
Fakta a smlouva
Jedna z akcí bývalého minis-

tra Dobeše vyděsila mnoho 

obcí i škol. Ministerstvo přišlo 

s novelou školského zákona, 

která nařizovala konkurzy pro 

všechny školy. A to současně! 

Později se ale věc interpre-

tovala jemněji a zřizovatelé 

vzdělávacích institucí (obce, 

kraje) dostali na výběr: vypsat 

přijímací pohovory, nebo ře-

ditelům prodloužit pracovní 

smlouvu o dalších šest let (ře-

ditel školy bude jmenován zři-

zovatelem a bude mít smlouvu 

na šest let). Jenže většina krajů 

i stovky obcí konkurz vypsaly 

pro jistotu – podle původního 

výkladu novely.

Je konkurz ostuda 
stávajícího ředitele?
Vůbec ne! To neměl na mys-

li ani ministr Dobeš. Cílem 

konkurzů je provětrat sto-

jaté vody, občerstvit „staré“ 

vazby a pomoci kvalitním 

kantorům vzhůru. Není dů-

vod, aby dobrý ředitel post 

neobhájil. Naopak, mnoho 

získá. Zveřejní se jeho pro-

jekt, bude mít daleko silnější 

mandát. Výběrová řízení na-

opak nemusí být vyjádřením 

nespokojenosti, ale naopak 

ověřením „mandátu“. 

Potvrzeno na šest let
Najdeme v regionu i takové ře-

ditele, kterým město jako zři-

zovatel školy funkci prodloužil 

bez konkurzního řízení. Tito 

ředitelé cítí krok obce jako vy-

znání důvěry. Jednou z nich je 

i ředitelka ŽS Jílové, PaedDr. 

Bc. Květa Trčková: „Protože ří-

dím jílovskou školu již sedmým 

rokem,  dotýkala se mě nove-

lizace školského zákona, která 

platí od ledna tohoto roku. Zří-

zovatel základní školy zastou-

pený Radou města se rozhodl 

využít výkladu novelizace zá-

kona a usnesl se, že nevyhlásí 

konkurz a  potvrdil mé jmeno-

vání na další období.  Důvěra 

zřizovatele v práci mou i v práci 

celého týmu zaměstnanců mě 

velmi potěšila a nabila energií 

do dalšího období.“

Kraj konkurzy vypsal
Zřizovatelem školských zaříze-

ní nejsou jen obce. Středočeský 

kraj ustanovil výběrové komise 

pro konkurzy na místa ředitelů 

škol a školských zařízení, kterých 

se týká novela. V regionu jsou to 

například Dětský domov Pyšely 

a Dětský domov Sázava. 

Na některé lhůta nedosáhla
Ne všichni a ne všude jsou ve 

funkci více než šest let. „V naší 

obci nebyl konkurz vyhlášen. 

Jsem ve funkci pátým rokem 

a tak se nás netýkal,“ říká 

Mgr. Alena Šreplová, ředitel-

ka malotřídní ZŠ v Kostelci 

u Křížků.

Co obnáší práce ředitele? 
Od ledna pro vás připra-

vujeme seriál o základních 

školách. Příště zavítáme do 

Jesenice. Očima ředitelů 

představíme česko anglic-

kou Sunny Canadian Scho-

ol a poté jednu z největších 

škol v regionu MŠ a ZŠ Jese-

nice. Pokusíme se mimo jiné 

přiblížit i náplň práce jejich 

ředitelů. Chcete se jich na 

něco zeptat? Otázky pište na 

pokorny @nasregion.cz. 

Jan Šercl, Zbyněk Pokorný

20 LET PRODÁVÁME TO 
NEJLEPŠÍ PRO VAŠE
ZDRAVÉ SPANÍ

AKCE v květnu a červnu SLEVY

na povlečení až 30%
Nábytek

Želivec 228 
Kamenice  251 68

tel.: 605 295 093, 323 672 474        
info@pamax.cz, www.pamax.cz
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 773 360 000

Využijte zimních slev 
Škoda Citigo!  

7777333 336600 00000

Škoda Citigog !

TROJSKLO a TROJITÉ  ZDARMA!

Kulatou hranatou?

INZERCEINZERCE

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900

Svěráci v sokolovně
PRŮHONICE – 17. 5. proběh-

ne v Sokolovně Průhonice Fil-

mový festival Zdeňka a Jana 

Svěráka! Velmi pravděpodob-

ně se jedná o poslední akci (tj. 

ztrhané harfy tón) Filmového 

klubu Knihovny Průhonice 

v tomto formátu a v této kon-

figuraci, nenechte si 

ji proto rozhodně 

ujít. Nenechte si 

ujít ani možnost 

na vlastní oči 

uvidět tyto dvě ul-

timátní legendy 

české kine-

matografie. 

Položit jim 

otázku atd. 

Jistě bude na co vzpomí-

nat. Budeme moc rádi, po-

kud ve svém okolí (na pra-

covišti) vyvěsíte pozvánku 

na tuto akci.

www.knihovnapruhonice.cz

KRÁTCE

Právo na 
to mají

Hladiny rybníků zvaných zá-

kladní školy víří pár posled-

ních týdnů velké téma. Špunt 

zvaný šestiletá jistota vytáhla 

ze dna novela školského zá-

kona, která umožňuje zři-

zovatelům škol vypsat kon-

kurzy na nové ředitele, kteří 

jsou ve vedoucí funkci déle 

než šest let. Tj. pod každým 

takovým, pokud zřizovatel 

jeho školy vyhlásí konkurz, 

se houpe židle. Ale - nebyla 

by to česká justice a zákony, 

aby nevznikla absurdní si-

tuace, která stavidla nejisto-

ty ještě více otevřela: Vláda 

schválí novelu a kraje – zři-

zovatelé škol výkladu zákona 

nevěří, byť se je snažil pře-

svědčit i bývalý ministr škol-

ství Dobeš. Téměř všechny 

kraje v republice ze strachu 

z možné špatné interpretace 

této novely vypsaly konkurzy 

(aniž by podle výkladu minis-

terstva musely), a to i přesto, 

že někde se jedná o více než 

sto ředitelských postů, tedy 

slovy bývalého ministra Do-

beše o velkou administrativní 

zátěž. Jde tedy jen o výmluvu 

krajských zastupitelstev na 

možnou dezinterpretaci zá-

kona, nebo snahu rozčeřit 

šest let stojaté vody ve ško-

lách? Ať tak nebo tak, právo 

na to mají a s nimi i další zři-

zovatelé – obce a města. 

� Dotkne se konkurz i vedení 

vaší školy? Změnil se u vás 

ředitel? Co si myslíte o šesti-

letém funkčním období ředi-

telů škol? 

Napište nám na 

pokorny@nasregion.cz

GLOSA

!
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Udělá z vás chlapaUdělá z vás chlapa

Chyběl už jenom Chyběl už jenom 
NohavicaNohavica

Být 
na
bedně...

Jste spokojeni se školou? 
Můžete vyměnit ředitele!
Zkušenosti se školou 

máme všichni, ať jako 
žáci, nebo jako rodiče. 

Škola není nic jiného než 
instituce, organizace, 

která je tak dobrá, jaké má 
vedení a kantory. A jakou 

má podporu zřizovatele 
(obvykle obec u MŠ a ZŠ 

či kraj u škol středních). 
Důležité jsou nejen odborné 

znalosti, ale i kreativita 
a entusiasmus. Výběrová 

řízení jsou obecně dobrou 
příležitostí pro prověření 
kvalit profesně starších 

ředitelů stejně 
jako studnicí nápadů 

na vylepšení.

V mnohých školách uvítají v září nové žáky a možná i ředitele

Jarní ladovské uklízení
Uklízení patří k jaru a sluníčko 

nám navíc nemilosrdně odhalí 

vše, co zakrývala sněhový pokrýv-

ka. Zdá se, že právě tato skutečnost 

byla základem pro zdařilé a už léta 

se opakující akce „Uklidíme svět“ 

a na to iniciativně navazuje „Úklid 

Ladova kraje“. Když jsme předpo-

slední dubnový víkend projížděli 

obcemi, jako jsou Všechromy, 

Klokočná, Světice, Kostelec u Kříž-

ku, Velké Popovice, ale především 

Mnichovice, potkávali jsme sku-

pinky nejen dětí, ale i dospělých 

a seniorů, kteří do velkých igeli-

tových pytlů sbírali, co bylo v pří-

kopech, na zastávkách autobusů, 

prostě vše, co se kde povalovalo 

a hyzdilo celkový vzhled probou-

zející se přírody. 

„Chodíme takhle s dětmi už třetí 

rok,“ přiznala se nám v Mnicho-

vicích Božena Prokopová, kte-

rá velela skupině školáků. „Po 

zimě to tady je všude jako jedno 

veliký smetiště, kdo se na to má 

dívat, tak uklízíme,“ ještě doda-

la a celá skupinka se vrhla na 

další odpadky v ulicích a parku.

„Mám s sebou úklidový trak-

tor,“ hlásil nám u Klokočné pan 

Emil Gajdoš, který popojížděl za 

skupinkou dam, které také sbí-

raly z příkopů všechno, co tam 

lidí naházeli. Byly to především 

igelitové láhve, ale také pytle se 

smetím, kusy nábytku, staré hrn-

ce, našly se i matrace. „Lidé jsou 

neskutečný  do….k,“ usoudil pan 

Gajdoš a měl svatou pravdu.

A tak nás napadlo, jak užitečná 

to je akce. Kterou praktikuje La-

dův kraj a mnohde v našich ob-

cích nachází nejen porozumění, 

ale i následovníky. Jen by bylo 

dobré dohlídnout na to, aby  pří-

kopy a zákoutí za nějaký čas opět 

nevypadaly jako smetiště.

Jan Kotrba

� další foto a komentář na str. 4

INZERCEINZERCE

Aktuální novelizace školského zákona dává možnost obměny ředitelů škol. 
Proč ne, ne všude jsou ředitelé skvělí a pokud ano, konkurz to jen potvrdí. 
Každý rodič má teď příležitost motivovat obec k vypsání výběrového řízení.

