
Kostra už je zcela viditelná, 

úplně dokončená, závěrečná 

řemesla finišují a pokud nepři-

jde naprosto „polární počasí“, 

dodavatel stavby SKANSKA 

i investor Ředitelství silnic 

a dálnic ČR předají nový most 

přes dálnici D1 na frekven-

tované silniční trase Jesenice 

– Říčany včas. Všem vydaným 

dopravním opatřením pro ten-

to stavební objekt totiž končí 

platnost o Vánocích. Pak by 

nastaly hodně složité kompli-

kace, ale nikdo si je nepřipouš-

tí. Dokonce se na stavbě hovoří 

o třítýdenním předstihu. K vá-

nočnímu termínu dokončení 

jsme slyšeli od dodavatele i in-

vestora společné „stoprocent-

ně“. To je určitě dobrá zpráva.

 Vladimír Zápotocký

Sedm měst a obcí, které se účastní 

protikorupčního auditu, se dobro-

volně dalo na cestu boje proti ko-

rupci a v následujících 12 měsících 

odkryje pracovníkům sdružení 

Oživení pozadí výběru veřejných 

zakázek v jejich samosprávách, po-

skytne vyhlášky, nařízení a směr-

nice používané při správě veřejné-

ho majetku a umožní nahlédnout 

pod pokličku chodu úřadů. 

Protikorupční audit se zaměří ze-

jména na rizikové oblasti, jako je 

zadávání veřejných zakázek, hos-

podaření s veřejným majetkem, 

veřejná podpora a dotace, infor-

mační politika a transparentní 

rozhodování orgánů samospráv, 

fungování společností ovládaný-

mi samosprávou, nastavení kont-

rolních mechanismů a vyřizování 

stížností úřadem samosprávy.

Rizikovými oblastmi však nejsou 

jen veřejné zakázky nebo me-

chanismy veřejné podpory, ať už 

se jedná o čerpání prostředků ze 

zdrojů Evropské unie, nebo ná-

rodních finančních zdrojů. Ob-

dobně vysoce rizikovou oblastí 

je i nakládání s veřejným ma-

jetkem, se kterým samosprávní 

územní celky hospodaří. U vět-

ších samospráv pak nemalou 

část tohoto majetku tvoří maje-

tek finanční, což může předsta-

vovat relativně velký potenciál 

prostředků, které lze „úspěšně“ 

znehodnocovat nebo nehospo-

dárně utratit.

Sedm statečných neboli obce Kar-

lovy Vary, Hodonín, Lanškroun, 

Černošice, Psáry, Srch a Tisá 

představují průřez samospráv od 

statutárního města až po malou 

obec. Všechny obce se přihlásily 

do programu dobrovolně a musely 

s občanským sdružením Oživení 

uzavřít smlouvu v rámci, v němž se 

zavazují nejen spolupracovat při 

analýze rizik, ale rovněž k zavedení 

výsledných změn do praxe.

� pokračování na str. 5

Tvoří jej více než 45 kilometrů 

vodovodních řadů, 6 vodoje-

mů a 4 čerpací stanice. Celko-

vé investiční náklady na jeho 

výstavbu představují více než 

280 milionů korun. 

Slavnostní setkání proběhlo ve 

velmi srdečném duchu, vždyť, 

jak zmínil pamětník za Ener-

gii Ing. Malík, je nač vzpomí-

nat.  O překonávání překážek ví 

své předsedkyně Svazku obcí Re-

gion Jih Mgr. Zajíčková: „Záměr 

regionálního vodovodu mnoho-

násobně převyšoval ekonomic-

ké možnosti zúčastněných obcí, 

a tak se zajištění  financování 

nemohlo obejít bez usilovného 

shánění dotací. Kombinované 

financování z rozpočtů obcí, 

dotací ministerstva zeměděl-

ství, bezúročných úvěrů ČMZRB 

a v posledních dvou částech stav-

by i Středočeského kraje se nako-

nec stalo okřídleným, či spíše sil-

ným tažným koněm, který dotáhl 

svůj náklad trubek a armatur až 

do dnešního cíle.“ 

Nelze nezmínit upřímně míněné 

díky, které zazněly z více úst na ad-

resu Energie v čele s Ing. Zdeňkem 

Osnerem. Energie byla spolehli-

vým partnerem po celou dobu vý-

stavby, což se zcela jistě promítlo 

do vytvoření společné provozo-

vatelské společnosti ITV. Zásluhu 

na fungování ITV má její ředitel-

ka Ing. Filgasová a Ing. Kendík. 

Jmenovitě zaznělo poděkování za 

skvělou práci na stavbě p. Antošo-

vi a p. Tkadlecovi.  Jana Filgasová

Poznáváme projekt 
ze sousedství 
aneb Chcete 
za sousedy osobnosti?

Poznáváme projekt 
ze sousedství 
aneb Chcete 
za sousedy osobnosti?
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JV

T R O J S K L O  a  T R O J I T É  t ě s n ě n í  Z D A R M A !

www.okna.eu  773 360 000

 J E S E N I C E ,
Ř Í Č A N Y,

B E N E Š O V,

INZERCEINZERCE

Stále pohřešovaná
Policie pátrá po 37leté Lence 

Ondrákové, která 13. 10. zmi-

zela i se svým automobilem 

Honda Accord Tourer zelené 

barvy s registrační značkou 

1SD 66-97. Žena doma zane-

chala dopis na rozloučenou. 

K trvalému pobytu je hlášena 

ve Velkých Popovicích, aktuál-

ně bydlí v Dolních Břežanech. 

Žena od té doby nepodala 

nikomu z rodiny ani z okru-

hu svých známých zprávu. 

Na sobě měla kozačky, jeansy 

modré barvy a péřovou vestu 

černé barvy. Věk 35 až 36 let, 

hubená 170 centimetrů, hně-

dé vlasy a zelené oči. Jakékoli 

poznatky k pohřešované mů-

žete oznámit na telefonní číslo: 

974 882 476 nebo na linku 158. 

KRÁTCE

Starostovská 
škatulata

Ačkoliv je teprve necelý rok po 

volbách, došlo již v několika 

obcích regionu k personální vý-

měně starosty obce. Společným 

důvodem, pro který byli starost-

ky nebo starostové odvolaní, je 

nespokojenost s jejich činností. 

Odvoláni z funkce byli na zá-

kladě hlasování, při němž část 

koaličních zastupitelů zvedla 

ruku proti vlastnímu kandidá-

tovi. Rok je na předvedení vý-

sledků práce příliš krátká doba. 

Je to snad dostatečná doba pro 

posouzení stylu řízení. Odvolá-

ní z funkce po roce fungování 

v komunální politice je nemi-

lé, patří však k platným a de-

mokratickým nástrojům poli-

tického vládnutí. Zda jsou za 

odvoláními mocenský boj a po-

litické pletichy, nebo jen pouhá 

neschopnost čelního představi-

tele, se pravděpodobně případ 

od případu liší. Statisticky však 

stále zůstávají v drtivé převaze 

starostové neodvolaní, kteří se 

těší důvěře většiny zastupitelů 

i voličů. Ti mají šanci pracovat 

a své schopnosti dokázat bě-

hem celého volebního období 

a řada z nich i v obdobích ná-

sledujících. To je určitě pozitiv-

ní fakt. Kontinuita při uskuteč-

ňování strategických cílů a vizí 

je obcím nakonec ku prospě-

chu více než časté střídání na 

starostovské židli.

Hana Michaliková

GLOSA

Náš REGION nosí do schránek

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

příloha příloha 
Servis pro váš vůzServis pro váš vůz
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Sedm statečných - Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá představují průřez samospráv od statutárního města až po malou obec. Všechny obce se 

přihlásily do protikorupčního programu dobrovolně. 

Starosta Milan Vácha (zastupuje svoji obec Psáry - Dolní Jirčany)

PSÁRY – D. JIRČANY 

 Ve čtvrtek 13. 10. 

na tiskové konferenci 

v Americkém centru byl 

zahájen protikorupční 

projekt občanského sdružení 

Oživení nazvaný Sedm 

statečných, zaměřený 

na prevenci  korupce 

a zavedení standardů, které 

jí mají zabránit.

Voda nad zlato

Do Vánoc? Stoprocentně!

KUNICE – Ve středu 
19. října bylo na Zámku 

Berchtold v Kunicích 
slavnostně uvedeno do 

provozu vodohospodářské 
dílo, díky němuž se dočkali 

obyvatelé dvanácti obcí 
přívodu kvalitní pitné vody ze 
Želivky. Skupinový vodovod 

Region Jih bude 
po dokončení zásobovat 

vodou 15 obcí 
s cca 9 500 obyvateli.

Více než 9500 obyvatel z patnácti obcí je napojeno na jedno z největších vodních děl svého 

druhu u nás. Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka jedné z nich stříhá pásku která symbolizuje za-

vršení předposlední etapy obrovské investiční akce v regionu. Na fotografii zleva: Ing. Kendík, 

náměstek ministra MZe, Mgr. Zajíčková, předsedkyně představenstva Svazku obcí Region Jih 

a Ing. Osner, generální ředitel Energie-stavební a báňské a.s.  Foto: Zbyněk Pokorný

Sedm statečných

Zvítězí váš 
starosta 

nebo 
starostka?

Až 
na 
dně



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských za-

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

jsou umocněny okolní vypůjčenou kra-

jinou 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
6.11. od 14.00 do 17.00 hod. 
(do budoucna každá první neděle 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
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. U náměstí 712, Dolní Břežany, 

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.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
4.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC JESENICE, Budějovic-

ká 303, Informace D. Nováček 603232116 

nebo, dance.novacek@volny.cz

18.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA  – KC JESENICE, Budějovic-

ká 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 kočičce“. 

KC JESENICE , Budějovická 303, Informa-

ce 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 

603232116 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

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

– dvouhodinový vzdělávací blok pro děti 

od 3 let bez rodičů, děti hravou formou 

poznají plody, které dozrávají na podzim, 

kdo se jimi živí, jak je využívají lidé a další. 

Na akce si můžete rezervovat místo for-

mou sms na tel.č. 739 633 715, 714 nebo 

na email: permonicek@mcpermonicek.

cz., či se zapište přímo v herně MC. www.

mcpermonicek.cz

3.11. od 16.15 do 18.00 hod.
Setkání s lékařem. Při dalším setkání 

z řady Poznáváme povolání se děti setkají 

s lékařkou, která si s nimi bude povídat 

co dělat, aby se vážně nezranily, osahají 

si lékařské nástroje, budou si moci obvá-

zat plyšáka a třeba překonají svůj strach 

z návštěvy lékaře. Určeno pro děti od 3 let 

s rodiči. Na akce si můžete rezervovat 

místo formou sms na tel.č. 739 633 715, 

714 nebo na email: permonicek@mcper-

monicek.cz., či se zapište přímo v herně 

MC. www.mcpermonicek.cz

5.11. od 9.00 do 14.00 hod. 
Tvořivý kurz pro dospělé MOZAIKA pro 
začátečnice. Účastníci se během kurzu 

seznámí se základními technikami mozai-

ky a budou si moci vyrobit malý květináč, 

tácek pod hrnek nebo krabičku na cokoliv. 

