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Hledáme svědky
Dopravní policisté prošetřo-

vali 6. září krátce před sed-

mou hodinou ranní doprav-

ní nehodu, ke které došlo 

na silnici I/3, na křižovatce 

v místech zvaných „Pyšel-

ka“. Došlo zde ke střetu vo-

zidel Škoda Felicia a Citroen 

Berlingo. Citroen jel po sil-

nici I/3 ve směru od Bene-

šova na Prahu. Škoda Felicia 

vyjížděla z vedlejší pozemní 

komunikace III. třídy čís-

lo 1095 ve směru od obce 

Čerčany. Řidič Felicie chtěl 

odbočit a pokračovat v jíz-

dě ve směru na Benešov. Po 

střetu uvedených vozidel se 

Citroen převrátil na střechu 

a zůstal stát za hranicí kři-

žovatky ve směru na Prahu. 

V době nehody mělo před 

vozidlem Citroen jet několik 

vozidel, za vozidlem Ško-

da Felicie mělo vjíždět na 

hlavní silnici další vozidlo. 

Vzhledem k tomu, že výpo-

vědi účastníků dopravní ne-

hody se značně rozcházejí, 

policisté hledají přímé svěd-

ky dopravní nehody. Ti se 

mohou obrátit na Dopravní 

inspektorát Benešov pro-

střednictvím telefonní linky 

974 871 261, 974 871 256, 

e-mailu krpstck.dibenesov@

mvcr.cz.

KRÁTCE

Skutek utek
Žijeme v 21. století a kultur-

ní život už vítr zavál i do těch 

nejmenších vísek. Všelijaká ob-

čanská sdružení a spolky se svým 

spoluobčanům snaží nabídnout 

hudbu, sportovní klání nebo 

programy pro děti. Inspirace 

přichází z měst i okolí. Mnohdy 

bývá problémem realizační tým. 

Ano, všude je spousty těch, kteří 

by něco chtěli, rádi by zábavu – 

ale nedokážou pro to nic udělat. 

Ono je to vlastně spousta sta-

rostí a zařizování, proč bych to 

měla dělat zrovna já? Nakonec 

se přeci nějakej „blbec“ vždycky 

najde. Zařídí perfektní program, 

ve kterém myslí na rodiče i jejich 

ratolesti, akci věnuje drahocen-

ný čas, dodá mu patřičnou pro-

pagaci…a výsledek? Z těch, kteří 

volali po kultuře, přijde sotva 

polovina (ta druhá s největší 

pravděpodobností okupuje ná-

kupní centra). Navíc je všechno 

špatně. Místo klobás měly být 

špekáčky, vstupné je příliš vyso-

ké a harmonikář patří do staré-

ho železa. Po takto ledové sprše 

si každý pořadatel rozmyslí, zda 

příště zařídí další akci. Nakonec 

by možná udělal lépe, kdyby se 

držel hesla: Kdo nic nedělá, nic 

nezkazí. Nebo ne? 

Lucie Mašínová

GLOSA

Náš REGION nosí do schránek
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Mateřskou školu a dům služeb, 

tyto dva objekty stavěli na zele-

né louce, na pozemku určeném 

pro občanskou vybavenost, který 

byl původně využíván jako sad. 

Stavba je rozdělena na dvě sa-

mostatné části. Dům služeb má 

v přízemí prodejnu potravin, spo-

lečenský sál a místo, 

kde bude zří-

zena služebna 

městské policie. V prvním patře 

dvě ordinace zubařů a dvě spe-

cialistů, ve druhém podlaží dva 

byty, které čekají na své majitele. 

V prostorách domu služeb síd-

lí i volnočasový klub Vodnická. 

� Více o něm na straně 5.

Druhou budovou je objekt 

školky, kam momentálně 

chodí 56 dětí do dvou tříd 

a kapacitně je naplněný. 

Ten má dvě podlaží, na kaž-

dém z nich jedna třída pro 28 

dětí. V přízemí je zázemí pro 

pedagogy a moderní kuchyň. 

Samozřejmě zbylo na bývalé 

zahradě i místo na prostorné 

dětské hřiště. Školku samotnou 

se podařilo velmi vkusně zařídit. 

Investice do stavby dosáhla 

částky 50 milionů korun. Stavbu 

plánovalo již předchozí zastu-

pitelstvo od roku 2007. 4. října 

loňského roku byl slavnostně 

položen základní stavební ká-

men. Rok poté je plná školka dětí 

a starosta s medailí na krku. 

O tom, že postavit školku na 

zelené louce není žádná jedno-

duchá záležitost, svědčí obsáh-

lá dokumentace na webových 

stránkách městské části www.

praha-ujezd.cz, která podle slov 

Pavly Pitrmanové z kanceláře 

starosty může sloužit jako návod 

pro ostatní starosty v podobné 

situaci. Text a foto: Zbyněk Pokorný

Ve čtvrtek 6. října diskutovali na 

úřadě v Jesenici politici Věcí ve-

řejných se zastupiteli a občany 

z řady obcí postižených hlukem. 

Téma? Hluk, jeho limity, řešení 

problému. „Zásadním problé-

mem je, že byla provedena ko-

rekce limitů hluku,“ říká mluvčí 

iniciativy za snížení hluku Miro-

slav Grund. Problematika hluku 

je v kompetenci ministerstva 

zdravotnictví. Hlavní poradce 

Ing. Tomáš Hellmuth z Národní 

referenční laboratoře zpřesnění 

limitů, čili navýšení přípustné 

hladiny decibelů, obhajuje. 

Navrhované zvýšení přípustné 

hladiny hluku z původních hod-

not, 50 decibelů v noci a 60 ve 

dne o 5 decibelů, neprošlo. „Pro-

to byla hlavním hygienikem ČR 

Michaelem Vítem změněna me-

toda vyhodnocení a vydána jako 

Metodický návod ministerstva 

zdravotnictví. 

Dne 24. srpna tohoto roku pro-

běhlo schvalování novely na-

řízení vlády č. 272. V současné 

době je metodika odsouhlasena 

a v platnost vstoupí 1. listopadu 

tohoto roku,“ upozorňuje Grund. 

„Nejsme proti okruhu,“ říká. 

On i další občané a starostové 

obcí si ale přejí vybudování pro-

tihlukových opatření. Politička 

Kateřina Klasnová slibuje otevřít 

debatu nad přijatou metodikou 

na vládě a zajištění vyškrtnutí 

sporných bodů. Navrhuje dal-

ší setkání s občany za měsíc, za 

přítomnosti ministra dopravy. 

Slibuje, že problematiku bude 

konzultovat s ministrem zdra-

votnictví Hegerem. Slibuje pro-

blému větší publicitu. Zároveň 

však přítomní politici upozorňují 

na škrty v rozpočtu ministerstva 

dopravy, které pravděpodobně 

bude muset šetřit. 

Všichni tuší, že výstavba protihlu-

kových opatření je věc nákladná 

a pokud nebyly součástí projektu 

okruhu, bude obtížné vystavět je 

dodatečně. Nejschůdnějším a nej-

levnějším opatřením se zdá být 

omezení rychlosti, které utlumí 

valivý zvuk pneumatik, jenž prud-

ce vzrůstá při rychlosti nad 80 kilo-

metrů v hodině. Dosáhnou politici 

úspěchu alespoň v tomto, finanč-

ně zcela nenáročném opatření?

Text a foto: Hana Michaliková

Pohřešovaný je hlášen k trvalé-

mu pobytu v obci Senohraby, 

okr. Praha-východ. Naposledy 

byl viděn dne 5. 9. 2011 v ranních 

hodinách v místě svého trvalého 

bydliště, odkud odjel svým vozi-

dlem VOLVO Combi modré bar-

vy, RZ: 2S60425 za svým kamará-

dem v Senohrabech. V minulosti 

byl již pohřešován. Do současné 

doby o sobě nepodal nikomu 

z rodiny ani z okruhu svých zná-

mých zprávu. 

Pohřešovaný je střední postavy, 

výšky 180-185 cm, modrých očí, 

šedých vlasů, nosí knír s bradkou, 

po stranách tváří licousy. Teme-

no má vyholené. Přes hrudník 

má vytetovanou fotku své dcery, 

na pravé straně japonský znak. 

Dále na levé paži – motiv japon-

ského kapra s květy v barevném 

provedení, na bedrech neznámý 

nápis v angličtině černou bar-

vou. Na sobě měl pohřešovaný 

černé ustřižené tepláky do délky 

kraťasů, černou mikinu s kapucí, 

patrně s červeným nápisem DC 

vpředu, na nohou černé tenis-

ky zn. Adidas. Mobilní telefon 

u sebe nemá, pouze SIM kartu. 

Po pohřešovaném pátrají kri-

minalisté z Územního odboru 

SKPV Praha venkov–Jih. Veške-

ré informace k pohřešovanému 

přijme jakákoliv služebna Poli-

cie ČR. Můžete rovněž zatelefo-

novat přímo kriminalistům na 

telefonní číslo: 974 882 476, 430, 

437 nebo na bezplatnou linku 

Policie ČR 158.

por. Bc. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Praha-venkov

Vysloužil si medailiVysloužil si medaili
ÚJEZD U PRŮHONIC  

Přesně na den od položení 

základního stavebního 

kamene otevřel starosta 

městské části Praha-Újezd 

tolik potřebnou školku 

a dům služeb, který bude 

sloužit jak městské policii, 

tak volnočasovým aktivitám. 

4. října slavnostně přestřihl 

pásku starosta Václav 

Drahorád. „Nevěřila jsem, 

že to dokážete,“ říká místní 

obyvatelka a pověsila 

starostovi na krk medaili.
Pozvání na slavnostní otevření přijala řada starostů z okolí, ale i náměstek primátora 

Ing. Pavel Klega, který byl před rokem u položení základního kamene. Dva objekty 

– Dům služeb a mateřská školka – slouží dětem, policii, pacientům nově vzniklých 

ordinací i obyvatelům v okolí Vodnické ulice

Pomozte při pátrání
POLICIE žádá veřejnost 

o pomoc při pátrání po 

pohřešovaném Jaroslavu 

Růžičkovi, nar. 4. 7. 1971

Pomohou v boji s hlukem?
JESENICE – Zprovoznění 

části pražského okruhu 

ulevilo Praze, zahlcené 

dopravou. Obyvatelům 

okolních obcí výrazně 

znehodnotilo životní 

prostředí. Hluk projíždějících 

aut se stal součástí 

každodenního života.

Politici přislíbili pomoc v boji proti hluku. Uspějí?
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Co je české, to jeCo je české, to je
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ČeskéČeské
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VELKÉ
POPOVICE



kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Čistírna peří zhotovuje polštáře a prošívané deky do 24 hodin a zdar-

ma přivezeme a odvezeme. Tel: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• Prodám byt: Úvaly, Praha-východ, 2+kk, 47,2 m2 s balkonem. 

2. patro, cihlová novostavba 2007, OV, parkovací místo. Kontakt: 

Idesová mob.: 776 170 525. http://www.sreality.cz/detail/prodej/

byt/2+kk/uvaly-uvaly-dalmatska/894468700
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, 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, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: 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, 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
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“. Za-

hrady jsou umocněny okolní vypůjčenou 

krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy. 

Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd. 

Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttne-

rové v galerii japonské zahrady, Vltavská 

1048/371, Oleško. Otevřeno všední den 

nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658

DAVLE
Od 2.10. od 14.00 do 17.00 hod.
(do budoucna každá první neděli v měsíci 

v témže čase) 

AFRICKÉ INSPIRACE. ZŠ Davle (stará tě-

locvična), Školní 96. Výuku vede Simona 

Prokůpková (africkým tancem se zabývá 

od roku 1997 a od roku 2002 vyučuje). Ta-

nec doprovází živá hudba (2 bubeníci, kteří 

mají též dlouholetou zkušenost s africký-

mi rytmy). Informace a registrace na tel.: 

731 47 37 02 a emailu: anomisa@email.

cz. Co s sebou? Podložku na protahování, 

pití, ručník,( raději tričko s dlouhým ru-

kávem na protahování), a chuť tančit. Do 

Davle jezdí autobusy ze Smíchovského 

nádraží..čísla 338, 361, 390, a 31 ...(za-

stávka U školy, vchod zezadu)

DOLNÍ BŘEŽANY
13.10. od 19.00 hod.
Principy demokratické výchovy – semi-

nář. Tipy a užitečné rady, které při výchově 

dětí oceníte. Cena: 250,-Kč, rezervace nut-

ná. U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138. U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138.

15.10. od 10.00 do 12.00 hod.
SCRAP – výroba kapsáře na fotografi e 
zajímavou technikou, pro děti od 7-mi 

let (rodiče mohou tvořit s námi, zacvičit 

si Zumbu nebo si jen tak posedět u kávy). 

Cena: 199,- Kč, rezervace nutná. U ná-

městí 712,  Dolní Břežany,  www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.  

773 619 138.

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

Vaši relaxaci (2x55min), rezervace nutná, 

cena: 150,- Kč. Nemáte hlídání pro děti? 

Nevadí, přiveďte je s sebou. Během Va-

šeho cvičení si děti (od 7-mi let) vyrobí 

kapsář na fotografi e zajímavou technikou 

– SCRAP. Cena 199,-, rezervace nutná. 

U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

16.10. od 10.00 do 12.00 hod.
Narozeniny Břežánku – Přijďte s námi 

oslavovat! Pro děti je připravena pohádka 

„O princezně, která všechno chtěla hned“, 

zábavné tvoření, dárečky a občerstve-

ní. Vstup zdarma. U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138.

22.10. (9-17h) – NE 23.10. (9-16h)
Předporodní kurzy pro maminky a ta-
tínky. Bonus: pro zájemce kurz vázání 

šátků. Rezervace nutná.  Cena: 1990,- Kč 

(partner zdarma, příspěvek zdravotních 

pojišťoven). U náměstí 712,  Dolní Břeža-

ny,  www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138.

29.10.  od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – rezervace nutná. 

Cena: 120,- Kč. Páteční Zumba probíhá 

v termínech: 7.10., 14.10. a 21.10. vždy 

od 17hod. Cena 80,-Kč, bez rezervace. 

U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

30.10. od 16.00 hod. 
HALLOWEEN – 16.00 sraz u MC Břežánek 

(U Náměstí 712, Dolní Břežany), vystoupe-

ní taneční skupiny Dalila – Šavlový tanec, 

soutěže, rej masek a zábava pro děti  pod 

taktovkou divadelní skupiny MIŠaMAŠ, 

v 17.00 lampiónový průvod dolnobřežan-

ským parkem, 18.00-19.00 Strašidelný 

hrad v Břežánku pro starší děti (za ne-

příznivého počasí se bude konat pravdě-

podobně pouze strašidelný hrad). Stánky 

s občerstvením i drobnostmi, možnost 

zakoupit lampiony přímo na místě. Vstup 

zdarma. U náměstí 712,  Dolní Břežany,  

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.cz, tel.  773 619 138.

JESENICE
12.10. 
Sdružení zdravotně postižených pořá-
dá zájezd na zámek Kratochvíle. Při-

hlášky na tel. paní Šmídové: 241 931 956. 

Autobus vyjíždí ze zastávky Vestec Bychl, 

Jesenice a Kocanda. Odjezd v 7.00 hod.