Hlavním heslem v sobotu 21. dubna 

byl úklid Foto: Karolína Oliveriusová
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, 
Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  OÚ a stavebniny 
Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Řeznictví-Jídelna, 
Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, ob-

čanské sdružení, sekce bonsají a ja-

ponských zahrad zvou na prohlídku 

„Zahrady nad řekou“ a „Zahrady tří 

bran“. Zahrady jsou umocněny okolní 

vypůjčenou krajinou a vyhlídkou na 

kaňon řeky Vltavy. Dále sbírka bonsa-

jí, suiseki, oshibany atd. Stálá prodejní 

výstava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii 

japonské zahrady, Vltavská 1048/371, 

Oleško. Otevřeno ve všední den, nejlé-

pe po dohodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
5.5. od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – lektorka: 

Pavla Gaborová – certifi kovaná cviči-

telka ZUMBY, rezervace nutná. Cena: 

120,- Kč. U Náměstí 712, Dolní Bře-

žany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138

12.5. od 9.30 do 11.00 hod.
Pilates blok – Nebaví Vás  poskako-

vání při aerobiku a dřina v zapocených 

posilovnách? Pak zkuste Pilates. Zís-

káte krásné držení těla, pěkné tvary 

a pocit pohody! Plusem tohoto cvičení 

je, že Vám dokonale protáhne celé tělo 

a vylepší náladu. Cena 100,- Kč, rezer-

vace nutná. U Náměstí 712, Dolní Bře-

žany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138

13.5. od 10.00 hod. 
Nedělní divadlo – Hanička a Honzík 

jedou do ZOO (Div.Palček) Cena 50,-

Kč/os. Doporučujeme koupit vstupen-

ky v předprodeji na recepci MC, počet 

míst omezen. Po skončení představení 

je hernička z kapacitních důvodů uza-

vřena. U Náměstí 712, Dolní Břežany,  

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138

15.5. od 19.00 hod. 
Design seminář – koupelny. Zajímavé 

tipy a rady. Lektorka: Ing.Lucie Micko-

vá, cena: 100,- Kč, rezervace nutná. 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

17.5. od 10.00 hod. 
JUST prezentace. Vstupné – zdarma. 

U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel. 773 619 138

18.5. od 19.00 hod.
Šperky – Výroba šperků technikou 
studená glazura. Lektor: Pavla Ga-

borová. Cena: 180,- Kč. U Náměstí 

712,  Dolní Břežany,  www.mcbreza-

nek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.  

773 619 138

19.5. od 10.00 do 12.00 hod.
ZUMBA dopoledne s Míšou – sobotní 

dopoledne pro Vaši relaxaci (2x55min), 

rezervace nutná, cena: 150,- Kč. 

U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.cz, tel.  773 619 138

20.5. od 15.00 hod.
Trampolína – soustředění s Jitkou 

Holíčkovou – odpoledne plné pohy-

bu, rezervace nutná, cena: 190,- Kč. 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

26.5. (9-17h) a 27.5. (9-16h)
Předporodní kurzy pro maminky 
a tatínky. Bonus: pro zájemce kurz 

vázání šátků. Více na www.porodjinak.

cz. Rezervace nutná.  Cena: 1990,- Kč 

(partner zdarma, příspěvek zdravotních 

pojišťoven). U Náměstí 712, Dolní Bře-

žany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

31.5. od 16.00 do 18.00 hod.
MINIBURZA – Nestihli jste naši pravi-

delnou burzu? Oblečení, hračky, knížky, 

vybavení atd. můžete v MC prodat vždy 

poslední týden v měsíci!  Podmínky 

a formuláře na recepci MC. U Náměs-

tí 712, Dolní Břežany, www.mcbreza-

nek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.  

773 619 138

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

jovická 303, Jesenice. Tel.: 603232116, 

mail: dance.novacek&volny.cz 

17.5. od 17.00 hod.
Večer plný stepu. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel.: 603232116, 

mail: dance.novacek&volny.cz 

25.5. od 19.30 hod.
TANČÍRNA. KC Jesenice, Budějovická 

303, Jesenice. Tel.: 603232116, mail: 

dance.novacek&volny.cz 

27.5. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti „O perníkovém děd-

kovi“.KC Jesenice, Budějovická 303, 

Jesenice. Tel.: 603232116, mail: dan-

ce.novacek&volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
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. 

Otevírací doba ve štolách: sezonní pro-

voz 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

KUNICE
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 – „Osla-

va 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 
KLIMTOVOU – objevitelkou pohádkové 

země. Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezer-

vujte na 736 757 577 nebo na sport-

centrum@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

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava fotogra-

fi í a kreseb Petra Horáčka nazvaná 

Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografi e významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilustrační gra-

fi ky jehličnanů. Výstava bude doplněna 

ukázkami ze sbírky šišek Botanického 

ústavu AV ČR. Petr Horáček je autorem 

Encyklopedie listnatých stromů a keřů 

a publikuje v řadě populárně naučných 

časopisů.

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

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

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 COLLE-

GIUM (hoboj, anglický roh, housle, viola, 

violoncello, fagot). HAYDN – BEETHOVEN 

- MOZART. 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupenek 

na recepci  - tel.: 255736111

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., sobota 
9 – 12 hod.
Galerie – ateliér Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212, 

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6

Bruslení 
s kozlem 
5. 5. od 14.00 do 16.00 hod. 
6. 5. od 15.00 do 17.00 hod. 
19. 5. od 14.00 do 16.00 hod. 
26. 5. od 14.00 do 16.00 hod.

Vstup dospělí 40,- Kč,

děti do 15 let a důchodci 20,- Kč.

Zimní stadion

HC Slavoj Velké Popovice

VESTEC
26.5. 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 ha-

sičské zásahové techniky, předvedení 

hasičského zásahu, pouťové atrakce. 

Na akci bude zajištěná živá muzika, 

spousta občerstvení, také zde budeme 

grilovat celé prase. Během dne pro-

běhne slosování tomboly o hodnotné 

ceny. Více informací bude průběžně 

zveřejňováno na www.sdh-vestec.cz

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3. 4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
(mírně pokročilí), se budou konat v so-

kolovně ve Vraném nad Vltavou. Začíná-

me již 3. 4. Připravila Tělocvičná jedno-

ta Sokol Vrané nad Vltavou. Podrobnosti 

naleznete na webových stránkách 

www.sokolvranenadvltavou.cz

ZVOLE
19.5. 
Otevírání studánky.
Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. Mateřská škola 

– Akimova školička s.r.o. Hlavní 62, 

Zvole. T: 732 280 131, 605 474 117. 

www.akimovaskolicka.vesele.info

16.6 nebo 17.6. 
Raftování na Sázavě. Více informací 

na www.akimovaskolicka.vesele.info. 

Mateřská škola – Akimova školička 

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

605474117. www.akimovaskolicka.

vesele.info

5.7. - 7.7.
Expedice RaftAkim 2012 – Vltava. 

Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. 

Mateřská škola – Akimova školička 

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

605474117. www.akimovaskolicka.

vesele.info

PO - ST od 13.00 hod.
Kroužek lezení na umělé stěně pro 
školáky, kurzy lezení na horolezecké 

stěně nejen pro dospělé.

Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. Mateřská škola - Aki-

mova školička s.r.o.

Hlavní 62, Zvole. T: 732 280 131, 

605 474 117. www.akimovaskolicka.

vesele.info 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• www.pracujdoma.info. 

Zaškolíme

• Prodám novou plno digitál-

ní líheň na 60 ks vajec, cena 

3150 Kč, tel. 733 483 672 

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

www.zamekberchtold.cz

Soutěže pro nejmenší 
na odstrkovadlech 

a  koloběžkách, 
pro starší děti závod

Soutěže pro nejmenší
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INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

INZERCEINZERCE

Společnost JNT MEDIA hledá

pro rozšíření svého týmu 

SCHOPNÉHO OBCHODNÍKA 
Požadavky:

 Komunikativnost, spolehlivost

 Schopnost jednat s malými i velkými zákazníky

 Schopnost vytvářet dlouhodobé vztahy

 Schopnost pracovat v týmu

 Řidičské oprávnění, práce na PC

 Obchodní talent, spolehlivost, pracovitost 

 Obchodní praxe není nutná

Nabízíme:
 Firemní podporu prodeje
 Cílovou odměnu 30 000 Kč/měs
 Kancelář + možnost home office
 Firemní telefon
 Automobil i k osobnímu použití

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

Nezávislý místní zpravodaj

Pro rozšíření týmu

hledáme

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

Požadavky: 
 práce na platformě PC

 perfektní znalost Adobe InDesign a dalších grafických programů

 kreativita  rychlost  organizační schopnosti  komunikativnost

Nabízíme práci v moderní stabilní společnosti a stabilní atraktivní příjem

ŠIKOVNÉHO GRAFIKA

INZERCEINZERCE
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Jesenický pohár
JESENICE – Již 10. ročník 

celostátní soutěže v taneč-

ním sportu, Jesenický pohár 

se uskutečnil v kulturním 

domě v Jesenici 21. března. 

Do Jesenice přijelo 250 ta-

nečních párů z celé republi-

ky. „Všichni podali nádherné 

výkony, ale přesto je potřeba 

zdůraznit nádherný tanec 

dětí ve věku 8 – 10 let. Jejich 

zanícenost je obdivuhodná. 

