
Základní výsledky sčítíní lidu 2011       Středočeský kraj

Kraj, okres
Obyvatelstvo 

celkem
podle pohlaví  podle věku

Cizinci
Ekonomicky 

aktivnímuži ženy 0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let

Středočeský kraj 1 274 633 630 254 644 379 198 860 885 472 190 301 55 928 637 663

Praha-východ 149 294 73 768 75 526 26 864 103 290 19 140 9 764 75 553

Praha-západ 122 759 60 488 62 271 22 784 84 378 15 597 8 169 61 872

Zdroj: Veřejná databáze ČSU

Země zaslíbená?

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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Čtvrtek 9. 2. / 7. ročník / č. 3 / 2012 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
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Náš REGION nosí do schránek

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

uzávěrka inzerce: 16. února

STRANA 5

Malá, ale šikovná…

Hřebejk přiveze filmy
PRŮHONICE – Po úspěš-

ném filmovém festivalu Jiřího 

Menzela pokračuje Knihovna 

Průhonice s organizací další 

filmové akce. Tentokrát připra-

vuje organizátorské duo Praks 

– Jachnin šňůru filmů české-

ho režiséra Jana Hřebejka. Ve 

čtvrtek 1. března se v Sokolov-

ně můžete těšit na speciální 

program pro děti (program pro 

školy v dopoledních hodinách) 

a především odpoledne na dis-

kuse se samotným režisérem 

Janem Hřebejkem a dalšími 

hosty jeho filmového štábu. 

Filmový maraton začne v 10.00 

a bude ukončen až ve 22 hodin 

večer. Vstupné: zdarma. 

Program (bude zpřesněn)

10:00 Zahájení

10:10 Šakalí léta s překvapením

12:00 Pelíšky

14:00 Zítra se bude…

 obnovená premiéra!

16:00 Oskar po česku s Janem

 Hřebejkem – setkání

 s J. Hřebejkem a jeho hosty

18:00 Musíme si pomáhat

20:00 Pupendo

KRÁTCE

Jak dlouhé 
mají být 

znojemské 
okurky?

Za poslední dny jsem několikrát 

přemýšlela, zda by nestálo za to 

vytvořit anketu o nejabsurd-

nější zákon. Nevím, zda mě víc 

rozhořčil zákaz zabijaček, který 

přišel z Evropské unie nebo ab-

surdní znění nového loterijního 

zákona, který pořadatelským 

spolkům plesů téměř znemož-

ňuje pořádání tomboly. Mož-

ná bude největší ránou zákaz 

pěstování zeleniny na vlastní 

zahrádce, kdo ví. Copak nám 

chtějí sebrat všechno, co drží 

občany pospolu? Chtějí nám 

zakázat dávné tradice? Úplně 

zlikvidovat život na venkově 

založený na společenských ak-

cích? Objektivně situaci oko-

mentoval jeden rozhořčený 

občan na internetovém fóru, 

kde se toto téma rozebírá: „To 

by nám mohli také nařídit, jak 

dlouhé mají být znojemské 

okurky.“ Možná i na to dojde. 

Asi bych se již ani nedivila. 

V dnešním světě je snad oprav-

du možné úplně všechno. Jen 

nám to servírovat pěkně po 

dávkách… A tohle, že je de-

mokracie? To jsme chtěli? Jak 

trefná jsou slova Karla Kryla: 

„Demokracie dozrává do žalu-

dečních vředů, bez poctivosti, 

bez práva a hlavně bez ohledů!“

 Lucie Mašínová

GLOSA

Ať už jsou vaše důvody jakéko-

li, vězte, že stejně tak jako stálí 

zákazníci oceníte diskrétnost, 

čistotu a určitě i cenu. „Budeme 

moc rádi, když využijete našich 

služeb a navštívíte nás. Cena od-

povídá nákladům, kvalitě (vše 

nové, perfektně čisté, á hotel) 

a jen 590 Kč za 2 hodiny,“ říká 

provozovatel penzionu v Říča-

nech a dodává: „Tento typ slu-

žeb je v zahraničí zcela běžný 

a jsme rádi, že i u nás můžeme 

klientům tuto službu nabíd-

nout. Trochu nám komplikuje 

práci, že si někteří lidé pletou 

služby krátkodobého ubytování 

se službami veřejného domu. 

My nabízíme pouze pokoje pro 

strávení klidných chvilek v jinak 

rušném dni. A kdo chce, může 

zůstat i déle.“

Součástí všech pokojů je nové 

a čisté sociální zařízení s WC 

a sprchovým koutem nebo vanou 

a plně vybavená kuchyň včetně 

lednice. Všechny pokoje jsou 

vybaveny TV. Pro zpříjemnění 

je pro vás připravena ve všech 

pokojích také aromatická lampa 

a svíčky. Zdarma pro milence: 

voda, káva a čaj. Některé pokoje 

mají i terasu s výhledem do za-

hrady a přilehlého parku. Dis-

krétní parkoviště najdete uvnitř 

areálu zdarma. Vchod je také dis-

krétně „zezadu“ za domem.

Jak to funguje? Je to snadné. Ide-

ální je alespoň hodinu předem 

se objednat. Přijet můžete kdy-

koli od osmi ráno do osmnácti 

večer, každý den. Po příjezdu 

dostanete klíče od pokoje, ne-

musíte se zapisovat do žádné 

návštěvní knihy, i když i ta tu je. 

Chcete slyšet, co je v ní napsáno? 

Pan provozovatel ukazuje ná-

vštěvní knihu. Vybrali jsme pro 

vás několik komentářů: 

• „Děkujeme za vaše služby, jsme 
tu spokojeni a prožíváme zde 
krásné chvíle a jsme tu šťastní. Ur-
čitě tu nejsme naposledy a určitě 
přijedeme. Děkujeme za vše.“ I+P
• „Maximální spokojenost. Jen 
polička nad postelí je moc níz-

ko :-) Super. Děkujeme, přijede-
me zas.“
• „Pěkné, čisté, bezvadné.“ B+V
„Přijeli jsme jako přítel a přítel-
kyně, odjíždíme jako snoubenec 
a snoubenka.“
• „Vše super, maximální spokoje-
nost, věříme, že zde nejsme napo-
sledy. Děkujeme.“ I+M

• „Rádi i vás ostatní přesvědčíme 
o tom, že návštěvou u nás chybu roz-
hodně neuděláte,“ říká na závěr na-
šeho rozhovoru pan provozovatel.
Kontakty:

www.2hod.cz

Tel.: +420 602 696 777

e-mail: info@2hod.cz

Zbyněk Pokorný (PR)

Uděláme z vás zase milence
Trápí vás, že nemáte ani 

chviličku čas být přes 

den o samotě se svou  

manželkou? Také se vám 

stalo, že v nejlepší chvíli 

zazvonil pošťák, otevřela 

dveře tchyně nebo vám 

nedejbože do postele skočily 

vaše děti? Víte o tom, že 

v Říčanech můžete strávit 

příjemné chvíle v hotýlku 

pro zamilované, a dokonce 

přes den, bez toho, aniž 

by vás kdokoli rušil? Je to 

tak. V příjemném penzionu 

si dáte dvouhodinovku 

a budete odcházet nadšeni 

vstříc světlým zítřkům. 