21.10. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – Pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC JESENICE , Budějovická 303, 

Informace D. Nováček 603232116 nebo, 

dance.novacek@volny.cz

4.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC JESENICE, Budějovická 

303, Informace D. Nováček 603 232 116 

nebo, dance.novacek@volny.cz

18.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC JESENICE, Budějovická 

303, Informace D. Nováček 603232116 

nebo, dance.novacek@volny.cz

20.11. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti  „O chytré princezně“ 
KC JESENICE Budějovická 303, Informace 

D. Nováček 603232116 nebo, dance.no-

vacek@volny.cz

23.11. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti „O pejskovi a ko-
čičce“. KC JESENICE , Budějovická 303, 

Informace D. Nováček 603232116 nebo, 

dance.novacek@volny.cz

26.11. od 9.00 hod.
O pohár starosty Jesenice – Celostátní 

soutěž v tanečním sportu. KC JESENICE, 

Budějovická 303, Informace D. Nováček 

603 232 116 nebo, dance.novacek@volny.cz

JÍLOVÉ U PRAHY
Každou středu od 18.00 hod.
KARATE pro děti – Sport Club K3, ZŠ Ko-

menského 365

Březen – prosinec 
Stálá vý stava Jílové rukama dětí – ves-

tibul radnice

20.10. od 15.30 hod.
Drakiáda. Mateřské centrum Permoní-

ček. Více info o všech nabízených akcích 

naleznete na www.mcpermonicek.cz, 

nebo nás kontaktujte na mcpermonicek@

mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

20.10. od 20.00 hod. 
Jóga pro maminky nejen po porodu – 

ukázková hodina. Mateřské centrum Per-

moníček. Více info o všech nabízených ak-

cích naleznete na www.mcpermonicek.cz, 

nebo nás kontaktujte na mcpermonicek@

mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

25.10. od 20.00 hod. 
Přednáška Řeč těla. Mateřské centrum 

Permoníček. Více info o všech nabízených 

akcích naleznete na www.mcpermonicek.

cz, nebo nás kontaktujte na mcpermoni-

cek@mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

27.10. od 16.15 do 18.15 hod. 
Ekohrátky na téma Plody podzimu. 

Mateřské centrum Permoníček. Více info 

o všech nabízených akcích naleznete na 

www.mcpermonicek.cz, nebo nás kontak-

tujte na mcpermonicek@mcpermonicek.

cz, 739 633 715, 714.

KAMENICE
22.10. od 20.00 hod.
Retro diskotéka 60-léta. Pizza restaurant 

Bonté. Zve KoSaK

25.10. od 9.00 hod.
KAMARÁDI NA HRADĚ. Hrají KAMARÁDI 

z Brna- pro děti od 3 do 10 let. (MŠ a I.st. ZŠ). 

Vstupné na dětská představení 40,- Kč. KC Ka-

menice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Ka-

menice, tel. 323672643, e-mail: kckamenice@

obeckamenice.cz, www.obeckamenice.cz

3.11. od 19.30 hod.
Karel Šíp a Alois Náhlovský v zábav-
ném pořadu VŠECHNOPARTIČKA. Vstup-

né 300,-/250,- Kč. KC Kamenice, Ringhof-

ferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

16.11. od 9.00 hod.
HONZA A ČERT. Hraje Divadlo POHÁD-

KA. Pro děti od 3 do 10 let (MŠ a I.st.ZŠ). 

Vstupné na dětská představení 40,- Kč. 

KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 

251 68 Kamenice, tel. 323 672 643, 

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, 

www.obeckamenice.cz

22.11. od 19.30 hod.
Vánoční koncert Orchestru Václava 
Hybše. Host – Yvonne Přenosilová. Vstup-

né 300,- Kč. KC Kamenice, Ringhoffe-

rovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323 672 643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

6. 12. od 19.30 hod.
Vánoční koncert – HRADIŠŤAN. Vstupné 

300,-/350,- Kč. KC Kamenice, Ringhof-

ferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

15.12. od 9.00 hod.
VÁNOČNÍ  POHÁDKA aneb o zakleté če-
pičářce. Pohádka pro děti od 3 do let (MŠ 

a I.st.ZŠ). Vstupné na dětská představení 

40,- Kč. KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 

434, 251 68 Kamenice, tel. 323672643, 

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, 

www.obeckamenice.cz

KUNICE
Od 4.10. 
Mistr České republiky Vás provede tan-
cem. HOTEL zámek BERCHTOLD ve spo-

lupráci s panem Dobromilem Nováčkem 

vypisuje TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ. 

Začínáme 4.10. 2011 (každé úterý vždy 

od 20:00-22:00) a závěrečná hodina se 

koná 6.12.2011. Cena 10  kurzů je 3800Kč 

pro pár. Počet míst je omezen na 15 párů. 

Proto nepropásněte tuto jedinečnou šanci 

a předběžně rezervujte na hotel@za-

mekberchtold.cz. Rezervaci považujeme 

za závaznou ve chvíli, kdy je uhrazena.

15.10. a 12.11. od 10.00 hod.
BABYTENIS. Přihlášky do turnajů na 

emailu durana@zamekberchtold.cz nebo 

na tel.736 75 75 77 . 

22.10. od 10.00 hod.
TENIS pro dospělé – čtyřhra (pro nere-

gistrované). Přihlášky do turnajů na  emai-

lu   durana@zamekberchtold.cz nebo na 

tel. 736 75 75 77 . 

5.11. od 10.00 hod.
MINITENIS. Přihlášky do turnajů na  emai-

lu   durana@zamekberchtold.cz nebo na 

tel.736 75 75 77 . 

23.10. a 13.11. od 9.30 hod.
GOLFOVÉ TURNAJE v našem INDOO-

RU na Sport centru. Přihlášky do turnajů 

na emailu durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel.736 75 75 77.

PRŮHONICE
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 informací na 

www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel. 

čísle 267 310 506

PYŠELY
PO a ST od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hod. 
Soboty od 9.00 do 12.00 hod. 
Krása starých výšivek a ručních prací. 
Výstava probíhá v přízemí Městského úřa-

du v Pyšelích

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

vis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
20.10. 
Loučení s létem „piknik párty“. Pořádá 

Mommy Time, Orlická 2188

3.11. od 17.00 hod.
Helloween party. Pořádá Mommy Time, 

Orlická 2188

ŠTIŘÍN
14.10. od 19.30 hod. 
HUDEBNÍ VEČERY. Cimbálová muzika 

MORAVA. Moravské lidové písně k tan-

ci i poslechu u dobrého vína. Vstupné 

300,-Kč. Rezervace vstupenek na recepci  

– Tel.: 255736111

19.10. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost. Mož-

nost zakoupení knih.

Dům ATIS. Vstup – zdarma.

VELKÉ POPOVICE
ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – kera-

mika, šperky, obrazy, grafi ka, kované doplň-

ky, drahé kameny, vše především od čes-

kých autorů. Po tel. dohodě i mimo otevírací 

dobu: 323 665 212, mobil: 723 950 749, 

email: rkotrc@post.cz. Masarykova ul. č. 6.

Změna programu vyhrazena

ZO ČSCH  Vestec si Vás dovoluje pozvat na 

místní výstavu 
drobného zvířectva,

ve dnech 28. – 29. října 2011
v hale areálu Zemědělského družstva 

Dolní Břežany v Libni u Libeře.
Vystaveno bude min. 200 ks králíků, 250 ks 

holubů a 80 ks drůbeže různých plemen. 
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
U příležitosti výstavy je připravena bohatá 

tombola a dále nabízíme výborné občerstvení.
Otevřeno:  pátek  28. 10. 2011 od 14 do 18 hod.

sobota 29. 10. 2011 od  8  do 15 hod.
Vstupné 30 Kč, děti zdarma

Marie Štichová

Nové Okrouhlo 22

Denně od 11.00 do 22.00

 724 253 470
www.umaruskyrestaurace.czRESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz
Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 29. 10. 2011
ochutnávky piv 
diskotéka 60.-80. léta 
grilování

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

POZVÁNKA NA 
JEDNODENNÍ FILM

FESTIVAL

JIŘÍHO MENZELA
DO PRŮHONICKÉ

SOKOLOVNY

26. 10. 2011
v 10.00–22.00 hod.
Oscar po česku

Jednodenní fi lm festival 
Jiřího Menzela pořádaný
v rámci pravidelného fi lmového klubu
Knihovny Průhonice 

10.00–12.00  30 panen a Pythagoras
(pro školy + přednáška)

12.30–14.00  Vesničko má středisková

14.30–15.30  Sestřih ukázek

15.30–17.00  Návštěva Jiřího Menzela
a hostů - Oscar po česku - 
Moderuje P. Jachnin

17.30–19.00  Ostře sledované vlaky

19.30–21.00  Rozmarné léto

www.knihovnapruhonice.cz     |     vstupné – zdarma

FFFFFFFiiiiiiirrrrrrreeeeeeemmmmmmmnnnnnnníííííííFFFFFFiiiirrrreeeeemmmmmnnnnííííí
aaaaaaakkkkkkkccccccceeeeeee aaaaaakkkkkcccceeeee
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www.zamekberchtold.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

PIŠTE NÁM !  Chybí vám v novinách akce, kterou organizujete?
Rádi byste představili váš sportovní klub? Hledáte nové talenty do svého kroužku? Chcete prostřednictvím Našeho REGIONU 

pozvat lidi?  Dejte nám vědět na tel.: 774 488 904 nebo na e-mail: pokorny@nasregion.cz
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KRÁTCE KRÁTCE

Nový rok, nový web
Školní rok 2011/2012 zaha-

jujeme s nový mi webový mi 

stránkami školy. Na staré 

adrese www.zsvelkepopo-

vice.cz najdete nový  obsah 

v nové formě. Zkuste se 

podívat! A co nás vedlo k je-

jich změně? Především to, 

že jsme chtěli mít webové 

stránky přehlednější, vese-

lejší a hlavně – pravidelně 

a často aktualizované. Vě-

říme, že se vám budou líbit 

a najdete zde vše, co potře-

bujete. Pokud by tomu tak 

nebylo, kontaktujte vedení 

školy a my to napravíme.

ZŠ Velké Popovice

Hledáme místo 
pro školku

Obec Psáry hledá v naší obci 

vhodný objekt k pronájmu 

za účelem umístění dětí MŠ. 

Prostory by měly být k dispo-

zici pro školní rok 2012/2013. 

Kapacita 25 – 50 dětí (150-

300 m2), možnost úpravy 

vnitřních dispozic (speci-

fické požadavky na sociální 

zařízení), dobrá dopravní 

obslužnost, možnost krátko-

dobého parkování, pronájem 

minimálně 2 roky. Nabídky 

prosím zasílejte na starosta@

psary.cz. Pro případné dota-

zy volejte 602 754 837.

Koupíte si stánek?
Obec Dolní Břežany nabízí 

k prodeji objekt novinové-

ho stánku, který je instalo-

ván v prostoru autobusové 

zastávky „Dolní Břežany, 

náměstí“. Podrobné infor-

mace v kanceláři starosty 

tel. 241 910 628, písemné 

nabídky adresujte kanceláři 

starosty Dolních Břežan.

Drogy za volantem
KRHANICE – Řidiče pod 

vlivem drog zjistili 2. října 

v jednu hodinu noční tý-

nečtí policisté. V Krhani-

cích zastavili ke kontrole 

vozidlo Peugeot. U dvaa-

dvacetiletého mladíka byla 

sice dechová zkouška nega-

tivní, orientační test Dru-

gwipe 5+ však byl pozitivní 

na návykové látky amphe-

tamin, metamphetamin 

a extázi. I když policisté ři-

diče řádně poučili, lékařské 

vyšetření s odběrem biolo-

gického materiálu i přesto 

odmítl. Jízda byla mladému 

řidiči zakázaná a odebrán 

řidičský průkaz.

Chcete být ředitel?
VELKÉ POPOVICE – Výbě-

rového řízení na pozici ře-

ditele/ředitelky příspěvkové 

organizace Drobná provo-

zovna Velké Popovice vyhla-

šuje obecní úřad. Přihlášky je 

možné podat do 26. 10. 2011 

do 18.00 hodin. Dalším vol-

ným místem je post ředitelky 

mateřské školy. Přihlášky do 

konkursního řízení na pozici 

ředitele/ředitelky příspěvko-

vé organizace Mateřská škola 

Velké Popovice je možné po-

dat do 31. 10. 2011 do 17.00 

hodin. Více informací k obě-

ma řízením jsou k dispozici 

na webových stránkách obce 

Velké Popovice www.velke-

popovice.cz.

Nová pobočka
Břežánku

ZVOLE – Již v říjnu pro vás 

a vaše děti otevře novou 

pobočku mateřské centrum 

Břežánek v prostorách pod 

Mateřskou školkou ve Zvoli, 

vchod z ulice Příčná. Vzhle-

dem k malé kapacitě školní 

družiny nabídne 2x týdně 

pro školní děti Školní klub, 

kde školáci budou moci trá-

vit odpoledne pod vedením 

zkušené lektorky. Dále na-

bídne Zumbu pro děti a dle 

poptávky se budeme snažit 

zařadit další aktivity. V do-

poledních hodinách 1x týd-

ně hlídání dětí bez maminek, 

volnou hernu nebo dopoled-

ne maminek s dětmi. Aktuál-

ní informace bude zveřejňo-

vat na www stránkách v sekci 

Zvole – pobočka. Zápisy dětí 

probíhají již nyní na breza-

nekzvole@seznam.cz. In-

formovat se můžete také na 

recepci Břežánku v Dolních 

Břežanech nebo na telefonu 

773 619 138-9.

Zařídil to Marek 
Desáté kolo České fotba-

lové ligy přineslo hráčům 

Kunic sice  těsné, ale přece 

jen velmi cenné vítězství. 

Ve 49. minutě se trefil Ma-

rek a jedno brankové ve-

dení si na domácím hřišti 

kuničtí fotbalisté udrželi až 

do konce zápasu. Patří jim 

velice solidní 5. místo. (kt)

Víkendové nehody 
Dvě dopravní nehody s tra-

gickými následky prošetřo-

vali o posledním zářijovém 

víkendu dopravní policisté. 

K první došlo 23. září krátce 

před půl osmou ranní u Ko-

nopiště. Ke druhé nehodě pak 

policisté vyjížděli o den poz-

ději, krátce po šesté hodině 

večerní. Třiačtyřicetiletá žena 

jela s vozidlem Ford Fiesta ve 

směru od Sázavy na Benešov. 

V katastru obce Choratice, 

když projížděla mírnou pra-

votočivou zatáčku, vjela do 

protisměru a čelně se střetla 

se Škodou Felicia. Utrpěla 

smrtelná zranění, kterým na 

místě podlehla. Osmatřice-

tiletá řidička felicie utrpěla 

středně těžká zranění. Těžce 

zraněna byla i její sedmiletá 

dcera. Obě byly z místa ne-

hody letecky transportovány 

do pražské nemocnice.

