě úklidových prostředků, jídla 

pro dobrovolníky nebo prostorů 

pro jejich přenocování. V sou-

časnosti se uklízí z Havlíčkova 

Brodu do Pikovic, napříč dvěma 

kraji, Středočeským a Vysoči-

nou. Vedle společnosti Posázaví 

o.p.s. organizují úklid také Míst-

ní akční skupina Lípa pro venkov 

a RNDr. Martina Hupková pod zá-

štitou sdružení Program Sázava 21. 

„Odpadu bylo na pravidelně čiště-

ných úsecích, s výjimkou několika 

černých skládek, výrazně méně 

než v předchozích letech, byly však 

přidány nové úseky, kde jsme od-

straňovali odpad starý i deset let,“ 

uvedla Martina Hupková.

Jaroslava Tůmová, Posázaví. o.p.s.

Počasí nám napovídá, že zima se 

chystá předat žezlo jaru. S prv-

ními teplejšími dny tak můžeme 

začít s péčí o zahradu, než se 

naplno probudí do nové sezony. 

Věnujme zahradě v předjaří tro-

chu pozornosti, protože to, co 

teď zanedbáme, během sezony 

doženeme jen ztuha. 

Včasná a správná jarní péče má 

velký význam zejména pro zdra-

ví a kondici trávníku. S údržbou 

trávníku můžeme začít během 

dubna, zásadně vždy až po roz-

mrznutí a oschnutí půdy. Shra-

beme naváté listí, větvičky a su-

chou trávu, vyhrabeme co nejlépe 

místa napadená plísní sněžnou. 

Pohnojíme trávník startovací 

dávkou speciálního rychle roz-

pustného trávníkového hnojiva, 

které má optimální poměr živin 

pro regeneraci po zimě. 

Přibližně koncem dubna nastává 

vhodný čas na tzv. vertikutaci (také 

vertikální řez, nebo prořezání). Jde 

o operaci, kdy se nože vertikutáto-

ru nebo vertikutačních hrábí za-

řezávají do hloubky 3–5 mm pod 

povrch půdy, čistí travní drn od 

odumřelé travní hmoty (tzv. pls-

ti), a tím umožňují přístup vody, 

živin a světla do trávníku. Před 

prořezáním musí být trávník vždy 

posečený na délku kolem 3 cm, 

jinak výsledek nebude optimální. 

Na menších plochách si vystačíme 

se speciálními ručními vertikutač-

ními hráběmi, na větších plochách 

použijeme motorový vertikutátor. 

Plst vynesenou vertikutací na po-

vrch trávníku musíme dokonale 

shrabat. Trávník bezprostředně 

po správně provedené vertikutaci 

vypadá řídce a uboze, ale pokud 

jej hned po tomto zásahu správně 

přihnojíme plným kombinovaným 

hnojivem, brzy se dočkáme husté-

ho zeleného trávníku. 

Po vertikutaci můžeme dosít 

případná holá místa v trávníku. 

Prořezání je vhodné zopakovat 

ještě v září a doplnit je hnojením 

trávníku speciálním hnojivem 

s nižším obsahem dusíku. Může-

me tak výrazně zmírnit dopady 

nadcházejícího zimního období 

a plísně sněžné.Pokud máte jílo-

vitější a těžší zeminu, doporuču-

jeme udělat aerifikace (propíchá-

ní). Je na to speciální stroj, který 

vytvoří do trávníku otvory, do 

nichž se nasype křemičitý písek či 

substrát a trávník dostane vzduch, 

což mu velmi pomůže k perfekt-

ní regeneraci. Pokud chcete mít 

pěkný trávník, oslovte naši firmu 

zahradnické služby Roušal, která 

disponuje těmito stroji.

Během celé sezony nezapomí-

nejme na dostatečnou výživu 

trávníku. Mějme na paměti, že 

čím více zaléváme a sekáme, tím 

více živin musíme dodat zpět do 

půdy pro zajištění optimálního 

stavu trávníku. Kromě startovací-

ho hnojení na jaře a speciálního 

hnojení na zimu, kdy potřebu-

jeme rychle rozpustná hnojiva, 

se v sezoně osvědčila trávníková 

hnojiva s pomalým uvolňováním 

živin. Nehrozí pruhovaný trávník 

vlivem přehnojení a nedohnoje-

ní a rostliny hnojivo bezezbytku 

využijí. Dle typu přípravku mů-

žeme nahnojit i na několik měsí-

ců dopředu a těšit se z kvalitního 

hustého zeleného trávníku

Zahradnické služby Roušal 

www.rousal.cz

Třicet tun odpadků vylovili ze Sázavy
ŘEKA SÁZAVA je 

připravena na turistickou 

sezonu. Postarali se 

o to dobrovolníci, kteří 

se o uplynulém víkendu 

vydali vyčistit hladinu 

a břehy toku, který patří 

k nejvyhledávanějším 

českým vodáckým lokalitám. 