10. ročník se uskutečnil za 

finanční podpory OU Jese-

nice, za kterou je potřeba 

poděkovat,“ říká pořadatel 

Dobromil Nováček. (pok)

Cesta kocoura Mikeše 
a pohádkové Hrusice 

Srdečně zveme děti i dospělé 

na 8. ročník putování ve sto-

pách kocoura Mikeše. Cestu 

kocoura Mikeše můžete projít 

s ranečkem pěkně po svých 

nebo projet na kole. Netradič-

ní naučná stezka vede z Hrusic 

do Říčan. V sobotu 26. května 

začíná v 9.30 v Hrusicích, kde 

na vás čeká den otevřených 

dveří v Památníku Josefa Lady 

a výstava modelů vesnických 

stavení Antonína Jedličky. Po 

cestě se zdržíte, a mnozí mož-

ná i skončí, na Mnichovickém 

kramaření, které začíná od 11 

hodin. Na ty, kteří se vydají 

dále, čeká cestou řada pře-

kvapení. Celá stezka je dlouhá 

20 km. Protože je určena pře-

devším dětem, nabízí různé 

možnosti zkrácení a dopravu 

na jednotlivá místa autobusy 

Pražské integrované dopravy 

nebo vlakem. V cíli čeká na 

malé vandrovníky diplom. 

Akci organizuje Svazek obcí 

Ladův kraj. 

Nenechte nás 
vykrvácet, 

píší obce premiérovi
REGION – Zhasínání poulič-

ních světel, stop stav v inves-

ticích a nedostatek prostřed-

ků na základní údržbu obcí, 

to vše může podle organizace 

Sdružení místních samospráv 

(SMS) zanedlouho v plné 

míře potkat český a moravský 

venkov, pokud vláda a par-

lament nedostojí svému zá-

vazku vyřešit léta odkládaný 

problém financování měst 

a obcí. „Politické turbulen-

ce posledních dnů starosty 

už skutečně nadzvedávají ze 

židlí,“ říká předseda organi-

zace, která pod svými křídly 

sdružuje zejména menší obce 

a města, Josef Bartoněk. 

Právě nejistota osudu součas-

né koalice vedla starosty ze 

Sdružení místních samospráv 

k ostré výzvě za dodržení ve-

řejných slibů, které dal premi-

ér starostům již loni na pod-

zim. „Málokdo ví, že v naší 

zemi se veřejné prostředky 

dělí prakticky feudálním sys-

témem bez jakékoliv solidari-

ty. Prostě daně z venkova pu-

tují především do měst a obce 

tak stále více zaostávají,“ vy-

světluje ekonomický expert 

a starosta Ondřejova Martin 

Macháček. „Panu premiérovi 

dnes dorazí dopis s důraznou 

žádostí. Buď splní sliby, nebo 

tentokrát vyrazí do ulic sta-

rostové,“ zdůrazňuje předse-

da Bartoněk.  (pok)

Lékařka na nové 
adrese

JESENICE – Praktickou lé-

kařku MUDr. Marcelu Hul-

vertovou najdete od března 

v Jesenici na nové adrese:

MUDr. Marcela Hulvertová, 

ordinace praktického lékaře, 

Nákupní 1127/CH, 252 42 Je-

senice, tel.: 910 111 654, ord. 

hodiny: po, st, pá 7-13, út, 

čt 12-18 

Vrtulník u nehody
ŠTIŘÍN – Říčanští hasiči za-

sahovali ve čtvrtek 19. dubna 

ve Štiříně u nehody osobní-

ho vozidla, které narazilo do 

stromu. Na místě byly dvě 

zraněné osoby v péči ZZS. 

Současně s příjezdem jedno-

tek hasičů na místě přistával 

vrtulník LZS. Hasiči na místě 

provedli zabezpečení vozi-

dla, protipožární opatření 

a poté, co byla provedena 

stabilizace zraněné spolu-

jezdkyně, pomohli s trans-

portem do vrtulníku. Příčina 

nehody je předmětem další-

ho šetření.

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Řidič vystoupil, 
auto ho zabilo

Na dálnici D1 v úterý 

24. dubna před půlnocí za-

hynul při dopravní nehodě 

člověk. Podle informací Ře-

ditelství silnic a dálnic se 

nehoda stala na čtvrtém ki-

lometru ve směru na Brno, 

dálnice byla v tomto směru 

hodinu uzavřena. Příčinu ne-

hody vyšetřuje policie. Havá-

rie se stala kolem 23:30. Podle 

předběžného policejního vy-

šetřování řidič zřejmě narazil 

do svodidla, vystoupil, ale do 

jeho auta krátce nato narazil 

jiný vůz a další auto muže 

srazilo a ujelo. Série nehod 

se odehrála během jediné 

minuty. Okolnosti nehody 

se stále zkoumají. Kvůli od-

straňování následků nehody 

a vyšetřování byla dálnice ve 

směru na Brno v tomto místě 

asi hodinu zcela zavřena, pak 

se podařilo zprůjezdnit jeden 

pruh. Dálnice byla zcela zpro-

vozněna krátce po 1:00.

(pok, Zdroj: ČTK)

Folkáči, na Konopiště!
V sobotu 12. května v zá-

mecké zahradě Konopiš-

tě proběhne již 21. ročník 

tradičního hudebního fes-

tivalu FOLKOVÝ KVÍTEK. 

Již od časného rána pořa-

datelé připravili pro děti 

několik her a soutěží, od 

deváté hodiny projížďky 

na raftu a na koních, lezení 

v lanoví. V sobotu od deseti 

hodin v patnáctihodino-

vém hudebním maratónu 

vystoupí na hlavní scéně: 

Tomáš Klus, Děda Mládek 

Illegal Band, Spirituál kvin-

tet, Semtex a Berušky, Žal-

man a spol v nové sestavě, 

Nezmaři a Miki Ryvola, Ro-

bert Křesťan a Druhá tráva, 

Pavel Dobeš a Tomáš Kotr-

ba, Cop, Martin Stropnický 

a Jan Jiráň a Botafogo, Pav-

la a Jarda Marianovi – Duo 

Klíč, Lokálka, Hop trop, 

Stráníci, Crash Dance a 12 

finalistů národního finá-

le autorsko-interpretační 

soutěže. V rámci programu 

bude udělen v pořadí druhý 

„ŘÁD OSOBNOSTI FOLKU 

A COUNTRY. Na Konopiště 

vás zve pořadatel KVĚT – 

sdružení klubů dětí a dět-

ských domovů v ČR. 

Více informací na 

www.folkovykvitek.cz

Náš kraj
Středočeský kraj vyhlašuje 

III. ročník umělecké soutěže 

Náš kraj. Soutěž je určena 

pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, 

kteří se mohou zapojit do 

soutěže zasláním svého díla 

v těchto oblastech: literární, 

fotografická, výtvarná, krátké 

video, vlastní hudební tvor-

ba. Téma soutěže je: Život 

v našem kraji a Krásy našeho 

kraje. Soutěžní díla mohou 

žáci a studenti zasílat nej-

později do 30. června dle po-

kynů na webových stránkách 

www.kr-stredocesky.cz. 

 (pok)

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

Ten se od roku 1998 věnuje lek-

torování a na práci s mladými to 

bylo znát. Všech šestnáct studen-

tů napříč všemi ročníky zapojil 

do výroby nejrůznějších specialit 

- aspiků, nádivek, rybích rolek, 

suši a dokonce došlo i na humra. 

Ale žádný suchý výklad se neko-

nal - všechno pěkně u pracov-

ních stolů, v tempu a za vtipného 

komentáře mistra Picky. „V sou-

časné době se věnuji vzdělávací 

a konzultační činnosti v oblasti 

studené kuchyně, soutěžní a kre-

ativní gastronomie. Snažím se 

pomáhat především při výchově 

mladé kuchařské generace,“ říká 

charizmatický kuchař.

Čtyřdenní kurz vyvrcholil závěreč-

ným rautem, který žáci uspořádali 

pro své známé, kamarády i rodiče. 

Všichni absolventi si odnesli jak 

certifikát, tak především zkuše-

nosti, které podle slov ředitelky 

školy Ing. Evy Hruškové pomohou 

v jejich profesní kariéře.  

Zbyněk Pokorný

KRAJ – Ještě necelé dva týdny 

porvá výstava několika desítek 

fotografií celosvětově uznáva-

ného umělce Františka Drtikola 

v pražské Galerii Gate. Vernisáž 

výstavy s názvem Nahá Geomet-

rie tak otevřela  prostory Středo-

české turistické informační služ-

by (STIS) v pražské Husově ulici. 

Informační centrum Středočes-

kého kraje (IC) bude poskytovat 

informace o společensko-kul-

turních akcích ve Středočeském 

kraji. V přízemí bude provozová-

na kavárna navazující na galerii, 

která návštěvníkům nabídne díla 

umělců Středočeského kraje i vý-

stavy mezinárodních umělců. 

Zahajovací výstavou GATE galerie 

je retrospektivní výstava význam-

ného českého fotografa Františka 

Drtikola ze soukromých sbírek 

v EU a USA, organizovaných spo-

lu s GASK a Galerie Kicken Berlin. 

Součástí je i jedno z v Česku nej-

známnějších děl Vlna. Účastní 

se rovněž sběratelé z USA, kteří 

zapůjčili díla na výstavu a kurá-

tor výstavy Rudolf Kicken. Výsta-

va představuje výběr 60-70 děl 

Františka Drtikola, některé z nich 

dosud v České republice nevysta-

vované. Díla pocházejí ze soukro-

mých sbírek v EU a USA, organi-

zovaných spolu s GASK a Galerií 

Kicken Berlin. (pok)

Poslední dny nahé geometrie
Výstava fotografií Františka Drtikola 27. 3. – 15. 5.

PSÁRY – Hospoda praská ve 

švech, hity jako Škoda lásky 

nebo Hospůdka nenechají ni-

koho v klidu. Z pódia se linou 

známé melodie v podání hráčů 

na klasický nástroj – harmoniku 

zvanou heligonka. 

V polovině dubna uspořádali mi-

lovníci těchto tradičních nástrojů 

již druhý sraz heligonkářů v místní 

hospodě u hřiště. Přijeli nadšenci 

až z Plzně. Na pódiu se vystřída-

lo patnáct muzikantů, kteří bavili 

posluchače dlouho do noci. 

Nemohli chybět heligonkáři 

z regionu – ze Strančic Ondra 

Matič, Mirek Svingr z Uhříněvsi, 

Tomáš Hervert z Prahy. Z Ond-

řejova přijela rodina Kouckých 

v čele s legendou Lulu. 