TROJSKLO a TROJITÉ těsnění ZDARMA!

www.okna.eu  773 360 000

 J E S E N I C E ,  Ř í č a n s k á  7 8
Ř Í Č A N Y,

B E N E Š O V,

„Ve Středočeském kraji žilo v roce 

2011 k datu sčítání 1 274 633 oby-

vatel, což bylo v historii sčítání od 

roku 1869 nejvíce,“ uvedla Ing. Mo-

nika Braunšveigová, ředitelka Kraj-

ské správy Českého statistického 

úřadu pro Středočeský kraj.

Za posledních deset let se 

počet obyvatel kraje zvýšil 

o 152 tisíc. Nejvyšší nárůst po-

čtu obyvatel byl patrný u okresů 

nejblíže Prahy, tj. Praha-západ 

(nárůst o 49 %) a Praha-východ 

(o 41,5%). Významně ovlivnil 

zvýšení počtu obyvatel Středo-

českého kraje i vysoký nárůst 

počtu cizinců v kraji, ten byl 

čtvrtý nejvyšší v republice. 

Počet vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel kraje se zvýšil za posled-

ní desetiletí téměř dvojnásobně 

(absolutní zvýšení z 66 tisíc na 

120 tisíc). Nárůst byl i u počtu 

obyvatel s úplným středním vzdě-

láním s maturitou a vyšším od-

borným vzděláním. Zvýšené při-

stěhovalectví do Středočeského 

kraje v posledních deseti letech, 

zejména pak v případě mladých 

lidí směřujících do zázemí hl. m. 

Prahy, se odrazilo i ve věkovém 

složení obyvatelstva. Na 100 dětí 

ve věku 0 až 14 let připadalo 95,7 

osob starších 65 let.

Sčítací komisaři sečetli 352 tisíc 

domů určených k bydlení, to 

znamená, že každý šestý dům 

v ČR se nacházel ve Středočes-

kém kraji. V průběhu deseti let 

se domovní fond navýšil o 45 ti-

síc domů, tedy o 15 %. Více 

než třetinový nárůst obydlených 

domů během jednoho desetiletí 

zaznamenaly okresy Praha-vý-

chod a Praha-západ. Obydle-

ných bytů bylo 458 tisíc. Více 

než polovinou se na celkovém 

přírůstku podílely díky rozsáhlé 

bytové výstavbě společně okre-

sy Praha-východ a Praha-západ. 

Snížil se podíl nájemních bytů, 

vzrostl podíl bytů v osobním 

vlastnictví. Nejčastěji využíva-

ným zdrojem energie k vytápění 

byl plyn. „Za posledních deset 

let se v kraji snížil počet bytů 

vytápěných uhlím o 39 %. Přes-

to zůstává podíl tohoto způsobu 

vytápění nejvyšší v ČR,“ dodala 

Monika Braunšveigová, ředitel-

ka Krajské správy ČSÚ pro Stře-

dočeský kraj.

Zbyněk Pokorný, Zdroj: ČSÚ
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Sčítací komisaři sečetli 352 tisíc 

domů určených k bydlení, to 

znamená, že každý šestý dům 

v ČR se nacházel ve Středočes-

kém kraji. V průběhu deseti let 

se domovní fond navýšil o 45 ti-

síc domů, tedy o 15 %. Více

TADYTADY chce žít snad každý chce žít snad každý
Sčítání v r. 1869 = 979 tis.  +  +  = 1 275 tis.  v r. 2011

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

prsten matičky Prahy – i to je 

jedna z jeho přezdívek. Snad 

i ona může za to, 

že kraj, který jako jediný 

nemá krajské město a Prahu 

objímá ze všech stran, je 

nejlidnatějším v republice. 

Ukázaly to předběžné 

výsledky sčítání lidu, které 

dal Český statistický úřad 

k dispozici koncem ledna. 

A dalších zajímavostí je 

ještě celá řada. 

Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byl Středočeský kraj s počtem 

obyvatel 1 274 633 nejlidnatějším krajem v republice. Během posledních 10 let se lidé 

stěhovali nejčastěji do regionů v zázemí Prahy, ubývá domácností, které vytápí uhlím, ra-

pidně narostl počet připojení k internetu, počet vysokoškolsky vzdělaných se zdvojnásobil. 

Nejvyššího relativního přírůstku bytového fondu dosáhly Květnice a Nupaky na Říčansku

Velké
fotbalové
sčítání

Opravili starouOpravili starou



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

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

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, 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.jese-

nice@gmail.com

29. 2. od 19.00 hod.
Fotokurz: Výběr, zpracování, archivování 
a prezentace fotek. Jak z 300 fotek vybrat 

jen 50 nejlepších? Promítat, tisknout, dávat 

do alb nebo vytvářet fotoknihy? O tomto 

všem budeme hovořit na tomto kurzu, jako 

obvykle bude výklad doprovázen promí-

táním s názornými ukázkami. Není nutná 

účast na předešlých lekcích! Přihlášky na 

mcpohadka.jesenice@gmail.com

JÍLOVÉ U PRAHY 
12.2. od 15.00 hod.
Maškarní ples v restauraci 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 – a následných 

dalších devět úterních večerů. Každý večer 

jedno zajímavé téma, účastníci si mohou 

zvolit ta témata, která je nejvíce osloví. 

Délka každého setkání 2 hodiny). Mateř-

ské 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
18.2.2012 
KAMENICKÝ PLES. Kulturní dům Kame-

nice – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Začátek 20.00 – Hraje ka-

pela CONCORDIA Show Band. Vstupné 

200,- Kč

22.2. od 19.30 hod.
LUCIE BÍLÁ a kapela Petra Maláska. 

Kulturní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434, 251 68 Kamenice. Vstupné 

500,-/600,-/690,-/800,-/990,- Kč

KRHANICE
11.2. od 14.00 hod.
Dětský karneval v hostinci U Krko-
vičky. Kopec dobré nálady a povedenou 

a vymazlenou masku – děti i dospělí. 