Na akce si můžete rezervovat místo for-

mou sms na tel.č. 739 633 715, 714 nebo 

na email: permonicek@mcpermonicek.

cz., či se zapište přímo v herně MC. www.

mcpermonicek.cz

8.11. od 20.00 hod. 
Přednáška pro dospělé na téma Psy-
chosomatika a já.  Klinická psycholožka 

Vám interaktivní formou představí psy-

chosomatiku jako součást dnešní doby, 

jako syntézu duše a těla a také jako po-

jem zahrnující: bolesti hlavy, pohybového 

ústrojí, kožní onemocnění, poruchy pří-

jmu potravy a další specifi cké obtíže. Na 

akce si můžete rezervovat místo formou 

sms na tel.č. 739 633 715, 714 nebo na 

email: permonicek@mcpermonicek.cz., 

či se zapište přímo v herně MC. www.

mcpermonicek.cz

10.11. od 16.30 hod. 
Lampionový průvod sv. Martina. Kaž-

doroční lampionový průvod, kdy půjdeme 

po stopách sv. Martina na bílém koni a na 

konci nás čeká poklad. Sebou lampio-

ny. Na akce si můžete rezervovat místo 

formou sms na tel.č. 739 633 715, 714 

nebo na email: permonicek@mcpermoni-

cek.cz., či se zapište přímo v herně MC. 

www.mcpermonicek.cz

15.11. od 9.30 hod. 
Seminář Finanční gramotnosti 
– účastníci se naučí orientovat na fi-

nančním trhu, zjistí, jak zbytečně nepři-

cházet o peníze a udržet si vyrovnaný 

rodinný rozpočet, jak se nedostat do 

vážných finančních potíží podepsáním 

nevýhodných smluv . Hlídání dětí zajiš-

těno. Na akce si můžete rezervovat mís-

to formou sms na tel. č. 739 633 715, 

714 nebo na email: permonicek@

mcpermonicek.cz., či se zapište přímo 

v herně MC. www.mcpermonicek.cz

KAMENICE
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. 323672643, 

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. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

6. 12. od 19.30 hod.
Vánoční koncert – HRADIŠŤAN. Vstup-

né 300,-/350,- Kč. KC Kamenice, Ring-

hofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, 

tel. 323 672 643, e-mail: kckamenice@

obeckamenice.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 

tancem. HOTEL zámek BERCHTOLD ve 

spolupráci s panem Dobromilem No-

váčkem vypisuje TANEČNÍ KURZY PRO 
DOSPĚLÉ. Začínáme 4.10. 2011 (každé 

úterý vždy od 20:00-22:00) a závěreč-

ná hodina se koná 6.12.2011. Cena 

10 kurzů je 3800Kč pro pár. Počet míst 

je omezen na 15 párů. Proto nepropás-

něte tuto jedinečnou šanci a předběžně 

rezervujte na hotel@zamekberchtold.

cz. Rezervaci považujeme za závaznou 

ve chvíli, kdy je uhrazena.

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

lu   durana@zamekberchtold.cz nebo na 

tel.736 75 75 77. 

12.11. od 10.00 hod.
BABYTENIS. Přihlášky do turnajů 

na  emailu   durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel.736 75 75 77. 

13.11. od 9.30 hod.
GOLFOVÝ TURNAJ v našem INDOORU 

na Sport centru. Přihlášky do turnajů 

na emailu durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel.736 75 75 77.

PRŮHONICE
Každý pátek 
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. čís-

le 267 310 506

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

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
3.11. od 17.00 hod.
Halloween party. Pořádá Mommy Time, 

Orlická 2188

SENOHRABY
26.11. od 8.00 do 13.00 hod.
Klub zahrádkářů pořádá tradiční ad-
ventní tržnici v sále restaurace U Andě-
lů. Prodej: květiny, dárky, perník, řezbářské 

a keramické výrobky. Vstupné dobrovolné.

ŠEBEROV
Od 24.10. do 30.10. 
Výstava obrazů Ladislava Kulhavého 

– MČ Praha Šeberov si Vás dovoluje pozvat 

na výstavu obrazů člena Sdružení výtvar-

níků ČR malíře pana Ladislava Kulhavého 

v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šebero-

vu 807, Praha 4 – Hrnčíře). Výstava bude 

zahájena 24.10.2011 v 17 hodin úvodním 

slovem paní starostky Ing. Petry Ventu-

rové, pana Śkapíka, předsedy Sdružení 

výtvarníků ČR. Výstava bude trvat do ne-

děle 30.10.2011 a bude denně otevřena 

od 16-18,30.

1.12. od 17.00 hod.
Mikuláš – Jako každý rok i letos do naší 

městské části zavítá v době Mikuláše 

1.12.2011 od 17 hodin divadlo V pytli, 

které má pro děti připravenou pohádku, 

čertovskou diskotéku s nadílkou. Každý 

malý návštěvník dostane od Mikuláše ba-

líček, který je fi nancován dary od sponzo-

rů. Vlastní vystoupení hradí městská část. 

Vstupné je 50,-Kč.  Mikulášská pohádka 

pro děti se koná v tělocvičně základní 

školy, V Ladech 6, Praha 4 – Šeberov.

ŠTIŘÍN
6.11. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín. Julia Rebekka 

Adler (viola), Luděk Šabaka (klavír). Vstup-

né 250,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci – Tel.: 255736111.

9.11. od 19.00 hod.
CHARITATIVNÍ KONCERT – „Společně 

na Zemi – koncerty pro Japonsko“. 

Eva Miklas Takamine – zpěv, Tatsuo 

Sato – koncertní kytara. Vstupné 250,- 

Kč. Rezervace vstupenek na recepci 

– Tel.: 255736111.

16.11. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS 15-

18 hod. Vstup – zdarma.

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

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše přede-

vším od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212, mo-

bil: 723 950 749, email: rkotrc@post.cz. 

Masarykova ul. č. 6.

Bruslení s kozlem

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 stadion 

HC Slavoj Velké Popovice. 

VESTEC
2.11. od 10.30 do 12.00 hod.
9.11. od 10.30 do 12.00 hod.
16.11. od 10.30 do 12.00 hod.
23.11. od 10.30 do 12.00 hod.
BATOLÁČEK – máte doma batolátko nebo 

malé miminko? Přijďte si oddechnout od 

každodenního kolotoče, povídat si o rados-

tech a strastech mateřství a rodičovství. 

Popovídáme si a poradíme se o věcech, 

které nás trápí nebo zajímají. Doporuču-

jeme registraci na jarmila@rcbaracek.cz, 

603 374 262.

3.11. od 11.00 hod.
BARVIČKA – výtvarný kroužek pro 

nejmenší děti, které si rády hrají s pas-

telkami, štětcem a modelínou. Budeme 

„matlat a patlat“ takže zástěrka je nut-

ná. Registrace na info@rcbaracek.cz, 

tel. 777 129 542.

8.11. od 20.00 do 22.00 hod.
RIVALITA A ŽÁRLIVOST – sourozenecké 

vztahy, sourozenecké konstelace. SEMI-

NÁŘ Jak se promítá naše sourozenecká 

zkušenost do výchovy našich dětí? Lek-

tor Mgr. Zuzana Těšínská. Registrace na 

info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542.

10.11. od 11.00 hod.
BARVIČKA – výtvarný kroužek pro 

nejmenší děti, které si rády hrají s pas-

telkami, štětcem a modelínou. Budeme 

„matlat a patlat“ takže zástěrka je nut-

ná. Registrace na info@rcbaracek.cz, 

tel. 777 129 542.

24.11. od 11.00 hod.
BARVIČKA – výtvarný kroužek pro 

nejmenší děti, které si rády hrají s pas-

telkami, štětcem a modelínou. Budeme 

„matlat a patlat“ takže zástěrka je nut-

ná. Registrace na info@rcbaracek.cz, 

tel. 777 129 542.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Mateřská škola VESTEC, pří-

spěvková organizace, Praha 

– západ, hledá kvalifikovanou/

ného kuchařku/e. Kontakt: 

msvestec@seznam.cz
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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. 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.

RESTAURACE  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

Více informací na www.zamekberchtold.cz. Každý měsíc pořádáme tenisové turnaje pro děti a dospělé (neregistrovaní hráči)
Kunice - Vidovice 136, Strančice, tel.: 736 75 75 77, 323 665 445. Provozní doba PO - NE  od 8:00  – 22:00 hod. 

Indor GOLF TRENAŽÉR  
pro celou rodinu 

Golf Blaster 3D – od 240 Kč/hod.

moderní a atraktivní vzhled hry

golf pro profi hráče i začátečníky 

 rodinný golf a minigolf pro děti, demoliční golfNový 3D Golf simulátor

TENIS ve vytápěné hale 
od 1.10. 2011

cena od 290 Kč/hod. 
cena za trénéra 350 Kč/hod. 
dva kurty, moderní šatny, sport bar
stolní tenis, golf patování
pro ženy POWERJOGA a ZUMBA

Nový 3D Golf simulátor

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



Nominovat svého starostu mohl 

kdokoliv z obcí do 2 000 obyvatel. 

Nadaci VIA, která soutěž pořádá, 

zajímalo, zda si lidé váží svého 

starosty či starostky za práci pro 

obec, zda obec vzkvétá a zda se 

v ní lidem dobře žije.

Letos měla výzva velký ohlas, 

k 5. září přišlo z obcí 222 no-

minací na titul Starosta roku 

2011, nejvíce ze Středočeského 

kraje (37). Celkem bylo posláno 

68 nominací z obcí, které se hlá-

sily i loni, a 154 úplně nových. 

Přihlášeno bylo 50 starostek 

a 172 starostů.

Hodnotící komise, v níž je de-

vět členů, nyní vybere pět fi-

nalistů. Ty poté navštíví, aby 

se na místě seznámila s jejich 

prací a s fungováním obce. 

Starosta roku 2011 dostane 

pro svou obec finanční prémii 

250 000 Kč a věcnou cenu - ori-

ginální Rychtářské právo.

