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V krvi byl alkohol
SÁZAVA – Alkohol zjistili 

12. listopadu sázavští poli-

cisté u padesátiletého řidiče 

Škody Felicia. První decho-

vá zkouška ukázala hodno-

tu 0,05 promile, druhá pak 

0,00 promile. Z důvodu nízké 

hladiny alkoholu policisté 

řidiči řidičský průkaz ne-

zadrželi. O hodinu později 

hlídka odhalila v Sázavě dal-

šího podnapilého řidiče. Tři-

atřicetiletého muže policisté 

zastavili v ulici Uhlířskojano-

vická. Ten hlídce nepředložil 

řidičské oprávnění. Při de-

chové zkoušce nadýchal 0,21 

a 0,22 promile. Další jízdu 

mu policisté zakázali.

Policie ČR

KRÁTCE

Shon, stres, 
nervy?

Letos určitě ne! 
Asi se mnou budete souhlasit, 

že většina vánočního stresu je 

nedefinovatelná. Všechno, co 

s nejkrásnějšími svátky v roce 

souvisí, je totiž veskrze příjem-

né. Dny volna, čas pohádek, 

dobré jídlo, pití, setkání s rodi-

nou, přáteli, rozdávání a přijí-

mání dárků… Jenže ouha. My 

jsme to hezké obalili stresem 

jako kapra strouhankou. Máme 

konec listopadu, a když si to 

všechno sepíšete a rozvrhnete, 

polovinu toho zbytečného pak 

vyškrtnete, máte velkou šanci, 

že poslední adventní týden už 

budete jen v pohodě, se sva-

řáčkem v ruce courat po ad-

ventních trzích a vychutnávat 

si atmosféru. Souboj s časem 

můžete vyhrát, když ještě pěkně 

v teple domova vymyslíte úplně 

konkrétní dárek pro každého, 

koho se chystáte obdarovat. 

Největším žroutem času i dobré 

nálady je bezcílné bloumání po 

přecpaných obchodech mezi 

dalšími bezradnými. Pro věčné 

potížisty, co nikdy nic nepo-

třebují a nechtějí, kupte to, co 

se dá sníst, nebo vypít. Se se-

znamem dárků, naplánovanou 

trasou, nabitou peněženkou 

a odhodláním zvítězit vyrazte 

do akce. S dospělými sourozen-

ci a kamarády se domluvte, že si 

dárky „ježit“ nebudete. S kolegy 

z práce zajděte na punč a cestou 

domů kupte pěkné vánoční ba-

licí papíry, dárkové tašky a prů-

hlednou izolepu. Při balení dár-

ků si pusťte koledy. Pak zažijete 

blažený pocit šprta, který se na 

písemku naučil už v pátek večer 

a má celý víkend klídek, zatímco 

ostatní tíží v sobotu černé svě-

domí a v neděli večer se snaží 

hekticky vše dohnat. 

Krásné svátky!

Miroslava Kačerová

GLOSA

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900
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Vykliďte 
své skříně, 
podejte 
inzerát 
zdarma 
přes 
Náš REGION 

a podpořte 
tak nadaci 
Naše dítě! 
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VÁNOČNÍ  PŘÍLOHA

Pomohou Véčkaři?

Ke třiceti letům nucených filmových prací byl

Petr Jachnin, filmový znalec spo-

lečně s Vítězslavem Praksem, 

duchovním otcem průhonické 

knihovny, připravili pro milovní-

ky Menzelových filmů jednoden-

ní festival, kterého se Jiří Menzel 

osobně zúčastnil. Petr Jachnin, 

zakladatel filmového klubu, se 

ujal moderování celého dne a re-

žisérovi přednesl rozsudek: 

„Po dobu své režijní, herecké 

i literární činnosti se mu ne-

ustále dařilo svý mi vý sledky 

systematicky a zdařile odpou-

távat veřejnost od práce. Ať už 

to byly návštěvy kin, divadel, 

seminářů, či snad setrvávání 

u televize, jsou ztráty naše-

ho pracujícího lidu exaktně 

vyčíslené v miliardách. Ano, 

někdo by snad mohl říci, že 

obohatil národního ducha, tra-

dice či snad přímo kulturu až 

v daleký ch krajích, ale polož-

me si otázku, kolik lidí mohlo 

za tuto dobu sledování jeho 

tvorby zasít, zvláčet či sklidit?! 

Z těchto důvodů se porota jed-

noznačně rozhodla odsoudit 

jmenovaného Jiřího Menzela ke 

30 letům nucený ch filmový ch 

prací! Proti tomuto rozsudku 

není odvolání,“ zakončil Petr 

Jachnin před více než osmde-

sáti Menzelovými fanoušky, 

kteří se sešli ve středu 26. října 

v průhonické sokolovně.  (pok)

 

Více o filmovém klubu a prů-

honické knihovně najdete na 

straně 5.

„Vážení porotci, lidoví soud-

ci, sudičky a rádci, pane 

obžalovaný , lide český . Ve věci 

obžalovaného Jiřího Menzela 

jste svorně rozhodli takto: 

Protože úspěch se v Čechách 

neodpouští a obžalovaný  

prokazatelně úspěšný  byl, 

je nutné k tomuto úspěchu 

zaujmout jednoznačné sta-

novisko,“ začínala řeč Petra 

Jachnina na filmovém festi-

valu Jiřího Menzela v Soko-

lovně Průhonice.

Jiří Menzel a organizátor Petr Jachnin před průhonickým publikem. Uhodnete, co je 

v krabici, kterou drží režisér v ruce? Foto: Jan Laták

Ten začíná být politickým téma-

tem strany Věcí Veřejných snad 

i proto, že se žádná další politická 

strana v této problematice nean-

gažuje. Před několika týdny na-

vštívila Jesenici místopředsedkyně 

poslanecké sněmovny Kateřina 

Klasnová, která slíbila otevřít na 

toto téma diskusi a přivést sem mi-

nistra dopravy Pavla Dobeše. To se 

jí v pondělí podařilo. Ministr se více 

než dvě hodiny věnoval zástupcům 

obcí a odpovídal na jejich otázky. 

Neodradí „Jihovýchod“ 
obyvatele kolem Říčan?
Říčany a okolní obce jako Muka-

řov, Vyžlovka či městská část Prahy 

– Uhříněves okruh potřebují. Říča-

ny projede denně přes 3 000 ná-

kladních automobilů. I proto na-

vštívil Pavel Dobeš 11. listopadu 

říčanskou radnici. Jedním z impul-

zů byla Petice za dostavbu Silniční-

ho okruhu kolem Prahy, konkrétně 

úseku 511 vedoucího od dálnice 

D1 směrem k Běchovicím, kterou 

v těchto dnech podepisují občané 

Říčan, Uhříněvsi a okolních obcí. 

Ta má jasný cíl: dostavět úsek 511 

co nejdříve. “Centrálními částmi 

města projíždí tisíce kamionů,” 

říká starosta Říčan Vladimír Kořen 

a dodává: “Přestože okruh povede 

v blízkosti našeho města, je to pro 

nás mnohem lepší a bezpečnější 

řešení než tranzit kamionů vedle 

základní škol, obchodů a rodin-

ných domů.”

Naproti tomu na jednání s mi-

nistrem v Jesenici byli i zástupci 

nedalekých Dobřejovic, které leží 

v těsném sousedství části okruhu, 

která je již v provozu. „V obci Dob-

řejovice provedla měření hluku 

dopravy po dobu 24 hodin u by-

tového domu v ulici Na Draškách 

dne 4. a 5. 10. 2011 autorizovaná 

firma. Naměřené hodnoty v noč-

ních hodinách překročily stano-

vené limity o 3,6 decibelů při plá-

nované poloviční frekvenci. Naše 

obec požaduje přijmout opatření 

ke snížení hlučnosti a dobudová-

ní protihlukových zábran. Tento 

problém se netýká jen Dobřejovic 

a okolních obcí, ale je varující pro 

město Říčany a obce, v jejichž blíz-

kosti povede další část Pražského 

okruhu,“ říká Mgr. Martin Čmolík, 

dobřejovický zastupitel. To samé si 

myslí i Miroslav Grund: „My chce-

me vyvolat diskusi a otevřít témata 

kolem hluku, aby se také v Říča-

nech nestalo to, že až se bude tam-

ní část okruhu provozovat, budou 

se lidé divit, za co vlastně bojovali. 

Jde o to, aby byl nový úsek posta-

ven pořádně, to je to, čím můžeme 

my přispět do diskuse.“

� pokračování na str. 6

JESENICE – Pražský 

okruh od svého uvedení 

do provozu v září loňského 

roku přinesl nám motoristům 

výhodné spojení se západní 

částí Prahy. Okolní obce 

a lidé, kteří v nich žijí, se 

ale od té doby potýkají 

s problémem, kterým je hluk. 

Na přelomu roku jsme se 

začali „hlukové“ problematice 

věnovat s Miroslavem 

Grundem, mluvčím inciativy 

za snížení hluku. Ten byl 

také jedním z iniciátorů 

schůzky s ministrem dopravy 

Pavlem Dobešem, která 

se uskutečnila v pondělí 

21. listopadu v Jesenici. 

Zúčastnili se jí starostové 

okolních obcí, které 

s okruhem těsně sousedí, 

i zástupci těch, které 

výstavba teprve čeká, s cílem 

otevřít debatu o HLUKU.

Jiří Menzel odsouzen v Průhonicích

Místopředsedkyně poslenecké sněmovny Kateřina Klasnová a ministr dopravy pavel Dobeš byli havními hosty „hlukové“ 

debaty v Jesenici Foto: Zbyněk Pokorný
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

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

jsou umocněny okolní 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
Od 6.11. 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). 

Tanec doprovází živá hudba (2 bubeníci, 

kteří mají též dlouholetou zkušenost s af-

rickými rytmy). Informace a registrace na 

tel.: 731 47 37 02 a emailu: anomisa@

email.cz. Co s sebou? Podložku na prota-

hování, pití, ručník,( raději tričko s dlouhým 

rukávem na protahování), a chuť tančit. 

Do Davle jezdí autobusy ze Smíchovského 

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

ka U školy, vchod zezadu)

DOBŘEJOVICE
27.11. od 16.00 hod.
Výstava věnců a rozsvěcení vánočního 
stromu – Zveme všechny na již tradiční 

prodejní výstavu adventních věnců, svícnů 

a vánočních dekorací u Obecního úřadu 

v Dobřejovicích. Mezi16.45 – 17.00 hod. 

rozsvítíme vánoční stromeček a společně 

s vůní punče, svařeného vínačka a voňavé 

vánočky přivítáme Vánoční čas. O.s. Dob-

řejovický čtyřlístek.

DOLNÍ BŘEŽANY
24.11. od 16.30 hod.
Výroba ozdobného rámečku – De-

coupage, barvy na sklo. Cena 150,- Kč 

včetně rámečku a výtvarného materiá-

lu), rezervace nutná. MC Břežánek o.s., 

U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

24.11. od 19.00 hod.
Zdravé Vánoce – předvánoční  před-
náška o zdravých cukrovinkách
Téma: celozrnné vánoční cukroví, žijeme 

zdravě i během Vánoc, strava pro zimní 

období. Blíží se nám Vánoce. Vše bude 

o „zdravějších“ vánočních cukrovinkách. 

Můžeme zabrousit i do alternativ k vá-

nočním salátům a tučným masům. Lek-

torka: Martina Součková , cena: 250,-Kč. 

MC Břežánek o.s., U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138

25.11. od 19.00 hod.
Adventní věnce – Přijďte si vyrobit advent-

ní věnec dle vlastního vkusu nebo se nechte 

inspirovat! Cena: 150,-Kč včetně jedlového 

věnce, vše potřebné k dekoraci věnce mož-

no zakoupit na místě. Rezervace nutná. MC 

Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní Bře-

žany,  www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138

26.11. (9.00 – 17.00 hod.), 
27.11. (9.00 – 16.00 hod.)
Předporodní kurzy pro maminky a ta-
tínky. Bonus: pro zájemce kurz vázání šát-

ků. Více na www.porodjinak.cz. Rezervace 

nutná.  Cena: 1990,- Kč (partner zdarma, 

příspěvek zdravotních pojišťoven). MC 

Břežánek o.s., U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138

27. 11. od 17.00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu splněných přání. Na náměstí vystoupí 

děti za Základní školy, Základní umělecké 

školy Harmony, MC Břežánku a z Dětské-

ho domova v Pyšelích. Čeká Vás i živý 

betlém. VÁNOČNÍ TRH: keramika, dárky, 

včelí produkty, šperky……. Nebude chy-

bět svařené víno, pečené kaštany a další 

dobroty. Navíc můžeme společně umožnit 

lepší start do života dětem z dětského do-

mova v Pyšelích. Adresný seznam přání 

bude k dispozici na místě. 

2.12. od 15.00 a od 16.30 hod.
Mikuláššké divadlo s nadílkou – Di-

vadélko Kůzle zahraje dětem pohádku 

„Cesta do Betléma“, pak následuje na-

dílka od Mikuláše a Čerta. Cena: 100,-

Kč/dítě, 50,-Kč/dosp. Rezervace nut-

ná. Vstupenky již v prodeji na recepci. 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138.

3.12. od 9.30 do 11.00 hod.
Pilates blok – Nebaví Vás  poskakování při 

aerobiku a dřina v zapocených posilovnách?  

Pak zkuste Pilates. Získáte krásné držení 

těla, pěkné tvary a pocit pohody! Plusem 

tohoto cvičení je, že Vám dokonale protáhne 

celé tělo a vylepší náladu. Cena 100,- Kč, 

rezervace nutná. U Náměstí 712,  Dolní Bře-

žany,  www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel. 773 619 138.

4.12. od 16.00 hod.
Adventní  koncert – Kaple Sv.Maří Mag-

daleny v Dolních Břežanech. Účinkují:  Jana 

Ludvíčková, Ondřej Lébr – housle, Daniel 

Prokeš – zpěv, Lukáš Klánský – varhany, 

klavír. Na programu : Rorátní a biblické 

písně, J.S.Bach, A. Dvořák a další. Vstu-

penky k zakoupení na OÚ Dolní Břeža-

ny,  cena 100,- Kč,  tel. 241 910 628

4.12. od 18.00 hod. 
BOSU CORE v Břežánku – od 4.12. 

pravidelně také každou neděli! Cvi-

čení na BOSU vede k efektivnějšímu 

zapojení svalů středu (CORE) a posí-

lení kosterního svalstva všech sva-

lových skupin. Nácvik stability CORE 

je bezkonkurenčně vhodný, bezpečný 

a účinný pro udržování tělesné kondice 

v jakémkoliv věku a to i u lidí s nadvá-

hou, neboť aktivuje hluboké svaly a ne-

zatěžuje již tak přetížené svaly. lektor: 

Petra Chrzanowská. Objednání cvičení 

vždy do pátku daného týdne pouze pro-

střednictvím emailu na chrzanowska@

email.cz nebo sms na 602692899. 

U Náměstí 712, Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138.

6.12. od 19.00 hod.
Design seminář – Vánoce. Přijďte si pro 
tipy na vánoční výzdobu vč. vhodných 
barevných kombinací a novinky z ob-
lasti vánočních dekorací a při tom nasát 
vánoční atmosféru třeba u dobré kávy. 
Lektorka: Ing.Lucie Micková, cena: 100,- 
Kč. U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.
mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

čtvrtek 8.12. v 19.00
Dekorování keramických PF – vybere-

te si hotová keramická PF přáníčka a dle 

Vaší fantazie si je ozdobíte. Pak už záleží 

jen na Vás, komu je věnujete. Cena: 40, Kč 

+ cena výrobku. U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

27.12. a 29.12. od 9.30 do 11.00 hod.
Aktivní vánoční svátky v Břežánku – Ne-

nechte děti sedět u televize a sebe u cukroví, 

přijďte do Břežánku. U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

HRUSICE
26. a 27. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
OS Šťastná rodina a Sbor dobrovolných 

hasičů zvou na 4. Hrusický vánoční 
jarmark, v hrusické sokolovně, vždy 

od 10.00 do 17.00 hodin. Srdečně zve 

OS Šťastná rodina a SDH.

3. 12.
Obecní úřad v Hrusicích pořádá „Miku-
lášskou pro děti“, sokolovna, začátek 

14.00 hodin. Srdečně zve OÚ Hrusice.

18. 12. od 18.00 hod.
Obecní úřad v Hrusicích zve na vánoční 
koncert „Ladovy vánoce“, sokolovna, 

vstupné 70,-Kč, děti zdarma, stolová 

úprava+překvapení. Zpěváci Národního 

divadla a Hudebního divadla Karlín. Srdeč-

ně zve OÚ Hrusice.