Pro nejlepší masky budou připraveny 

hodnotné ceny. Dospěláci, dejte si zá-

ležet i vy… Večerem provází speaker 

TOM. Muzika – u mixpultu DJ Pavel

Na programu: karnevalový  rej, soutěže 

pro děti i dospělé, hodnocení masek, 

tombola, všeobecné veselí a zábava.

PRŮHONICE
Každý PÁ od 11. 2.
od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče 
a děti ve věku 2 – 3 roky. Více 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
10.3. od 19.30 hod.
Květinový ples – Vítání jara v tradičním 

rytmu s bohatým programem. Večerem 

provází Hanka Heřmánková a Václav Vět-

vička. K tanci hraje Orchestr Josefa Hlavsy. 

Vstupné 600,- Kč. Rezervace vstupenek 

na recepci  – Tel.: 255 736 111

21.3. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost, 
možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma

23.3. od 19.30 hod.
Pavel Sedláček se skupinou Cadillac. 
Přijďte si zatančit rock‘n‘roll. Vstupné 

300,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci  – Tel.: 255 736 111

25.3. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – ADAMUSOVO 

TRIO – (hoboj, anglický roh, housle, klavír). 

MOZART – SCHUBERT – DUSÍK – DEBUS-

SY. Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupe-

nek na recepci  – Tel.: 255 736 111

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

ka, 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, e-mail: 

rkotrc@post.cz. Masarykova ul. č. 6.

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

18.2. od 20.00 hod.
Ples SDH Lojovice v Sokolovně Vel-
ké Popovice. Hraje orchestr Stanislava 

Douši. Vstupné 130Kč.

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 Popo-

vice. 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
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 procházejí 

a jak ho jako rodiče zvládnout ve zdraví? 

Úskalím tohoto období v životě našich 

dětí vás provede Mgr. Zuzana 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 organizacemi vás 

zve na vestecký masopust. Sraz masek 

ve 13 hodin na vesteckém sportovišti, 

od 14 hodin průvod obcí v čele s mu-

zikou. V restauraci na hřišti budou při-

praveny vepřové pochoutky, večer bude 

pokračovat zábava v maskách. Přidejte 

se, každá maska je vítána.

VRANÉ NAD VLTAVOU
11.2. od 13.00 hod.
5. Vranský masopust – masopustní 

průvod veselý ch masek (takže přijďte 

v maskách) Co vás čeká? masopustní živá 

hudba, masopustní zastaveníčko s tancem 

u obecního úřadu a zdravotního střediska 

(ochutnávka přinesený ch dobrot), vepřové 

hody v hasičárně, večer od 20:00 maso-

pustní zábava v hasičárně. Půjdeme po 

trase:  Hostinec U Kaštanu – Nádražní – 

přes koleje Březovskou nahoru– hospoda 

Pod Radnicí – kolem sokolovny dál Bře-

zovskou nahoru – nad bytovkou č.p. 315 

doprava zadem kolem plotu MŠ – Nad 

Školkou – Oblouková – ke zdravotnímu 

středisku – ke srubu p. Sofrona – Dlouhá 

– Ve Strouze – Skochovickou ke kole jím – 

kolem Klubu Lávka Vltavskou do Skochovic 

– hasičárna s vepřový  mihody.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, 
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, 
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 
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E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

Už jen pár míst zbývá ve sportov-

ních a výtvarných kurzech pro 

děti. Proto se dlouze nerozmýšlejte 

a přihlaste své děti na recepci So-

kolovny. Přijďte si společně s nimi 

vybrat sportovní nebo výtvarný 

kurz, ve kterém se vybijí a ještě 

zažijí spoustu zábavy se svými ka-

marády. Děti se mohou těšit na 

oblíbené kurzy jako Sportovní vše-

strannost, Atletika hrou, Základy 

gymnastiky, Balet, Pohádkovou 

jógu, Judo, Kickbox, Akrobatický 

rokenrol, Mini disco, Street dance, 

Keramiku, Výtvarný mix nebo na 

úplné novinky, jako např. Skákání 

přes švihadlo pod vedením mistry-

ně světa v této disciplíně!

Závazné registrace s platbou 

probíhají na recepci Sokolovny 

Průhonice. Platby jsou možné 

hotově či kartou.

Na vaši návštěvu se těší tým So-

kolovny Průhonice.

www.sokolovnapruhonice.cz  (PR)

Je nejvyšší čas přihlásit děti do 
kurzů v Sokolovně Průhonice!

INZERCEINZERCE

• Prodám líheň  na 60ks vajec, 

cena 3150 Kč, tel. 733 483 672 

zašlu dobírkou.

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCEINZERCE

POZVÁNKA NA
JEDNODENNÍ FILM

FESTIVAL

JANA HREBEJKA
DO PRUHONICKÉ

SOKOLOVNY

1. 3. 2012
v 10.00–22.00 hod.
Oskar po cesku

Black bart
uvádí koncert skupin

Kurtizány 
z 25. avenue
VosaNaVostro

B N H L
Sobota 25. 2. 2012
Sokolovna Vrané n. Vltavou

vstup: 100/80 Kč 
v předprodeji v Sonoře

start: 20:00 h
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Letošní Masopust byl opět ně-

čím jiný, než ty předchozí. Do 

mrazivého rána se sešlo na 55 

nadšenců v maskách. Laufr, 

to je ten který celý průvod 

vede, požádal pana staros-

tu o průchod masopust-

ního průvodu obcí. 

S jeho svo-

lením pak 

m e d v ě d ,  

kůň, pes, 

kočka, ci-

kánka, les-

ní žínky, 

K a r k u l k a 

s vlkem 

i myslivec, poustevník, jeptiška, 

farář, vodník, šašek a další moh-

li začít veselou pouť obcí. Par-

ta muzikantů Pepíka Roubíčka 

s maskami projde Přívozem po 

obou březích řeky Sázavy, Důlem 

na Zastávku, pak dolů do Újezdce 

a zpět do Přívozu, do Hospůdky 

U Hastrmana. Je to sedm kilome-

trů chůze, doplněných spoustou 

krásných písní hraných na přání. 

Nádhernou atmosféru prosluně-

ného dne dokreslila vůně buchet, 

koláčů, koblih a spousty dalších 

dobrot, které na nás cestou čeka-

ly. A k chuti v tom mrazu přišlo 

i něco na zahřátí, konzumované  

pochopitelně s mírou. 