(lp)

Nominovaní starostové 
v našem regionu:

Pyšely
 Vosický Stanislav

Struhařov
 Zajíčková Dagmar

Stříbrná Skalice
 Procházka Jiří

z obcí 3Čtvrtek 27. 10. 2011 • JV 22

KRÁTCE KRÁTCE

Farmářské trhy – výzva
JÍLOVÉ U PRAHY – Chcete se 

přihlásit jako prodejce na náš 

trh? Pak se na nás neváhejte 

obrátit. Hledáme především 

malovýrobce a prodejce far-

mářských výdobytků (zeliná-

ře, pekaře, uzenáře, výrobce 

sýrů...) Uvítáme prodejce 

ručně vyráběných šperků, 

oděvů, hraček. Můžete nás 

kontaktovat osobně v kance-

láři KC Jílové  (PO – Čt 8:00 

do15:30 hodin, v PÁ od 8:00 

do 14:00 hodin) nebo telefo-

nicky na  241 021 970 nebo  

e-mailem na stachurova@

jilove.cz. Rádi vás na našem 

trhu přivítáme.

Mimořádně úspěšný 
víkend

LHOTA – 17. října proběh-

la podzimní část okresního 

kola hry Plamen, tentokrát 

v Úhonicích. Naši mladí 

lhotečtí hasiči se v kate-

gorii starších umístili na 

krásném třetím místě, pří-

pravka (šest let a méně) 

dokonce na místě prvním. 

Následující den pořádali 

cholupičtí již sedmé kolo 

Cholupického běhu, kde 

zase naši mladší obsadili 

druhé a třetí místo. Pro lho-

tecké dobrovolné hasiče to 

byl tedy mimořádně úspěš-

ný víkend. Děkujeme našim 

dětem a těšíme se na jarní 

kolo, kde se budeme snažit 

naše umístění obhájit.

Josefix ve Futuru
Ve středu 9. listopadu po-

křtí kapela Josefix na spo-

lečném koncertu s Rudou 

z Ostravy, který vystoupí 

poprvé se svojí skupinou 

Libido, svoje první album 

Jablko poznání.  S tou-

to českou kapelou jste se 

mohli setkat v létě na fes-

tivalu Okoř se šťávou. Zá-

roveň je připraven křest 

videoklipu Život je krátkej. 

Nabitý koncert začíná ve 

20 hodin v klubu Futurum 

na Praze 5 ve Zborovské 

ulici. Vstupenky je možné 

získat v předprodeji Ti-

ketpro.Více informací na 

www.josefix.cz

Autobusové nádraží 
bude

JÍLOVÉ U PRAHY – Po více 

jak dvou letech podepsal 

hejtman Středočeského 

kraje MUDr. David Rath, 

z pozice předsedy Regio-

nální rady, dotační smlouvu 

na téměř 40 milionů korun. 

Jsou určeny na stavbu no-

vého autobusového nádra-

ží (terminálu podobnému 

v Táboře)  v Jílovém u Prahy, 

jen kousek od hlavní tepny 

vedoucí z náměstí na Prahu 

přes Radlík. Připravujeme 

podrobnosti. Reportáž při-

neseme v následujícím vy-

dání Našeho REGIONU.

Šplhají vzhůru
KUNICE – Po nerozhodném 

výsledku v 11. kole České fot-

balové ligy v Hlavicích (2 : 2) 

se dočkali fotbalisté Kunic na 

domácím hřišti vítězství nad 

týmem Liberce B v poměru 

2 : 0. Celkově 12. kolo vyneslo 

Kunice na lichotivé 4. místo 

v tabulce s 20 body. Vedení 

patří Chrudimi s 32 body. 

(kt)

Pojďte na Facebook!
Nedávno i Náš REGION 

rozšířil řadu uživatelů 

sociální sítě Facebook. 

Tištěné noviny mají ome-

zenou kapacitu zveřejňo-

vání fotografií, ale mnoho 

dalších na vás čeká právě 

tady. Přidejte se k nám 

a sdílejte s námi na Face-

booku fotografie z akcí, 

připojte své zážitky a na-

pište nám vaše názory 

i náměty na témata, která 

by vás v Našem REGIONU 

zajímala. Do vyhledávače 

na Facebooku stačí napsat 

Náš Region – Jihovýchod. 

Těšíme se na vás!

Redakce Našeho REGIONU

Ujíždějícího řidiče 
zastavil policista

Řidiče ujíždějícího od do-

pravní nehody zastavil 

policista. Od autobusové 

zastávky, která je umístě-

na po pravé straně silnice 

č. I/3 ve směru od Benešo-

va na Mirošovice, vyjížděl 

třiatřicetiletý řidič Škody 

Felicia a chtěl odbočit do-

leva. Přitom vjel na velmi 

krátkou vzdálenost do 

jízdní dráhy osobnímu 

vozidlu Ford Focus, který 

jel ve směru od Benešova 

na Mirošovice a došlo ke 

střetu obou vozidel. Ford 

Focus narazil levým před-

ním obrysem do levé zad-

ní části Škody. Její řidič 

však nezastavil a z místa 

ujel. Kolem  nehody právě 

projížděl šestadvacetiletý 

policista, který nebyl ve 

službě a celou událost vi-

děl. Za ujíždějícím řidičem 

se proto rozjel a zastavil 

ho u obchodního domu 

Lidl v Benešově. Policis-

té ze skupiny dopravních 

nehod provedli u obou 

řidičů dechové zkoušky. 

U řidiče Fordu byla nega-

tivní. Řidič Škody však byl 

pod vlivem alkoholu. Při 

prvním měření mu byla 

zjištěna hodnota 1,89 pro-

mile alkoholu, při druhém 

měření pak elektronický 

přístroj ukázal hodno-

tu 1,92 promile alkoholu 

v dechu. Škody Felicie je 

podezřelý z přečinu ohro-

žení pod vlivem návykové 

látky. Pokud soud uzná 

jeho vinu, hrozí mu trest 

odnětí svobody od šesti 

měsíců do tří let.

por. Bc. Zuzana Stránská

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

RODINNÉ CENTRUM 

VALNOVKA
 Plavání ve slané vodě 
- akce 5 za 4. Zaplatíte 4x 
a páté koupání je zdarma.

 Halloween párty 
 pro rodiče s dětmi  5.11. 

od 16.00. Vstupné 100 Kč 
za dítě. Doporučujeme 

 včasnou rezervaci. Pro každé 
dítě je připraven dárek.

 Disco párty 
 pro dospělé 5.11. od 21.00

 Vepřové hody 
 26.11. od 11.00 v prostorách 

hotelu a zahrady. Uvidíte 
přípravu klasických 
zabijačkových specialit. 
Hraje country kapela 

 Žízniví Dubáci.

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

„Petice za dostavbu Silnič-

ního okruhu kolem Prahy, 

úsek 511“, která požaduje co 

nejrychlejší vý stavbu úseku 

a jeho zprovoznění, je adreso-

vána Parlamentu ČR, minis-

terstvu dopravy, ministerstvu 

pro místní rozvoj, ministerstvu 

zdravotnictví, Magistrátu hl. 

m. Prahy a zastupitelům Stře-

dočeského kraje.

„Říčansko reaguje na rozhod-

nutí ministerstva dopravy, kte-

ré odsunulo dostavu Silniční-

ho okruhu kolem Prahy, úsek 

stavby 511 Běchovice – dálni-

ce D1 na termín po roce 2014. 

Neúměrná dopravní zátěž 

regionu Praha-vý chod, která 

svý mi dopady dlouhodobě na-

rušuje kvalitu života obyvatel, 

a především pak rozhodnutí 

ministerstva dopravy o odsu-

nutí dostavby Silničního okru-

hu kolem Prahy, úsek stavby 

Běchovice – dálnice D1, bylo 

podnětem k sepsání petice za 

dokončení vý stavby Pražské-

ho okruhu ve vý še zmíněném 

úseku," udává tisková zpráva 

města Říčany. 

Mezi obce, které jsou tranzit-

ní dopravou zatíženy, nepa-

tří jen Říčany, ale také další 

obce jihový chodně od hlav-

ního města, např. Uhříněves, 

Úvaly, Vyžlovka, Mnichovice, 

Louňovice. V Mukařově pe-

tici jednomyslně podpořilo 

zastupitelstvo obce. Nadměr-

ná dopravní zátěž regionu 

dlouhodobě znamená pro 

jeho obyvatele zvý šení do-

pravně bezpečnostních rizik, 

překračování hygienický ch 

limitů hladiny hluku a vyso-

kou koncentraci škodlivý ch 

látek v ovzduší. Pro ilustraci 

lze uvést konkrétní hodno-

ty, naměřené v září letošního 

roku, které vykazují, že obyt-

nou částí Říčan projíždí téměř 

3 000 kamionů za den. 

Zbyněk Pokorný

Zdroj: TZ města Říčany

Urychlete výstavbu
Tři tisíce kamionů za den 

projedou obytnými částmi 

Říčan. Starosta Kořen 

dlouhodobě poukazuje na 

neúnosnost této situace. 

Proto společně s dalšími 

obcemi předkládají 

petici. Důvod? Především 

rozhodnutí ministerstva 

dopravy, které odsunulo 

dostavbu úseku 511 

na rok 2014. 

Probudí petice obyvatel říčanska spícího bagristu? Vyslyší ministerstva výzvy starostů? Foto: Zbyněk Pokorný

Najdou se sponzoři?Zvítězí váš starosta 
nebo starostka?

Vznikají zde další hřiště, dvě 

na tenis s umělým travnatým 

povrchem, dvě hřiště na beach 

volejbal, vše oplocené, dále pre-

fabrikované šatny s komplet-

ním sociálním zázemím (včetně 

sprch), občerstvením a nejen 

pro děti také minigolf. 

„Pro dokončení minigolfu potře-

bujeme pomoc občanů, podnika-

telů či firem. Areál má plánovanou 

výstavbu celkem 18 drah. Městská 

část však ve svém rozpočtu měla 

finanční prostředky pouze na čty-

ři. Pro dalších 7 se nám již podařilo 

sehnat sponzory. Chybí nám tedy 

již pouze 7 drah. Cena jedné dráhy 

je 20 tis. Kč bez DPH. Za tuto část-

ku umístíme logo společnosti, fir-

my a poděkování za sponzorování 

této aktivity. Neváhejte, máte jedi-

nečnou možnost umístění reklamy 

a zároveň tak přispět na dobrou 

věc,“ vyzývá starostka Venturová.

„V následujícím roce se pokusíme 

zajistit dotaci na pořízení stáda ovcí 

a koz, které by nám pomáhaly tento 

areál spásat, stejně jako pomáhají 

Magistrátu hl. m. Prahy na chráně-

ných přírodních památkách,“ do-

dává starostka. (pok)

Na území městské části 

Praha Šeberov (u rybníka 

Brůdek v Šeberově) vzniká 

v současné době rozlehlý 

sportovní areál. Jeho náplní 

je nejen multifunkční hřiště, 

které je již dokončeno včetně 

osvětlení hrací plochy, ale 

také osvětlení celého areálu.

