
Na vernisáži se objevila celá řada 

zajímavých hostů, především Jiří 

Lábus, Jan Jiráň a Jan Schmidt 

z pražské Ypsilonky přijeli zahrát 

kamarádům a také zavzpomí-

nat na staré časy. Vzpomínky se 

ostatně odráží i v samotné výsta-

vě. Jindra i Pavel vystavují řekně-

me retrospektivu své dosavadní 

práce. Jak začínali?

Jindra Viková absolvovala v roce 

1970 ateliér keramické tvorby 

v Praze, a její zaměření je od po-

čátku velmi široké. V její tvorbě 

najdeme plastiky, koláže, kres-

by, různé objekty. Je autorkou 

mnoha realizací v architektuře 

a držitelkou řady mezinárodních 

ocenění. její práce jsou ve sbír-

kách po celém světě.  

Naopak její manžel, fotograf Pa-

vel Baňka je absolventem ČVUT 

ale spíše než k technice ho to od-

jakživa táhlo k fotografování. Té 

se začal věnovat naplno v roce 

1976. Kromě fotografické práce 

se od 90. let věnuje mladým stu-

dentům. Přednáší na vysoké škole 

v USA, od roku 1994 vede Ateliér 

fotografie na Fakultě umění a de-

signu v Ústí nad Labem. V roce 

2002 zakládá časopis Fotograf 

a působí jako jeho šéfredaktor.

Jak se ocitla jejich tvorba v Par-

ku Holiday? „Bydlíme v Benicích 

a jsme vlastně sousedé,“ říká 

Jindra Viková. „Navíc oba dva 

jsou členové klubu Park Holiday, 

a jsme moc rádi, že jejich výsta-

vu můžeme uskutečnit právě 

u nás,“ dodávají manželé 

Linhartovi, milovníci 

umění a současně 

majitelé kom-

plexu, který se 

kvalitou slu-

žeb pravi-

delně řadí 

mezi nej-

lepší v re-

publice. 

Rozhovor 

s Jindrou 

V i k o v o u 

a Pavlem 

Baňkou vám 

přineseme v ná-

sledujícím čísle. 

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Luboš SEJK, tel.: 608 934 447, foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 
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Manželé v permanentním dialogu

Prodej nemovitosti na vlastní pěst?

NE výstavbě 
Vestecké spojky

PRPR

Jak nenaletět podvodníkům
Kvalitní firma = kvalitní mak-

léř. A jak kvalitního makléře 

poznat? Makléř nemusí být 

chodící encyklopedie. Makléř 

je především odborník na ob-

chod, vztahy a práci s lidmi. 

Všímejte si, jak je makléř na 

schůzku s vámi připraven, zda 

má zjištěné dostupné informa-

ce o nemovitosti, zda si udělal 

stručný průzkum trhu ve vaší 

lokalitě, jakou navrhuje strategii 

prodeje a jak naslouchá vašim 

přáním a požadavkům. Mak-

léř musí znát právní a daňové 

minimum, vyznat se a umět 

poradit v základních právních 

a daňových aspektech obcho-

du. Pokud makléř reprezentuje 

kvalitní firmu, ta mu vytváří zá-

zemí, kvalitní inzerci, disponuje 

kvalitními právníky a daňovými 

poradci. Díky tomu vám makléř 

dokáže vysvětlit mnoho otázek, 

které v souvislosti s prodejem, 

koupí či pronájmem nemovi-

tosti nastanou. To vše je signál, 

že jste na správné cestě. Prodá-

vající i kupující by se po dobu 

transakce měli cítit příjemně 

a mít z obchodu dobrý pocit. Co 

to znamená dobrý pocit?

� pokračování na str. 4

Napsat inzerát, doplnit fotografií nemovitosti a uveřejnit, na 

tom přeci není nic složitého. Ukázat nemovitost zájemci? 

Kdo jiný, než majitel. A pro uzavření potřebné kupní smlouvy 

se nějaký advokát vždycky najde. Je pravdou, že služby 

některých realitních kanceláří nestojí za nic, ale odhalit 

neseriózní a neprofesionální realitní kancelář je v dnešní době 

jednodušší. Proto využít pro realizaci prodeje nebo pronájmu 

nemovitosti realitní kancelář je stále nejlepší řešení - pohodlné 

a bezpečné. A podle čeho profesionální firmu vybrat?

Trasa Vestecké spojky měla vést 

ze stávajícího vesteckého při-

vaděče od Pražského okruhu 

k Vídeňské ulici, kolem Vest-

ce a Hrnčířů k Šeberovu, kde 

se měla napojit na dálnici D1 

prostřednictvím nově plánova-

né křižovatky na 4. kilometru 

(Exit 4). Odpůrci výstavby Ves-

tecké spojky poukazují na sku-

tečnost, že by Vestecká spojka 

tvořila souběžnou trasu s Praž-

ským okruhem a stala by se dál-

niční zkratkou dálnice D3 do 

Prahy. Obávají se, že by přivedla 

tranzitní a kamionovou dopra-

vu do hustě obydlených oblastí 

obcí kolem Prahy včetně sídlišť 

Jižního Města, Petrovic a je-

jich rekreačního zázemí. Ve hře 

jsou komerčních zájmy velkých 

investorů, kteří skoupili kolem 

plánované křižovatky Exit 4 roz-

sáhlé pozemky pro stavbu ko-

merčních a skladových areálů 

a křižovatku i Vesteckou spojku 

potřebují pro nezbytnou do-

pravní obslužnost.

Nechceme být ostrůvky 
mezi dálnicemi
Starosta Jesenice Pavel Smutný 

konstatuje: „Rozhodnutí sou-

du vítáme, nechtěli bychom 

se stát ostrovem mezi dálni-

cemi. Domníváme se, že by se 

Vestecká spojka stala zkratkou 

pro tranzitní dopravu směrem 

na Benešov.

� pokračování na str. 5

REGION – Krajský soud 

v Praze zrušil plánovanou 

trasu komunikace zvané 

Vestecká spojka, která byla 

součástí Zásad územního 

rozvoje Středočeského kraje, 

dokumentu nadřazeného 

územnímu plánu kraje. 

Soud vyhověl žalobě, kterou 

podala Městská část Praha-

Křeslice spolu s šesti majiteli 

pozemků. Rozhodnutí 

je pravomocné.

BENICE – O tom, že dialog mezi manžely umělci může být 

i produktivní, nás přesvědčila výtvarnice Jindra Viková a její 

manžel, fotograf Pavel Baňka, kteří v těchto dnech vystavují 

výběr ze své dlouholeté tvorby v Parku Holiday v Benicích. 

Výběr z jejich dlouholeté tvorby prezentuje výstava 

s názvem Permanentní dialog.

Výtvarnici Jindru Vikovou a jejího manžela Pavla Baňku přijela na jejich vernisáž do benického Parku Holiday podpořit Ypsilonka
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„Osobně se 
zasadím, aby 

silnice do 
Vraného byla 

v provozu co 
nejdříve,“ říká 

hejtman 
Josef Řihák

Lojovičtí hasiči opět 
v akci!

Nábor do klubu
KAMENNÝ PŘÍVOZ – Kdo 

máte chuť se naučit něco 

nového, zasoutěžit si a zažít 

nějakou legraci, tak se k nám 

přidejte, do klubu mladých 

hasičů. Schůzky se konají pra-

videlně každý pátek od 16:00 

hod. Roční členské příspěvky 

jsou 50 korun. Přijímáme dív-

ky a chlapce ve věku 3-5 let 

(přípravka), dívky a chlapce ve 

věku 6-14 let (mládež). Kon-

taktujte vedoucí mládeže Jitku 

Kadeřábkovou Fottovou na 

tel.:  737 10 85 94.  (web obce)

Otevřený turnaj 
DOLNÍ BŘEŽANY – Sportov-

ní komise pořádá v neděli 

7. dubna Otevřený turnaj 

ve stolním tenise pro hochy 

a dívky ve věku 6-14 let. Mís-

to konání ZŠ Dolní Břežany. 

Registrace do 9 hodin, za-

čátek turnaje od 9:30 hodin. 

Bližší informace Kateřina 

Šárková, 777 029 300, sarko-

va@skolabrezany.cz.

(red)

KRÁTCE

Apríl jak
se patří

Tak si s námi paní Příroda 

opět jednou pěkně pohrála. 

No řekněte, tři dny volna, spo-

jené s Velikonocemi, to se pří-

mo nabízelo, podívat se nejen 

do přírody, navštívit opět ote-

vřené hrady a zámky, navštívit 

příbuzné, ale také zjistit, jak 

nám zima poničila zahrád-

ky. Kdo by koncem března 

čekal takové přívaly sněhu? 

Byli jsme rozčarováni. Hrábě, 

lopaty i rýče zůstaly uklizeny, 

protože na trávníky i do korun 

stromů se snesly sněhové vloč-

ky. S hrůzou jsme pozorovali, 

jak se po zimě nevalně zelený 

trávník mění v celistvou bílou 

plochu, jak se vločky usazují 

v korunách stromů.  V příš-

tím vydání novin chystáme 

přílohu  Dům, stavba zahra-

da. Nebojte, příloha bude, ale 

stačil letmý pohled na kalen-

dář a dalo se zjistit, že kromě 

přechodu  ze zimního na letní 

čas i pondělí velikonoční bylo 

vlastně Aprílem. A tak si z nás 

paní Příroda pěkně vystřelila. 

Byl to její nejvyda-

řenější kousek za 

posledních několik 

let. Inu Apríl jak 

se patří.

GLOSA

Jan Kotrba
kotrba@nasregion.cz
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Dny otevřených dveří 
a přijímací řízení 

v česko-kanadské soukromé škole  
11. 4. 2013 (čt) a 12. 4. 2013 (pá), v době od 9.00 do 17.00 hodin 
nabízíme:

vstup do výuky vedené v češtině a v angličtině (čt do 15.15, pá do 12.00) 
prohlídku školních prostor
možnost rozhovoru s managementem školy a s učiteli
přijímací řízení do ZŠ SCIS dle aktuálně volné kapacity 1.–8. tříd 

 (osobní pohovor a testování z Aj)
Adresa: Jesenice, Straková 522 www.scis.cz

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

Nechce vaše ratolest zůstávat ve školce „po o“?

Je pro vašeho syna vzorem fotbalista   

 Ronaldo a pro vaši dceru Barbora Špotáková? 

Provoz zahajujeme 3. dubna 2013
 Kde nás najdete?  
Od 3. dubna 2013 v klubovně Sokolovny, 
Tyršova 264 v Jílovém u Prahy 

 Kdy je školička v provozu?

 vždy od 7.30 do 12.30 hodin

 Kolik to stojí?

 Čím se budou vaše děti ve školičce bavit?

 

 www.1sportovni.cz 

Přijďte se podívat 
na naši prezentaci 
– i Vy můžete ušetřit na vytápění!

VÝSTAVNÍ SLEVA 10% 
NA VŠECHNY NABÍZENÉ IZOLACE
pátek – neděle 5. – 7. 4. vždy cca 9:00 až 19:00 hodin 
Parkoviště před Hypermarketem Albert Čestlice ulice Sýrová

DOLNÍ BŘEŽANY
14. 3. – 30. 4. 

