
„V roce 1994, když jsem se vrátil 

z vojny, jsem chtěl strašně pod-

nikat. Předtím jsem se vyučil 

elektrikářem a pracoval jsem na 

dráze. To mi bylo jednadvacet 

a pekárnu jsem tehdy zkusil jako 

brigádu. A náš šéf, co ji vlastnil, 

si postavil hotel a neměl už na 

ni tolik času. A jednoho dne při-

šel a povídá: Nechtěli byste tuhle 

pekárnu? My tam byli tři kama-

rádi, bavilo nás to a chtěli jsme si 

to zkusit. Ale pro ten živnosten-

skej list jsem si šel nakonec jen 

já sám. To mi bylo 22 let. Neměl 

jsem závazky. Když na to dneska 

vzpomenu, tak to nejde nazvat ji-

nak než mladická nerozvážnost,“ 

s úsměvem vzpomíná pan Šinde-

lář, majitel pekárny a sítě prode-

jen Staročeská 

pekárna na své začátky.  

„Samozřejmě to dopadlo tak, 

že jsem od majitele tu pekár-

nu pronajal. Ale vůbec jsem 

nevěděl, co to všechno obná-

ší. Začal jsem s tisícikorunou 

z kuponové privatizace. Prodal 

jsem kuponovou knížku a za 

prvních deset tisíc jsem začal 

podnikat.“ A tak vznikla Sta-

ročeská pekárna. Ve svých za-

čátcích vyráběla firma pou-

ze slané a sladké pečivo 

a chléb. Po necelém 

roce se sortiment 

rozšířil o výrobu la-

hůdek se zaměřením 

na obložené bagety. Do 

sortimentu přibyly též 

předsmažené a obalova-

né polotovary, včetně doplňků 

pro gastro provozy a stánky 

rychlého občerstvení. 

� pokračování na str. 5

O vítězi v hlavní kategorii roz-

hoduje objektivní, hloubkový  

audit, který  na nominovaný ch 

benzinový ch pumpách provádí 

inspektoři nezávislé certifikova-

né společnost SGS CR. V kate-

gorii VOX POPULI, kde o vítězi 

rozhoduje veřejné hlasování na 

internetu, získala titul Čerpací 

stanice roku benzinová pumpa 

JIMO v Radlíku – Jílovém u Pra-

hy pana Jiřího Moravce, který ji 

vybudoval před dvěma lety na 

zelené louce.  

Na trh s pohonnými hmotami 

vstoupil v roce 2010. Přestože 

byl původně obchodník s au-

tomobily, přiznává, že neměl 

s provozem čerpací stanice žád-

né zkušenosti. “Léta jsme dělali 

jen auta a pumpu jsme znali jen 

jako zákazníci, kteří na ni přije-

li, natankovali, zaplatili a zase 

odjeli. Přesto jsme šli do vel-

kého rizika a rozhodli se učinit 

krok do neznáma… Hodně nám 

pomohl se v celé problematice 

zorientovat pan Přenosil, který  

provozuje podobnou stanici 

v Poříčí nad Sázavou. 

Poměrně dlouho trvalo, než se mu 

podařilo sehnat vhodný  pozemek. 

Protože v oboru čerpacích sta-

nic byl naprostý m greenhornem, 

potý kal se dlouho s projektem 

a samotnou konfigurací čerpací 

stanice. Přesto, přes nejrůznější 

těžkosti, se podařilo v roce 2009 

vyprojektovat malou, podélně 

průjezdnou jednorefý žovou čer-

pací stanici s podlouhlý m, ale 

poměrně velice úzký m objektem 

služeb. Přestože jeho šířka je jen 

7 m, vešla se sem překvapivé pro-

storná prodejna.

� pokračování na str. 5

ČERSTVÉ A POCTIVÉ 
PEČIVO V MLADÍKOVĚ

Přijďte ochutnat ručně vyrobené pečivo 
dle tradičních receptur z poctivých surovin 
a posedět u zákusků při dobré kávě či čaji

Mladíkov, Nákupní 1127, 
Jesenice u Prahy 
www.staroceska.cz
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Využijte zimních slev 
Škoda Citigo!  

w 0

Citigog !

TROJSKLO a TROJITÉ  ZDARMA!

Kulatou hranatou?

INZERCE

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900
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AutoAuto
MotoMoto Chybí nám Chybí nám mládežmládež

Itálie mě 
nezajímá!

Sedíme takhle s panem 

Šindelářem v jeho prodej-

ně a bavíme se o byznysu. 

Najednou odbočí a povídá: 

„Heleďte, a proč všichni 

píšou pořád o nějaké výlet-

ní lodi s boháčema, co se 

potopila někde v Itálii? Teď 

jsem se dočetl, že sklárny ve 

Světlé nad Sázavou spus-

tí už čtvrtou pec a nabírají 

nové zaměstnance a dají 

obživu dalším 140 lidem. To 

by mělo být na první strán-

ce novin!“ A mně to do-

cvaklo. Podívejte se na naši 

titulní stranu. Pan Moravec 

z Radlíku vyhrál prestižní 

anketu mezi benzinovými 

pumpami, Miroslav Český, 

hasič - profík, pětadvacet 

let ve službě, si vysloužil po-

chvalu podřízených, kolegů 

i krajského ředitele, a dotře-

tice prosperující firma pana 

Šindeláře, která vyrábí pod-

le tradičních receptur na-

šich babiček už 16 let. Her-

got, to je pozitivní strana! Já 

vím, ne vždycky se takhle 

zadaří, ale věřte, že jsem za 

to moc rád! Nevím jak vy, 

ale já, když na sebe nechám 

působit pozitivní věci, do-

kážu se pak na ty negativní 

dívat alespoň trochu s vět-

ším nadhledem. A na Itálii 

si ani nevzpomenu.

Zbyněk Pokorný

GLOSA

Terminál stavět 
nebudeme

JÍLOVÉ U PRAHY – V prů-

běhu podzimu jsme vás 

informovali o jednáních 

jílovského zastupitelstva 

ve věci výstavby autobu-

sového terminálu v centru 

města. V pondělí 16. led-

na učinilo zastupitelstvo 

města závažné rozhodnu-

tí: Autobusový terminál na 

rohu ulice Pražské a ulice 

Jana Morávka nevznikne. 

Všechna dlouhá jednání, 

vzrušené debaty a po-

chybnosti, posudky a vyjá-

dření, všechna pro i proti 

byla sečtena a zastupitelé 

udělali konec. Komentář 

k rozhodnutí zastupitel-

stva nám zaslala starostka 

Mgr. Květa Halanová. Re-

portáž najdete v příštím 

vydání Našeho Regionu.

Zbyněk Pokorný

KRÁTCE

uzávěrka inzerce: 16. února

ORION  PRAHA

RADLÍK – Tradiční 

a veřejností i médii velmi 

sledovaný  souboj o nejlepší 

čerpací stanice České 

republiky za rok 2011. 

V hodnocení veřejnosti byla 

nejúspěšnější benzinová 

pumpa JIMO z Radlíku. Ta 

získala ocenění Čerpací 

stanice roku VOX POPULI 

v celorepublikové anketě 

vydavatelství časopisu 

Petrol, média pro 

profesionály v oboru čerpací 

stanice a pohonné hmoty.

Nejlepší v republice

se v celé problematice

vat pan Přenosil, který

nic byl naprostý m greenhornem, 

potýkal se dlouho s projektem

pací stanici s podlouhlý m, ale 

poměrně velice úzkým objektem

Na trh s pohonnými hmotami vstoupil pan Moravec v roce 2010. Během 

roku se vypracoval mezi špičku v republice. Kvalita pohonný ch hmot je 

u nás na prvním místě,“ říká pyšně Foto: Tomáš Mikšovský, Petrol.cz

� Jaký byl ten 

váš hasičský 

start v roce 

1987?

Vrátil jsem se z vojny do ma-

teřského závodu JAWA Týnec 

a shodou okolností bylo po-

třeba obsadit post profesio-

nálního podnikového hasiče. 

Vedení ukázalo na mne a já to 

přijal. Tak začala moje cesta 

tak říkajíc od píky a od nejniž-

ší šarže až k tomu dnešnímu 

postavení velitele.

� pokračování na str. 5

JÍLOVÉ U PRAHY – Když 

poprvé otevřel dveře Hasičské 

stanice v Jílovém, bylo to 

přesně před dvaceti lety. 

Kdybychom přidali ještě dalších 

pět let a zaokrouhlili čas na celé 

čtvrtstoletí, přesně takovou 

dobu už je profesionálním 

hasičem. Miroslav Český 

(ročník 1966) velí jílovským 

profesionálům a rozhovor 

s ním, to je vlastně ukázka 

cesty, jak se stát 

„českým velitelem“.

Český velitel

Vzpomenete si ještě na rok 

1995? To už je dávno, co 

říkáte? Pan Šindelář, dnes 

majitel Staročeské pekárny, 

tehdy ve dvaadvaceti letech 

s tisícovkou v ruce začal 

svoji podnikatelskou dráhu. 

Pojďme se podívat na 

ukázkový příběh, 

jak od píky postavit 

prosperující síť prodejen 

s kvalitním pečivem.

Začal jsem s tisícovkou

Hasič každým coulem. Pětadvacet let nazpět nastoupil 

Mirek Český k profesionálům

Vyhrajte se
Staročeskou pekárnou



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 vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suiseki, 

oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško. 

Otevřeno všední den nejlépe po dohodě 

na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
27. 1. od 9.30 hod.
Individuální poradenství – rodičov-
ství. Více na www.mcbrezanek.cz. Na-

bízíme hlídání dětí po dobu poradenství. 

Rezervace nutná. MC Břežánek, U Ná-

městí 712, Dolní Břežany, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

JESENICE
27. 2. od 20.00 hod.
Vývoj dětské řeči u předškolních 
a mladších školních dětí. Přednáš-

ka s Mgr. Michaelou Oldřichovou. 

Vstup: 230,-. Rezervace nutná na tel. 

721 882 907 nebo na mcpohadka.je-

senice@gmail.com

29. 2. od 19.00 hod.
Fotokurz: Výběr, zpracování, archivo-
vání a prezentace fotek. Jak z 300 fo-

tek vybrat jen 50 nejlepších? Promítat, 

tisknout, dávat do alb nebo vytvářet 

fotoknihy? O tomto všem budeme ho-

vořit na tomto kurzu, jako obvykle bude 

výklad doprovázen promítáním s názor-

nými ukázkami. Není nutná účast na 

předešlých lekcích! Přihlášky na mcpo-

hadka.jesenice@gmail.com

JÍLOVÉ U PRAHY 
1. 2. od 16.00 do 18.00 hod.
Zápis do kurzů na 1. pol. 2012, který 

proběhne ve středu 1.2. od 16-18 hod. 