Video z akce bude v nejbližších 

dnech umístěno na youtube.com 

pod názvem Heligonky Psáry.

(pok)

Chyběl už jenom Nohavica

VRANÉ NAD VLTAVOU – V úte-

rý 17. dubna byla Povodím Vltavy 

provedena aplikace stopovací lát-

ky „Sulforhodamin G“ do vodního 

toku Vltava pod vodním dílem 

Vrané nad Vltavou za účelem pro-

vedení testovacího pokusu, který 

upřesní rychlost postupu havarij-

ního znečištění ve vodním toku. 

Výsledky pokusu budou následně 

v případě vzniku havarijního zne-

čištění vody ve vodním toku Vlta-

va využity pro včasnou informo-

vanost subjektů nacházejících se 

směrem po toku a pro přijetí opat-

ření k nápravě vedoucí k omezení 

či úplné eliminaci škod. Stopovací 

látka „Sulforhodamin G“ vykazu-

je vysokou intenzitu fluorescen-

ce a je toxikologicky nezávadná. 

Stopovací látka způsobí v místě 

aplikace změnu barvy vody na 

červenou až oranžovou, ale toto 

zbarvení není po několika kilome-

trech již pouhým okem viditelné. 

 www.stredocesky-kr.cz

Chcete se naučit 
tohle krásné řemeslo?
SOUP Jílové zbývá několik míst ve 
školním roce 2012/13 v oborech: 
Cukrář-cukrovinkář, který zahrnuje 

klasickou cukrařinu i práci s čokolá-

dou a takzvanou kanditovou hmotou, 

což je materiál pro výrobu cucavých 

bonbónů. Další obory jsou Kuchař – 

číšník, kde se žáci učí jak kuchařinu 

tak číšničinu a obor Kuchař, který je 

zaměřený pouze na kuchařinu.

Látka vystopuje znečištění

Mladí žáci SOUP Jílové už ví, jaké to je koukatMladí žáci SOUP Jílové už ví, jaké to je koukat

Mistrovi přespřes ramenorameno

JÍLOVÉ U PRAHY – Čtyři 

dny nabité informacemi, 

dobrotami (nechyběly takové 

pochoutky jako suši nebo 

humr) - to byl kurz studené 

kuchyně, který pro žáky 

jílovského učiliště pořádala 

poslední dubnový týden 

škola společně s kuchařskou 

ikonou Vladimírem Pickou.

Informace o škole:

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ POTRAVINÁŘSKÉ

Šenflukova 220

254 01 Jílové u Prahy

Tel.: 241 950 776 , 241 950 821, 241 950 409

e-mail : soupotravin@cbox.cz

Mezi bratry Otrubovými a Jirkou Moravcem, kteří se kromě hraní ujali také organizace 

večera se objevila mladičká a velmi talentovaná zpěvačka Doris Lívová
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20 LET PRODÁVÁME 
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
ZDRAVÉ
SPANÍ

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

AKCE v květnu a červnu SLEVY

na povlečení až 30%

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH 
MATRACÍ A VYŠKOLENÍ ASISTENTI VÁM PORADÍ S VÝBĚREM 
TÉ NEJVHODNĚJŠÍ s ohledem na Vaše zdravotní problémy

 (nespavost, bolesti zad, svalů,  hlavy apod.) 

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00

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

Nábytek

„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

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

vestavěné skříně, atypický nábytek

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

Vestec, Jesenice, 

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

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

Pokrývačské, tesařské 
a klempířské práce

Štěpánek
Střecha na klíč

Miroslav Štěpánek
Kamenný přívoz 188

Tel.:724 349 011
stepanekmirek@seznam.cz

Příjemné prostředí s profesio-

nální obsluhou láká k návštěvě. 

Po uveřejnění článku ale pro 

mne i pro vedení restaurace na-

stalo překvapení. Telefonovali 

mi čtenáři, kteří se dotazovali, 

zda uveřejněné informace o re-

stauraci jsou pravdivé. To se mi 

na článek, představující jednot-

livé firmy, ještě nestalo. Stejnou 

zkušenost udělal i manažer re-

staurace Jiří Doksanský, který 

novým zákazníkům pravdivost 

slov také potvrzoval. Proto jsem 

se rozhodla pana Doksanského 

požádat o rozhovor, který by po-

tencionálním zákazníkům Mus-

ta Koiry poskytl další informace.

� Jaké  byly nejčastější reakce 

nových zákazníků Musta Kiory? 

V první řadě hosty překvapí, že 

jídelní lístek obsahuje méné po-

ložek, než jsou zvyklí a obdivují, 

s jakou lehkostí a citem pro se-

zónní suroviny je jídelní lístek 

sestaven. Občas se bojí zeptat, 

co je v jednotlivých pokrmech 

za suroviny. Nejdůležitější pro 

team Musta Koiry je, aby zákaz-

ník odcházel spokojen se zážit-

kem z daného pokrmu.

� Minule jsme uveřejnili in-

formaci, že restaurace Musta 

Koira je již druhým rokem za-

řazena mezi Grand restaurant. 

Můžete čtenářům přiblížit, co 

to vlastně znamená?

To zamená, že naše restaura-

ce se dostala již podruhé mezi 

nejlepší restaurace v České re-

publice, dle výběru nezávislých 

názorů dobrovolných hodnoti-

telů, kteří tajně a za svoje peníze 

známkovali 705 gastronomic-

kých podniků.

� Jak vlastně probíhá všední den 

v restauraci?

V 11 hodin začínají obědy, kde 

nabízíme speciální polední 

nabídku, která čítá výběr ze tří 

jídel.V průběhu polední na-

bídky vaříme z jídelního lístku 

pouze při předchozí rezervaci, 

a to z důvodu zachování vyso-

ké kvality. Mezi patnáctou až 

sedmnáctou hodinou je lídelní 

lístek omezen pouze na naše 

domácí dezerty a nabídku z ná-

pojové karty, z důvodu příprav 

na večerní nabídku.

� V čem je ve Vaší restauraci 

zásadní odlišnost poledního 

menu a večerního posezení?

V poledne počítáme s tím, že naši 

zákazníci nemají tolik času, a pro-

to vyhlédávají svižnější servis. 

Založení na polední nabídku je 

jednoduchý příbor a sklenice na 

vodu. Večeře jsou u nás vnímá-

ny tak, že zákazník má více času 

a chce si dopřát  kulinářský zážitek. 

Servírované pokrmy podáváme na 

klubový talíř, který je založen na 

stole. Po objednání pokrmu je na-

bídnut aperitiv ve formě destilátů 

či vína. K dezertu nabízíme několik 

speciálních druhů kávy a na závěr 

kvalitní digestive.

� Jak většinou probíhají říze-

né degustace?

Náš sommeliér pečlivě vybírá 

vína vhodná k danému tématu. 

Jedná se zpravidla o 6 až 7 vzor-

ků, které během večera podrob-

ně představí. Vína vybíráme tak, 

aby host měl možnost porovnat 

různé producenty z celého světa. 

V květnu budou mít hosté mož-

nost ochutnat růžová vína z No-

vého světa a Evropy.

� A jak by znělo Vaše pozvání do 

Musta Koiry?

Přikláním se ke slovům klasika, 

že špatní lidé žijí, aby jedli a pili, 

dobří lidé pijí a jedí proto, aby 

žili (Sókrates). A proto zveme 

všechny dobrél lidi do restaura-

ce Musta koira, aby žili.  

(ik, PR)

Více na www.musta-koira.cz

nebo na tel.: 725 004 522.

Doporučujeme
zarezervovat si místo

Akce na květen:
degustace růžových vín

BĚCHOVICE – Minulý 
měsíc jsme Vám přinesli 

pohled do zákulisí 
restaurace Musta Koira. 

Najdete ji v ulici Do Říčan, 
číslo 442, v těsné blízkosti 

Českobrodské ulice 
a běchovického nádraží. 
Na svých internetových 

stránkách má v úvodu tuto 
informaci: „ V naší restauraci 

jednoznačně vítězí vždy 
čerstvé suroviny a tematické 

dny. Vše je připraveno 
s citem, pro potěšení z jídla, 

i oku lahodící…“ 
No nezní to krásně?

Do restaurace Musta Koira zavítal při návštěvě Běchovic i primátor hlavního města Prahy. Zleva: Jiří Doksanský (majitel a manager 

Musta Koira), Bohuslav Svoboda (primátor hl. města), Jan Hudeček (majitel a šéfkuchař) a Ondřej Martan (starosta MČ Praha-

Běchovice)

Malá ukázka denního menu
restaurantu Musta Koira 
Předkrmy
• Tartar z čerstvého tuňáka
s koprovým aioli 149 Kč
Ryby
• Pečená filátka ze pstruha podáva-
né na zeleninové ratatoulle 209 Kč
Masa
• Flank steak s italským hříbkovým 
risottem 209 Kč
• Vepřová panenka v ořechové krus-
tě podávaná s brambůrkem a jarní 
cibulkou 225 Kč

INZERCEINZERCE

Nemáte náhodou na dvorku, 

případně zahradě, kousek vol-

ného místa? Když ano, pak se 

podívejte ve svém okolí, nejlépe 

do příkopů kolem silnic u Říčan, 

Mukařova, ale i Velkých Popovic, 

Kamenice, Štiřína, prostě všude 

v našem regionu. A co zjistíte, 

že tam je spousta    užitečného 

materiálu. Najdete tam hrnce, 

peřiny, kusy pohovek, sporáky, 

televize a dokonce i záchodo-

vé mísy. To všechno se přece 

může hodit, stejně tak jako sta-

ré pneumatiky, ty přece  nejlé-

pe hoří a páchnou, když se pálí 

čarodějnice. Zatím si je můžete 

schovat právě na zahradě a vy-

tasit se s nimi v nejlepším čase 

a dokonale tak zasmradit ovzdu-

ší i rozčílit sousedy. Když si vy-

hlédnuté věci odnesete domů, 

pomůžete tak zkrášlit okolí obcí 

i silnic, protože se jen těžko dá 

předpokládat, že by se nenašli 

hodní a slušní lidé, kteří všechny 

ty ohavné věci z  příkopů vyta-

hají a někam odvezou. Kdybys-

te snad náhodou nějaké takové 

lidičky viděli, vyfotografujte je, 

třeba jen mobilem a vystavte ně-

kde na nějakém veřejném místě, 

navíc i s poděkováním. Nebo 

ještě lépe, pošlete nám jejich fo-

tografii do redakce, rádi ji zveřej-

níme, protože podobný druh lidí 

rychle vymírá. Jan Kotrba

Druh, který vymírá

MUSTA KOIRA je tu pro vás

Foto: Karolína Oliveriusová



Ředitelka ZUŠ Harmony Sylva Marková (zcela vpravo) s rockovou hvězdou Petrem Kolářem, který si zazpíval společně s dětmi

Letos jsme pro vás připravili 5 

různých typů táborů pro děti 

již od předškolního věku. Z naší 

široké nabídky si jistě vyberete 

ten nejvhodnější právě pro svo-

je děti. 