Ptá se starostka MČ Praha Šeberov Ing. Petra Venturová

Již třetím rokem probíhá 

po celé republice soutěž 

Starosta roku 2011. Nyní 

jsou známa všechna 

nominovaná jména, 

v nejbližší době bude 

vybráno pět finalistů, z nichž 

pak v polovině listopadu 

vzejde vítěz.
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Bilingual Children’s Day Care Centers
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Den otevřených dveří – 11.11.2011, od 15 do 19 hod.

 Nádherná vila v lesoparku

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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Jedním z nich byl Tomáš Vosol-

sobě. Ten se v roce 1947, v deseti 

letech, spolu s rodiči přestěhoval 

do Uhříněvsi. Na tehdejší ško-

le učil výtvarnou výchovu pan 

Fořt. A byl to právě Jan Fořt, sám 

malíř, který jej přivedl na výtvar-

nou školu. V Uhříněvsi žil do 

roku 1982, kdy se odstěhoval do 

Švýcarska. Kromě zahraničních 

a tuzemských přehlídek vysta-

voval samozřejmě i v místním 

muzeu. Nezapomeňme na Fran-

tiška Arona, místního rodáka. 

Ten již před rokem 1914 pořádal 

první výstavy. V roce 1929 vysta-

voval i v Paříži. 

Malíř Jindřich Bubeníček ne-

patří mezi rodáky, ale jeho otec 

byl řídícím učitelem v Uhříněvsi. 

Tady pobýval Jindřich v letech 

1914 až 1935 a zachytil mnoho 

budov, které dnes již neexistují. 

Aktivně se účastnil kulturního 

dění, stál u založení TJ SOKOL. 

Na domě č. p. 87 v ulici Přátel-

ství, kde pobýval, byla v roce 

1996 odhalena pamětní deska. 

Pochován je na uhříněveském 

hřbitově sv. Václava.

Ota Bubeníček, akademický malíř 

a loutkář, se narodil jako šesté dítě 

Josefa Bubeníčka, řídícího učitele 

v Uhříněvsi, v budově bývalé ško-

ly, pozdější radnice. Své obrazy 

vystavoval na nesčetných výsta-

vách nejen po Čechách ale také 

ve Vídni, Mnichově, Drážďanech, 

Londýně, Oslu a Benátkách. 

Akademická malířka Magdale-

na Cubrová bydlí v Uhříněvsi od 

roku 1997. Její tvorba je zastou-

pena ve sbírkách Národní galerie 

v Praze, v některých krajských 

a oblastních galeriích, ve vlád-

ních úřadech a společenských 

organizací, ale také v soukromých 

sbírkách jak v České republice, 

tak po světě. Její obraz s názvem 

„Kvetoucí krajina“, který darovala 

ÚMČ v červenci 2002, zdobí zase-

dací síň radnice.

Věděli jste, že Františku Čížko-

vi, místnímu řezbáři, herci a di-

vadelníkovi, v roce 1856 zemřel 

v náručí Josef Kajetán Tyl? Fran-

tišek patří k místním rodákům, 

ale především k těm, kteří šířili 

„českou“ myšlenku. Po Tylově 

smrti putoval František Čížek 

po české vlasti se svou divadelní 

společnosti, aby šířil lásku k vlas-

ti, národu a jazyku českému.

Slavní sportovci
Na uhříněveském ledě začínala 

jedna z největších legend čes-

kého hokeje, Karel Gut. Ten se 

narodil v roce 1927 v Uhříněvsi 

v budově bývalé školy, pozděj-

ší radnice. Hokej začal hrát na 

ledě v Uhříněvsi, pak za ASK 

Praha a Tatru Smíchov. Nej-

slavnější léta prožil ve Spartě 

(tehdy Spartak Praha Sokolovo) 

v letech 1953 – 1964. Účastnil se 

9 mistrovství světa a 3 olympiád, 

vždy jako kapitán mužstva. Jako 

předseda Svazu ledního hokeje 

ČR se radoval z olympijského 

vítězství v Naganu. 

Olympijský medailista Marek 

Jiras od narození žije v Uhří-

něvsi. V roce 1999 byl první na 

mistrovství světa ve Španělsku. 

V roce 2000 vybojoval bronzo-

vou medaili ve vodním slalomu 

v delbkanoi na olympijských 

hrách v Sydney.

V Uhříněvsi můžete potkat i mo-

toristickou legendu Jaroslava 

Šímu – závodníka seriálů MS, 

turné po USA, Rallye FIM 95: 

300 km za polárním kruhem, re-

kordmana v počtu odjetých kilo-

metrů na motorce (nedávno pře-

kročil již 1 100 000 km), účastník 

závodu Paříž – Dakar. 

Člen klubu hokejových střelců 

Tomáš Vlasák v jednom z roz-

hovorů říká, že Uhříněves ho 

zkrátka chytla. Bydlí tu od roku 

2004. „Líbilo se mi, že je to stále 

v Praze, kromě toho kousek od 

domu stojí i škola, což je pará-

da. Nesmím zapomenout ani na 

pěknou přírodu. Uhříněves se za 

poslední dobu hodně zvedla.“

VIP sousedi
Před tím, než Bolek Polívka vzal 

Uhříněves s jeho divadlem U22 

pod křídla svého Valašského krá-

lovství, pomáhala s provozem di-

vadla Heidi Janků. Sama říká, že 

v Uhříněvsi má vše, co potřebuje. 

Bydlí tu již řadu let. Pro jejího ko-

legu z branže, rockového zpěváka 

Petra Koláře, se Uhříněves stala 

také domovem. Stejně tak pro 

všeuměla Václava Noida Bártu 

a zpěvačku Ivetu Bartošovou. Zá-

stupcem nové krve v showbyzny-

su je Lukáš Ondruš, semifinalista 

pěvecké soutěže Superstar 2011. 

Lukáš navštěvoval ZŠ Bří Jandusů 

a donedávna vystupoval v pěvec-

kém sboru Jiskřička.

Pokud se chcete přidat na se-

znam osobností, které žijí v tom-

to krásném místě, stačí si vybrat 

váš nový domov v jednom z ně-

kolika nově vznikajících bytových 

projektů, v uhříněvsi, mezi které 

patří i Bytové domy Romance II.

 (PR)

Chcete za sousedy osobnosti?

Jak můžeme využít Špejchar

„V Uhříněvsi by chtěl žít 

snad každý“, napadlo mě, 

když jsme připravovali 

materiály pro tenhle článek 

s panem starostou Collerem 

a panem Rosou, redaktorem 

Uhříněveského zpravodaje. 

Napadlo nás totiž zmapovat 

zdejší osobnosti a případně 

přidat jejich slova chvály na 

místo, které se stalo jejich 

domovem. Kde začít? Co 

takhle malíři, těch žilo a žije 

v Uhříněvsi víc než dost. 

Karel Gott na prvním představení v Divadle Bolka Polívky 15. září. Vedle něj starosta Milan Coller. Že by mistr časem vyměnil 

Bertramku za Uhříněves?

Chcete bydlet v sousedství celebrit? Bytové domy Romance II jsou v přírodě, ne-

daleko centra Uhříněvsi i divadla U22 Bolka Polívky. Na ulici můžete potkat slavné 

hokejisty, umělce i muzikanty

INZERCEINZERCE

Marie Štichová

Nové Okrouhlo 22

Denně od 11.00 do 22.00

 724 253 470
www.umaruskyrestaurace.cz

„Do konce roku 2011 je tento 

objekt pronajímán soukromé 

firmě jako skladiště za částku 

cca 11 000 měsíčně. V sou-

časné době je třeba uvažo-

vat, co dále s tímto objektem. 

Jednou z variant je pronají-

mat „špejchar“ jako skladiště 

dále – vypsat výběrové řízení 

a podepsat smlouvu s firmou, 

která nabídne nejvýhodnější 

měsíční platbu,“ říká starostka 

Městské části Praha Šeberov 

Ing. Petra Venturová.

„Podle mého názoru je využití 

takového objektu jako skladiš-

tě nevhodné. Tento dominant-

ní objekt by si mohl zasloužit 

mnohem významnější vyu-

žití. Na druhou stranu v ob-

jektu nejsou kromě elektřiny 

zavedeny žádné sítě a jejich 

zřízení bude nejenom kom-

plikované, ale i drahé. Druhou 

variantou tedy je vypsat výbě-

rové řízení na pronájem toho-

to objektu a neomezit pouze 

na sklad,“ dodává. 

Podnikatelé by pak sami moh-

li podávat návrhy, jaké využití 

pro tento objekt navrhují. Na 

jejich bedrech by pak byla re-

konstrukce objektu včetně za-

vedení všech potřebných sítí. 

„Další možností je, abychom 

si sami řekli, co v naší měst-

ské části potřebujeme, co by-

chom chtěli vybudovat, sami 

si vše zafinancovali a poté 

buď sami provozovali či pro-

najali již připravené prostory. 

Po zavedení sítí (pro sociálky) 

by v objektu mohla vzniknout 

např. výstavní síň, společen-

ské prostory pro setkávání 

občanů naší městské části, vy-

užití pro děti z naší ZŠ a MŠ, 

mateřské centrum, restaura-

ce,“ doplňuje starostka.

Občané Šeberova mohou 

do konce listopadu 

posílat své návrhy 

na využití tohoto objektu 

na adresu 

vitvarova@seberov.cz.

Charakteristika objektu „špejchar“
•  kamenná budova o zastavěné rozloze cca 148 m2 , cca 21 m x 7 m

•  vstup do objektu z ulice V Ladech (hned za prodejnou)

•  přivedena pouze elektřina

•  přízemí rozděleno na dvě části (13 x 7 m a 8 x 7 m)

• 2 dřevěná schodiště do 1. nadzemního patra

• 1 dřevěné schodiště do 2. nadzemního patra

•  obě nadzemní patra mají dřevěné podlahy 

    po celé rozloze objektu

ŠEBEROV – Již 

poněkolikáté městská část 

vyhlásila anketu mezi místní 

občany s účelem je aktivně 

zapojit do dění v místě, 

kde bydlí. Mezi poslední 

anketu patří zapojení 

občanů na zjištění možného 

využití objektu „špejchar“ 

v Šeberově.



� Jak dlouho s nábytkem 

obchodujete?

Sedmnáct let. Zpočátku jsme nabí-

zeli nábytek klasickým způsobem, 

zákazník přijde, koupí stůl, židli, 

my je dodáme a na shledanou. 

Postupně jsme začali poskytovat 

komplexní služby, od architek-

tonického návrhu až po realizaci 

zakázky na klíč. Ve firmě, ve kte-

ré jsem pracoval před založením 

společnosti, jsme měli showroom 

zařízený jako byt. To zákazníky 

přitahovalo. Mělo to samozřejmě 

i svá úskalí, nešlo vystavit celou 

šíři sortimentu. Po založení vlastní 

firmy jsem použil podobný postup 

pro nábytek od firmy Bonaldo, 

což je velice kvalitní italská firma 

vyšší střední třídy. Do letošního 

léta jsme měli prodejnu v Buben-

ské ulici, pak jsme se přemístili 

do nových prostor v  Marině. Zde 

budujeme showroom, v němž 

bude kuchyně, obývací místnost, 

šatny, šatní skříně i dětský pokoj. 