JESENICE
26.11.
Adventní věnec – Přijďte si vyrobit advent-

ní věnec se zkušenou fl oristkou. Cena 500,- 

Kč včetně materiálu. Více informací na 

www.mcpohadka.jesenice.cz. Termín bude 

v průběhu listopadu upřesněn. 

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

30.11. od 19.00 hod.
Kineziologie – Přátelské povídání 

s Mgr. Evou Korbelovou o možnostech 
kineziologie. MC Pohádka, Průmyslová 
1055, Jesenice u Prahy, www.mcpohad-

ka.jesenice.cz

4. 12. od 10.00 hod.
Vánoční trhy v JESENICI – Zveme Vás 

na 1. vánoční trhy, které se budou ko-

nat před obecním úřadem v Jesenici. 

Program: 10:00 – 18:00 vánoční trhy 

před OÚ Jesenice. 15:00 – 17:30 Mi-

kulášská besídka pro děti v kulturním 

domě. 17:30 Slavnostní rozsvícení 

vánoční ho stromu před OÚ starostou 

obce. 17:40 – 18:00 vystoupení dětí 

MŠ a pěveckého sboru ZUŠ Jeseni-

ce . Na vánočních trzích bude možné 

zakoupit vánoční zboží, drobné dár-

ky, ruční výrobky, vánoční dekorace, 

stromky a samozřejmě svařené víno 

a občerstvení. Vstup zdarma.

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

26. 11. od 16.00 hod. 
Rozsvícení vánočního stromu na Masa-
rykově náměstí, doprovodný program 

3. 12. od 8.00 do 12.00 hod.
Vánoční jílovské trhy
17.12. od 8.00 do 12.00 hod. 
Vánoční jílovské trhy
18.12.
Vánoční kocert Puellae de Bohemia 

v kostele Církve československé husitské 

KAMENICE
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

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. 

čísle 267 310 506

PSÁRY
3. 12. od 10.00 do 17.00 hod. 
Obec Psáry Vás srdečně zve na  1. vá-
noční trhy, které se budou konat na 

prostranství naproti obecnímu úřadu 

(u restaurace U 2 nervů) . Čeká na vás 

v 10 hodin zahájení trhů, které nabídnou 

široký sortiment vánočního a rukodělné-

ho zboží, ve 14 hodin zahájení odpoled-

ního bloku moderátorem, vystoupení dětí, 

soutěže s odměnami, slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu. Průvodci celého 

odpoledne budou Mikuláš, čert a anděl. 

Těšit se můžete i na stánky s občerstve-

ním, které budou nabízet svařák, klobá-

sy, přislíbeno je i sele na rožni, to vše za 

sympatické ceny.

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

servis.cz

 Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák Řep-

čice – www.kynologicky-servis.cz

SENOHRABY
26.11. od 8.00 do 13.00 hod.
Klub zahrádkářů pořádá tradiční ad-
ventní tržnici v sále restaurace U Andělů. 

Prodej: květiny, dárky, perník, řezbářské 

a keramické výrobky. Vstupné dobrovolné.

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

naší městské části zavítá v době Mi-

kuláše 1.12.2011 od 17 hodin divadlo 

V pytli, které má pro děti připravenou 

pohádku, čertovskou diskotéku s nadíl-

kou. Každý malý návštěvník dostane od 

Mikuláše balíček, který je financován 

dary od sponzorů. Vlastní vystoupení 

hradí městská část. Vstupné je 50,-

Kč.  Mikulášská pohádka pro děti se 

koná v tělocvičně základní školy, V La-

dech 6, Praha 4 – Šeberov.

ŠTIŘÍN
2.12. od 19.30 hod.
Hudební večery – Wabi Daněk a Miloš 

Dvořáček. Písně z nového alba „A život 

běží dál“. Vstupné 350,- Kč Rezervace 

vstupenek na recepci  – Tel.: 255736111.

18.12. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – Adventní koncert. 

Petra Alvarez Šimková (soprán). Rafael 

Alvarez (tenor). Daniel Wiesner (klavír). 

Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupenek 

na recepci  – Tel.: 255736111

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

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 především 

od českých autorů. Po tel. dohodě i mimo 

otevírací dobu: 323 665 212, 

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@post.

cz. Masarykova ul. č. 6.

Bruslení 
s kozlem

27.11. od 12.30 do 14.00 hod.
4.12.  od 15.30 do 17.00 hod.
10.12. od 15.00 do 16.30 hod. 
17.12. od 12.15 do 13.45 hod. 
18.12. od 15.30 do 17.00 hod.
25.12. od 13.00 do 14.30 hod.
26.12. od 13.30 do 15.00 hod. 
31.12. od 13.45 do 15.15 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 
let a důchodci – 20,- Kč.  Zimní sta-
dion HC Slavoj Velké Popovice.  

VESTEC
24.11. od 11.00 hod.
Barvička – výtvarný kroužek pro nejmenší 

děti, které si rády hrají s pastelkami, štět-

cem a modelínou. Budeme „matlat a pat-

lat“ takže zástěrka je nutná. Registrace na 

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

26. a 27.11.
Focení v Baráčku – přemýšlíte, jaký 

dárek by letos udělal radost Vašim blíz-

kým? A co třeba fotografie Vašich dětí 

nebo rovnou celé rodiny? Nejste si jistí, 

že by vaše děti vydržely náročné focení 

ve fotostudiu? Přijďte to vyzkoušet do 

Baráčku! Za 15 min focení zaplatíte 

pouze 290 Kč. Více informací na www.

rcbaracek.cz. Registrace na ifoto@

skalsky.net.

Změna programu vyhrazena

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz
Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 26. 11. 2011

disco 
grilování

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

INZERCEINZERCE

PIŠTE NÁM ! Chcete také pozvat čtenáře na akci, kterou pořádáte?

Zaregistrujte se na www.nasregion.cz /region jihovýchod a vložte svoji pozvánku (pište nám).
Více info na pokorny@nasregion.cz.

CEV Zvoneček, Březovská 382, Vrané nad Vltavou
www.cev-zvonecek.cz



Lenka Ondráková je zdánlivé-

ho stáří 35 až 36 let, hubené 

170 cm vysoké postavy. Má 

hnědé vlasy a zelené oči. Popis 

oblečení se nepodařilo zjistit.

Pohřešovaná je hlášena k trva-

lému pobytu ve Velkých Popo-

vicích, okr. Praha-východ. Na-

posledy byla viděna ve čtvrtek 

13. října 2011 kolem 14. hodiny 

při odjezdu ze svého součas-

ného bydliště v Dolních Břeža-

nech, okr. Praha-západ, v uve-

deném vozidle. 

Po jejím odchodu z domova 

byl nalezen dopis na rozlou-

čenou, který pohřešovaná za-

nechala v místě současného 

pobytu. Od té doby nepodala 

o sobě nikomu z rodiny ani 

z okruhu svých známých zprá-

vu. Policisté po pohřešované 

ženě vyhlásili celostátní pát-

rání, i po jejím vozidle. Pátrací 

relace byla uveřejněna i v hro-

madně sdělovacích prostřed-

cích. Bohužel se nepodařilo do 

současné doby vypátrat Lenku 

Ondrákovou, ani její vozidlo. 

Z tohoto důvodu se krimina-

listé opakovaně obracejí na 

širokou veřejnost se žádostí 

o pomoc při pátrání.

Veškeré poznatky k pohřešova-

né můžete oznámit na telefonní 

číslo: 974 882 476 nebo na bez-

platnou linku Policie ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Venkov touto výzvou nabí-

zí vládě a Parlamentu ČR, že 

pokud dostane tyto peníze, 

bude schopen splnit adekvátní 

části cílů, ke kterým se Česká 

republika zaváže Evropské ko-

misi, a to zejména konkurence-

schopnost, snižování chudoby, 

snižování rizik klimatických 

změn a inovaci a vzdělávání. 

Venkovem se podle této de-

finice rozumí území obcí do 

25 000 obyvatel, v nichž žije 

57 % populace ČR.

Třídenní národní konference, 

která dostala podtitul Venkov 

v Prčici, se zúčastnilo 250 zá-

stupců samospráv, státní 

správy a lidí z organizací i pri-

vátních subjektů, kteří se zabý-

vají rozvojem venkova nebo na 

venkově působí. Jednání pro-

bíhalo ve čtyřech skupinách 

podle předem daných témat, 

a to Veřejná osobní doprava 

na venkově, Venkov, rodina 

a tradice, Rozvoj a ekonomika 

venkova, Zemědělství a kra-

jina. Podněty, které z konfe-

rence vzešly, budou zaslány 

ministerstvům dopravy, země-

dělství, místního rozvoje a ži-

votního prostředí. 

Heslem workshopu Zemědělství 

a životní prostředí se stalo „Za-

bojovat za Česko“, a to nejen ve 

vztahu k Evropské unii, ale také 

k tuzemským spotřebitelům, 

kteří by měli dávat přednost do-

mácím výrobkům. Je třeba také 

připravit ucelenou strategii ven-

kova, která bude současně řešit 

všechny důležité oblasti, tedy 

půdu, vodu a krajinu.

Účastníci pracovní skupiny 

Rozvoj a ekonomika venkova 

se shodli na tom, že je potřeba 

spravedlivěji přerozdělovat da-

ňové výnosy pro obce, zasadit se 

o vymahatelnost práva a vytvo-

řit jasné a srozumitelné právní 

předpisy pro rozvoj podnikání 

a cestovního ruchu na venko-

vě. Podle účastníků workshopu 

Veřejná osobní doprava na ven-

kově rozhodují o veřejné osobní 

dopravě v současnosti ti, kteří ji 

nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, 

na ni nemají žádný vliv. Je proto 

třeba vytvořit koncepci, na níž se 

budou podílet hlavně samosprá-

vy a samotní občané.

Pracovní skupina Venkov, rodi-

na a tradice odmítla návrh mi-

nisterstva školství na optimali-

zaci škol, protože by to podle ní 

prakticky znamenalo likvidaci 

venkovského školství. Účastníci 

této pracovní skupiny podpořili 

tradiční hodnoty, mezi něž patří 

mimo jiné fungující rodina, péče 

o děti a seniory. Je podle nich 

také třeba podporovat pospoli-

tost venkovské komunity a ob-

čanských iniciativ.

Národní konferenci Venkov 

2011 pořádal Spolek pro ob-

novu venkova ČR v rámci Ce-

lostátní sítě pro venkov, zříze-

né Ministerstvem zemědělství 

ČR, v součinnosti s Národní sítí 

místních akčních skupin ČR. 

Dalšími partnery konference 

bylo Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, Ministerstvo život-

ního prostředí ČR, Ministerstvo 

dopravy ČR a Středočeský kraj. 

Akce byla spolufinancovaná 

z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.
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Půjčíme vám Euroklíč
DOLNÍ BŘEŽANY – Cestuje-

te s dětmi do 3 let? V MC Bře-

žánek si můžete proti vrat-

né záloze 300,- Kč vypůjčit 

EUROKLÍČ. Síť MC uzavřela 

smlouvu o spolupráci na 

projektu Euroklíč s Národní 

radou osob se zdravotním 

postižením ČR, o. s. Díky 

tomu se bude moci distribu-

ovat rodičům s malými dět-

mi Euroklíč, který umožňuje 

využívat sociální zařízení pro 

postižené nejen u nás, ale 

i v zahraničí. Místa osaze-

ná „Eurozámky“ lze najít na 

mnohých místech po celé re-

publice. Více informací: Er-

ror! Hyperlink reference not 

valid. a mcbrezanek.cz

Muzeum oslaví 120 let
JÍLOVÉ U PRAHY – V letoš-

ním roce uplyne již 120 let, 

kdy rozhodnutím tehdejší 

městské rady bylo v prosinci 

roku 1891 založeno „Městské 

museum“. V tomto roce da-

roval obci Leopold Čihák, jí-

lovský měšťan, na 400 před-

mětů a řadu písemností. Je 

tedy považován za zaklada-

tele muzea. Toto kulaté výro-

čí si připomínáme rozsáhlou 

výstavou, která mapuje vývoj 

muzea za poslední desetiletí, 

tedy od roku 2001, jeho akvi-

ziční, výstavní a kulturní čin-

nost i vývoj v kontextu roz-

voje celého regionu. Všímá si 

ale také rané historie muzea, 

především jeho zakladatele, 

již zmiňovaného Leopolda 

Čiháka. U příležitosti zahá-

jení výstavy vydává muze-

um publikaci Otakara Vorla 

„Okolo středu Čech“.

www.muzeumjilove.cz

S odpadem pomůže 
dotace

Ministr životního prostředí 

Tomáš Chalupa na základě 

doporučení Řídicího výboru 

schválil 9. listopadu předlo-

žené výzvy v rámci XIV., XV., 

XVI., XXV., XXVI. a XXVII. 

Obec Vestec dostala schvá-

lenou podporu Operačním 

programem životního pro-

středí v 4.1 – Zkvalitnění 

s nakládání s odpady – Sběr-

né dvory z celkových nákladů 

3 052 440 Kč – dotaci v celko-

vé výši 2 747 196 Kč. Dotace 

bude využita na vybudování 

Sběrného dvora naší obce. 

www.vestec.cz

Pomozme psímu útulku
LIBEŇ – Vážení spoluobča-

né, rok se s rokem sešel a my 

bychom vás opět rádi oslovili 

se žádostí o vánoční pomoc 

opuštěným pejskům, kteří 

jsou umístěni v útulku v Lib-

ni. Tento rok byl pro všechny, 

kteří se pohybují okolo tohoto 

útulku, velice těžký, po úmrtí 

majitelky a následně i její ma-

minky zůstali pejsci odkázáni 

na pomoc dobrovolníků, kteří 

veškeré náklady na chod útul-

ku financují z vlastních kapes. 

Věříme, že je mezi námi hod-

ně lidí, kteří budou ochotni 

pomoci. Žádáme o věcné 

dary útulku, a to především 

o granule pro starší pejsky, 

či pamlsky (piškoty). Tato 

sbírka probíhá ve dnech 28. 

11. –  5. 12. 2011 na Obecním 

úřadě Vestec. Předem vám 

děkujeme za ochotu pomo-

ci! Více informací o útulku 

a v něm umístěných psech 

najdete na webových strán-

kách www.utulek-liben.com

Kontrolovali vylidněné 
chaty

Šedesát rekreačních objektů 

zkontrolovali v rámci pre-

ventivní činnosti čtyři poli-

cisté z Obvodního oddělení 

Týnec nad Sázavou spolu se 

čtyřmi týneckými městskými 

strážníky 14. listopadu. Ne-

zjistili přitom žádné narušení 

rekreačního objektu. Ve čty-

řech chatách bylo na první 

pohled zřejmé, že v nich ně-

kdo pobývá. Šlo vždy o jednu 

osobu. Aby policisté vylou-

čili, že se nejedná o nezvané 

hosty nebo o osoby, po kte-

rých je vyhlášeno celostátní 

pátrání, na místě zjistili jejich 

totožnost. Se starousedlíky, 

z nichž někteří v rekreačních 

objektech bydlí celoročně, 

policisté pohovořili nejen 

o samotném zabezpečení 

chat a chalup, ale i o tom, 

zda se v chatových osadách 

nepohybují cizí nebo pode-

zřelé osoby. Další kontrolu 

rekreačních objektů policis-

té plánují uskutečnit ještě do 

konce letošního roku.

 por. Bc. Zuzana Stránská, 

Policie ČR 

Převrátil auto na střechu
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Devě-

tapadesátiletý řidič jel s vozi-

dlem Ford Fusion po silnici ve 

směru od Netvořic na Kamen-

ný Přívoz. Když předjížděl jiné 

auto, dostal smyk. Přestože se 

snažil srovnat řízení, střetl se 

s protijedoucím vozidlem, 

Ford sjel vpravo mimo silni-

ci, kde se převrátil na střechu 

a poté narazil do vzrostlého 

stromu. Jako první k nehodě 

přijela hlídka týneckých po-

licistů. Ta provedla u řidiče 

dechovou zkoušku. Řidič na-

dýchal hodnoty 0,06 a 0,05 

promile alkoholu v dechu. Na 

místo přijela sanita, avšak po-

moc její posádky řidič odmítl. 

Hmotnou škodu na vozidle 

odhadl na devadesát jedna 

tisíc korun. Policie ČR

Vstupenkou je ozdoba
JESENICE – Komise pro škol-

ství, kulturu, sport a volný 

čas zve děti na tradiční Mi-

kulášskou besídku, která se 

koná v neděli  4. prosince 2011 

od 15.00 do 17.30 hodin v kul-

turním domě v Jesenici. Budou 

připraveny soutěže, hry a malé 

dílničky, kde si děti budou 

moci vyrobit ozdobičky, na-

zdobit perníček a vyrobit obří 

vánoční řetěz. Samozřejmě 

nebude chybět Mikuláš s čer-

ty a andělem. Vstup pro děti 

i rodiče zdarma. Vstupenkou 

je doma vyrobená ozdoba, 

kterou děti zavěsí na náš vá-

noční stromeček.