Sázím, sázíš, sázíme
LOJOVICE – Přijďte se v pá-

tek 28. 10. zúčastnit celore-

publikového rekordu v sá-

zení stromů, který  zaštiťuje 

Nadace Partnerství. Budeme 

sázet staré ovocné odrůdy 

v počtu 50 - 60 kusů. Sazeni-

ce, kůly, úvazky a chráničky 

zajistíme z grantu na projekt 

„Obnova cesty a stromořadí 

v přírodním parku Velkopo-

povicko“, který  byl podpořen 

v červnu 2011 Nadací Part-

nerství. Budeme obnovovat 

stromořadí podél cesty z Lo-

jovic do Křivé Vsi (pravá stra-

na) v délce cca 300 m. Sázeče 

a sázečky očekáváme v pátek 

28. 10. 2011 v 9.00 u Lojovic-

kého rybníka na hrázi, nejlé-

pe s vlastním rý čem/lopatou 

a dobrou náladou.

Eva Mundilová, Martin Tušl

a Lucie Fusková

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

I ta už těmito sály prošla, stejně 

jako řada dalších princezen, kně-

žen, komtes a hraběnek (a samo-

zřejmě i odpovídající počet prin-

ců, knížat, baronů a hrabat). Ale 

nyní hostí průhonický areál oje-

dinělou akci (a první svého druhu 

v historii zámku), a sice Svatební 

festival na zámku Průhonice.

Přehlídky svatebních a společen-

ských šatů, svatebních ozdob, 

kytic, dortů, účesů i líčení patří 

k tradičním atrakcím svatebních 

veletrhů, Průhonice si pro vás 

ovšem připravily i novinky – pře-

hlídky šatiček pro družičky a mód-

ní přehlídku svatebně vyšňořených 

psů a psíků spojenou s tombolou 

s hodnotnými výhrami.

Pro děti je přichystán dětský kou-

tek s programem, relaxovat může-

te v nádherně se barvícím Průho-

nickém parku a občerstvení je pro 

vás přichystáno na romantickém 

malém zámeckém nádvoří.

Samotný svatební obřad musí 

působit pohádkově, nevěsta je 

jistě tou nejkrásnější princeznou 

a v prostorách Průhonického 

zámku ve dnech 15. a 16. října 

2011 můžete svou pohádku zažít 

sami. Srdečně vás zveme.

Dalibor Matušinský

Obec Strančice se skládá ze sed-

mi obcí – Svojšovice, Všechromy, 

Strančice, Otice, Předboř, Sklen-

ka a Kašovice. Na jejich území se 

na více než 75 ha nacházejí ovoc-

né sady. 15. října zde proběhne 

1. ročník Jablečných slavností. 

Tento den budou mít ovocnáři 

rozšířenou otevírací dobu pro 

veřejnost, Ovocnářské centrum 

Nedbal organizuje odborné in-

struktáže pěstování jabloní. Do-

provodný program určený pře-

devším pro děti a jejich rodiče 

připravilo MC Lodička v areálu 

minigolfu ve Strančicích.

Prodej jablek 15. 10.:

• 7-17 hod. – Ovocnářské druž-

stvo Otice, Otice 22, http://jabl-

ka_otice.sweb.cz – prodej 10 – 15 

odrůd jablek 

• 8-18 hod. – Ing. Jan Janovský, 

Otice 4 – prodej odrůd jablek 

Golden Delicius, Idared, Florina, 

Melrose, Ontário, Rubín ad. Pro-

dej medu, pšenice, brambory.

• 8-16 hod. – Ovocnářské cen-

trum Nedbal, Všechromy 78, 

www.nedbalcz.com – prodej od-

růd jablek odrůdy Golden Delici-

us, Bohemia, Florina, Idared ad. 

Pozor! Odborné instruktáže pěs-

tování jabloní (výběr odrůd, řez, 

ošetření apod.) – dva termíny: od 

10 do 11 hod. a od 14 do 15 hod.

Jablečné slavnosti 15. 10. na mi-

nigolfu

• Od 14 hod. drakiáda na poli 

u Všestar

• Od 16 hod. ochutnávka jableč-

ných specialit, jablečná olympi-

áda pro děti, ochutnávky míst-

ních jablek

Restaurace Milota zařadí 14. 10. 

na denní menu jablečné knedlí-

ky a štrúdl. Hana Jarošová

Jak závažné a těžké musí být roz-

hodnutí muže v nejlepších letech 

opustit milovanou vlast a prožít 

naplno úděl emigranta v Americe? 

Co zkouší umělec obdařený obrov-

ským tvůrčím potenciálem a jehož 

protějškem nebyl za „velkou louží“ 

nikdo menší nežli Jan Werich? Jaké 

měl vize a jaká byla realita?

Právě rozpor mezi sny a skuteč-

ností poodhaluje dokumentární 

film Libuše Rudinské a Michala 

Janouška Můj otec George Vos-

kovec, který  vám  nabízí nevšed-

ní pohled na osobní  život génia 

Jiřího Voskovce, na  tajemstvím 

opředené dvě manželství, na ne-

čekanou smrt jeho milované ženy 

a  bolestivé osamělé  otcovství.  To 

vše je okořeněno výpovědí o jeho 

existenciálním založení a materi-

ální situaci, která byla až donedáv-

na obestřena rouškou tajemství. 

Odkrývá také mnohé detaily, které 

i pro bedlivého čtenáře korespon-

dence V+W zůstaly utajeny.

Film je vyprávěn z pohledu jeho 

mladší dcery Gigi, která po letech 

zjišťuje,  kdo byl její otec Jiří-Ge-

orge Voskovec. Vhled do života 

umělce zprostředkují režiséři Mi-

loš Forman a Andrei Serban, au-

tor korespondence V+W Ladislav 

Matějka či Slávka Peroutková aj.

U nás bude film vysílán v úterý 1. 

11. 2011 v sále Kulturního centra 

– od 17.00 a od 19.30. Promítání 

se zúčastní autorka dokumentu, 

po skončení filmu se tak může-

te těšit na zajímavou besedu. 

Vstupné pro seniory 30,- Kč, pro 

ostatní 50,- Kč, stopáž 73 minut.

ŠTĚRBOHOLY – Obchodní 

centrum Europark připravuje 

pro své zákazníky mnoho zají-

mavých akcí. Na sobotu 22. října 

je naplánována velká módní pře-

hlídka nových kolekcí podzim/

zima 2011. Na přípravě se podílí 

také Pražská organizace vozíčká-

řů, jejíž členové si zde vyzkouší 

roli modelů, proto je akce pre-

zentována pod názvem „Módní 

přehlídky boří bariéry“.

Výtěžek ze sbírky bude věnován 

na pomoc nejvíce postiženým 

osobám, pro něž je životně důleži-

té mít po boku svého asistenta. Od 

druhé hodiny odpolední se může-

te těšit na módní přehlídku všech 

značek zastoupených v OC Euro-

park. Měla by být inspirací pro oži-

vení vašeho šatníku a příležitostí 

k odpočinku při doprovodném 

programu. Pověstnou třešničkou 

na dortu je večerní VIP přehlídka. 

Od devatenácti hodin uvede Petr 

Vacek přehlídku modelů reno-

mované české návrhářky Taťány 

Kovaříkové. Její osobitá tvorba 

zaujme svým precizním prove-

dením a nadčasovostí. V průběhu 

této večerní akce bude charitativní 

tombola o ceny v hodnotě čtyřicet 

tisíc korun. A na koho se můžete 

těšit v roli modelů? Bez nároku na 

honorář zde vystoupí Hana Mašlí-

ková, Andrea Kloboučková, druhý 

nejkrásnější muž světa Josef Karas 

a Martin Zach. (ik)

Svatební festival na zámku
Světlé zdi zámku se zvedají 

nad exotickými dřevinami 

s barvícími se listy, zurčení 

fontány zvoní jako křišťálový 

zvon, dámy v elegantních 

šatech procházejí zdobenými 

sály provázeny hudbou 

smyčcového kvarteta...

vstoupili jsme snad do 

pohádky o Popelce?

Přehlídkový maraton

Ovocnáři zvou na 
jablečné slavnosti

Kulturní centrum v Jílovém u Prahy 
uvádí filmový dokument:

Můj otec George Voskovec

INZERCEINZERCE
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Na setkání se těší Klára Holečková a Milan Komárek, 
volejte 606 726 515 nebo pište milan.komarek@remax-czech.cz

Ještě nedávno jsme byli, tak jako možná i nyní Vy, v zaměstnaneckém poměru a rozhodli jsme se vzít svůj osud do vlastních rukou. 
K podnikání nám pomáhá silná a velmi úspěšná americká značka, jinak jsme ale ryze českou firmou, které právě v této oblasti in-
tenzivně hledá své nové kolegy. Nemusíte být zkušeným makléřem, spíše naopak – chceme to dělat trochu „jinak“ – preferujeme 
otevřené, poctivé a hlavně dlouhodobé vztahy s klienty i mezi kolegy. 

Vaše práce bude z 90% mimo kancelář – z domova nebo u zákazníků. Kancelář pro jednání s klienty je v Praze 4 Podolí.
Nebojte se podnikání  na ŽL – ano začátek není jednoduchý, ale jistotu zaměstnání (dnes již téměř virtuální) Vám vynahradí 
nabytá volnost v určování priorit, nakládání s časem.
Naprostým nováčkům v oboru nabízíme intenzivní školení dle metodiky RE/MAX,  dohled zkušeného mentora dle potřeby 

 až 6 měsíců, 40 až 60% ze získaných provizí.
Pro zkušené makléře máme připravené exkluzivní podmínky na základě individuálních dohod.
Pojďme se krátce sejít, ať Vám můžeme odpovědět na všechny potřebné dotazy a navzájem se poznat.

Nově založená RK zaměřená na tuto oblast a Prahu 4
                                                                                         hledá kolegy/kolegyně

INZERCEINZERCE

si namíchej
z originálních ingredienc

tel.: 724 161 694
profi1@seznam.cz  
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VŠESTARY – Svatováclavskou 

výstavu drobných zvířat po-

řádali členové českého svazu 

chovatelů, Základní organiza-

ce Všestary a Základní orga-

nizace Mnichovice o víkendu 

24. a 25. září ve Všestarech. K vi-

dění byli králíci, holubi a drůbež 

nejen od chovatelů z okolí, ale 

i z okresů Praha-východ, západ, 

z Prahy a Benešovska. 

„Spolek chovatelů ve Všesta-

rech byl založený roku 1970, 

tehdy měl úctyhodných 56 čle-

nů. Dnes je nás tady 15. Výstavy 

mají tradici již 40 let, posledních 

deset let probíhají pod názvem 

Svatováclavská,“ říká starosta 

Všestar a předseda místního 

spolku chovatelů pan Antonín 

Trojánek. Náboj Svatováclav-

ské výstavě dodává pravidelné 

soutěžení ve třech kategoriích 

– holubi, králíci a drůbež. „Jen 

králíků tu máme přihlášených 

155, drůbeže 48 kusů a nejvíc 

jsou zastoupeni holubi, těch je 

tady 155. Letos jsme rozdali přes 

20 pohárů. Ty dostala zvířata 

s nejvyšším bodovým hodnoce-

ním od porotců,“ dodává Anto-

nín Trojánek.

Letos poprvé vyhlásili ve Všesta-

rech také dva memoriály: V kate-

gorii Králíci to byl memoriál Jana 

Vycpálka, v kategorii Holubi Me-

moriál Lubomíra Dufka. 

Drobné zvířectvo:
Okrasní a užitkoví holubi

Drůbež vodní a hrabavá 

Exotické ptactvo

Hlodavci (morčata, činčily, myši)
Králíci

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Králíci, ptáci a poháry

Svatováclavská výstava má již čtyřicetiletou tradici. Během víkendu zavítalo do Všestar mnoho rodičů s dětmi. Ty mohly čtyřnohé 

chlupáče i pohladit

Otevřená společnost, o.p.s., se 

zabývá podporou a hodnoce-

ním veřejné správy. Každoroč-

ně vyhlašuje soutěž Otevřeno x 

Zavřeno, která hodnotí kvalitu 

poskytování informací občanům 

z úřadů veřejné a státní správy 

a dalších povinných subjektů 

ovládaných státem, krajem nebo 

obcí, veřejnoprávních institu-

cí a dalších. Součástí soutěže je 

Cena veřejnosti, kde nominace 

hodnotí přímo občané. Ti mají 

možnost vybrat z došlých nomi-

nací nejlepší a nejhorší případ 

poskytování informací úřady. 

Hlasování veřejnosti se letos 

konalo od 14. do 26. září. Porota 

i veřejnost rozhodovala v kate-

goriích Zavřeno a Otevřeno.

Zavřeno
Kategorie hodnotila: Přístup k in-

formacím, např. vyřízení žádosti 

o informace, zveřejňování infor-

mací o jednání a hlasování zastu-

pitelstva, rady, ministerstva. Svo-

bodu projevu, tj. nevyváženost 

v radničním periodiku, zastrašo-

vání oponentů či novinářů, vyu-

žití veřejných peněz k propagaci 

vedoucích politiků. Účast občanů 

na rozhodování, například (ne)

projednání významných rozhod-

nutí s veřejností, zatajení důleži-

tých rozhodnutí. 

Otevřeno
Kategorie hodnotila: Transpa-

rentní veřejné zakázky: zveřej-

ňování veřejných zakázek, zadá-

ní, výběr firem, nabídky, výběr 

vítěze, smlouvy a dodatky, cena, 

zhodnocení zakázky. Přístup 

k informacím, tj. vyřízení žádosti, 

zveřejňování informací o jednání 

a hlasování zastupitelstva, rady, 

ministerstva, informace on-line 

(čerpání rozpočtu apod.). Svo-

bodu projevu, tedy vyváženost 

v radničním periodiku, interne-

tové stránky umožňující výměnu 

názorů, pravidla pro propagaci 

instituce a jejích představitelů. 

Účast občanů na rozhodování, 

například projednání význam-

ných rozhodnutí s veřejností, 

zveřejňování důležitých rozhod-

nutí, internetové zapojení veřej-

nosti do zajištění veřejných slu-

žeb, vytváření zpětné vazby.

Výsledky odborné poroty
Letošní ročník soutěže byl ve 

znamení justice. Nejvyšší soudy 

v Brně ocenila porota jak za prů-

lomový rozsudek, tak za infor-

mační technologii. Naopak praž-

ské soudy a státní zastupitelství 

popudily porotce sice drobným, 

ale vzhledem ke svému postave-

ní alarmujícím porušováním zá-

kona. Negativně ocenili porotci 

obce, kde se pošlapává zastupi-

telská demokracie (Šestajovice) 

a snižuje transparentnost (Praha 

11). Veřejnost ocenila úsilí karlo-

varského zastupitele, který, než 

byl odvolán z pozice náměstka, 

stihl prosadit významné změny. 

Negativně ohodnotila využití 

sdělovacího prostředku veřej-

né instituce k jednostrannému 

„masírování“ veřejnosti. Hlavní 

cena a první cenu v soutěži OTE-

VŘENO získal Nejvyšší správ-

ní soud, díky Rozsudku ze dne 

27. května 2011, podle které-

ho mají úřady povinnost po-

skytnout informace o platech 

a odměnách ve veřejné správě. 

Soud tímto rozsudkem přiblížil 

ČR k obvyklé praxi poskytová-

ní těchto informací v demo-

kratických státech. V soutěži 

ZAVŘENO získala Hlavní cenu 

a 1. cenu v oblasti „účast ve-

řejnosti na rozhodování“ obec 

Šestajovice za vyloučení opo-

zičních zastupitelů z tzv. neve-

řejných pracovních porad za-

stupitelstva.