Tedy podobný koncept showroo-

mu jako vzorového bytu. Zároveň 

chceme nabízet nejnovější kolekce 

italských výrobců, které zastupu-

jeme, protože naše zákazníky zají-

má, co je nového.

� Jaký je český trh a český 

zákazník?

Na český trh pronikají novinky 

se zpožděním. Zatímco v Itálii je 

hitem hořčicová nebo žlutozele-

ná barva, zde se stále ještě dobře 

prodává fialová. Český trh je i po 

dvaceti letech zanedbaný. Ještě 

před deseti lety se nedal kvalitní 

nábytek nikde příliš koupit. Lidé 

byli citliví na ceny, židle za tisíc 

korun pro ně byla drahá. V sou-

časnosti mění lidé nábytek v cyk-

lu pěti až deseti let. Například 

obměna kuchyně souvisí s život-

ností spotřebičů. Zákazníky, kte-

ří přicházejí do našeho obchodu, 

bych rozdělil do tří skupin. První 

si přeje pouze obměnit jednotli-

vé kusy nábytku. Další si bydlení 

postupně budují a zařizují. A pak 

máme klienty, kteří nám položí 

klíče od bytu na stůl a chtějí zaří-

dit byt nebo dům kompletně.

� Spolupracujete se stálými 

dodavateli?

Po mnoha letech máme vybra-

ných několik velice seriózních do-

davatelů nábytku, s nimiž je per-

fektní spolupráce. Protože není 

nic horšího, než když zákazník 

čeká tři měsíce třeba na chybějí-

cí úchytku. Pokud jde o design, je 

Itálie světovou špičkou. A severní 

Itálii mohu bez nadsázky nazvat 

Mekkou nábytku. V téměř každé 

vesnici je továrna na nábytek, tak-

že na veletrhu nábytku v Miláně 

je zastoupeno obrovské množství 

výrobců a je obtížné si vybrat. Pro 

nás je totiž důležité nalézt nejen 

krásný produkt, ale také kvalit-

ní servis, který je obchodníkům 

a následně klientům poskytován. 

Což se nám v případě firmy Bo-

naldo podařilo. Za pět let jsme na 

tento nábytek neměli od klientů 

jedinou reklamaci. Kvalita je špič-

ková a přitom jsou cenově velmi 

slušní, zboží lze koupit za příznivé 

ceny. Pro naše klienty chystáme 

na jaře příštího roku novinku. Bu-

deme otevírat samostatnou pro-

dejnu nábytku firmy Colombini, 

v níž nabídneme kvalitní nábytek 

za velmi příznivé ceny.

� Jaké jsou trendy do budoucna?

Ve vývoji designu nábytku nevidím 

dramatické změny. Ačkoliv žijeme 

v 21. století, nejsme obklopeni 

futuristickým nábytkem. Stále se 

sedí u stolu na židli, spí se v po-

steli, vývojová linie je velmi čistá 

a kultivovaná. Samozřejmě s krát-

kodobými výstřelky typu vodní 

postel nebo komplikovaná zdobe-

ní. Dlouhodobě jsou preferované 

přírodní materiály: dřevo, zejména 

dub a ořech, textilie, kůže. Stoupá 

obliba zabudovaných televizorů 

do nábytku, mění se obytná míst-

nost a její využití. Stále častěji do-

chází ke spojování jednotlivých 

místností do jedné, typu loft, kde 

se současně vaří, pracuje i konzu-

muje zábava. Hana Michaliková (PR)
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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

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

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

Zajištění HD příjmu 
– vysoké rozlišení

Prodej, instalace, opravy

PŘIJMEME
SKLADNÍKA

Znalost základů práce
na počítači podmínkou.

tel.: 241 932 018
mobil: 721 933 865

e-mail: info@stavebniny-jesenice.cz

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

INZERCEINZERCE PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Zkrátka v Průhonicích najde-

te oázu klidu, kterou v dneš-

ní uspěchané době potřebuje 

každá žena. Při realizaci této 

vidiny se kolektiv potýkal s ne-

jednou překážkou, ale výsle-

dek opravdu stojí za návštěvu. 

Náhoda tomu chtěla a sešel 

se tým profesionálů s lidským 

a přátelským přístupem, který  

je připraven postarat se přede-

vším o nás ženy a muže. Proč 

si s kamarádkou místo setkání 

v kavárně nezajít třeba do Sa-

lonu krásy v Podzámčí  a do-

přát si k tomu ještě kosmetiku, 

prodlužování řas, permanentní 

make-up kvalitní francouzské 

kosmetiky PAYOT PARIS? Na 

manikúře a pedikúře – produk-

ty značky O.P.I. Kadeřnice po-

užívají šetrnou vlasovou kos-

metiku značky LOREAL. Užít  si 

můžeme i relaxační a rekondič-

ní masáže a na závěr kyslíkovou 

terapii, která za 10 minut okys-

ličí mozek jako 30 minut běhu, 

neunaví, zrelaxuje a zregeneru-

je celý organismus.

Pro takový relax není nutné 

jezdit daleko nebo do lázní, 

tyto komplexní služby nabízí 

právě Salon krásy v Podzámčí. 

Nemáte čas na sledování mód-

ních trendů v líčení, v účesech? 

Nevadí, tady dobře poradí, co 

je pro kterou ženu nejlepší. 

Co si o tom popovídat v klidu 

u skleničky přímo u zdroje?  

(PR)

Moldavská delegacePRŮHONICE – V sobotu 

14. října byla přestřižena  

pomyslná páska a otevřen 

Salon krásy v podzámčí. 

Není to místo, kde si jen 

necháme upravit účes nebo 

nehty. Tady nás budou 

opravdu rozmazlovat 

od hlavy k patě, je jen 

na nás, co si z široké 

nabídky vybereme. Idea 

kolektivu je salon, kde si 

žena maximálně odpočine, 

psychicky i fyzicky, odkud 

bude odcházet spokojená 

a připravená na svoje 

další povinnosti. 

Člověk v tísni vyhlásil již v roce 

2005 projekt zaměřený na pře-

dávání české transformační 

zkušenosti pracovníkům místní 

samosprávy. Prioritní cílovou 

skupinou byli představitelé pro-

demokratických sil na místních 

radnicích. Nyní se projekt rozší-

řil na zástupce nevládních orga-

nizací a na vzájemnou spoluprá-

ci. V delegaci tak byli zastoupeni 

nejen starostové a úředníci míst-

ních samospráv, ale rovněž zá-

stupci neziskových organizací 

při obcích, zabývající se péčí 

o děti či důchodce. Zvláštní po-

zornost pak byla věnována ko-

munikaci s občany ať již formou 

radničních periodik, interneto-

vých stránek či prostých diskusí. 

„Obec Psáry jsme vybrali z toho 

důvodu, že ji považujeme za 

jeden z příkladů, kde existuje 

v rámci zastupitelstva iniciativa 

otevírat se občanům a spolu-

pracovat s nevládními organi-

zacemi,“ vysvětlil důvod, proč 

Moldavané navštívili právě naši 

obec, Ondřej Nádvorník, zá-

stupce společnosti Člověk v Tís-

ni, která poskytuje humanitární 

a rozvojovou pomoc lidem v ČR 

i ve světě. Kromě toho nejen v ze-

mích bývalého východního blo-

ku podporuje rozvoj občanské 

společnosti a demokracie. Tak je 

tomu i v Moldavsku a Podněstří.

V průběhu téměř dvouhodino-

vého setkání se starosta Milan 

Vácha s místostarostkou Vlastou 

Málkovou pokusili stručně zhod-

notit vývoj a přerod občanské 

společnosti od začátku 90. let po 

současnost se zvláštním důra-

zem na rozvoj a vnímání demo-

kracie našich občanů. 

Doufáme, že získané informace 

pomohou moldavským zástup-

cům vybudovat vlastní občan-

skou společnost rychleji, než 

tomu bylo u nás.  Vít Olmr

PSÁRY – D. JIRČANY

Delegace dvaceti zástupců 

radnic a nevládních 

organizací z Moldavské 

republiky a Podněstří 

navštívila 12. října obec.  

Studijní pobyt v rámci 

projektu „Podpora účasti 

občanů na řešení místních 

problémů ve vybraných 

regionech Moldavska“ 

zrealizovala organizace 

Člověk v tísni z prostředků 

České rozvojové agentury 

a Ministerstva zahraničních 

věcí ČR. Cílem projektu je 

podpořit nevládní organizace 

při zapojování občanů do 

veřejných záležitostí 

a při spolupráci 

s místními zastupiteli. 

Zkušenosti z místní samosprávy předávali zástupci obce Moldavanům Foto: Vít Olmr

Sedm statečných
� pokračování ze str. 1

Protikorupční audit je hrazen za-

hraniční nadací a jednotlivé obce 

musely pouze zaplatit vstupní po-

platek dle počtu obyvatel v rozsa-

hu 10 000 – 50 000 Kč. V naší obci 

byla částka hrazena sponzorským 

darem. Děkujeme panu Danielu 

Grundelovi za částku 20 000 Kč 

na pokrytí nákladů spojených se 

zapojením obce do protikorupč-

ního auditu.

Na rozdíl od klasického audi-

tu není v tomto případě cílem 

odhalování starých křivd či jiný 

hon na čarodějnice, ale zejmé-

na odhalení slabých míst, která 

mohou vést ke korupčnímu pro-

středí, a naopak nalezení příkla-

dů řešení. Výstupem pak bude 

vznik nových standardů opatření 

a pravidel pro ostatní samosprá-

vy a jejich zavedení do praxe. 

Sdružení Oživení pro tento pro-

jekt sestavilo auditorský tým, je-

hož někteří členové jsou dlouho-

letí spolupracovníci a věnují se 

prosazování principů transpa-

rentnosti, objektivního informo-

vání veřejnosti a hospodárnému 

nakládání s veřejným majetkem 

již řadu let. Protikorupčního au-

ditu se za realizační tým zúčast-

ní: Mgr. Oldřich Kužílek (Otevře-

ná společnost, o.p.s.), Mgr. Libor 

Michálek, MPA (finanční po-

radce a analytik), Ing. Mgr. Petr 

Prchal (advokát), Mgr. Martin 

Kameník (Oživení) a Ing. Štěpán 

Rattay (Oživení).

