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Na co si dát pozor při vlastní 
přípravě prodeje nemovitosti? 
„Představte si, že vy jste potenci-

onální kupci, tím chci říci – podí-

vejte se na nemovitost tak, jak by 

se líbila vám, aby ve vás vzbudila 

zájem o koupi. 

� Velice důležitě je začít s úkli-

dem nemovitosti. To znamená, 

že nikde nesmí být poházené 

oblečení, neumyté nádobí, ne-

ustlané postele apod. Možná to 

vypadá jako banální detail, ale 

věřte mi, že už tato fakta dělají 

opravdu velké divy, co se týká 

zájmu o nemovitost. 

� Další důležitá věc je správné 

nafocení dané nemovitosti. Je 

velkou pravdou, že fotografie 

prodávají, tudíž vždy při nafo-

cení kladu důraz na kvalitní fo-

tografie. Proto fotím jednu míst-

nost z více úhlů a několikrát. 

� Nezapomeňte dostat do nemo-

vitosti co nejvíce světla, tzn. roz-

táhnout závěsy, záclony, rozsvítit 

veškeré vnitřní osvětlení a ideál-

ně fotit za hezkého počasí. 

� Jakmile přijde řada na prohlíd-

ku nemovitosti se zájemcem, 

vždy doporučujeme nemovitost 

řádně vyvětrat a případně ještě 

poklidit, pokud je nemovitost 

ještě stále obývaná.“

Cenu a hlavně rychlost prodeje 

vaší nemovitosti ovlivňuje spous-

ta faktorů. Pokud si nejste jistí 

a přivítali byste radu profesionála 

a pomoc s prodejem, neváhejte se 

na nás obrátit. Jsme tu pro vás. 

Tým společnosti RealExpert s.r.o.

 (PR)

Jak správně připravit nemovitost k prodeji?
Tentokrát jsme si pro vás připravili velmi zajímavé 

a důležité téma: Jak správně připravit nemovitost 

k prodeji. Možná si řeknete, že na tom nic není, ale opak 

je pravdou. Jak na to, vysvětluje zkušený realitní makléř 

společnosti RealExpert s.r.o., pan Jiří Doksanský.

Jiří Doksanský
Realitní makléř regionu

RealExpert s.r.o. 
Mob.: 733 532 252

fax: 222 516 123

e-mail: doksansky@real-expert.cz

www.real-expert.cz
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Nakoupíme 
levně

S aukcemi na nákup energií se 

v regionu roztrhl pytel. Nápad 

uspořádat aukci, spojit mnoho 

drobných odběratelů do jed-

noho velkého celku, se zrodil 

v hlavách zastupitelů Říčan, 

Černošic, Berouna. Předsta-

vitelé místních samospráv vy-

zvali občany, kteří mají zájem 

zúčastnit se společné aukce na 

dodávku energie za nejlepší 

ceny, aby se přihlásili na úřad, 

kde pro ně uspořádají výběrové 

řízení na nejlevnějšího dodava-

tele. Dobrá zpráva pro drobné 

odběratele, jak jednoduché! 

Prostě se spojíme a budeme 

vyjednávat o ceně. A když to jde 

tady, proč bychom se neměli 

spojit při vyjednávání o cenách 

tarifů mobilního operátora, 

nákupu rodinné rekreace nebo 

třeba popovického Kozla? Vždyť 

když se všichni konzumen-

ti pivního moku spojí (a Češi 

patří ke světové spotřebitelské 

špičce), musíme si slevu vyjed-

nat! Jak ovšem bude vypadat 

situace v okamžiku, kdy doda-

vatel přestane dodávat, případ-

ně zkrachuje a navíc nám nevy-

účtuje naše uhrazené zálohy? 

No tak to bude potřeba obrátit 

se na organizátora tendru, kte-

rý výhodnou dodávku zajistil! 

Protože vyhrát výběrové řízení 

s nejnižší cenou nemusí být pro 

vítěze výhra. Marže, stlačená na 

minimum, se může stát v nejis-

té a rozkolísané současnosti 

pro dodavatele smrtící. Platí to 

zejména pro menší regionální 

dodavatele, kteří za sebou ne-

mají moloch velké organizace, 

jež je vůči otřesům ekonomiky 

přeci jen odolnější. 

Slevy jsou prostě 

fajn, ale nebývají 

vždycky zadarmo.

GLOSA

Objížďka
PRŮHONICE – V termínu 

od 14. května. do 28. června. 

2013, bude z důvodu výstavby 

dešťové kanalizace uzavřena 

komunikace v prostoru křižo-

vatky ulic Formanská a Josefa 

Bíbrdlíka. Újezd u Průhonic 

bude zcela neprůjezdný. Ob-

jízdná trasa je vedena přes 

Rozkoš, Hrnčíře a Šeberov. 