V programu jsou zařazeny nové kurzy 

jako např. Montessori dílnička (vhodné 

pro děti 2-4 let s rodiči) – pracovní cyk-

lus v upraveném prostředí s využitím 

speciálních Montessori pomůcek, Hry 

v přírodě (vhodné pro děti 4 – 6 let bez 

rodičů) – pohybové hry na obratnost 

a spolupráci s ostatními dětmi, Šikul-

kov (vhodné pro děti 4-6 let bez rodičů) 

– staronový kroužek s novou lektorkou, 

Robátka (vhodné pro děti 4-18 měsíců) 

–  kurz  hudební školy Yamaha, Cvičení 

na míčích (vhodné pro děti 0,8 – 2 roky) 

– říkanky a básničky s využitím velkých 

terapeutických míčů. Mateřské cent-

rum Permoníček, Jílové u Prahy.

12. 2. od 15.00 hod.
Maškarní ples v neděli v restaura-

ci Florian v Jílovém – odpoledne plné 

zábavy a masek s divadlem Emillion. 

Mateřské centrum Permoníček, Jílové 

u Prahy.

27. 2. od 20.00 hod
Domácí homeopatická lékárnička (co 

by nemělo chybět ve vaší homeopatické 

lékárničce, jak a kdy jednotlivé přípravy 

použít). Mateřské centrum Permoníček, 

Jílové u Prahy.

28. 2. od 20.00 hod.
Předporodní setkávání – počínaje 28.2. 

v úterý od 20.00 a následně dalších de-

vět úterních večerů. Každý večer jedno 

zajímavé téma, účastníci si mohou zvolit 

ta témata, která je nejvíce osloví. Délka 

každého setkání 2 hodiny). Mateřské 

centrum Permoníček, Jílové u Prahy.

Do 31. 3.
Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné 
a cenné – Výstava k 120. výročí zalo-

žení jílovského muzea, akviziční činnost 

a počiny muzea v prvních 10 letech 

3. tisíciletí. 

KAMENICE
28. 1. od 20.00 hod.
SPORTOVNÍ PLES. Kulturní dům Kame-

nice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Hraje kapela Josefa Bárty.

7. 2. od 9.00 hod.
KOCOUR MIKEŠ. Kulturní dům Kame-

nice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Pro děti od 3 do 10 let. Hraje 

divadlo LAMPION. Vstupné 40,- Kč

18. 2. 
KAMENICKÝ PLES. Kulturní dům Ka-

menice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Začátek 20.00. Hraje 

kapela CONCORDIA Show Band. Vstup-

né 200,- Kč

22. 2. od 19.30 hod.
LUCIE BÍLÁ a kapela Petra Maláska. 

Kulturní dům Kamenice – Ringhoffero-

vo nám 434, 251 68 Kamenice. Vstupné 

500,-/600,-/690,-/800,-/990,- Kč

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 infor-

mací na www.sokolovnapruhonice.cz 

nebo tel. čísle 267 310 506

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

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŠTIŘÍN
29. 1. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – Dvořák – Cho-

pin – Mozart – Chubert – Brahms. Zá-

mek Štiřín – Ringhofferova ul. č.711, 

251 68 Kamenice. Mladé talenty Josefu 

Sukovi. Vstupné 250,- Kč

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

ulice č. 6.

29. 1. od 14.30 hod. 
Otesánek – o tom, jak stále neměl 

dost. Loutkové divadlo při Sokol Velké 

Popovice. www.divadlo.kvalitne.cz

12. 2. od 14.30 hod.
Perníková chaloupka – o dětech, které 

se ztratily a pak se zase našly. Loutkové 

divadlo při Sokol Velké Popovice. www.

divadlo.kvalitne.cz

4. 3. od 14.30 hod.
Červená Karkulka – o tom, jak babičku 

a Karkulku sežral vlk a vše dobře skon-

čilo. Loutkové divadlo při Sokol Velké 

Popovice. www.divadlo.kvalitne.cz

18. 3. od 14.30 hod.
Otesánek – o tom, jak stále neměl 

dost. Loutkové divadlo při Sokol Velké 

Popovice. www.divadlo.kvalitne.cz

1. 4. od 14.30 hod.
Perníková chaloupka – o dětech, které 

se ztratily a pak se zase našly. Loutkové 

divadlo při Sokol Velké Popovice. www.

divadlo.kvalitne.cz

VESTEC
31. 1. od 20.00 do 22.00 hod.
Svoboda a hranice – seminář – volné 
pokračování semináře „Hranice ve 
výchově dětí“ z 10.1. Jak a proč na-

stavovat a udržet hranice ve výchově 

dětí? Kdy jsou potřeba? Omezují moje 

dítě nebo mu naopak prospívají? Teo-

rie, praxe a sdílení zkušeností. Více na 

www.rcbaracek.cz. Lektor: Mgr. Zuzana 

Těšínská; registrace: info@rcbaracek.

cz, tel. 777 129 542 

14. 2. od 20.00 do 22.00 hod.
Období vzdoru – seminář – má vaše 
dítě právě období vzdoru? Nebo vás 

teprve čeká? Proč jím děti prochá-

zejí a jak ho jako rodiče zvládnout ve 

zdraví? Úskalím tohoto období v životě 

našich dětí vás provede Mgr. Zuza-

na Těšínská. Více na www.rcbaracek.

cz. Registrace na info@rcbaracek.cz, 

tel. 777 129 542.

18. 2. od 13.00 hod.
Vestecký masopust – obec Vestec 

ve spolupráci s místními organiza-

cemi vás zve na vestecký masopust. 

Sraz masek ve 13 hodin na vestec-

kém sportovišti, od 14 hodin průvod 

obcí v čele s muzikou. V restauraci 

na hřišti budou připraveny vepřové 

pochoutky, večer bude pokračovat 

zábava v maskách. Přidejte se, kaž-

dá maska je vítána.

VRANÉ NAD VLTAVOU
28. 1. od 20.00 hod.
Ples sportovců. Sportovní klub Vrané 

nad Vlatavou srdečně zve na Ples spor-

tovců. Hraje skupina Neon Band. Boha-

tá tombola, předtančení. V sokolovně ve 

Vraném. Vstupné 100 Kč.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Přijmeme řidiče autobusu na zájezdovou dopravu pro dlouho-

dobou spolupráci, výjezdy ze základny v Kamenici, vhodné i jako 

přivýdělek k důchodu tel. 734 858 818 info@m-express.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, pokorny@nasregion.cz / Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, kabrt@nasregion.cz

Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, info@nasregion.cz

Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli. * VVT – označení komerčního textu

Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, 
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, 
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

rozvoz osob a jídel 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 28. 1. 2012

diskotéka 60.-80. léta od 19:00
široká nabídka našich piv 

 a stylových 
 specialit

INZERCEINZERCE

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
CIRKUSOVÉHO UMĚNÍ

III. ROČNÍK

www.cirkusfestival.cz
facebook.com/cirkuscirkus

Vstupenky 
je možné zakoupit 
v síti Ticketportal.

        

15.–19. 2. 2012
JEN PŘEDSTAVENÍ

17.30STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK

13.30 a 18.00SOBOTA 13.30 a 17.30NEDĚLE

Festivalem provázejí:

Tereza Kostková 
Petr Šiška

v alternaci 
Jindřich Kriegel a Petr Kumfe

|
|
| 

 
 
merchandising
promotion
sales force

Ve VIP porotě zasedne jako ve 

všech ročnících tohoto festiva-

lu skvělý herec, mim a valašský 

král Bolek Polívka. Ale to není 

vše! Účast v porotě přislíbila 

také herečka Anna Polívková, 

herci Karel Roden nebo Pavel 

Liška. Dále budou hodnotit 

cirkusové umění také herci, 

jakými jsou například Vladi-

mír Kratina, Martin Zounar, 

Jan Přeučil či herečka Miluše 

Bittnerová a také zpěváci Iva 

Frühlingová, Bohuš Matuš 

a Markéta Konvičková. Kromě 

VIP poroty budou soutěžící sle-

dovat a hodnotit zkušení cirku-

soví a varietní agenti a také pro-

gramový ředitelé z největšího 

cirkusového festivalu v Monte 

Carlu, z pařížského Moulin 

Rouge nebo také ředitelé nej-

větších cirkusů z Německa, Ra-

kouska, Norska a Dánska.

Celým festivalem Vás prove-

dou Tereza Kostková a Petr Šiš-

ka v alternaci Jindřich Kriegel 

a Petr Kumpfe.

Požádali jsme o vyjádření také 

samotného prezidenta festivalu 

Cirkus Cirkus Festival 2012 pana 

Artura Kaisera, který o nadchá-

zející akci řekl:

„Ten, kdo si nenechal ujít Meziná-
rodní festival cirkusového umění 
Cirkus Cirkus Festival 2011, pod-
zimní Mezinárodní přehlídku 
cirkusového umění Cirkus Cirkus 
Classic 2011 nebo Mikulášskou 
v cirkuse, bude ohromen. Pro čes-
ké návštěvníky chystáme opravdo-
vé skvosty a čísla, která převyšují 
o několik tříd všechny dosud pre-
zentované cirkusové akce, které se 
kdy v České republice konaly.
Samotní agenti hodnotí tento 
festival jako špičkovou svě-
tovou cirkusovou událost. 

O festivalu hovoří v samých 
superlativech, a v cirkusovém 
prostředí si dokonce vysloužil 
přívlastek malé Monte Carlo, 
což nás velice těší.“
Diváci se mohou těšit na cir-

kusové umění artistů z celého 

světa. O jednu z cen na tomto 

festivalu bude usilovat celkem 

třináct umělců.

Seznam soutěžících:
Duo Fedorov – Hula Hop

 Rusko

Robert Lagron – Equilibrista 

 ČR

Darja – drezura koček 

 Lotyšsko

Jeton – žonglér gentleman  

 Německo

Thereshchenko – vzdušná 

akrobacie – Ukrajina

Maugli – akrobacie na slo-

nech – Německo

Skupina Pronin – akrobacie 

na houpačkách – Rusko

Ramon – akrobacie na hori-

zontálním laně – Austrálie

Serge Massot – břichomluvec 

– Francie

Duo Štauberti – akrobacie na 

perských tyčích – ČR

Perez – přízemní akrobacie 

 Španělsko

Kasseli – drezura slonů a koní 

– Německo

Davis Vassalo – celovečerní 

klaun – Itálie

Vstupenky zakoupíte 

v předprodejní síti Ticketportal.

Začátky představení:
středa až pátek 17.30

sobota – 13.30 a 18.00 

 Vyhlášení výsledků

neděle – 13.30 a 17.30

Ceny vstupného na představení:
hlediště 450 Kč

lóže 790 Kč

superior 490 Kč

balkón 590 Kč

Pro další informace mne neváhej-

te kontaktovat, média mohou kon-

taktovat také prezidenta festivalu 

pana Artura Kaisera: 731 503 403, 

artur@promoprodukce.cz.

Akreditace již nyní posílejte na 

nikola@promoprodukce.cz, mís-

ta na akci se každým dnem plní. 

Nenechte si ujít cirkusovou show, 

kterou Praha již dlouho nezažila.

Nejvíce informací naleznete na 

www.cirkusfestival.cz nebo na 

Facebooku akce www. facebook.

com/CIRKUSCIRKUS.