Nabídka kroužků
Sunny Canadian School – 
školní rok 2012/2013 
S novým školním rokem přichá-

zí také nová nabídka zájmových 

a sportovních kroužků. Opět jsme 

pro vás připravili širokou a pest-

rou nabídku. Určitě si u nás vybere 

každý. Naše kroužky nejsou určeny 

pouze a jen dětem a rodičům Sun-

ny Canadian, ale také široké ve-

řejnosti. Přijďte na náš VELETRH 

kroužků, kde budete mít možnost 

nejen některé aktivity si vyzkoušet, 

ale také se osobně setkat s lektory, 

kteří daný kroužek povedou.

Veletrh pro MŠ bude probíhat 5. 

6. 2012 a pro ZŠ 6. 6. 2012 vždy od 

15 do 17 hod. v prostorách školy 

Sunny Canadian v ulici Straková 

522 v Jesenici.

Malá ochutnávka, co vše pro vás 

chystáme: street dance, zumba-

tomic, balet a gymnastika, ta-

nečky, sportovní aerobik, judo, 

pozemní hokej, rugby, fitness, 

aquabelly, šnorchlové potápění, 

keramika, počítače, bodystyling, 

jóga, in-line brusle a spousta 

dalších…

Jste srdečně zváni!
Přihlásit na kroužky se můžete 

tak, že vyplníte přihlášku v tiš-

těné podobě a odevzdáte ji zá-

stupci ředitele pro MŠ nebo na 

recepci ZŠ (případně ji vhodíte 

do schránky ve vestibulu MŠ), 

nebo ji zašlete poštou na ad-

resu MŠ a ZŠ Sunny Canadian, 

s.r.o., Straková 522, 252 42 Je-

senice, Osnice. 

Pro více informací sledujte in-

ternetové stránky www.sunny-

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

ENGLISH 4 U AT

 TURNUS „POHÁDKOVÝ TÁBOR” – předškolní věk       
 Termín: 9. 7. – 15. 7. 2012, Cena: 4.500,- Kč

 I. TURNUS „ADRENALIN & SPORT” – od 1. tř. ZŠ          
 Termín: 9. 7. – 15. 7. 2012, Cena: 6.900,- Kč

 II. TURNUS „ VAŘENÍ aneb 7 DNÍ KOLEM SVĚTA“  – od 1. tř. ZŠ
 Termín: 16. 7. – 22. 7. 2012, Cena: 6.900,- Kč               

 III. TURNUS „KOŇSKÝ TÁBOR S INDIÁNY“ – od 1. tř. ZŠ                                         
 Termín: 23. 7. – 29. 7. 2012, Cena: 7.900,- Kč                               

 IV. TURNUS „LET´S DANCE & SING” – od 1. tř. ZŠ         
 Termín: 30. 7. – 5. 8. 2012, Cena: 5.900,- Kč

Více informací naleznete na www.sunnycanadian.cz
tel. +420 734 570 282, +420 734 827 106

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY  
V SUNNY CANADIAN SCHOOL 
S ANGLIČTINOU

• bezpečné a rodinné prostředí

• důraz na morální principy a hodnoty

• malé třídní kolektivy

• zdravý životní styl

• velmi kvalitní vybavení a zázemí

BEZPEČÍ A MORÁLNÍ HODNOTY

 Elijáš
křesťanská základní škola  
a mateřská škola

Baarova 360, Praha 4 – Michle, tel.: 733 733 233, 
reditel@zselijas.cz, www.elijas.cz

Elijas_inzerat.indd   1 29.2.2012   12:28:37

Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany

tel.: +420 241 401 716
mob: +420 722 900 604

www.studio-skokanek.cz

• plavání rodičů s dětmi do osmi let• plavání rodičů s dětmi do osmi let
• aquaerobik• aquaerobik
• dětské oslavy• dětské oslavy
• rodinné plavání• rodinné plavání
• prázdninové intenzivní kurzy• prázdninové intenzivní kurzy
• příměstské kempy• příměstské kempy

TIP na vánoční dárek – poukaz na kurz plavání 

ZÁPISY PRO NOVÉ DĚTIZÁPISY PRO NOVÉ DĚTI

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY – První rok 

činnosti základní umělecké školy 

oslavili žáci, učitelé, rodiče a další 

hosté ve středu 18. dubna. A jak 

jinak než koncertem, který se ko-

nal v kapli Sv. Maří Magdaleny 

v areálu arcibiskupského zámku. 

Sopranistka Jana Bínová Koucká 

rozezněla prostory proslulou pís-

ní Ave Maria, Aida Mujačič před-

vedla moderní bulharský folklór. 

Děti zpívaly, muzicírovalo se na 

kytaru, housle i klávesy. Poslu-

chači si užili skladeb Chopina, Vi-

valdiho, Beethovena nebo Bacha, 

interpreti se nezalekli žádného 

z proslulých skladatelů. Na závěr 

nachystali organizátoři akce bon-

bónek. S pěveckým sborem si za-

zpívala rocková celebrita, zpěvák 

Petr Kolář. S Magdou Markovou, 

ředitelkou umělecké školy v Dol-

ních Břežanech, jsme si povídali 

o tom, proč ji založila a jak se ško-

le po prvním roce fungování daří.

Muzikantská rodina
„Pocházím z muzikantské rodiny,“ 

vypráví Magda Marková. „Hraji 

na pět nástrojů, s muzikou jsem 

já i mí dva sourozenci vyrůstali 

odmalička. Narodila jsem se na 

Moravě, chodila jsem do velkých 

folklórních souborů, ale asi nejvíc 

mě ovlivnila moje maminka, pro-

fesorka hudby. Vystudovala jsem 

Pedagogickou fakultu Masaryko-

vy univerzity v Brně,“ říká Magda. 

„Pak jsem odešla učit do Prahy. Po 

roce jsem ale ze školy odešla, za-

ložila si kapelu a začala pracovat 

v marketingu. Nakonec jsem se 

s mužem odstěhovala do Dolních 

Břežan, protože jsme si přáli rodi-

nu a klidnější místo pro život.“

Harmony
Návrat do pracovního kolotoče 

v marketingu nepřicházel s dvě-

ma malými caparty v úvahu, a tak 

Magda Marková založila za pod-

pory obce Dolní Břežany o.p.s. 

„Základní umělecká škola Har-

mony“. „Začali jsme na komerční 

bázi, ale už letos bychom mohli 

být zařazeni do Rejstříku škol. To 

by znamenalo, že dostaneme na 

provozování školy dotaci a mohli 

bychom snížit cenu školného,“ 

vysvětluje Magda Marková. „Ško-

lu v současné době navštěvuje 

190 žáků. Podařilo se nám dát do-

hromady skvělý tým učitelů, ab-

solventů konzervatoře, výtvarní-

ků. Škola má rodinnou atmosféru 

a tu bych chtěla zachovat i do bu-

doucna,“ přeje si ředitelka. 

Plány
V současnosti nabízí ZUŠ Harmo-

ny obor taneční, hudební, výtvar-

ný a dramatický. „Na začátku dal-

šího školního roku máme v plánu 

otevřít nový obor digitální tvor-

by,“ říká Magda Marková. „Díky 

sponzorskému daru firmy Adastra 

jsme nakoupili vybavení, takže 

děti i dospělí budou mít příležitost 

naučit se pracovat s fotografií, gra-

ficky ji upravit, vytvořit z ní plakát 

nebo udělat komiks. Další novin-

kou bude výuka mažoretek. Být 

moderní mažoretkou neznamená 

pouze pochodovat v kostýmech, 

ale především je to úžasné kouz-

lení s twirlingem, speciální hůl-

kou, kterou mažoretky při svých 

vystoupeních používají. Takže se 

máme na co těšit.“

Hana Michaliková

Koncertovali žáci, učitelé i rocková hvězda
Aktivní léto

V jesenické Sunny Canadian School se připravují
na letní prázdniny a následující školní rok 2012/2013

To tu ještě nebylo! Jedinečný den 

pro rodiny a děti bude v sobotu 12. 

května v prostorách celého závo-

diště ve Velké Chuchli. Těší se na 

vás nejen organizátoři, ale i Václav 

Neckář, Václav Vydra a jeho koně, 

výtvarné dílny, dobové tržiště 

a spousta další zábavy a her.

Historicky vůbec poprvé zaži-

je chuchelský závodní areál akci 

uspořádanou pouze pro děti a ro-

diny. Vždyť i na jeho vzniku a ob-

sahu se podílely děti organizátorů, 

byť formou námětu. Celé prostory 

závodiště budou patřit od 9:00 do 

18:00 v sobotu 12. května jenom 

jim. A i kdyby náhodou počasí ne-

přálo, může se vše přesunout pod 

střechu.

Děti s rodiči se mohou těšit na 

vystoupení Václava Neckáře, na 

Vaška Vydru a jeho koně, na kera-

mické dílničky, na sportovní olym-

piádu, na poníky, na dobové tržiště 

s ukázky řemesel, mohou si složit 

žokejské zkoušky, podívat se do 

malé ZOO a na další spoustu zají-

mavých aktivit.