Mezi Kácovem a Pikovicemi, 

kde úklid organizovala 

společnost Posázaví o.p.s., 

sesbírali od pátku do neděle 

téměř 30 tun odpadků, 

loni jich bylo 31,5 tuny.  Do 

třídenního úklidu se zapojilo 

922 dobrovolníků, to bylo 

o 72 více než před rokem. 

Jarní údržba trávníku

MaJa      DESIGN
Návrhy a úpravy interiérů, květinová výzdoba

Služby na objednávku:
návrhy a úpravy interiérů bytovými či květinovými doplňky
redesign interiérů (změna či vylepšení stávajícího interiéru)
dekorace interiérů a sladění doplňků
květinové aranžmá k různým příležitostem (živé i umělé květiny)
poradenství a konzultace v oblasti interiérového designu 

   a květinové výzdoby
Ing. Jana Kopáčková – tel.:+ 420 607 925 043, e-mail: info@majadesign.cz

www.majadesign.cz

! PRO NOVÉ KLIENTY DÁREK !

INZERCEINZERCE

Kámen – nůžky – papír
Hra kamenů v moderní zahradě

Kámen je efektní zahradní prvek, 

ale není vhodné ho používat na-

hodile, a tak název článku nemá 

evokovat hravé rozmístění, ale 

spíše precizní rozvržení po úva-

ze, třeba i nad papírem

Důležité zásady, kterých je tře-

ba se držet, pokud se chceme 

obklopit harmonickou a este-

tickou zahradou, uvedeme v ně-

kolika bodech:

Stejnorodost – Kameny by měly 

být všechny stejného druhu. Mo-

hou korespondovat s materiálem 

použitým ve stavbě domu nebo 

oplocení. V ideálním případě po-

užijeme kameny z okolí, zahrada 

tím získá na autentičnosti.

Stabilita – Umístění i uložení ka-

mene by mělo mít logiku. Správ-

né použití popisuje specialista 

v oboru Ladislav Nevlida:

„Působivým doplněním dře-

vostavby horského charakteru 

může být použití velkých kamenů 

s ostrou hranou, které je vhodné 

pokládat na svou nejširší plochu 

a zapustit je do země až o jednu 

třetinu. Může se zdát, že tak ká-

men ztratí na své objemnosti, ale 

opak je pravdou. Kámen musí 

působit přirozeně a sroste s teré-

nem, jako by tam byl odjakživa. 

Vhodné je také využít podobných 

stran a ty k sobě přiblížit, aby ka-

meny působily jako jeden velký 

rozlomený blok se spárou. Kame-

ny by měly být z místní oblasti, 

z jednoho druhu horniny, nejlé-

pe ze starých částí kamenolomů. 

Pěkně působí kameny s patinou 

času a stínu, s mechy a lišejníky. 

Kameny je nutné vybírat kusově. 

Je to náročná a mnohdy nebez-

pečná práce.“ 

Přírodní vzhled – Moderní za-

hrady vycházejí z forem a rost-

linných společenstev odpo-

vídajících výskytu v přírodě. 

Dejme si tedy pozor na tradiční 

zahrádkářské skalky – spíše zá-

hony zakrslých trvalek a dřevin 

s nahodilým rozmístěním ka-

menů. Přirozeněji bude vypa-

dat skládaná suchá zídka, u níž 

bude výsadba skalniček také 

hezká: lomikameny, tařičky, flo-

xy i hvozdíky. Navíc ve spárách 

mezi kameny si najde úkryt řada 

drobných živočichů. 

Také se vyvarujme pravidelného 

vyskládání kamenů nebo do-

konce valounů okolo hladiny za-

hradního jezírka. Takový obraz 

těžko v přírodě potkáme. 

Kout zahrady s dobře použitými 

kameny může připomínat suťo-

vitě v horách, hraniční valoun 

u cesty v krajině, zídku lemující 

venkovské pole atd.

Kámen vyjadřuje stálost, klid, 

jistotu a neměnnost, vyme-

zení, pevný podklad. Nejsou 

toto právě aspekty, které nám 

dnes ve všedním dni chybí? 

A na vlastní zahradě je možná 

to pravé místo si je znovu zažít 

a připomenout. 

A tak můžeme v zahradách ka-

meny zakomponovat k sednutí, 

k přelézání a přeskakování, ne-

chat přes něj téci vodu nebo je 

seskládat jako sochu. Průvod-

cem vaším originálním řešením 

může být firma Arbogard.

www.ArboGard.cz, Ladislav Nevlida, DiS.

Jitka Emlerová, DiS.