Nikol Poselová, PR Director

www.promoprodukce.cz

GSM: +420 731 503 401

E-mail: nikola@promoprodukce.cz

Pojďte do cirkusu!
Praha bude hostit už po třetí jeden z nejlepších cirkusových 

festivalů světa 3. ročník Cirkus Cirkus Festival 2012

PIŠTE NÁM
Informujme se navzájem

Pozvěte prostřednictvím Našeho REGIONU další lidi, kteří by se jinak o Vámi 

pořádané akci nedozvěděli. Díky našim novinám budete mít větší návštěvnost, 

a vejdete tak v povědomí lidí. Zaregistrujte se na www.nasregion.cz/oblast – JV 

a vložte svoji pozvánku (Pište nám). Pro nevýdělečné aktivity je tato služba zdarma. 

Bližší informace na pokorny@nasregion.cz.
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U Mnichovic 
zasahoval vrtulník

MNICHOVICE – Záchranná 

služba Středočeského kraje 

zasahovala v úterý dopoled-

ne u havárie osobního auta 

u Mnichovic. Na místo vy-

razily sanitní vozy a letecká 

záchranná služby z Prahy. 

Záchranáři na místě spolu-

pracovali s hasičským zá-

chranným sborem a Policií 

ČR. Při nehodě byla těžce 

zraněná jedna osoba. Utr-

pěla mnohočetná zranění 

a byla ve vážném stavu letec-

ky transportována do Fakult-

ní nemocnice Motol.

Tereza Janečková

ZS Středočeského kraje

Přijel i mistr republiky
V. POPOVICE – Závod v ori-

entačním běhu O5 na Kozla - 

pětka v názvu není jen slovní 

hříčkou, ale i připomenutím, 

že se orientační běžci sešli 

7. ledna ve Velkých Popovi-

cích již popáté. Závod se stá-

vá známým ve světě orien-

tačního běhu, letos se sešlo 

160 závodníků. Nejvytrvalej-

ší závodníky čekal výlet přes 

Kunice, Vidovice až k Chlu-

mu u Dolní Lomnice, aby 

si pak mohli spolu s ostat-

ními závodníky užít členitý 

les u Krámských. Závodníci 

v nejdelší kategorii se také 

museli potýkat se unikátní 

specialitou Velkopopovické-

ho závodu, kontrolou X, na 

niž se museli dostavit během 

závodu, ale dobře zvolit, kdy 

tak učinit. Nejmladší závod-

níci naopak, někteří dokon-

ce jen v kočárku, absolvovali 

jen krátkou procházkovou 

trať po obci. Mezi nejlepšími 

závodníky se například obje-

vil i mistr republiky Tomáš 

Dlabaja, který vyhrál svou 

kategorii. V cíli čekal závod-

níky realizační tým v čele 

s Danem Šafkou, oblečeným 

v kostýmu kozla. Dan Šafka

Hledáme farmáře
V Jílovém u Prahy je v plném 

proudu příprava  na farmář-

ské trhy, které se od března 

budou konat každou třetí so-

botu v měsíci. Proto hledá-

me především malovýrobce 

a prodejce farmářských pro-

duktů (zelináře, pekaře, uze-

náře, výrobce sýrů). Preferu-

jeme produkty bez zbytečné 

chemie, v souladu s pravidly 

eko nebo bio zemědělství. 

Uvítáme i prodejce ručně 

vyráběných šperků, oděvů, 

hraček. Více informací na tel: 

736 767 698, malamartina@

quick.cz, www.jilove.cz

Hřebejk na obzoru
Po úspěšném filmovém festi-

valu Jiřího Menzela pokraču-

je Knihovna Průhonice s or-

ganizací další filmové akce. 

Tentokrát společně shlédne-

me šňůru filmů českého re-

žiséra Jana Hřebejka. Můžete 

se těšit na speciální program 

pro děti (program pro ško-

ly v dopoledních hodinách) 

a především odpoledne na 

diskuse se samotným reži-

sérem Janem Hřebejkem 

a dalšími hosty jeho filmo-

vého štábu. Filmový mara-

ton ukončíme jako obvyk-

le až ve 22.00 hodin večer. 

Nezapomeňte si v kalendáři 

poznačit 1. 3. 2012 od 10:00 

– 22:00 hod. Místo: Sokolovna 

Průhonice. Vstupné: zdarma.

www.knihovnapruhonice.cz

Co se děje ve tmě?
ZŠ Černošice a Gymnázium 

pro zrakově postižené a SOŠ 

pro zrakově postižené spo-

lupracují na projektu Jeden 

svět pro všechny! Cílem je 

vzájemně zprostředková-

vat, a tudíž i sbližovat světy 

vidomých a zrakově handi-

capovaných. Součástí toho-

to projektu je také výtvarná 

soutěž Co se děje ve tmě, 

kde právě počítáme i s účastí 

zrakově handicapovaných. 

Existuje mnoho technik, pře-

devším těch haptických, kte-

rými je možné vyjádřit své 

představy. Tma, která věcem 

mění tvar, v níž jsou obrysy 

nejasné a barevná škála je 

posunutá, v nás (a v dětech 

především) vyvolává nejrůz-

nější představy. Někdy jsou 

tajemné, fantaskní, straši-

delné… My, co vidíme, jsme 

zahlceni vizuálně uprave-

nou a předžvýkanou stravou 

všech médií s neuvěřitelnou 

podbízivostí, což často kazí 

vlastní představivost. Bránit 

se tomu je někdy obtížné. 

Jedinou možností je tedy dá-

vat příležitost naší fantazii, 

a o to nám v soutěži jde. 

Podrobnosti o projektu Jeden 

svět pro všechny a o soutěži 

Co se děje ve tmě? naleznete 

na webových stránkách obou 

škol, tedy www.zscernosice.

cz a http://goa.braillnet.cz/.

Magdalena Capková, ZS Černošice

Popovice doma vítězí
Víkendové hokejové zápasy 

krajského přeboru Středo-

českého kraje byly opět zají-

mavé.  Velkopopovický Sla-

voj doma hostil druhý tým 

tabulky Rakovník a zvítězil 

nad ním 3 : 2 a upevnil si tak 

vedení v tabulce s 45 b. před 

Rakovníkem 42 b. Hokejisté 

Jesenice už nebyli tak úspěš-

ní a prohráli v Poděbradech 

2 : 3. V tabulce jsou na šes-

tém místě. (kt)

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

DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVU
MATRACE PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
PŘÍKRÝVKY A POLŠTÁŘE

VAN GILLERN s.r.o.
PŘIJMEME PRACOVNICI  
do obchodního oddělení 

Požadavky: SŠ vzdělání komunikativní 
schopnosti samostatnost, zodpovědnost, 
spolehlivost příjemné vystupování 

Náplň práce: zpracovávání podkladů pro 
výrobu, udržování kontaktů se stávajícími 
zákazníky, vyhledávání nových zákazníků 

Nabízíme:  práci na HPP  zaškolení 
pravidelný příjem práci v příjemném 

kolektivu

Nástup během 3 měsíců
Životopisy zasílejte na e-mail:
klara.vitaskova@vangillern.cz 

Pracoviště Kamenice

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice, Správa Průhonického parku  
přijme pro pracoviště Botanická zahrada a genofondové sbírky v rámci 
projektů SFŽP na dobu určitou do 31. 12. 2013: 

Kvalifikovaného zahradníka
Požadujeme: SŠ s maturitou v oboru zahradnictví, lesnictví nebo zemědělství. Řidičský 
průkaz skupiny T, oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem, aplikace 

přípravků chemické ochrany rostlin. Praktické zkušenosti, zájem o dřeviny, růže vítán.

Zahradnici (zahradníka)
Požadujeme: Vyučení v oboru zahradnictví, zemědělství nebo lesnictví, praktické zkušenosti.

Nabízíme:  příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody.  Nástup možný ihned.

Písemné nabídky zasílejte na adresu: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 
Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice 
nebo na e-mail: pavel.sekerka@ibot.cas.cz, tel. kontakt: 606 637 565
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Zpracovatel středočeského 

územ ního plánu Ing. Arch. Kör-

ner a jeho tým z firmy AURS, 

s.r.o., se však od návrhu této 

komunikace zcela distancuje. 

Konstatuje, že jeho firmou při-

pravený materiál, který prošel 

připomínkovým řízením růz-

ných institucí a byl veřejně pro-

jednán, je jiný než ten, který je 

nyní předkládán zastupitelům. 

Na dotaz Našeho REGIONU na 

tiskové oddělení Středočeské-

ho kraje, zda byl projekt nové 

dálnice projednán s dotčenými 

orgány a byla vydána souhlas-

ná stanoviska k rozšíření stá-

vající komunikace, odpověděla 

mluvčí Středočeského kraje 

Berill Mascheková: „Dle mých 

informací byl územní plán ve-

řejně projednán a celý proces 

schvalování proběhl dle platné 

legislativy.“

„Středočeský kraj preferuje 

variantu severního obchvatu 

Prahy, který vede podél Kra-

lup. Domníváme se, že by se 

tím i vyřešila přetížená doprav-

ní situace v Kralupech a tento 

okruh by zároveň sloužil jako 

obchvat města. Tento aglo-

merační okruh by měl spo-

jovat významná středočeská 

města a odlehčit tak dopravě 

v hlavním městě,“ odpo-

vídá Mascheková 

na dotaz, proč je 

nezbytně nutné 

budovat další 

obchvat jen ně-

kolik kilometrů 

od plánované-

ho Pražského 

okruhu, a do-

dává: „Ministr 

řekl, že se mu 

řešení líbí. 

K času realiza-

ce je obtížné se 

vyjádřit. Such-

dolská varian-

ta je nyní díky 

r o z h o d n u t í 

soudu v pod-

statě ve stejné 

fázi jako tento 

projekt. Pokud 

bude vůle, tak by 

severní varianta mohla být re-

alizována i dříve. Hovoříme ale 

o zákresu do územního plánu, 

žádný severní obchvat Prahy 

přeci neexistuje. I navrhovaná 

varianta ministerstva dopravy je 

zatím jen nakreslená na mapě. 

Tak jak můžete hovořit o tom, 

že je jen několik kilometrů od 

Pražského okruhu?“

V plánu dva obchvaty? 
Naši otázku, zda je tu výběr ze 

dvou možností – buď Aglomerační 

okruh, nebo Pražský okruh R1, 

komentuje mluvčí Středočes-

kého kraje slovy: „Varianta Su-

chdolská a varianta Běchovická 

jsou čistě projekty hlavního měs-

ta Prahy, jde tedy o vnitroměst-

skou komunikaci a ne o okruh, 

tudíž se nevylučují s ‚aglomerač-

ním okruhem‘.“

„Z dopravního hlediska postrá-

dá tento návrh jakýkoli smysl. 

Mít dvě dálnice od sebe jen ně-

kolik kilometrů je projev čirého 

megalomanství,“ podotýká Věra 

Kovářová, krajská zastupitelka 

za Starosty a nezávislé.