Cena veřejnosti
V kategorii OTEVŘENO zvítězil 

Ing. Jiří Kotek, odvolaný radní 

Karlových Varů, nominovaný za 

prosazení změn na radnici (zlep-

šení jednacího řádu ZM - vystou-

pení veřejnosti, zavedení disku-

se v periodiku, zlepšení zadávání 

veřejných zakázek, živé přenosy 

jednání ZM a archiv, odhalová-

ní korupce a nehospodárnosti 

včetně dotahování k soudu. 

V kategorii ZAVŘENO zvítězila 

Správa Národního parku a Chrá-

něné krajinné oblasti Šumava, 

která zneužívala svůj web a Fa-

cebook k jednostranné propa-

gandě o problému kůrovce. Pub-

likovala stanovisko jedné buňky 

Strany zelených, aniž by uvedla 

i jiný názor této strany.

Regionální nominace
Za zmínku stojí soutěžní no-

minace obcí z Prahy-východ 

a západ. Pozitivním signálem 

jsou výsledky obce Černošice 

za transparentnost výběrových 

řízení a jejich výsledků, které 

představují výraznou změ-

nu oproti předchozímu stavu 

před volbami (2. místo v ka-

tegorii OTEVŘENO – Veřejné 

zakázky a dotace), nominace 

obce Dolní Břežany za mě-

síční zveřejňování veškerých 

výdajů nad 10 tisíc korun na 

webu, maximální otevřenost 

a transparentnost úřadu, který 

umožňuje otevřenou diskuzi 

s občany na webu a v terénu 

(4. místo v kategorii OTEVŘE-

NO). Černého Petra drží obec 

Šestajovice, vítěz kategorie ZA-

VŘENO v oblasti Účast občanů 

na rozhodování, za vyloučení 

opozičních zastupitelů z tzv. 

neveřejných pracovních porad 

zastupitelstva proto, aby nevy-

nášeli informace na veřejnost.

 Hana Michaliková

VRANÉ NAD VLTAVOU – Končí 

nám léto, kdy nad našimi vesni-

cemi a městečky svítí slunce a lé-

tají ptáci. Nyní přichází podzim 

a zima tu bude co nevidět. Už se 

všichni zajisté těšíme na štiplavý 

dým z komínů a kouř, usazený  

nad vesnicí. Jak budeme moci 

konečně spálit odpadky z léta 

a staré boty, v horším případě 

i tu pneumatiku.

A co tím způsobíme nejen sobě, 

ale hlavně všem ve svém okolí? 

Možná jste již v novinách četli, 

že stále více lidí žije v prostře-

dí, ve kterém musí dýchat nad-

limitní množství karcinogen-

ních látek, hlavně tak zvaného 

benzopyrenu. To je ze všech  

polycyklických aromatických 

uhlovodíků, které jsou známé 

nepříznivým vlivem na životní 

prostředí a zdraví živých orga-

nismů, ten nejvíce karcinogen-

ní. A vzniká právě např. nedo-

konalým spalováním biomasy, 

uhlí, plastů nebo olejů. Takže 

ten černý kouř stoupající z ko-

mína po zatopení nekvalitním 

uhlím, mastným papírem nebo 

nedej bože botou či PET lahví, 

je nejen ošklivý a štiplavý, ale 

navíc plný nebezpečných lá-

tek, které se podepisují na na-

šem zdraví.

Proto prosíme, myslete na to, 

čím topíte. Odpad nechte spálit 

oborníkům, kteří ho likvidují za 

jiných podmínek než vy doma 

a s použitím potřebných filtrů. 

Používejte kvalitní paliva. Zde 

se určitě nevyplatí šetřit – zdra-

ví si nekoupíme. Pokud si nevíte 

rady, kam s některým odpad-

kem, radši se zeptejte nás, než 

ho hodit do kamen. My vám rádi 

poradíme. Stejně tak nám (na 

e-mailovou adresu ekoporad-

na@cev-zvonecek.cz) můžete 

zasílat jakékoli dotazy týkajícími 

se ochrany ovzduší či životního 

prostředí vůbec.

Za odměnu nám bude svítit 

slunce nad hlavou i v zimních 

měsících a my nebudeme mu-

set přemýšlet nad tím, co to 

zase dýcháme.

Mgr. Gabriela Dobruská

Centrum ekologické výchovy 

Zvoneček

Březovská 382

252 46  Vrané nad Vltavou

Telefon: 257 762 036

E-mail: info@cev-zvonecek.cz

Web: www.cev-zvonecek.cz

VRANÉ NAD VLTAVOU – Uply-

nulý víkend se konal Evropský 

festival ptactva. Dle zpráv České 

společnosti ornitologické (dále 

jen ČSO) byl ve znamení rekord-

ní účasti. Zapojilo se 37 part-

nerských organizací Bird Life 

International ze 37 států Evropy 

a střední Asie – od Portugalska 

po Kazachstán a od Kypru po 

Finsko. Celkem se konalo přes 

2 tisíce různých akcí, v rámci České 

republiky 40. Akce byly zaměřeny 

na podporu ochrany stěhovavých 

ptáků na hnízdištích, tahových 

cestách i na zimovištích.

V sobotu 1. října se Festival ptac-

tva konal i ve Vraném nad Vl-

tavou. Zúčastnilo se ho 58 lidí, 

z toho 23 dětí z blízkého i širší-

ho okolí. Cestou od vlakového 

nádraží byly zaznamenávány 

všechny pozorované ptačí druhy 

i počet jedinců. Na břehu řeky Vl-

tavy probíhala ukázková odchy-

tová akce s kroužkováním ptáků. 

Účastníci se dozvěděli informace 

o kroužkování a zblízka si mohli 

prohlédnout 3 chycené jedince.

Po skončení akce pokračovala 

ornitologická procházka podél 

Vltavy a zpět k areálu MŠ. Cel-

kem bylo pozorováno 72 jedinců 

15 druhů ptáků. Jejich seznam 

bude do konce týdne zveřejněn 

na našich webových stránkách 

www.cev-zvoneček.cz. Výsledky 

akce v národním i mezinárod-

ním měřítku a zajímavá pozoro-

vání z jiných míst naleznete na 

stránkách ČSO www.birdlife.cz.

V areálu mateřské školy probíha-

lo soutěžní odpoledne pro děti 

s ptačí tematikou. Součástí od-

poledne byl i orientační běh pod 

názvem Odlet do teplých kra-

jin, jehož jednotlivá stanoviště 

soutěžícím nenásilnou formou 

představovala různá nebezpečí, 

která na stěhovavé ptáky čekají 

během jejich dlouhé cesty na zi-

moviště. Ekoporadna CEV Zvoneček

Mgr. Gabriela Dobruská

Otevřeno, zavřeno aneb 
jak fungují vaše úřady? 

Festival ptactva s rekordní účastí

Myslete na to, čím topíte
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Vzdělávací a výchovné cíle
Vzdělávací a výchovné cíle zá-

kladní školy Elijáš jsou zaměřeny 

na rozvoj klíčových dovedností 

dětí, které jsou potřeb né v dneš-

ním světě.

rozvoj harmonických vztahů 

mezi rodiči, dětmi a učiteli.

osvojení si potřebných strate-

gií učení

motivace k celoživotnímu

vzdělávání

účinná, všestranná a otevřená 

komunikace

dobrá spolupráce a respekt 

k práci své i práci druhých

pěstování svébytnosti a odpo-

vědnosti za sebe samého

ohleduplnost a tolerance k ji-

ným lidem včetně fyzicky či men-

tálně handicapova ných, k od-

lišným kulturním a duchovním 

hodnotám

rozvoj morálních a křesťan-

ských principů v úzké spolupráci 

s rodinou

péče o své fyzické i duševní 

zdraví (zdravá strava, prevence 

zneužívání návykových látek, …)

Křesťanská výchova 
a anglický jazyk
Předmět křesťanská výchova je 

vyučován ve všech ročnících. 

Žáci jsou vedeni nejen k vní-

mání naší kulturní tradice, ale 

i k osobnímu vztahu k Bohu.

Anglický jazyk je vyučován od 

1. třídy. Výuka probíhá hravou 

formou pomocí moderních me-

tod výuky a pomůcek.

Provoz školy
V jednotlivých ročnících bude 

vždy jen jedna třída o kapacitě 

nejvýše 20 žáků. Samozřejmostí je 

školní družina a zájmové kroužky. 

Oddíl klubu Pathfinder nabízí dě-

tem možnost využití volného času 

obdobně jako další aktivity vzdě-

lávacího a výchovného charakteru 

- hudební, výtvarné, dramatické 

a pohybové obory - určené nejen 

žákům naší školy, ale i dalším zá-

jemcům z řad dětí i dospělých.

Praha 4 – Michle,  Baarova 360,

tel. 733 733 233,  

reditel@zselijas.cz, 

www.elijas.cz  (PR)

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš
Elijáš – bezpečné prostředí pro všestranný rozvoj a hodnoty, které přetrvají

PRPR

foto: www.kurovska.cz 

Bariéry na základních a střed-

ních školách komplikují začle-

nění handicapovaných žáků do 

běžného vyučování. Projekt Na-

dace ČEZ s názvem „Oranžové 

schody“ pomohl již 16 školám 

odstranit architektonické pře-

kážky. Jednou z nich je ZŠ v Kos-

telci nad Černými lesy, kde se 

tři žáci školy mohou ode dneš-

ka pohybovat bez cizí pomoci. 

Vězte nebo ne, je to zatím jediná 

škola široko daleko a jedna ze 

dvou ve středočeském kraji, kte-

ré nadace významně pomohla. 

Ale budou další. 

Adélka (14 let), Renda (11 let) 

a Ondra (10 let) navštěvují zá-

kladní školu v Kostelci nad Čer-

nými lesy. Tyto děti se sice po-

hybují na vozíčku, ale díky snaze 

zdejší ředitelky se začleňují do 

běžného vyučování, zájmových 

kroužků, exkurzí a výletů. Dopo-

sud však nebyla škola zcela bez 

bariér. „Renda se rád zapojuje 

během přestávek do dětských 

diskuzí a her a jeho nadšení, že 

je někde s dětmi, se nedá popsat. 

Bohužel se ale stávalo, že jsme 

hodiny strávili ve třídě bez dětí, 

protože jsme se nemohli dostat 

po schodišti do učebny, kde 

měli jeho spolužáci vyučování, 

to ho mrzelo,“ popisuje situaci 

běžnou na mnoha školách Anna 

Tóthová, maminka a současně 

asistentka Reného.

ZŠ v Kostelci získala v rámci pro-

jektu Oranžové schody 837 tisíc 

korun. Nadační příspěvek škole 

umožnil nákup a instalaci dvou 

schodišťových plošin. Škola, do 

které chodí téměř 600 žáků, má 

upravené toalety pro vozíčkáře a je 

zcela bezbariérová. „Mám nesmír-

nou radost, že se nám podařilo od-

stranit všechny bariéry. Pro kluky, 

Adélku a maminky je to obrovská 

úleva, kterou si zaslouží,“ raduje 

se Lenka Lasáková, ředitelka ZŠ, 

a dodává: „Zapojení handicapo-

vaných dětí do kolektivu je přínos 

nejen pro ně, ale také pro zdravé 

žáky. Učí se ohleduplnosti a tomu, 

že pomáhat je samozřejmost.“

Nadace ČEZ od roku 2010 dosud 

podpořila celkem 16 škol celko-

vou částkou 8 414 121 Kč. „Určitě 

budeme v projektu pokračovat, 

snažíme se podpořit především 

ty školy, které jsou aktivní a mají 

snahu žáky s handicapem mezi 

ostatní děti začleňovat,“ říká On-

dřej Šuch, ředitel Nadace ČEZ.

Cílem projektu Oranžové schody 

je zpřístupnit vzdělávání žákům 

s postižením nebo se sníženou 

schopností pohybu a orientace 

a rovněž pomoci jim snáze se 

zapojit do kolektivu a společ-

nosti vůbec. Příspěvek je určen 

k nákupu pomůcek a vybavení 

využívajících ke svému provo-

zu elektrickou energii. Jedná se 

např. o výtahy, plošiny či scho-

dolezy, dále pak o zvukové a svě-

telné naváděcí systémy.  (red)

Bariéry
Chodník, schody, kopec (na-

horu i dolů), vysoký nábytek, 

vypínače nahoře, úzká futra, 

tlustý koberec, vana, toaleta. 

Přístup do dopravního pro-

středku, cesta do práce, pobyt 

ve škole a kdekoliv jinde. Mož-

nost studovat, pracovat, na-

kupovat, řídit auto, prostě žít 

a nezůstat zavřený v kleci bytu 

nebo ústavu. Pro děti a lidi se 

zdravotním postižením, ne-

chodící, slepé, hluchoněmé 

nebo mentálně postižené je 

náš normální svět labyrintem. 

Bludištěm nástrah a nepřeko-

natelných překážek. Jejich po-

stižení je stigmatem, spíše však 

pro nás ostatní. Stále ještě moc 

nevíme, jak se chovat, tvářit 

a jednat. Je nám divné, že po-

stižení chtějí pracovat, prochá-

zet se, jít do hospody, milovat 

se, mít svůj domov. Ačkoliv se 

již staví domy s bezbariérovým 

přístupem, začínají jezdit au-

tobusy, kam lze vjet vozíkem, 

někde funguje na přechodech 

pro chodce i signalizace pro 

nevidomé, stále existují pře-

kážky a nástrahy, které není 

možné zdolat. Pořád jich je 

spousta nastavěných venku 

v okolí i uvnitř nás samotných, 

s těly a hlavami (zatím) nepo-

stiženými. Hana Michaliková

GLOSA

PRAHA – ÚJEZD – Občanské 

sdružení klub Vodnická vzniká 

jako iniciativa pedagogicky za-

ložených maminek, které v Ka-

teřinkách, Praha 4, postrádají 

volnočasové aktivity pro rodiny 

s dětmi a seniory. Kurzy a jed-

norázové akce budou probíhat 

v nově otevřeném Domě slu-

žeb ve Vodnické 531/44, ve kte-

rém prostory poskytla Městská 

část Praha – Újezd.

Výtvarka pro 5 smyslů
Zážitkový kurz pro děti od 2 let 

a jejich rodiče

(úterý 15:30 – 16:15)

Děti potřebují poznávat svět ko-

lem sebe nejen očima, ale i ostat-

ními smysly. Zážitky jsou živnou 

půdou pro tvoření. Když najdete 

na zemi jablko, může začít vý-

tvarný příběh na několik dní. 

Kurz inspirovaný Montessori 

pedagogikou poskytne rodičům 

náměty, jak si společně s dětmi 

výtvarně hrát, či jak dát prostor 

pouze dětem.

Dramatická výchova anebo 
hrajeme si s příběhy
(úterý 16:30 – 17:15, 5-7 let)

Vzbudit opravdový vztah malé-

ho dítěte k četbě se může zdát 

být nadlidským výkonem. Zdá 

se, že knihy nemohou v dnešní 

době konkurovat televizi a po-

čítačům. Čtení se dětem může 

jevit namáhavé a raději pasiv-

ně přijímají televizní programy 

či tráví dlouhé hodiny hraním 

počítačových her. Umožněme 

dětem vnořit se do tajů jejich 

fantazie, zapojit tvořivost a pro-

žít napínavé příběhy na vlastní 

kůži. Při práci s příběhem se 

děti naučí hledat řešení a mo-

hou nalézt cestu k sobě i k dru-

hým lidem.