Za rok jsme tu zase
Na místě je poděkování všem, 

kdo si dali práci s výrobou ma-

sek, zahodili ostych a přišli mezi 

nás. Zvláštní dík patří muzikan-

tům, kteří nás po celou dobu do-

provázeli. Bez nich to prostě ne-

může být ono a já můžu už teď 

můžu slíbit, že příští rok do toho 

jdeme znovu. Jiří Patera

Foto: Miroslava Kačerová

Ve středu 4. ledna 2012 byl zahá-

jen příjem přihlášek do nového 

ročníku soutěže Zlatý ERB 2012. 

Přihlašovat webové prezentace 

mohou jak představitelé obcí, tak 

veřejnost. V letošním ročníku sou-

těží webové stránky města, obce 

nebo turistické prezentace. Vítěze 

určuje odborná porotta, ale také 

my, uživatelé internetu.

Hlasovat mohou všichni, kteří dis-

ponují platnou e-mailovou schrán-

kou, na niž bude poslána ověřovací 

zpráva. Hlasovat je možné jen pro 

jedno město či obec. Do středy 22. 

2. 2012 do 16.00 hodin budou hlasy 

započítány do krajské ceny veřej-

nosti (pokud bude v kraji udělena), 

do pátku 23. 3. 2012 do 16.00 hodin 

do celostátní ceny veřejnosti.

Cílem soutěže je podpořit mo-

dernizaci místní a regionální 

veřejné správy prostřednictvím 

rozvoje informačních služeb 

poskytovaných občanům i spe-

cifickým skupinám uživatelů 

s využitím internetu a ostatních 

elektronických médií, a přispět 

tak k rozvoji kvality života ve 

městech, obcích a krajích Čes-

ké republiky. (pok) 

KRÁTCE KRÁTCE

Učit je budou profíci
Ř Í Č A N Y ,  P R Ů H O N I C E 

– Střední odborná škola stra-

vování Říčany, s. r. o., zahájí 

od září výuku pro žáky tří 

oborů gastronomie. Jejím 

garantem je česká kuchařská 

legenda Jaroslav Sapík. Ten 

společně s Janem Pýchou, 

majitelem a šéfkuchařem re-

staurace Tvrz v Průhonicích, 

a dalšími poskytne žákům 

možnost praktické výuky ve 

své restauraci. „Naše škola 

zahájí výuku 1. září letoš-

ního roku. Chtěli bychom 

nabídnout vyučení ve třech  

perspektivních oborech řez-

ník - uzenář, cukrář a kuchař 

- číšník,“ říká Ing. Evelina 

Wernerová, ředitelka školy. 

Obory se budou vyučovat 

jak denní, tak dálkovou for-

mou, ukončené závěrečnou 

zkouškou s výučním listem. 

Přijímací zkoušky se neko-

nají. Přihlášku můžete poslat 

do 15. března na adresu ško-

ly. Přijímací řízení proběhne 

v termínech od 23. do 25. 

dubna 2012. Dny otevřených 

dveří se konají 14. a 16. úno-

ra vždy od 14.00 do 18.00 ho-

din. Více informací najdete 

na www.sosricany.cz (pok)

Hořela chata, škoda 
půl milionu

KAMENNÝ PŘÍVOZ – Až 200 

metrů dlouhé dopravní ve-

dení a 3C proudy v dýchací 

technice museli hasiči po-

užívat při likvidaci požáru 

chaty v obci Kamenný Přívoz, 

místní část Rakousy, v neděli 

29. ledna. Jednalo se o chatu 

v plamenech. Na místo HZS 

SČK vyslalo jednotku hasičů 

ze stanice HZS Jílové a Bene-

šov, dobrovolné hasiče Ka-

menný Újezdec a Luka pod 

Medníkem. K chatě se neda-

lo vzhledem k úzké cestě do-

jet technikou. V 8.40 dostali 

hasiči požár pod kontrolu. 

Rozebírat se musela střešní 

konstrukce. V 10.30 hodin 

byl požár zlikvidován. Způ-

sobená škoda je 490 000 Kč, 

uchránit se podařilo hodnoty 

za 150 000 Kč, příčina vzniku 

ohně je v šetření.

nprap. Lenka Kostková

HZS Středočeského kra je

Učitelku na plný 
úvazek

Mateřská škola Libeň přijme 

kvalifikovanou učitelku na 

plný úvazek, nástup od 1. 3. 

2012. Bližší informace u ředi-

telky MŠ na tel.: 777 968 230. 

Obecní úřad Libeř, tel.: 

241 940 477. www.liber.cz 

Slalom pro veřejnost
CHOTOUŇ – 5. března od 

14.00 hodin v době jarních 

prázdnin pořádáme již dru-

hý ročník úspěšného slalomu 

pro děti. Přijďte si zazávodit 

na lyžích nebo snowboar-

du. Registrovaní závodníci 

mají vstup zakázán. Více info 

na www.vlekychotoun.cz, 

přihlášky na demonito@se-

znam.cz. Těšíme se na vás!

Autogen v hořícím 
domě

OHROBEC – 2. února zasa-

hovali hasiči u požáru dom-

ku v obci Ohrobec v okre-

se Praha-západ. Oheň byl 

v době příjezdu hasičů v pl-

ném rozsahu, uvnitř se na-

cházela autogenní souprava 

a propanbutanové lah ve. Na 

místo byly vyslány jednotky 

ze stanice HZS Jílové, z obce 

Zvole, Ohrobec a Dolní Bře-

žany. Hasiči z domku vynesli 

2 kusy 30kg PB lahve, jednu 

2kg, kyslíkovou láhev i jednu 

sadu autogenu. Na půdě je 

uskladněno několik m3 dře-

va – hasiči ho vynášejí z ob-

jektu. Ve 14.30 dostali požár 

pod kontrolu. 

nprap. Lenka Kostková

HZS Středočeského kra je

Rozvoji Posázaví 
napoví anketa

Obyvatelé i návštěvníci Po-

sázaví mají šanci ovlivnit, do 

jakých oblastí budou v re-

gionu směřovat dotace ze 

státních a evropských fondů 

po roce 2013. Stačí, když se 

zúčastní ankety vyhlášené 

společností Posázaví o.p.s. 

a sdělí jí svá přání a náměty. 

Lístek s písemnou odpově-

dí mohou do konce února 

vhodit do některé z krabic, 

které jsou na veřejně pří-

stupných místech, například 

obecních úřadech, v knihov-

nách, školách, obchodech, 

mateřských či informačních 

centrech. V současnosti je 

takových míst 81 v 38 měs-

tech a obcích. Zájemci mo-

hou svá přání vyjádřit i elek-

tronicky na leader.posazavi.

com v sekci Strategie rozvoje 

regionu. Anketa by měla dát 

odpověď na otázku, jakou 

cestou se bude ubírat rozvoj 

regionu Posázaví po roce 

2013. Podle prvních ohlasů 

je spektrum námětů velice 

široké. Účastníci ankety si 

přejí třeba stavby a rozšíření 

dětských hřišť, opravu ná-

draží, vybudování kvalitního 

tábořiště u řeky Sázavy, opra-

vy cest a komunikací, vznik 

míst pro spolkovou činnost. 