• Prodejní výstava pokračuje. Vá-

žení a milí příznivci umění, příznivci 

JACQUES. Připravujeme pro vás jarní 

pokračování našich, již dnes tradič-

ních, setkání nad uměním. 

Ještě dříve, než se tak stane, vás však 

chci pozvat do našich prostor, kde 

jsme se po dohodě s paní Alenou Vol-

kovou Balvínovou rozhodli pokračovat 

v prodejní výstavě jejích originálních 
ručně vyráběných keramických děl, 
umělecké a užitkové keramiky. 

25. 3. – 31. 8. – 10:00
• Outdoorový fi tness program Fit-
mami pro maminky na mateřské 
dovolené. Lekce jsou určené pro 

všechny maminky, které mají doma 

dítě do 4 let, nemají hlídání a chtějí 

udělat i něco pro sebe a svou posta-

vu. Lekce se konají každé pondělí od 

10:00 do 11:00 hod. v Mlynářském 

a Keltském parku. Sraz je vždy 5 min. 

před začátkem lekce u hasičské zbroj-

nice. Rezervace info 606 489 411, 

www.fi tmami.cz

6. 4. – 9:30
• Zumba s posilováním. Zumba 

s Pavlou. Cena 120,- Kč. Rezervace 

nutná, www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.: 773619138

8. 4. – 8:15
• Masáže zad a šíje. Cena 

200, /30 min. Rezervace nutná, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.cz, tel.: 773619138

10. 4. – 28. 10. 
• Český farmářský trh. Obec Dolní 

Břežany a společnost Dobrý trh zvou 

na České farmářské trhy. Každou 

středu od 13 do 18 hodin, od dubna 

do listopadu na náměstí Na Sád-

kách. Co nakoupíte? Českou zeleninu 

a ovoce, kozí a kravské sýry, uzeniny, 

vajíčka, med, čerstvé koláče, ale také 

sadbu a řezané květiny. 

12. 4. – 18:00
• Keramika pro rodiče a děti. Hrnčíř-

ský kruh. Cena 150,- dosp./50,- dítě. 

Rezervace nutná, www.mcbreza-

nek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.: 773 619 138

13. 4. – 9:30
• Malování zátiší. Malování pro do-

spělé. Cena 120,-. Rezervace nutná, 

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.: 773619138

HRNČÍŘE
7. 2. – 30. 6. – 9:00

• Dětský výtvarný koutek. (pondělí-

středa) od 9:00 do 10:30. Cena 90,- Kč, 

kontakt: Jana Stangelová (stangelici@

seznam.cz; tel.: 728 143 598). V ceně 

pitný režim! V Zájmovém centru Ba-

ráčnická Rychta 

7. 2. – 30. 6.  
• Základy kresby pro školní děti. 
Středy od 16:30 do 18:00. Cena 

140,-/lekce, kontakt: Bára Kadlčíková 

(syraell@seznam.cz) 

JESENICE
20. 4. – 14:00

• Členská schůze. Sdružení SZP 

Jesenice zve členy na výroční schůzi 

do velkého sálu OÚ Jesenice. Jsme 

jedinou dobrovolnou organizací, kte-

rá zajišťuje zájezdy, divadlo, plavání 

apod. pro občany s vážným poško-

zením zdraví – snížená pohyblivost. 

Připravujeme pro tyto občany akce 

s ohledem na jejich zdravotně ome-

zené možnosti. 

JÍLOVÉ U PRAHY
4. 4. – 18:00 

• Jarní očista organismu. Nevíte si 

rady, jak správně provádět jarní očistu 

organismu? Přijďte do Centra Elle-

ments, kde se dozvíte, jak na to, pro-

běhne zde i ochutnávka. Akce trvá od 

18 do 21 hod., info: www.elle-ments.cz, 

tel.: 603 53 98 10 

6. 4. – 17:00
• Midnight sasu. Swing, jazz, soul, 

groove, dub... a mnoho další hudby. 

Tradiční koncert v kavárně U Zlatého 

korálku, Masarykovo náměstí 1 

6. 4. – 14:00
• Sobotní Seminář Shiatsu. Jak si 

pomocí tlakové masáže shiatsu ulevit 

od bolestí zad. Léčivé ruce a masáž 

na odstranění bloků v iliosakrál-

ním skloubení. 14 – 18 hod, cena: 

390,- Kč, Centrum Elle-ments, www.

elle-ments.cz, tel.: 603 53 98 10

13. 4. 
• Patchwork s Monikou. Celodenní 

seminář se známou lektorkou Moni-

kou Pospíškovou, naučíte se techniku 

Japonská okna a Ondřejova hvězda. 

Vlastní šicí stroj podmínkou. Cent-

rum Elle-ments, www.elle-ments.cz, 

tel.: 603 53 98 10

15. 4. – 15. 6. 

• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové. V kavárně 

„U Zlatého korálku“. Více na www.

zlatykoralek.cz

20. 4. – 10:00
• Garage Sale Jílové u Pra-
hy. První Garage Sale – výprodej 

z garáže – v Jílovém. Trochu jiná 

jarní očista. Prohledejte dům, byt, 

garáž, sklep, zahradu a zbavte se 

starých nepotřebných krámů, věcí, 

které nenosíte nebo nechcete. 

Výborná příležitost, jak se zbavit 

„nevhodných dárků“. Více info na 

www.elle-ments.cz. Máte-li zájem 

se zúčastnit, přihlašte se na elle-

ments@centrum.cz

20. 4. – 8:00
• Jílovský jarmark. Město Jílo-

vé u Prahy srdečně zve na Jílov-

ský jarmark v sobotu od 8:00 do 

13:00 hod. na náměstí u Obecního 

domu. Tradiční výrobky, čerstvé 

pečivo, koření a bylinky, čerstvé 

a uzené ryby, sýry, vejce, pálenku, 

mošty, víno, med, domácí uzeni-

ny i výrobky z farmy. Jarmareční 

občerstvení, svařené víno a teplá 

medovina. Vítáme nové prodejce 

tradičního zboží.

KAMENICE
8. 4. – 9:00

• Čarodějná pohádka. Hraje Divadlo 

Mrak. Pro děti od 3 do 10 let. 

8. 4. – 9:00
• Čarodějná pohádka. Hraje divadlo 

MRAK – pro děti od 3 do 10 let. Vstup-

né na dětská představení 40,- Kč. 

KC Kamenice 

KUNICE
6. 4. 

• Tenisový turnaj zámecké TŠ. Tur-

naje až pro 3 věkové kategorie (mini-

tenis, babytenis, ml. žáci). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30. 

7. 4.  
• ! Novinka ! Turnaj ve stolním te-

nise pro děti. Pro děti od 8 do 15 let. 

Přihlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30. Minimální 

počet přihlášených dětí je 4.

10. 4.  
• Bubnování. Interaktivní bubno-

vání pro MŠ Přihlášení na +420 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

13. 4.  
• Babytenisový turnaj. Turnaj i pro 

neregistrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 8:30.

20. 4. 
• Tenisový turnaj pro dospělé 

– čtyřhra mix (sobota). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

21. 4. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30.

22. 4. 
• Divadélko pro MŠ Přihlášení na 

+420 736 757 577 nebo na sport-

centrum@zamekberchtold.cz

PRŮHONICE
13. 4. – 8:45

• Ptačí obyvatelé zahrady. Pojďte 

s námi přivítat jaro v zahradě a po-

dívat se, kteří zpěváci už se vrátili 

ze své dlouhé cesty. Při procházce 

probouzející se zahradou budeme 

ptáky poznávat očima i ušima, po-

víme si zajímavosti z jejich života 

a nebude chybět ani tradiční ukáz-

ka kroužkování. Dendrologická 

zahrada Průhonice, www.dendro-

logickazahrada.cz

13. 4.  
• Jarní běh. Botanický ústav Akade-

mie věd ČR, obec Průhonice, katedra 

tělesné výchovy Přírodovědecké fa-

kulty UK vás zvou na jarní běh Průho-

nickým parkem. Start a cíl závodu Po-

dalpinská louka, 10 minut od zámku. 

ŘEHENICE
3. 4. – 4. 4.  

• Zápis do MŠ Pomněnka. Milé 

děti a rodiče, srdečně vás zveme 

k zápisu dětí do naší mateřské 

školy pro šk. rok 2013/2014, který 

se uskuteční ve dnech: 3. 4. (stře-

da) od 13.00 do 16.30, 4. 4. (čtvr-

tek) od 8.30 do 11.30. Naše Motto: 

„Není důležité to, co dítě umí, ale 

jak se cítí a co prožívá...“ J. A. Ko-

menský. K zápisu je nutné přinést 

rodný list dítěte a občanský průkaz 

rodičů. Křiváček 6

SENOHRABY
13. 4. – 9:00

• Čistý Ladův kraj. Zveme na další 

ročník jarního úklidu obcí a příro-

dy v jejich okolí. Vítán je každý, kdo 

má chuť pomoci. www.laduv-kraj.cz 

Podrobné informace získáte na obec-

ních úřadech svých obcí.

ŠEBEROV
9. 4. – 19:00

• Jana Lahodná, Irina Kondratěnko 
– klarinetový recitál. Jana Lahodná 
– klarinet, Irina Kondratěnko – klavír. 

Chodovská tvrz

16. 4. – 19:00
• Petra Budská – klavírní koncert. 
Chodovská tvrz

ŠTIŘÍN
5. 4. – 19:30

• Hudební večery. Ondřej HAVELKA 
a Melody Makers (házejí) dávají PER-

LY SWINGU 

17. 4. – 15:00
• Větvičkova poradna. Poradna pro 
veřejnost. Možnost zakoupení knih. 

Dům ATIS 15-18 hod. Vstup – zdarma 

21. 4. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Guaneri 

trio Praha, (klavír, housle, violoncello) 

Beethoven – Mendelssohn – Bartholdy 

ZVOLE
5. 4. – 18:00

• Koncert Cantio. Zveme vás na 
Velikonoční koncert středověké a re-
nezanční hudby Ženského vokální-
ho společenství CANTIO, v kostele 

sv. Markéty ve Zvoli. 

8. 4. – 19:30
• Cestopisná beseda. O své zážit-
ky z cest se s vámi podělí Slávka 
Ročňáková a Karel Matzner. Spo-
lečenská místnost pod mateřskou 

školkou ve Zvoli.

13. 4. – 14:00
• Zvolská botička. Zveme všechny 
velké a malé turisty na procházku 
jarní přírodou v okolí Zvole. Start před 
cukrárnou na návsi, cíl v Černíkách. 