Úklidu Sázavy se účatnila také Aneta 

Langerová
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www.vesymo.cz

AKČNÍ BALÍČEK SLUŽEB

UŠETŘITE600 Kč

1200KčCena balíčku vč. DPH

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, 
Geometrie: měření-seřízení

Předsezoní kontrola vozu
Seřízení př.světlometů

Doplnění provoz.kapalin

Cena neobsa
huje

 použitý
 m

ateriá
l

Platnost akce 
do 31. 4. 2012
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Auto pro ženu? Asi bych se o řízení pohádal!

Historie
Subaru bylo vždycky trochu jiné. 

Žádné kudrlinky, tvrdé plasty, 

jednoduchý interiér, závodní 

geny, náhon na všechna kola, 

vysoká funkčnost. Kvalita bez 

diskuze. Údiv mohla vyvolat 

spotřeba plochých motorů typu 

boxer, bylo to ovšem vyváženo 

výkonem. A jízdní schopnosti 

Subaru nikdy nenechávaly řidiče 

chladným, vždy sváděly ke spor-

tovní jízdě. Málokdo si právě 

Subaru koupil proto, aby ušetřil 

půl litru benzínu. Koneckonců, 

lidi od Subaru dlouho říkali, že 

nafta patří do kamen. 

Časy se mění
Prodávat se musí, automobil-

ky vymýšlejí „zázraky“, aby 

prodaly. Hlavním trendem je 

přiměřenost a cena. Reklama 

na auta se ptá: „Chceš image? 

Chceš šetřit? Chceš bezpečí? 

Chceš do terénu?“ Jenže všichni 

jezdíme hlavně po silnici, bojí-

me se o bezpečnost své rodiny, 

všichni občas přejedeme louku 

a občas se hrabeme sněhem. 

A pořád hlídáme spotřebu. Sub-

aru se mění. Nejenže projede 

všude, Boxer Diesel svižně jezdí 

pod 6 litrů!

XV
V módě jsou městské crossove-

ry a Subaru přišlo s modelem 

pro ženy a pro mladé. Strohý 

interiér je pryč, ukazatele dá-

vají veškeré možné informace 

o stavu vozu a okolí, parkovací 

kamera má displej s vysokým 

rozlišením, vidíte, která sta-

nice vám hraje. Spousta aut – 

i levných – má podobné funk-

ce. Jenže u Subaru jsou veškerá 

tlačítka, páčky a údaje jaksi 

solidní a dlouhodobě funkční. 

Žádné náhražky. Hudba hraje 

jako na koncertě, sedadla jsou 

neuvěřitelně pohodlná a při-

tom dobře vedou v zatáčkách 

(ani s tímhle Subaru si neod-

pustíte rychlejší průjezdy), 

hluk zvenku je spíš ilustrací. 

A to i v dieselovém provede-

ní. Auto je bezpečné, výkonné 

a nadmíru zábavné. Pocit jako 

v autě za miliony. 

Cena
Subaru nikdy nebyla levná 

značka a ani XV nemíří do ka-

tegorie cenových trháků. Ve 

srovnání s obdobnými čtyř-

kolkami ale obstojí. V obdobné 

výbavě není cenově daleko ani 

za Octavií. To už ale srovnává-

me jiné světy. 

V Subaru v Sedlčanech hraje roli 

ještě jiný aspekt. Servis je navíc 

nesrovnatelně levnější než třeba 

u VW a techniky Subaru nejen 

živí, ale i baví. Nenajdete tu aro-

ganci, ale zájem. 

Jízda
Auto je trochu vyšší a zdálo 

by se, že by se mohlo houpat. 

Omyl. Podvozek je sice poměr-

né komfortní, ale XV sedí jak 

přibité. Důvodem jsou robustní 

závěsy kol, symetrický náhon 

na všechna kola AWD, nízké 

těžiště díky boxeru a znak Sub-

aru. Přiznám se, že i osobně ří-

dím Subaru, konkrétně vlajko-

vou loď, rok starý model Legacy 

a jsem spokojen. Přesto, kdyby 

mi žena dovolila koupit auto 

s menším kufrem, volil bych 

XV. Na dovolenou by žena le-

těla a já bych za ní dojel tímhle 

autem.  Kdo nevěří, ať si požádá 

o zkušební jízdu. (hs)

Subaru je kultovní značka.  

Což nese i určité stigma, 

ne každý „má odvahu“ řídit 

právě Subaru. A v módě 

jsou auta pro každého. 

Specifikace SUV nebo 

„městské SUV“ jsou ale 

jen marketingové finty, 

auta zůstala levná a drahá, 

podprůměrná a celkem 

dobrá a vynikající. 