Statečnost se v tomto případě 

měří ochotou boje proti zaběh-

nutým způsobům, což často 

budí nelibost jak u politiků, tak 

úředníků a bude zajímavé sle-

dovat, jak se s tím jednotlivé 

samosprávy poperou, případně 

jaké nedostatky budou odhaleny 

i v naší obci.  O průběhu vás bu-

deme informovat na obecních 

stránkách http://psary.cz nebo 

na http://www.bezkorupce.cz/

audity-samosprav  Vít Olmr

Čistý a kultivovaný design
Tak hodnotí vývojovou linii 

špičkových výrobců italského 

nábytku Ing. Miloslav Strach, 

majitel Living + Prague 

Marina Showroomu v Praze 

Holešovicích. Povídali jsme si 

s ním o jeho firmě, 

nábytku a současných 

trendech na trhu.

Design v showroomu Prague Marina

Design začíná i končí u dobrého jídla, 

myslí si Miloslav Strach, který nedá 

dopustit na italskou kuchyni

Salon krásy v Podzámčí
Budou vás rozmazlovat od hlavy až k patě
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ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

INZERCEINZERCE

„Moderní vozy jsou vysoce so-

fistikovanými výrobky, které se 

od svých předchůdců liší přede-

vším rozsáhlým použitím elek-

troniky, která v autě řídí a hlídá 

téměř vše - od správné přípravy 

směsi v motoru, množství emi-

sí ve výfukových plynech, přes 

bezpečnostní prvky, jakými jsou 

airbagy, ABS, protiprokluzo-

vé systémy či ESP, až po prvky 

komfortní výbavy, mezi které 

patří palubní počítač, digitální 

klimatizace či centrální zamyká-

ní,“ říká Mgr. Jiří Vajner, jedna-

tel společnosti FEDERAL CARS, 

která patří k předním prodejcům 

značky Peugeot a Toyota. 

Autorizovaný servis, který je sou-

částí jejich showroomu v Praze 4 

– Chodov a na který jsou náležitě 

pyšní, patří ke špičce mezi servisy 

Peugeot v České republice. „U kva-

litního servisu je samozřejmost, 

že opravy by měly být prováděny 

odborně školenými techniky. Nej-

důležitějším kritériem je u našich 

zaměstnanců kvalita odvedené 

práce. Snahou o její neustálé zlep-

šování zajišťujeme našim zaměst-

nancům pravidelná odborná ško-

lení. Víme, že rychlost je v dnešní 

době důležitá; u nás však nikdy na 

úkor kvality odvedené práce,“ říká 

důrazně Jiří Vajner. 

Autoservisy FEDERAL CARS jsou 

vybaveny moderními technolo-

giemi a diagnostickými nástroji, 

které plně odpovídají a v mnohém 

překračují požadavky výrobce kla-

dené na evropské autoservisy. Pan 

Vajner k tomu dodává: „Posky-

tujeme veškeré služby potřebné 

k zajištění odborné záruční i po-

záruční péče o váš vůz: mechanic-

ké práce, karosářské práce, autoe-

lektrikářské práce včetně montáže 

rádií a telefonů, lakýrnické práce 

ve vlastním lakovacím boxu, dia-

gnostika a testování, pneuservis 

a geometrii, měření emisí, přípra-

va a zajištění STK, ruční mytí vozi-

del a mnohem víc.“

Součástí nabídky dobrého ser-

visu je i asistenční služba. „Bu-

dete-li na cestách v ČR i v Ev-

ropě potřebovat pomoc, je vám 

24 hodin denně k dispozici asis-

tenční služba výrobců automo-

bilů a naše vlastní FCP ASSIST. 

Kromě odstranění závady na 

místě či odtahu vozu můžete 

využít služby spojené s ubytová-

ním a další dopravou. Po dobu 

údržby či opravy vozu v našem 

servisu můžete využít možnost 

zapůjčení náhradního vozu. Po 

dobu záruky je poskytujeme 

v rámci podmínek daných výrob-

ci vozidel ZDARMA; pokud je vůz 

v opravě kvůli vámi nezaviněné 

pojistné události, lze náklady na 

zapůjčení započíst do nákladů 

hrazených pojišťovnou. U vět-

šiny pojišťoven provádíme bez-

hotovostní opravy při pojistných 

událostech formou tzv. krycích 

dopisů bez nutnosti návštěvy ex-

pozitury dané pojišťovny,“ končí 

výčet služeb společnosti FEDE-

RAL CARS pan Jiří Vajner.

A bonbónek na závěr 
– slevy pro starší vozy
Máte staršího Peugeota a bojí-

te se s ním do autorizovaného 

servisu, protože vám připadá 

drahý? Věříme, že cena práce 

v našem servisu, která je jen 

nepatrně vyšší než u garážistů 

či jiných neautorizovaných ser-

visů (a navíc s garancí dodržení 

technologických postupů sta-

novených výrobcem a jistotou 

účtování práce dle normohodin 

předepsaných rovněž výrob-

cem), nebude překážkou proto, 

abyste svůj vůz svěřili nám, spe-

cialistům. Druhým argumentem 

je sleva na náhradní díly. 

Pro vozy starší 4 let poskyt-

neme v našem servisu slevu 

15 – 30% na originální ná-

hradní díly – čím starší vůz, 

tím větší slevu dostane.

(PR)

Punčocháče nahradila 
elektronika

Každý vůz potřebuje 

pravidelnou údržbu, aby 

vám mohl spolehlivě sloužit 

po celou dobu jeho užívání. 

Doby, kdy jste dámskou 

punčochu napnuli místo 

přetrženého klínového 

řemene nebo svařovali 

prasklé plechy doma 

v garáži, jsou dávno tytam.

Poslední dobou začíná na trhu 

dominovat skupina tzv. Crosso-

verů - tedy aut, která mají, stejně 

tak jako tenhle kousek s číslem 

3008, od každého něco. U třítisí-

cosmičky to platí taktéž, ovšem 

s absencí pohonu 4x4, který 

u některých konkurentů nechy-

bí. Tento nedostatek vyřeší Peu-

geot již brzy příchodem hybridu 

s elektricky poháněnou zadní 

nápravou. Třitisícosmička na-

hrazuje absenci 4x4 funkcí Grip 

Control. Ovládání vypadá po-

dobně jako u čtyřkolek s tím, že 

vlastně volíte míru činnosti ESP 

při nejrůznějších podmínkách. 

Vybrat můžete jízdu na sněhu, 

blátě, písku.

Specialitou třítisícosmičky je sa-

mozřejmě v závislosti na zvole-

né verzi další novinka, tzv. Head 

Up display, který zobrazuje na 

speciálním čelním skle informa-

ce nejen o rychlosti, ale i údaje 

speciální funkce Distance Allert. 

Pomocí malého radaru na masce 

měří Distance Allert čas, který vás 

dělí od vozu jedoucího před vámi. 

Pokud jedete příliš blízko, údaj na 

displeji začne blikat a pomáhá 

vám tak rychleji zareagovat. Zda 

přibrzdíte, zůstává ale stále jen 

a jen na vás. I kdybyste tuhle vy-

chytávku nepoužívali, vězte, že 

obecně se doporučuje udržovat 

odstup minimálně 2 vteřiny. Naše 

tělo totiž obvykle potřebuje jednu 

vteřinu na to, aby zareagovalo na 

podnět, a další vteřinu, abychom 

sešlápli brzdu.

Připraven pro ženy
Abychom se neutopili v technic-

kých vymoženostech, podívejme 

se na tohle auto ještě očima dal-

ších častých uživatelů, kterými 

jsou, věřte nebo ne, velice často 

ženy. 3008 je ideální jako druhé 

auto, pokud bydlíte poblíž hlavní-

ho města a máte rádi výlety do pří-

rody, na golf i do centra za zábavou 

a nechcete si udělat ostudu. 

Milé dámy, jaké že jsou 
jeho nej? 
S barvami, jako jsou hnědá, světle 

zelinkavá budete in i příští sezo-

nu. Obsah kabelky a ještě víc se 

vejde do superprostorné přihrád-

ky mezi sedadly, v kufru jsou na 

každé straně háčky na tašky a jeho 

velikost můžete měnit podle veli-

kosti nákupu. Během jízdy uka-

zuje, jakou rychlost zařadit. Asi-

stent rozjezdu do kopce pomůže 

například při obávaném výjezdu 

ze smíchovských garáží.

Nezapomeňme na jeho nevý-
hody. I když, jak se to vezme:
Vaše nejlepší kámošky se do auta 

vejdou jen čtyři. Ten váš vám ho 

bude stoprocentně závidět. Pro 

lístek z parkovacího automatu 

v nákupním centru se musíte víc 

nahnout, protože sedíte výš než 

v normálním autě. Bohužel těž-

ko poznáte, jestli se chlapi ohlíží 

za vámi nebo za ním. A možná 

se vám stane, že vás zastaví na 

parkovišti s tím, že si ho chtějí vy-

zkoušet, tak jako se to stalo nám. 

Ale to nakonec potěší, co říkáte?

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Reprezentativní všeuměl
to je nový Peugeot 3008

Objeli jsme v něm celý 
region. Vypadal skvěle 

u Zámku Berchtold i na 
zablácené lesní cestě 

za Velkými Popovicemi. 
Ohlíželi se za námi na dálnici 

a dokonce jsme udělali 
malou předváděčku pro 
zvědavce na parkovišti. 

Peugeot 3008 je opravdu 
reprezentativní kousek. 
A proč všeuměl? Podle 
výrobce by měl mít od 
každého něco - vyšší 

podvozek a průměr kol 
pro lepší průjezd terénem, 
velký zavazadlový prostor 
i komfort pro pětičlennou 

posádku a především mnoho 
zajímavých funkcí pro řidiče. 

� AUTO, MOTO

Peugeot 3008 je ideální druhé auto, pokud bydlíte poblíž hlavního města a máte rádi 

výlety do přírody, na golf i do centra za zábavou a nechcete si udělat ostudu. Vypadal 

skvěle u Zámku Berchtold i na zablácených lesních cestách 



V. POPOVICE – Hokejový pře-

bor Středočeského kraje má 

každoročně zásluhou dvou po-

předních celků HC Jesenice 

a HC Slavoj Velké Popovice nejen 

velmi dobrou úroveň, ale sou-

časně i velice dramatické derby. 

Hráči se sice navzájem dobře 

znají, oba celky totiž trénují jak 

je známo, právě na jediném zim-

ním stadionu v regionu, a to ve 

Velkých Popovicích. Sobotní mě-

ření sil o minulém víkendu opět 

přineslo zajímavý a velmi dobrý 

hokej. Papírovým favoritem byli 

hráči Jesenice, neboť v současné 

době vedou tabulku. Dokonce 

nastoupily v dresu Slavoje i dvě 

nové posily - 190 cm vysoký 

obránce David Mocek a bývalý 

skvělý brankář Martin Altrichter. 