MMikuuulááášsskkáá nnaaddííílllkkaa
44.122. se oood 1166:000 dodoo 19:00000

Čerti, andělé a Mikuláš obdarují hodné děti a zlobivé si čerti 
odnesou do zámeckého pekla.
Program:

16:00 – vánoční zvyky, 
 zvonkový průvod parkem

17:00 – zpívání koled, rozsvěcení 
 vánočního stromu, mikulášská 
 nadílka v zámeckém sále

Vstupné jednotné 90Kč/osobu 
– děti do 3 let neplatí!
Přijďte si užít vánoční atmosféru 
na zámek BERCHTOLD.
Těšíme se na vás – čert, anděl a Mikuláš!

ennní 
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Venkov v Prčici?

Pátrání stále bez úspěchu

Třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se zúčastnilo 250 

zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se 

zabý vají rozvojem venkova nebo na venkově působí Foto: Jaroslava Tůmová 

DOLNÍ BŘEŽANY

Kriminalisté z územního 

odboru Praha venkov – Jih 

již přes měsíc bezúspěšně 

pátrají po šestatřicetileté 

Lence Ondrákové a jejím 

osobním motorovém vozidle 

Honda Accord Tourer CM 

111, registrační značky: 

1SD6697, zelené barvy. 

Večerírek s Magorem

„Připravujeme výstavu knih Ivana 

Martina Jirouse, ukázky hudby, 

na níž se podílel.  Pustíme si růz-

né unikátní filmové záběry, fotky, 

přečteme ukázky z nejzajímavěj-

ších textů. Poslechneme si Ivana 

Martina Jirouse z archivu (autor-

ské četby básní, rozhovory),“ říká 

Vítězslav Praks, duchovní otec 

a šéf průhonické knihovny.

Součástí večerního programu 

bude i poděkování a přípi-

tek Ivanu Martinu Jirousovi.

„Máte-li doma dokumenty, 

vztahující se k Ivanu Martinu 

Jirousovi, a byli byste ochotni je 

na výstavu zapůjčit, vezměte je 

prosím s sebou! Jednáme nyní 

s Libri Prohibiti o zápůjčce sami-

zdatových vydání (českých i za-

hraničních) knih Ivana Martina 

Jirouse. Vypadá to dobře, zdá 

se, že uspějeme a výstava bude 

skvělá,“ dodává Vítězslav Praks.

(pok)

PRŮHONICE – Literární 

večer na téma Ivan Martin 

Jirous chystají nejen pro 

příznivce undergroundu 

na pátek 2. 12. od 19:30 

v Knihovně Průhonice. 

Vstupné je jako vždy 

zdarma. Na co se 

můžete těšit?

Pro splnění cílů rozvoje 

venkova, tedy obcí, 

zemědělství a lesnictví, 

malých podniků, neziskových 

organizací a spolků, bude 

třeba v letech 2014 až 2020 

minimálně 275 miliard korun 

z evropských fondů. Z toho 

by mělo být minimálně 

75 miliard Kč pro sektor 

zemědělství a lesnictví. 

Vyplývá to z Prčické výzvy 

účastníků národní konference 

Venkov 2011, která skončila 

minulý týden v Sedlčanech.
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Uhříněves je zkrátka dobrá volba pro bydlení. Dvě kvalitní základní Uhříněves je zkrátka dobrá volba pro bydlení. Dvě kvalitní základní 
školy a moderně vybavená státní školka. Městská část Praha 22 je školy a moderně vybavená státní školka. Městská část Praha 22 je 
také jednou z mála částí Prahy, kde se situace s nárůstem dětí řeší. také jednou z mála částí Prahy, kde se situace s nárůstem dětí řeší. 
Proto bydlení v Romanci II od Skansky má smysl nejen pro nás do-Proto bydlení v Romanci II od Skansky má smysl nejen pro nás do-
spělé, ale i pro naše malé následovníky. spělé, ale i pro naše malé následovníky. (PR)(PR)

Romance s aktovkou na zádech
V našem seriálu o bydlení v Uhříněvsi jsme se věnovali zná-V našem seriálu o bydlení v Uhříněvsi jsme se věnovali zná-
mým osobnostem, které tu bydlí či bydlely, představili jsme mým osobnostem, které tu bydlí či bydlely, představili jsme 
si komplex bytových domů Romance II z pohledu mladého si komplex bytových domů Romance II z pohledu mladého 
páru i rodinky s dvěma dětmi. Pojďme se tentokrát podívat páru i rodinky s dvěma dětmi. Pojďme se tentokrát podívat 
na mapu Uhříněvsi z ptačí  perspektivy. Představíme zdejší na mapu Uhříněvsi z ptačí  perspektivy. Představíme zdejší 
dvě základní školy a mateřskou školku.dvě základní školy a mateřskou školku.

ZŠ U Obory
Základní školu U Obory navštěvují především děti z Uhříněvsi od první do deváté třídy. Od VI. 

třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti, jako jsou Kolovraty, Benice, Pitkovice, ale přichá-

zí děti i z části Prahy a z Říčan. Letošní školní rok 2011/2012 navštěvuje školu 325 žáků. Škola 

pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Škola s tebou a pro tebe“. Mezi speciality ZŠ 

U Obory patří pořádání Olympijských her, nebo chcete-li „Odznak Všestrannosti Olympijský ch 

Vítězů“ za účasti olympijský ch vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. 1. září otevřeli dlou-

ho očekávanou přístavby školy, která dovolila navýšit kapacitu o 160 žáků na 500 žáků. Přibylo 

5 kmenových tříd a 3 odborné učebny, vybavené nejmodernější technologií, ať již na výuku pří-

rodovědných či informačních předmětů. MČ Praha 22 tak splnila jeden z úkolů v oblasti základ-

ního školství, tolik důležitý pro stávající i nové obyvatele.

ZŠ Bří Jandusů
„V letošním roce máme něco 

přes 480 žáků. Oproti loňskému 

roku nárůst cca o 35 žáků (bez 

navýšení počtu tříd),“ řekl nám 

v naší anketě 1. září Mgr. Jiří 

Měchura, ředitel druhé základ-

ní školy v Uhříněvsi, ZŠ nám. 

Bří Jandusů. „V průběhu roku 

chceme postupně pracovat na 

definování pojmů „kvalitní ško-

la“, „kvalitní učitel“ a zavede-

ní do praxe. Školní vzdělávací 

program „Věřit si a znát“, podle 

nějž vyučujeme již od šk. roku 

2005/2006 - již druhým rokem 

se podle něj vzdělávají všichni 

žáci školy. Aktuální a zřetel-

nou novinkou je výměna všech 

dveří v učebnách školy za celo-

prosklené s čirým sklem. Tímto 

se snažíme o další otevření vý-

uky a také o prevenci sociálně 

patologických jevů.“ Základní 

školu Bří Jandusů navštěvuje 

85 % místních děti, 15 % dojíždí 

z okolí. 

MŠ Za Nadýmačem
Další pavilony mateřské školy Za Nadýmačem otevřeli 31. října 

za přítomnosti vedení radnice, Heidi Janků, zástupců stavební 

firmy, pozvaný ch hostů, dětí a jejich rodičů. 

Páska byla slavnostně přestřižena u příležitosti otevření dvou nový ch pavilonů v areálu. 

Školka, která je situována na kraji města, se otevřela čtyřmi pavilony v roce 1980. Vybave-

ní pavilonů je nové, moderní a funkční. Areál disponuje třemi vybavenými tělocvičnami, dvě-

ma jídelnami. Kapacita MŠ je 252 dětí. Dětem slouží  zahrada o rozloze 5 000 m2 se dvěma 

zahradními domky se sociálním zařízením. Je  zde umístěno 8 pískovišť, skluzavky, dět-

ské domky pro hru, tabule na kreslení.

Roman Šebrle rozdává autogramy

1300 metrů
od Romance II

500 metrů
od Romance II

800 metrů
od Romance II

PRPR

Nadstandardní je i výuka výpo-

četní techniky po celou dobu 

studia. Studentům slouží 3 po-

čítačové učebny. V každé třídě 

naší školy je keramická tabule 

popisovatelná fixy, počítač a da-

tový projektor, ozvučení a plát-

no. Odborné a profilující před-

měty tvoří: technika cestovního 

ruchu, ekonomika, obchodní 

korespondence, účetnictví, vý-

početní technika, průvodcovství, 

základy práva, podniková eko-

nomika, psychologie, zeměpis 

cestovního ruchu a praxe v ces-

tovních kancelářích a hotelích.

Všechny zapůjčené notebooky 

obsahují programové vybavení 

pro plnohodnotné studijní vyu-

žití. Každý student má vzhledem  

k zavedení wifi sítě v budově 

školy volný přístup k internetu 

přímo ve svém notebooku. Ne-

dílnou součástí vzdělávacího 

programu je využití nejmoder-

nějších technických pomůcek 

a prostředků. Studenti jsou 

během studia připravováni na 

adekvátní začlenění na pracovní 

trh Evropské unie. Hlavní důraz 

klademe na výuku jazyků, prů-

vodcovství a výpočetní techniky. 

Každému studentovi je poskyto-

ván zcela individuální přístup. 

Vzdělání je to nejcennější, co si 

člověk nese jako svůj celoživotní 

kapitál. Proto ani vy neváhejte 

a pojďte studovat do nadstan-

dardně vybavené školy cestovní-

ho ruchu ARCUS. 

A další bonus navíc – mimo to, že 

škola poskytuje učebnice a seši-

ty zdarma, nabízí nově přijatým 

studentům týdenní jazykový 

a poznávací zájezd do Velké Bri-

tánie – ZDARMA.

Ve školním roce 2012/13  plá-

nujeme otevřít 2 třídy čtyř-

letého studia – 56 míst. Více 

informací najdete na www.

arcus9.cz a těšíme se na vás ve 

dnech otevřených dveří, kdy 

si naši školu můžete prohléd-

nout a zeptat se na vše, co vás 

ohledně studia zajímá.

RNDr. Josef  Závěta, ředitel školy, PR

Notebook zdarma

Vánoční sbírka pro děti 
z Kojeneckého ústavu v Krči

PRAHA 9 – Ano, taková 

je nabídka Soukromé 

střední školy cestovního 

ruchu ARCUS v Praze 9, 

Kardašovské ulici. Všem 

nově přijatým studentům 

zapůjčíme bezplatně 

notebook na celou dobu 

studia. Naše škola má 

dlouholetou tradici. Žáky 

s ukončeným základním 

vzděláním (absolventy 9. tříd 

ZŠ), přijímá již od roku 1993 

a je zřejmě jedinou střední 

školou, která vyučuje od 

2. ročníku povinně tři cizí 

jazyky. Nabízíme angličtinu, 

němčinu, španělštinu, 

ruštinu a francouzštinu.

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

Na Vánoce by sestřičky ocenily 

pro ústavní dětičky a mimin-

ka kojeneckou váhu. Značku 

a nákup váhy  konzultujeme 

s MUDr. Šilhánkovou (vran-

ská pediatrička). Předpoklá-

dám, že penízky zatím máme 

na jednu váhu. Chce-li někdo 

učinit dobrý skutek a zakoupit 

druhou  kojeneckou váhu (cca 

1.000 Kč, starší přes net cca 

800 Kč), bude vítán!! (Darovací 

smlouva pro odpis daní je sa-

mozřejmostí.) Bude to krásný 

vánoční dárek pro krčská mi-

minka v ústavu. 

Dále roční děti potřebují kr-

tečkovské „lacláčkové“ kal-

hotky. Máte-li doma tepláčky 

s laclem (s kšandami) na roč-

ní dítě a už je nepotřebujete, 

nebo je chcete koupit... udě-

láte radost. Můžete jednoduše 

zakoupit ve Zvoli v obchůd-

ku Sen 

Po  10.00 – 18.00

Út  zavřeno

St  10.00 – 18.00 

Čt  10.00 – 18.00 

Pá 10.00 – 16.00

Na e-shopech tepláčky koupí-

te za 99,- Kč. Za 200 Kč, které 

běžně necháte za jednu do-

mácí lehkou rodinnou večeři, 

obléknete dvě děti! www.ve-

seledite.cz, www.babychic.cz

Kam s tím? 
Zde (u paní učitelek), železář-

ství Kreisa (Alena Kopanicová 

tel.: 608 031 230) 

nebo obchůdek s dětským oble-

čením Sen

Dokdy? 
Do Mikuláše 6. prosince 2011

www.zvolskemamky.webnode.cz

Pořádá: sdružení (Nejen) Zvolské mamky 
www.zvolskemamky.webnode.cz



Největší akcí byl zatím jednoden-

ní festival Jiřího Menzela, který 

pánové zorganizovali v průho-

nické Sokolovně koncem října. 

„Rádi bychom poděkovali panu 

Babišovi, který bezplatně zapůjčil 

sál Sokolovny, a místní základní 

škole, která půjčila židle a vyšla 

nám všemožně vstříc i v době vol-

na,“ říkají oba dva. Vítězslav Praks 

dodává: „Festival klapl krásně, 

přišlo přes sedmdesát lidí, což je 

na průhonické poměry a první 

ročník hodně. A Jiří Menzel byl 

skvělý, v nejbližších dnech chys-

táme publikaci videa.“

To, že mají v knihovně filmový 

klub, není náhoda. Tatínek Petra 

Jachnina byl uznávaný filmový 

historik, který zakládal filmové 

kluby v Čechách již v roce 1963. 

Sám Petr Jachnin dlouho pláno-

val v Průhonicích filmový klub 

založit. „Když jsme se poprvé 

viděli s Víťou, tak po prvních 

deseti vteřinách nám bylo jasný, 

že spolu musíme spolupracovat. 

Já jsem vlastně profesionální 

nápadolog a bonviván a Vítek 

je profesionální pragmatik, umí 

s věcma pracovat a umí pracovat 

se mnou,“ popisuje začátek spo-

lupráce Petr Jachnin.

Od nápadu nebylo daleko k či-

nům. Každý čtvrtek mohou mi-

lovníci stříbrného plátna used-

nout do židlí a shlédnout za 

pomoci projektoru filmy, které 

Petr Jachnin uvádí a představu-

je, neboť jak říká Vítězslav Praks: 

„On ví o filmech všechno.“ Pár 

týdnů po úspěšném prvním fes-

tivalu již přemýšlejí o dalším. 

„Rádi bychom udělali festival 

Jana a Zdeňka Svěrákových. 

A rádi bychom opět v průhonic-

ké sokolovně,“ představují oba 

pánové svou vizi.

Knihovna nejen pro čtenáře
Vraťme se ale ke knihovně. Ta 

má v tuto chvíli desítky tisíc ti-

tulů jak v tištěné, tak  elektro-

nické podobě. Do knihovny se 

nechodí jenom půjčovat knížky 

ale můžete tu číst časopisy, elek-

tronické knihy. „Umíme sehnat 

i speciální knížky dostupné jen 

v zahraničí, prakticky do 14 dnů. 

Snažili jsme se odstranit barié-

ry – zprovoznili jsme službu pro 

Průhonice a Čestlice – rozvážíme 

knížky starým a postiženým  li-

dem,“ říká Vítězslav Praks, který 

se myšlenkou založení knihovny 

zabýval již při studiích na vyso-

ké škole. Aby mohl provozovat 

knihovnu v Průhonicích, kde žije 

s rodinou, založil občanské sdru-

žení ČTE! To za několik měsíců 

zrekonstruovalo prostory na síd-

lišti vedle základní školy, pár mi-

nut pěšky od náměstí. Prostory 

knihovny ovšem nevyužívají jen 

čtenáři a filmaři, ale i žáci, kteří 

navštěvují kroužky, jako jsou hra 

na kytaru, výpočetní technika, 

ruština, francouzština, kurzy 

procvičování paměti, šachový 

a historický kroužek.

Přehled kurzů v Knihovně 
Průhonice:

Kytara pro začátečníky 

 (úterý od 14:00)

Kurz procvičování paměti  

 (úterý od 17:00)

Výpočetní technika pro začá-

tečníky (středa od 17:00)

Výpočetní technika pro pokro-

čilejší (středa od 18:30)

Kytara pro pokročilejší (čtvr-

tek od 14:00)

Ruština pro začátečníky (čtvr-

tek od 17:30)

Francouzština pro začátečníky 

(sobota od 9:30)

Šachový kroužek 

 (pátek od 18:00)

Historický kroužek 

 (sobota od 11.00)

Provozní doba knihovny:
ČT a PÁ 16 – 22 hod. • SO 8 – 13 hod.

www.knihovnapruhonice.cz

Umístění: Underground bytové-

ho domu Na Sídlišti III/411 – 412, 

Průhonice. Přístup do knihovny je 

kompletně bezbariérový a je vyba-

vena WC pro vozíčkáře. 