Hana Michaliková, Zbyněk Pokorný

Nový obchvat vedle okruhu?
Krajský úřad Středočeského 

kraje naplánoval novou 

komunikaci spojující 

Ruzyňské letiště s dálnicí D1. 

Územní plán s dokreslenou 

čtyřproudou komunikací 

schválili středočeští 

zastupitelé v pondělí 

19. prosince.

Žlutě vyznačen je navrhovaný „aglomerační“ 

okruh, oranžová linka (pražský okruh R1) je 

návrh ministerstva dopravy

Žádáme veřej-

nost o pomoc 

při pátrání po 

pohřešovaném 

Radku STÁRKO-

VI, nar. 21. 12. 

1971.

Pohřešovaný je hlášen k trvalému 

pobytu ve Struhařově, okr. Praha-

východ. Naposledy byl viděn ve 

čtvrtek 12. ledna 2012 ve večerních 

hodinách při odchodu z místa byd-

liště. Je předpoklad, že se pohybuje 

ve svém osobním motorovém vo-

zidle značky Renault Kangoo 1.4, 

barvy šedá metalíza, RZ: 6S18154. 

Od té doby nepodal o sobě nikomu 

z rodiny ani z okruhu svých zná-

mých žádnou zprávu.

Radek STÁREK je zdánlivého stáří 

40 - 45 let, hubené 175 cm vysoké 

postavy, hnědých krátkých vla-

sů a hnědých očí. Na tvářích má 

neholené strniště vousů. V době 

odchodu měl na sobě oblečené 

modré džínové kalhoty, sportovní 

hnědou zimní bundu zn. Reebok 

a na nohou obuty hnědé sportovní 

boty zn. Reebok. U sebe měl čer-

nou sportovní tašku přes rameno 

s blíže neurčeným množstvím 

dalšího oblečení, osobní doklady 

a větší finanční hotovost.

Vzhledem ke svému zdravotní-

mu stavu může mít Radek Stárek 

zdravotní potíže, neboť přestal 

užívat lékařem předepsané léky. 

Po pohřešovaném i jeho vozidle 

pátrají kriminalisté z Územní-

ho odboru SKPV Praha venkov 

– JIH. Veškeré informace k po-

hřešovanému přijme jakákoliv 

služebna Policie ČR. Můžete 

rovněž zatelefonovat přímo kri-

minalistům na telefonní číslo: 

974 882 476 nebo na bezplatnou 

linku Policie ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha venkov - JIH

Následovala šachová show: bles-

kové zápasy, prezentace zajíma-

vých partií, hra naslepo. Šachový 

mistr Ing. Zdeněk Choleva za-

hraje s náhodně vylosovaným 

hráčem šachovou partii nasle-

po. Na simultánce měl každý 

z účastníků příležitost zahrát si 

proti šachovému mistrovi Zdeň-

kovi Cholevovi. Zúčastnili se do-

spělí i děti, nejen průhoničtí, ale 

dorazili i špičkoví hráči z říčan-

ského šachového klubu. Nejed-

nomu z nich se nakonec podaři-

lo Zdeňka Cholevu porazit. 

Touto akcí začal průhonický rok, 

který slibuje v podání pánů Jach-

nina a Prakse nejedno překvape-

ní. Tím prvním, které už může-

me prozradit, je filmový festival 

Jana Hřebejka, který se uskuteční 

1. března v Průhonické Soko-

lovně, kde samozřejmě nebude 

chybět ani naše redakce.

Tuhé boje s mistrem šachu
PRŮHONICE – V pátek 

6. ledna v restauraci 

Pizza Colloseum šachová 

simultánka se šachovým 

mistrem Zdeňkem Cholevou. 

„Plánujeme ji pořádat 

každoročně ve stejném 

čase a na stejném místě,“ 

říká organizátor Vítězslav 

Praks. Simultánku zahájil 

organizátor Petr Jachnin 

telefonickým rozhovorem 

s manželkou světového 

hráče Garriho Kasparova.

Máte ve svém okolí 
chytré děti?

Přihlaste je do šachového 

kroužku, nechť se jejich inte-

ligence rozvíjí tímto ušlech-

tilým duchovním bojovým 

uměním. Možnost hlásit děti 

již od 4 let.

mail@knihovnapruhonice.cz

Pomozte při 
pátrání

Šachový mistr Zdeněk Choleva vyzval v simultánce nejen vynikající hráče, ale 

i nejmenší členy šachového klubu Knihovny Průhonice Foto: Zbyněk Pokorný
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Výchova k morálním hodnotám 
a harmonickým mezilidským vztahům.

• Bezpečné prostředí
• Přátelská atmosféra
• Individuální přístup
• Spolupráce s rodiči

• Volnočasové aktivity
• Angličtina
• Komfortní prostředí
• Stabilní finanční zázemí

Návštěva možná kdykoli 
po dohodě s ředitelem
Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš
Baarova 360, 140 00 Praha 4 – Michle
e-mail: reditel@zselijas.cz, tel.: 733 733 233, www.elijas.cz

Bezpečná škola pro vaše dítě

Elijáš
,

-

-

INZERCEINZERCE

Podporujeme regionální produkty

Škola, kde nikdy nezvoní

„Podpora místních regionálních 

výrobků a služeb Posázaví je dů-

ležitá pro posílení lokální iden-

tity a patriotismu. Projekt by 

měl přispět ke zvýšení soudrž-

nosti obyvatel, zachování tradic 

a upevnění mezilidských vzta-

hů. Jeho cílem je také podpora 

venkovské turistiky a usměrně-

ní služeb cestovního ruchu,“ 

řekla ředitelka společnosti 

Posázaví o.p.s. Bohun-

ka Zemanová. 

Celkové náklady 

projektu jsou 

téměř 420 000 

korun, z toho 

z h r u b a 

294 000 ko-

run pokryje 

dotace mi-

nisterstva 

pro místní 

rozvoj. Vý-

stupem pro-

jektu budou 

propagační 

materiály re-

gionu Posáza-

ví zaměřené na 

podporu místní 

produkce a venkov-

ské turistiky, na pro-

pojení místních výrobků, 

řemesel a tradice. Počítá se 

také s vydáním dalšího dětské-

ho časopisu Posázavské kukátko 

aneb …, tentokrát zaměřeného 

na regionální výrobky. Nakoupí 

se vitríny pro prezentaci místní 

produkce, které budou umístěny 

v zasedací místnosti společ-

nosti Posázaví o.p.s.

Informace o regionál-

ních výrobcích jsou 

na www.posazavi.

com v rubrice 

Tržiště. Zájem-

ci je tam mo-

hou vkládat 

sami, nebo 

p r o s t ř e d -

n i c t v í m 

z a m ě s t -

n a n c ů 

společnos-

ti Posázaví 

o.p.s. Stačí 

doplnit ná-

zev a struč-

nou charak-

teristiku firmy, 

IČO, adresu, tele-

fon, e-mail a popis 

jednotlivých výrob-

ků včetně fotografií. Své 

místo v Tržišti mají řemeslné 

výrobky (například ze dřeva, 

slámy, keramiky), potraviny 

a zemědělské produkty (mimo 

jiné mléko, sýry, maso, ovo-

ce, nápoje, med) i přírodniny 

(léčivky, bylinné čaje, kom-

post apod.).

Společnost Posázaví o.p.s. spo-

lupracuje také s Českým svazem 

ochránců přírody ve Vlašimi, 

který od letošního roku koor-

dinuje na území Místní akční 

skupiny Posázaví regionální 

značení výrobků a služeb pod 

názvem KRAJ BLANICKÝCH 

RYTÍŘŮ regionální produkt. Vý-

robci z regionu mohou o novou 

značku požádat do konce ledna 

2012. V budoucnu se o certifi-

kaci budou moci ucházet také 

poskytovatelé služeb, zejména 

ubytovacích a stravovacích.

Potraviny vyráběné v daném 

kraji podporuje také minister-

stvo zemědělství, a to prostřed-

nictvím soutěže Regionální 

potravina. Letos se uskuteční 

už potřetí. Z regionu Posáza-

ví už tento titul získal Pivovar 

FERDINAND pro světlé speci-

ální pivo d’Este a polotmavé 

speciální pivo Sedm kulí a spo-

lečnost Pinko a.s. pro Kopeč-

kovou zmrzlinu čokoláda.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, 

e-mail: tumova@posazavi.com, 

tel. 602 216 637

Bohuslava Zemanová, 

e-mail: zemanova@posazavi.com, 

tel. 723 881 081

Zviditelnit místní výrobky 

a služby a obrátit k nim 

pozornost spotřebitelů 

je cílem nového projektu 

společnosti Posázaví 

o.p.s. Nabízí regionálním 

podnikatelům spolupráci 

při propagaci jejich 

produktů. Informovat 

o nich bude nejen na svých 

webových stránkách, 

ale také prostřednictvím 

stálé expozice vybraných 

výrobků v zasedací místnosti 

Posázaví o.p.s. v piaristické 

koleji v Benešově. Výrobce 

bude také zvát na regionální 

trhy a jejich výrobky bude 

propagovat na svých akcích.

Jméno nejslavnějšího českého 

učitele Jana Amose Komenského 

je v Jílovém spojeno s oběma zá-

kladkami, které tu působí. Tu vět-

ší, tedy nepoměrně větší najdete 

v ulici Komenského. Menší, ZŠ 

a MŠ Jílové, leží na druhém konci 

města a má v podtitulu svého ná-

zvu Svobodná Komenského škola. 

Kolektiv pedagogů pod vedením 

ředitelky Mgr. Jitky Dupalové zde 

vyučuje 50 dětí na prvním stupni 

základní školy a 180 dětí v ma-

teřské škole. V pondělí 16. ledna 

probíhal zápis do první třídy. „Bo-

hužel, můžeme vzít jen 9 dětí, to 

je kapacita naší první třídy,“ říká 

ředitelka Jitka Dupalová. Zájem je 

ale mnohem vyšší. K zápisu přijela 

maminka až ze Psár. „Dostala jsme 

na vás doporučení,“ říká ředitelce 

na otázku, kde se tu vzala. Přednost 

ale budou mít místní děti. Všechny 

absolvují vstupní testy, odborně 

„školní zralosti“. Pod dohledem 

učitelek vyplňují, malují, skládají 

a plní nejrůznější úkoly.

Pojďme ale zpět ke Komenské-

mu. „V současné době probíhá 

výuka podle školního vzděláva-

cího programu Svobodná Ko-

menského škola, který jsme si 

„ušili na míru“ díky možnostem 

skýtajícím Rámcovým vzdělá-

vacím programem základního 

vzdělávání,“ říká Jitka Dupalová, 

které tu nikdo včetně dětí neřek-

ne jinak než křestním jménem. 

Vzhledem k tomu, že v rozsáhlém 

areálu sídlí jak školka, tak škola, 

mají děti snazší přechod z MŠ do 

ZŠ – děti znají své nové učitele 

díky uskutečňované spolupráci 

mezi školáky a předškoláky. 