Subaru Sedlčany / tel.: 318 875 297

www.autovero.cz
Auto pro ženu? Auto pro rodinu? Auto pro mladé? Asi jsem mladý, se ženou bych se o řízení nejspíš pohádal

Kufr je díky diferenciálu menší (380 l), ale dá se sklopením zvětšit na 1270 l. Dříve bý-

valo Subaru hlavně pro řidiče. XV je ale i pro další členy posádky. Je tiché, zajímavé, 

bezpečné, má perfektní audio vybavení. Přestože vychází ze sportovní  Imprezy, ztra-

tilo image závodního auta, místo toho našlo komfort a eleganci. A z ničeho neslevilo

Subaru XV Nissan Qashqai VW Tiguan Škoda Octavia Scout
Rozměry v mm (D x V x Š) 4450, 1780, 1570 4315, 1783, 1606 4426, 1809, 1703 4569,1769,1463

ceníková cena*** 569 000 až 829 000 476 500 až 770 500 469 900 až 733 000 761 900 až 819 900

Pohodlí * 1 2 2 3

Jízda * 1 2 2 3

Výkon kW/Spotřeba l/100 km/h** 108/5,6 110/6,9 125/6,0 103/6,2

Max rychlost/Zrychlení na 100 km/h ** 198/9,3 190/10,9 201/8,9 199/10,1

Kufr (l) 380 410 470 605

* Hodnocení jako ve škole, 1 výborný, 5 nejhorší. Subjektivní pocit testera / ** Hodnocena katalogová spotřeba dieselu

*** Srovnání základních cen je obtížné, Subaru nepoužívá příplatkové výbavy, vůz je dobře vybaven již v základu

�� AUTO, MOTO
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KVALITNÍ
Kompletní servis pneu a disků a jejich uskladnění za výhodných podmínek

Při uvedení 
kódu J12 další

SLEVA 5%
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Náš 
zákazník, 

náš pán

INZERCEINZERCE

V. POPOVICE – Druhý březnový 

víkend nebyl příliš vábný. Mži-

lo, slunce bylo za mraky, prostě 

nevlídno. To však nic nebránilo 

tomu, aby se na velkopopovickém 

zimním stadionu nesešlo bezmá-

la pět desítek kluků a holčiček, 

kteří si chtěli zabruslit, případně 

si tak trochu hrát na hokejisty. 

Čilý hokejový klub HC Jesenice 

totiž opět pořádal  bruslařské 

dopoledne pro všechny přícho-

zí zájemce, zejména ale pro děti 

mezi pátým a desátým rokem. 

K dispozici jim bylo deset aktiv-

ních hráčů A hokejové týmu Je-

senice a zejména  páni kluci toho 

využili a snažili se od přívětivých 

hráčů pochytit co nejvíce. Ze-

jména se jim ale líbila střelba na 

branku a pak i nácvik osobních 

soubojů. Také holčičky našly své 

„ochránce“ a převážně se snažily 

jezdit za pomocí žídlu, které jim 

dodávaly při prvních bruslař-

ských krůčcích jistotu. Pocho-

pitelně celému dění na  kluzišti 

přihlíželi rodiče a celou akci si 

moc pochvalovali.

„Snažíme se těmito akcemi při-

táhnout další zájemce o hokej 

i bruslení,“ přiznal nám prezident 

klubu Svatopluk Svoboda a hned 

si postěžoval: „Nemáme vlastní 

stadion, proto hrajeme zápasy 

a podobné akce děláme ve spolu-

práci s místními Slavojem a jak se 

zdá, je o podobné příležitosti do-

stat se na led zájem. I v budoucnu 

je budeme pořádat, zárukou toho 

je trenér a organizátor v našem 

klubu Karel Čuřík.“

Když jsme odcházeli z ledové haly, 

měli jsme takový dobrý pocit. Zdá-

lo se, že to bude takové obyčejné 

víkendové dopoledne a ona to byla  

zdařilá akce pro děti. A pak jsme si 

uvědomili, že na tomto stadionu se 

bude vlastně bruslit i v létě a vhod-

ných příležitostí bude tedy dost. 

Text a foto: Jan Kotrba 

Na zimním stadionu ve Velkých Popovicích se bude bruslit i v létě

Takové obyčejné dopoledne…

Stačí spojit pár trubek a několik dobře 

míněných rad od zkušených hokejistů 

a rodí se nový bruslař, či přímo hokejista
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 14. – 15. 4.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 7. – 9. 4.