Podrobnosti na www.zvole.info
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kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 
do rubriky snadno 
zadáte. Pro bližší 
informace mě, 
prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

6. 4. 2013 v 17:00

koncert v kavárně 
U ZLATÉHO KORÁLKU
Masarykovo náměstí 1, Jílové u Prahy
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KRÁTCE KRÁTCE

Znáte ho?
JESENICE – Policisté z Ob-

vodního oddělení Jesenice 

vyšetřují případ krádeže oka-

pových svodů, ke kterému 

došlo ve Zdiměřicích v led-

nu letošního roku. Pachatel 

nejprve překonal oplocení 

pozemku u rodinného domu 

a poté demontoval část již 

nainstalovaných měděných 

okapových svodů. S odmon-

tovanými okapy za 15 tisíc 

korun pak pozemek opustil.

V době krádeže byl kame-

rovým systémem zachycen 

na tomto pozemku pohyb 

neznámého mladého muže, 

který byl oblečen do světlejší 

zimní bundy a na hlavě měl 

nasazenou světlou pletenou 

čepici. K vysvětlení nejas-

ných okolností tohoto pří-

padu může přispět výpověď 

této osoby. Z tohoto důvodu 

se jeseničtí policisté obrace-

jí na občany se žádostí, aby 

jim pomohli zjistit totožnost 

zmiňovaného muže. Případ-

né informace mohou policis-

tům sdělit osobně přímo na 

služebně. Nebo je mohou za-

volat na telefon: 602 306 494 

nebo 974 882 770.

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha venkov – Jih

Uzavírka mostu 
SENOHRABY – Uzavírka 

mostu v Čerčanech původ-

ně plánovaná v termínu 

od 25. března do 30. listo-

padu se dočasně odkládá. 

Současně budou probíhat 

stavební práce na výstavbě 

nového sjezdu na Pyšelce 

na komunikaci I/3.

(web obce)

 

Všechno bylo naprosto 
naopak

DOLNÍ BŘEŽANY – Ve středu 

27. března se v Dolních Bře-

žanech na náměstí konal 

tradiční velikonoční trh. 

Slunce nesvítilo, ptáci nezpí-

vali, všechno bylo naprosto 

naopak – teplota pod nulou, 

vítr a poletující sníh. To však 

všechny pozvané a zúčast-

něné neodradilo, takže po-

mlázky, osivo, kraslice a dal-

ší řemeslné výrobky se vesele 

prodávaly spolu s tradičními 

potravinami, děti ze ZUŠ 

Harmony hrály na elektrický 

klavír a navíc i veselá píseň 

na závěr vystoupení zazněla. 

Jitka Langová (redakčně zkráceno)

Upozornění – krádeže 
v obci

DOBŘEJOVICE – V poslední 

době se v obci vyskytuje více 

krádeží automobilů i jiných 

druhů majetků. Prosíme ob-

čany, aby si dobře všímali 

okolí a cizích osob. 

(web obce)

Omezení pracovní doby 
PYŠELY – Pracovní doba na 

poště v Pyšelích bude omeze-

na od 26. 3. do 27. 4. 2013 od 

8 do 11 a od 13 do 16 hodin.

(red)

Jak smutně kouká…
VRANÉ NAD VLTAVOU 

–  V obci se našel pes, bílý 

labrador. Majitel psa (nebo 

případně nový páníček) ať se 

hlásí na obecním úřadu. (red)

Rekonstrukce ulice 
DOLNÍ BŘEŽANY – V průbě-

hu měsíce dubna bude za-

hájena celková rekonstrukce 

ulice Na Vršku. Stavební prá-

ce si vyžádají postupné uza-

vírání úseků této komunikace 

a omezení provozu po dobu 

několika měsíců. Aktuálně 

vám budeme poskytovat in-

formace týkající se všech do-

pravních omezení a opatření. 

Více na obecním webu. (red)

Břežany v médiích
Druhé největší neolitické 

sídliště objevil archeologický 

průzkum v místech, kde má 

stát nejsilnější laser světa, 

v Dolních Břežanech. Arche-

ologové tu odhalili rozsáhlou 

vesnici prvních zemědělců 

z doby zhruba pět a půl tisíce 

let před naším letopočtem. 

Vědci na místě s výzkumem 

končí a co nevidět se napl-

no rozjedou stavební práce. 

Bližší informace:  http://

www.ceskatelevize.cz/ct24/

regiony/220101-archeologo-

ve-se-bali-stavba-superlase-

ru-muze-naplno-zacit/

Prodloužení návštěv
VELKÉ POPOVICE – Od 

18. března 2013 je provozní 

doba hřbitova prodloužena 

každý den do 19 hodin.

(red)

Zápis do MŠ 
MIROŠOVICE – Řádný zá-

pis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2013/2014 se 

uskuteční budově mateř-

ské školy osmého dubna od 

10 do 14 hodin. A desátého 

dubna od 10 do 16:30 hodin. 

S sebou: OP, rodný list a oč-

kovací průkaz dítěte.

(red)

Úklid řeky Sázavy 
SENOHRABY – Tradiční jar-

ní úklid řeky Sázavy se letos 

uskuteční od 12. do 14. dubna. 

Na hladinu a břehy řeky, která 

patří k vyhledávaným turistic-

kým cílům, se dobrovolníci vy-

dají už poosmé. Pod taktovkou 

společnosti Posázaví o.p.s. vy-

čistí úsek mezi Kácovem a Pi-

kovicemi. Uklízet se ale bude 

opět už od Havlíčkova Brodu, 

a to v režii společnosti Králov-

ská stezka o.p.s., společnosti 

Lípa pro venkov o.s. a řady 

dalších organizátorů, mimo 

jiné rybářů a hasičů.

Jaroslava Tůmová 

(redakčně zkráceno)

Využijte řádkovou inzerci v novinách Náš REGION
Více informací na krblichova@nasregion.cz nebo telefonu 774 488 908.

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

POSTELE-MATRACE-ROŠTY
SEDACÍ SOUPRAVY, NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE 

DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

 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

FARMÁŘSKÝCH 
PRODUKTŮ
(mléčné výrobky, vejce, med.....)
v nových prodejnách:

Zlatníky č. 14
 Obchůdek na statku

Zdiměřice – Obchůdek   
 v Hrnčířské ulici

NOVINKA!
Celoroční 

prodej
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ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2200 Kč, tele-

fonní číslo: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• Pro muzeum „Zaniklý 

svět pohlednic“ vykupuje-

me pohlednice, fotografie, 

korespondenci a dokla-

dy z let 1870 - 1970. Tel.: 

603 167 688

• Koupím cirkulárku s po-

davačem, t. výr., do 4 tis. 

Kč, dále veškeré vybavení 

kovárny, tel. 731 889 819, 

infoSRS@email.cz

Hlavní slovo při zasedání patřilo 

tetičkám. Podle záznamů v kro-

nikách vyprávěly, jak byl spolek 

ustaven, o jeho práci ve složitých 

třicátých letech nebo jak vznikl 

odbor tetiček a také čím se za-

bývají baráčníci v poslední době. 

Jejich práce rozhodně není za-

nedbatelná a ocenil ji  přítomný 

starosta a také rychtář I. župy. 

Významnou chvíli pečetili pa-

mětními stuhami na prapor 

a počestné právo hosté z dalších 

baráčnických obcí.

Po krátké přestávce, kterou troube-

ním na roh ukončil ponocný, se sá-

lem rozezněly všem dobře známé 

tóny Smetanovy Prodané nevěsty. 

Čtyři spojené sokolské ochotnické 

soubory z Pyšel, Slatiňan, praž-

ských Vinohrad a z L. Toušeně, 

celkem více než šedesátka účin-

kujících, pod vedením režiséra Bo-

humila Gondíka předvedly hru se 

zpěvy a tanci podle původního lib-

reta K. Sabiny. S lidovými kroji ta-

nečníků a herců na jevišti souzněly 

baráčnické kroje a vyšívané košile 

v hledišti. Výbornému provede-

ní, po kterém zůstal hrdý pocit na 

naši národní kulturu a tradice, 

aplaudovali vděční diváci během 

představení a nakonec bouřlivými 

ovacemi vestoje.

Toušeňští poděkovali účinkují-

cím květinami a také, co jiného 

se hodí lépe do předsvatebního 

veselí na jevišti – velkou mísou 

napečených voňavých koláčů. 

Nádherný prožitek z našich mys-

lí dlouho nevymizí.

E. Kučerová, Obec baráčníků L. Toušeň

PYŠELY – Zcela zaplněný 

sál toušeňské sokolovny byl 

v březnu svědkem neobvyklé 

slavnosti. Místní Obec 

baráčníků si připomínala 

dlouhých 115 let, které 

uběhly od jejího založení.

Oslava s nevěstou

Jarní jarmark se vydařil

Oslavu svých 115. narozenin slavili baráčníci s Prodanou nevěstou

Všechny třídy prvního stupně, obě 

oddělení družiny i šesťáci si pro 

návštěvníky připravili obrovské 

množství nejrozmanitějších jarních 

i velikonočních výrobků, dobrot, 

k dostání byla i káva a čaj. Děti v roli 

prodávajících se musely pořádně 

otáčet, aby stihly uspokojit velkou 

poptávku po svých službách.

Spokojenost mohla být nakonec 

na obou stranách. Rodiče a další 

příznivci školy si odnášeli jarní 

náladu a množství výrobků k vý-

zdobě svých domovů. Děti si vy-

dělaly dost peněz, aby si mohly 

nejen pořídit do třídy to, na čem 

se společně dohodnou, ale také 

přispět další finanční částkou na 

školou adoptovaného keňského 

chlapce Petera Chegeho.

Na závěr nám nezbývá než si po-

přát, aby se i za rok jarmark vydařil 

alespoň tak jako letos, a aby nám 

třeba počasí trošku víc přálo.

Atmosféru jarmarku nejlépe při-

blíží fotografie, které najdete na 

www.zsvrane.cz. Katka Vrtišková

VRANÉ NAD VLTAVOU 
Po nadšených reakcích na 

loňský jarní jarmark jsme se 
rozhodli tuto akci uspořádat 

i letos. Oproti tehdejším 
teplým jarním dnům nás letos 

počasí vůbec nešetřilo, jaro 
vůbec nepřipomínalo, a tak 

jsme museli své prodejní 
stánky nachystat v prostorách 

haly a chodby uvnitř školy. 
Přesto po jeho skončení 

musíme říci, že počasí 
navzdory se 

i letošní Jarní jarmark 

opravdu vydařil.

Bohužel došlo k panice a jeden 

z návštěvníků se nadýchal kouře 

a zůstal přiotrávený kdesi uvnitř. 

Hasiči ho díky svému rychlému 

zásahu dostali mimo nebezpečí 

a provedli předlékařskou pomoc. 

Po likvidaci cvičného požáru 

a sbalení všech věcí zpět na svá 

místa proběhlo malé vyhodno-

cení. Je pravdou, že jsou drobné 

věci, spíše kosmetického řádu, na 

kterých musíme ještě zapracovat, 

ale proto se konají tato cvičení, 

abychom zjistili, kde zabrat. 

Ale celkové hodnocení dopadlo 

skvěle a to znamená, že lojovičtí 

hasiči nespí, stále na sobě pracují 

a jejich kvalita a profesionalita stá-

le roste. Díky tomu tu mají obyva-

telé Velkých Popovic a přilehlých 

osad partu lidí, kteří by si uměli 

poradit při jakékoli pomoci.  