„Vzdělávací program naší školy 

vychází z individuálního přístupu 

k dětem, například tak, že talen-

tované děti mohou postupovat 

v učení vlastním tempem, aniž by 

ztráceli kontakt se svými vrstevní-

ky, a stejně tak nám umožňuje vě-

novat se dětem s poruchami uče-

ní. U nás nezvoní a hodnocení je 

až do 5. ročníku slovní. Na výuce 

se mohou aktivně účastnit i rodi-

če,“ představuje hlavní devízy své 

školy paní ředitelka Jitka. 

Malé Jílové funguje jako malotřídní 

škola. To znamená, že v jedné tří-

dě najdete dva ročníky. Je vlastně 

komplexem pěti bezbariérových 

přízemních pavilonů, propojených 

atriem. V jednom pavilonu (A) jsou 

dvě třídy ZŠ 2. a 3. ročník (Surika-

ty), 4. a 5. ročník (Koníci), s prů-

měrnou naplněností do 10 žáků. 

Je zde i ordinace logopedie. V dal-

ších čtyřech pavilonech (B,C,D,E) 

jsou předškolní děti. Pavilon E 

slouží také jako hospodářská bu-

dova – kuchyň, ředitelna, kancelář 

hospodářky školy a kabinety. Od 

září 2009 zde funguje další třída ZŠ 

– 1. ročník (Pavoučci).

Na které školy se můžete těšit 

příště? Věříme, že se nám bě-

hem roku podaří představit 

všech 11 škol z projektu KOKOS. 

Jsou to: ZŠ Štěchovice, ZŠ Jílové 

u Prahy, ZŠ Davle, ZŠ, MŠ, ZUŠ 

Jesenice, MŠ a ZŠ Sunny Cana-

dian s.r.o., ZŠ Krhanice, ZŠ a MŠ 

Zlatníky-Hodkovice, ZŠ Kostelec 

u Křížků, ZŠ a MŠ Dolní Břežany 

a ZŠ Hradištko.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

JÍLOVÉ U PRAHY – Mezi 
jedenácti školami v regionu, 

zapojených v projektu 
KOKOS patří i Základní 

a mateřská škola v Jílovém 
u Prahy. Z předvánočního 

setkání účastníků tohoto 
projektu v Jesenici vzešla 

myšlenka na seriál, kde 
bychom jednotlivé školy 

blíž představili. A vzhledem 
k tomu, že se již 16. ledna 

v „Malém Jílovém“ konal 
zápis do první třídy,  má paní 
ředitelka Mgr. Jitka Dupalová 

a její škola právo 
prvního místa.

O co jde? Senioři se přihlásí do 

snadno zvládnutelného progra-

mu, který je založen na moder-

ních technologiích. Místo toho, 

aby složitě dojížděli přímo na 

vysoké školy, mohou zhléd-

nout virtuální přednášky vyso-

koškolských profesorů v rámci 

konzultačního střediska na OU 

ve Vestci. Pokud se bojí počí-

tače, neumí s ním, nevadí. To 

není překážka. Právě proto je 

k dispozici konzultantka Libuše 

Jarolímková, která bude fungo-

vat nejen jako pojítko mezi vir-

tuální a skutečnou universitou, 

ale rovněž bude pomáhat seni-

orům se zvládnutím samotné 

počítačové gramotnosti. 

Studenti si mohou vybírat 

z mnoha oborů, jejichž garanty 

jsou nejprestižnější české uni-

verzity. Mohou si tak například 

zvolit Astronomii (garanti Uni-

verzita Karlova a MatFyz), Etiku 

(Technická univerzita Liberec), 

Vývoj a současnost EU (ČZU) 

či třeba oddechovější Pěstová-

ní a využití jedlých a léčivých 

hub (ČZU). Projekt je určen pro 

seniory se statutem důchodce, 

pro jakékoliv invalidní důchod-

ce a pro osoby starší padesáti 

let (tedy nezaměstnané či čeka-

jící na statut důchodce).

Více informací přímo na obec-

ním úřadě ve Vestci nebo na 

www.vestec.cz

red

Ve Vestci se rozjíždí nový, 

unikátní projekt, který je 

určen seniorům toužícím 

po doplnění vzdělání či 

rozvoji svých vědomostí. 

Na obecním úřadě startuje 

ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou 

v Praze Virtuální univerzita 

třetího věku.

Virtuální univerzita

Obecně prospěšná společnost Posázaví 
 www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) 

vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, 

orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými 

organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa 

s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní 

život obyvatel regionu.

„Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést zna-

mená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne ne-

návisti.  Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestr-

kám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž 

vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě 

kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou“

„Žáku náleží práce, učiteli její řízení“  J. A. Komenský

Zaujalo vás téma netradiční 

školní výuky? Pošlete nám 

vaše otázky na 

pokorny@nasregion.cz 

pro ředitelku Mgr. Jitku 

Dupalovou. K tématu se 

vrátíme v některém z dalších 

vydání Našeho Regionu.

16. leden – čas na zápis do první třídy ZŠ a MŠ v Jílovém

ZŠ a MŠ Jílové  má v podtitulu svého názvu Svobodná Komenského škola



� pokračování ze str. 1

� Pojďme do Jílového. Jak se 

vám sem chtělo z Týnce?

Naše rodina tu má nedaleko ko-

řeny. Praděda se narodil ve statku 

zvaném Na ovčíně, vlastně v Pe-

trově, a je na jílovském hřbitově 

pochován. Je víc věcí, pro které mi 

zdejší prostředí nebylo a není cizí.

� Jak vypadá vaše posádka?

Je nás tu šestnáct. Já a patnáct 

mužů ve třech směnách. Věkové 

rozvrstvení je docela příhodné. 

Nejmladšímu je 23 let, nejstaršímu 

56. Nějaká věková diskriminace 

neexistuje, rozhodují odbornosti.

� V očích veřejnosti byly a jsou 

hranice působnosti asi tak 

v hranicích nedávných okresů. 

Je to dnes jinak?

Jen trochu jinak. Novinkou je 

snad to, že Jílové, Říčany, Benešov 

a Praha si více vypomáhají. Hlav-

ně technikou. Ty zásahy jsou pak 

kvalitnější. Kooperace oproti mi-

nulosti je tu víc, je pružnější a na 

hranicích hasebních obvodů je 

vše určitě pohotovější a rychlejší. 

A to je potřeba vlastně vždycky.   

� Slýcháme o záslužné činnosti 

hasičů, ale…je vůbec možné vy-

učit se hasičem?

Samozřejmě. Existují dvě místa ve 

Středočeském kraji s názvem Dub-

no - Dubí. Jedno je u Kladna, druhé 

u Příbrami. V prvním případě se vy-

učíte strojníkem požární techniky. 

� Už nějakého takového v týmu 

máte?

Ano, vůbec prvním byl můj 

mladší bratr Jakub.

� Pokud bychom se podívali na 

plán právě začínajícího roku 

2012, jaké body v něm najdeme?

Kromě vlastní činnosti, řekněme 

každodenní, je to určitě organizace 

odborné přípravy dobrovolníků ve 

sborech našeho okresu, podpora 

dobrovolníků včetně jejich soutě-

ží a jubileí – letos bude mít 100 let 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vestci 

– a samozřejmě zase chystáme dny 

otevřených dveří, kdy děláme osvě-

tu v širší veřejnosti. Budeme školit 

nositele dýchací techniky 

v základních i cyklických 

kurzech. To povede tech-

nik chemické služby Pa-

vel Pešek. Předlékařskou 

první pomoc a dopravní 

nehody povede Tomáš 

Hrachovec, technická 

služba, tedy hadice, žeb-

říky, příslušenství Milan 

Bačinský, motorové pily 

a rozbrusky Jiří Škvor 

a školení velitelů druž-

stev a strojníků povedu 

já. Pravidelný „velitelský 

den“, kde budou mít za-

stoupení všichni velitelů 

z obvodu, je naplánován 

na 18. únor. 

� Když naopak zmíníme 

tu každodenní činnost, 

co požáry, bouračky?

Časy se mění. V dobách 

parních lokomotiv bý-

vala postrachem suchá 

tráva u železniční trati, nejvíc ně-

kde na Jarově a u Vraného. To již 

minulo. Požáry už hrozí jiné. Nej-

víc hořívají chaty. Podniky a zá-

vody ne, to vítáme. V zimě často 

taháme autobusy ze sněhu, třeba 

sklouznou na bok a nejdou u ři-

diče otevřít dveře. Běžné doprav-

ní nehody se podle posledních 

statistik nejvíc vyskytují na silnici 

z Prahy do Štěchovic. Ale mohou 

být i akce jiného druhu. Třeba při 

produkcích vojenského muzea 

v Lešanech. Nejvíc je činnost vidět 

na bilančních číslech za rok.

� A máme takové statistiky třeba 

za rok 2011?

Máme statistiky zásahů. U po-

žárů 97, u dopravních nehod 

88, technických zásahů bylo 97 

a úniků nebezpečných látek 20.

� Plané poplachy nebyly?

Tak jednou měsíčně. Bylo jich 

přesně 11.

� Snad místo tečky – máte taky 

nějaké koníčky, anebo jste ce-

lých čtyřiadvacet hodin jen 

a jen hasičem?

Bydlím v Netvořicích, z okna kou-

kám na hřiště, ale víc jak fotbal či 

hokej mě vždycky zajímaly mo-

torky. Ještě v Jawě jsem jezdil tři 

sezony ENDURO. Potom jsem 

tvořil technický doprovod. Jed-

nou dokonce na slavné Šestiden-

ní. Bylo to v roce 2002 a jela se 

u nás v Jablonci nad Nisou. Mo-

torky mě budou zajímat pořád.

Vladimír Zápotocký

Co říkají o svém veliteli jeho 

kolegové z jílovské stanice?

Mirek je člověk, pro kterého nee-

xistuje pojem pracovní doba. Jeho 

život se plně podřídil hasičům. Je 

schopen řešit problémy v noci, 

o víkendech či svátcích. Dokáže 

se starat o své hasiče a v případě 

potřeby dokáže za své podřízené 

i odsloužit jejich směnu. To jsou 

důvody, proč rozumí problémům 

obyčejných hasičů a dokáže je ře-

šit. Své úkoly a nápady rozhodně 

neodkládá a snaží se vše aktivně 

řešit. Jeho osoba sehrála pozitiv-

ní roli ve vztazích mezi dobrovol-

nými a profesionálními hasiči. 

Forma společných praktických 

výcviků pro jednotky, kterou tu 

před mnoha lety zavedl, by i dnes 

mohla býti vzorem pro ostatní 

velitele a velkou měrou sníži-

la rozdíly mezi profesionálními 

a dobrovolnými hasiči.

Ochotně se o pracovní zkuše-

nosti s Miroslavem Českým 

podělil i bývalý ředitel HZS 

Středočeského kraje Jan Žižka, 

který mu šéfoval přes 10 let.

Mirek Český je velitelem, a to 

dobrým velitelem. Pro něho je 

charakteristický takový styl jed-

nání, kdy problémy, mnohdy 

v časové tísni a ve stresu, řeší 

s rozvahou a přehledem. Mož-

ná, že si leckdo řekne, že je to 

samozřejmost, ale moje mno-

haletá zkušenost je taková, že je 

to vlastnost, která je velmi vzác-

ná a není dána každému. 