Chuchelský areál organizátoři roz-

dělí na dvě části. Hlavní program 

bude venku na zatravněné ploše, 

vedlejší pak v zastřešeném areá-

lu. Mezi nimi budou rozestavěny 

různé zajímavé aktivity. Všude 

budou pro návštěvníky vyhraze-

ná místa pro odpočinek, posezení 

pod slunečníky, rozmanitá nabíd-

ka zdravého občerstvení a útulná 

kavárnička s dětským koutkem pro 

nejmenší. Součástí vybavení areálu 

je luxusní sociální zázemí s dosta-

tečnou kapacitou, k dispozici bude 

i místnost s přebalovacím pultem 

pro kojící matky.

Nezbývá než si koupit vstupenky. 

Ty jsou k dostání už nyní v před-

prodejní síti www.ticketstream.cz 

za: celá rodina 350,- Kč, dospělý 

150,- Kč, dítě od 100 cm 70,- Kč, děti 

pod 100 cm mají vstup zdarma. 

Více informací naleznete na www.

chuchledetem.cz

Dětský den v Chuchli

V průběhu letních prázdnin 

se děti mohou zúčastnit 

letních táborů s výukou 

angličtiny, které se konají 

v bezpečných prostorách 

školy Sunny Canadian 

School v Jesenici, Osnici.

POZVÁNKYPOZVÁNKY



I když to na první, ba i na desátý 

pohled vypadalo jako neřešitel-

ný problém, praxe ukázala opak. 

Hluboký kočárek jsem do kufru 

naložila poměrně snadno, dokon-

ce jsem k němu druhý den naložila 

ještě několik tašek a vyrazili jsme 

na testovací jízdu. Tu jsem pro klid 

v rodině přenechala nejprve svému 

muži, kterému obzvláště při svižné 

jízdě přímo svítila očíčka. Přestože 

ctíme pravidla silničního provo-

zu, nemohli jsme nevyzkoušet, co 

Camaro opravdu umí. U sporťáku 

vůbec nejde o to hnát se celou jíz-

du rychle, ale právě o to zrychlení, 

které vás za hřmotu motoru přitla-

čí do sedadla a během pár vteřin se 

řítíte 200 km/hod.

Plně pod kontrolou
Ta pravá legrace začíná oprav-

du už ve chvíli, kdy otočíte 

klíčkem 

a z dvojice výfuků 

se ozve burácení, které 

umí jedině pořádný americ-

ký motor a které z žádného čty-

řválce nedostanete, i kdybyste ho 

oblepili turbodmychadly kolem 

dokola. Verze s manuální převo-

dovkou je standardně vybavena 

systémem Launch Control, 

který v případě, že sešlápnete 

plyn až na podlahu a pustíte 

spojku, elektronicky reguluje 

výkon motoru, aby dosáhl ma-

ximálního přenosu výkonu na 

poháněnou nápravu, aniž by 

došlo k prokluzu nebo poško-

zení spojky. Příjemné je krátké 

a přesné řazení HURST, které 

oceníme zejména při manév-

rech ve vyšší rychlosti. Vůz je 

vybaven systémem EDC – Engi-

ne Drag Control, který v přípa-

dě, že řidič prudce sundá nohu 

z plynu a přibrzdí tím zadní hna-

nou nápravu, srovná otáč-

ky předních a zadních kol, 

aby vůz nešel do smyku. Sa-

mozřejmostí je stabilizační sys-

tém nabízející čtyři módy od 

standardu, kdy je 

vůz  plně pod kontrolou elektro-

niky, přes dvojici módů umožňu-

jící sportovní jízdu, až po vypnu-

tý protiprokluz i stabilizaci, kdy 

je vůz plně v rukou řidiče. Velmi 

praktický je rovněž head up dis-

plej, který promítá na čelní sklo 

vozu údaj o rychlosti, spotřebě 

nebo zvolené rozhlasové stanici, 

které se zobrazují na čelním skle 

v zorném poli řidiče, což oceníme 

zejména ve větších rychlostech, 

kdy se potřebujeme plně věnovat 

tomu, co se děje na silnici. Jízdu 

zpříjemňuje audiosystém BOS-

TON s osmi reproduktory a výko-

nem 245 W. Nechybí rozhraní pro 

připojení iPodu, iPhonu nebo 

možnost bluetooth připojení 

mobilního telefonu. 

Lenka Bartáková

První Camaro opustilo výrobní linku 29. září 1966 a toto je pátá a za-

tím poslední generace tohoto modelu, která se začala vyrábět v roce 2009 

a prodávat nejprve v USA. V roce 2011 dorazilo CAMARO i k vybraným dealerům CHE-

VROLET v Evropě. Vůz se vyrábí ve městě Oshawa v Ontariu v Kanadě. Do Evropy se 

dováží pouze nejlepší výbava s nejsilnějším motorem 6,2 V8 a výkonem 430 koní (6MT 

- manuální převodovka) nebo 405 koní (6AT - automatická převodovka). Použitý motor 

(LS3) je shodný s vozem Chevrolet CORVETTE C6. Maximální rychlost vozu je elektronicky 

omezena na 250 km/hod., zrychlení 0 – 100 km/hod. 5,2 s (kupé 6MT)

6 www.nasregion.cz

Zájemce prosíme o zaslání životopisu na e-mail: nr@rex.eu Kontakt: 1. REX SERVICES, a.s. 

Pracovníka/pracovnici zákaznické podpory 
(noční a víkendový provoz)
Požadavky:

 ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 znalost práce na PC

 dobré komunikační schopnosti

 spolehlivost a čistý trestní rejstřík

 možno i na částečný úvazek

 vhodné i pro čerstvé absolventy

Product manager – zabezpečení domů
Požadavky:

 Důkladná znalost a praxe v oboru

 Ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

 Velmi dobrá znalost práce na PC

 dobré komunikační schopnosti

 spolehlivost a čistý trestní rejstřík

REX – CENTRUM BEZPEČÍ
Firma poskytující lokalizační a střežící služby pro vozidla, domy i osoby, se sídlem v Kamenici – Ládví přijme:

HLEDÁ: 
 zástupce ředitele pro 1. stupeň

 zástupce ředitele pro mateřskou školku
 školního psychologa/speciálního  
pedagoga na částečný úvazek

 učitelku do 1. třídy
 učitelku do mateřské školy
 marketingového manažera

Komunikační znalost angličtiny podmínkou.

 vedoucího správy budovy
 řidiče školního autobusu

Základní znalost angličtiny vítána.
Kontakt:

733 177 763, ekonom@sunnycanadian.cz
www.sunnycanadian.cz

Kanadsko-česká 
ZŠ v Jesenici

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

INZERCEINZERCE

Barákova 237, 251 01 Říčany

Od 1. 4. do 31. 5. 2012

Chevrolet Camaro 6,2 V8 budil na silnicích oprávněný rozruch

Camaro z vás udělá chlapa…
Pro dnešní testování jsem se 

vydala do prodejny Car for 

you v Tuklatech. Po telefonu 

jsme se domluvili na testu 

Chevroleta, což jsou velká 

a prostorná auta, ideální 

pro naši čtyřčlennou rodinu. 

Když mě však v showroomu 

postavili před Camaro, 

trochu mi zamrzl úsměv 

na rtech. Přede mnou stál 

nádherný sportovní vůz, za 

který by se ani Mareš stydět 

nemusel. Avšak jak do něj 

naložit dítě a kočárek, který 

jsem s sebou měla? 

� AUTO, MOTO

   info@carforyou.cz

  + 420 775 791 036

 Tuklaty 186

Úvaly u Prahy

…i  když jste žena

Evropský model Camara je jediný, na který je poskytována 

plná tovární záruka prostřednictvím autorizovaných dealerů 

Chevrolet. Camaro nemá v Evropě konkurenta, neboť žádný 

vůz v této cenové kategorii nenabízí takový výkon motoru.

Sáhnou si na dno
ŘÍČANY – Ve středních Čechách 

se bude konat série soutěží v TFA. 

Co je to TFA? TFA je zkratkou z an-

glických slov Toughest Firefighter 

Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je 

názvem nejtěžších hasičských 

soutěží, které svými podmínkami 

simulují práci hasiče při zásahu. 

Vše začalo v 90. letech v USA, kdy 

firma Scott uvedla na trh nový 

typ dýchacího přístroje s přetla-

kovou automatikou. Následně se 

pár nadšenců ve spojení s hasiči 

rozhodlo demonstrovat zvýšené 

nároky kladené na nový typ dý-

chacího přístroje.

Z toho, co byl původně test, 

se vzápětí stala soutěž. Nově 

vzniklá Středočeská liga v disci-

plínách v TFA v sobě zastřešuje 

tři soutěže v TFA, které se konají 

v našem regionu. 

První z nich – TFA Říčany se koná 

v sobotu 5. 5. od 14.00 na Masary-

kově náměstí v Říčanech, během 

soutěže bude k vidění doprovod-

ný program spočívající v ukázkách 

hasičské techniky, vyprošťování 

z havarovaného vozidla a vystou-

pení taneční skupiny TESS. Druhá 

soutěž – TFA Cup Mrač se koná 

v sobotu 12. 5. od 10.00 na návsi 

v Mrači u Benešova. Celá liga vy-

vrcholí soutěží – Dobrovolný že-

lezný hasič Senohraby, která se 

koná v sobotu 2. 6. od 10.00 u ha-

sičské zbrojnice v Senohrabech. 

Po skončení soutěže zde proběh-

ne vyhlášení vítězů Středočeské 

ligy v disciplínách TFA. Bližší in-

formace o TFA lize a soutěžích na-

leznete na webové adrese www.

tfaliga.oshpv.cz. 

Absolvování této soutěže klade 

vysoké nároky na fyzickou připra-

venost soutěžících. Hasič během 

této soutěže plní náročné úkoly. 