 ZA SDH Lojovice Juriš Pavel

VELKÉ POPOVICE
V sobotu 23. března mělo 

cvičení prověřit zaměstnance 
pivovaru a hasiče z Lojovic, 

zda jsou vždy připraveni 
a vědí, jak v takovém 
případě postupovat. 

Aby to hasiči neměli tak 
jednoduché, nacházeli 

se na prohlídkové 
trase návštěvníci.

Cílem projektu je zlepšení doprav-

ní obslužnosti areálu školy, školky 

a podnikatelského sektoru, dále 

pak zvýšení bezpečnosti dopravy 

i pohybu chodců v této lokalitě. 

Realizací projektu dojde k re-

konstrukci a modernizaci ulice. 

Součástí rekonstrukce je rozšíře-

ní komunikace směrem od školy 

k rybníku Pazderák. Vybudovány 

budou nové chodníky a parkova-

cí stání. Dále dojde k odvodnění 

komunikace a opravě propustku. 

Součástí projektu je i vydláždění 

prostor mezi přilehlými bytovými 

domy. Pozitivní bude vliv realiza-

ce projektu na životní prostředí.

Rekonstrukce potrvá do konce 

července 2013.

Projekt s celkovým rozpočtem 

7.114.932 Kč získal finanční pod-

poru z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy v maxi-

mální výši 4.747.157 Kč.  (red)

DOLNÍ BŘEŽANY
V dubnu letošního roku 

bude v obci Dolní Břežany 
zahájena realizace projektu 

„Modernizace místní 
komunikace – ulice Na Vršku“.

Nová tvář ulice Na Vršku

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

aneb cvičení na prohlídkové trase 
v pivovaru ve Velkých Popovicích

Požár v pivovaru

INZERCEINZERCE
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VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy, půdy

STAVEBNÍ PRÁCE – ploty, příjezdy, chodníky, demolice

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky, zemina, kůra

ZEMNÍ PRÁCE – výkopy, přípojky, úpravy zahrad, prořezy a kácení stromů

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO – tvrdé, měkké, včetně dopravy, vykládka 

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

ZAHRADNICTVÍ 
D. Jirčany

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

e-mail: obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 603 334 262

www.sk-komin.cz

Klasická mokrá pedikúra  290,- Kč: koupel nohou ve vířivé lázni  
odstranění zrohovatělé kůže a otlaků na chodidlech  ošetření nehtových 

kůžiček  zastříhnutí a úprava nehtů  ošetření výživným krémem

Další služby: peeling  masáž chodidel  lakování nehtů (celobarevné, francie) 
permanentní lak zn. CND Shellac (materiál, který je odolný jako gel. Nanáší se na 

nehty jako lak, který tvrdí  v UV lampě)                                                                                                         

Těším se na shledanou v R – centru, J. Štulíka 12, Zvole u Prahy
b.jevicka@seznam.cz. 

Objednávky na tel. 607 655 485 (kdykoliv během dne)
Po domluvě ošetření přímo u Vás doma.

Pedikúra Blanka Jevická
Pravidelná péče oVaše nohy  

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Podrobnosti najdete 
na www.svetdetinadlani.cz

31. 5. – 2. 6.  sluníčkový 

víkend v hotelu Monínec

4. 8. – 9. 8.  letní dovolená s chobotničkou 

v hotelu Bouda Máma

18. 8. – 23. 8.  letní dovolená s lachtánkem 

v hotelu Monínec

24. 8. – 31. 8.  letní pobyt na konci prázdnin v penzionu 

Trautenberk

26. 10. – 2. 11.  podzimní dovolená s tučňáčkem 

v hotelu Bouda Máma

Rodinná dovolená 
plná her, 

soutěží, tvoření 

a sportování 
nejen pro děti se 

Světem dětí na dlani

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

INZERCEINZERCE

Keltské znamení putovalo tmou

Akce Keltský telegraf má úspěch, 

již od roku 2010 probouzí po-

věstnou „kapku keltské krve“ 

v nás, obyvatelích české kotliny 

a Moravy. Máme tak možnost 

keltskou kulturu nejen studovat, 

ale i prožít. Z přehledu dějin Kel-

tů si člověk uvědomí obrovský 

rozsah území s jejich vlivem. Ve 

velké části Evropy žili lidé, pro 

které bylo významné posvátno. 

Od 20. století se, s jistou civilizač-

ní deziluzí, zájem o takřka zapo-

menutý národ obnovuje. U nás 

se mohla tato tajuplná kultura 

ve všech svých aspektech naplno 

projevit teprve nedávno.

Ohně na kopcích
Kvůli své výbojnosti a také kvůli 

pozdější expanzi římského impé-

ria byli Keltové neustále vystaveni 

bezprostřednímu ohrožení. U tak 

rozsáhlého osídlení kmenů, ho-

vořících sice různými jazyky, ale 

majících společnou krev, kulturu 

a spiritualitu, ani není divu. Tře-

ba pro racionálně myslící Římany 

byla keltská civilizace plná nepo-

chopitelných tajemství. Napro-

stou záhadou pro ně zůstávala 

schopnost keltské komunikace na 

jakoukoli vzdálenost. Když napří-

klad římské legie překročily dolní 

Rýn, dozvěděly se o tom keltské 

kmeny na severu za několik mi-

nut. Pokud jste viděli závěrečný 

díl Pána prstenů, tak vězte, že ke 

scéně s gondorskými majáky Tol-

kiena inspirovali právě Keltové. 

Novodobí čerti
Keltští čerti sice žili na kopcích 

a měli na starost ohňové a zá-

světní záležitosti. Za každého 

počasí, v kteroukoli roční, den-

ní i noční dobu musel být čert 

schopen zapálit hranici, kterou 

na vrcholu hory připravil a stře-

žil. A vyslat smluvené znamení. 

Jeho umění bylo pro Kelty ně-

kdy otázkou života a smrti. Akce 

Keltský telegraf toto tajemství 

oživuje. Propojují se při ní sku-

pinky lidí na vrcholech kopců po 

celé zemi. V dnešní době mobilů 

a internetu si znovu předávají 

primitivními prostředky zprávu, 

že se seznámili, že jsou součás-

tí krajiny, že si rozpomínají na 

své předky, na své spirituální 

potřeby. Sjednocující rituály ne-

vycházejí ze zvyků a povinností 

či mocenské manipulace, ale 

z hluboké vnitřní potřeby.

Křižovatka signálů
Na Bacíně jsme přijímali signál 

z Hvíždince u Řevnic a posílali 

ho dále na tři světové strany: Na 

Lhotku u Berouna, Knihov u Zdic 

a Studený Vrch u Dobříše. S čerti-

cí Martinou jsem se sešel už před 

západem slunce. Zažehli jsme 

v silném větru na poli na západ-

ním úbočí kopce oheň ze suchých 

dubových větví. Ten po setmění 

přilákal dalších 6 nadšenců. Sig-

nál z Hvíždince nebyl vidět, a tak 

jsme přesně ve 20.20 vyslali naše 

pyrotechnické znamení. Přes 

technické obtíže, mráz a silný vítr 

nám za pár okamžiků na obzoru 

odpovídají ohňostroje na všech 

světových stranách. Nádherný 

pocit v této mrazivé noci…

Text a foto: Vladimír Řepík,

Martina Knopová

� pokračování ze str.1

„Ve společnosti RealExpert 

vždy ctím pravidlo, že obchody 

se musí dělat metodou WIN-

WIN, tedy že musí každý klient 

být vítězem. Ať prodává, kupu-

je či pronajímá nebo najímá 

jakoukoliv nemovitost. Klient 

musí vědět, že udělal dobrý 

obchod. Přítomnost makléře 

na jednání prodávajících a ku-

pujících musí garantovat pří-

jemné prostředí, makléř by 

měl být etickým urychlovačem 

obchodu a realitní kancelář 

garantem profesionálního do-

končení obchodu. Makléř 

usměrňuje, někdy i filtruje in-

formace, předává podstatné 

údaje všem účastníkům, po-

kládá správné otázky a hledá 

čestně optimální řešení pro 

všechny účastníky obchodu,“ 

vysvětluje pan Martin Černý, 

profesionál na nemovitosti 

a realitní poradenství, jednatel 

společnosti RealExpert.

Jak takového výsledku 
docílit? 
Důležité je, aby realitní spo-

lečnost pravidelně své makléře 

školila v praktických dovednos-

tech, ale zároveň v práci s lidmi. 

V umění naslouchat a porozu-

mět potřebám klientů. Naše spo-

lečnost RealExpert takto makléře 

školí každý týden. Makléři nové 

informace a zkušenosti získávají 

průběžně, čímž se stávají stále 

lepšími. Pokud plánujete firmu 

vybudovat pro dlouhodobé setr-

vání na trhu, není jiná cesta, než 

mít kvalitní základy a zkušený, 

vyškolený tým. 

Nezávazná schůzka
„Často se setkávám s dotazem, 

zda je možné makléře pozvat 

jen na nezávaznou schůzku, bez 

toho aby hned klienta ve stre-

sové situaci nutil do podpisu 

smlouvy. Ano. A dokonce tento 

postup vřele doporučuji. Ve spo-

lečnosti RealExpert je zakázáno, 

aby makléř chtěl po klientovi po-

depsat smlouvu na první schůz-

ce nebo aby dokonce nátlakem 

nutil klienta do podpisu ihned. 

Bez toho, že makléř s klientem 

na úvodní informativní schůzce 

v klidu probere jeho přání, po-

třeby a požadavky není možné 

spolupráci mezi realitní kance-

láří a klientem zahájit a následně 

obchod uskutečnit.

Pokud výsledkem takové schůzky 

bude nalezení řešení, jak obchod 

co nejlépe a v požadovaném čase 

zrealizovat, pak teprve lze jednat 

o spolupráci. Uzavření smlouvy 

o spolupráci s realitní kanceláří 

či s příslušným makléřem je tudíž 

výsledkem shody obou účastníků 

o tom, že tato spolupráce pro ně 

bude užitečná a prospěšná. Po-

kud takové shody společně mak-

léř a klient dosáhnou už na první 

schůzce a pokud si klient přeje 

začít s makléřem spolupracovat 

ihned, mohou svou spolupráci 

už i na této první schůzce stvr-

dit uzavřením „čisté a průhled-

né“ dohody o spolupráci, říká 

Martin Černý.

Máte-li zájem o více infor-

mací či konzultaci, můžete se 

obrátit na společnost RealEx-

pert a její profesionální mak-

léře na tel.: 226 804 481 nebo 

info@real-expert.cz

www.real-expert.cz, (PR)

Prodej nemovitosti na vlastní pěst?
Bacín – do 4. ročníku akce se přihlásilo přes 120 míst v ČR

Keltský telegraf dává možnost prožít minulost

PEPŘ U JÍLOVÉHO – Již potřetí 

se díky nápadu redaktorů časopisu 

REGENERACE uskutečnilo jedinečné 

jarní propojení stoupenců keltské 

kultury pomocí ohňového signálu. 