Omlouváme se za vzniklé ne-

příjemnosti. Více na interne-

tových stránkách obce. 

(Zdroj: web obce)

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Leťte s námi
balónem

více na straně 5

Starostům malých městských 

částí vadí, že v porovnání s tzv. 

velkými mají k dispozici méně 

finančních prostředků na 

opravy vozovek či údržbu ze-

leně. Současné platné dotační 

vztahy navíc neodpovídají po-

čtu obyvatel, protože v malých 

městských částech došlo k je-

jich nárůstu.

Svaz městských částí hlavní-

ho města Prahy rovněž kritic-

ky hodnotí finanční situaci ve 

školství, protože jsou zřizova-

teli mateřských a základních 

škol. „Nejsme schopni jejich 

provoz financovat z vlastních 

zdrojů,“ varoval starosta Lyso-

lají Petr Hlubuček. Na zhorše-

né situaci má vliv i rozpočtové 

určení daní, které metropoli 

připravilo o více než miliardu 

korun. „Obrátíme se na pri-

mátora s požadavkem, aby do-

šlo ke kompenzaci za výpadek 

ze státních dotací už v tomto 

roce,“ řekla místopředsedkyně 

svazu Jana Plamínková. 

Svaz městských částí hlavního 

města Prahy má už patnáct čle-

nů, nově byly přijaty Lysolaje.

František Jenčík, tiskový mluvčí svazu

Chybí finance ve školství

O veletrh byl zájem!

Unikátní nálezy staré 7 tisíc let

ŠEBEROV – „Budeme aktivně pracovat na změně dotačních 

vztahů, které by byly spravedlivější pro malé městské 

části a které by se mohly na magistrátu změnit v příštím 

volebním období,“ konstatovala 17. dubna v  Satalicích na 

zasedání Svazu městských částí hlavního města Prahy jeho 

předsedkyně Petra Venturová. Zdeňka Javornická, zástupkyně 

ředitele magistrátu, která se jednání zúčastnila, sdělila, že 

může se svazem na změně dotačních vztahů spolupracovat. 

„Výzkum v Dolních Břežanech byl 

unikátní nejen svým rozsahem, ale 

i nálezy,“ konstatuje vedoucí vý-

zkumu Mgr. Michaela Mácalová. 

Pravěké stavby
Archeologové objevili více než 2 ti-

síce objektů sídlištního charakteru: 

sídlištní jámy (zásobní i odpadní), 

kůlové jamky, z nichž některé tvo-

ří struktury nadzemních kůlových 

konstrukcí domů či oplocení, za-

hloubené chaty, žlábky a hliníky. 

Odkryté žlábky v několika přípa-

dech procházejí přes více zkouma-

ných ploch a vytvářejí ohrazené 

okrsky s obytnými objekty uvnitř. 

Kromě těchto objektů bylo naleze-

no také několik pozůstatků otop-

ných a výrobních objektů včetně 

dehtařské pece a studny. Unikát-

ním nálezem je zahloubený dům 

se šesti pecemi, umístěnými po 

obvodu stavby. Velmi zajímavý je 

nález části podzemnice (poloza-

hloubené stavby), v jejímž interié-

ru se dochovalo velké množství vy-

pálené mazanice, původně tvořící 

omaz nosné stěny objektu.

� pokračování na str. 5

DOLNÍ BŘEŽANY

Záchranný archeologický 

výzkum v lokalitě Dolní 

Břežany probíhal od 

14. března 2012 do 

28. března 2013 pod 

vedením pracovníků 

Archeologického ústavu 

Akademie věd Praha. 

Výzkum byl prováděn 

před zahájením výstavby 

laserových center 

ELI a HiLASE.

Vykopávky z neolitu, dětský hrob a pekařský dům

Unikátním nálezem je hrob s ostatky dětské kostry

Návštěvníci veletrhu v Průhonicích mohli na jednom místě vidět přes 300 modelů všech 

výrobců. Pozvání přijala také Bára Štěpánová, která se ochotně fotila a rozdávala autogramy

Portfolio jejich odběratelů tvoří 

jak řemeslníci, kuchyňská stu-

dia, stavební firmy, tak maloob-

chodní prodejny.  Poslední čtyři 

ročníky pořádá Favia v průho-

nickém Club Hotelu, kde je kro-

mě oficiální části prostor také 

pro zábavu. I tu nabídli pořa-

datelé návštěvníkům v podobě 

sportovního odpoledne. 