Večerní čtvrtky bez dětí
od 20:00

Pravidelná setkání s programem 

(výroba papírových košíků, háč-

kování, výroba adventních věn-

ců, pečení perníčků bez dětí...

další čtvrteční akce budou dopl-

ňovány dle poptávky) 

Od ledna 2012 plánujeme výuku 

angličtiny:

• pro nejmenší od 5 let, pátky 

odpoledne

• pro starší od 6 let, pátky odpo-

ledne  

• pro  seniory

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
12.11. sobota 16:00 výroba lam-

pionu, lampionový průvod Milí-

čovským lesem

25.11. pátek 16:00 výroba vá-

nočních přání s dětmi

9. 12.  pátek 16:00 pečení perníč-

ků s dětmi, výroba dárečků – ba-

tika, tisk na textil

Více zde: http://klubvodnicka.webnode.cz/

Chcete, aby vaši předškoláci 

trávili více času v přírodě? Les-

ní mateřská škola je způsob, 

který dětem ve věku od 3 do 6 

let umožní předškolně se vzdě-

lávat během každodenního 

několikahodinového pobytu 

v přírodě. Dobré a letité zku-

šenosti s takovým typem ško-

lek mají skandinávské země, 

německy mluvící země a Velká 

Británie. 

Podle tamních výzkumů pravi-

delný pobyt skupiny předško-

láků v přírodě podporuje u dětí 

odolnost vůči nemocem, vy-

trvalost, vnímavost, tvořivost, 

schopnost koncentrace a spo-

lupráce. Placené dětské kluby 

inspirované myšlenkou lesních 

mateřských škol se začínají roz-

víjet také v České republice. 

Občanské sdružení Devětsil 

z Kamenice chce využít vhod-

ných podmínek v okolí obce 

a podpořit u dětí  přímý kontakt 

s přírodou. Tento cíl chce De-

větsil naplnit zejména provo-

zováním lesní školky pro děti.  

Koordinátorka projektu lesní 

mateřské školky Mgr. Veronika 

Zimmelová říká: „Od září každý 

týden probíhají v Kamenici a je-

jím okolí setkání předškoláků 

v přírodě, kde se děti s podporou 

lektorů pouští do dobrodružství 

objevování světa. Cílem těch-

to schůzek je vytvořit skupinu 

15 dětí, která se později bude se-

tkávat za doprovodu pedagogů 

v rámci uceleného předškolního 

vzdělávacího programu.“ 

Na otázku, co ji motivovalo k prá-

ci na tomto projektu, odpovídá: 

„Lesní kluby většinou zakládají 

lidé, kteří mají blízký vztah k pří-

rodě a jsou rodiči dětí předškol-

ního věku. Sama jsem toho pří-

kladem. Jsem přesvědčena, že 

učebna a hřiště pod širým nebem 

mé dítě do života dobře vybaví. 

V lese, na louce, na poli, u potoka 

či rybníka je nekonečně podnětů 

pro zdravý rozvoj psychomotoriky 

a děti zažijí, že svět spolu souvisí 

a vše má svůj příhodný čas. Jsou 

to podle mne témata, se kterými 

bude jejich generace v dospělosti 

konfrontována. Také se mi líbí, 

že skupina 15 dětí doprovázená 

2 dospělými průvodci vytváří spo-

lečenství, kde je reálný prostor pro 

individualitu a spolupráci.“ 

Pokud se o myšlence lesní ma-

teřské školy a dalších akcích 

Devětsilu chcete dozvědět více, 

navštivte webové stránky (www.

devetsil.eu). Veronika Zimmelová

Jak zbavit české školy bariér?
Grant Oranžové schody může 

pomoci i ve vaší škole

ZŠ v Kostelci získala v rámci projektu Oranžové schody 837 tisíc korun. Nadační příspěvek škole umožnil nákup a instalaci dvou 

schodišťových plošin. Škola, do které chodí téměř 600 žáků, má upravené toalety pro vozíčkáře a je zcela bezbariérová

Foto: Zbyněk Pokorný

Nový klub, nové možnosti

Lesní mateřská škola vzniká také v Kamenici

U nás můžete: nechat pohlídat děti v miniškoličce
 pohrát si v hernách a na hřišti

navštívit mnoho kurzů a aktivit
posedět v kavárničce... 

...více na www.mommytime.cz

kojenecké plavání ve slanné vodě 
  (poslední volná místa)

NOVÉ STUDIO 
VOLNÉHO ČASU v Říčanech

SLEVA
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Koks ořech 2 – černé uhlí Ostrava 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

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

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

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

TEPELNÁ STŘÍKANÁ IZOLACE
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU ZATEPLETE VÁŠ DŮM

A STŘECHU PRÁVĚ TEĎ
Snížení nákladů na vytápění až o 70%

Dále provádíme výškové práce, rizikové kácení stromů 
Tradice, spolehlivost, vysoká kvalita provedení práce, individuální přístup

Kontakty: tel. 775 310 627, tel. 774 444 111, 
e-mail:dan@kfk-servis.com

Kompletní STAVEBNÍ, IZOLAČNÍ 
A ELEKTRIKÁŘSKÉ práce

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

PLECHOVÉ 
GARÁŽE

www.fenstersystem.cz

objednavky@fenstersystem.cz

777 819 664 NON STOP
774 819 662 kancelář

3 x 5 m

3 x 5 m

Původní cena

99 866 Kč

AKČNÍ
9 999 Kč

 CENA

AKČNÍ
59 999 Kč

 CENA

Původní cena

19 999 Kč

S OMÍTKOU

,

Při Vašem zájmu očekáváme Vaši nabídku s životopisem a fotografií na adrese firmy:
Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103, 251 01 Říčany – tel: 323 604 536-7,
fax 323 637 326 nebo na e-mailu: info@winterhalter.cz.

Více na www.ppas.cz 
nebo v obchodních kancelářích

Soutěž probíhá od 1. 8. do 30. 11. 2011
Vylosování se uskuteční  7. 12. 2011

Další dobrý důvod, proč být s námi

Vyhrajte Thajsko, Kanáry nebo lázně
a prodlužte si léto s Pražskou plynárenskou
 a její Zákaznickou kartou

Plyn_284x108_THAJSKO.indd   1 9.8.2011   12:29:41

Otevřeno:

Osvěžte se chladivými bublinkami!

čtvrtek - sobota
neděle - středa
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)

Eshop: www.winemarket.cz

10:00 - 21:00
10:00 - 20:00

179,- Kč
Prosecco Brut DOC

Borgo Molino

... Váš obchod 
   s italskými 
 potravinami
   a vínem 
 v Průhonicích
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Velké Popovice
Tuto a další mapy můžete mít

i ve svém mobilu nebo navigaci!
digitální turistické mapy a cyklonavigace

www.smartmaps.cz

Tuto a další mapy můžete mít
i ve svém mobilu nebo navigaci!

digitální turistické mapy a cyklonavigace

www.smartmaps.cz

mapa © PLANstudio, s.r.o.mapa © PLANstudio, s.r.o.

ELEPEK.CZ
Bezlepkový e - shop
Na Zeleném Vršku 185

Tel.: 608 142 219

Rekondiční centrum
Masarykova 23

tel.: 602 66 88 48, 
323 604 633,www.sofi f.cz

Řeznictví a uzenářství 
Kadlec Petr

Masná jídelna

Stylový nábytek, 

bytové doplňky

K Rybníčku 250

PIVOVAR
VELKÉ POPOVICE 

www.kozel.cz

AUTO - PNEU - KLIMA 
Servis – David Kotrba

+420 774 607 321
Ringhofferova 419
www.pneu-cafe.cz
info@pneu-cafe.cz

GATO s.r.o.
Vestavěné skříně

Vidovice-Kunice 2
tel.: 777 202 183
       323 654 022

„Příští rok pořádá pivovar 

20. jubilejní Den Kozla, výročí 

90 let od vyhlášení značky Ko-

zel, a všichni se těšíme, že bude 

hotová i nová příjezdová silnice 

směrem od dálnice,“ říká Mar-

tina Čermáková, starostka Vel-

kých Popovic. Novému vedení 

obce se podařilo prosadit po 

dlouhých letech opravu silnice. 

Peníze putují z regionálního 

operačního programu (ROP) 

a investorem celé akce, která 

zabere osm měsíců práce na 

silnici včetně úplné uzavírky, je 

Středočeský kraj. 

V pátek 7. října začaly stavební 

práce, resp. kácení stromů na 

pravé straně silnice směrem 

k dálnici. Tudy povede jeden 

rozšiřovací pruh, od pneuser-

visu až k Bartoškám, tedy ce-

lým úsekem lesa. Provoz řídí 

semafory. „Tento stav potrvá 

cca 6 měsíců. Poté bude pro-

bíhat výměna povrchu staré 

silnice, za úplné uzavírky. Po-

slední den prací je podle plánu 

14. červen. Znamená to, že ná-

vštěvníci jubilejního dvacáté-

ho Dne Kozla budou 16. června 

2012 přijíždět do Velkých Po-

povic již po nové komunikaci,“ 

dodává starostka.

Realizace je naplánovaná 
v těchto fázích:

 1. Cca 6 měsíců (vč. zimy) s čás-

tečnou uzavírkou (provoz jedním 

pruhem řízený semafory). V této 

fázi bude vykácen lesní porost 

pro nový pruh, budou prováděny 

zemní práce na rozšíření vozov-

ky o jeden stoupací pruh a bude 

provedena gabionová zárubní 

stěna, která udrží vzniklý svah na 

jedné straně silnice.

 2. 2,5 měsíce (jaro) proběhne 

za úplné uzavírky. Bude provede-

na kompletní výměna asfaltových 

povrchů společně s částečnou sa-

nací konstrukčních vrstev.

 3. 2 – 3 tý dny za částečného 

provozu na nové komunikaci, 

ukončení akce do 14. 6. 2012. 

Budou provedeny dokončovací 

práce, úpravy terénu, dopravní 

značení vč. svodidel, vysázení 

nové zeleně. Zbyněk Pokorný

Na Den Kozla po nové silnici
Setkáváme se den 

před kolaudací nového 

kanaličačního a vodovodního 

řadu. Na úřadě mají napilno. 

Ale snad ještě větším úkolem 

je oprava silnice mezi 

obcí a dálnicí D1, která se 

v zimních měsících stává 

vyhlášeným Bermudským 

trojúhelníkem kamioňáků, 

kteří tu mizí v mlze 

a závějích sněhu. Tento 

krátký úsek silnice patří 

k nejnebezpečnějším široko 

daleko. A to se má změnit.

Milovníci Kozla se každoročně sjíždějí do Velkých Popovic. Přijedou příští rok na jubilejní 20. ročník po nové silnici?

 Foto: Zbyněk Pokorný

Fáze 1. již začala. Kácí se stromy na pravé 

straně silnice směrem k dálnici, provoz řídí 

semafory. Takhle to potrvá ještě 6 měsí-

ců. Poté budou pokračovat práce za úplné 

uzavírky silnice
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VÝROBA POSUVNÝCH 
DVEŘÍ – LEVNĚ 

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
PŘEDĚLY MÍSTNOSTÍ   

BONUS – dorazové kartáčky ZDARMA
dodáváme hotové dveře,
profily jako stavebnici 

odběr  profilů v celých délkách

GATO s.r.o.

tel.: 777 202 183, 323 654 022

www.elepek.cz
Váš bezlepkový e-shop!

mob.: 608 142 219

BEZLEPKOVÉ PRODUKTY
NA DOSAH RUKY!

OD ŘÍJNA NOVÁ JÍDELNA 
 polévky, hotovky, saláty, řeznické pochoutky  
 denně jedno bezmasé jídlo  možnost vzít jídlo 

s sebou  akceptujeme platební karty
Pondělí – Pátek 7.00 – 17.00, Sobota   7.00 – 12.00

Ringhofferova 657/2 naproti pivovaru Velké Popovice

Řeznictví-uzenářství 
Kadlec Petr

ve Velkých Popovicích

Nabízíme regenerační služby solárium, fitness, 

floating, masáže a nově i kosmetiku a detox 

hubnoucí zábaly.

Bezkonkurenční cena
FLOATINGU

Zaplatíte jednou, jdete dvakrát!

REKONDIČNÍ
CENTRUM

Masarykova 23, 251 69 Velké Popovice

tel.: 323 604 633  www.sofif.cz  15 exit D1

Těšíme se na Vás!

Samozřejmě za II. světové vál-

ky, vždyť v ročníku 1940/41 

(ano, tehdy co I. ČLTK připravil 

o titul do té doby nepřemoži-

telný LTC) hráli borci Slavoje 

v době oslav prvních deseti let 

činnosti dokonce ligu! Těch šest 

finalistů ligového ročníku mělo 

docela namáhavou cestu do zá-

věrečných kol. Vedla přes župní 

mistrovství 13 územních žup 

a ještě tří oblastí Středočeské 

župy. Slavoj to dokázal na úkor 

jiných favoritů z okolí (SSC Ří-

čany, SK Zbraslav, SK Podolí, 

SK Smíchov či HOVS Praha) 

přes jejich docela nedávné ligo-

vé zkušenosti. Jinak hrával nej-

častěji župní a divizní soutěže. 

Určitou raritou byl fakt, že se 

tu mohlo hrát hned na čtyřech 

rybnících. Nejčastěji jsou cito-

vána hráčská jména Štemprok, 

Rejman a Kuba.

Křídelní útočník ing. Miroslav 

Rejman byl ve své době po-

važován za nejrychlejší křídlo 

v naší lize. Tu hrál po odchodu 

ze Slavoje (1947) ještě deset let 

v Praze (Sparta a Motorlet, voj-

na v ATK). V dresu reprezentace 

startoval na čtyřech světových 

šampionátech a jednou na 

olympijských hrách (1952). Nej-

častěji v řadě se Sekyrou (hráli 

spolu i v Motorletu) a Bartoněm 

(z brněnské „komety“).

Pomineme-li velmi dobrou po-

věst a zastoupení ve svazových 

a župních orgánech u zdejších 

„otců zakladatelů“ (Peterka, Vo-

hralík, Malý, Hruška), musíme 

zmínit i významného sekretáře 

hokejové Sparty. Zdejší odcho-

vanec Jan Císařovský (nikdo mu 

kolem hokeje jinak neřekl než 

Hóňa) působil v našem slavném 

klubu tři desítky let na sekretář-

ské židli a byl po tu dobu napro-

sto neodmyslitelnou postavou 

sparťanského tábora. Zajíma-

vým „historickým obloukem“ 

mezi Spartou a místním Slavo-

jem je po Miroslavu Rejmanovi 

a Janu Císařovském  také Karel 

Holý. Dlouholetý hráč  Sparty je 

dnes trenérem Slavoje. 

Vladimír Zápotocký

„V jídelně budeme od pondělí do 

pátku připravovat čtyři hotová 

jídla, z toho jedno bezmasé, dva 

druhy polévek a spoustu řeznic-

kých pochoutek, jako jsou jitrnič-

ky, ovárek, sekaná, jelítka apod. 