23. března mezi půl 

osmou a devátou 

hodinou večerní si 

z kopce na 

kopec předali 

poselství z pravěku 

strážci ohňů 

– „čerti“ – z Moravy až po sever, 

západ i jih Čech. Kolem Prahy 

od lomu Chrástenice u Českého 

Brodu, přes Skalku u Vyžlovky, Pepř 

u Jílového, Krásnou stráň u Karlíka, 

Bacín u Koněprus až po Vysoký vrch 

u Unhoště. A na Bacíně jsem byl 

čertem právě já…
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www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Přezutí + vyvážení pneu sada 4ks Cena neobsa
huje

 použitý
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ateriá
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Platnost akce do 31. 5. 2013

Tentokrát 

naším re-

d a k č n í m 

testem prošel Chevrolet Malibu 

2.4 LTZ AT ex-DEMO, který jen tak 

v silničním provozu nepřehlédne-

te. Jeho poznávacím znamením je 

výrazná maska, která Ameriku roz-

hodně nezapře, a celková robust-

nost, kterou poznáme zejména 

uvnitř vozu. Rodiny s dětmi dobře 

vědí, jaký je problém dozadu na-

soukat dvě autosedačky a dalšího 

cestujícího, o třetí autosedačce 

ani nemluvě. Do Malibu se však 

pohodně vejdete, i když se vaše ro-

dina trochu rozroste. Dostatečné 

pohodlí je samozřejmě i na před-

ních sedačkách, které jsou elektro-

nicky vyhřívané a seřiditelné. Při 

otevření vozu se posunou dozadu, 

aby umožnily pohodlné nasednu-

tí, a následně se přisunou na vámi 

zvolenou polohu k řízení. Palubní 

desce dominuje dotykový navigač-

ní systém, který disponuje širokým 

množstvím funkcí. Nechybí dvou-

zónová klimatizace, handsfree, au-

torádio... Přes multifunkční volant 

můžete ovládat hned několik funk-

cí, jako je již zmiňované handsfree 

či rádio a dnes už samozřejmost, 

jakým je tempomat. 

Půlmilionová výhra
Námi testovaná verze s šesti-

stupňovou automatickou převo-

dovkou, kterou můžete v Che-

vrolet CAR FOR YOU koupit za 

529 000 Kč, má opravdu velkory-

sou výbavu, v níž nechybí bezklíč-

kové ovládání vozu, šest airbagů, 

alarm, autorádio s CD přehráva-

čem, el. seřiditelná sedadla, el. 

sklopná zrcátka, kožené potahy 

i čalounění, litá kola, multifunkč-

ní a nastavitelný volant, palubní 

počítač, parkovací senzo-

ry, satelitní navigace, 

senzor stěra-

čů, střešní 

okno, 

tempomat, vyhřívaná se-

dadla, xenony. Samozřejmostí je 

ABS, EPS a  imobilizér. 

Ethanol vám ušetří
V dnešní době, kdy se většině z nás 

ježí vlasy při pohledu na ceny u čer-

pacích stanic, nemůžeme nezmínit, 

že tato novinka na trhu z dílny Che-

vroletu jezdí i na ethanol E 85. Toto 

palivo nové generace je určené pro 

vozy FFV (Flexi Fuel vehicle) nebo 

pro jakýkoliv vůz, upravený k jeho 

spalování. Ten jsme u benzínové 

pumpy pořídili za příznivých 24,50 

Kč/litr. Koho nezajímá jen cenová 

úspora, snad ho potěší, že jde o ob-

novitelný zdroj energie, který šetří 

životní prostředí, při jeho spalová-

ní vzniká méně škodlivých emisí 

a jelikož má vyšší oktanové číslo 

než běžný benzín (nad 100), zvy-

šuje akceleraci, a tím dává motoru 

vyšší dynamiku.

Napříč generacemi
Testování Malibu se nevyhnulo 

ani příbuzenstvo, které jsme bě-

hem cesty navštívili. Bylo zajíma-

vé slyšet i jejich názory. Nejmladší 

dítko bylo během cest spokojené 

- od dealera dostalo nafukovací 

balonek, a tak mělo o zábavu po-

staráno, staršího zajímala hlavně 

satelitem ovládaná navigace, která 

nám například hlásila, kde je jaké 

dopravní omezení či překážka. Mě 

zaujalo velmi jednoduché ovládá-

ní, seřiditelné sedačky i parkovací 

senzory, manžel ocenil svižnost 

vozu, s kterou by byl hřích nevy-

zkoušet jeho zrychlení. Snad tuto 

vlastnost vozu prominula PČR 

a nepošle nám z výletu fotografii 

do rodinného alba. Strýc je typic-

kým příkladem kverulanta a sa-

mozřejmě se snažil hledal chyby, 

kde se dalo, nicméně podotknul, 

že by ho velmi rád vyměnil za své. 

A sotva dvacetiletý bratranec by 

v něm byl prý fakt hustej. No…

taky názor. Každopádně Chevro-

let Malibu si svou pozornost za-

slouží napříč generacemi.

Lenka Bartáková

Amerika si zakládá na 

tom, že má snad všechna 

nej. Sebevědomí jim jistě 

neodepřeme, v ostatním 

můžeme polemizovat. 

Ovšem velká, silná, pohodlná 

a teď navíc i ekonomicky 

výhodná auta jim rozhodně 

odepřít nemůžeme.

   info@carforyou.cz

  + 420 775 791 036

 Tuklaty 186

Úvaly u Prahy
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„Silnici chceme 
zprůjezdnit co nejdříve“

Malibu si k vám cestu najde

řekl ve Vraném středočeský hejtman Řihák

„V současné době máme při-

praven projekt na sanaci skály 

a probíhá výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, které skončí 

9. dubna. Sanace bude spolu-

financována Státním fondem 

životního prostředí (SFŽP) a její 

celkové náklady se odhadu-

jí na 21 milionů korun,“ uvedl 

hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák. „Po skončení výbě-

rového řízení bude ná-

sledovat vyhodnocení 

veřejné soutěže a po 

vyhlášení vítěze poběží 

lhůta pro odvolání. Pak 

bude následovat pod-

pis smlouvy o dotaci se 

SFŽP. Samotná sanace 

skály by měla trvat dva 

až tři měsíce,“ doplnil 

hejtman Řihák.

„Přislíbil jsem, že se 

osobně zasadím o to, 

aby se celý proces co 

nejvíce urychlil. Současná ob-

jížďka komplikuje život jak oby-

vatelům Vraného, tak i okolních 

vesnic. Budeme se proto snažit, 

aby byla silnice do Vraného opět 

průjezdná co nejdříve. Zvažuje-

me i variantu, že bychom pode-

psali smlouvu o dílo se zhotovite-

lem stavby ještě před podpisem 

smlouvy o dotaci, jelikož byl vy-

dán registrační list a je tak téměř 

jisté, že dotaci ze SFŽP dostane-

me,“ řekl středočeský hejtman.

„Bohužel nemůžeme přistoupit 

k provizorní sanaci skály, kte-

rá by sice krátkodobě problém 

vyřešila, ale přišli bychom tak 

o dotaci v řádu několika desítek 

milionů korun, což si kraj v sou-

časné finanční situaci nemůže 

dovolit,“ dodal hejtman Řihák.

Během schůzky se starosty se 

hejtman zajímal také o situa-

ci v okolních obcích, přes které 

vede objízdná trasa. Doprava 

v těchto obcích se podle slov 

starosty Ohrobce Pavla Makov-

ského zvedla zhruba o 30% a je 

třeba tomu přizpůsobit doprav-

ní značení, jelikož řidiči v tomto 

úseku často nedodržují povo-

lenou rychlost. Starostové obcí 

také ocenili, že byla objízdná 

trasa z hlediska zimní údržby za-

řazena do kategorie druhé třídy, 

což významně zlepšilo dopravní 

situaci v obcích.

Po skončení jednání se hejtman 

spolu se starosty podíval přímo na 

místo, kde začíná uzavírka silnice. 

Ačkoli zde byly přes silnici nainsta-

lovány betonové panely, někteří 

obyvatelé Vraného přesto do míst, 

kde kusy skály padají, vstupují. 

„Byl jsem informován odborem 

dopravy, že některé spadlé kusy 

kamenů byly z místa odneseny 

pravděpodobně obyvateli Vra-

ného. Chtěl bych proto apelovat 

na všechny jeho obyvatele, aby 

skutečně do těchto míst nechodili 

a neriskovali zbytečně své životy,“ 

varoval hejtman Řihák. (red)

Ve Vraném nad Vltavou se 

v úterý 26. března 2013 

uskutečnilo jednání hejtmana 

Středočeského kraje Josefa 

Řiháka se starostkou obce 

Martinou Filipovou a se 

starosty okolních obcí Dolní 

Břežany, Zvole, Ohrobec 

a Březová-Oleško. Tématem 

schůzky byla sanace 

skalního masivu podél 

silnice třetí třídy vedoucí ze 

Zbraslavi do Vraného, 

která je kvůli 

bezpečnosti uzavřena.

� pokračování ze str. 1

Obec Jesenice žádala Středo-

český kraj o vyjmutí záměru vý-

stavby Vestecké spojky ze Zásad 

územního rozvoje Středočes-

kého kraje, kraj si přesto nechal 

zpracovat EIA (posouzení vlivů 

záměrů na životní prostředí). 

Podle nás zájem krajského úřa-

du na výstavbě stále trvá.“ „Vítá-

me,“ komentuje starosta Vestce 

Tibor Švec rozhodnutí krajského 

soudu. „ Za obec jsme připomín-

kovali krajské Zásady územního 

rozvoje a k výstavbě Vestecké 

spojky jsme zaujali negativní 

stanovisko. Naše námitky a ná-

zory však nebyly akceptovány, 

a domnívám se, že tento fakt byl 

i jedním z důvodů, proč soud 

trasu spojky zrušil. 

Rozpory v plánu
Krajský úřad odůvodňoval vý-

stavbu Vestecké spojky jako 

sběrné komunikace, což je 

dvouproudá komunikace 3. tří-

dy.  V plánu však byla navržena 

čtyřproudá komunikace 2. tří-

dy,“ upozorňuje starosta Vestce. 

„Zvažovaná velmi frekventova-

ná komunikace by vytvořila ba-

riérový efekt v území, mohla by 

například ohrozit spodní vody 

v blízkosti Průhonického parku. 

Území mezi Jesenicí, Prahou 

a Průhonicemi, kterým měla 

Vestecká spojka vést, chceme 

zachovat jako klidné a zelené, 

využívat je pro sport, rekreaci, 

zemědělství,“uvádí argumenty 

proti výstavbě Vestecké spojky 

člen rady obce Jesenice Peter 

Tiso na stránkách obce. Ná-

městek středočeského hejtma-

na pro dopravu Miloš Petera 

v rozhovoru pro ČT24 prohlásil, 

že kraj bude muset rozhodnutí 

soudu zohlednit a dokumentaci 

upravit. Chtěl by ale spojku do 

dokumentu vrátit. „Budeme roz-

hodovat, jestli podáme kasační 

stížnost ke správnímu soudu 

a toto rozhodnutí napadneme,“ 

říká náměstek Petera.