Dobrý velitel musí být především 

dobrým člověkem a tím Mirek 

bezesporu je. Zcela nepochybně 

je znám a uznáván dobrovolnými 

hasiči ve svém hasebním obvodu, 

tedy teritoriu, kde plní nespočet  

úkolů od výcviku až po spolupráci 

pří vlastním zásahu. Mirek Český, 

velitel stanice Jílové, má jistě před 

sebou mnoho úspěšných let a já 

mu přeji, aby to byla léta úspěšná, 

kdy bude platit zejména po zása-

zích pravidlo šťastného návratu 

pro něho a všechny jeho kolegy. 

A za sebe, Mirku, děkuji!   

Miloslav Burián, profesionál-

ní hasič a velitel SDH Dolní 

Jirčany, se připojuje:

Pan Český je pro nás záruka pro-

fesionality v oboru. Svojí činností 

spojuje dobrovolné a profesio-

nální hasiče v jednu rodinu, ne-

jen při výcviku a u zásahů, ale 

i při hasičských soutěžích a dal-

ších neformálních setkáních. 

S důvěrou se na něj obracíme 

s problémy technického charak-

teru, velice ochotně vždy poradí. 

Pro mnohé z nás je vzorem od-

borníka na správném místě.
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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

ČERSTVÉ A POCTIVÉ 
PEČIVO V MLADÍKOVĚ

ručně vyrobené pečivo dle tradičních receptur  
 z poctivých surovin

celozrnné a žitné pečivo pro zdravý životní styl
vše od chleba až po sladké zákusky, chlebíčky 

 i obložené bagety
V našich prodejnách nejen dobře nakoupíte, ale i strávíte 
hezké chvilky v příjemném prostředí s vůní a chutí 
čerstvého pečiva, šálkem kávy či čaje.

Mladíkov, Nákupní 1127, Jesenice u Prahy 
Jesenice u Prahy, Budějovická 1008, 
Horní Počernice, Náchodská 708, Praha 9
Praha 1, Perlová 8

www.staroceska.cz

www.krabickadomu.cz
Co je krabičková dieta?
Olympia linie – „krabička domů“ je program 
pro zdravé hubnutí. Dodáme vám nutričně i ka-
loricky vyvážené jídlo složené z pěti chodů a na 
vás je jen dodržet pořadí a časové rozmezí jídel. 
Délka programu je jeden měsíc ( 4 týdny). Ten-
to způsob zdravého stravování je určený všem, 
kteří se rozhodli zredukovat svoji váhu, a nebo 
celkově změnit životní styl.

Olympia Wellness – Linie
K. Mašity 409
252 31 Všenory
Tel.: (+420) 774 780 183     
 (+420) 777 938 809
E-mail: info@krabickadomu.cz

INZERCEINZERCE

Začal jsem s tisícovkou
� pokračování ze str. 1

Dnes má firma Milana Šindeláře 

otevřeny čtyři prodejny, kde na-

jdete jak pultový prodej širokého 

výběru pečiva a lahůdkářských 

výrobků, tak i příjemné poseze-

ní v klidném prostředí. Vybírat si 

můžete nejrůznější druhy pečiva, 

sladkosti, zákusky, ale i chlebíč-

ky, obložené bagety, pizzu a vý-

borné Babiččiny záviny podle 

původních receptur. Samozřej-

mostí je nabídka různých druhů 

kávy, čajů, kakaa a stude-

ných nápojů. Sou-

částí zařízení 

prodejen je i pec, takže si může-

te vychutnat doslova před vámi 

upečené pečivo.

„Ta první prodejna, naše vlaj-

ková loď, vznikla v Budějovické 

ulici v Jesenici a funguje dodnes. 

V roce 2007 jsme otevřeli v Hor-

ních Počernicích, v roce 2009 

v Praze - Perlovce. Naši zatím 

poslední pobočku najdete od 

roku 2010 v Jesenici - Mladíko-

vě,“ říká pan Šindelář.

Pan Šindelář klade důraz na pocti-

vé suroviny a perfektní ruční práci. 

„Vracíme se zpátky ke klasickému 

„mouka-vajíčka-droždí“ a žádná 

chemická prodlužovadla trvan-

livosti a podobně. U nás nepou-

žíváme přípravky, které nafukují 

objem a pečivo je pak večer nepo-

živatelné. V naší prodejně najdete 

i klasické buchty v pekáči, vdolky, 

linecké koláčky lidi pamatují, ty se 

pekly dříve na neděli, máslové šá-

tečky – úžasné máslové těsto s oře-

chovou makovou náplní poctivou 

domácí – ty vyrábíme přímo na 

prodejně – ono to potřebuje ruč-

ní práci, tohle nejsou výrobky na 

strojovou linku,“ představuje pyš-

ně své dobroty pan Šindelář. „Na-

bízíme i babiččiny záviny - ty jsou 

velmi oblíbené mezi víkenďáky.“

Zbyněk Pokorný

První prodejna, naše vlajková loď, vznikla v Budějovické ulici v Jesenici a funguje dodnes

Kde byla otevřena poslední prodejna 
Staročeské pekárny?
a) v Perlovce

b) v Horních Počernicích

c) v Mladíkově

Odpovídat můžete do 17. února. Vítězi předá cenu v podobě 

krásného staročeského koláče přímo pan majitel Milan Šindelář. 

Vyhrává 24. odpověď v pořadí. 

Odpovědi posílejte na pokorny@nasregion.cz.So
ut
ěž

� pokračování ze str. 1

Tomáš Mikšovský, odborník na 

poradenství v oblasti benzino-

vých pump, vzpomíná, jak po-

máhal panu Moravcovi usku-

tečnit jeho vizi: „Pan Moravec 

byl příkladný typ investora, roz-

vážný, velmi se zajímal o každý 

detail. Léta radím investorům, 

kteří se, stejně tak jako on, pustí 

bez zkušeností do takovéhoto 

projektu.“ Pan Mikšovský při-

pravil koncepční řešení čerpa-

cí stanice, navrhl její design, 

vyřešil vnitřní prostory prodej-

ny tak, aby obchod byl nejen 

funkční, ale aby zákazníkům 

nabídl příjemné prostředí pro 

jejich nákupy. „Mimochodem, 

podle mého názoru je to jedna 

z nejlepších rodinných a nej-

lépe vedených firem v tomto 

oboru v republice. Rozhodně 

to není náhoda, že vyhráli tuto 

prestižní anketu,“ dodává.

Na otázku, proč si myslí, že 

malá soukromá vesnická čer-

pací stanice porazí v hlasování 

značkové stanice velký ch a vše-

obecně známý ch společností 

OMV či Agip, odpovídá pan 

Moravec: „To přesně nedoká-

žu říci proč, ale domnívám se, 

že je to tím, jak se od zprovoz-

nění k čerpací stanici stavíme. 

Řešíme tady každý  detail, ať 

to bylo při stavbě, ať to je při 

údržbě, opravách, úklidu a sta-

rosti o nabídku zboží. Je to naše 

vizitka. Nejdůležitější je maxi-

mální čistota. Zásadou je sebe-

menší závady hned odstranit.“

A jaká jsou největší lákadla 
pro zákazníky?
„Zákazníci nám říkají, že máme 

nejlepší kávu široko daleko a k ní 

originální hořické trubičky. Před 

časem jsme se dohodli s rafinerií 

Unipetrolu a stali se jeho partner-

skou čerpací stanicí. To vý razně 

pomohlo v důvěře zákazníků 

v kvalitu pohonný ch hmot, která 

je u nás na prvním místě. Jsme za-

řazeni do programu Pečeť kvality 

a měsíčně tu SGS odebírá vzorky. 

Měli jsme tu dokonce dvakrát 

ČOI, vždy bez závad. Myslím, že 

lidé dnes kvalitu stále více oce-

ňují. Tak se nám podařilo vlastní 

silou přitáhnout zákazníky i od 

jiný ch okolních benzinek, kde na-

opak ČOI nějaké závady našla.“

A plány do budoucna? 
„V tuto chvíli zpracováváme stu-

dii na mycí centrum. Rádi by-

chom také rozšířili naše služby 

o LPG,“ dodává Jiří Moravec.

Zbyněk Pokorný, zdroj Petrol.cz

Foto: Tomáš Mikšovský 

Český velitel

Nejlepší v republice
í ě

„Takhle se drží ta proudnice, pánové!“ Mirek Český pravidelně školí dobrovolné 

hasiče ve svém hasebním obvodu
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Obytný vůz je vlastně takový malý 

byt se vším všudy na kolech. Od 

dob hippies a jejich oblíbených, 

ale skromných Volkswagenů s „do-

mácí“ úpravou uplynulo již hodně 

vody. Dnes na trhu nabízené obyt-

né vozy poskytují naprostý komfort 

– jak co do prostoru, tak i vybavení. 

Ke standardu patří kompletní ku-

chyň s ledničkou, plynovým vaři-

čem a troubou, sprchový kout, WC, 

výkonné topení, ohřev teplé vody, 

prostorné stolování, místo na spaní 

i uložení osobních věcí a rekreač-

ních potřeb. Ale popořádku. Dříve, 

než se ubytujeme, musíme do mís-

ta určení bezpečně dojet.

Řidič si musí trochu zvykat
Většina současných obytných vozů 

nepřesahuje celkovou hmotnost 

3 500 kg. Díky tomu nám postačí 

k řízení řidičský průkaz pro sku-

pinu B (osobní vozy). Tuto sku-

tečnost ale není radno podcenit. 

Řídit osobní auto typu Oktavia 

nebo malý, i když lehký „autobus“, 

to je přece jen rozdíl. Na délku 

7,30 m, šířku 2,30 m a výšku 3,10 m 

si musíme chvíli zvykat. Zatáčky 

v horských serpentinách nebo při 

odbočování v úzkých uličkách mu-

síme dostatečně nadjíždět a přitom 

hlídat téměř dvoumetrový, znač-

ně vybočující přesah zádi. Vysoká 

a lehká nástavba způsobuje, že vůz 

je hlavně při vyšších rychlostech 

na dálnici citlivý na aerodynamic-

ké poryvy, takže když předjíždíme 

nebo jsme předjížděni, „musíme 

řídit“. Po pár desítkách ujetých ki-

lometrů si ale zkušený řidič zvykne 

a naopak ocení dobrý výhled před 

sebe díky vysokému umístění kabi-

ny řidiče i za sebe díky velkým dě-

leným zpětným zrcátkům. Komfort 

ovládání vozu umocňuje na dálnici 

tempomat a při manévrování zpět-

ný parkovací asistent. 