Vše bez přidaných chemických 

konzervantů, řízky, karbanátky 

i hranolky připravujeme za po-

užití minima tuku. Najíst se mů-

žete tady u nás, ale mysleli jsme 

i na ty, kteří si chtějí jídlo odnést 

s sebou domů,“ říká Petr Kadlec, 

který provozuje řeznictví ve Vel-

kých Popovicích již od roku 2002 

a v oboru pracuje již 32 let. 

V řeznictví pana Kadlece se spe-

cializují na prodej nejen masa, 

jako je vepřové, kuřecí či hovězí, 

ale i klasických uzenin či mraže-

ných výrobků. „Zákazníci k nám 

chodí pro maso, protože nás léta 

znají, ale doufám, že především 

proto, že prodáváme kvalitní 

a čerstvé zboží.“ V bývalé pro-

vozovně bylo možné objednat si 

z masa téměř cokoli, stejně tak 

je to i v nově otevřené prodejně 

naproti pivovaru. „Samozřejmě 

objednáme, co zákazník potře-

buje, ať jsou to speciální druhy 

masa, jako je pštrosí nebo kloka-

ní. Umíme naložit masa na grilo-

vání, nejrůznější výročí, oslavy, 

v malém i velkém množství, jak 

zákazník potřebuje. Nejčastěji 

takto připravujeme krůty, kuřa-

ta, ale i celá selátka.  

Na prodejně nabízíme masa 

všech barev, a to čerstvá, mra-

žená, připravená na grilování, 

uzená masa a uzeniny včetně 

bezlepkových, jejichž seznam 

vám naše děvčata dají na po-

žádání. Máme širokou nabídku 

Davelských uzenin, šunkových 

výrobků od firmy LE – CO a řadu 

výrobků od menších rodin-

ných řeznictví. Naší specialitou 

jsou i marinády. Nabízíme jich 

10 druhů ve formě pasty, která 

je vyrobená z koření a jejich ex-

traktů, kuchyňské soli, palmo-

vého a rostlinného oleje. Jsou 

velmi vhodné na grilování jak 

na přímém ohni, tak i lávovém 

kameni a různých pečicích des-

kách, na všechny druhy bílého 

i červeného masa. Výborně se 

dají takto naložená masa při-

pravit i v troubě. Marinovaná 

masa doporučuji objednat ales-

poň den předem u nás na pro-

dejně. Přijďte ochutnat, těšíme 

se na vás,“ říká s úsměvem pan 

Kadlec. (pok)

Prodejna má otevřeno: 

Po - pá 7.00 - 17.00 hod.  

So 7.00 - 12.00 hod.

Jídelna: 

Po - pá  6.30 - 17.00 hod.

kadlecpetr@email.cz

drží fotbalový „A“ tým Slavo-

je Velké Popovice. Od začátku 

sezony prohráli pouze na hřišti 

v Měšicích a Nehvizdech. Kdy 

a kam je můžete přijít podpořit, 

ukazuje následující tabulka:

8. Sobota 15. 10. 15:30
 V. Popovice – Stř. Skalice 

9. Sobota 22. 10. 15:30
 Dobřejovice – V. Popovice 

10. Sobota 29. 10. 14:30
 V. Popovice – Kunice B  

11. Sobota 5. 11. 14:00
 SK Vyžlovka – V. Popovice   

12. Sobota 12. 11. 14:00
 V. Popovice – Záluží 

13. Sobota 19. 11. 13:30
 Mochov – V. Popovice

Od nepaměti se tu hraje skvělý 

hokej. Loňská sezona pod vede-

ním trenéra Karla Holého skon-

čila titulem. Jaká bude letošní 

sezona? Na prognózy je zatím 

brzy, ale rozhodně si nenechte 

si ujít „finálový“ duel mezi HC 

Jesenice a HC Slavoj v sobotu 

22. října. Zápasy Slavoje na do-

mácím ledě najdete v tabulce.

15. 10. HC Slavoj V. Popovice HC Žabonosy

22. 10. HC Jesenice HC Slavoj V. Popovice

28. 10. HC Slavoj V. Popovice HC Příbram

5. 11. HC Slavoj V. Popovice Spartak Vlašim

26. 11. HC Slavoj V. Popovice HC Poděbrady

10. 12. HC Slavoj V. Popovice HK Králův Dvůr

Milé dtěti, vytáhněte ze sklepa 
brusle, vezměte rodiče a uhá-
nějte o sobotách a nedělích na 
zimní stadión do Velkých Po-
povic. S rodiči můžete navští-
vit i zajímavou exkurzní trasu 
v místním pivovaru a potkat 
i známého čtyřnohého maskota, 
kozla Oldu. Příležitostí vyjet na 
led máte v říjnu hned několik:
15.10 15.00 – 16.30 hod. 

16.10. 12.30 – 14.00 hod. 

22.10. 12.15 – 13.45 hod.

23.10. 15.30 – 17.00 hod.

29.10. 15.00 – 16.30 hod.

30.10. 12.30 – 14.00 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 

15 let a důchodci – 20,- Kč. 

Zimní stad. HC Slavoj V. Popovice. 

V sobotu 24. září se ve Velkopopo-

vickém pivovaru konal den ote-

vřených dveří. Tento den byl pod 

heslem ,,Kozel hasičem“. Při této 

příležitosti se zde sešli hasiči z Lo-

jovic, Těptína, Nechánic, Kostelce 

u Křížku a Svojšovic, aby se zde 

všichni společně pobavili a změři-

li své síly v požárním útoku. 

Za sebe, ale i za naše hasiče z Lo-

jovic musím konstatovat, že vše 

bylo dobře připraveno. Zkrátka 

celý den byl více nežli vydařený. 

Za což bych tímto chtěl za celý 

sbor hasičů v Lojovicích podě-

kovat vedení pivovaru a všem, 

co se podíleli na přípravě. Naši 

hasiči z Lojovic, kteří jsou zde 

na Velkopopovicku dnem i nocí 

připraveni pomoci tam, kde je 

třeba, se umístili na pěkných 

místech. Doufám, že to nebyl 

první a zároveň poslední ročník 

závodů v pivovaře a že se zde za 

rok opět všichni sejdeme.

V těchto dnech budou spuštěny 

zcela nové webové stránky vel-

kopopovických hasičů z Lojovic. 

Na webových stránkách www.

sdh-lojovice.cz najdete různé 

informace o sboru, našich aktivi-

tách, fotogalerii a spoustu jiných 

informací. Mimo jiné zde bude 

i informace, že lojovičtí hasiči 

rádi mezi sebe přijmou nové čle-

ny a členky. Budeme rádi za kaž-

dého, kdo se s námi bude chtít 

aktivně účastnit závodů, hasičské 

záchranné činnosti, ale máme 

i jiné zajímavé aktivity. Pokud by 

se někdo rád přidal do našich řad, 

tak každé první pondělí se schá-

zíme v hasičské zbrojnici v Brtni-

ci, popřípadě v Lojovicích. Nebo 

pro případné informace můžete 

volat na tel. číslo 728 040 199 Ju-

riš Pavel (velitel družstva a trenér 

lojovických hasičů). Pavel Juriš

velitel družstva SDH Lojovice

Lístek z dějepisu: Hokejový Slavoj
Velkopopovický Slavoj 

má docela významnou 

hokejovou historii. Vychoval 

špičkové reprezentanty 

i funkcionáře a krátce patřil 

k absolutní domácí „šlechtě“. 

Zeleno-žluté barvy byly 

vítaným hostem v širokém 

okolí. Jejich hra „táhla“ 

fanoušky a plnila pokladny. 

Kdy nejvíc?

Známá situace. Spolehlivý reprezentant Miroslav Rejman najíždí sám na soupeřova brankáře. Momentka ze zápasu Velké Popovice 

– Ruzyně hraného na Štvanici (Vánoce 1945). Výsledek 5:2

Řeznické pochoutky Petra Kadlece
Léta k němu chodili pro 

maso do malé provozovny 

vedle Kozlovny, letos v září 

otevřel prodejnu naproti 

pivovaru. Každým dnem 

se chystá otevření řeznické 

jídelny, kde budou vařit pro 

firmy i pro místní jedlíky. 

V nové řeznické prodejně vás uvítají usměvavé prodavačky. Výběr je široký a objednat 

lze cokoli, od pštrosího masa, i třeba celé selátko

Petr Kadlec připravoval letošní břez-

novou Ladovskou zabíjačku v areálu 

velkopopovického pivovaru

Řeznické menu:
Polévky od 15,- do 20,- Kč

Hotová jídla do 60,-Kč

Platit můžete jak hotově,
tak stravenkami

Kozel hasí s námi, přidej se i ty!

Třetí místo v tabulceMistr na domácím leděS Kozlem na brusle

INZERCEINZERCE

Družstvo lojovických hasičů na startu požárního útoku v areálu pivovaru

Foto: Zbyněk Pokorný 
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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. 

Prohlídková trasa pivovaru pro-

chází autentickým prostředím 

reálných (ať současných, tak his-

torických) provozů spojených 

s výrobou piva Velkopopovický 

Kozel – jednoho z nejznámějších 

piv v tuzemsku a zahraničí. Pre-

zentuje historickou podobu pi-

vovaru z 19. století, kdy průmysl-

ník František Ringhoffer (majitel 

tehdejších smíchovských tová-

ren) vybudoval na základě svých 

bohatých zkušeností a nejmo-

dernějších technologií unikátní 

pivovar. Mapuje klíčové etapy ve 

vývoji pivovaru i značky Velko-

popovický Kozel. Věnuje se pod-

nikatelskému příběhu barona 

Ringhoffera a jeho rodiny, kte-

rá výrazným způsobem tvořila 

a měnila nejen příběh pivovaru, 

ale celého kraje. 

V listopadu letošního roku bude 

dokončena druhá etapa rozvo-

je prohlídkové trasy pivovarem, 

která přináší řadu novinek. Bu-

dete se moci podívat do nových 

prostor a provozů, které doposud 

nebylo možné navštívit. Unikát-

ním zážitkem, doufáme, bude 

ochutnávka nefiltrovaného piva 

Velkopopovický Kozel přímo 

v prostorách historických skle-

pů (ochutnávka pouze pro straší 

18 let). Z ležáckých sklepů pak 

projdete novým téměř 40ti met-

rovým tunelem do provozů stáčí-

ren.  A na konci prohlídky nebude 

chybět už známý Kozlí obchůdek 

se suvenýry, kterému dal spous-

tu magických podnětů sám živý 

maskot pivovaru – kozel Olda. 

Kompletní  prohl ídkovou 

trasu můžete shlédnout již 

v předvánočním období. Dne 

11. prosince 2011 bude pro ná-

vštěvníky připravena speciální 

prohlídka a v Kozlím obchůd-

ku najdete zimní kolekci se 

zajímavými tipy pod vánoční 

stromek. (PR)

Příběh prohlídkové trasy  

Vizualizace ochutnávkové místnosti v historických sklepech  pivovaru

Příběh prohlídkové trasy 

v pivovaru Velké Popovice 

se blíží do finále. Mnozí 

návštěvníci za uplynulé 

dva roky prožívali proměny 

návštěvnické trasy při přímo 

v reálném prostředí a mohli 

tak srovnávat rozvoj pivovaru 

s historií a tradičními prvky. 

INZERCEINZERCE

Velké Popovice objektivem Karolíny Oliveriusové
Dvorní dodavatelka fotografií 

z Velkopopovicka do našeho 

regionu, mladá a talentovaná 

Karolína Oliveriusová, se 

s vámi podělí o nejzajímavější 

fotografie z letošních akcí. 

Noc s Andersenem je Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 

2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. V popovické 

Vzorné lidové knihovně na něj nezapomněli

Návštěvnická trasa praská ve švech. Každý rok zaznamená pivovar rostoucí počet 

zájemců o zajímavou prohlídku exponátů z dob barona Ringhoffera i současných 

technologických vymožeností

Mistři, mistři – tak zněl pokřik po vyhraném finálovém dvojzápase krajské ligy mezi 

dvěma nejlepšími celky - HC Slavojem VP a HC Jesenice. Slavilo se v restauraci Pod 

Ledem, jejíž majitel a kapitán HC Slavoj Jiří Hobza dovedl svůj tým k titulu 

Fotbal se špatně fotí. Hráči jsou moc rychlí a balon moc malý. Platí to i pro zápasy IV. 

třídy okresního přeboru, kde popovické Áčko drží třetí místo tabulky

Čarodějnice nezklamaly. Přišly v hojném počtu na fotbalové hřiště a za nimi desítky 

dětí. Večer, jen pár minut po zapálení ohně, všechny spláchl déšť včetně kapely 

Žízniví Dubáci

Poutě se konají v Popovicích dvě. Ta v pořadí první také tradičně, na Den Kozla, v sobo-

tu 11. června. Tentokrát se nešlo jen na pivo, ale i na speciální „dřevařskou“ show

Nebojte se, nehoří pivovar. To letos 

poprvé závodily hasičské sbory mužů 

i žen v areálu pivovaru v rámci akce 

Kozel hasičem. Místním lojovickým 

hasičům a hasičkám vyfoukla první 

místa konkurence. Hasičky z Kostel-

ce u Křížků vyhrály o prsa

Tradiční pouť letos připadla na neděli 7. srpna. Štěstí, že bylo hezky, jinak by to pivo 

tak nechutnalo

Uklízeli Ladův kraj - velká akce a spous-

ta uklizených odpadků, které pohazuje-

me všude, kam to jen lze. Naštěstí jsou 

mezi námi tací, kteří po nás ten svinčík 

uklidí a ještě se při tom usmívají
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AREÁL            VŠENORY K. Mašity 409

NÁBYTEK VS CENTRUM

www.vscentrum.cz telefon: 257 710 658
15 300,-

kožená 
sedací 
souprava

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: 

645,-

2 490,-

1445,-4 990,-

1490,-

850,-

2590,-1540,-

nové kancelářské židleSET 1+4, barva třešeň, 
masiv 

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

KRABIČKOVÁ DIETA
Mnichovo Hradiště

D IETADODOMU.CZ

ZKUŠEBNÍ TÝDEN

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

Honem, než přijdou mrazy!

Nehoří a myši ho nežerou 
Foukaná izolace Climatizer plus 

je zjednodušeně drť papíru, která 

se pomocí tlaku nafouká do nej-

různějších spár, ve kterých působí 

jako izolace. Materiál vznikl v mra-

zivé Kanadě v 70. letech v době 

energetické krize. Český výrobce 

na základě licence ročně vyrobí 20 

tisíc tun Climatizeru, který putu-

je do celého světa. „Na půdě stačí 

defacto vytrhnout jedno prkno, 

okýnkem natáhneme hadici a jed-

noduše podlahu vyplníme izolační 

hmotou. Climatizer velmi dobře 

absorbuje teplo, například pro od-

izolování podlahy se doporučuje 

síla vrstvy 20-25 cm,“  říká pan Sejk, 

který s tímto materiálem pracuje již 

15 let a prezentoval jej i v jednom 

z dílů pořadu Rady ptáka loskutáka 

na TV Nova. Climatizer umí nejen 

vyplňovat spáry, ale lze jej i nastří-

kat na stěny nebo volně nafoukat 

na strop pod pultovou střechou. 

„Myši ho nežerou, protože jim jed-

nak nechutná a zadruhé se v něm 

obtížně pohybují. Materiál je rov-

něž nehořlavý, vzhledem k tomu, 

že obsahuje minerální soli.