ČFL Kunice – Králův Dvůr 1:1

Praha
I.AB Nusle – Cholupice 2:2

I.BB Šeberov – Tempo B 1:1

II.C Točná – Bohemians 5:0

II.C Kunratice B – Cholupice B 7:2

Kraj
I.AB FC Jílové – Radim 3:1

I.AB Kostelec – Brandýs-Boleslav 9:1

I.BD Kondrac – Jesenice 1:3

Praha-východ
přebor Dobřejovice – Mochov 5:2

přebor V. Popovice – Viktoria Sibřina 1:1

přebor Kunice B – Záluží 2:0

III.B Říčany B – Kamenice 2:0

III.B Mirošovice – Strančice 2:3

III.B Kostelec B – Březí 2:4

IV.B Přišimasy – Senohraby 3:1

IV.C Všestary – Kamenice B 0:3

IV.C Senohraby B – Strančice B 0:1

IV.C Dobřejovice B – Mnichovice B 2:3

IV.C Stř. Skalice B – V. Popovice B 5:0

IV.C Hrusice B – Čestlice 1:2

IV.C Lojovice – Doubravčice 1:1

Praha-západ
přebor Měchenice – Horoměřice 2:2

přebor Rudná – Průhonice 0:6

přebor Zvole – FC Jílové B 8:0

III.A Libeř – Vestec 1:6

III.A Radlík – Zvole B 1:1

III.A Hvozdnice B – Vrané 2:2

III.A Bojanovice – Psáry 0:3

III.A Dolní Břežany – Jíloviště B 2:1

III.A Slapy – Davle 1:2

III.A Hradištko B – Jesenice B 0:1

IV.A Libeř B – Psáry B 1:0

IV.A Zlatníky – Štěchovice B 1:3

IV.A Okrouhlo – Vrané B 7:1

IV.A Vestec – Dolní Břežany B 10:1

IV.A Průhonice B – Pikovice 1:2

IV.A Libeň – D. Jirčany 0:4

IV.B D. Jirčany B – Měchenice B 6:2

IV.B Kytín – Davle B 8:2

ČFL FK Pardubice – Kunice 2:1

Praha
I.AB Cholupice – Stodůlky 1:0

I.BB Šeberov – Třeboradice B 1:2

II.C Zlíchov – Točná 7:1

II.C Cholupice B – Košíře 10:0

Kraj
I.AB FC Jílové – Zeleneč 4:0

I.AB Uhlířské Janovice – Kostelec 0:0

I.BD Sázava – Jesenice 2:1

Praha-východ
přebor Záluží – Dobřejovice 1:2

přebor Mukařov – V. Popovice 0:0

přebor SK Vyžlovka – Kunice B 0:1

III.B Kamenice – Louňovice B 4:1

III.B Říčany B – Mirošovice 1:2

III.B Svojetice – Kostelec B 7:2

IV.B Senohraby – Doubek 1:0

IV.C Kamenice B – Doubravčice 0:1

IV.C Mukařov B – Lojovice 2:2

IV.C Čestlice – Ondřejov B 3:5

IV.C V. Popovice B – Hrusice B 3:4

IV.C Strančice B – Dobřejovice B 0:2

IV.C Všestary – Senohraby B 3:1

Praha-západ
přebor Černošice – FC Jílové B 2:2

přebor Libčice – Zvole 1:4

přebor Průhonice – Dobrovíz 3:0

přebor Úhonice – Měchenice 3:2

III.A Vestec – Jesenice B 4:1

III.A Davle – Hradištko B 5:1

III.A Psáry – Dolní Břežany 10:3

III.A Vrané – Bojanovice 3:3

III.A Zvole B – Hvozdnice B 10:2

III.A Libeř – Radlík 1:1

IV.A D. Jirčany – Kamenný Přívoz 2:1

IV.A Pikovice – Libeň 3:0

IV.A Dolní Břežany B – Průhonice B 0:2

IV.A Vrané B – Vestec 2:4

IV.A Štěchovice B – Okrouhlo 1:0

IV.A Libeř B – Zlatníky 1:3

IV.B Davle B – Všenorský SK B 1:3

IV.B Měchenice B – Mníšek B 1:2

IV.B Klínec – D. Jirčany B 2:3

KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 22. 4. 17:00 Čestlice – Stř.Skalice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Dobřejovice B – Čestli-

ce fotbal IV. třída skupina C 

DAVLE
• 21. 4. 17:00 Davle – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Bojanovice – Davle 

fotbal III. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Mníšek B – Davle B 

fotbal IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 21. 4. 17:00 Pacov A – Dobřejovice 

A  fotbal okresní přebor

• 28. 4. 17:00 Dobřejovice A – Měši-

ce A fotbal okresní přebor

• 22. 4. 17:00 V.Popovice B  – Dobře-

jovice B fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Dobřejovice B – Čestli-

ce fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 21. 4. 17:00 Davle – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 D. Břežany – Jesenice 

B fotbal III. třída skupina A

• 22. 4. 17:00 D. Břežany B – Okrouh-

lo fotbal IV. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Zlatníky – D. Břežany 

B fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 21. 4. 17:00 D. Jirčany – Průhonice 