Do kopce lépe než proti větru
Motor o objemu 2 300 ccm a výko-

nu 96 kW spolu se šestistupňovou 

převodovkou jsou postačující i na 

120 km/hod. po rovině nebo 

aby nás vytáhly do horských 

průsmyků. Na průměrnou 

spotřebu má ale velmi 

výrazný vliv aerody-

namický odpor. Čelní 

plocha vozu je velká 

a aerodynamické vlast-

nosti u námi testované-

ho typu navíc zhoršovala 

tzv. alkovna (dvojlůžko pro 

spaní umístěné nad kabinou 

řidiče), fakticky jakýsi převis 

karoserie nad čelním sklem. Na 

vlastní kůži jsme si ověřili, že při 

jízdě proti větru a po větru, pokud 

je silný, se může spotřeba výrazně 

lišit. Při „nepříznivém“ větru tudíž 

doporučujeme zvolnit na 80 km/

hod. Spotřebu tak dostaneme na 

slušných 12 litrů a za ušetřený pe-

níz si na konci cesty můžeme dát 

zasloužených pár piv.

Bydlení se vším komfortem
Když v pozici řidiče dorazíme una-

veni dlouhou jízdou do cíle cesty, 

komfort výbavy obytného prostoru 

obzvláště oceníme. Povolíme are-

taci sedačky, otočíme proti směru 

jízdy a rázem sedíme u jídelního 

stolu. Naši spolujezdci, kteří celou 

cestu lenošili, mohou prostírat. Ale 

vážně. Ať již dorazíme kamkoli, vše 

máme při ruce, aniž bychom museli 

opouštět prostor vozidla. To přijde 

vhod obzvláště při špatném poča-

sí nebo když končíme jízdu pozdě 

v noci. Převedeno do extrému, po-

kud by nás uvěznila sněhová bouře 

někde na dálnici, máme mnohem 

větší šanci na přežití než ostatní. 

Kapacita zásobníků plynu, vody, 

dvou nezávislých zdrojů el. energie 

i odpadních nádrží zabezpečí čtyř-

členné posádce soběstačnost až na 

tři mrazivé dny a noci. 

Uveze kolo i kánoe 
K aktivnímu trávení volného času 

dnes již neodmyslitelně patří řada 

často objemného sportovního ná-

činí – v létě kola, nafukovací člun, 

paraglide, v zimě lyže či snowbo-

ard. Pro uskladnění toho všeho 

slouží tzv. garáž. Je umístěna ve 

spodní zadní části, přístupná zven-

čí velkými dveřmi na obou bocích 

vozu. Je opravdu tak prostorná, že 

termín garáž je namístě – zapar-

kujete zde snad i motorku. V zimě 

oceníte, že prostor garáže je vyhří-

vaný a výzbroj i výstroj vám zde vy-

schne. Námi testovaný model měl 

i střešní zahrádku, takže vozit surf 

či kanoe by nebyl problém. 

Pohoda pro celou rodinu
Nezbývá opakovat, co již bylo řeče-

no v loňském testu typu Matrix. Ce-

loročně využitelný obytný vůz Ad-

ria Coral A660SP nezklamal. Svými 

užitnými vlastnostmi a komfortem 

splnil očekávání. Čtyřčlenné rodině 

poskytne vše potřebné pro dovole-

nou strávenou společně a v pohy-

bu. Přitom každý si zde může najít 

i svůj koutek soukromí.

Technické údaje:
Délka 7,37 m

Šířka 2,3 m

Výška 3,1 m

Celk. hmotnost 3 500 kg 

Doložnost 500 kg

Počet míst na jízdu 5

Počet lůžek 6

Podvozek Fiat Ducato 

Motor 2,335 l, 96 kW/130 HP

Cena od 1.070.000 Kč bez DPH

Cena testovaného vozu

 1.165.000 Kč bez DPH

Na Červeném Hrádku 759

264 01 Sedlčany

tel.: 318875297

www.karavanysedlcany.cz (jak)

Obytný vůz pro každé roční období
Karavan, obytný vůz, často 

také bydlík na kolečkách. 

U nás zdomácnělá 

pojmenování pro velkou 

škálu vozidel,která umí nejen 

přepravit osoby z místa na 

místo, ale ve kterých se dá 

bez nadsázky bydlet. Po 

loňském představení vozu 

Adria Matrix jsme se letos 

podívali na zoubek vozu 

Adria Coral A660SP.

� AUTO, MOTO

Kladná odezva od  veřejnos-

ti byla nedávno potvrzena ve 

volbě König Kunde Awards 2011 

(Reisemobil International) s umís-

těním značky Adria na 1. pozici ve 

všeobecném hodnocení v kategorii 

obytný ch automobilů. Zákazníci nás uznali jako nejlepší volbu 

v 6 z 8 kategorií: kvalita, design, poměr ceny a hodnoty, orientace na 

zákazníka, jízdní pohodlí a obytné pohodlí.

PRONÁJEM 
nové  ordinace 

v lékařském domě
Říčanská 1177 Jesenice u Prahy, 

plocha 42 m2 včetně zařízené 

kuchyňky, samostatné měření  

el. a vody, internet, zabezpečení  

na pult, klimatizace.

Kontakt: 602 212 901

PRONÁJEM 
kancelářských prostor

v lékařském domě
Říčanská 1177 Jesenice u Prahy, 

plocha 120m2, (4 místnosti 

chodba, koupelna+WC) samo-

statné měření el. a vody, internet, 

zabezpečení na pult, klimatizace.

Kontakt: 602 212 901

 

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

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
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„Ostrý start se odehraje v Bu-

dapešti na náměstí 

Hrdinů, první eta-

pa má 950 kilo-

metrů a jede 

se do ital-

ské Verony,“ začal své líčení 

Míla Janáček (několikanásobný 

účastník Rally Dakar) a pokračo-

val: „Odtud se jede super mara-

tónská etapa, protože následují 

tři dny volné jízdy až do maroc-

ké Risiny. Bude to 3 500 km přes 

Francii, Španělsko, pak na tra-

jekt v Almeji a lodí až do maroc-

kého Nadoru. Tam začne pravá 

soutěž se všemi úkoly, ale pře-

devším hledáním vlastní cesty, 

jak pokračovat dál. Po cestě jsou 

kontroly, ty musíme vyfotogra-

fovat a pořadatelé si vše mohou 

ověřit v počítačích. Vzhledem 

k tomu, že celá soutěž měří 

9 000 km a máme na to čtrnáct 

dnů, je to poměrně dost ná-

ročné, protože si musíme sami 

hledat trasu od jedné kontroly 

k další a ještě se snažit stihnout 

časový limit, který je pro kaž-

dou etapu určen 

a tvrdě se kontrolu-

je i postihuje.“

„Jak je finančně ná-

kladná taková rallye?“ 

zeptali jsme se a od-

povídal nám Jiří Strejc: 

„Jedeme ve vlastní režii 

a pomáhají nám nadšenci, jako 

tady z Auto Vera a kamarádi, 

kteří se podílejí nejen finančně, 

ale také pomáhají s přípravou 

vozu i nákladu. Na přípravě auta 

jsme odpracovali celkem přes 

tisíc hodin. Tenhle závod je hod-

ně amatérský v porovnání třeba 

s Dakarem, kde je rozpočet ko-

lem deseti miliónů. Nám postačí 

asi jeden 

m i l i ó n 

v tom je 

ten zá-

s a d n í 

rozdíl.“ 

„Jedou s námi i kamarádi, kte-

ří budou mít pro nás náhrad-

ní díly, ale oni jedou jen jako 

turisté,“ doplnil ještě Míla 

Janáček a dále se rozpovídal: 

„Vezeme také hodně dárků, 

především trička, čaje a další 

drobnosti pro kontroly na hra-

nicích a pak celý výtěžek včet-

ně startovného jde na charitu 

a výstavbu nových škol a učeb-

ních pomůcek pro africké děti, 

zejména ale v republice Mali. 

Tam to má maďarský pořada-

tel už vše připravené. Budeme 

moc rádi, když dojedeme do 

cíle. Celkem startuje 120 aut, 

my jsme jediní z České repub-

liky, jinak hodně Francouzů, 

Holanďanů a také Maďaři.“ 

V těchto dnech jsou Jiří Strejc 

i Míla Janáček na trati, domluvili 

jsme se, že po návratu nám budou 

vyprávět své zážitky, které jim my, 

kteří jsme zůstali doma, můžeme 

jen tiše tak trochu závidět. 

Text a foto: Jan Kotrba

Přes 9 000 km neznámými pouštěmi s vozem Subaru

Africká rallye s charitou

Jiří Strejc ( vlevo) a Míla Janáček v depu Subaru v Auto Vero v Sedlčanech několik hodin před odjezdem do Budapešti

SEDLČANY – Každý z nás se 

někdy dostane do situace, 

že někomu něco trochu 

závidíme. My jsme se do 

této role dostali v momentu, 

kdy jsme se setkali 

v Sedlčanech s osádkou 

vozu Subaru, kterou tvořili 

Jiří Strejc a Míla Janáček. 

Oba dva jsou zkušenými 

piloty rallye, čekala je cesta 

z Budapešti až do Bamaku, 

hlavního města státu Mali na 

Great African rallye 2012. 

Celkem 9 000 kilometrů, 

z toho převážně po silnicích 

černého kontinentu a navíc 

s charitativním posláním pro 

africké děti, neboť z výtěžku 

soutěže se bude financovat 

výstavba nových škol. 
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 Privátní SPA
 Zavádecí sleva 15 – 30% na všechny procedury a sauny
 Solná Himalájská sauna, Infra-sauna
 Parní lázeň s aroma, Kneippova lázeň
 Vířivka, Chrometerapie
 Rassoul
 Relaxujte nerušeně v privátním prostředí

TEL.: 777 119 119
www.wellnessbohemia.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ  Wellness v Říčanech

Cvičí se každou středu od 18 hod. 
v ZŠ Komenského 365 
v Jílovém u Prahy 
Přihlásit se můžete přímo 
v tělocvičně, t.: 603 966 136

 www.sportklubk3.wz.cz

SPORTCLUB K3
pořádá

Nábor do oddílu

KARATE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

� V rozehrané soutěži hoke-

jového Přeboru středočeské-

ho kraje jste v současné době  

uprostřed tabulky, jste s tímto 

stavem spokojeni? 

Tento stav nás netěší a stále pra-

cujeme na tom, abychom bodo-

vý zisk vylepšili. To je za prvé. 

A za druhé čekáme na vyléčení 

zraněných a nemocných hráčů. 

Doufáme, že do závěrečného 

play-off budeme připraveni, po-

kud se tam dostaneme, a tam se 

teprve rozhodne o konečném 

pořadí v tabulce Krajské ligy.

� Je nám známo, že hodně bude 

záležet na utkání  až v play-off, 

máte pro tyto zápasy přichys-

tané nějaké novinky, třeba po-

sílení týmu o hostující hráče? 

S jakým umístěním budete po 

skončení soutěže spokojeni? 

Novinky pro následné play-

off přichystané nemáme. Jak 

jsem již říkal, poctivě trénuje-

me a snažíme se, aby mužstvo 

bylo co nejlépe připravené. A co 

se týká posilování mužstva po 

personální stránce – pravidla 

soutěže říkají, že play-off může 

hrát hráč, který má odehráno 

minimálně 50 % utkání základ-

ní části, takže toto nepřipadá 

v úvahu. A spokojenost s umís-

těním? Sport není pracovní úkol, 

velikost mužstva je také taková, 

jak umí unést porážky.