Snadná aplikace
Před zahájením prací je vhodná 

předchozí prohlídka. „Ta je bez-

platná a zákazník se k ničemu ne-

zavazuje. Umím na místě poradit 

a okamžitě umím nacenit. Hned 

na místě vám řeknu, kolik to bude 

stát,“ dodává pan Sejk. Samotná 

aplikace je velmi snadná a bez 

zásahu do prostoru v domě. „Cli-

matzer plus lze aplikovat do mi-

nus 15 stupňů. Nic se domem ne-

nosí, je zapotřebí pouze zásuvka 

na 220 voltů. Hadicí dosáhneme 

běžně do 50 metrů od vozidla, tak-

že nemusíte ani řešit, že vám ná-

hodou přejedeme autem anglický 

trávník. Před námi nemusíte za-

krývat nábytek a nemusíte po nás 

uklízet. Obyčejně je za dopoledne 

půda hotová,“ doplňuje pan Sejk, 

který je také certifikovaný doda-

vatel izolace do projektu Zelená 

úsporám.  Zbyněk Pokorný,  PR

„Teď na podzim se všichni 
zbláznili,“ říká Luboš Sejk 

z Dobřejovic, který zastupuje 
v regionu Říčansko, 

Jesenicko a Benešovsko 
firmu, která dodává speciální 

izolační materiál do domů. 
Denně objíždí zákazníky, 

kteří chtějí na zimu zateplit 
dům, střechu či dokonce 

tovární halu.

TOP vlatnosti:
Vysoká absorbce tepla
Ekologický
Český výrobek
Jednoduchá aplikace bez zásahu 

 do prostoru v bytě
Nechutná myším 
Je nehořlavý
Umí vyplňovat spáry, lze i nastříkat 

 na stěny

Luboš SEJK – tel.: 608 934 447,
foukana.izolace@email.cz 

Climatizer velmi dobře absorbuje tep-

lo, nehoří a myši ho nežerou. Vyplní 

každou mezírku a aplikace je velmi 

snadná. „Před námi nemusíte zakrývat 

nábytek a nemusíte po nás uklízet,“ 

říká pan Sejk, certifikovaný distributor 

pro náš region Foto: climatizer.cz

Vojna s Turkem

Pražení kávy je pro něj především 

srdeční záležitostí. Nejenom, že 

můžete ochutnat kávu z několika 

kontinentů, ale dozvíte se mnoho 

zajímavého o jejím pražení i její 

správné přípravě. Zrnkovou i čer-

stvě namletou kávu si každý týden 

nakoupíte přímo u pana Vlasáka 

s označením „Čerstvě pražená 

káva“. Povídáme si s ním o tom, 

jak připravit kávu, abychom z ní 

měli opravdu zážitek.

„Turek“ – český vynález
Víte, že Turci nemají ani ponětí, 

cože to ten „Turek“ je?

Pokud jste již natolik závislí na 

tomto způsobu přípravy kávy, že 

zkrátka jinou odmítáte nebo pro-

stě proto, že je nejrychlejší, zkuste 

ctít alespoň 2 základní pravidla. 

Nezalívejte kávu hned vroucí vo-

dou a nechte ji extrahovat maxi-

málně do 4 minut a sedlinu poté 

odstraňte. Nepochybně poznáte, 

jak budou vaše chuťové pohárky, 

čich a především žaludek šťastné. 

Budeme-li hodnotit zdravou a ne-

zdravou kávu, pak vězte, že „Tu-

rek“ je tou nejhorší volbou. Vaše 

tělo s ním bojuje i několik hodin!

Naproti tomu u správně připra-

veného Espressa si můžete vy-

chutnat nejen tisíce vůní a chutí, 

ale můžete si jej dopřát o mnoho 

častěji. Lze říci, že klidně každou 

hodinu bez přílišného zatížení 

organismu. Tím spíše, budete-

li dávat přednost 100% Arabice, 

která má jen okolo 1 % kofeinu. 

Odborné studie dokonce tvrdí, 

že „zdravé“ Espresso prospí-

vá a chrání zažívací trakt před 

zhoubnými nemocemi. To sa-

mozřejmě nelze chápat tak, že 

čím více Espressa vypijete, tím 

budete zdravější. I zde platí - vše-

ho s mírou! Důležité je, abychom 

se cítili spokojení, pochutnali si 

a nepociťovali obtíže.

Milovníci nejen dobré kávy, jste 

zváni každou sobotu od 7:30 do 

12:00 na Masarykovo náměstí 

v Říčanech. (pok)

Každé sobotní dopoledne 

na pravidelných farmářských 

trzích na náměstí v Říčanech 

je kromě  tradičně kvalitních 

potravin od prvovýrobců 

a skvělé atmosféry také  

i několik jedinečností. Mezi 

ně patří i špičková káva ze 

strančické pražírny 

pana Vlasáka.

Není nic horšího pro váš žaludek, než 

pravý český „Turek“. Kdybyste náhodou 

zatoužili po opravdu dobré kávě, zeptejte 

se pana Vlasáka, jak na to

Foto: Zbyněk Pokorný

Za uplynulých deset let jsem ří-

dila několik aut, včetně starých 

typů značky Škoda. Tato Fabia 

mě mile překvapila. Připadalo 

mi, že řídím vlastní auto – po-

slouchala mě na slovo. V ulicích 

velkoměsta i na úzkých silnicích 

za Prahou byla jako doma, i ve 

variantě Combi se s ní všude 

pohodlně parkovalo. A na to, že 

je to menší auto, je vevnitř dost 

prostoru i pro vyšší lidi, Combi 

má také poměrně velký kufr. Ve-

jde se do něj dost tašek na nákup 

nebo na rodinnou dovolenou. 

Možná i proto, že je menší, se Fa-

bia lehce ovládá a velmi snadno se 

s ní manipuluje. Může vyhovovat 

jak zkušeným řidičům, kterým se 

okamžitě přizpůsobí, tak i méně 

zkušeným nebo těm, kdo se teprve 

učí řídit. Co asi začátečníci ocení 

nejvíc, je displej u volantu – kro-

mě průměrné spotřeby a dalších 

běžných ukazatelů se totiž na dis-

pleji zobrazuje i okamžitá rychlost 

a také doporučení, jaký rychlostní 

stupeň se má zařadit. Jak by mi 

tohle pomohlo, když jsem se v 18 

letech učila řídit! Skvělým pomoc-

níkem i pro zkušenější řidiče jsou 

zadní parkovací senzory, které 

zvukovou signalizací upozorní na 

překážku za autem.

Elegance i přehlednost
Co se týká venkovního designu 

a vzhledu, stačí se podívat na 

fotky. Vnitřek je zařízený vkus-

ně (převládá černá a bílá bar-

va) a prakticky. Palubní deska 

je přehledně uspořádaná, vše 

je výrazné a viditelné. V autě 

najdeme mnoho odkládacích 

prostor (držák nápojů, kapsy na 

opěradlech, odkládací schránky 

v přístrojové desce), což ocení 

zejména vícečlenná rodina. Pro 

tu je auto dobrou volbou, ne-

boť Fabia je cenově dostupná, 

testovaný benzinový motor TSI 

je pružný, málo hlučný a velice 

hospodárný. Fabia zkrátka uspo-

kojí i náročného zákazníka. 

Testovaný vůz ve výbavovém 

stupni Elegance, obsahuje mimo 

jiné ABS, čtyři airbagy, opěrky 

hlavy nebo tříbodové pásy na 

všech sedadlech, patří k nejbez-

pečnějším vozům ve své třídě. 

Součástí vozu je posilovač řízení, 

klimatizace, rádio, imobilizér, 

centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním, pětistupňová pře-

vodovka, vyhřívané přední se-

dačky, elektricky ovládaná okna 

i s dětskou pojistkou nebo tem-

pomat. To vše za 329 900 Kč.

Kdybych přemýšlela o koupi no-

vého vozu, tohle auto by určitě 

bylo mezi žhavými kandidáty. 

Fabia podle mě splňuje všech-

ny nároky na bezpečné moderní 

auto. Text a foto: Lucie Paličková

Jaká je Fabia Combi 1,2 TSI/63 kW Elegance?

Co je české, to je hezké
Asi tohle přísloví znáte… 

O námi testované škodovce 

to rozhodně platí. A musím 

říct, že Fabia Combi je 

nejen hezký a elegantní vůz 

(ostatně je to Elegance), ale 

je také funkční a má mnoho 

dalších dobrých vlastností.

� AUTO, MOTO

Pěkně vypadá, dobře se řídí, je bezpečná. To je Fabia

Autosalon a Expres Servis FEMAT ŠKODA
Výpadová 2313 • Praha 5 – Radotín

Tel. 800 400 104 • www.femat.cz

Technické údaje:
Počet válců: 4

Maximální rychlost: 177 km/h

Spotřeba kombinovaná: 5,1 l/100 km

Celková hmotnost: 1 571 kg

Nyní kampaň
Moje škodovka!
Za věrnost získáte ke staršímu vozu 

Škoda výhodně nový i s prodlou-

ženou zárukou zdarma a váš vůz si 

můžete nadále ponechat. Fabia nebo 

Roomster je nyní levnější o 40 tisíc 

Kč, s úvěrem od ŠkoFINu pak dokon-

ce o 60 tisíc Kč. Autosalon FEMAT 

v Radotíně působí už 20 let.

Displej u volantu ukazuje důležité in-

formace – mimo jiné i to, jakou rych-

lost máte zařadit
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ČESTLICE
• 16.10. 15:30 Čestlice – Všestary 

fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Strančice B – Čestlice 

fotbal IV.třída skupina C

DAVLE
• 15.10. 15:30 Davle – Radlík fotbal 

III.třída skupina A

• 22.10. 15:30 Libeř – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 16.10. 15:30 Davle B – Klinec fot-

bal IV.třída skupina B

• 23.10. 15:30 Měchenice B – Davle 

B fotbal IV.třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 15.10. 15:30 Sibřina A – Dobřejo-

vice A fotbal okresní přebor

• 22.10. 15:30 Dobřejovice A – V. 

Popovice A fotbal okresní přebor

• 16.10. 15:30 Doubravčice – Dob-

řejovice B fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Dobřejovice B – Lojo-

vice fotbal IV.třída skupina C

DOLNÍ BŘEŽANY
• 15.10. 15:30 Slapy – D. Břežany 

fotbal III.třída skupina A

• 23.10. 15:30 D. Břežany – Vestec 

fotbal III.třída skupina A

• 16.10. 15:30 D. Břežany B – Ště-

chovice B fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Vrané B – D. Břežany 

B fotbal IV.třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 15.10. 15:30 D. Jirčany – Zlatníky 

fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 10:15 Libeř B – D. Jirčany 

fotbal IV.třída skupina A

• 15.10. 15:30 Vonoklasy B – D. Jir-

čany B fotbal IV.třída skupina B

• 23.10. 15:30 D. Jirčany B – Dobříč 

B fotbal IV.třída skupina B

CHOLUPICE
• 16.10. 15:30 Slivenec – Cholupice 

fotbal I.A třída skupina B

• 23.10. 15:30 Cholupice – Př.Kop-

anina B fotbal I.A třída skupina B 

• 15.10. 11:00 Zlíchov – Cholupice 

B fotbal II. třída skupina C

• 22.10. 15:00 Cholupice B –  Bohe-

mians (V) fotbal II.třída skupina C

JESENICE
• 16.10. 15:30 Jesenice B – Hvozd-

nice B fotbal III.třída skupina A

• 22.10. 15:30 Radlík – Jesenice B 

fotbal III.třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 15.10. 15:30 Týnec – Jílové fotbal 

I.A třída skupina B 

• 22.10. 15:30 Jílové – U.Janovice 

fotbal I.A třída skupina B

• 15.10. 15:30 Jílové B – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 22.10. 15:30 Krňany – Jílové B fot-

bal okresní přebor 

KAMENICE
• 15.10. 15:30 Kamenice A – Mni-

chovice A fotbal III.třída skupina B

• 22.10. 15:30 Hrusice A - Kameni-

ce A fotbal III.třída skupina B

• 16.10. 15:30 Kamenice B – Mni-

chovice B fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Hrusice B – Kameni-

ce B fotbal IV.třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 16.10. 15:30 K. Přívoz – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

• 22.10. 15:30 Okrouhlo – K. Přívoz 

fotbal IV.třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 16.10. 15:30 Kostelec u K. B – Hru-

sice A fotbal III.třída skupina B

• 22.10. 15:30 Struhařov – Kostelec 

u K, B fotbal III.třída skupina B

KUNICE
• 15.10. 15:30 Hlavice – Kunice fot-

bal Česká fotbalová liga

• 22.10. 15:30 Kunice – Liberec B 

fotbal Česká fotbalová liga

• 15.10. 15:30 Mukařov – Kunice B 

fotbal okresní přebor

• 23.10. 15:30 Kunice B – Sibřina 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 16.10. 15:30 Libeň – Průhonice B 

fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Vestec B – Libeň fot-

bal IV.třída skupina A

LIBEŘ
• 14.10. 18:00 Jíloviště B – Libeř fot-

bal III. třída skupina A

• 22.10. 15:30 Libeř – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 15.10. 14:00 Pikovice – Libeř B 

fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 10:15 Libeř B – D. Jirčany 

fotbal IV.třída skupina A

LOJOVICE
• 16.10. 15:30 Lojovice – Stř.Skalice 

B fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Dobřejovice B – Lojo-

vice fotbal IV.třída skupina C

MĚCHENICE
• 15.10. 15:30 Jílové B – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 22.10. 15:30 Měchenice – Zvole 

fotbal okresní přebor

• 16.10. 15:30 Čisovice B – Měche-

nice B fotbal IV.třída skupina B

• 23.10. 15:30 Měchenice B – Davle 

B fotbal IV.třída skupina B

MIROŠOVICE
• 15.10. 15:30 Březí – Mirošovice 

fotbal III.třída skupina B

• 22.10. 15:30 Mirošovice – Louňo-

vice B fotbal III.třída skupina B

OKROUHLO
• 22.10. 15:30 Okrouhlo – K. Přívoz 

fotbal IV.třída skupina A

PRŮHONICE
• 15.10. 15:30 Průhonice – Úhonice 

fotbal okresní přebor

• 23.10. 15:30 Horoměřice – Průho-

nice fotbal okresní přebor

• 16.10. 15:30 Libeň – Průhonice B 

fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Průhonice B – Psáry 

B fotbal IV.třída skupina A

PSÁRY
• 15.10. 15:30 Psáry – Zvole B fotbal 

III.třída skupina A

• 22.10. 15:30 Vrané – Psáry fotbal 

III. třída skupina A

• 16.10. 15:30 Psáry B – Vrané B fot-

bal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Průhonice B – Psáry 

B fotbal IV.třída skupina A

SENOHRABY
• 16.10. 15:30 Senohraby B – Řež B 

fotbal IV.třída skupina B

• 23.10. 10:15 Vyžlovka B – Seno-

hraby B fotbal IV.třída skupina B

• 15.10. 12:30 Mukařov B – Seno-

hraby B fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Senohraby B – Doub-

ravčice fotbal IV.třída skupina C

ŠEBEROV
• 16.10. 15:30 Šeberov – Hostivař B 

fotbal I.B třída skupina B

• 22.10. 10:30 Praga – Šeberov fot-

bal I.B třída skupina B

TOČNÁ
• 15.10. 15:30 Točná – PSK Union B 

fotbal II. třída skupina C

• 22.10. 11:00 Stodůlky C – Točná 

fotbal II.třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 15.10. 15:30 V.Popovice A - Stř.