Objevila se ale také přání na 

posílení obecních rozpočtů 

nebo zachování vesnických 

škol. Svůj hlas mohou vyjá-

dřit také spolky, neziskové 

organizace, sdružení nebo 

podnikatelé. Anketní lístky 

se během března a dubna 

2012 vyhodnotí na úrovni 

obcí, mikroregionů a míst-

ní akční skupiny. Výsledky 

budou podkladem pro in-

tegrované plány rozvoje na 

úrovni mikroregionů, které 

stanoví hlavní trendy a té-

mata. Z nich pak bude vy-

cházet Integrovaná strategie 

regionu, která by měla být 

schválena v květnu 2013. 

Jaroslava Tůmová

Posázaví, o.p.s.

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.

DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

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

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

Vizitkou obce není jen náves

Ámosové opět před porotou

Opravili starou

Žijeme v moderní době. 

Jednou z vizitek naší obce 

jsou webové stránky. Dvě 

obce z regionu, Senohraby 

a Vestec, přihlásily své 

stránky do čtrnáctého 

ročníku prestižní soutěže 

Zlatý ERB, který hodnotí 

nejlepší webové prezentace 

obcí v republice.

Zlatý ERB 2012 – vyhlašuje 14. ročník soutěže

Soutěž Zlatý erb získalo prestižní ocenění Český zavináč. Cenu převzal autor a organizá-

tor soutěže Jan Savický v zastoupení synem Vítem dne 3. 4. 2011. Webové stránky vaší 

obce můžete do soutěže přihlásit i vy na www.zlatyerb.obce.cz Foto: Triada, ISSS

Sedm žákovských týmů obhajo-

valo v zámeckém prostředí no-

minaci pěti učitelek a dvou uči-

telů. Porota posuzovala, jak žáci 

vypracovali přihlášku a jakým 

způsobem ji obhajovali. Před 

porotu nejdříve přijdou s obha-

jobou žáci, po ní následuje ještě 

rozhovor s porotou za přítom-

nosti žáků a nominovaného pe-

dagoga. Obhajoba by měla být 

pečlivě připravená, originální, 

výstižná, vtipná, musí porotu 

zaujmout a přesvědčit, že nomi-

novaná paní učitelka nebo pan 

učitel je opravdu nejoblíbenější. 

Z regionálního kola mohli po-

stoupit pouze dva. Jsou to Michal 

Pavelka ze ZŠ Bezručova v Městci 

Králové a Lenka Grösslová ze ZŠ 

T. G. Masaryka v Poděbradech. 

Druhá jmenovaná se rozhodnu-

tím poroty zároveň stává Stře-

dočeskou Ámoskou ve školním 

roce 2011/2012. „Porotu zaujala 

především živost, upřímnost 

a bezprostřednost, se kterou děti 

svou paní učitelku obhajovaly. 

Bylo znát, že jsou se svou paní 

učitelkou, jak oni říkají, na jedné 

lodi,“ dodává k rozhodnutí poro-

ty Slávek Hrzal.

KUNICE – Regionální kolo 

ankety o nejoblíbenějšího 

učitele ČR Zlatý Ámos pro 

učitelky a učitele nominované 

ve Středočeském kraji 

proběhlo v areálu Hotelu 

zámku Berchtold v Kunicích, 

kde se uchazeči o postup do 

celostátního kola představili 

odborné porotě. Mezi nimi 

byla i učitelka z Říčanské ZŠ 

s RVJ MagicHill 

AničkaBabanová.

INZERCEINZERCE

Tekoucí nádrž hasičské Tatry 

v Modleticích. To byl impuls ke 

krokům, které měly vést k nápravě 

stavu našeho zásahového auto-

mobilu. V první řadě bylo nutné 

sehnat nějaké finance. Nějaké vět-

ší finance. Po mnoha jednáních se 

tento úkol podařilo splnit a začal 

se hledat dodavatel repase. 

Mnoho času v jednotce jsme 

strávili i tím, jakou verzi nástav-

by zvolit, nebo zda by nebylo 

vhodnější pořídit například Tat-

ru 815. Výsledkem všech jednání 

bylo to, že si chceme naši Tatru 

z roku 1977 ponechat a dopřát jí 

nástavbu co možná nejvíce po-

dobnou původní verzi. V průbě-

hu roku loňského roku proběhlo 

výběrové řízení, ze kterého vze-

šel vítěz – firma Jana Adamovi-

čová z Peček a 3. září mohla být 

Tatra převezena k opravě.

Průběh prací byl samozřejmě 

dokumentován a prezentován 

na internetu, aby všichni viděli, 

jak to pokračuje. Na sklonku loň-

ského roku nastala ta chvíle, kdy 

jsme si měli auto vyzvednout.

Kvůli malému problému doda-

vatele nádrže už jsme to v pro-

sinci nezvládli, ale hned druhé-

ho ledna tato slavnostní chvíle 

nastala. Na výsledek je možno se 

podívat na fotografiích na strán-

kách hasici.modletice.cz.

Jiří Olmr, jednatel SDH Modletice

hasici.modletice.cz

MODLETICE – Občas se 

stane, že bývalý starosta, 

který odejde z funkce, vrátí 

se ke své velké zálibě. 

Často je to práce pro obec 

v hasičském sboru. A nejinak 

je tomu i v Modleticích. Jiří 

Olmr se hasičům věnuje od 

roku 1997. Je členem VV 

OSH Praha-východ a starosta 

okrsku č. 3 Modleticko. 

S jeho svolením otiskujeme 

jeho text o výjimečním 

kousku, který se podařil 

modletickým hasičům.

K modletickým hasičům se 

letos na jaře ještě určitě 

podíváme. 19. května oslaví 

SDH Modletice 120 let.

Masopustní tradice nás baví
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Mrazivý 

leden dal opět najevo, že zima 

je tady a k ní neodmyslitelně 

patří i Masopust. V Kamenném 

Přívozu má svou tradici 

a v okolních obcích zažívá 

úspěšnou renesanci.



inzerce4 www.nasregion.cz

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

BYT NA PRONÁJEM
Byt 2+kk, 46m2, zařízený, velký balkon, 

komora, garáž.