Program filmového klubu:
Filmovým klubem provází Petr 

Jachnin. Promítáme každý čtvrtek 

od 19:30 hod. Promítáme na stěnu 

pomocí výkonného projektoru při-

pojeného k PC, zvuk je stereo; star-

ší ukázky pouštíme z videokazet. 

Vstupné je & vždy bude zdarma. 

Promítání filmu předchází úvodní 

slovo, představení filmu, charakte-

ristika filmu z hlediska filmové vědy 

v podání vynikajícího odborníka na 

filmovou vědu Petra Jachnina.

24. 11. od 19:30 Nanuk člověk 

primitivní – Grifith a Hřebejk 

– Musíme si pomáhat

1. 12. od 19:30 Večer nevánoč-

ní – Někdo to rád horké. Uvede 

Y. Přenosilová

8. 12. od 19:30 Rychlost a fi-

nance. Film: Bugsy

15. 12. od 19:30 Konec roku 

s M. Formanem

22. 12. od 19:30 Bonusy

Zbyněk Pokorný
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Objekt Motorestu Naháč odkou-

pila ve značně zchátralém stavu 

společnost ZFP akademie, a.s. 

(dále též ZFPA), která se již před-

tím stala majitelem o 200 m výše 

položeného objektu s rozestavě-

ným betonovým skeletem. ZFPA 

tento objekt zrekonstruovala 

a přestavěla na Seminární hotel 

AKADEMIE, který je v provozu 

od roku 2006. Po 5 letech fun-

gování hotelu přistoupila ZFPA 

v lednu tohoto roku k totální re-

konstrukci motorestu.

„Jsem rád, že z původní investiční 
příležitosti nakonec vznikl opět 
motorest, který bude poskytovat 
v této době tolik žádané kvalitní 
služby na dálnici D1,“ řekl ředi-

tel hotelu Akademie Naháč Ma-

rek Škvor. Zároveň zdůraznil, 

že za velmi pozitivní považuje 

širokou škálu služeb, kterou je 

motorest schopen nabídnout. 

„Není to jenom výborná teplá 
a studená kuchyně a čistota, kte-
rá oslovuje každého návštěvní-

ka, ale odpočinout si zde mohou 
rodiny s dětmi, jimž je k dispozi-
ci terasa a dětské hřiště. Zajíma-
vým místem se motorest stal i pro 
manažery a cestující obchodní 
zástupce, neboť v klimatizova-
ných prostorách restaurace je do-
stupné bezplatné wi-fi připojení 
k internetu. Věřím, že zkušenosti 
z provozování našich tří Semi-
nárních hotelů Akademie zde 
na Naháči, ve Velkých Bílovicích 
a v Hrubé Vodě u Olomouce nám 
pomohou k tomu, že i tento pro-
voz se stane vyhlášeným místem 
s odpovídající kvalitou služeb 
pro naše návštěvníky,“ uvedl 

Marek Škvor. 

V prostorách Motorestu Naháč 

je k dispozici 80 míst k sezení 

u stolu a dále 30 míst u stolu na 

venkovní terase. Základní nabíd-

ku tvoří teplá a studená kuchy-

ně, která nabídne nejen tradiční 

česká jídla ve vysoké kvalitě, ale 

bude nabízet i vlastní speciality.

 „S tak promyšlenou, stylově čis-
tou a přitom návštěvníkem jistě 
velmi příjemně vnímanou ar-
chitekturou jsem se na našich 
dálnicích a silnicích dosud ne-
setkal. Již jenom samotná ná-
vštěva tohoto zařízení Vás osloví 
dojmem čistoty a pohostinnosti. 
A tento dojem ve mně přetrval 
i při návštěvě sociálního zaříze-
ní, u výdejní linky a při samotné 
konzumaci vybraného jídla. Zdá 
se, že si provozovatel pečlivě po-
hlídal i personál motorestu, který 
působí velmi vstřícně a profesio-
nálně. To vše dle posledních tren-
dů „family friendly“ s nezbytným 
přebalovacím pultem, dětským 
hřištěm a v nekuřáckém pro-
středí. Pokud mu to vydrží, pak 
by se Motorest Naháč mohl stát 
vskutku oázou odpočinku srov-

natelnou s obdobnými zařízení-
mi v západních zemích Evropy,“ 

uvedl po své návštěvě motores-

tu přední odborný konzultant 

v oboru cestovního ruchu a mo-

torismu Ing. Vladimír Hloušek.

VYUŽIJTE K NÁVŠTĚVĚ 

SLEVOVÝ KUPON

Legenda ožila, Motorest Naháč na D1 již slaví 3 měsíce provozu
Je to již čtvrt roku, co 

se opět otevřely brány 

Motorestu Naháč na 29. km 

dálnice D1 ve směru na 

Prahu (exit 29 B). Služeb 

nově zrekonstruovaného 

motorestu mohou 

návštěvníci využít každý 

den od 6.00 do 21.30 hod. 

Hosty přivítají moderní 

klimatizované prostory 

s nabídkou 

teplých i studených 

pokrmů připravených 

ve vlastní kuchyni, 

vybavené nejmodernější 

výrobní technologií.

PRPR

Ďábelsky nabitý program

Co v Lihovaru najdete? Na třech poschodích sídlí obchody s módou, kadeřnictví, 

nehtové studio, restaurace, kavárny, drogerie, prodejna obuvi, dětského oblečení, 

hračkářství, čajovna i prodejna mobilních telefonů

ŘÍČANY – V pátek 11. listopadu 

otevřelo brány nové Obchodní 

centrum Lihovar. Den před tím, 

v rámci takzvaného mediálního 

dne, nebo chcete-li otvíračky pro 

celebrity, poctily nově otevřený 

areál hvězdy známé i známější. 

Jmenujme například herce Václava 

Postráneckého, který jako říčanská 

celebrita společně s Evou Decaste-

lo, starostou Kořenem a Ivo Pfan-

nenstielem, jednatelem společ-

nosti Farsight přestřihl pásku před 

objektivy lačných fotografů. 

Záměrem investora je vytvořit 

z historických budov lihovaru mo-

derní komerčně společenské cen-

trum ideálních parametrů a neza-

měnitelného genia loci, ve kterém 

naleznou zákazníci širokou škálu 

obchodů, služeb a restaurací do-

plněných nezbytným zázemím 

a kancelářskými prostory.

Nové nákupní centrum vyrostlo 

v areálu bývalého lihovaru, jehož 

historie se datuje na začátek 20. 

století. V roce 1939 zdejší po-

zemky koupil úspěšný žižkovský 

výrobce likérů Emil Dynybyl. 

Do tří let přebudoval chátrající 

obuvnický podnik na moderní 

ovocný lihovar, který se později 

rozrostl na jednu z největších li-

kérek v Československu.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Zdroj: www.oclihovar.cz

Lihovar plný celebrit

PRŮHONICE – V květnu 

letošního roku za účasti 

starostky Průhonic Hany 

Borovičkové poprvé otevřela 

své dveře v undergroundu 

bytového domu Na Sídlišti 

průhonická knihovna. Za 

jejím vznikem stál nadšenec, 

optimista, vzdělanec i politik 

a člen České pirátské strany, 

Vítězslav Praks. Nedlouho 

poté mu zvoní telefon a na 

drátě další osobnost, filmový 

znalec Petr Jachnin. „Chtěl 

bych u vás založit filmový 

klub!“ Oba dva si udělali čas 

k rozhovoru o budoucnosti 

knihovny i filmového klubu. 

A protože možnosti aktivit 

v knihovně i ve filmovém 

klubu jsou opravdu široké, 

bylo si o čem povídat.

30. května slavnostně otevřela knihovna v Průhonicích. Za půl roku nabízí desetitisíce 

titulů, kroužky kurzy i aktivity filmového klubu Foto: jan Laták

Bývalá budova základní ško-

ly č. p. 128 je nevyužívanou 

školou. Původní budova byla 

postavena v r. 1830. V r. 1957 

byla provedena přístavba (WC, 

kotelna, šatna). V r. 1978 byla 

vypracována dokumentace 

stávajícího stavu ZDŠ. Jedná 

se o zděnou budovu s dvěma 

nadzemními podlažími, půdou 

a částečný m podsklepením. 

V přízemí jsou situovány 2 třídy, 

kabinet, 2 šatny, 3 WC, kotelna 

a uhelna. V 1. patře jsou 3 třídy, 

3 WC. Suterén tvoří pouze pro-

stor pod schodištěm a zapuště-

ná kotelna. Půda je nevyužitá. 

Zastavěná plocha budovy činí 

332 m2. Budova je napojena na 

veřejný vodovod, veřejnou ka-

nalizaci a elektřinu.

Technický  stav budovy je 

přiměřený  jejímu stáří. Venkovní 

úpravy - přípojky vody, kanali-

zace, elektřiny, oplocení, vrata 

a vrátka. Dle platného územního 

plánu obce Vrané nad Vltavou se 

jedná o území občanské vyba-

venosti a služeb - OV. Pozemek 

č. parc. st. 53 o vý měře 865 m2 je 

evidovaný  jako zastavěná plocha 

a nádvoří, z toho 533 m2 ve skuteč-

nosti tvoří neudržovaná zahrada. 

Na pozemku rostou borovice, 

lísky a neudržované ovocné dře-

viny. Další popis předmětný ch 

nemovitostí je uveden ve znalec-

kém posudku č. 421-7/11. Cena 

předmětný ch nemovitostí dle 

znaleckého posudku č. 421-7/11: 

4.500.000,- Kč

Prohlídky jsou možné v násle-

dujících termínech:

Dne 5. prosince 2011 
od 15,00 do 16,00 hodin

Dne 16. ledna 2012 

od 15,00 do 16,00 hodin

Sraz zájemců o prohlídku je 

vždy před hlavním vchodem do 

předmětné budovy, tj. na ad-

rese V Zídkách 128, Vrané nad 

Vltavou. Po předchozí domluvě 

s vyhlašovatelem je možná i in-

dividuální prohlídka v jiných 

termínech.

Původně obec počítala s proná-

jmem - o tomto záměru infomo-

vala v průběhu dubna letošního 

roku. „Přednostně budou vy-

bírány ty záměry, které budou 

zaměřeny na sociální využití 

(provoz domu s pečovatelskou 

službou pro seniory apod.), po-

třebné zejména pro občany Vra-

ného nad Vltavou,“ bylo tehdy 

uvedeno v nabídkovém formu-

láři. Jak dopadne prodej a co ve 

„škole“ vznikne, o tom budeme 

informovat v Našem REGIONU.

Zbyněk Pokorný

Škola na prodej
VRANÉ NAD VLTAVOU 

Výběrové řízení „Škola Vrané 

nad Vltavou“na zjištění 

zájemce o koupi budovy 

školy vyhlašuje vedení 

vranské radnice.

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Mistr režíruje Vítězslava Prakse (vlevo) a Petra Jachnina v rámci zatím největší akce průho-

nického filmového klubu – Jednodenním festivalu Jiřího Menzela Foto: Jan Laták



� pokračování ze str.1

Dvě iniciativy – dva zájmy
V každém případě tady vznik-

la zajímavá situace – na jedné 

straně Říčany a přilehlé obce 

a jejich zájem na pokračování 

výstavby okruhu: Město Říča-

ny spolu s okolními obcemi 

iniciovalo petici za dostavbu 

silničního okruhu kolem Prahy 

v úseku 511. 

V Mukařově petici jednomy-

slně podpořilo zastupitelstvo 

obce. V současné době pro-

bíhá sběr podpisů. Společ-

ně s říčanskými ji podepisují 

obyvatelé Mukařova, Louňo-

vic, Vyžlovky a Uhříněvsi. Na 

druhé zkušenosti „Jihovýcho-

du“ s hlukem z projíždějících 

aut a překračování hluko-

vých limitů. 

Řešení? „Postavit nový úsek 

okruhu pořádně, aby splňoval 

hlukové limity, a využít třeba 

i jiné materiály, jako je gumo-

asfalt a podobně? To by bylo 

moc jednoduché. Problém je 

složitější. Je zapotřebí zapo-

jit ministerstvo zdravotnictví, 

aby přehodnotilo nově schvá-

lené legislativní normy, které 

de facto navyšují hlukové li-

mity slovy jednoho z účast-

níků tak, že „momentálně 

dovolují komukoli postavit 

cokoli.“ K tomu se zavázala 

místopředsedkyně poslanecké 

sněmovny Kateřina Klasnová 

v pondělí v Jesenici.

Složité téma, do kterého se ni-

komu kromě Věcí Veřejných 

a dotčených obyvatel, které 

trápí hluk, moc nechce. Těch 

jsou ale jen na jihovýchod od 

Prahy desetitisíce. Pomohou 

jim Véčkaři? 

Zbyněk Pokorný
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Nová náves voní romantikou

Pomůže zelené úřadování?

Vánoční rady 
přímo od policistů

Rybník byl odbahněn, dostal 

novou hráz, dřevěné molo s po-

sezením, chodníček na hrázi. 

Okolí kapličky a uličky kolem 

místních historických statků zís-

kaly kamennou dlažbu. Vznikly 

nové chodníky, doprava je zklid-

něna, byly vysázeny nové stromy 

a celkový dojem podtrhují la-

vičky k posezení a nové veřejné 

osvětlení. „Vedení dolnobřežan-

ské radnice ukázalo, že nemyslí 

pouze na samotné Dolní Bře-

žany, ale že se dovede postarat 

o pěkný vzhled přilehlých obcí, 

které pod Dolní Břežany patří,“ 

řekl starosta obce Věslav Micha-

lik. Po zdařilé regeneraci návsi 

v Dolních Břežanech v roce 2008 

se jedná o další citlivou obno-

vu historické části obce. Autor-

kou architektonického řešení je 

Ing. arch. Anna Kovářová, která 

o provedené stavbě řekla: “Lho-

tecká náves touto rekonstrukcí 

získala zpět svůj romantický ves-

nický charakter.“ 

Rekonstrukci provedla firma EKIS 

a.s. Celkové finanční náklady si 

vyžádaly částku téměř 10 mil. Kč. 

Projekt byl finančně podpořen 

Regionálním operačním progra-

mem Střední Čechy částkou přes 

6 mil. Kč. Slavnostní otevření pro-

běhlo v pátek 11. listopadu, kdy 

na obnovenou náves přijel svatý 

Martin na bílém koni.

www.dolnibrezany.cz

DOLNÍ BŘEŽANY 

Historická náves 

s romantickou kapličkou 

a rybníčkem ve Lhotě, místní 

části Dolních Břežan, prošla 

kompletní rekonstrukcí. 

Slovo Vánoce pochází z ně-

meckého výrazu Weinachten, 

tedy svaté noci. Jenže čekání 

na jejich příchod, tedy advent, 

s sebou bohužel často spíš než 

klid a radost nese stres a zma-

tek, tedy ideální podmínky pro 

lidi, kteří se živí velmi hříšně 

– tedy krádežemi. A bohužel 

stále mají zdatné pomocníky 

právě tam, kde by měli na-

razit na největší odpor, tedy 

v samotných svých obětech. 

I proto je dobré opět si připo-

menout některé zásady, které 

zlodějům přinejmenším zkom-

plikují nebo rovnou znemožní 

naplnění jejich úmyslu. 

Nepracují sami 
Především je třeba mít na pa-

měti, že pro kapsáře a zloděje 

platí, že nejlepší místo je to, 

kde je hodně lidí. Vybírají si 

proto prostředky a prostory 

MHD, velká nákupní centra, 

tržnice a trhy. Kromě toho 

například kapsáři většinou 

nepracují sami, ale ve skupi-

nách. Uměle vyvolají rozruch, 

využijí zmatku a nepozornosti 

lidí pro to, aby je okradli. Pro-

to se snažte vyhnout tlačeni-

cím, například při nastupo-

vání do tramvaje nebo metra, 

a dávejte si dobrý pozor na 

lidi, kteří například z ničeho 

nic dostanou strach nastoupit 

na eskalátor nebo do tramva-

je. Pokud zjistíte, že se vás ně-

kdo pokouší okrást, začněte 

na sebe hlasitě upozorňovat, 

snažte se na sebe upoutat po-

zornost, důležité je vyvést pa-

chatele z míry. Pokud jste byli 

okradeni, okamžitě to oznam-

te na nejbližší místní oddělení 

Policie ČR. 