B fotbal IV. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Vestec B – D. Jirčany 

A fotbal IV. třída skupina A

• 21. 4. 17:00 Nučice – D. Jirčany B 

fotbal IV. třída skupina B

• 29. 4. 17:00 D. Jirčany B – Čisovice 

B fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 22. 4. 17:00 Cholupice – Nebušice 

fotbal I. A třída skupina B

• 28. 4. 10:15 ABC Braník – Cholupi-

ce fotbal I. A třída skupina B

• 21. 4. 15:00 Cholupice B – Bohnice 

B fotbal II. třída skupina C

• 28. 4. 17:00 Točná – Cholupice B 

fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 21. 4. 17:00 Sl. Jesenice – Chocera-

dy fotbal I.B třída skupina D

• 28. 4. 17:00 Teplýšovice – Sl. Jese-

nice fotbal I.B třída skupina D

• 22. 4. 17:00 Jesenice B – Slapy fot-

bal III. třída skupina A 

• 29. 4. 17:00 D. Břežany – Jesenice 

B fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 21. 4. 17:00 Poděbrady – Jílové fot-

bal I.A třída skupina B

• 28. 4. 17:00 Jílové – Benešov B fot-

bal I.A třída skupina B 

• 21. 4. 17:00 Jílové B – Choteč fot-

bal okresní přebor

• 28. 4. 17:00 Dobrovíz – Jílové B 

fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 21. 4. 17:00 Kamenice A – Ondře-

jov A fotbal III. třída skupina B

• 28. 4. 17:00 Strančice A – Kameni-

ce A fotbal III. třída skupina B

• 22. 4. 17:00 Kamenice B – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Strančice B – Kameni-

ce B fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 22. 4. 17:00 Psáry B – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Libeň – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 21. 4. 10:15 D.Lhota – Kostelec fot-

bal I.A třída skupina B

• 28. 4. 17:00 Kostelec – Zásmuky 

fotbal I.A třída skupina B

• 22. 4. 17:00 Louňovice B – Koste-

lec u K. B fotbal III. třída skupina B

• 29. 4. 17:00 Kostelec u K, B – Ond-

řejov A fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 21. 4. 17:00 Ovčáry – Kunice fotbal 

Česká fotbalová liga

• 28. 4. 17:00 Kunice – Viktoria Pl-

zeň B fotbal Česká fotbalová liga

• 21. 4. 17:00 Mochov A – Kunice B 

fotbal okresní přebor

• 29. 4. 17:00 Kunice B – Pacov 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 29. 4. 17:00 Libeň – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 22. 4. 17:00 Zvole B – Libeř fotbal 

III. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Libeř – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 21. 4. 17:00 Štěchovice B – Libeř B 

fotbal IV. třída skupina A

• 29. 4. 10:15 Libeř B – Vrané B fot-

bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 22. 4. 17:00 Kamenice B – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Ondřejov B  – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 21. 4. 17:00 Průhonice – Měcheni-

ce fotbal okresní přebor

• 28. 4. 17:00 Měchenice – Čisovice 

fotbal okresní přebor

• 22. 4. 17:00 Měchenice B – Klinec 

fotbal IV. třída skupina B

• 29. 4. 17:00 Měchenice B – Kazín B 

fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 21. 4. 17:00 Mnichovice A – Miro-

šovice fotbal III. třída skupina B

• 28. 4. 17:00 Mirošovice – Sluštice 

fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 22. 4. 17:00 D. Břežany B – Okrouh-

lo fotbal IV. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Okrouhlo – Pikovice 

fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 21. 4. 17:00 Průhonice – Měcheni-

ce fotbal okresní přebor

• 28. 4. 17:00 Krňany – Průhonice 

fotbal okresní přebor

• 21. 4. 17:00 D. Jirčany – Průhonice 

B fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 21. 4. 17:00 Psáry – Hvozdnice B 

fotbal III. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Radlík – Psáry fotbal 

III. třída skupina A

• 22. 4. 17:00 Psáry B – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Štěchovice B – Psáry B 

fotbal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 22. 4. 16:30 Senohraby – Nehvizdy 

B fotbal IV. třída skupina B

• 29. 4. 17:00 Škvorec – Senohraby 

fotbal IV. třída skupina B

• 22. 4. 17:00 Mnichovice B – Seno-

hraby B fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Senohraby B – V.Popo-

vice B fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 22. 4. 15:00 ČAFC Praha B – Šebe-

rov fotbal I. B třída skupina B

• 28. 4. 17:00 Šeberov – D. Měcholu-

py fotbal I. B třída skupina B

TOČNÁ
• 22. 4. 17:00 Bílá Hora B – Točná 

fotbal II. třída skupina C

• 28. 4. 17:00 Točná – Cholupice B 

fotbal II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 21. 4. 17:00 Kostelec n.Č.l A 