Objekt Kaskády III, ul. Kovaříkova, 
Barrandov, www.kbiii.cz
Konečná tramvaje, vynikající spojení do centra

(Smíchov za 10min).

e-mail: bytkaskady@email.cz  

Nájemné: 15.000,-/měsíc

(v ceně jsou poplatky za energie a služby)

tra

VOLNÝ OD

ÚNORA 2012.

 

GATO s.r.o.

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

MŠ a ZŠ Sunny Canadian School
v Jesenici 

PŘIJME

Bližší informace: 733 177 763

 zástupce/zástupkyni pro 1. stupeň ZŠ, podmínkou je vynikající znalost Aj
 anglického rodilého mluvčího  vyučenou kuchařku, praxe ze školní jídelny výhodou

Pro školní rok 2012/2013 hledáme:
 učitele pro 1. třídu, znalost metody prof. Hejného vítána 
 na část. úvazek učitele chemie, přírodopisu, matematiky, fyziky pro 2. st. ZŠ a SŠ,

 zkušenosti se správou IT a www stránek vítány

Pro učitelské pozice je podmínkou velmi dobrá aktivní úroveň angličtiny.

Mateřská škola
a základní škola 
Sunny Canadian s.r.o.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7. a 8. března 2012

Přihlášky a více informací na
www.sunnycanadian.cz

tel.: 734 466 583

přijme 
pracovnici / pracovníka 

úklidu na ŽL 
Požadujeme:  spolehlivost, pečlivost   
 trestní bezúhonnost 

Nabízíme: stálou práci na 6 hodin denně 
 odpovídající finanční odměnu 
 možnost stravování na pracovišti 

Kontakt:  Odpovědi zasílejte na adresu. 
 Tescoma s.r.o., Nupaky 155, 
 251 70 p. Dobřejovice
 e-mail: praha@tescoma.cz, 
 tel: 577 575 600 

ALLTOYS, spol. s r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Je to skvělá, rychlá a zábavná 

hra pro děti od 5ti let, která 

procvičí vaši pohotovost. Buď-

te tak rychlí, jak jen to půjde 

a postavte věž co nejvyšší, než 

se zhroutí.  Můžete si zvolit 

úroveň obtížnosti a postupně 

se zdokonalovat. Najděte si 

správnou barvu kostky, umís-

těte ji na podstavec, aniž by 

spadla a zmáčkněte časovač 

dřív, než vyprší čas.  Jestliže bu-

dete dost rychlí, hra pokračuje, 

v případě, že ne, věž exploduje 

a kostky se zřítí! Hru může hrát 

i jedna osoba, ale určitě více le-

grace si užijete, když vás bude 

hrát víc. Více báječných her 

a hraček 

n a l e z n e t e 

na www.bambule.cz

BAMBULE Království hraček-

nabízí další skvělé hračky pro 

tvořivé děti!

BAMBULE nemusí být jen to cosi 

střapatého, co míváte na čepici, 

BAMBULE může 

být také něco, 

kam vejdete a už se 

V á m a ještě více Vašim 

dětem nebude chtít odejít.

www.bambule.cz

Vybarvi oba lyžaře veselými barvami (nemusí být nutně stejní). Potom vystřihni oba obrázky a přilož je 

na sebe. V místě značky na spodním okraji obrázku je sešij sešívačkou nebo jehlou a nití. Horní obrázek 

pak za volný konec namotej na tužku. Když budeš rychle odvíjet a navíjet obrázek, uvidíš, co se bude dít.

Autorka: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín 

přináší novou hru 
BLOCK ON BLOCK!

BAMBULE Dolní Břežany, 
Pivovarský Dvůr, Pražská 636

Po-Pá:  9 – 19 hod.

So-Ne:  9 – 18 hod.

BAMBULE HyperAlbert, 
1 patro, Průhonice/Čestlice

Po-Ne:  9 – 21 hod. 

Dětský koutek s profesionální péčí

BAMBULE OC CHODOV, 
Roztylská 2321/19, Praha 4

Po-Ne:  9 – 21 hod.

Otevřeno:

Osvěžte se chladivými bublinkami!

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

Eshop: www.winemarket.cz

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

179,- Kč
Prosecco Brut DOC

Borgo Molino

... Váš obchod 
   s italskými 
 potravinami
   a vínem 
 v Průhonicích
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� Veřejné bruslení na  stadionu 

je známé široko daleko, neboť to 

je jediná ledová plocha v kraji. 

Jaká je však návštěvnost?

Výborná! Zvláště mezi vánočními 

svátky náš zimní stadion, jak se 

říká, „praskal ve švech“.   Vzhledem 

k náporu na veřejných brusleních 

jsme se bohužel setkali i s negativ-

ními ohlasy. Dlouhé fronty u po-

kladny, příliš plná ledová plocha 

atd. Vzhledem k tomu, že je pro 

nás klíčový prodej ledové plochy, 

musíme veřejné bruslení přizpů-

sobovat této skutečnosti. Budeme 

se ale snažit buď bruslení pro-

dloužit, nebo přidat dopolední. 

� V poslední době se hodně mlu-

ví o výchově mládeže. Jak vycho-

vává Slavoj?

U nás, stejně jako v jiných men-

ších regionálních klubech, je si-

tuace specifická. Vše je závislé na 

naplnění jednotlivých kategorií. 

U nás máme minipřípravku, 3., 

4. třídu a pak až mladší dorost, 

starší dorost a juniory. Kategorii 

mladších a starších žáků jsme ne-

byli schopni naplnit. Velmi dob-

ře však funguje spolupráce s HC 

Podblanicko Benešov, kde jsme 

se dohodli na vzájemné spolu-

práci. V Benešově jsou naši hráči 

na hostování v kategorii mladších 

a starších žáků a naopak hráči Be-

nešova dorostenci a junioři hrají 

u nás. Vzhledem k čím dál men-

šímu počtu dětí, které buď skončí 

s hokejem, nebo odejdou do vět-

ších klubů, není jiná možnost než 

spolupráce regionálních klubů! 

� Jaký je váš osobní názor na 

reformu výchovy mladých hoke-

jistů, o které pan Lener, známý 

trenér,  psal před Vánoci v den-

ním tisku?