Je ustrojen do kompletního zá-

sahového obleku včetně obuvi, 

rukavic a přilby a s nasazeným 

aktivním dýchacím přístrojem. 

Dle náročnosti jednotlivých sou-

těží se jedná např. o přenášení 

těžkých kanystrů, překonávání 

bariéry, rozvinutí a smotání ha-

dic, běh do schodů, údery kladi-

vem do hammer boxu, přenášení 

80kilogramové figuríny apod. 

Všichni jsou srdečně zváni. 

Bc. Filip Šilar, jednatel SDH Říčany



KUNICE – Není sporu o tom, že 

fotbalisté FK Kunice jsou „čer-

ným koněm“ české fotbalové 

ligy. Jejich výsledky doma i na 

hřištích soupeřů vzbuzují obdiv 

i respekt. V průběžném pořadí 

jarních zápasů jsou na lichoti-

vém třetím místě, když vedoucí 

tým MFK Chrudim má několi-

kabodový náskok a také druhé 

Pardubice mají celkem  neo-

třesitelné postavení. Fotbalisté 

Kunic se na špici dotáhli a jejich 

výkony se stále zlepšují. Na cel-

kovou situaci jsme se zeptali tre-

néra Zdeňka Haška.

� Jak jste spokojen s výkony své-

ho týmu a je šance udržet třetí 

místo v tabulce až do konce 

soutěže? Nebo snad pomýšlí-

te ještě výš?  

Výkony a bodový zisk 

jsou dva rozdílné uka-

zatele a tak s výkony 

jsem spokojen až na utkání 

s Vltavínem, ale paradoxně 

jsme jej vyhráli, a naopak 

nejlepší výkon podalo muž-

stvo v Pardubicích, kde 

jsme těsně prohráli 

2 : 1. Před sezonou jsem říkal, že 

se již nebude opakovat umístění 

z loňského roku a vidíte, my jsme 

momentálně ještě výš. Samo-

zřejmě jsem za to rád, ale soutěž 

je dlouhá a strašně vyrovnaná, 

v ČFL může porazit každý každé-

ho, a proto každý bodík je dobrý. 

Být na „bedně“ by bylo super. 

Jdeme zápas od zápasu a uvi-

díme, jak to dopadne. Priorita 

v těchto týdnech bude rozložit 

zátěž na celý kolektiv, a tím pá-

dem určit herní, kondiční, psy-

chickou a morální kvalitu hráčů 

s ohledem na novou sezonu. 

Opětovné ata-

kování špičky 

i v letošní 

sezoně je 

v i z i t k o u 

k v a l i t n í 

a cíle-

v ě d o m é 

práce ko-

lektivu.

Jan Kotrba

DOLNÍ JIRČANY – Jsou nej-

větším jarním překvapením 

ve IV. třídě. Vesnice je vlastně 

už řadu let proslavená skvě-

lým týmem dobrovolných 

hasičů a o fotbalistech se v re-

gionu ani moc neví. Až teď! 

Září jejich áčko. Když přišla 

výhra nad psárskou rezervou, 

nevzbudila pozornost. Jenže, 

pak následovaly dva plné bo-

dové zisky proti v tabulce da-

leko lépe postaveným sokům. 

Nejdříve s Kamenným Přívo-

zem a pak dokonce v Libni. 

Jirčanská jedenáctka (v mod-

rých dresech) vyhrála  po ex-

celentním výkonu 4:0. (zý)
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ČFL Ovčáry – Kunice 0:1

Praha
I.AB Cholupice – Nebušice 2:2

I.BB ČAFC Praha B – Šeberov 7:0

II.C Cholupice B – Bohnice B 5:3

II.C Bílá Hora B – Točná 3:0

Kraj
I.AB Dlouhá Lhota – Kostelec 1:3

I.AB Poděbrady – FC Jílové 3:1

I.BD Jesenice – Chocerady 0:0

Praha-východ
přebor Kostelec n. Č.l. – V. Popovice 1:2

přebor Pacov – Dobřejovice 1:1

přebor Mochov – Kunice B 1:3

III.B Kamenice – Ondřejov 1:0

III.B Louňovice B – Kostelec B 3:1

III.B Mnichovice – Mirošovice 3:1

IV.B Senohraby – Nehvizdy B 6:0

IV.C Kamenice B – Lojovice 0:3

IV.C Čestlice – Stř. Skalice B 3:1

IV.C V. Popovice B – Dobřejovice B 3:1

IV.C Mnichovice B – Senohraby B 2:1

Praha-západ
přebor Černošice – Zvole 0:5

přebor FC Jílové B – Choteč 1:2

přebor Průhonice – Měchenice 2:0

III.A Vestec – Hradištko B 9:1

III.A Jesenice B – Slapy 3:0

III.A Davle – Dolní Břežany 2:0

III.A Psáry – Hvozdnice B 4:1

III.A Vrané – Radlík 1:2

III.A Zvole B – Libeř 1:1

IV.A Psáry B – Kamenný Přívoz 1:1

IV.A D. Jirčany – Průhonice B 4:0

IV.A Pikovice – Vestec 6:0

IV.A Dolní Břežany B – Okrouhlo 1:7

IV.A Vrané B – Zlatníky 0:3

IV.A Štěchovice B – Libeř B 3:0

IV.B Nučice – D. Jirčany B 1:0

IV.B Měchenice B – Klínec 1:2

ČFL Kunice – Viktoria Plzeň B 0:0

Praha
I.AB ABC Braník – Cholupice 1:1

I.BB Šeberov – D. Měcholupy 5:4

II.C Točná – Cholupice B 1:4

Kraj
I.AB FC Jílové – SK Benešov B 0:1

I.AB Kostelec – Zásmuky 3:0

I.BD Teplýšovice – Jesenice 2:2

Praha-východ
přebor Kunice B – Pacov 3:0

přebor Dobřejovice – Měšice 3:2

přebor Úvaly B – V. Popovice 1:2

III.B Strančice – Kamenice 2:0

III.B Mirošovice – Sluštice 6:2

III.B Kostelec B – Ondřejov 0:5

IV.B Škvorec – Senohraby 2:1

IV.C Strančice B – Kamenice B 3:0

IV.C Senohraby B – V. Popovice B 0:3

IV.C Dobřejovice B – Čestlice 5:2

IV.C Ondřejov B – Lojovice 2:3

Praha-západ
přebor Krňany – Průhonice 0:6

přebor Měchenice – Čisovice 2:1

přebor Dobrovíz – FC Jílové B 2:1

přebor Choteč – Zvole 0:4

III.A Zvole B – Vestec 2:3

III.A Radlík – Psáry 1:3

III.A Hvozdnice B – Jíloviště B 4:1

III.A Bojanovice – Davle 1:0

III.A Dolní Břežany – Jesenice B 3:1

IV.A Štěchovice B – Psáry B 3:0

IV.A Zlatníky – Dolní Břežany B 6:0

IV.A Okrouhlo – Pikovice 0:2

IV.A Vestec – D. Jirčany 1:3

IV.B D. Jirčany B – Čisovice B 4:2

IV.B Mníšek B – Davle B 7:1

KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 6. 5. 17:00 Čestlice – Senohraby B 
fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Všestary – Čestlice fot-
bal IV. třída skupina C 

DAVLE
• 5. 5. 17:00 Davle – Hvozdnice B 
fotbal III. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Radlík – Davle fotbal 
III. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 Davle B – D. Jirčany B 
fotbal IV. třída skupina B
• 13. 5. 17:00 Klinec – Davle B fotbal 
IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 5. 5. 17:00 Mukařov – Dobřejovice 
A  fotbal okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Dobřejovice A – Sibři-
na A fotbal okresní přebor
• 5. 5. 14:00 Mukařov B  – Dobřejo-
vice B fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Dobřejovice B – Doub-
ravčice fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 5. 5. 17:00 Hradištko B – D. Břeža-
ny fotbal III. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 D. Břežany – Slapy fot-
bal III. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 D. Břežany B – Libeř B 
fotbal IV. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Štěchovice B – D. Bře-
žany B fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 5. 5. 17:00 D. Jirčany – Okrouhlo 
fotbal IV. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Zlatníky – D. Jirčany 
A fotbal IV. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 Davle B – D. Jirčany B 
fotbal IV. třída skupina B
• 13. 5. 17:00 D. Jirčany B – Vono-
klasy B fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 6. 5. 17:00 Cholupice – Podolí fot-
bal I. A třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Bílá Hora – Cholupice 
fotbal I. A třída skupina B
• 5. 5. 15:00 Cholupice B – Zlíchov 
fotbal II. třída skupina C
• 13. 5. 10:15 Bohemians – Cholupi-
ce B fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 5. 5. 17:00 Sl. Jesenice – Sedlec Pr-
čice fotbal I.B třída skupina D
• 13. 5. 17:00 Chotýšany – Sl. Jeseni-
ce fotbal I.B třída skupina D
• 6. 5. 17:00 Jesenice B – Bojanovice 
fotbal III. třída skupina A 
• 13. 5. 17:00 Hvozdnice B – Jeseni-
ce B fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 5. 5. 17:00 Bakov – Jílové fotbal I.A 
třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Jílové – Týnec fotbal 
I.A třída skupina B 
• 5. 5. 17:00 Jílové B – Rudná fotbal 
okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Měchenice – Jílové B 
fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 5. 5. 17:00 Kamenice A – Kostelec 
u K, B fotbal III. třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Mnichovice A – Kame-
nice A fotbal III. třída skupina B
• 6. 5. 17:00 Kamenice B – Ondřejov 
B fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Mnichovice B – Kame-
nice B fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 6. 5. 17:00 K. Přívoz – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Vestec B – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 6. 5. 17:00 Radim – Kostelec fotbal 
I.A třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Č.Pečky  – Kostelec 
fotbal I.A třída skupina B
• 5. 5. 17:00 Kamenice A – Kostelec 
u K, B fotbal III. třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Hrusice A – Kostelec 
u K, B fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 6. 5. 10:30 Karlovy Vary – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga
• 9. 5. 17:00 Domažlice – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga
• 12. 5. 17:00 Kunice – Hlavice fot-
bal Česká fotbalová liga
• 5. 5. 17:00 Měšice A – Kunice B 
fotbal okresní přebor
• 13. 5. 17:00 Kunice B – Mukařov 
fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 6. 5. 17:00 Psáry B – Libeň fotbal 
IV. třída skupina A