Oba byli pro tým přínosem, pře-

sto na Jesenici tentokráte  hráči 

Slavoje nestačili. 

Trenér „Kozlíků“ Karel Holý 

zhodnotil výkon obou celků 

slovy: „Jeseničtí hráli skvěle, 

dokonce nás třikrát vyšachovali 

a stříleli do prázdné branky. To 

by se nemělo stávat, jejich výkon 

byl výtečný, smekám před nimi. 

My jsme také nehráli špatně, ale 

oni byli tentokráte prostě lepší. 

Drželi jsme s nimi krok jen v prv-

ní třetině, pak to bylo vyrovnané 

a v poslední fázi zápasu nás tak 

trochu převálcovali.“

Jednotlivé třetiny: 0 : 0, 2 : 2, 4 : 1. 

Branky Jesenice stříleli – za Sla-

voj Bílek 2 a Nejedlý. V hledišti 

bylo 156 platících diváků.  

Jan Kotrba 
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KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 30.10. 14:30 Čestlice – Mnichovi-

ce B fotbal IV.třída skupina C

• 6.11. 14:00 V.Popovice B – Čestli-

ce fotbal IV.třída skupina C

DAVLE
• 29.10. 14:30 Davle – Zvole B fotbal 

III.třída skupina A

• 5.11. 14:00 Vrané – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 30.10. 14:30 Davle B – Nučice fot-

bal IV.třída skupina B

• 6.11. 14:00 Čisovice B – Davle B 

fotbal IV.třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 29.10. 14:30 Úvaly B  – Dobřejovi-

ce A  fotbal okresní přebor

• 5.11. 14:00 Dobřejovice A – Nehviz-

dy A fotbal okresní přebor

• 30.10. 14:30 Ondřejov B – Dobře-

jovice B fotbal IV.třída skupina C

• 6.11. 14:00 Dobřejovice B – Hrusi-

ce B fotbal IV.třída skupina C

DOLNÍ BŘEŽANY
• 30.10. 14:30 D. Břežany – Bojano-

vice fotbal III.třída skupina A

• 6.11. 14:00 Hvozdnice B – D. Bře-

žany fotbal III.třída skupina A

• 30.10. 14:30 Psáry B – D. Břežany 

B fotbal IV.třída skupina A

• 6.11. 14:00 D. Břežany B – Pikovi-

ce fotbal IV.třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 29.10. 14:30 D. Jirčany – Štěchovi-

ce B fotbal IV.třída skupina A

• 6.11. 14:00 Vrané B – D. Jirčany 

fotbal IV.třída skupina A

• 30.10. 14:30 Dobřichovice B – D. 

Jirčany B fotbal IV.třída skupina B

• 6.11. 14:00 D. Jirčany B – Všenory 

B fotbal IV.třída skupina B

CHOLUPICE
• 29.10. 14:30 Řeporyje – Cholupice 

fotbal I.A třída skupina B

• 6.11. 14:00 Cholupice – SK Střešo-

vice fotbal I.A třída skupina B 

• 30.10. 14:30 Bílá Hora B – Cholu-

pice B fotbal II. třída skupina C

• 6.11. 14:00 Písnice – Cholupice B 

fotbal II.třída skupina C

JESENICE
• 30.10. 14:30 Jesenice B – Libeř fot-

bal III.třída skupina A

• 6.11. 14:00 Zvole B – Jesenice B 

fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 29.10. 10:15 Brandýs-Boleslav 
– Jílové fotbal I.A třída skupina B 
• 5.11. 14:00 Jílové – D.Lhota fotbal 
I.A třída skupina B
• 29.10. 14:30 Jílové B – Hostivice 
fotbal okresní přebor
• 5.11. 14:00 Úhonice – Jílové B fot-
bal okresní přebor 

KAMENICE
• 29.10. 14:30 Kamenice A – Slušti-
ce fotbal III.třída skupina B
• 5.11. 14:00 Struhařov – Kamenice 
A fotbal III.třída skupina B
• 30.10. 14:30 Kamenice B – V.Popo-
vice B fotbal IV.třída skupina C
• 6.11. 14:00 Stř.Skalice B – Kame-
nice B fotbal IV.třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 30.10. 14:30 K. Přívoz – Zlatníky 

fotbal IV.třída skupina A

• 6.11. 10:15 Libeř B – K. Přívoz fot-

bal IV.třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 30.10. 14:30 Kostelec u K. B – Ra-

došovice A fotbal III.třída skupina B

• 5.11. 14:00 Mirošovice – Kostelec 

u K, B fotbal III.třída skupina B

KUNICE
• 29.10. 11:00 Česká Lípa – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga
• 5.11. 14:00 Kunice – Roudnice 
n.L. fotbal Česká fotbalová liga
• 29.10. 14:30 V.Popovice A – Kuni-
ce B fotbal okresní přebor
• 6.11. 14:00 Kunice B – Úvaly B fot-
bal okresní přebor

LIBEŇ
• 30.10. 14:30 Libeň – Okrouhlo fot-
bal IV.třída skupina A
• 5.11. 14:00 Zlatníky – Libeň fotbal 
IV.třída skupina A

LIBEŘ
• 30.10. 14:30 Jesenice B – Libeř fot-
bal III.třída skupina A
• 5.11. 14:00 Libeř – Hradištko B 
fotbal III. třída skupina A
• 6.11. 10:15 Libeř B – K. Přívoz fot-
bal IV.třída skupina A

LOJOVICE
• 30.10. 14:30 Lojovice – Senohra-

by B fotbal IV.třída skupina C
• 6.11. 14:00 Všestary – Lojovice 
fotbal IV.třída skupina C

MĚCHENICE
• 30.10. 14:30 Choteč – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 5.11. 14:00 Měchenice – Dobrovíz 
fotbal okresní přebor
• 29.10. 14:30 Vonoklasy B – Mě-
chenice B fotbal IV.třída skupina B
• 6.11. 14:00 Měchenice B – Dobříč 
B fotbal IV.třída skupina B

MIROŠOVICE
• 29.10. 14:30 Ondřejov A – Mirošo-
vice fotbal III.třída skupina B
• 5.11. 14:00 Mirošovice – Kostelec 
u K, B fotbal III.třída skupina B

OKROUHLO
• 30.10. 14:30 Libeň – Okrouhlo fot-
bal IV.třída skupina A
• 5.11. 14:00 Okrouhlo – Průhonice 
B fotbal IV.třída skupina A

PRŮHONICE
• 29.10. 14:30 Černošice – Průhoni-
ce fotbal okresní přebor
• 5.11. 14:00 Průhonice – Čisovice 
fotbal okresní přebor
• 30.10. 14:30 Průhonice B – Vestec 
B fotbal IV.třída skupina A
• 5.11. 14:00 Okrouhlo – Průhonice 
B fotbal IV.třída skupina A

PSÁRY
• 29.10. 14:30 Vestec – Psáry fotbal 
III. třída skupina A
• 5.11. 14:00 Psáry – Jíloviště B fot-
bal III.třída skupina A
• 30.10. 14:30 Psáry B – D. Břežany 
B fotbal IV.třída skupina A
• 6.11. 14:00 Vestec B – Psáry B fot-
bal IV.třída skupina A

SENOHRABY
• 30.10. 14:30 Senohraby B – Záluží 
B fotbal IV.třída skupina B
• 6.11. 14:00 Světice – Senohraby B 
fotbal IV.třída skupina B
• 30.10. 14:30 Lojovice – Senohraby 
B fotbal IV.třída skupina C
• 6.11. 14:00 Senohraby B – Ondře-
jov B fotbal IV.třída skupina C

ŠEBEROV
• 30.10. 14:30 Šeberov – Union Žiž-
kov fotbal I.B třída skupina B
• 6.11. 14:00 Háje B – Šeberov fot-
bal I.B třída skupina B

TOČNÁ
• 29.10. 14:30 Točná – Slavoj Podo-

lí C fotbal II. třída skupina C
• 6.11. 14:00 Košíře – Točná fotbal 
II.třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 29.10. 14:30 V.Popovice A – Kuni-
ce B fotbal okresní přebor
• 5.11. 14:00 Vyžlovka A – V.Popovi-
ce A fotbal okresní přebor
• 30.10. 14:30 Kamenice B – V.Popo-
vice B fotbal IV.třída skupina C
• 6.11. 14:00 V.Popovice B – Čestli-
ce fotbal IV.třída skupina C

VESTEC
• 29.10. 14:30 Vestec – Psáry fotbal 
III. třída skupina A
• 5.11. 14:00 Bojanovice – Vestec 
fotbal III.třída skupina A
• 30.10. 14:30 Průhonice B – Vestec 
B fotbal IV.třída skupina A
• 6.11. 14:00 Vestec B – Psáry B fot-
bal IV.třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 28.10. 18:00 Jíloviště B – Vrané 
fotbal III. třída skupina A
• 5.11. 14:00 Vrané – Davle fotbal 
III. třída skupina A
• 29.10. 14:00 Pikovice – Vrané B 
fotbal IV.třída skupina A
• 6.11. 14:00 Vrané B – D. Jirčany 
fotbal IV.třída skupina A

ZLATNÍKY
• 30.10. 14:30 K. Přívoz – Zlatníky 
fotbal IV.třída skupina A
• 5.11. 14:00 Zlatníky – Libeň fotbal 
IV.třída skupina A

ZVOLE
• 29.10. 14:30 Zvole – Krňany fotbal 
okresní přebor
• 5.11. 14:00 Hostivice – Zvole fot-
bal okresní přebor
• 29.10. 14:30 Davle – Zvole B fotbal 
III.třída skupina A
• 6.11. 14:00 Zvole B – Jesenice B 
fotbal III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 22. – 23.5.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 15. – 16.5.