To je velmi široká otázka s ještě šir-

ší odpovědí. V prvé řadě považuji 

za velmi pozitivní zavedení jednot-

ného systému výuky v hokejových 

akademiích, jak se v podstatě nově 

nazývají SCM (Sportovní centra 

mládeže), ale i v klubech, které 

mají mládežnické oddíly. Otázkou 

je, zda náplň výuky je to, co přes-

ně českému hokeji chybí. Někdy 

mi připadá, že se objevuje již ob-

jevené. Například Power skating, 

jak se dnes moderně nazývá silové 

bruslení, nebo trénink obratnosti, 

rychlosti, práce na malém prosto-

ru atd. To všechno se aplikuje již 

mnoho let nazpátek. Ano, musíme 

zlepšovat, ale ne příliš jednostran-

ně. Myslím, že je třeba naslouchat 

starším zkušeným trenérům, kteří 

tohle všechno vědí a umí, ale navíc 

jako přidanou hodnotu chtějí hrát 

hokej! Vždyť to, co náš hokej dělá 

jiným od ostatních, je neskutečná 

hravost, cit pro hru a nesmírná 

bojovnost. Důkazem toho jsou 

poslední výsledky národního 

týmu nebo nedávné páté místo 

našich juniorů na MS. Jen drob-

ná připomínka, současní junioři 

začali hrát hokej v 90. letech, kdy 

se o žádných reformách rozhod-

ně nemluvilo.

Konec I. části, pokračování příště!

Jan Kotrba

„Máme pořád dost zájemců,“ řekl 

nám hned na úvod při naší ná-

vštěvě Jiří Němeček, ředitel areálu, 

a ochotně se rozpovídal: „Všední 

dny jsou tady trochu volnější, na 

parkovišti je takových 60 – 70 aut, 

o víkendech to je trojnásobek, to 

znamená v každém autě jsou ale-

spoň  tři lyžaři, tak to je kolem pěti 

stovek lyžařů. Jezdíme denně od 

8.00 hod. do 21.00 hod., o víken-

dech i déle. Navíc máte tady večer-

ní lyžování, které je velice oblíbené 

a hojně navštěvované. Parkuje se 

u nás zdarma, ale s místy to je ze-

jména o víkendech složitější. Musí 

se využívat i okolí silnice, což není 

moc pohodlné. Ceny máme do-

stupné, ostatně posuďte: celoden-

ní stojí od 350 do 400 Kč, 1 hodina 

lyžování od 80 do 100 Kč, optimál-

ní je podle nás tříhodinová a ta 

stojí od 150 do 190 Kč.“ Více se lze 

dozvědět na telefonu: 721 115 584 

či na www.vlekychotoun.cz

Jan Kotrba

Foto: Vít Chlumecký

Velké fotbalové sčítání 

Zamrzlá rolba a jiné hokejové finty

Cílem projektu je vytvoření 

funkční databáze. Od července 

totiž budou muset být všichni, 

kteří se chtějí zúčastnit jakékoli 

fotbalové soutěže jako dosud, 

členy svazu, a být tedy v data-

bázi pod jedinečným identifi-

kačním číslem.

„Stále více se na různých jedná-

ních o dalším financování sportu, 

ale i při jednání s partnery součas-

nými i potenciálními ukazuje, že je 

potřeba vědět, kolik nás opravdu 

je,“ uvádí v rozhovoru na oficiál-

ních svazových stránkách generál-

ní sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Ten následně uvádí, že svaz 

pracuje s tím, že český fotbal 

má celkem 650 tisíc registro-

vaných hráčů. Nicméně ne-

vyvrací, že kvůli neaktualizo-

vané databázi se může jednat 

o zkreslený údaj. „Zavedením 

členství, o kterém rozhodla val-

ná hromada asociace v červnu 

minulého roku, zjistíme přesný 

počet členů,“ doplnil.

Za poplatky různé benefity
O tom, že se k tomuto kroku 

přistoupí, se rozhodlo už mi-

nulý rok v červnu. Každý regis-

trovaný člen zaplatí příspěvek. 

Pro letošní rok byl stanoven na 

50 korun, v dalších letech bude 

činit 100 korun za každého 

mládežnického a 200 korun za 

dospělého fotbalistu.

„Prostředky budou samozřej-

mě z velké části přerozdělené 

na nejnižší články naší struk-

tury. Kolem osmdesáti procent 

vybrané sumy se vrátí zpět do 

hnutí na základě principu soli-

darity. Tedy platí všichni, pro-

fesionální i ty nejmenší klu-

by, funkcionáři, rozhodčí, ale 

zmíněná velká většina vybrané 

sumy se vrátí na úroveň okresů 

a krajů. Matematicky vychází, 

že bude-li členů z velkých klu-

bů na úrovni od ligy po divize 

a členů, platících jako jednot-

livci, více než dvacet procent 

z celé členské základny, pak na 

okresy půjde více, než tam vy-

brali,“ upřesňuje Řepka.

Za pravidelné poplatky by ne-

měly členy minout různé vý-

hody a benefity třeba v podobě 

slev u svazových sponzorů. 

Sčítání fotbalu pomůže
Navíc, jak dodává generální se-

kretář FAČR, na projektu kom-

plexního sčítání lidí v českém 

fotbale závisí i klíčová jednání 

na ministerstvu. „Vytváří se 

nový systém financování spor-

tu a ministerstvu pochopitelně 

záleží na tom, aby znalo přesná 

čísla. Myslím, že v krátké době 

čeká „sčítání členů“ i ostatní 

sportovní odvětví. A stane se 

výhodou fotbalu, že bude jed-

ním z prvních, kdo nabídne 

přesná čísla. I z toho důvodu 

bych ještě jednou všem, kdo se 

na tomto náročném projektu 

podílí, rád velmi poděkoval,“ 

děkuje Řepka.

Všichni zájemci se mohou 

registrovat na internetové 

stránce clenstvi.fotbal.cz, na 

které jsou k dispozici základ-

ní informace, týkající se vy-

plňování tří druhů různých 

formulářů. Konec registrací je 

stanoven na 29. února.

Petr Hašek

Velmi ambiciózní a rozsáhlý 

projekt se v těchto dnech 

realizuje v rámci Fotbalové 

asociace České republiky 

(FAČR). Ta od 1. ledna 

letošního roku spustila 

sčítání svých členů, 

konečným termínem pro 

zaslání vyplněných přihlášek 

je 29. únor tohoto roku.

 Registrace se týká i fotbalistů z okresních soutěží  Foto: Vladimír Brož

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ski areál Chotouň ideální 
pro rodiny s dětmi

* 2 vleky 300 m + dětský vlek

* uměle zasněžováno

* denně upraveno rolbou

* v provozu denně 9 – 21 hodin

* lyžařská škola
www.vlekychotoun.cz, tel: 721 115 584 

Praha

Benešov

Jílové
u Prahy

Chotouň

První dojmy
Nový tříválcový motor o objemu 

1,0/55kW má překvapivě tichý 

a pravidelný chod. Po městě se au-

tíčko pohybuje svižně, ale i za měs-

tem 

poznáte, že 

výkon motoru je dostatečný 

na to, abyste se nemuseli bát před-

jíždět. Při vyšších otáčkách začne 

motor sice trochu vrčet, ale není 

to nepříjemný zvuk. Převodovka 

je přesná a řadit je radost. Auto je 

stabilní a to i v zatáčkách. Podvo-

zek je dobře vyladěn a na rozbitých 

okres-

kách to 

s vámi 

n e b u d e 

ani drncat 

ani přehna-

ně houpat. Jako jediný vůz 

v segmentu malých vozů má ak-

tivní bezpečnost, výrazně posíle-

nu brzdovým asistentem. 