• 13. 5. 17:00 Průhonice B – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 5. 5. 17:00 Psáry – Libeř fotbal 
III. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Libeř – Jíloviště B fot-
bal III. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 D. Břežany B – Libeř B 
fotbal IV. třída skupina A
• 13. 5. 10:15 Libeř B – Pikovice fot-
bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 6. 5. 17:00 Lojovice – Hrusice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Stř.Skalice B – Lojovi-
ce fotbal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 5. 5. 17:00 Libčice – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Měchenice – Jílové B 
fotbal okresní přebor
• 5. 5. 17:00 Nučice – Měchenice B 
fotbal IV. třída skupina B
• 13. 5. 17:00 Měchenice B – Čisovi-
ce B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 5. 5. 17:00 Svojetice – Mirošovice 
fotbal III. třída skupina B
• 12. 5. 17:00 Mirošovice – Březí fot-
bal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 5. 5. 17:00 D. Jirčany – Okrouhlo 
fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 5. 5. 17:00 Průhonice – Hostivice 
fotbal okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Úhonice – Průhonice 
fotbal okresní přebor
• 6. 5. 17:00 K. Přívoz – Průhonice B 
fotbal IV. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Průhonice B – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 5. 5. 17:00 Psáry – Libeř fotbal III. 
třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Zvole B – Psáry fotbal 
III. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 Psáry B – Libeň fotbal 
IV. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Vrané B – Psáry B fot-
bal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 6. 5. 17:00 Senohraby – Radošovi-
ce B fotbal IV. třída skupina B
• 13. 5. 17:00 Řež B – Senohraby fot-
bal IV. třída skupina B
• 6. 5. 17:00 Čestlice – Senohraby B 
fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Senohraby B – Muka-
řov B fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 5. 5. 17:00 Újezd n. Lesy B – Šebe-
rov fotbal I. B třída skupina B
• 13. 5. 17:00 Šeberov – ABC Braník 
B fotbal I. B třída skupina B

TOČNÁ
• 6. 5. 17:00 PSK Union B – Točná 
fotbal II. třída skupina C
• 12. 5. 17:00 Točná – Stodůlky C 
fotbal II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 5. 5. 17:00 V.Popovice A – Nehviz-
dy A fotbal okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Stř.Skalice A  – V.Popo-
vice A fotbal okresní přebor
• 6. 5. 17:00 V.Popovice B  – Všesta-
ry fotbal IV. třída skupina C
• 13. 5. 17:00 Strančice B – V.Popo-
vice B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 5. 5. 17:00 Vestec – Slapy fotbal 
III. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Vrané – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Vestec B – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 5. 5. 17:00 Vrané – Zvole B fotbal 
III. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Vrané – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 6. 5. 17:00 Vrané B – Štěchovice B 
fotbal IV. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Vrané B – Psáry B fot-
bal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 5. 5. 14:00 Pikovice – Zlatníky fot-
bal IV. třída skupina A
• 12. 5. 17:00 Zlatníky – D. Jirčany 
A fotbal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 5. 5. 17:00 Zvole – Dobrovíz fotbal 
okresní přebor
• 12. 5. 17:00 Rudná – Zvole fotbal 
okresní přebor
• 5. 5. 17:00 Vrané – Zvole B fotbal 
III. třída skupina A
• 13. 5. 17:00 Zvole B – Psáry fotbal 
III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 21. – 22. 4.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 28. – 29. 4.

Sv. Petr stál při nás a i přes špat-

nou předpověď objednal nád-

herné jarní počasí, rekordní byla 

také účast v novodobé historii 

(102 registrovaných závodníků 

a 13 účastníků lidového běhu). 

Vysokou sportovní úroveň Běhu 

dokazují rovněž dosažené vý-

sledky v hlavních kategoriích, 

které jsou na stejné trase za 

poslední roky těmi nejlepšími: 

v mužích zvítězil Jiří Wallenfels 

(29:54,0) a v ženské kategorii 

Helena Poborská (18:15,0). Ama-

térští běžci, především sportovní 

nadšenci z Vraného a okolí, si 

mohli zaběhnout zvláštní kate-

gorii, tzv. Lidový běh (na základě 

zkušeností a ohlasů z předešlých 

ročníků byla jeho délka uprave-

na na 1 200 m) a děti pak závodily 

na trasách adekvátně zvolených 

k jejich věku, od těch nejmenších 

(1-3 roky) až po kategorie doros-

tenecké. Jediné, co nás mrzí, je 

opět malá účast dětí z naší obce.

Celou akci zahájila starostka So-

kola Vrané nad Vltavou I paní 

Marie Koubová a starostka obce 

paní Martina Filipová se zhos-

tila předávání cen. Jménem ce-

lého organizačního týmu si vás 

již teď dovoluji pozvat na další, 

19. ročník Vranského lesního 

běhu, který se uskuteční jednu 

z dubnových sobot roku 2013.

Text a foto: Ondřej Beran

Na gymnastickém pódiu byla 

nepřehlédnutelná, elegantní, 

půvabná a na rozdíl od jiných 

gymnastek to pořád byla dívka  

se vším všudy a už tehdy bylo 

zřejmé, že to jednou bude  do-

konalá dáma. Ano, taková byla 

Bohumila Řimnáčová (jméno za 

svobodna), která vedle Věry Čá-

slavské byla spolehlivou stálicí, 

jakou každé gymnastické druž-

stvo nutně potřebuje. Prosazo-

vala se však i individuálně na 

mistrovství Evropy 1966 v Am-

sterodamu, na olympijských 

hrách v Mexiku 1968 (družstvo 

Československa získalo stříbrné 

medaile) a ještě v 25 letech na 

olympijských hrách v Mnichově 

1972 byla členkou týmu.

Zlomový rok 2001
„Velká změna nastala v roce 

2001, kdy jsme se přestěhovali 

s celou rodinou do Ondřejova, 

kde jsme v minulosti měli cha-

tu a tenhle kraj se nám líbil,“ 

přiznává Bohunka Řešátková  

životní rozhodnutí a dále nás za-

svěcuje do událostí, které násle-

dovaly. „Moje práce na Českém 

svazu aerobiku jako vedoucí ma-

nažerky pomalu končila a i když 

jsem zpočátku dojížděla z Ond-

řejova do Prahy, bylo jasné, že to 

nemůže trvat věčně. Chtěla jsem 

však využít znalostí i zkušeností, 

které jsem v této oblasti měla. 

Přihrála mi tak trochu šťastná 

náhoda, v této poměrně malé 

obci, jakou je Ondřejov, sháněli 

správce kulturního domu. Do-

hodla jsem se s paní starostkou 

a připravila nějaké projekty, pro-

tože se mi zdá skvělé, aby obec 

měla možnost připravit pro své 

občany i lidí z okolí zajímavé ak-

tivity pro využití volného času. 

Já zase využila všechny své zná-

mosti a chtěla jsem sem nalákat 

osobnosti, které by byly zárukou 

kvality našich cvičení.“

„Byla to především Olinka Šíp-

ková, dále pak Jana Havrdová, 

Strakoš a další, převážně mistři 

světa v aerobiku, a tím se naše 

hodiny cvičení dostaly do pod-

vědomí všech lidí. Začali sem 

dojíždět zájemci ze Sázavy, ze 

Stříbrné Skalice, ale i z Prahy 

a pochopitelně i místní, toužící 

po nějakém pohybu. Práce mě 

bavila, začala jsem vymýšlet nej-

různější akce, třeba cvičení pro 

maminky s dětmi, mateřské cen-

trum Beruška. Já si jezdím zacvi-

čit každou středu do Prahy, kde 

cvičíme se starou partou taneční 

skupiny Impuls a to je vždy hodi-

nu a půl, dále tady děláme pravi-

delné akce s Olgou Šípkovou, ale 

také jezdím z manželem na kole 

a přiznám se, že doma každé 

ráno cvičím a dělám si přípravu 

na naše cvičení. Prostě cvičím 

pořád, nepřestala jsem a ani ne-

chci, pokud to ovšem půjde…“  

Jan Kotrba 

Být na „bedně“ by bylo super

Čtrnáctý ročník se vydařilČtrnáctý ročník se vydařil
VRANÉ NAD VLTAVOU  

Stává se již tradicí, že 

sobotu po Velikonocích 

se ve Vraném nad Vltavou 

pořádá Vranský lesní běh 

(dále jen VLB). Letos se 

14. 4. konal již jeho 18. 

ročník, který se po všech 

stránkách velmi vydařil.

Skvělé počasí a rekordní účast v novodobé historii Vranského lesního běhu (102 registrovaných závodníků a 13 účastníků lidového běhu)

Jarní překvapení

Foto: Vladimír Brada

Rozmlouvali jsme s bývalou reprezentantkou 
Ing. Bohunkou Řešátkovou

Gymnastická legenda 
rozhýbala Ondřejov

Foto: FK Kunice
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Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1 
Tel.: 272 690 002  Mobil: 777 336 805
e-mail: g.radev@seznam.cz
rehakova.provoz@seznam.cz
www.radev.eu/restaurace

Přijďte ochutnat naši 
vynikající selskou kuchyni!

 4. – 6. 5. drůbeží hody
+ vybrané speciality 

AKCE

5. 5. sobota

18. 5. pátek

Točíme 
pšeničné 
pivo Fénix

Prodejní sklad rostliny a kameny
Horní Měcholupy
Naproti čerpací stanici ONO
Po-Čt  na zavolání 
Pá   9.00 - 17.00
So   8.00 – 12.00

399,-
690,-AKCEPRODEJ

SUBSTRÁT
KŮRA

SUBSTRÁT
KŮRA
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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. 

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700