Hana Michaliková

NE výstavbě Vestecké spojky

Hejtman Josef Řihák se starostkou obce Vrané nad Vltavou Martinou Filipovou
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NEJLEVNĚJŠÍ KRÁTKODOBÁ PŮJČKA V ČR
BEZ RUČITELE
VÍTE PŘESNĚ, KOLIK ZAPLATÍTE
SMLOUVA NA 1 LIST

  326 303 470     WWW.DOORFIN.CZ

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

Finská, suchá sauna.
Teplota vzduchu vysoká  90-

120 stupňů Celsia. Pokud se to 

někomu líbí a vyhovuje, může 

být i víc. Tak vysoké teploty se 

dobře snáší vzhledem k velmi 

nízké vlhkosti vzduchu cca 10-

20 procent.

Cedrový sud
Cedrová lázeň je určena pro ty, 

kteří mají v saunách problém 

s dýcháním. Hlava zde zůstává 

mimo prostor vyhřívané lázně 

– sudu, není vystavena přehří-

vání.  Teplotu i vlhkost lze na-

stavit dle potřeby. Ruská sauna
Teplota vzduchu je nižší než 

ve finské, mezi 50-70 °C, ale 

vlhkost se zvyšuje na 40-60 

procent. Převod tepla z pro-

storu na povrch těla je mno-

hem intenzivnější než u suché 

sauny. Proto v ruské sauně 

dosáhneme hlubokého pro-

hřevu organismu mnohem 

rychleji než ve finské sauně. 

Aby byla vlhkost vzduchu do-

statečná, spařujeme vodu na 

rozpálených kamnech nebo 

kamenech. Páru lze získat 

i spařováním vody v nádobě.

Turecká sauna, 
parní lázeň Hammam
Teplota je ve srovnání s před-

chozími typy lázní je nižší, cca 

30-55 °C, ale vlhkost dosahuje 

100 procent. Je vhodná pro ty, 

kteří nemají rádi vysoké teplo-

ty a využívají je převážně ženy. 

Je to provozně nejsložitější typ 

lázně a proto u nás není tolik 

rozšířen. Vodu je totiž nutno 

vypařovat z velkých povrchů, 

nahřívat kamenné stěny i pod-

lahu a vytvářet tzv. lehkou páru. 

Lázeň nesmí připomínat dus-

nou a nedýchatelnou kuchyni 

v letním žáru.

Pro ještě vyšší relaxační efekt 

všech typů saun je vhodné 

aplikovat léčebné bylinné in-

halační přípravky, bylinné bal-

zámy a léčivé oleje. 

Jak dlouho v sauně pobývat, 

jak střídat ohřev i ochlazování 

těla a další pravidla saunování 

vám na místě vysvětlí škole-

ný personál.

Provozní doba: 

Út. – Pá. 10:00 – 21.00

So. – Ne. 12:00 – 21:00

Tel.: 776 369 388, 222 368 261

www.elysiumspa.cz

Nákupní 1127 

Budova D11

Mladíkov – Jesenice u Prahy

PRPR

www.elysiumspa.cz

SPA Salon

Není sauna jako sauna
Finská, ruská, 

turecká, nebo 

je libo cedrový 

sud? V minilázních 

Elysium Spa 

v Jesenici u Prahy 

vám nabídnou všechny.  

Že nevíte, jaké jsou mezi 

nimi rozdíly? Krátce vám to 

vysvětlíme. Nejlépe ale bude, 

když si přijdete osobně 

vyzkoušet, která z nich vám 

nejvíc vyhovuje.

INZERCEINZERCE

Nastal čas vyměnit tepláky za výstroj!

V letňanské ICE Aréně se pod 

hlavičkou HokejoveTreninky.cz 

4x v týdnu po celý rok schází jak 

hokejoví nadšenci, tak bývalí li-

goví hráči z našeho regionu pod 

vedením zkušených trenérů. 

Martin Maškarinec začínal s tré-

ninky v roce 2008: „Jezdí k nám 

muzikanti Luděk a Zbyněk Be-

atles Revival z Kladna, občas 

se ukáže Franta, bubeník ze 

Tří Sester, trénují s námi bývalí 

hokejisté, kteří se chtějí udržet 

v kondici. Většinou ale jezdí 

nadšenci, kluci, co normálně 

pracují nebo podnikají a mají 

dopoledne čas na trénink.“

Jedním z nich je i Petr z Jeseni-

ce. Ten se o projektu HT dozvě-

děl před několika měsíci. „Jsem 

tu tak trochu nováčkem, ale vů-

bec mě to netrápí. V šatně je po-

hoda, na ledě se nám věnují jak 

Martin, tak Tomáš. Vzhledem 

k práci stíhám dopolední tré-

nink jednou, dvakrát za týden. 

Co je největší motivace na ledě? 

Ukázat se před kluky, co to už 

někdy hráli,“ odpovídá si sám 

pro sebe Petr. 

Devítku na dresu má Dmit-

ry. Ten je z Omsku a v Praze 

studuje na ekonomce. Díky 

studiu má možnost chodit na 

led i 3x týdně. Sám přiznává, 

že před rokem začínal jako 

úplný začátečník. Dmitrym 

výčet „hokejových posil ze za-

hraničí“ zdaleka nekončí. Na 

středečním tréninku potkáte 

Emira z Istanbulu, který v Pra-

ze studuje, Evgeniy z Minsku, 

Alana z Belgie, Jara z Bratislavy 

anebo dokonce Kasparse, vel-

vyslance Lotyšské republiky.

Kromě začátečníků navštěvuje 

HT celá řada kluků již od sa-

mého začátku. Jirka z Kladna 

jezdí pravidelně každý pátek 

už od samého začátku; anebo 

Bobo, který provozuje restau-

raci U Houbaře v Holešovi-

cích, kde pořádají občasné 

semináře HT.

Důležitou postavou je i bývalý 

reprezentant, mistr světa z roku 

1999 a vynikající bruslař Tomáš 

Kucharčík. Ten se s hobby ho-

kejisty v roli trenéra zaměřu-

je na techniku bruslení. „Je to 

super být s Tomášem na ledě. 

Povzbuzuje, všechno nejdřív  

předvede a je s ním sranda, ale 

dává nám do těla,“ říká s úsmě-

vem Michal, který na ledě s HT 

trénuje už víc než rok a začínal 

jako spousta kluků na HT  jako 

úplný začátečník.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Jéňa, gólman z Dolních Břežan, právě přijel na ranní trénink od půl osmé. Znamená 

to tři čtvrtě hodiny jízdy do Letňan.  S HT už kroutí třetí sezonu

Letošní sezona byla 

pro všechny hokejové 

„rybníkáře“ doslova 

pohromou. Přestože na nás 

začátkem roku kromě volby 

prezidenta udeřily i silné 

mrazy, led na rybnících se co 

do kvality vyrovnal některým 

odpovědím výše zmíněných 

kandidátů. Co s tím? Nastal 

čas vyměnit tepláky za 

pořádnou hokejovou výstroj 

a začít chodit na pořádný 

trénink. Jak na to?

Léto na bruslích
Hokejový kemp Romana Červenky letos již počtvrté!

Čtvrtý ročník letního hokejové-

ho kempu Romana Červenky 

pro mladé hokejisty do 15 let při-

pravil tým Martina Maškarince, 

bývalého reprezentanta a dlou-

holetého trenéra hokejové školy 

Luďka Bukače, na pražském sta-

dionu Hasa.

V trenérském týmu, který se 

bude začátkem července věnovat 

malým talentům, patří celá řada 

špičkových hráčů, mezi nimi na-

příklad Tomáš Kucharčík, Jiří Ze-

lenka a další. O fyzičku se postará 

kondiční trenér Romana Červen-

ky a dalších špičkových hokejistů 

Michal „Háša“ Hamršmíd. 

Hokejová škola letos přivítá na 30 

malých hokejistů ze všech kou-

tů republiky, ale i ze zahraničí. 

„Předloni k nám dokonce přijela 

rodina se svým synem až z Kali-

ningradu,“ dodává s úsměvem 

Martin Maškarinec. Pravidelně 

k nám jezdí hráči ze Slovenska 

i Německa, převážně však z Pra-

hy a okolí. 

Kemp probíhá od pondělí do 

pátku. Rodiče přiváží děti ráno 

po osmé hodině a po 17. hodi-

ně si je vyzvedávají. Hokejová 

škola tak vyplňuje prázdnino-

vý program malých školáků. 

Ti jsou dvakrát denně na ledě, 

dopoledne trénují techniku, 

odpoledne tráví nejrůznějším 

cvičením pod dohledem kon-

dičního trenéra „Háši“. „Děti 

mají samozřejmě zajištěnou 

celodenní stravu a pitný režim. 

Je o ně maximálně postaráno,“ 

dodává trenér Martin.

Aby se trenéři mohli malým hrá-

čům co nejvíce věnovat, rozdě-

lí je na začátku kempu do čtyř 

skupin podle věku a výkonnos-

ti. Každá skupina pak má svého 

vlastního trenéra. „Náš malej 

byl vloni poprvé, a letos přivedl 

ještě kamaráda z klubu, kde hra-

je,“ prozradila nám sympatická 

maminka Míša. A jak bude trávit 

prázdniny váš malý hokejista?

HOKEJOVÝ  KEMP 

ROMANA  ČERVENKY

TERMÍN: 1. – 5. července 2013

Kemp trvá 5 dní, 

od pondělí do pátku.

Na zimním stadionu Hasa

 v Praze 10 Vršovicích.

Hokejová škola pro mladé 

hokejisty ročníku 2007–1996.

www.10RC.cz

www.hokejovetreninky.cz

Přemýšlíte o tom, kam 

s dětmi o prázdninách? 

Mezi desítkami možností 

představujeme zajímavou 

alternativu, určenou pro 

malé hráče ledního hokeje.

Hokejové tréninky probíhají v letňanské ICE Aréně již pátým rokem, pod vedením 

bývalých českých reprezentantů a zkušených trenérů Martina Maškarince (vlevo na 

fotografii) a Tomáše Kucharčíka

Kdo je to „rybníkář“?
1.  kluk v teplácích, s bruslemi od Ježíška a tkaničkami ovázanými 

kolem kotníků natřikrát

2.  zásadně nezvedá puky a hlasitě nadává všem, co tak činí

3.  má pocit, že čím míň bude hráčů do hry, tím víc si zahraje

4.  brusle nosí v igelitce

5.  hokejku má dřevěnou, zakoupenou v hypermarketu, čepel 

omotanou nadesetkrát, aby náhodou nepraskla

6.  zásadně hraje v rukavicích na lyže

7.  puk mu stačí jeden, druhý by stejně ztratil

8.  na rybník si nosí svačinu, kterou stejně nikdy nesní

9.  pokud umí přešlapovat, tak pouze doleva, což odpovídá 

 klasickému „levotočivému kroužení“ na veřejném bruslení

10. každý rok se těší na mistrovství světa a v novinách se pokaždé 

hledá na soupisce národního týmu

Pokud se náhodou poznáváte v některém z výše uvedených bodů, 

je nejvyšší čas s tím něco dělat!