Pokud tedy v popojíždě-

jící koloně nestačíte za-

brzdit, auto za vás auto-

maticky před překážkou 

zastaví samo. Na vozidle 

jsou výrazné velké dveře 

a počítat musíte s tím, že k jejich 

zavření člověk musí vyvinout tro-

chu větší sílu, nežli je běžné u pě-

tidveřových modelů.

Interiér vozu překvapí
Zvenku malý vůz je v přední častí 

velmi prostorný a zcela v poho-

dě do něj usedne i člověk vyššího 

vzrůstu, aniž by se cítil stísněně 

nebo škrtal hlavou o strop. K poci-

tu pohodlí přispívají i kvalitní plas-

ty a výborné dílenské zpracování, 

kterým se auta ze škodovky mohou 

pyšnit. Palubní deska je jednodu-

chá, ale nic jí nechybí. Nad panel 

s rádiem a klimatizací lze umístit 

originální navigaci s integrovaným 

počítačem. Naprosto skvělá je řa-

dící páka vytvarovaná přesně do 

ruky. Velkým překvapením je pak 

úložný prostor v kufru vozu, který 

pojme 251 litrů a svými rozměry 

tak může soupeřit s větší Fabií. 

Ještě větším překvapením je, že 

se pod poklop kufru vešla i rezer-

va, která je dnes v malých vozech 

často nahrazována ne vždy do-

stačující lepící sadou. Nevýhodou 

vnitřního prostoru je malé místo 

pro pasažéry na zadních seda-

dlech, na které se musíte vsoukat 

přes sklopená přední sedadla tak, 

jak je to u třídveřových aut zvykem 

a špatná dostupnost pásů ze před-

ních sedadel, opět zaviněná třídve-

řovým provedením.

Podtrženo sečteno 
Celkový dojem z Citigo je velmi 

dobrý. Vůz patří ve své kategorii 

bezesporu ke špičce a do rodiny 

se hodí jako druhý nebo třetí vůz, 

posloužit ale může i firemním 

účelům. Jako městský vůz může 

vyhovovat jak mladým začína-

jícím řidičům, tak starším man-

želským párům, které ho občas 

vyvezou na výlet za město. Pro 

maminky, které potřebují poutat 

své děti do autosedaček a všech-

ny zatvrzelé odpůrce třídveřo-

vých vozů, je dobrou zprávou to, 

že se ještě v tomto roce chystá 

pětidvéřová verze Škody Citigo.

Text a foto: Kateřina Jungbauerová

Malá, ale šikovná…
…taková je nejmenší 

škodovka Citigo, která 

se poprvé představila na 

podzim minulého roku. 

Designéři vsadili na neokázalý 

a minimalistický styl, 

zapomeňte proto na kulaté 

tvary a světlomety ve tvaru 

očí. Citigo zaujme rovnými 

až strohými liniemi a jako 

šperk mu sluší inovované 

logo Škody, které už není 

stříbrné na zeleném, ale 

ocelové na černém podkladu.

� AUTO, MOTO

Citigo na první pohled zaujme neotřelým designem

Více informací o možnostech a prodeji vozu vám ochotně poskytnou 
v Auto Podbabská, Pod Paťankou 217/1, Praha 6. 

Tel: 224 316 269, www.autopodbaba.cz

Technické údaje
Motor 1,0/44 kW 1,0/55 kW
Převodovka 5M 5M
Zdvihový objem (cm3) 999 999
Válce/ventily 3/4 3/4
Max. rychlost (km/h) 160 171
Zrychlení 0-100 km/h (s) 14,4 13,2
Komb. spotřeba (l/100 km) 4,5 4,7
Cena testovaného vozu  257 400,-
Cena od  179 900,-

V. POPOVICE – HC Slavoj 
hraje Krajský přebor 

Středočeského kraje. 
Loňský mistr opět vede 
tabulku. Ale v klubu se 

vychovávají i mladí hokejisté 
a především o nich hovoříme 

s předsedou HC Slavoj 
Petrem Kotrášem.

CHOTOUŇ – Lyžařský areál 
stejného jména jako obec 

má jednu nepředstavitelnou 
přednost - když svítí slunce, 
je celá sjezdovka zalitá jeho 
paprsky a až k večeru, kdy 

se schovává za kopec, klesá 
v těchto dnech teploměr 
hluboko pod bod mrazu. 

Už páteční školní pololetní 
volno, stejně tak jako celý 

víkend, připomínala louka tak 
trochu sluneční lázně, a tak 

kdo byl na svahu, užíval 
si překrásného lyžování, 

kterému ani arktický mráz 
nemohl uškodit.

velmi pozitivní zavedení jednot ně. Myslím, ž

moc pohodlnHOTOUŇ – Lyžařský areál

INZERCEINZERCE

Ani arktický 
mráz nevadil

Brankář je v hokeji poslední instancí, která může výrazně ovlivnit každý zápas, proto 
se k němu sjíždějí hráči a nejen ho povzbuzují, ale i gratulují, jako v tomto případě 
 Foto: Jan Suchý 
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Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

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

Točené pivo Kozel 10°, 
Plzeň 12°, 
Radegast Birell Nealko   
a malinovka

AKCE – u vybraných druhů jídel 
sleva až o 30% 
Na co se můžete těšit?
např. 250g MARINOVANÝ BIFTEK  199,-  (295,-)
200g KUŘECÍ ŘÍZEK  69,- (85,-)

a mnoho dalších dobrot...

Platí každý den od 15 hod., 
víkendy po celý den do konce února.

Přijďte ochutnat naši 
vynikající selskou kuchyni!

Víkendová chata od 175.000 Kč vč. DPH

25m2

Akce pouze od 25. 1. do 25. 2. 2012

Další akce a slevy
na www.dumazahrada.com

Tel.: 607 811 078

D lší k l
SLEVA -10% NA OSTATNÍ SORTIMENT DŘEVOSTAVEB

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Koks ořech 2 – černé uhlí Ostrava 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

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

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

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

 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