ČFL Kunice – Liberec B 2:0

Kraj
I.AB Jílové – U.Janovice 5:1

Praha-východ
přebor Dobřejovice A – V.Popovice A 2:4

přebor Kunice B – Sibřina A 5:0

III.B Hrusice A – Kamenice A 0:6

III.B Struhařov – Kostelec u K, B 3:2

III.B Mirošovice – Louňovice B 3:10

IV.B Vyžlovka B – Senohraby A 3:3

IV.C Hrusice B – Kamenice B 2:2

IV.C Dobřejovice B – Lojovice 6:0

IV.C Senohraby B – Doubravčice 0:2

IV.C Strančice B – Čestlice 0:1

IV.C Mnichovice B – V.Popovice B 3:1

Praha-západ
přebor Měchenice – Zvole 1:4

přebor Krňany – Jílové B 3:1

přebor Horoměřice – Průhonice 0:0

III.A Radlík – Jesenice B 0:1

III.A Libeř – Davle 2:0

III.A Vrané – Psáry 2:2

III.A D. Břežany – Vestec 1:2

III.A Zvole B – Jíloviště B 9:0

IV.A Okrouhlo – K. Přívoz 4:1

IV.A Průhonice B – Psáry B 3:4

IV.A Vestec B – Libeň 2:4

IV.A Libeř B – D. Jirčany 1:2

IV.A Vrané B – D. Břežany B 2:2

IV.B D. Jirčany B – Dobříč B 2:3

IV.B Měchenice B – Davle B 1:2

ČFL Hlavice – Kunice 2:2

Kraj
I.AB Týnec – Jílové 0:2

Praha-východ
přebor Mukařov – Kunice B 0:5

přebor Sibřina A – Dobřejovice A 3:5

přebor V.Popovice A – Stř.Skalice A 2:6

III.B Kamenice A – Mnichovice A 0:1

III.B Březí – Mirošovice 3:1

III.B Kostelec u K, B – Hrusice A 1:3

IV.B Senohraby A – Řež B 9:0

IV.C Mukařov B – Senohraby B 5:1

IV.C Kamenice B – Mnichovice B 4:1

IV.C V.Popovice B – Strančice B 1:2

IV.C Doubravčice – Dobřejovice B 1:2

IV.C Lojovice – Stř.Skalice B 1:3

Praha-západ
přebor Průhonice – Úhonice 3:0

přebor Jílové B – Měchenice 2:3

přebor Zvole – Rudná 2:3

III.A Jíloviště B – Libeř 0:2

III.A Vestec – Vrané 6:2

III.A Psáry – Zvole B 8:1

III.A Davle – Radlík 4:2

III.A Slapy – D. Břežany 4:2

III.A Jesenice B – Hvozdnice B 3:6
IV.A Pikovice – Libeř B 2:1
IV.A D. Jirčany – Zlatníky 1:3
IV.A Psáry B – Vrané B 4:1
IV.A D. Břežany B – Štěchovice B 2:8
IV.A K. Přívoz – Vestec B 1:3
IV.A Libeň – Průhonice B 3:2
IV.B Vonoklasy B – D. Jirčany B 5:2

IV.B Čisovice B – Měchenice B 5:1

IV.B Davle B – Klinec 2:2

INZERCEINZERCE

Duo čarostřelců
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Jestli 

stojí ambice místního Tatranu 

na postup ze IV. třídy stále vy-

soko, je to především zásluhou 

útočného dua klasické značky 

„Black and White“. Černým 

je Adam Kačer, bílým Miro-

slav Hroník. Jejich bilance za 

sedm kol je nejlepší v regionu. 

V žádném zápase nevyšli stře-

lecky na prázdno!  Dohromady 

„nasázeli“ soupeřům 20 gólů, 

jen 10 (tedy polovina) jich zů-

stalo na ostatní hráče Tatranu 

(7 střelců). Skutečně, v modro-

žlutém dresu se sešlo opravdo-

vé duo čarostřelců. A přímý boj 

o postup? Až v předposledním 

kole podzimu dojde k duelu 

obou premiantů Kamenný Pří-

voz – Štěchovice B. Na střelcích 

bude hodně záležet. Ostatně, 

ve štěchovickém dresu hrají 

také celkem spolehliví střel-

ci, jmenují se Tomáš Čmakal, 

Petr Kůna a Jiří Hájek. Čí góly 

nakonec rozhodnou? To ukáže 

zmíněný zápas. Lepší z něho 

téměř stoprocentně přezimuje 

na první příčce. (zý)Miroslav HroníkAdam Kačer

TÝNEC – Hodně očekávaným 

byl duel Týnec – Jílové v I.A 

třídě krajského přeboru. Proč? 

Domácím sice patřil tak zvaně 

klidný střed tabulky, ale hosté 

z Jílového po domácí porážce 

s Bakovem 0:1 klesli až na po-

slední místo. Kdyby prohráli 

i v Týnci, stala by se jejich bilan-

ce už povážlivou. 

Čekal se jejich soustředěný vý-

kon a urputná snaha opustit tak 

nelichotivé postavení. Lepším 

druhým poločasem vyhráli 2:0 

(góly Chalupa a Javůrek). Snížili 

náskok na příčky před nimi na 

pouhý bod, přesto zůstali až na 

dně tabulky dál. Zajímavostí této 

skupiny je zjištění, že z našeho 

regionu si vede nejlépe nováček 

z Kostelce u Křížků (10. příčka). 

Týnec je příčku pod ním a Jílové 

poslední. Duel Jílové – Kostelec se 

hraje až v posledním kole 19. 11. 

v Jílovém. Vladimír Zápotocký

Ve vyrovnaném poli dorostenců 

patří do špičky 2. Jesenice (nejvíc 

vstřelených gólů, Šimeček a Gal-

ly rostou pro áčko dospělých) 

a 4. Průhonice. Bodují pravidel-

ně. Ve starších žácích začaly osl-

nivě Dolní Břežany (pět výher na 

úvod, skóre 30:5), s menším zis-

kem Jílové (4.), Vrané (5.) a Zvole 

(7.). Mladší žáky a starší přípravky 

podle očekávání opanuje Povltav-

ská akademie z Davle. V mladších 

žácích ji pronásledují stabilně 

dobré kádry Zlatník, Psár, Průho-

nic a Jesenice (2. – 5. příčka). Jen 

malé bodové rozestupy zazna-

menáváme u mladších přípravek. 

Nejčastější pořadí je toto: 1. Jese-

nice, 2. Dolní Břežany, 3. Průho-

nice, 4. Vrané. 

Vladimír Zápotocký

ZVOLE – Fotbalové soutěže 

těch nejmladších věkových 

kategorií už jsou na okresní 

úrovni v plném proudu. Co 

nás zatím zaujalo? Kdo 

tabulky vede? O tom pár 

následujících řádek.

Útočnou sílu představuje v kosteleckém dresu především Petr Dixa (dres č. 11). Původně odchovanec Slavie hrál divizi za Slavoj 

Vyšehrad. V Kostelci je už od roku 2002 a blíží se  úctyhodnému číslu 200 vstřelených gólů v tomto klubu Foto: Vladimír Brada

Velké finále

Ani posily nepomohly
HC Jesenice – Slavoj Velké Popovice 6 : 3

Domácí mají nejlepší obranu 

(1,125 gólu na zápas), hosté nej-

lepší útok (5,875 gólu na zápas). 

Nejlepší střelecký trojlístek sou-

těže dodávají právě tito sokové: 

Jurásek a Gökmen (Psáry), Štěpá-

nek (Vestec). Pikantní je fakt, že 

právě Gökmen přesídlil z Vestce 

do Psár. Další uznávaná jména 

v obou dresech? Karglové Vladi-

mír a Pavel, Macůrek a Kvasnička 

na straně domácích, Kuka, Brych, 

Kozel, Dubský, Dvořák na straně 

hostů. Do základních sestav mo-

hou ještě promluvit udělené karty 

a vyhlášené tresty na stop zápasy 

okresní „disciplinárky“. Ostatně 

i svazové orgány jsou si vědomy 

důležitosti zápasu. Nominován 

má být nejen hlavní, ale i oba 

pomezní rozhodčí a vyslán bude 

patrně i dohlížející delegát svazu. 

Jde skutečně o velké finále.

Vladimír Zápotocký

VESTEC – Fotbalový 

magnet podzimu! Takhle 

se skloňuje zápas dvou 

dosud neporažených 

soků v boji o postup do 

Okresního přeboru Prahy-

západ. Plakáty to hlásí, ale 

fotbalovým fanouškům není 

třeba připomínat: sobota 

29. 10. od 14.30 hod. 

Vestec – Psáry.

Až na dně

Dorost, žáci a přípravky 

Nenašli jste zde sportovní akci, kterou pořádáte? 

Chcete pozvat diváky na Vaše utkání? 

Znáte v regionu sportovce o kterém by se mělo napsat?

Dejte nám vědět na: skodova@nasregion.cz
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Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

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

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

Točené pivko: 
Plzeň 12o Kozel 10o 
Radegast Birell

Akce SLEVOŽROUT na Selském Statku
POKRAČUJE

Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 

www.radev.eu  e-mail: g.radev@seznam.cz 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 777 336 805, 777 333 899

víkend
od 4. 11. do 6. 11.

ZABÍJAČKOVÉ HODY
12. 11. od 19h

ŽIVÁ KAPELA PROSEX
BAND

Sobota 26. 11. 2011
od 20.00hod
DISKOTÉKA 

Celé pečené koleno s chlebem a dvě malá piva

169 Kč 

Na měsíc listopad máme
pro vás připravené:

za neskutečných

NOVÝ SHOWROOM OTEVŘEN
PRAGUE MARINA, JANKOVCOVA 8, PRAHA 7

Skutečný italský designový 
nábytek a kuchyně nejen 
značky Bonaldo

Kompletní dodávka 
interiéru na klíč

Služby architekta 
a interiérového designera

www.livingplus.cz

si namíchej
z originálních ingredienc

tel.: 724 161 694
profi1@seznam.cz  

TVŮJ OSOBNÍ 

PARFÉM+
 š

ir
ok

ý 
so

rt
im

en
t s

větových               parfémů za ceny pro každéh
o 

20 LET PRODÁVÁME 

TO NEJLEPŠÍ PRO 

VAŠE ZDRAVÉ SPANÍ

Nábytek

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

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

Fa PAMAX dále NABÍZÍ
 PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2) u hlavní silnice, 
vhodné na fitness, služby, sklady, obchod apod.

Více informací tel.: 605 295 089

AKCE R
OKU

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ  
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00

podmínky na www.pamax.cz 
Luxusní robotický vysavač ZDARMA 
Luxusní robotický vysavač ZDARMA 

k matracím.
k matracím. Akce platí do 31. 12. 2011

BYTY

Strančice u Prahy
723 329 678
www.cmsremizky.cz

v nízkoenergetických
RD

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

MŠ a ZŠ Sunny Canadian School 

 kvalifikovaného řidiče školního autobusu
 recepční – nutná znalost Aj a práce na PC
 hospodářku školní kuchyně – znalost programu VIS vítána
 vedoucí kuchařku - pro kapacitu jídelny 300 jídel
 provozní manažerku – nutná znalost Aj a dobré komunikační

 a organizační schopnosti

HLEDÁME

Bližší informace: 733 177 763

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, Správa Průhonického parku přijme: 

asistentku/asistenta PR oddělení
Požadujeme: SV s maturitou, dobrou znalost práce na  PC, 

vstřícné jednání, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, 

organizační schopnosti (provoz prodejny vstupenek a propagačního 

materiálu, správa audiovizuálního informačního systému parku), 

znalost Aj (Nj), řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody.

Nástup možný ihned .

Písemné nabídky zasílejte na adresu: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 

Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice 

nebo na e-mail: park@ibot.cas.cz, tel. kontakt: 267750346