Co jsou 
HokejoveTreninky.cz?
Je to projekt 
Martina Maškarince, 
který běží už pátým rokem.

Pod značkou HT sdružuje 
děti, hobby hokejisty 
i profesionály.
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Nepodléhejte mýtům o  jarní únavě 

a nehledejte důvody, proč se nehý-

bat. Překonejte překážky, které vás 

vedou k pohodlnosti a lenosti, zvláš-

tě když je v našem regionu tak skvělé 

místo, jako je Park Holiday.

Pravidelný pohyb pod vedením 

profesionálů je tím nejlepším a  nej-

zdravějším způsobem, jak o své tělo 

pečovat. Chraňme si své zdraví, do-

kud je čas. Předejdeme tím mnoha 

zdravotním komplikacím v  pozděj-

ším věku a zlepšíme si kvalitu života.

V Klubu Park Holiday vám pomohou 

najít váš vlastní režim pro pravidel-

ný pohyb. Široké portfolio fitness 

a  wellness služeb, zdejší špičkové 

vybavení a profesionální tým trenérů 

vám dávají jistotu, že svých cílů, na 

kterých se zde domluvíte po vstupní 

diagnostice, dosáhnete.

Park Holiday má pro vás aktuál-

ně připraveny čtyři speciální jarní 

fitness programy za zvýhodněné 

ceny. Ti z vás, kteří se rozhodnou, že 

budou v klubu v pravidelném pohy-

bu pokračovat, získají navíc šek pro 
zdraví.

Dnes vám představíme podrobněji 

1. program: 

Chci zpevnit postavu
Kdo by nechtěl mít pěknou postavu, 

štíhlý pas, pevné a vypracované tělo. 

Ať jsou to ženy nebo muži, jejich po-

žadavky jsou si dost podobné – vy-

padat a cítit se dobře. Zlepšení tvaru 

těla a funkce pohybového systému 

směřují k větší spokojenosti se sebou 

samým, což se samozřejmě odrazí i 

na zdraví. 

Komplexním cvičením celého těla se 

nejen posílí a zpevní problémové par-

tie (břicho, stehna, hýždě, boky), ale 

také se zpevní důležitý střed těla, tzv. 

jádro těla, což jsou svaly, které nám 

napomáhají mít správné držení těla, 

stabilizují páteř a chrání vnitřní orgány 

dutiny břišní.   

Pokud se rozhodnete řešit některý 

z  výše uvedených problémů v  klubu 

Park Holiday, získáte profesionálně při-

pravený program na šest týdnů, který 

obsahuje:

 péči osobního trenéra, který  

 provede vstupní diagnostiku  

 pomocí přístroje Body Stat

 sestavení tréninkového 

 plánu  podle výsledků 

 vstupní diagnostiky  

 dvě hodiny osobního tréninku  

 s trenérem

 individuální cvičení ve fitness  

 zóně EnerGym po dobu 

 šesti týdnů bez omezení

 skupinové lekce (spinning,   

 zumba, pilates, aqua-aerobic  

 a další) podle aktuálního rozvrhu  

 klubu a doporučení trenéra 

 relaxace v lázeňské zóně   

 ClubWell  (bazén, sauny, 

 parní lázeň, solární louka, 

 relaxační místnost) 

 výstupní diagnostika a celkové 

 zhodnocení výsledků

Délka trvání všech programů 

je nastavena na šest týdnů 

a jejich cena je 5000 Kč. 

Přihlásit se můžete na telefonu: 

267 268 112; 

mailu: klub@parkhopliday.cz 

nebo osobně na recepci klubu. 

PROBUĎTE 
     SVÉ TĚLO!
VYBERTE SI PROGRAM 

    NA 6 TÝDNŮ:

CHCI ZPEVNIT
POSTAVU

CHCI ZDRAVĚ
ZHUBNOUT

CHCI ZÁDA 
BEZ BOLESTI

CHCI ZLEPŠIT
KONDICI

 Zima končí

Park Holiday, Květnového povstání 194, 

Praha 10-Benice, tel.: 267 268 112, 

e-mail: klub@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz

PROBUĎTE SVÉ TĚLO!

        ZÍSKEJTE   
ŠEK
 PRO ZDRAVÍ+

INZERCEINZERCE

Kozlíci omlazují svůj tým

Zájem o postup nebyl velký, pro-

tože vedení klubu sleduje poně-

kud jiné cíle, než je hrát nároč-

nou (finančně i časově) soutěž, 

která by zatěžkávala hráče, kteří 

v drtivé většině mají svá zaměst-

nání, případně ještě studují. Ho-

kej hrají proto, že je baví. Navíc 

klub sleduje výchovu mladých 

hráčů, z čehože nejvýrazněj-

ší je systematické omlazování 

A mužstva talentovanými juni-

ory. Všechny aspekty pohledu 

na hokej ve Slavoji, jakož i jisté 

hodnocení sezony se objevilo 

v prohlášení výboru, z něhož vy-

bíráme nejzajímavější fakta. 

V kategorii 4. tříd si nejmen-

ší hokejisté Slavoje vedli velmi 

dobře, kdy v nadstavbové tabul-

ce druhé části Krajské ligy pří-

pravek skončili na druhém místě 

za SC Kolín. Mladší žáci takových 

výsledků nedosáhli, ale letošní 

sezonu hráli s kluky, kteří byli až 

o dva roky starší. Je to dáno ma-

lým počtem ročníkových dětí.

S tím souvisí i neobsazení ka-

tegorie starších žáků pro minu-

lou sezonu. Je snaha vrátit do 

klubu naše hráče, kteří hráli ka-

tegorii starších žáků na hostová-

ní v jiných klubech, a tak  naplnit 

mladší dorost pro příští ročník. 

Letošní mladší dorost se umís-

til v konečném pořadí na třetím 

místě Krajské ligy dorostu, když 

v dohrávce s HC Rakovník zví-

tězil 14:5, a tím si zajistil bron-

zovou příčku. Starší dorostenci 

v Lize dorostu obsadili s jistotou 

třetí příčku a od začátku sezony 

dokazovali, že rozhodně nebu-

dou hrát spodek tabulky. Je to 

velké pozitivum pro přechod 

hráčů z dorostu do juniorů. 

Junioři byli spolu s „Ačkem“ 

nejúspěšnějším týmem v letošní 

sezoně. V Lize juniorů obsadili 

druhé místo a přeskočili i takové 

týmy jako Havlíčkův Brod nebo 

Třebíč, kteří ještě v nedávné 

době hrály Extraligu juniorů. 

Největším kladem je skuteč-

nost, že A mužstvo zvítězilo 

v Krajské lize mužů a dalo příle-

žitost juniorům, kteří naskočili 

rovnou do play-off a mohli si 

zahrát i před publikem, které 

čítalo více jak šest set divá-

ků. Přínosem bylo také to, 

že si mohli prodloužit se-

zonu kvalifikačními zápasy 

o Druhou národní ligu. Ta 

se úplně nepovedla, ale 

je třeba říci, že velkou 

zásluhu na tom mělo 

rozhodování rozhodčích, 

kteří nepochopili, že ho-

kejem na krajské úrovni 

se hráči chodí bavit stej-

ně jako diváci. 

Jan Kotrba

V. POPOVICE – Hokejisté 

Slavoje mohou být s letošní 

sezonou a zejména výkony 

právem spokojeni. Stali se 

přeborníky Středočeského 

kraje a v baráži o postup 

do II. ligy sice neuspěli, ale 

neztratili se.

Při naší návštěvě jsme zastihli 

na svahu dvě školní výpravy, 

jednu z blízkého Jílového, dru-

hou z Dolních Břežan. Učitelé 

využili příznivého počasí a spo-

jili tři hodiny tělocviku v jeden 

zájezd na chotouňský svah. 

Děti byly spokojené, učitelé 

také, mráz nikomu nevadil. „Je 

to lepší, než být v tělocvičně,“  

řekla nám bez váhání jedenác-

tiletá Veronika Mrázová z Dol-

ních Břežan a paní učitelka 

Nováková souhlasila a ještě do-

dala: „Byla by to škoda nevyužít 

příznivého počasí a dětem ly-

žování prospěje víc než hodiny 

v tělocvičně.“ 

Chotouňský svah není žádná ná-

ročná sjezdovka, ale skvělá louka 

pro skutečné rekreační lyžování 

a jako stvořená pro všechny, kteří 

se teprve učí lyžovat. Včetně dětí, 

proto je užívání místní „sjezdov-

ky“ v takové oblibě. V dopoled-

ních hodinách, kdy jsme i my byli 

na svahu,  jezdilo jen bezmála 

třicet lyžařů, včetně dětí. Ideální 

čas pro každého, komu vadí hod-

ně lidí. V odpoledních hodinách 

to je podle slov provozovatelů 

podstatně jiné. Mnohdy bývá 

na svahu několik desítek lyžařů, 

o víkendech už je dost plno. Pře-

sto se všichni na louku srovnají 

a každý si dobře  zalyžuje. Přes-

tože sezona ještě nekončí, provo-

zovatelé jsou spokojeni, konečné 

počty návštěvníků ještě nejsou 

známé, ale zdá se, že překročí 

počty z minulých sezon. Připívá 

k tomu nejen kvalita upraveného 

svahu, ale také večerní lyžování, 

které je ve středu, v pátek a v so-

botu až do 21.00 hod. Ostatní dny 

se končí v 17.00 hod. Jan Kotrba

JILOVÉ – CHOTOUŇ 

aaa Silné mrazy posledních 

březnových dnů, stejně 

tak jako  chladné počasí 

o velikonočních svátcích uvítali 

především všichni lyžaři. Nejen 

na horách, ale i ve středočeské 

Chotouni je dostatek sněhu 

(100 – 110 cm), a tak nic 

nebrání tomu, 

aby se celé dny lyžovalo.

Naším průvodcem turnajovými 

zápasy byl ředitel turnaje a or-

ganizátor Karel Masopust. Podle 

jeho slov se opět zlepšila nejen 

bojovnost všech kategorií, mini 

přípravkami počínaje a žáky kon-

če, ale především se zlepšila tech-

nická vyspělost hráčů. Trenéři 

zřejmě více dbají na techniku, ja-

kou je zpracování míče, přihráv-

ky, pohyb hráčů, taktické myšlení, 

a tak se údajně  zlepšilo všechno. 

Jde o porovnání zápasů před ně-

kolika léty a letošní turnajová klá-

ní. Pak je to podle Karla Masopus-

ta obrovský rozdíl, svědčící o tom, 

že se výrazně zkvalitňuje trénink 

už nejmladších fotbalistů. To je 

velice radostné zjištění.

Mezi radostná zjištění patří i to, 

že se ve finálových zápasech 

prosadili hráči z menších klu-

bů a nikoliv z věhlasných celků. 