Jak ochránit svůj majetek:
Nenoste u sebe zbytečně vel-

kou hotovost.

Platební karty a PIN ukládejte 

odděleně, nejlepší je PIN si ni-

kam nepsat.

Nenechávejte peněženku na-

vrchu kabelky, nákupní tašky či 

batohu, nenoste ji v průhled-

ných taškách nebo kapsách 

zavazadel.

Nikdy nenoste peněženku nebo 

cennou věc v zadní kapse u kalhot. 

Jedná se jen o další příležitost, jak 

o ni přijít.

Nenechávejte kabelku nebo 

peněženku při nakupování bez 

dozoru, tedy například v ná-

kupním košíku, vozíku nebo na 

odkládacím pultu pro nákup. 

Často stačí jen se otočit k re-

gálu se zbožím nebo si zvážit 

ovoce, i tak malá chvilka zloději 

stačí. Nesete-li zavazadla a ba-

líčky, mějte kabelku co nejblí-

že k tělu, nejlépe mezi tělem 

a dalšími taškami.

Noste kabelku těsně u těla, 

vždy zapnutou a ideálně s rukou 

na zapínání. Méně tím zloděje 

vyzýváte a navíc mu ztěžujete 

provedení krádeže.

Kontrolujte uzavření svých 

zavazadel. Nejvhodnější z hle-

diska bezpečnosti jsou zava-

zadla se složitějším způso-

bem uzavírání.

Buďte ostražití, opouštíte-li 

peněžní ústav nebo vybíráte-li 

z bankomatu. Zloději často na 

své oběti čekají právě zde.

Nevystavujte zbytečně na 

odiv větší finanční hotovost či 

cenné věci.

Ztráta peněz nemusí být je-

diným důsledkem vaší neopa-

trnosti, můžete přijít i o osobní 

doklady nebo jiné pro vás dů-

ležité věci (občanský průkaz, 

řidičský průkaz, cestovní pas, 

kreditní karty, klíče od bytu, od 

auta nebo o jiné cennosti). Lep-

ší proto je nosit doklady a pení-

ze odděleně.

Jakmile zjistíte, že jste byli 

okradeni, ať už o peníze, do-

klady nebo jiné věci, ihned to 

oznamte strážníkům městské 

policie nebo na nejbližší oddě-

lení Policie ČR.

Nejvíc může každý z nás pro klid 

a šťastné Vánoce udělat sám, 

proto nepodceňujme důležité 

zásady bezpečného chování. 

Klidné a příjemné prožití adven-

tu přeje vám všem Městská poli-

cie hl. m. Prahy.

Hana Fialová Doleželová, 

Městská policie hl. m. Praha

� Co si můžeme představit pod 

pojmem zelené úřadování? 

Nejspíš to není jen šetření pa-

pírem, že?

Určitě ne, i když to k zelenému 

úřadování zajisté také patří. Jed-

ná se o velice široký výčet opat-

ření. Někdo začne jen s malým 

kouskem (třeba tím papírem), 

jinde se dělají složitá systémová 

opatření týkající se např. izolace 

budovy, vytápění, hospodaření 

s vodou. I ty malé kousky mají ale 

veliký význam, neboť se s nimi 

všichni zaměstnanci každý den 

setkávají na pracovišti a mo-

hou je svým chováním ovlivnit. 

Všechna tato opatření mají spo-

lečný cíl: aby naše každodenní 

činnost měla co nejmenší dopad 

na okolní přírodu.

� Jak se dají ušetřit díky zele-

nému úřadování prostředky 

z obecního rozpočtu?

Když pominu složitější systémové 

úpravy pracoviště, vše je o přístu-

pu ke každodenním činnostem. 

Učebnicovým příkladem je právě 

ten papír, který nejspíše každé-

ho napadne jako první. Na jedné 

straně zaměstnanec, který vytisk-

ne každý e-mail a použitý papír 

vzápětí skončí ve sběru, na straně 

druhé uvědomělý zaměstnanec, 

který vytiskne opravdu jen to nut-

né a použité papíry použije z dru-

hé strany na poznámky či pracovní 

tisky. Tím, že se snažil papír šetřit, 

aby neplýtval naše lesy, ušetřil na-

konec i prostředky z rozpočtu. Ta-

kovýchto situací je celá řada, není 

to nic těžkého a je jen potřeba, aby 

si je lidé uvědomili.

� Jaké další akce na letošní rok, 

resp. začátek příštího chystáte?

Samozřejmě budeme pokra-

čovat v našem cyklu cestopis-

ných besed s promítáním, které 

se konají 1x měsíčně v našem 

Ekocentru. Nyní je na řadě 6. 

prosince výprava do Jordánska, 

vstupné na besedy je dobrovol-

né. Pokud bude tuhá zima, pů-

jdeme se určitě podívat k Vltavě 

na vzácné hosty ze severu. Pří-

padný termín vycházky, stejně 

jako dalších akcí najdou zájemci 

na našich webových stránkách 

www.cev-zvonecek.cz.

Zbyněk Pokorný

VRANÉ NAD VLTAVOU 

V rámci projektu 

Středočeská síť ekoporaden 

pořádá ekoporadna CEV 

Zvoneček ve Vraném 

seminář na téma Zelené 

úřadování určený pro 

zaměstnance veřejných 

institucí. Témata? Jak 

ušetřit z rozpočtu a chovat 

se šetrně k životnímu 

prostředí. Seminář je 

pro účastníky zdarma, je 

financován ministerstvem 

životního prostředí 

a Státním fondem životního 

prostředí. Aktuální termín 

je 29. listopadu. Zeptali 

jsme se Gabriely Dobruské 

z Centra ekologické výchovy 

Zvoneček, která seminář 

pořádá, na bližší informace.

Seminář „Zelené úřadování“ trvá 2,5 hodiny 

a probíhá 29. listopadu v Praze – Michli, 

v Centru ochránců přírody od 8:30 do 11:00 hodin. 

Všichni zájemci mohou kontaktovat naši ekoporadnu 

telefonicky na tel. č.: 724 687 996, 

či e-mailem ekoporadna@cev-zvonecek.cz.

Pomohou Véčkaři?

DISKUZE:
Náš REGION - jihovýchod

Místostarostka Jesenice Sylva Marková 

a starosta Pavel Smutný nemohli na 

setkání s ministrem chybět

Foto: Zbyněk Pokorný
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INZERCEINZERCE

který sám 
namícháš
z originálních ingredienc
tel.: 724 161 694
profi1@seznam.cz  

DARUJ 

PARFÉM

+ široký sortiment 
světových parfémů 
za ceny pro každého 

• Prodám kočárek pro DVOJČATA či 

SOUROZENCE ABC Twin Air. Kupo-

ván nový.Trojkolka.Součástí nánožník 

černý. Měli jsme jej u babičky. Použí-

ván občas. Barva černo-hnědá. Je to 

trojkolka, nafukovací kola, 5 bodový 

bezp.pás, odnímatelné madlo, pratelný 

potah, brzda na rukojeti, velký nákup-

ní košík, váha 15kg, šířka 82,5 cm. 

PC: 7.500,-Kč,nyní 2.900,- Kč. Tel.: 

773 525 230, sklebicek@seznam.cz, 

Klánovice 

• Prodám pro děti snowboardové boty 

zn. LYTOS vel. 33, 300,- Kč, modré ly-

žáky, 1 přezka zn. LAMBERETO vel.17, 

150,-Kč, golfový set MK4 TIGER CUB 

6-8 let 1500,- Kč, boty na golf HI-TEC 

vel. 35, 200,- Kč, brusle na led bílé 

– skořepina nastavitelné vel. 37–40, 

200,- Kč, vše velmi zachovalé,-

tel.: 775 775 156

• Prodám 2 knihovny z r.1964 ve vý-

borném stavu (leštěný nábytek) 100,-/

ks; velkou šatní skříň (máme dvě, tak 

buď bílou nebo dřevo – obě ve velmi 

dobrém stavu) 10,-; funkční lednici Ca-

lex s menším mrazákem v horní části 

200,-; kombin.sporák (plyn+el.trouba) 

starší, ale funkční 200,-; dětskou jídel.

židli neonato multiplo s novým bavlně-

ným polstrem 900,-; odvoz nezajišťuji.

Tel.: 608 481 933. Krhanice

• Vánoční uklid vašeho domu, bytu, 

zahrad. Po dohodě mužeme zajistit 

odvoz starého nábytku a všeho nepo-

třebného!!! SNADNO-RYCHLE-LEVNĚ. 

Tel.: 720 126 852 

• Prodám velkou tašku oblečení 

na 8-9letou holčičku: džíny, trička 

s dlouhým a krátkým rukávem, tep-

láky, mikiny atd...., dále oblečení na 

9-10měsíčního chlapečka body krát. 

a dlouhý rukáv, kabátky, kalhoty atd. 

Taška na holčinu za 500 Kč a na chla-

pečka za 300 Kč. Procházková Jana, 

tel.: 603 331 005

• Prodám designový kočárek Stokke 

Xplory šedé barvy s pláštěnkou, zim-

ním fusakem a taškou. Cena 3.700 Kč, 

tel.: 602 287 635.

• Prodám speciální sportovní kolo 

na disciplinu sjezd horských kol zn. 

TAURUS 230 v bezvadném stavu mi-

nimálně v provozu. Osazení: Shimano 

Ultegra, kliky Husseffelt, pérování DMX 

FOX., kotoučové brzdy ISPM 203, ráf-

ky SUNRIMS type USA.Cena dohodou.

Kontakt mobil 723 380 603.

• Prodám okrasné kaktusy Aga-

ve ze zámeckých zahrad zasazené 

v přepravních květináčích, velikost 

10 – 25 cm vhodné do bytu nebo na 

zahradu. K odběru možné větší množ-

ství i jednotlivě různé velikosti. Kontakt 

mobil 723 380 603.

• Prodám SLIM-SHAPER, cvičební 

stroj k formování celé postavy. Fitness 

stroj je skládací na 128 x 62 x 59 cm, 

hmotnost 13 kg, modré barvy, jako 

nový. Instruktážní video a návod přilo-

žím. Cena 800, – Kč při osobním od-

běru, jinak + 90, – Kč poštovné. tel.: 

731 470 039, Pečky

• Prodám OBŘÍ ZAHRADNÍ ŠACHY, 

ručně soustružené z bukového masí-

vu. Jedná se o jedinou originální sadu. 

Figury jsou v barvě mahagon a v pří-

rodní barvě. Spodní strana je opatřena 

třemi gumovými špunty. Velikosti fi gur: 

pěšec, věž, jezdec, střelec, dáma, král 

(výška v cm) 39, 43, 50, 57, 68, 75. 

Rozměry podstavy 25 x 8 cm, hmot-

nost fi gur 3-6,5kg. Preferuji os. odběr. 

Cena 42.000,- Kč. Te.l: 731 470 039

• Prodám 2 péřové prošívané deky 

a 2 péřové polštáře-nové, pěkné obleče-

ní na chlapce 10-12/tel.: 721 479 885

• Prodám oblečení pro chlapečka. 

V balíčku jsou džínové lacláče vel. 

68, tričko s dl. rukávem Disney vel. 

62, džíny Koala kids vel 68, džínové 

kraťasy vel 62, body s kr. rukávem vel. 

62/68, mikinka vel 50, tričko s dl. ru-

kávem HaM vel 62 a mikinka s kapucí 

Timbuktoo vel. 62-68 Cena 200 Kč 

Více info na lemato@seznam.cz

• Prodám bílý setík na miminko. Ba-

líček obsahuje dupačky vel 64, tričko 

s dl. rukávem vel. 56, dupačky FaF 

newborn, 5 x body s kr. rukávem vel. 

62, čepička vel.62. Cena 200 Kč. Více 

info na lemato@seznam.cz

• Prodám zimní kombinézu/fusak 

vhodnou i do autosedačky. Velikost je 

psaná 56, ale myslím, že bude i pro 

starší.Cena 160 Kč. Více info na lema-

to@seznam.cz

• Prodám krásnou klasickou zavino-

vačku včetně zimní vložky. PC 1300 Kč, 

nyní 350 Kč. Více info na lemato@

seznam.cz

• Prodám nový nepoužívaný snowbo-

ard pouze rozbalený. Výška 160 cm. 

Cena 2000,- foto možné dodat po 

dohodě... 725 091 554 DrBarchy@

seznam.cz možno osobního převzetí 

v Benešově u Prahy

• Prodám 3 zazimovaná včelstva, 

míry 42 x 25 , ve starších nástav-

bových úlech , v blízkosti Benešova 

u Prahy. Veterinárně ošetřena .Prodá-

vám z důvodu stáří . Cena dohodou . 

Tel.: 732 957 522

• Vánoční štěňata! Bernský salaš-

nický pes křížený s border kolií. Pře-

krásná silná štěňata, 2 holky, 5 kluků. 

Mají všechny znaky salašníků. Od-

běr kolem Vánoc, Praha 5-Slivenec. 

Tel.: 604 974 294

• Prodám kočárek Patron za 2000 Kč, 

sedačku do auto do 13 kg cena 

300 Kč, Fischer kolotoč nad postýlku 

za 400 Kč, dětské oblečení od narození 

do 1,5 roku, dětské boty cca vel. 22, 

ceny za oblečení a boty dle domluvy 

levně – vše koupeno původně nové. 

• Prodám kočárek Patron za 2000 Kč, 

dětskou autosedačku do 13 kg za 

400 Kč, Fischer kolotoč hrac nad postý-

lu 400 Kč, dětské oblečení od narození 

do 1,5 roku, dětské boty vel 22 ceny 

za oblečení a boty dohodou velmi levně 

– vše koupeno nové. Tel.: 724 051 075, 

email: marierihova@volny.cz 

• Prodám SONY PSP skoro nové 

2 500.-Kč Hry na PSP: STAR WARS 

Forza, Battlefront, Lego STAR WARS II 

a III, Harry Poter ohnivý pohár Cena za 

kus 300.- Kč Hru Harry Poter a Feni-

xův řád na PS II Cena 300,- Kč Dětské 

zimní bundy a jiné obl. do 6ti let cena 

dohodou Tel.: 602 767 882 Sluštice

• Prodám televizi značky Sony, 103 cm 

uhlopříčka, projekční, ovladač i tv 100% 

funkční. Rozměry: uhlopříčka obrazovky 

103 cm, uhlopříčka tv celkem 132cm, 

hloubka (měřeno uprostřed v nejširší 

části) 51cm, délka 92cm, výška 99cm. 

Cena 3800,- tel.: 775 126 445, miska.

to@seznam.cz

• Prodám NOVÝ elektrický obojek proti 

štěkání, se zárukou. Obojek reaguje 

na vigrace,ne na zvuk. Při štěkání pej-

sek dostává elektrické impulzy.Jejich 

intenzitu lze nastavit v 5 úrovních. 

Je vhodný spíš pro menší plemena. 

Cena 1200,- 775/126445, miska.to@

seznam.cz

• Prodám těhotenské oblečení veli-

kost 36 (rifl e, rifl ové šaty, lacláče..). 

Dále prodáme dětskou ohrádku,dět-

ské oblečení vel. 62-74 na holčičku. 

Vše za příznivé ceny. Fotky a bližší 

informace zašlu na vyžádání. Email: 

elaze@seznam.cz

• Prodám dětské ploutve vel.34 – 35, 

černobílé, zn. MAREŠ. Benešov. Tel.: 

725 748 598, zeich@centrum.cz, cena 

dohodou.

• Prodám dívčí brusle nastavitelné vel. 

34-37, Benešov. Tel.: 725 748 598, 

zeich@centrum.cz, cena dohodou.

• Prodám běžkařské boty vel. 44 BO-

TAS Vega, klas.vázání, 3x na noze.

Benešov. Tel.: 725 748 598, zeich@

centrum.cz, cena dohodou.