� Co podle vás především chybí 

jesenickému hokeji? 

Jesenickému hokeji chybí přede-

vším mládežnická základna. Ta 

je samozřejmě závislá na dalších 

okolnostech. V první řadě je to 

zimní stadion a na toto zařízení 

se přidá další potřebné zázemí, 

jako je trenérská základna a ser-

vis. A toto všechno musí být za-

bezpečeno finančními zdroji.

� Vánoční hokejově-bruslařský 

kemp pro děti na stadionu ve 

Velkých Popovicích byla hodně 

zdařilá akce, lze podobných se-

tkání využít pro nábor do hoke-

jových družstev, které zatím sice 

nemáte, ale uvažujete o nich? 

Tento kemp budeme ještě něko-

likrát opakovat a tam uvidíme, 

jaký je mezi dětmi a jejich rodiči 

v sedmitisícové Jesenici zájem, 

a podle toho budeme uvažovat 

dále. V začátcích pravděpodob-

ně v koordinaci se sousedními 

hokejovými kluby. Jan Kotrba 

V semifinále po dvou vítězstvích 

vyřadil Michala Šrejbra. Ve finá-

le s Honzou Macháněm první 

partii bílými figurami s přehle-

dem vyhrál. Ve druhé pak černý-

mi uhrál remízu a ta mu stačila 

k zisku titulu. Kategorii dospě-

lých tu vyhrál Viktor Láznička. 

Mezi ženami byla nejlepší Tere-

za Olšarová.

Vojta začal hrát šachy v pěti le-

tech a svůj první velký úspěch 

zaznamenal už před 10 lety. 

Stal se mistrem Čech do 8 let. 

Další velké úspěchy získal ale 

až jako junior. V roce 2009 byl 

druhý na mistrovství ČR v ra-

pid šachu a letos druhý v ka-

tegorii do 18 let ve „vážném“ 

šachu. Na podzim reprezento-

val v bulharské Albeně na mi-

strovství Evropy v kategorii do 

18 let. Má ale rád všechny spor-

ty. Dobře hraje fotbal, v zimě 

hokej, bowling. Zajímá ho fyzi-

ka a chtěl by ji studovat na vy-

soké škole. Nešachové znalosti 

„nasává“ v pražském gymná-

ziu Budějovická.

Podle dlouholetého zvolského 

šachového hráče a činovníka 

Bedřicha Chaloupky (šachový 

odbor SK Zvole) byl jeho výraz-

ný talent znát od první návštěvy 

v klubu. Pod vedením plzeňské-

ho trenéra Jana Bílkwa se pro-

pracoval mezi nejlepší juniory 

v republice. Ve Zvoli samot-

né teď působí jako šachový 

trenér dětí i dospělých! 

Hráčsky své kamarády 

ze Zvole přerostl. Hraje 

I. ligu družstev za klub 

OAZA Praha a současně 

II. ligu za Vyšehrad. 

Vladimír Zápotocký

Foto: Vladimír Brada

JÍLOVÉ U PRAHY – V krásném 

městečku zahájil svoji činnost 

Sport club K3 se svým oddílem 

karate. Tréninky určené pro děti 

začaly každou středu od 18 ho-

din v ZŠ Komenského 365. Exhi-

bice členů závodního oddílu na 

prvním tréninku byla tak úspěš-

ná, že se přihlásily všechny děti, 

které se přišly podívat.

Jistě se divíte, proč je o tento 

druh sportu stále takový zájem. 

Je to především z důvodů velmi 

dobrých výchovných výsledků 

u dětí a mládeže. Děti se učí re-

spektovat autoritu trenéra a plně 

se soustředit na právě provádě-

nou činnost. Kázeň, která je na 

našich trénincích, nám mnozí 

pedagogové závidí. Děti, které 

u nás cvičí, se obvykle i lépe učí 

ve škole. Členové našeho zá-

vodního oddílu jsou většinou 

vysokoškoláci. Trénink nespo-

čívá v rozbíjení cihel nebo v kr-

vavých soubojích, které jsou bo-

hužel často vidět ve filmech, ale 

v účelové gymnastice spojené 

s nácvikem technik karate. Sou-

těžní pravidla karate jsou spíše 

podobná šermu nežli boxu. Sys-

tém udělování pásků má výho-

du v tom, že cvičenec má před 

sebou stále cíl, čímž se v dětech 

cvičí ctižádost a vytrvalost. Jiný-

mi slovy je to „disciplína“, která 

většině dětí chybí.

Rodiče, kterým není další osud 

jejich dětí lhostejný, se snaží 

vyplnit jejich volný čas zájmo-

vou činností tak, aby je ochránili 

před vlivem partiček výrostků, 

které jsou postrachem našich 

sídlišť. Jednou z nejlepších mož-

ností je vypěstovat u dítěte dob-

rý vztah ke sportu. Není důleži-

té, jaký sport si později vybere. 

Naši pokročilejší cvičenci se díky 

své dobré fyzické průpravě vel-

mi dobře naučí jakýkoliv další 

sport. Dětem to tak zvedne sebe-

vědomí a pomůže k rychlejšímu 

zapojení do kolektivu ve škole 

nebo kdekoliv jinde.

Ing. Milan Klukáček

3. dan, šéftrenér klubu

ŘÍČANY – Anglický výraz wellness 

v Čechách rychle zdomácněl. Tímto 

slovem obvykle označujeme aktivi-

ty spojené s relaxací, tělesnou i du-

ševní očistou. I v Čechách začínají 

postupně vznikat wellness centra, 

místa, stvořená pro odpočinek, na-

bízející relaxační a pro zdraví bla-

hodárné procedury. Jedním z nich 

je nově otevřené Wellness studio 

Bohemia v Říčanech, příjemné 

místo k relaxaci po náročné práci 

a spočinutí v hektickém životním 

tempu. Relaxovat zde lze nejen bě-

hem všedního dne, ale také o víken-

dech. Wellness studio se může stát 

vaším oblíbeným místem setkávání 

s přáteli, trávení času s rodinou, 

partnerem nebo individuálně, v na-

prostém soukromí. 

„Během našich zahraničních cest 

jsme navštívili různá wellness cen-

tra,“ říká spoluzakladatel Wellness 

Bohemia Rudolf Medo. Tehdy nás 

napadla myšlenka otevřít podobné 

studio i u nás. Začali jsme objíždět 

okolí Prahy, ale žádnou takovouto 

službu jsme nenašli. Oproti zahra-

ničí jsme chtěli našim klientům 

nabídnout intimnější prostředí, 

než jsou veřejná koupaliště spoje-

ná s wellness zónou.“

Wellness procedury
Ve studiu je možno využít tři zóny, 

které mohou být propojeny nebo 

odděleny. První z nich je spojena 

s procedurou Rassoul, bahenním 

zábalem kombinovaným s účinky 

parní lázně. Rassoul je exotická 

parní kabina, která zajistí kom-

p l e x n í 

relaxaci, znovuzrození pokožky 

a následně skvělý pocit. Proce-

dura využívá účinků přírodního 

bahna, dokonale pročisťuje a vy-

živuje pleť. Ve druhé zóně se kli-

enti saunují v klasické nebo finské 

sauně, kombinované s blahodár-

nými účinky himálajské soli. Třetí 

zóna poskytuje luxusní relaxaci 

ve vířivé vaně, součástí je finská 

sauna a parní lázeň. V této zóně 

je možno vyzkoušet i Kneippovu 

vodoléčbu, což je střídavá koupel 

ve studené a teplé vodě. Používají 

se při ní dvě vědra, jedno s tep-

lou, druhé se studenou vodou. 

Klient střídavě noří po určitou 

dobu nohy do teplé a studené láz-

ně. Procedura působí na bolesti 

hlavy, migrénu, vegetativní po-

ruchy, poruchy krevního oběhu, 

je to vynikající žilní gymnastika 

při začínajících varixech, přispívá 

k uvolnění kotníků, kloubů no-

hou, vhodná je také po úrazech 

v této oblasti.

Koncepce studia
Studio, které si majitelé sami na-

vrhli, je domyšleno do posledního 

detailu. Při výstavbě byly použity 

kvalitní přírodní materiály. Obkla-

dy jsou z nádherně zbarveného 

indického kamene, při výrobě saun 

bylo použito cedrové dřevo. V inte-

riérech byly hojně použity krystaly 

himálajské soli. Základní filosofií 

studia je vyjít maximálně vstříc po-

žadavkům náročných klientů. Stu-

dio je otevřené denně od 11 dopo-

ledne do 21 hodin večer. Není však 

problém dobu prodloužit podle 

zájmu klientů. Studio je určeno pro 

páry, které si chtějí užít příjemnou 

relaxaci v soukromí, anebo pro sku-

pinku přátel.  Drobné občerstvení 

pro klienty je součástí vstupného.

Dámské pondělky
Dámy mohou využít každé pon-

dělí do konce ledna speciální akci 

na vstupné za 150 Kč na hodinu. 

„A protože je tato akce velmi žá-

daná, prodlužujeme ji o další mě-

síce,“ říká spolumajitelka studia 

Soňa Bělská. Hana Michaliková (PR)

AKCE: 
Do konce měsíce ledna mají ná-
vštěvníci studia slevu na vstup 
15 % a 30 % dle typu služby.

Relaxací proti stresu

Zóna s vířivou vanou, saunami, relaxačním lůžkem, sklenkou sektu a čerstvým ovo-

cem vyhoví i náročné klientele

e pro

niory 

t-

ý 

ký

rada

Chybí nám mládež
říká trenér a manažer HC Jesenice Karel Čuřík

HC Jesenice a Slavoj Velké 

Popovice. Oba týmy hrají 

stejnou soutěž, ale rivalita 

kvete v každém kole. 

V nedávném derby vyhráli 

hokejisté Jesenice (6 : 2) 

a to byl i jeden z důvodů, 

proč jsme hovořili s trenérem 

a manažerem jesenického 

klubu Karlem Čuříkem.

Tomáš Chludil z HC Jesenice je příkladem toho, že i v pětatřiceti letech lze hrát dobře hokej a být do jisté míry příkladem pro pod-

statně mladší hráče zejména pro svoji bojovnost a střeleckou pohotovost. A ještě jednu zajímavost k tomuto hráči, stále hraje ve 

staré helmě, takové, v niž kdysi hrával i Jaromír Jágr Foto: HC Jesenice

Karate vychovává

Vánoční šampión
ZVOLE – Je to senzace. 

Osmnáctiletý šachista ze 

Zvole, Vojta Straka, se stal 

o Vánocích v Praze mistrem 

ČR mládeže v bleskovém 

šachu. Základní část 

(13 partií) suverénně vyhrál 

s 11,5 body. Deset 

partií vyhrál a soupeřům 

povolil jen tři remízy. 

Na druhého v pořadí měl 

náskok 1,5 bodu!
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ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

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

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