Mezi nimi nutno na prvním mís-

tě jmenovat mladičké fotbalisty 

Viktorie Vestec, kteří v jednom 

ze závěrečných turnajů získali 

hned dvě medaile. Mladší pří-

pravka skončila na stříbrné pozi-

ci a mini přípravka obsadila třetí 

místo, a tím bronzovou medaili. 

Je to úspěch nejen hráčů samot-

ných, ale především celého mla-

dého fotbalového klubu a jejich 

trenérů. Od nich jsme se dozvě-

děli, kdo se zasloužil o medaile, 

hráči a hráčky jsou uvedeny jen 

křestními jmény, prý to stačí. 

Stříbrná medaile: Tadeáš, Kuba, 

Kristýnka, Jonáš, Denis a Patrik. 

Bronzová medaile: Miki, Kris-

týnka, Markéta, Nikola, Filip, 

Dána a Ondra.  (kt)

Stříbro i bronz pro Vestec

Má sněhu na 
rozdávání

VESTEC – Mládežnické 

fotbalové turnaje v říčanské 

Sportovní hale sice už před 

pár týdny skončily, ale proto 

nastala vhodná doba na 

hodnocení celkové úrovně 

a pozastavení se nad tím, 

co několik desítek zápasů 

ukázalo nového.

Lyžařská škola pro děti je hojně navštěvovaná a holčičky i kluci mnohdy raději poslou-

chají  instruktorky a instruktory, než vlastní rodiče  Foto: Areál Chotouň 

Tomáš Lorenc patří mezi opory týmu
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ŠPIČKOVÁ 
GASTRONOMIE
Šéfkuchař Ladislav Douša 
� Tým kuchařů Sokolovny Prů-

honice, pod vaším vedením zví-

tězil v prestižní soutěži na Mezi-

národním dni kuchařů, která se 

konala pod záštitou Livie Klau-

sové. Porotu tehdy nadchla kon-

fitovaná kachní roláda s jatýrky 

a škvarkovým knedlíčkem. Mo-

hou hosté takováto jídla ochut-

nat i v restauraci v Sokolovně?

Našimi hosty jsou lidé, kteří často 

tráví pracovní týden ve velkých 

městech, pracovní schůzky, hek-

tické obědy, gala večeře jsou ne-

dílnou součástí jejich práce. Vždy 

se jim snažíme přinést maximální 

kvalitu a také zajímavý nápad. 

Zmíněná jatýrka jsou spíše pod-

zimním pokrmem, na jaro připra-

vujeme neméně chutná jídla.

� Ve vaší nabídce najdeme jak 

pokrmy ze sezonních surovin, 

tak menu, které je sezonní pod-

le řekněme událostí v roce. Tou 

nejbližší jsou Velikonoce. Co 

chystáte pro hosty kromě veli-

konočních vajíček?

Na Velikonoce budeme podávat 

lehké předkrmy, jehněčí pečeni, 

kolínko, špenát a také baby ku-

řátko s nádivkou.

� Do restaurace chodí hosté již 

od brzkých ranních hodin, poté 

samozřejmě na obědy a večeře. 

Jaká jídla a kdy nejvíc „frčí“ ? 

V týdnu nás hosté navštěvují 

hlavně v čase oběda, proto i naše 

nabídka obsahuje rychlá a leh-

ká jídla, včetně denní nabídky. 

O víkendu tolik nespěchají, tak 

nechávají své ratolesti našim 

instruktorkám a věnují se jídlu. 

Vždy se je snažíme překvapit za-

jímavými „rodinnými“ pokrmy.

� Každý kuchař má nějaký 

svůj majstrštyk. Můžete pro-

zradit, jaký je ten váš? Co nej-

raději vaříte? 

Mám rád jednoduché pokrmy 

založené na kombinaci kvalitní 

suroviny a poctivého přístupu 

kuchaře. Ryby, hovězí pečeně, 

ale i dobré kuře s nádivkou, když 

je dobře připravené, je lahůdka.

Sommelier Miroslav Bůžek
� K vynikajícímu jídlu patří to 

správné víno. Potrpí si vaši hos-

té na doporučení těch správných 

vín k pokrmům? 

Souhlasím. Ke kvalitní gastrono-

mii víno prostě patří. Naši zákaz-

níci si mají možnost vybrat ze 

široké nabídky tuzemských a za-

hraničních vín. V současné době 

prochází vinná karta obměnou, 

která reflektuje na poptávku 

klientů po pestřejší nabídce vín 

z Moravy a starého kontinentu. 

Se startem letní sezóny už bude 

nový lístek připraven a s ním 

i personál, který s výběrem vín 

ochotně zákazníkům poradí.

Cukrářka Eva Lacinová
� Domácí zákusky najdete 

denně v nabídce restaurace. 

Jsou vynikající a tak jsme se 

nemohli nezeptat: Kolik dru-

hů denně připravujete? Pro-

zradíte, jaký je ten váš nejob-

líbenější? 

Denně se připravují zhruba 

3-4 druhy. Mám ráda lehčí de-

zerty z živočišné smetany, ochu-

cené čerstvým ovocem.

Na své si přijdou holky i klu-

ci od tří let až po teenagery. 

Sportovně zaměřené kroužky 

využívají, jak venkovní hřiš-

tě, které je součástí areálu, tak 

moderně vybavenou tělocvič-

nu. V prvním patře Sokolovny 

najdete několik kluboven, kde 

se schází malí umělci, kteří pod 

dohledem zkušených lektorů 

kreslí, malují, modelují z hlíny 

nebo například batikují. Na-

bídka kurzů pro děti je obrov-

ská, a zahrnuje jak sportovní, 

tak umělecké aktivity. 

Přehled sportovních aktivit:
• Atletika hrou

• Balet

• Cvičení rodičů s dětmi

• Judo

• Kickbox pro děti

• Mini disco

• Moderní tanec

• Taneční mix

• Tenis

• Základní gymnastika

• Akrobatický rokenrol

• Rytmika a tanečky

• Dětská Zumba  (PR)

TAK TROCHU JINÁ SOKOLOVNA

� Pane Plesníku, jste mana-

žerem Sokolovny již třetí rok 

a Sokolovna úspěšně fungu-

je stejně tak dlouho, jak se za 

tu dobu změnila? Přibyly ně-

jaké aktivity či nabídka slu-

žeb, které dřív nebyly? Regis-

trujete víc klubových členů, 

či větší zájem o volnočasové 

aktivity obecně?

Ano, musím spokojeně říct, že 

Sokolovna úspěšně funguje již 

třetím rokem a podílí se nema-

lou měrou na sportovním a spo-

lečenském životě v regionu. 

Můžu si dovolit tvrdit, že služ-

by a servis se zlepšují každou 

minutou. Snažíme se o to, aby 

se návštěvníci u nás cítili vždy 

příjemně, skoro jako doma, 

a k tomu pocitu se snaží přispí-

vat všichni zaměstnanci Soko-

lovny. Osobní přístup je nám 

velmi blízký a nejednou z toho 

pramení nápad našich klientů 

na nové aktivity v Sokolovně.

� Můžeme služby Sokolovny 

nějak jednoduše představit 

či rozdělit na hlavní řekně-

me segmenty?

Rozdělil bych je na 4 hlavní 

segmenty. Restaurace, Sport, 

Děti a Beauty. Každý člen ro-

diny si u nás najde to „pravé 

ořechové“. Nabídka služeb je 

natolik široká, že nikdo u nás 

nepřijde zkrátka.

� V minulých dvou letech se 

v Sokolovně konalo několik 

festivalů, které přivedly zná-

mé režiséry a vlastně i jiné ná-

vštěvníky (diváky), než ty tra-

diční, co chodí za sportem. Na 

co kromě sportu k vám mohou 

lidé zajít?

Zavítat k nám mohou zejména 

gurmáni, do našeho Kafe restau-

rantu. Ale potěšíme také všechny 

ty, kteří chtějí pečovat o svou pleť 

– součástí našich služeb je kos-

metický salon s prvotřídní kos-

metikou La Prairie, manikúrou či 

pedikúrou, a samozřejmě i kadeř-

nické služby pani Joskové. Nema-

lou část naší klientely tvoří děti 

– děti od nejútlejšího věku až do 

puberty. Mohou zde navštěvovat 

dětské kurzy, dětskou klubovnu, 

venkovní dětské hřiště, letní pří-

městské tábory nebo pro ně při-

pravujeme narozeninové oslavy. 

� Pojďme k restauraci. Váš tým 

zvítězil v loňském roce v pres-

tižní soutěži na Mezinárod-

ním dni kuchařů. Znamená 

to, že tak vysokou kvalitu drží-

te i u vás v restauraci? 

Samozřejmě, že ano. Naši kli-

enti nás k tomu vedou, a jsou 

naším hnacím motorem. Po-

levíme a už je neuvidíme. A to 

bychom hrozně neradi, proto 

kvalitu nejenom držíme ale 

i zvyšujeme.

� Jaká je vize Sokolovny do bu-

doucích let? Čím dál tím víc si 

lidé uvědomují důležitost péče 

o tělo, důležitost aktivního 

trávení volného času...

Plně s tím souhlasím. V dnešní 

hektické době, kdy nemáme 

pomalu čas ani sami na sebe, 

je čím dál těžší najít čas a utéct 

do oázy klidu, relaxace, dobré 

nálady a dalších příjemných 

záležitostí, které můžeme spo-

jit s mottem Sokolovny: „Tak 

trochu jiná Sokolovna“…to 

je motto, které vystihuje nás. 

A jiní budeme i za 100 let.

SOKOLOVNA? OÁZA KLIDU, 
RELAXACE A DOBRÉ NÁLADY

OD TŘÍ LET AŽ
PO TEENAGERY

Abyste se cítili stále svěží od 

hlavy až k patě, zregenerova-

ní, uvolnění, zkrátka v oprav-

dové pohodě, je v Sokolovně 

k dispozici komfortní relaxač-

ní salón s vybranými wellness 

službami. Jedná se především 

o kosmetiku, manikúru a pedi-

kúru. V salonu používají špič-

kovou švýcarskou kosmetiku 

La Prairie, jejíž tvářemi jsou 

takové hvězdy jako Brad Pit, 

Angelina Jolie i Madonna. Do 

salonu péče o tělo může při-

jít kdokoli, navíc se mamin-

kám po dobu, kdy o ně pečují, 

postarají o děti instruktorky 

v dětském klubu. 

Účes s osobností
Kadeřnictví ANDREA JOSKO-

VÁ Salon Privé probudí vaší 

osobnost prostřednictvím oso-

bitého účesu. Andrea je velmi 

zkušenou přední českou hair 

stylistkou s mnohaletou praxí 

a profesními úspěchy u nás 

i v zahraničí. „Mým největ-

ším přáním je, abyste odchá-

zeli z mého salonu odpočatí 

a s pocitem, že jste probudili 

své druhé já. Toto motto naše-

ho salonu je pro mne smyslem 

kadeřnické profese – jde o to 

dokázat, aby se osobnost kli-

enta promítla do jeho vzhledu 

a cítil se tak ve svém účesu pří-

jemně a pohodlně.“

KRÁSA 
S OSOBNOSTÍ