• Prodám levně větší množství 

knih s tématikou 2. svět. války, vo-

jenské a jiné. Zn: České Brod, tel.: 

604 993 813

• Prodám za symbolickou cenu kni-

hy: F.Háj-Kája Mařík I.-VII., J.Augusta 

– Zavátý život, U pravěkých lovců, 

Luskač – Revír bez hranic, Tomislav 

Neklan – Rok v přírodě, Václav Kaplic-

ký – Od města k městu, M. Aleš – Mlá-

deži, Malý Alšův špalíček. Benešov, 

tel.: 725 748 598, zeich@centrum.cz

• Prodám kočárek pro DVOJČATA či 

burza

Vánocníbbbbbbbbbbbbbbbbbuubbbbbb
aaaaaaaa

• Prodám oblečení pro chlapečka. 

burza

Vánocníbbbbbbbbbbbbbbbbbuubbbbbb
aaaaaaaaa

Mísístooo prrroo vvaašši innzeerrci 
vvvíccee nnaa 

wwwwww.nnnasrreeggioonn.ccczz
vváánooočnní bbuuurrza 

Kdo má vlastní děti, ten určitě ví, 

že najít tu správnou hračku není 

vůbec jednoduché. Inspirová-

na zájmy a potřebami vlastního 

syna posouvám svoje obzory ne-

ustále směrem kupředu. Mám-li 

pak obdarovat děti svých ka-

marádek, postupuji velmi obe-

zřetně. Ono totiž koupit hračku, 

která potěší, je účelná, bezpečná 

a vhodná, není jen tak. Pokaždé, 

když zajdu do obchodu s hračka-

mi, zůstávám užasle stát a nevím. 

Může se to stát i vám. Správný 

obchodník okamžitě přiběhne 

na pomoc a bude se snažit vy-

hovět ze všech sil. Dnes trochu 

omezují komunikaci mezi pro-

davačem a zákazníkem samoob-

služné provozy, ale i tady musí 

být personál vyškolený a připra-

vený jakkoli pomoci.

Co láká děti
Ovlivněné televizní reklamou 

děti často „nutně potřebují“ to 

či ono, ale někdy zůstává rozum 

stát nad tím, co mají výrob-

ci drzost nabízet za produkty. 

V dnešní době plastů a pohyb-

livých vymožeností vylepšených 

nejrůznějšími zvukovými efekty 

se možná trochu zapomíná na 

klasické dřevěné hračky, které 

nejen že rozvíjí dětskou předsta-

vivost, zručnost a cit pro materi-

ál, ale jsou do jisté míry nesmr-

telné. Můj syn má dodnes pár 

hraček, které přežily několik ge-

nerací. Je to samozřejmě otázka 

vkusu, peněz a zdravého rozu-

mu, ale znám pár tatínků, kteří 

raději než aby podlehli reklamě 

propagující nejnovější trendy 

hračky, sáhnou po svojí staré 

osvědčené stavebnici z mlá-

dí plné šroubků a plíšků a celé 

odpoledne dokážou zabavit své 

potomky bez rozdílu pohlaví.

Jdeme s jasným cílem
Dobré je vědět, co přesně chci, to 

znamená pro jak staré dítě, z jaké-

ho materiálu a co by hračka měla 

umět, jak může dítě motivovat a co 

ho může naučit. Často je bohužel 

rozhodující cena, proto většinou 

nakonec zvítězí plastové výrobky 

před dřevěnými, které jsou sice 

kvalitnější, ale několikanásobně 

dražší. Dopřejme našim dětem 

dárky, ze kterých budou mít oprav-

du radost a které v nich zanechají 

stopy v podobě nejen vzpomí-

nek na krásnou barevnou krabici 

a hezký obsah, ale hlavně potěšení 

z funkčnosti a osobního rozvoje.

Renáta Šťastná

Proč nebýt stále dítětem?

Cukroví jako od maminky
Blíží se adventní čas a k němu 

patří i vánoční cukroví. S prosin-

cem mám spojenou vůni perníč-

ků, která se line ze všech stran. 

Každoroční adventní trhy se sta-

ly tradicí nejen ve velkých měs-

tech, ale i na vesnicích. U nás 

doma se zadělalo několik druhů 

těsta hned po Mikuláši a potom 

se peklo. Vanilkové rohlíčky, 

pracny, ořechy, linecké cukroví 

a mnoho dalších více či méně 

známých druhů provonělo na 

dlouhou dobu celý dům. Pro 

mě je tahle vzpomínka z dětství 

stále živá i proto, že to u nás tak 

chodí každý rok. 

Jenže…
Dnes je uspěchaná doba a tak 

mnoho hospodyněk místo toho, 

aby běhaly v zástěrce po kuchyni, 

plní plány a dohání firemní resty. 

Proto je pro ně nejrychlejším řeše-

ním cukroví zakoupit a mít to bez 

práce. Spokojí se tedy s tím, co jim 

trh nabízí, a je pravda, že i v tomto 

sortimentu je dnes nabídka po-

měrně široká. Můžete skočit do 

prvního supermarketu, odnesete 

si několikadekovou směs na tácku 

pod fólií a máte vystaráno. Ten, kdo 

není náročný na počet druhů, ten 

si spokojeně zamne ruce, jak dobře 

pořídil, ne sice levně, ale bez práce. 

I to však může mít svoje úskalí.

Možností je víc
Jsou ale i náročnější konzu-

menti, kteří volí například 

služby svého oblíbeného pe-

kařství nebo cukrářství. A je-li 

to správný obchodník, udělá 

svému zákazníkovi všechno, co 

mu na očích uvidí. Nepřeberné 

množství druhů všech barev, 

tvarů a vůní umí nakombino-

vat i těm, kteří mají před kon-

cem roku strach o štíhlou linii 

nebo se potýkají s bezlepkovou 

dietou či cukrovkou. Ne vždyc-

ky se sladké rovná nezdravé. 

Znám několik obchůdků, kde 

poradí, a máte dojem, že jsou 

tam právě pro vás. A tak to má 

být. Inspirací by mohl být klid-

ně starý černobílý film Zlaté 

dno, u kterého se mi vždycky 

tají dech a říkám si, proč to tak 

není dnes a všude. Inu, jak se 

říká: naděje umírá poslední 

a třeba se jednou opravdu do-

čkáme toho, že úsloví „Náš zá-

kazník – náš pán“ se splní beze 

zbytku a my budeme opouštět 

všechna voňavá království 

s jistotou, že si v sáčku neseme 

cukroví skoro takové jako to 

od naší maminky.

Renáta Šťastná

Hračky, hračky a zase hračky. V nově otevřené Bambuli v Jesenici je všechny najdete pod jednou střechou Foto: Zbyněk Pokorný

Vánoční burza
pokračuje
V minulém čísle jsme vás 

informovali o chystané 

VELKÉ VÁNOČNÍ BURZE, 

kterou můžete podpořit 

nadaci Naše dítě.  Moc 

děkujeme všem, kteří zadali 

inzeráty do našich novin 

a poslali DMSku na fond 

týraných dětí

VELKÁ VÁNOČNÍ BURZA ale 

nekončí. Prostřednictvím Na-

šeho REGIONU můžete prodat 

své nepotřebné věci. Inzeráty, 

které jednoduše zadáte na www.

nasregion.cz v záložce „Vánoč-

ní burza“ vyjdou v následujícím 

Vánočním vydání 8. prosince.

VELKÁ VÁNOČNÍ BURZA je 

ZDARMA – pokud chcete, mů-

žete poslat dárcovskou SMS 

nadaci Naše dítě. Váš příspěvek 

tak pomůže hendikepovaným 

a týraným dětem. A kam tedy 

peníze poslat? Jednoduše SMS 

zprávou ve tvaru: DMS(mezera)

NASEDITE  na číslo 87777. Cena 

DMS je 30,- Kč, Nadace Naše 

dítě obdrží 27,- Kč.  

Vaše redakce



Několik dnů před Vánocemi se 

napekl chléb a vánočky z bílé 

mouky, hrozinek a mandlí. Štěd-

rovečerní večeře se připravovala 

od rána a skládala se z několika 

chodů: hrachová nebo čočková 

polévka, kuba (kroupy s houba-

mi a česnekem), pukance s má-

kem a medem, hubník (nákyp 

s houbami). Ryba na stole větši-

nou chyběla, protože v 16. a 17. 

století patřila mezi postní jídla. 

Kapr se stal tradičním vánoč-

ním jídlem teprve v 19. století. 

Zárukou hojnosti v příštím roce 

byl velký dostatek jídla na štěd-

rovečerní tabuli. Přebytek se pak 

dával dobytku, kořenům stromů 

v zahradě a studni – aby dávaly 

nadále vodu a obživu. 

Lidé se od rána postili, aby ve-

čer uviděli „zlaté prasátko“. 

S první hvězdou, která vyšla na 

nebi, si rodina sedla k slavnost-

ně prostřenému stolu s bílým 

ubrusem. Večeře se zahajovala 

společnou modlitbou a podě-

kováním Bohu za vše dobré, 

co přinesl i co vzal. Jako první 

chod se podával hrách, protože 

klíček hrachu má podobu kali-

chu a podle tradice spojoval 

všechny stolovníky v dobrém 

i zlém. Nejdříve hospodyně 

odebrala z mísy hrachu po lžíci 

pro každé z domácích zvířat, 

potom si podle vážnosti a stáří 

nabírali ostatní. Jako další cho-

dy následovaly: polévka pro 

sílu, čočka, aby byly peníze, 

kuba, masitý pokrm nebo ryba 

pro radost. Kosti se odkládaly 

na jeden talíř a po večeři se za-

kopávaly pod ovocné stromy, 

aby příští rok byla zase úroda. 

Jako sladká tečka štědrovečer-

ní večeře se servírovala vánoč-

ka a cukroví. Pila se bílá káva, 

čaj, pivo, víno či pálenka pro 

dobré trávení. 

Pak zazvonil zvoneček a hospo-

dář přinesl do místnosti strome-

ček ozdobený ořechy, perníčky, 

jablíčky, sušeným ovocem, cuk-

rovím, řetězy a svíčkami, který 

přes den tajně ustrojil. Potom se 

svíčky zapálily a všichni zpívali 

koledy, které se u stromečku zpí-

valy každý večer, dokud se ne-

odstrojil. Někde se stavěly místo 

stromečku jesle. 

Štědrému večeru se přisuzovala 
magická moc, a proto se také 
dodržovala řada zvyků, 
které předpovídaly budoucnost. 

Lití olova – Nad plamenem 

se na kovové lopatce rozžhavil 

kousek olova a to potom se vli-

lo do lavoru se studenou vodou. 

Podle tvarů, které vytvořilo se 

odhadovala podoba či povolání 

ženicha. 

Házení střevícem – Přes ra-

meno ke dveřím se házel střevíc. 

Podle toho, kam směřovala jeho 

špička, se určovalo, zda se dívka 

příští rok vdá. Pokud směřovala 

ke dveřím, oznamovala vdavky. 

Třesení bezem – Děvčata třás-

la bezem (říkala „Třesu, třesu 

bez, řekni, kde můj milý dnes.“) 

a vdala se tam, odkud se ozval 

psí štěkot. 

Pouštění lodiček – V lavo-

ru s vodou se pouštěly lodičky 

udělané z poloviny skořápek 

vlašských ořechů, do nichž se 

pomocí nakapaného vosku 

připevnily zbytky vánočních 

svíček, které se zapálily. Pod-

le toho, jak daleko dopluly, se 

usuzovalo, kdo se bude držet 

doma (jeho lodička se držela při 

okraji umyvadla) a kdo se vydá 

se do světa (jeho lodička doplu-

la do středu umyvadla či dále). 

Pouštění lodiček mělo ale ještě 

i jiný výklad: šťastný a dlouhý 

život čekal toho, jehož svíčka 

vydržela svítit nejdéle a jehož 

skořápka se nepotopila. 

Krájení jablka – Jablko se 

přepůlilo nožem napříč a podle 

tvaru jádřince se usuzovalo, zda 

budou všichni zdraví, či někdo 

onemocní, nebo zemře. Pokud 

jádřinec tvořil pěti či vícecípou 

hvězdu, sešli se všichni za rok 

ve zdraví. Pokud tvořil čtyřcípou 

– kříž, znamenalo to, že někdo 

z přítomných těžce onemocní 

nebo zemře. Zdravé velké jabl-

ko poskytovalo záruku dobré-

ho znamení. 

Krájení jablka mělo ještě jiný vý-

znam. Jablko se rozkrájelo podle 

počtu stolovníků a každý z nich 

snědl svůj kousek. Tento zvyk 

poskytoval záruku, že pokud by 

někdo z nich v příštím roce ve 

světě zabloudil, našel by zas ces-

tu domů. 

Dělení vánočních oplatků 

s medem – Nakonec štědrovečer-

ní večeře nastával rituál dělení 

vánočních oplatek (podobných 

hostiím). Potřely se lehce medem 

a každý člen rodiny dostal jednu 

oplatku. Potom nastalo dělení od 

nejstaršího k nejmladšímu. Kaž-

dý každému podal oplatku a ten 

si kousek ukousl. Tento zvyk 

symbolizoval sounáležitost, že 

se každý s každým rozdělí i o po-

slední kousíček. 

Zvyky u štědrovečerní večeře 
Chystal se o jeden talíř navíc, pro 

náhodného hosta. Pod talíř se 

dával zlatý penízek nebo šupin-

ky z kapra pro štěstí, a aby byly 

v příštím roce peníze. Od štěd-

rovečerní večeře se nevstávalo. 

Vrcholem Štědrého večera byla 

půlnoční mše v kostele, kde se 

zpívaly koledy. O půlnoci Štěd-

rého dne se tak narodil v srdcích 

lidí Kristus. Cítili přítomnost 

jeho lásky a s nadějí hleděli do 

nového roku. 

Proč se peče cukroví?
Praotcem vánočního cukroví je 

pohanský zvyk, pomocí nějž se 

v nejmocnější noci roku (zim-

ního slunovratu) chránil dům 

i rodina před temnými silami. 

Prapředci dnešního vánočního 

cukroví nesloužili jen k mlsání, 

ale patřili mezi ochranné a ob-

řadní pokrmy. Proto se pracuk-

roví peklo např. ve tvaru zvířat 

a zavěšovalo na dveře stavení, 

chlévy a ovocné stromy. Roz-

dávalo se i všem členům rodiny 

včetně chasy. 

Návrat k vánočnímu pracuk-

roví by jistě uvítali všichni di-

etologové, protože k pečení se 

používalo sušené ovoce a místo 

cukru med. Ještě v první polo-

vině minulého století se pekly 

především perníčky a nejoblíbe-

nějšími pamlsky byly karamelky 

a sladké hračky pro děti dělané 

z ovoce. Dnešním chuťovým 

buňkám zhýčkaným oříškovými 

pochoutkami polévanými čo-

koládou a plněnými máslovými 

krémy, by pracukroví nezalicho-

tilo. Nezapomínejme, že cukroví 

má jen doladit vánoční atmo-

sféru a ve jménu tradice plnit 

ochrannou funkci. 

Upravila Janina Svobodová, 

knihovnice Klučov
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Nákupní 
horečka

Každý rok si říkám, že nepod-

lehnu předvánočnímu šílenství 

v hypermarketech, kde do mě 

budou davy dárkůchtivých spo-

luobčanů strkat a prskat na mě 

své bacily, že se nebudu na po-

kraji zoufalství přetahovat o po-

slední zbytky hraček, které ani 

nebyly na ježíšovském seznamu, 

že se už letos polepším a vše si 

v klidu připravím a nakoupím 

v dostatečném předstihu. Když 

mi nedávno kamarádka posílala 

fotografii již nakoupených a peč-

livě zabalených dárků, mrkla 

jsem na kalendář a lehce znejis-

tila. Čas neúprosně tlačí a zdá 

se, že přeci jen nákupní horečce 

neuteču. Opravdu se letos nevy-

hnu přeplněnému obchoďáku, 

kde navíc většina „akčních na-

bídek“ je dražších než během 

roku? Kdepak, letos to opravdu 

změním a na nákupy vyrazím do 

obchůdků v okolí. Vždyť malo-

obchod má rozhodně své kouz-

lo – v cenách a nabídce zboží 

rozhodně nezůstávají pozadu, 

zkušená prodavačka na rozdíl od 

cizojazyčných kolegyň v marke-

tech mi jistě dobře poradí a navíc 

– raději podpořím obchodníka, 

který vynakládá veškeré své úsilí, 

aby se ve světě marketů udržel 

na výsluní. V našich novinách 

najdete tipy na dárky z vašeho 

nejbližšího okolí.  (lb)

Předám prosperující muzikantskou firmu

Staročeské Vánoce

� Pane Zicho, víme, že v roce 1989 

jste se s přáteli rozhodli pravi-

delně uspořádávat koncertní 

vystoupení, a to ve prospěch 

Dětského domova ve Stranči-

cích. A také víme o benefičních 

koncertech v Betlémské kapli, 

které pořádáte od konce deva-

desátých let pod názvem „Pojďte 

s námi do Betléma“ pod záštitou 

děkana Fakulty strojní a akade-

mického senátu fakulty...

Ano, koncerty se staly tradicí. 