Skalice A fotbal okresní přebor

• 22.10. 15:30 Dobřejovice A - 

V.Popovice A fotbal okresní přebor

• 16.10. 15:30 V.Popovice B – Stran-

čice B fotbal IV.třída skupina C

• 23.10. 15:30 Mnichovice B – 

V.Popovice B fotbal IV.třída sku-

pina C

VESTEC
• 15.10. 15:30 Vestec – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 23.10. 15:30 D. Břežany – Vestec 

fotbal III.třída skupina A

• 16.10. 15:30 K. Přívoz – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Vestec B – Libeň fot-

bal IV.třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 15.10. 15:30 Vestec – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 22.10. 15:30 Vrané – Psáry fotbal 

III. třída skupina A

• 16.10. 15:30 Psáry B – Vrané B fot-

bal IV.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Vrané B – D. Břežany 

B fotbal IV.třída skupina A

ZLATNÍKY
• 15.10. 15:30 D. Jirčany – Zlatníky 

fotbal IV.třída skupina A

ZVOLE
• 15.10. 15:30 Zvole – Rudná fotbal 

okresní přebor

• 22.10. 15:30 Měchenice – Zvole 

fotbal okresní přebor

• 15.10. 15:30 Psáry – Zvole B fotbal 

III.třída skupina A

• 23.10. 15:30 Zvole B – Jíloviště B 

fotbal III. třída skupina A

Nenašli jste zde sportovní akci,

kterou pořádáte?

Dejte nám vědět na:

skodova@nasregion.cz

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 1. – 2. 10.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 8. – 9. 10.

ČFL Viktoria Plzeň B – Kunice 0:0

Kraj
I.AB Benešov B – Jílové 1:0

Praha-východ
přebor Pacov A – Kunice B 2:3

přebor Měšice A – Dobřejovice A 2:0

přebor V.Popovice A – Úvaly B 2:0

III.B Kamenice A – Strančice A 2:0

III.B Sluštice – Mirošovice 0:1

III.B Ondřejov A – Kostelec u K, B 3:0

IV.B Senohraby A – Škvorec 3:1

IV.C Kamenice B – Strančice B 2:0

IV.C V.Popovice B – Senohraby B 0:1

IV.C Čestlice – Dobřejovice B 0:0

IV.C Lojovice – Ondřejov B 4:3

Praha-západ
přebor Průhonice – Krňany 2:1

přebor Čisovice – Měchenice 3:1

přebor Jílové B – Dobrovíz 1:5

přebor Zvole – Choteč 5:1

III.A Vestec – Zvole B 7:1

III.A Vrané – Libeř 1:1

III.A Psáry – Radlík 6:3

III.A Davle – Bojanovice 1:2

III.A Jesenice B – D. Břežany 0:3

IV.A Pikovice – Okrouhlo 4:6

IV.A D. Jirčany – Vestec B 9:0

IV.A Vrané B – Libeř B 1:2

IV.A D. Břežany B – Zlatníky 1:3

IV.A K. Přívoz – Libeň 4:1

IV.B Kazín B – Měchenice B 5:1

IV.B Čisovice B – D. Jirčany B 3:2

ČFL Kunice – Karlovy Vary 1:0

Kraj
I.AB Jílové – Bakov 0:1

Praha-východ
přebor Nehvizdy A – V. Popovice A 2:0

přebor Dobřejovice A – Mukařov 2:4

přebor Kunice B – Měšice A 9:2

III.B Mirošovice – Svojetice 1:1

III.B Kostelec u K, B – Kamenice A 0:2

IV.B Radošovice B – Senohraby A 4:1

IV.C Ondřejov B – Kamenice B 1:1

IV.C Hrusice B – Lojovice 4:3

IV.C Dobřejovice B – Mukařov B 3:2

IV.C Senohraby B – Čestlice 2:4

IV.C Všestary – V. Popovice B 4:5

Praha-západ
přebor Dobrovíz – Zvole 3:2

přebor Rudná – Jílové B 3:1

přebor Měchenice – Libčice 3:2

přebor Hostivice – Průhonice 0:6

III.A Slapy – Vestec 3:4

III.A Bojanovice – Jesenice B 2:2

III.A Hvozdnice B – Davle 1:5

III.A Libeř – Psáry 0:4

III.A D. Břežany – Hradištko B 5:0

III.A Zvole B – Vrané 7:4

IV.A Okrouhlo – D. Jirčany 2:2

IV.A Zlatníky – Pikovice 2:3

IV.A Štěchovice B – Vrané B 4:0

IV.A Libeň – Psáry B 2:1

IV.A Průhonice B – K. Přívoz 0:4

IV.A Libeř B – D. Břežany B 4:2

IV.B D. Jirčany B – Davle B 2:1

IV.B Měchenice B – Nučice 1:4

KARATE
pro děti od 6 let

Každou středu 
od 18 hod

Sport club K3 
ZŠ Komenského 365, 
Jílové u Prahy
tel.: 603 966 136 
www.sportklubk3.wz.cz

RODINNÉ CENTRUM 

VALNOVKA
Obsazuje: POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA 
Plavání 

 ve slané vodě
Mateřské centrum 

 hlídání dětí 
 s rozšířenou výukou  
 jazyků

Nabízí: hotelové služby
rodinné welness 
konferenční sál

Připravuje: Java masáže
Hotel VALNOVKA
Benešovská 102, Kamenice – Ládví 
Tel.: 724 486 875, 734 571 000
e-mail: rezervace@hotelvalnovka.cz
www.hotelvalnovka.cz

INZERCEINZERCE

PIKOVICE – Pro čtenáře tohoto 

regionu v obcích Petrov, Chlo-

mek, Luka pod Medníkem, Bo-

huliby (protože ve své obci fotbal 

nemají a jsou „u sousedů“ ná-

vštěvníky i fanoušky) přinášíme 

tento první snímek „jejich“ muž-

stva SK Pikovice. Po dlouhých 

letech obnovily činnost. Začaly 

ve IV. třídě, obohacují dění v re-

gionu stejně jako „přilosované“ 

Krňany z Benešovska a nebudou 

ani zdaleka „jen do počtu“. V po-

háru vyřadily senzačně přeborový 

Kazín a v „bojích o body“ daly po 

šesti gólech rezervám Průhonic 

a Vestce. Doma hrají vždy v sobo-

tu odpoledne. Trenérem je Mar-

cel Kulendík (známý z činnosti 

ve Štěchovicích), funkcionářskou 

duší Martin Kadlec. V klubu se 

hrával fotbal jen v údobí 1929 

– 1946 a ještě dnes žije pamětník 

těch časů, který zdejší dres pravi-

delně oblékal. Jmenuje se Zdeněk 

Josef, je mu 84 let, zůstal dodnes 

vzpomínanou personou klubu 

a má „své místo“ u lajny obnove-

ného hřiště označovaného jako 

kdysi: U cukrárny. (zý)

� Jako trenér jste v Kunicích už 

zachránil divizi, další rok po-

stoupil do ČFL a následně skon-

čil s mužstvem do pátého místa 

a děláte šéftrenéra mládeže. Pro 

zajímavost, jakou máte bilanci? 

Mám jako trenér určité předsta-

vy a ty se snažím plnit. Není to 

ale jen o trenérovi, je to o lidech, 

které si okolo sebe vyberete a do-

kážete je naladit na stejnou notu 

a jdete za cílem, který si vytyčí-

te. Já jsem rád, že jsem od pana 

Haška dostal volnou ruku a jak 

realizační tým, tak hráče jsem 

si mohl vybrat a pracovat s nimi 

ať v divizi, tak v ČFL. Každý jsme 

přidali do úspěšných sezon své. 

Nejdříve zachránili divizi a sta-

bilizovali kádr, následně postou-

pili do ČFL a to byl první velký 

úspěch. Letošní sezona bude 

v dějinách kunického fotbalu 

mimořádná, protože obhájit 

pozice bude hodně těžké. Jsem 

rád, že můžu trénovat v Kuni-

cích a moc si toho vážím. Nebu-

du říkat, že úspěch nemám rád, 

ale víte, jak to v trenérské práci  

chodí. Když se daří a jsou dobří 

hráči, je všechno dobré. Když ne, 

tak je všechno naopak. Statistic-

kou bilanci mám s mužstvem 45 

výher – 15 remíz –18 proher při 

skóre 121:56 a to je 150 bodů. 

Jsem rád, že se mě ptáte na mlá-

dež, protože co se týče výsledků 

a herních projevů, je to výhradně 

práce trenérů a jejich pomoc-

níků u každého mužstva zvlášť, 

moje pozice je spíše poradenská, 

administrativní a obsazovací do 

role trenérů jednotlivých muž-

stev. Jsem rád, že jsme zkvalitnili 

trenérské posty a u všech týmů 

pracují lidé, kteří mají mládež-

nický fotbal rádi. Zase je to ale 

stejné, bez Vladimíra Haška by to 

takové nebylo, protože rozpočet 

na takovou úroveň mládeže není 

jednoduché sehnat, a to nemlu-

vím o údržbě stadiónu. Myslím, 

že by bylo dobré, kdyby podni-

katelé, kteří jsou nějakým způso-

bem zainteresováni ke Kunicím, 

pomohli podpořit fotbal, který 

dělá čest Kunicím. Jan Kotrba 

Na Radlíku se za velkých ovací 

loučil se zdejším fotbalovým dre-

sem Pavel Žaba. V širokém oko-

lí uznávaný „Žabák“ tu hrál od 

žáků nepřetržitě 35 let! I během 

vojny! K přestupu ho lákaly lepší 

kluby, ale on vždycky zvolil zase 

jen domácí půdu. Byl tu prostě 

nepostradatelný. Ostatně...když 

by bylo hodně potřeba a klub při-

šel „pojď nám ještě pomoct“, je 

všem okolo fotbalu jasné: Žabák 

tam zase vletí! (zý)

DOLNÍ BŘEŽANY – Ve fotba-

lové III. třídě se v předešlých 

třech ročnících rozhodovalo 

o postupujícím do Okresního 

přeboru až v posledním kole. Je 

to nejvyrovnanější soutěž  regi-

onu. Při zápasech AFK Radlík 

– SK Vrané (2:1) a Olympie Dol-

ní Břežany – Slavoj Davle (4:3) 

jsme se ptali trenérů těchto 

klubů, jak vidí právě probíhají-

cí ročník této soutěže.

• Zdeněk Blahoňovský, Radlík 

(vítězící trenér, do vyšší soutěže 

přivedl nejen Radlík, ale docela 

nedávno i Jílové-B). „Jako no-

váček jsme si řekli, že cíle sta-

novíme až po šestém kole. Jak 

to vidím? Posílili jsme o čtyři 

muže, tři nastupují v základu, 

máme k dispozici 20 hráčů a daří 

se nám. Cílem je horní polovina 

tabulky, možná troufalostí čtvr-

tá příčka. Mým favoritem číslo 

jedna jsou Psáry, roli „černého 

koně“ přisuzuji Davli...a snad 

i nám.“

• Milan Jamrik, Vrané (nový 

trenér v minulosti velmi silného 

klubu, naposledy trenérsky pra-

coval v Lipencích, je zaměstnan-

cem fotbalové Sparty). „V této 

první sezoně bychom rádi hráli 

klidný střed tabulky. Kádr se 

ustálil na patnácti lidech. To je 

dostačující. I já vidím největšího 

favorita v psárském Rapidu. Kdo 

bude hrát taky nahoře? Nejspíš 

Vestec a rezerva Jesenice.“

• Petr Obermajer, Davle (vede 

mužstvo druhý rok, před tím 

byl celou kariéru jeho hráčem). 

„Jasného favorita nevidím, byť 

souhlasím s tím, že Psáry bu-

dou hodně nahoře. Za „černé-

ho koně“ považuji Vestec. Nám 

může v součtu patřit třetí příčka, 

ale to musí pravidelně hrát od-

chovanec a nedávný ligový bo-

rec Tonda Mlejnský.“

• Jan Saidl, Dolní Břežany (od-

chovanec Sparty, býval jako hráč 

„krajánkem“: Sparta, Dukla, 

Hradec, Kladno, České Budějovi-

ce, Příbram). „V tuto chvíli bych 

tipoval konečné pořadí 1.Vestec 

a 2. Psáry. Naše barvy? Kádr má 

na horní půlku tabulky s tím, že 

bude-li mít parádní střeleckou 

fazonu ze startu soutěže Petr 

Grubner, budeme nejhůř na 

páté příčce.“ Vladimír Zápotocký

Nebudou jen do počtu

SK Pikovice obnovily po dlouhých letech činnost Foto: Ivo Dyntar

Vyznání trenéra Zdenka Haška: 

Jsem v Kunicích rád

Zdeněk Hašek (vpravo) Foto: FK Kunice

Jedním z úspěšných 

fotbalových trenérů v našem 

regionu je Zdeněk Hašek. 

O výsledcích, kterých 

dosahuje se svým týmem 

v České fotbalové lize, je 

dostatek informací, ale on 

má za sebou dlouholetou 

trenérskou práci, a tak jsme 

mu položili pouze jednu 

otázku a dozvěděli jsme se 

mnohá zajímavá fakta. 

Žabák dohrál, opravdu? 

Jak vidíte favorita?

Foto: Viktor Tejček
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NC EUROPARK, Nákupní 444, 102 00  PRAHA 10
Ceny jsou bez dekorace, dopravy a montáže. Na přání vám zajistíme montáž a dopravu. Zboží na dobírku nezasíláme. Uvedené míry jsou orientační, všechny ceny jsou včetně DPH, nabídka platí do 19. 10. 2011 nebo do vyprodání zásob.  **Nevztahuje se na akční a již zlevněné zboží.

6 999,–
11 999,-

Sleva

41%
CENA ZA KOMPLET

na celý 
sortiment

*V uvedené dni Vám z každého nákupu odečte-
me hodnotu sazby 20% DPH. Příklad: Prodejní 
cena 10.000,- , hodnota 20% DPH=1.666,66 Kč. 
Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zbo-
ží, elektrospotřebiče.

ČTVRTEK 

13.
Října 2011

PÁTEK 

14.
Října 2011

SOBOTA 

15.
Října 2011

NEDĚLE 

16.
Října 2011

Slevu můžete uplatnit na všech pobočkách pouze po předložení tohoto kupónu.

Ložnice, dekor jádrový 
ořech/šedá metalíza, 
skříň, postel a dva noční 
stolky, skříň: 226x213x56 
cm, postel 180x200 cm, 
bez matrace a roštu, 
01040408-00

Našim cílem je 
NEJLEVNĚJŠÍ 

NÁBYTEK V ČR

RPSN 37,8%, roční úroková sazba 32,09%, celková částka splatná spotřebitelem 43 632 Kč: při výši úvěru 30 000 Kč, výši splátky 1 818 Kč, počtu 
splátek 24, lhůtě splatnosti 14. 12. 2013 (při  poskytnutí úvěru 10. 10. 2011,  první splátce 10. 1. 2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni
v měsíci počínaje 14. 2. 2012). Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

AKONTACE