– V. Popovice A fotbal okresní přebor

• 28. 4. 17:00 Úvaly B  – V.Popovice 

A fotbal okresní přebor

• 22. 4. 17:00 V.Popovice B  – Dobře-

jovice B fotbal IV. třída skupina C

• 29. 4. 17:00 Senohraby B – V.Popo-

vice B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 21. 4. 17:00 Vestec – Hradištko B 

fotbal III. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Zvole B – Vestec fotbal 

III. třída skupina A

• 21. 4. 14:00 Pikovice – Vestec B 

fotbal IV. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Vestec B – D. Jirčany 

A fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 21. 4. 17:00 Vrané – Radlík fotbal 

III. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Libeř – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 22. 4. 17:00 Vrané B – Zlatníky fot-

bal IV. třída skupina A

• 29. 4. 10:15 Libeř B – Vrané B fot-

bal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 22. 4. 17:00 Vrané B – Zlatníky fot-

bal IV. třída skupina A

• 28. 4. 17:00 Zlatníky – D. Břežany 

B fotbal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 21. 4. 17:00 Černošice – Zvole fot-

bal okresní přebor

• 29. 4. 17:00 Choteč – Zvole fotbal 

okresní přebor

• 22. 4. 17:00 Zvole B – Libeř fotbal 

III. třída skupina A

• 29. 4. 17:00 Zvole B – Vestec fotbal 

III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

Na vodu, ať už na jeden den nebo 

na týdenní dovolenou, vyráží stá-

le více Čechů. Mnohým však chy-

bí zkušenosti i základní vodácké 

znalosti. Časté jsou také případy, 

kdy vodáci, někdy posilněni alko-

holem, přecení své síly. „Vodáci, 

kteří přijdou k nám do půjčovny, 

často jezdí na vodu mnoho let, 

aniž by znali základní pravidla 

bezpečnosti na vodě. Potom se 

snadno může stát, že podcení 

situaci na řece, třeba sjedou ne-

bezpečný jez, který by i zkušený 

vodák raději přenesl,“ vysvětluje 

Anna Moravová z Půjčovny lodí 

Samba na Sázavě. „Nebezpečí se 

zvyšuje, když stoupne množství 

vody v řece, což bývá za jarního 

tání nebo v létě po silných deš-

tích,“ dodala.

Loňská tragédie na řepčínském 

jezu u Olomouce, kdy o život 

přišel žák, učitelka i vodácký in-

struktor, znovu všem připomně-

la, jak mohou být řeky záludné. 

Největší hrozbou pro vodáky 

i plavce jsou právě jezy. Nebez-

pečný jez s válcem totiž většina 

rekreačních vodáků ani neroz-

pozná. Nechají se zmást rovnou 

hladinou pod jezem, která je 

pouze trochu zpěněná jako pivo. 

Ve skutečnosti zde ale voda ne-

bezpečně koluje – z jezu padá na 

dno a po hladině se vrací zpět 

k jezu, takže loď nebo člověk 

může v tomto vodním válci roto-

vat i desítky minut.

Jednoduchá rada, jak zbytečným 

tragédiím předejít, zní: alkohol 

konzumujte na vodě s mírou, 

abyste měli své chování pod kon-

trolou. A pokud jste začátečníci, 

na vodu by s vámi měl jet někdo 

zkušenější. Ať už to bude kama-

rád, nebo vodácký instruktor. 

Text a foto: Anna Moravová

Fotbalová Točná bude hrát celé 

jaro o holou záchranu ve II. tří-

dě Pražského přeboru. Úvodní 

dvě kola na domácí půdě jí moc 

nepomohla: s rezervou Bohnic 

i se sousední Písnicí prohrála 

shodně 2:3, ačkoli nebyla horším 

mužstvem. Právě proto bude 

jaro ještě hodně těžké. O jejím 

sportovišti na samém kraji Pra-

hy a v těsné blízkosti Silničního 

okruhu kolem Prahy se ale bude 

patrně v příštích měsících infor-

movat v jiné rovině. Má tu vyrůst 

docela útulný a na úrovni doby 

vybavený sportovní stánek urče-

ný především fotbalové mládeži. 

Jen pro připomenutí, v Točné 

začínal docela nedávno ceněný 

trenér mládeže fotbalové Spar-

ty Přemysl Jakl a na žákovských 

akcích se tu podílel i tuze slav-

ný brankář, mistr Evropy 1976 

Ivo Viktor. (zý)

ZVOLE – Květen už pravidel-

ně patří k měsícům, kdy se na 

polních cestách, stezkách, ale 

i silnicích objevují první běžci, 

kteří přes zimu přece jen na zle-

dovatělých silnicích tolik netré-

nují. A tak se nelze divit, že jeden 

z nejagilnějších oddílů orientač-

ních běžců  OB SK Zvole se hlásí 

s prvními akcemi. 