Všechny koncerty, v Ondřejově, 

Kostelci nad Č. lesy, Mnichovi-

cích, také před léty v Týnci nad 

Sázavou, v kostelíčku v Hrusi-

cích, v Říčanech, děláme velmi 

rádi. Atmosféra je všude nádher-

ná, ať je to v prostorách zámku, 

nebo v maličkém kostelíku, kde 

nám jde pára od úst... A všechny 

koncerty jsou dobročinné. Vý-

těžkem chceme alespoň trochu 

pomoci. Také jsme přispěli ne-

celými šesti tisíci korunami na 

opravu varhan v kostele v Říča-

nech nebo na dálkovou adopci 

farnosti v Kostelci. 

A k benefičním koncertům v Bet-

lémské kapli? To začalo v Ústavu 

přístrojové a řídicí techniky Fa-

kulty strojní ČVUT, kde mimo 

jiné vznikají technické pomůcky, 

které ulehčují život především 

handicapovaným dětem. A jed-

nou nás napadlo, že bychom 

mohli pomáhat i jinak. A tak vý-

těžek z koncertu předáváme na-

daci HAIMA při motolské Dětské 

klinice hematologie a onkologie 

na zlepšení prostředí kliniky, 

na nákup hraček a podobných 

předmětů. Kontakt se zmíněným 

pracovištěm, jehož smyslem 

je zmírnění dětského utrpení, 

je pro mne trvalou odměnou 

a podnětem k přípravě dalšího 

koncertu. A určitě se nemýlím, 

když řeknu, že podobně to cítí 

všichni ti, kteří na koncertech 

účinkují a připravují je spolu se 

mnou jak v Praze, tak na dalších 

místech. A věřím, že stejně to 

vnímají i návštěvníci koncertů.

� Jak vy sám jste se dostal 

k muzice?

Víte, ono se muzicírovalo v naší 

rodině. Tatínek velmi dobře hrál 

na housle a další smyčcové ná-

stroje, k lásce k hudbě nás vedl 

odmala. I můj bratr je výborný 

muzikant a amatérský zpěvák. 

Po této stránce mám radost i ze 

své rodiny a už i z vnoučat. 

Ale vím, na co asi narážíte. Jde 

o pořádání koncertů České mše 

vánoční Jana Jakuba Ryby v na-

šem kraji, viďte? 

Je to delší historie: když jsem v šede-

sátých letech minulého století pra-

coval na hvězdárně v Ondřejově, 

přizval mě bývalý pan „řídící učitel“ 

Antonín Mach k provedení zmíně-

né mše, kterou nacvičil s místními 

občany. A to byl první krok. Je na 

co vzpomínat, bylo to půvabné, za-

nícené, přátelské...vydalo by to na 

samostatné vzpomínání.

A pak jednou v polovině sedmde-

sátých let mně zavolal kamarád 

Míla Řezba, abych k nim přišel, 

jestli se chci zúčastnit nácviku  

„Rybovky“. Hodně to zkrátím: 

v ten den jsem byl „pověřen“ 

a začala moje dirigentská kari-

éra. A také starosti - ale víc bylo 

radostí. Parta starších, těch „zku-

šenějších“, se rok co rok přiroze-

nou cestou, tj. vlastním zájmem 

doplňovala o nové muzikanty 

a zpěváky. Zpívaly celé rodiny, 

babička nebo děda, mamina, 

která s sebou přivedla muzikální 

dítě. A tak je to dosud. A moje „di-

rigentské krédo“? Je jednoduché: 

mou povinností je orchestr i sbor 

inspirovat a „vyrazit“ z nich ten 

nejlepší výkon. Ale zkoušky i pro-

vedení musí být pro potěšení, 

s nezbytnou legrací a s možností 

společenských kontaktů.

A možná proto se všichni na 

moje „zavolání“ koncem listo-

padu zase objeví na zkoušce... 

Samozřejmě i tohle vzpomíná-

ní na celá ta dlouhá léta až do-

dnes by zabralo samostatnou 

kapitolu. Pravda je, že by to bylo 

spravedlivé vůči všem těm, kteří 

tuhle předvánoční radost spolu 

se mnou ve svém volném čase 

vytvářeli a vytvářejí. 

� Chtěl byste něco vzkázat svým 

přátelům, těm, kterých se naše 

dnešní povídání také týká...

Máte pravdu. Chtěl bych využít 

příležitosti a poděkovat. Opravdu 

nemám jinou možnost, než vzká-

zat srdečné poděkování všem. Fa-

kultou počínaje, přes sponzorské 

firmy, po přátele při službě v šat-

nách, u kasiček, při vaření čaje 

nebo při domácím pečení pohoš-

tění pro všechny. A zejména děkuji 

báječným přátelům, amatérským 

muzikantům a zpěvákům, kterým 

je jedinou odměnou radost a dob-

rá nálada na zkouškách, a nepo-

chybuji, že i dobrý pocit  souná-

ležitosti. Nebýt všech těchto lidí, 

„Rybovka“ by nemohla být. Dávají 

totiž dar, který má nevyčíslitelnou 

hodnotu. Dar, který je nenahradi-

telný – totiž svůj čas. 

Protože však čas stále běží, 

končím inzerátem: „Předám 

prosperující muzikantskou fir-

mu hudebníkovi, který bude 

mít tak dobré zázemí v rodině, 

aby vydržel alespoň třetinu sto-

letí velet bandě báječných mu-

zikantů a zpěváků.“  

Otázky Josefu Zichovi 

pokládala Jarka Tůmová

Osobností je málo. 

A takových, které se 

prosadí ve vědeckém světě 

a ještě stihnou najít čas, 

aby pomáhaly druhým, je 

ještě méně. Jednou z nich, 

ač by on sám to o sobě 

nikdy neřekl, je Josef Zicha, 

docent ČVUT a zapálený 

hudebník, který od roku 

1989 pořádá se svými přáteli 

vánoční koncerty v regionu. 

Rozhovor s ním připravila 

členka jeho souboru 

Jarka Tůmová.

Skutečná osobnost regionu: Docent Josef Zicha diriguje Rybovu mši. Najde se 

jeho následovník? Foto: Rudolf Flachs

Ing. JOSEF ZICHA, CSc., 

narozen 20. 5. 1939. V roce 

1956 absolvoval gymnázium, 

v roce 1961 ukončil diplomo-

vou prací studia  na ČVUT 

v Praze. Je ženatý, má tři děti 

a devět vnoučat.

Po maturitě na gymnáziu 

v Říčanech pokračoval ve 

studiu na Strojní fakultě 

ČVUT v Praze se specializací 

Přesná mechanika a optika. 

Po obhájení diplomové prá-

ce v roce 1961 vyhrál týž rok 

konkurz na místo vedoucí-

ho inženýra projektovaného 

dvoumetrového dalekohledu 

– „dvoumetru“ – na observa-

toři v Ondřejově. Po krátkém 

působení ve funkci vedoucí-

ho vývoje v n. p. Oční optika 

Praha byl v roce 1990 přijat 

jako vysokoškolský učitel 

na katedru přesné mecha-

niky a optiky Fakulty strojní 

ČVUT. V roce 1992 byl jme-

nován docentem v oboru 

Přesná mechanika a optika.

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

25.. listoppaduu 220111
 (15..000 –– 199.000 hhodd..)

V rámci trhů Vám nabídneme výrobky našich žáků:

adventní věnce, svícny, rozmanitou drobnou 

vánoční výzdobu,

vánoční cukroví, vánočky, cukrářské výrobky  

a dále keramiku, 

proutěné zboží, dřevěné hračky a jiné drobné dárky.

U voňavého občerstvení můžete posedět a strávit příjemný 

předvánoční čas. Těšíme se na Vaší milou návštěvu

místo konání: tělocvična OU Kunice

Dříve se lidé těšili na 

Vánoce pro jejich atmosféru 

vzájemné lásky, pocitu 

rodinné sounáležitosti 

a přátelství. K radosti 

a vánoční pohodě jim stačily 

společně strávené chvíle, 

skromné dárky – většinou 

potřebné a praktické věci. 

Štědrovečerní večeře byla 

skromnější a předcházel jí 

celodenní půst.
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Prostory v přízemí obytných 

domů na náměstí ožily a vznik-

la řada přívětivých obchodů 

a provozoven se službami. 

Hned za prodejnou TESCO na-

jdeme zeleninu a masnu. O uli-

ci dále obchod s dětskou obuví, 

oblečením, papírnictví a an-

tikvariát. Vytížená je pobočka 

České pošty, velkoobchod zde 

otevřel vinař Michlovský. Ale 

zpět na náměstí. Outlet plný 

krásného prádla a francouzské 

módy zde otevřela první dáma 

české podprsenky, Helena Ko-

narovská. Skrytý, ale velmi ob-

líbený je v suterénu v rohu ná-

městí bazén Skokánek. Obchod 

tabáku nabízí široký sortiment 

kuřiva, časopisů, novin i DVD. 

Design vládne prodejně se sví-

tidly a ve vedlejší prodejně de-

signují zdi a také zde lze koupit 

ledacos zajímavého do bytu. 

Sousedící cukrárna nabízí čes-

kou klasiku. Vybraná vína, sýry 

a kuchyni francouzského střihu 

„vaří“ v  Domě vína. Nápadi-

tá květinová aranžmá uvážou 

v květinářství naproti, vedle něj 

najdete kadeřnictví a zcela no-

vou vzorkovnu nábytku z dře-

věného masivu. Pro děti je ráj 

v prodejně hračky Bambule na 

protější straně ulice, nakoupíte 

si i v nově otevřené prodejně 

drogerie TETA. Unavené a žíz-

nivé vás obslouží v místní piz-

zerii Periferie, vyhlášené výbor-

nou kuchyní. Ale pojďme dále, 

služby a obchody nejsou jen na 

náměstí. O pár kroků dále smě-

rem k obecnímu úřadu najdete 

výborně zásobený obchůdek 

Moje dobroty, s ovocem, zele-

ninou, čerstvými šťávami a la-

hůdkami italské provenience. 

Mají otevřeno denně, zboží vozí 

přímo z Itálie. A pokud si přeje-

te vybavit domácnost kvalitní 

zahradní technikou nebo si po-

řídit něco do zahrady, směrem 

na Ohrobec najdete Zahradní 

centrum s nabídkou prvotříd-

ní techniky firem Bosch, Hon-

da, Husquarna nebo Fiskars. 

Hned při vjezdu do Dolních 

Břežan si nakoupíte místní ke-

ramiku a květiny U Mičaníků. 

Nové šaty ušijí, staré opraví, 

vyčistí a další zboží a služby 

poskytnou v HAfashion v ulici 

Pražská. Po nákupech se pro-

jděte v parku, vezměte děti na 

prolézačky nebo k adventnímu 

stromu,  dejte si svařené víno 

a vychutnejte vánoční pohodu 

pod širým nebem. (hm pr)

V Dolních Břežanech můžete pohodlně a rychle nakoupit 
a občerstvit se v místních podnicích nebo procházkou v parku.

TIP na vánoční dárek – poukaz na kurz plavání

Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany

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

www.studio-skokanek.cz

ZÁPISY PRO NOVÉ DĚTI

Zveme Vás do naší prodejny 
s dětskou zdravotní obuví

U Náměstí 711

Dolní Břežany

mobil: 725 120 270

PO – ČT:  9.00 – 17.30 hod.

PÁ:  9.00 – 16.00 hod.

SO: po telefonické dohodě

Pro zdravé nožičky od nás botičky

K
d

e 
n

ás
 

n
aj

d
et

e?

Sleva 
10% 
platí do 
prosince 
2011

Papírnictví a výtvarné potřeby

Kontakty: 
U Náměstí 713, 
Dolní Břežany
tel.: 273 130 338, 
email: 

l

Školní, kancelářský a umělecký sortiment.
Značky Stabilo, Pilot, Faber Castell, Koh-i-noor, Herlitz, 
Topgal, Magformers...

Vánoční sleva 15% 

na diáře Filofax 

a dárková pera 

Sheaffer 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
DARUJTE ZDRAVÍ Z LÉKÁRNY DR.MAX
Dolní Břežany, Dělnická 120 
Po, St: 8:00–17:00
Út, Čt: 8:00–18:00
Pá:  8:00–16:00

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

Tel.: 777 330 375
608 369 027
Havlickovaadela@seznam.cz

OTEVŘENO:
Po – Pá 9-17 hod.

St 9-20 hod. / So 9-12 hod.

HafashionZakázkové krejčovství

Tel.: 777 330 375OTEVŘENO:
opravy a úpravy oděvů

Pražská 282,          252 41 Dolní Břežany

Dolní Břežany – 50 m od TESCA — na novém náměstí

nabízí široký sortiment cigaret, tabáků, 
potřeb pro kuřáky, novin, časopisů 
a drobných dárkových předmětů
V provozu terminál Sazky, Fortuny a Lota

tabák – speciál

rovozu termin

Digitální měření 

výběru matrace

INZERCEINZERCE
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Za dárky do Dolních BřežanZa dárky do Dolních Břežan
INZERCEINZERCE

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency
ve spolupráci s OÚ Dolní Břežany

a s Arcibiskupstvím pražským

vás srdečně zve v neděli 4. 12. 2011 od 16:00  na 

Adventní  
   koncert

Kaple Sv. Maří Magdaleny 
v Dolních Břežanech

Uslyšíte výběr ze starých českých rorátních písní, 
dále jsou na programu díla 

J. S. Bacha – „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
a „Jesus bleibt meine Freude“, 

sonáty pro dvoje housle J. M. Leclaira I. Pleyela
a výběr ze slavných Biblických písní op. 99 A. Dvořáka, 

to vše v podání vynikajících mladých umělců
 – houslistů Jany Ludvíčkové a Ondřeje Lébra,

barytonisty Daniela Prokeše
a klavíristy Lukáše Klánského

Rezervace a prodej vstupenek na OÚ Dolní Břežany, 
paní Neubergová, tel. 241 910 628, 736 610 102.

     www.koncertniagentura.cz



auto, moto10 www.nasregion.cz

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

„Snížení nákladů

na zateplení vašeho domu

až o 50%“
Kontakt: Luboš SEJK, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

 

GATO s.r.o.

DLUHOVÁ PORADNA
Řešení dluhů a exekucí

www.analyzadluhu.czZatočte s dluhy! 

Pošli SMS ve tvaru:
Příjmení, Jméno, 
PSČ, Mobil 
na tel. 777 866 799

INZERCEINZERCE

180 koní pod kapotou
Nová Fabia RS disponuje dvojitě 

přeplňovaným čtyřválcovým mo-

torem 1,4 TSI, který dobře spo-

lupracuje se sedmistupňovou 

automatickou dvouspojkovou 

převodovkou DSG. Pro zatvrzelé 

zastánce manuální převodovky 

se skýtá možnost řadit rychlosti 

pádly pod volantem a ještě více 

se tak vžít do kůže pilota závod-

ního speciálu. Já osobně jsem si 

hned po pár kilometrech zvykla 

na pocit svobody, který automat 

poskytuje, a užívala si rychlou 

jízdu. Se zrychlením z 0 na 100 

km/h za pouhých 7,3 sekundy je 

každé předjíždění hračka. Zařa-

dit můžete ještě sportovní mód, 

ve kterém jsou otáčky motoru 

drženy hodně vysoko. Sportov-

ní tvrdší podvozek mi spíše vy-

hovoval, jeho nevýhody pozná-

te jen při rychlém projíždění 

děr a výmolů na našich cestách. 

Při rychlých průjezdech zatáč-

kami přijde ke slovu nová funk-

ce XDS, která elektronicky jem-

ně přibrzdí přední vnitřní kolo 

a zabezpečí plynulý výjezd ze 

zatáčky. Brzdy si ihned získaly 

mou důvěru a dopřály mi pocit, 

že i ve velké rychlosti zastavím 

opravdu tam, kde chci. Auto 

drží i v zatáčkách dobře stopu, 

naklání se jen minimálně a i ve 

vyšší rychlosti tak převládá po-

cit bezpečí.

Atraktivní interiér
Jako první mě upoutala sportovní 

sedadla speciálně tvarovaná a co 

víc, opravdu pohodlná. Při  ostřej-

ší jízdě člověk ocení dobré boční 

vedení. Jasnou architekturu inte-

riéru podtrhuje přístrojová deska, 

přístrojový panel a tříramenný 

multifunkční kožený volant s ovlá-

dacími prvky řazení, který má ade-

kvátní tloušťku věnce a velice dob-

ře sedne do ruky. Kůží je obšitá 

také řadicí páka a madlo ruční brz-

dy. Pedály z ušlechtilé oceli jsou 

opatřeny protiskluzovými plocha-

mi. Zbytek interiéru není třeba 

zvlášť představovat, tady Fabie 

RS zůstává Fabií a za povšimnutí 

snad stojí jen praktické „vybrání“ 

zadní části předních sedadel, díky 

kterému mají pasažéři vzadu dost 

prostoru pro nohy. 

Ideální druhý vůz – pro manžela
Fabia RS je báječný vůz pro vy-

znavače rychlé jízdy, adrenalinu 

a pro všechny, kteří si chtějí užít 

opravdovou radost z jízdy. Díky 

automatické převodovce se ale 

velmi příjemně řídí i ve městě. 

Smířit se musíte jen s tím, že bu-

dete na silnici trochu provoko-

vat a že vás „eresko“ bude lákat 

k větším vylomeninám, nežli jste 

ochotní připustit. 

Veškeré informace a podrob-

nosti o vozu vám rádi poskytnou 

ve společnosti Auto Podbabská 

http://www.autopodbaba.cz 

Text a foto: Kateřina Jungbauerová

Radost z jízdy zaručena
Už na první pohled je Škoda 

Fabia RS od klasických Fabií 

dobře rozlišitelná. Zaujme 

odlišnou barevností střechy, 

litými koly, robustním 

nárazníkem, spoilerem 

a zřetelným nápisem RS. 

Celková vizáž působí 

dynamicky a mladistvě. 

Auto má prostě šmrnc 

a po usednutí za volant 

vás nenechá ani chvilku na 

pochybách, že se jedná 

o nadupaný sportovní vůz.

� AUTO, MOTO

Pod Paťankou 217/1,

160 00 Praha 6 - Dejvice

Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 19:00

 SO 8:00 - 12:00

Recepce Škoda
tel.: 224 316 269; fax: 224 312 572; 

gsm: 602 626 760, 603 166 949

Recepce Volkswagen
tel.: 224 315 582;  fax: 224 315 583

E-mail: info@autopodbaba.cz

INZERCEINZERCE

Sportovní linii  Fabie RS rozpoznáte již při prvním pohledu 

Kufr vozu je stejný jako v klasické verzi Fabie

Spolu s volantem je kůží obšitá řadicí páka a madlo ruční brzdy, pedály z ušlechtilé 

oceli jsou opatřeny protiskluzovými plochami

Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny Gi-

garo vyvinutá speciálně pro vozy RS do-

plňují červeně lakované brzdové třmeny
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 19. – 20. 11.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 12. – 13. 11.

ČFL Kunice – Chrudim 0:0

Kraj
I.AB Jílové – Kostelec 3:0

Praha-východ
přebor Dobřejovice A – Kostelec n.Č.l A 6:2

přebor Mochov A – V.Popovice A 3:1

přebor Kunice B – Stř.Skalice A 4:0

III.B Radošovice A – Kamenice A 2:2

III.B Mirošovice – Struhařov 0:3

III.B Strančice A – Kostelec u K, B 0:1

IV.B Babice – Senohraby A 0:4

IV.C Senohraby B – Stř.Skalice B 2:6

IV.C Mnichovice B – Lojovice 1:3

IV.C V.Popovice B – Doubravčice 1:1

IV.C Čestlice – Mukařov B 2:3

Praha-západ
přebor Horoměřice – Zvole 2:1

přebor Měchenice – Černošice 1:1

přebor Průhonice – Jílové B 4:0

III.A Jíloviště B – Davle 1:2

III.A Libeř – D. Břežany 1:1

III.A Vrané – Hradištko B 4:0

III.A Psáry – Jesenice B 4:1

III.A Hvozdnice B – Vestec 4:3

III.A Zvole B – Slapy 4:2

IV.A Okrouhlo – Psáry B 2:1

IV.A Zlatníky – Vestec B 1:0

IV.A Štěchovice B – Libeň 2:0

IV.A Pikovice – D. Jirčany 6:2

IV.A Libeř B – Průhonice B 2:0

IV.A Vrané B – K. Přívoz 0:4

IV.B Davle B – Vonoklasy B 3:1

ČFL Kladno – Kunice 2:2

Kraj
I.AB Zásmuky – Jílové 0:1

Praha-východ
přebor Nehvizdy A – Kunice B 0:7

přebor Stř.Skalice A – Dobřejovice A 8:0

III.B Kamenice A – Svojetice 4:0

III.B Hrusice A – Mirošovice 1:1

III.B Kostelec u K, B – Říčany B 0:3

IV.B Senohraby A – Pacov B 7:0

IV.C Mukařov B – V.Popovice B 5:1

IV.C Kamenice B – Čestlice 2:2

IV.C Lojovice – Strančice B 0:3

IV.C Hrusice B – Senohraby B 2:2

IV.C Stř.Skalice B – Dobřejovice B 5:3

Praha-západ
přebor Libčice – Průhonice 0:8

přebor Jílové B – Horoměřice 4:7

přebor Zvole – Úhonice 3:2

přebor Rudná – Měchenice 1:1

III.A Vestec – Jíloviště B 7:0

III.A Davle – Psáry 3:1

III.A Hradištko B – Zvole B 4:6

III.A Slapy – Libeř 3:2

III.A Jesenice B – Vrané 1:1

III.A D. Břežany – Radlík 2:6

IV.A D. Jirčany – D. Břežany B 5:1

IV.A Libeň – Libeř B 2:1

IV.A Psáry B – Pikovice 1:2

IV.A K. Přívoz – Štěchovice B 0:3

IV.A Průhonice B – Zlatníky 3:0

IV.A Vestec B – Okrouhlo 1:1

IV.B Kytín – D. Jirčany B 5:3

IV.B Kazín B – Davle B 3:0

IV.B Dobřichovice B – Měchenice B 4:1

Náš pražský venkov

Sportovní osvěta

TOČNÁ – Až do roku 1974 (to 

byla připojením vesnic a před-

městí vytvořena „Velká Praha“ 

v dnešních hranicích) hrávaly 

tyto kluby našeho regionu okres-

ní a krajské soutěže Středočes-

kého kraje, dnes ovšem hrají pod 

Pražským fotbalovým svazem. 

Jsou to Šeberov, Kunratice, Pís-

nice, Cholupice a Točná. Jen 

krátce o nich.

AFK OLYMPIA ŠEBEROV hraje 

horní polovinu I. B třídy. Pro prv-

ní umělou trávu z okolí se stala 

„Mekkou“ pro pořádání zimních 

turnajů všech věkových kategorií. 

Její dřívější činovník Václav Kuče-

ra býval dvě desetiletí technickým 

vedoucím mládežnických repre-

zentací v éře ČSSR.

SLOVAN KUNRATICE hraje 

z těchto klubů nejvýš – v Praž-

ském přeboru, okolo středu ta-

bulky. Bývá lepší venku jak doma 

(teď na podzim: doma tři prohry 

o gól, venku tři výhry). Svátkem 

je sousedské derby s FSC Libuš 

(teď na podzim 2:2). Ze skupi-

ny těchto klubů má nejlepší žá-

kovskou kategorii (starší, mladší 

i přípravky) pohybující se v I tří-

dách, jen těsně pod „přeborový-

mi“ soutěžemi. Na podzim mu 

exceluje rezerva. Má na postup 

ze II. třídy. 

SOKOL PÍSNICE je klub, o němž 

téměř neslyšíte. Hraje si „to své“ 

ve II. třídě bez vzruchu, protestů, 

přestupů. Solidní práce tu bývala 

vždycky s mládeží, ale ti nejlepší 

pravidelně odcházeli do sousední 

Libuše anebo ještě výš do zvuč-

nějších klubů.

SOKOL CHOLUPICE (při za-

ložení Cholupický FK) působí 

v I.A třídě a dlouho zažíval 

i „přeborové“ sezony. O ná-

vrat teď usiluje každý rok. Na 

jeho hřišti se v šedesátých le-

tech natáčel film „Ženy v of-

sajdu“ s Jiřinou Bohdalovou 

v hlavní roli. Klub míval pest-

rý společenský i mezinárodní 

život. Řadu let platilo: nejvíc 

mezinárodních zápasů doma 

i venku hrají v regionu právě 

oni. Orchestr jeho hráče i či-

novníka Jindry Váchy účinko-

val pravidelně na Karnevalech 

Slavie i Sparťanské pumelici. 

Působila tu i ligová jména Pe-

tržela nebo Zlámal a hrajícím 

trenérem řadu sezon býval žiž-

kovský Viktorián Pospíšil.  

TJ TOČNÁ je raritou v našem 

regionu, protože má nejjižněji 

položené hřiště Pražského fotba-

lového svazu. Po několik genera-

cí odtud chodili hráči posilovat 

Modřany či Cholupice (Pečenka, 

Kolman, Růžička, Budaj). Ve II. 

třídě hraje dnes prakticky samá 

sousedská klání. V tabulce po-

tkává nejen Písnici, ale i rezervy 

z Kunratic a Cholupic.

Vladimír Zápotocký
Naše momentka je ze zápasu II. třídy Točná – Kunratice B (sobota 12. 11., výsledek 0:5 – góly: Hajduch 2, Plachý, Habětín, Šafář 1, 

velmi přesný sudí Slavík Foto: Vladimír Kopal

To je průvodní znak sportování 

v našem regionu před půl stole-

tím. Výraznou „osvětářskou per-

sonou“ především z oboru zdra-

votní prevence, první pomoci, 

otužování, rehabilitace, stra-

vování a vitaminizace byl tento 

muž na snímku: MUDr. Ervín 

Mathé. Původně sokolský lékař 

a činovník (Župa Scheinerova) 

středočeského regionu působil 

v tělovýchově vlastně celý svůj 

život. Hned jak se vrátil z olym-

pijských her 1956 v Melbourne, 

kde byl šéflékařem naší výpravy, 

vzrostl zájem o jeho přednášky 

měrou nebývalou. Jeho jméno 

dokázalo zaplnil sály a tělocvič-

ny v širokém okolí tohoto re-

gionu – Praha Libuš a Chodov, 

Říčany, Velké Popovice, Jílové, 

Davle, Vrané i Dolní Břežany 

– a návštěvníky byl ještě nějaký 

čas hojně citován. On uměl vy-

právět. Jen na okraj. Jeho synem 

je Ivo Mathé, nedávný ředitel 

České televize a dnes akademic-

ký funkcionář a činovník. (zý)

Původní foto Emil Fafek – repro Vladimír Brada

Na můstky byl machr

Konečně se začalo víc bruslit

Druhý nevyhrál

Když nás Velkoněmecká říše 

připravila v době Protektorátu 

Čechy a Morava o pohraniční 

hory, byl to právě on, kdo vy-

brané místo s připraveným 

projektem skokanského můst-

ku v Senohrabech dovedl ke vší 

spokojenosti závodníků i divá-

ků. (Jezdil sem k přátelům „na 

chatu“.) Měl skutečně „velké 

slovo“. Doslova zásadní a roz-

hodující. Tento snímek Otaka-

ra Maška (později byl známější 

jako sportovní karikaturista) je 

dokladem, že se na něm tady 

v Senohrabech připravovali 

naši reprezentanti také před 

startem na olympijských hrách 

1948 ve Svatém Mořici. S bare-

tem na hlavě poznáváme mistra 

republiky v závodě sdruženém 

„Jardu“ Lukeše a za ním stojí 

ústřední trenér našeho lyžování 

Míla Bělonožník. Jinak ovšem 

Jarolímkův přítel a „vrchní“ 

oponent i rádce. (zý)

SENOHRABY – Architekt 

Karel Jarolímek – největší 

odborník na stavbu 

lyžařských můstků – u nás 

býval doslova 

kultovní postavou. 

Byl postupně 

závodníkem, rozhodčím 

a funkcionářem 

(5krát olympijské hry, 

člen FIS). 

Už jako aktivní závodník 

se podílel na výstavbě 

(často ji řídil) právě 

skokanských můstků. 

Především v Krkonoších.

Skokanský můstek v Senohrabech vznikl především díky architektu Karlu Jarolímkovi 

(vpravo), uznávaném odborníkovi na stavbu lyžařských můstků  Repro: Vladimír Brada

„Budu trochu oponovat, vez-

mu to z druhé strany,“ řekl na 

úvod trenér Holý a pokračoval: 

„Všechno je totiž vývoj, spor-

tovci obecně, tady hokejisté 

jsou mnohem lépe fyzicky při-

praveni, mají znalosti co se 

týká stravy, metodiky tréninků 

a tohle všechno je vývoj a mu-

sím přiznat, že jsou mnohem 

lépe trénovaní, než jsme byli 

před léty my. U hokeje to je 

ještě specifické a to si málokdo 

uvědomuje, zmenšují se kluziš-

tě. Když máte méně prostoru,  

tak dojde k častějšímu osobní-

mu kontaktu.

Začalo se s tím v Kanadě, kde 

první začali hrát na menších le-

dových plochách a zdálo se, že 

to je tvrdý hokej. Kontaktů je po-

chopitelně víc, ale oni jsou i na 

tom malém prostoru náramně 

technicky a fyzicky i bruslařsky 

vyspělí. Všechno musíte udělat 

daleko rychleji. I když je osobní 

kontakt, tak je ale hráč na něj 

připraven. Pokud chceme zabrá-

nit zraněním, tak musíme zlep-

šit připravenost na případný zá-

krok. Musíte odehrát kotouč, ale 

nesmíte se uvolnit, to je nejhorší 

věc, kterou může hokejista udě-

lat. Musí být neustále ve střehu, 

neustále připraven. Je to nároč-

né, ale účelné.

I v Kanadě  mizí bitky, čas od 

času se nějaká odehraje, ale to 

nemá valný význam, je to spíš 

pro diváky. A pak je tu jeden 

moment, mnohem víc se bruslí, 

hraje se kombinačně, technicky.  

Potvrdil to i nyní Jarda Jágr, který 

přiznává, že hokej v Kanadě se 

strašně změnil. Více se nahrává, 

víc bruslí, dbá se na techniku. 

A to hokeji nesmírně prospívá. 

Je zajímavější, stejně tak jako se 

hraje mnohem víc ofenzivněji. 

Je to aktivní hokej, žádný beton 

(rozumějte  obrana) jako dříve. 

A to je pro hokej moc dobře.“

A my ještě dodáme, že pod ve-

dením Karla Holého, i v ama-

térských podmínkách, kdy hráči 

chodí do zaměstnání a trénují 

po večerech, se Slavoj Velké Po-

povice snaží hrát líbivý, moderní 

a aktivní hokej. Jan Kotrba

VELKÉ POPOVICE

Z mnoha stran neustále 

slyšíme, že se všechno 

zrychluje. Hokej, kopaná, 

tenis, prostě všechny sporty, 

kde lze rychlost uplatnit. 

S tím pochopitelně jde ruku 

v ruce i větší náročnost 

na fyzickou připravenost 

a dochází často ke 

zraněním. V tak kontaktním 

sportu, jakým je hokej, jsou 

tvrdé zákroky na denním 

pořádku, a tím pochopitelně 

jsou i častá zranění.Tvrdí se, 

že proti minulým létům je 

hokej tvrdší a brutálnější. Zda 

to je pravda, chtěli jsme se 

dozvědět od trenéra Slavoje 

Velké Popovice, bývalého 

vynikajícího prvoligového 

hráče Karla Holého.

Druhý nevyhrál s prvním, a tak 

čelo fotbalové IV. třídy okresní-

ho přeboru Prahy-západ zůsta-

lo nezměněno, aneb Kamenný 

Přívoz – Štěchovice B 0:3. Do-

mácí nebyli horší – ani tenhle 

centr Kačera (dres č. 7) nevedl 

k překonání hostujícího bran-

káře Ptáčníka – góly však dávali 

jen hosté.  (zý), Foto: Vladimír Kopal

říká trenér Slavoje V. Popovice Karel Holý

Došlo ke kontaktu, rozhodčí zkoumají, zda nedošlo ke zranění, možná hráči i chviličku 

odpočívají, ale i to patří k hokeji Foto: Jan Kotrba
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Točené pivko: 
Plzeň 12o Kozel 10o 
Radegast Birell

Akce SLEVOŽROUT na Selském Statku
DO KONCE
LISTOPADU 

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

Celé pečené koleno s chlebem a dvě malá piva

169 Kč 
Máme pro vás připravené

za neskutečných

26.11.
HAVANA PÁRTY

klubová párty- hraje dj Cezar

2.12. BYZONI
živá country kapela  

3.12. MIKULÁŠSKÁ
dětská párty od 15.00- 18.00h  

10.12. DISKOTÉKA

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

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

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

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

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ

RD

Strančice u Prahy
723 329 678
www.cmsremizky.cz

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel 

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

ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

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

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

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ 
SKLADU 
OBUVI A TEXTILU
úterý – středa 13. –  14. prosince 2011 
od  8.00 do 18.00

Dámská obuv od 150,- Kč

Sklad firmy Dermatex, V Areálu 1171, 252 42 Jesenice u Prahy