Už 11. května se bude konat 

první z nich, a to v Dolních Bře-

žanech, kde se bude v podve-

černích hodinách běhat s ma-

pami a buzolami v břežanském 

parku a přilehlé vilové čtvrti. 

Běh bude otevřen především 

pro mládež, ale i dospělé, pro-

stě pro všechny zájemce. 

Navazovat na tuto akci bude pak 

v neděli 13. května dopoledne 

opět orientační běh přímo ve 

Zvoli, a to po lesních pěšinách 

až do Březové. Pochopitelně 

u obou závodů budou tratě pro 

děti, a to i v doprovodu rodičů, 

tratě budou vyznačeny viditel-

nými fáborky, takže se nikdo 

nemusí bát zabloudění. Dále 

budou speciální tratě pro žáky 

škol ve věku od 9 do 15 let a  sa-

mozřejmě i speciální, náročnější 

tratě pro dospělé.   

Samostatnou kapitolou v čin-

nosti orientačních běžců ve 

Zvoli je jejich tradiční přespolní 

běh, který se uskuteční v sobotu 

12. května dopoledne, kdy start 

i cíl jsou přímo uprostřed obce 

na křižovatce cest Březová a Kol-

má ulice. Taktéž tento závod je 

přístupný všem věkovým kate-

goriím, zejména je ale určený 

pro místní mládež.  Jan Kotrba

Jak se chovat na vodě? Naučí vás to

VODÁCKÁ ŠKOLAVODÁCKÁ ŠKOLA

V loňském roce na českých 

řekách utonuli 4 vodáci, 

od začátku roku 2012 si 

řeky vyžádaly další dvě 

oběti. Často je příčinou 

vodáckých neštěstí 

neznalost a podcenění 

situace. Jak zbytečným 

nehodám předejít naučí 

zájemce vodácký kurz, 

který se koná na 1. 5. 2012 

v Týnci nad Sázavou.

Více o bezpečnosti na vodě se zájemci mohou dozvědět v jednodenní vodácké škole, která se bude konat 1. 5. 2012 v Týnci nad Sázavou a je zdarma. Vodáckou školu organizuje 

Půjčovna lodí Samba. „Chtěli jsme udělat něco pro větší bezpečnost na vodě, proto pořádáme tento kurz. Doufáme, že vodáci, kteří náš kurz zdarma absolvují, naučí zásady 

bezpečného chování na vodě i svoje kamarády, a tím se zodpovědné vodáctví bude dále šířit,“ uvedla Anna Moravová.

Jaro patří běžcům

Rychle najít povinnou kontrolu, a to podle 

mapy, což je vlastně základ orientačního 

běhání Foto: OB SK Zvole

Boje o záchranu!
RADLÍK – Po celé fotbalové jaro 

bude hodně záležet na výkonech 

brankářů. Podle našeho hod-

nocení působí v tomto regionu 

naprosto elitní kvarteto. Každý 

z nich by se určitě neztratil ve 

vyšší soutěži. Proto je zmiňuje-

me. Pokorný (Jílové) přišel na 

hostování z tvrdé konkurence 

ligové Slavie. Dokonce používá 

její výstroj i s klubovými znaky. 

Barták (Psáry) nepouští zbyteč-

né góly a zvláště v těžkých zápa-

sech je na něho spolehnutí. Má 

znamenitý reflex. Češka (Radlík) 

ovládá celé trestné území a umí 

dirigovat obránce před sebou. 

Neselhává. Brož (Kamenný Pří-

voz) má silné ruce. Spolehlivě 

tlumí i ty nejtvrdší střely. (zý)

Elitní kvarteto gólmanů



inzerce12 www.nasregion.cz

*cena s DPH  **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.
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119,90

Uherský salám
• bal.: 400 g
• cena za 400 g

136,69 *

41,90

Granko
• bal.: 3× 500 g
• cena za 500 g

47,77 *

219,00

Dětské plenkové 
kalhotky Economy
• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

249,99 *

6,90

Actimel
• různé příchutě
• bal.: 8× 100 g, 3× (8× 100 g)
• cena za 100 g

7,87 *

89,90

Standard
• mletá káva
• bal.: 1 kg
• cena za 1 kg

102,49 *

2,95

Toaletní papír 2vrstvý
• bal.: 12 ks
•  při koupi 2 bal. cena 

v přepočtu za 1 ks

3,54 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN 
NÁKUP BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ 
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Oslavte s námi 15 let na českém trhu

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Praha – Průhonice, U Makra 102, Říčany u Prahy   
Platnost akce:  25. 4. – 8. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob

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