„Pro naše zákazníky je to jedi-

nečná možnost vidět všechny 

značky spotřebičů, žhavé novin-

ky na trhu, poradit s obchodní-

mi zástupci a dostat fundovanou 

odpověď, ale i zrelaxovat. Nee-

xistuje jediná značka na českém 

trhu, která na této akci neměla 

zastoupení.“ říká pan Buřil z fir-

my Favia.  Zbyněk Pokorný

PRŮHONICE – Přes  

400 návštěvníků z řad 

odborné veřejnosti přivítal 

veletrh, který pro své 

zákazníky připravila již 

pojedenácté společnost 

Favia, jejíž sídlo najdete 

v Dolních Jirčanech, 

patří k největším 

distributorům vestavných 

spotřebičů u nás.

Předsedkyně Petra Venturová (druhá zleva) na setkání starostů „malých“ městských 

částí Prahy  Zdroj: František Jenčík

Nálezy svědčí o tom, že lokalita byla 

nepřetržitě obývána již od dob neolitu, 

5 tisíc let před naším letopočtem

VIII. ročníku pochodu 
„KRAJINOU BARONA 
RINGHOFFERA“ 
se účastnilo 
přes 300 turistů

Tentokrát jsme drželi v ruce 
klíčky od Mistubishi Outlander. 
Jakk too 
doppaddllo?

Čekali jste na začátku 
sezony, že Kunice 
povedou 
Českou 
fotbalovou 
ligu s 55 body? 7
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DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness. Program Fit-

mami pro maminky na mateřské do-

volené. Lekce jsou určené pro všechny 

maminky, které mají doma dítě do 4 let, 

nemají hlídání a chtějí udělat i něco pro 

sebe a svou postavu. 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 zbrojnice. Rezervace info 

606 489 411, www fi tmami.cz

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

Břežany a společnost Dobrý trh vás 

zvou na České farmářské trhy. Kaž-

dou středu od 13 do 18 hodin, od 

dubna do listopadu na náměstí Na 

Sádkách. Co nakoupíte? Českou ze-

leninu a ovoce, kozí a kravské sýry, 

uzeniny, vajíčka, med, čerstvé koláče, 

ale také sadbu a řezané květiny. 

8. 5. 
• Sváteční farmářský trh. V dopoled-

ních hodinách, 8 -12 hodin na obvyklém 

místě – náměstí Na Sádkách. Trh bude 

spojený s prodejem sazenic okrasných 

květin a bylin, které vypěstovaly děti ze 

základní školy na podporu účasti obce 

v mezinárodní soutěži Kvetoucí sídla 

Evropy. V tento den budou mít všichni 

zájemci možnost zahrát si oblíbenou 

hru Petanque, a to přímo v prostorách 

náměstí Na Sádkách. 

11. 5. – 9:30
• Zumba s posilováním. 
Cena:120,- Kč, www.mcbrezanek.

cz, e-mail: mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.: 773 619 138

14. 5. – 19:00
• Fimo tvoření. Náramek 

cena 110,- Kč, www.mcbrezanek.

cz, e-mail: mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.: 773 619 138

HRNČÍŘE
7. 2. – 30. 6. – 9:00

• Dětský výtvarný koutek. (pondělí-

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

Kč, kontakt: Jana Stangelová (stange-

lici@seznam.cz; tel.: 728 143 598). 

V ceně pitný režim! V Zájmovém centru 

Baráčnická Rychta 

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

140,- Kč/lekce, kontakt: Bára Kadlčí-

ková (syraell@seznam.cz) 

JÍLOVÉ U PRAHY
15. 4. – 15. 6. 

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

„U Zlatého korálku“. Více na www.

zlatykoralek.cz

1. 5. – 31. 5.
• Pozvání na výstavu fotografi í. 
V měsíci květnu představí občanské 

sdružení ShineBean v sále Kulturního 

centra výstavu fotografi í „JEDEN DEN 

S BANTOU“. Budeme mít příležitost 

nahlédnout do života sedmileté školač-

ky Banty. Dívka žije v chudinské čtvrti 

Kibera v Nairobi, hlavním městě Keni. 

Autorem snímků je německý profesio-

nální fotograf Kiên Hoàng Lê, který vel-

mi citlivě zachytil všední život v Keni.

4. 5. – 17:30
• Koncert. Město Jílové srdečně zve 

na koncert k poctě jílovských sklada-

telů Jana Hanuše a Zdeňka Lukáše, 

v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí pě-

vecký sbor SONAGLIO a dále vynikají-

cí hudební těleso, které pro vás chys-

táme jako překvapení. Podrobnosti na 

plakátech, info: KOutnikova@jilove.cz

18. 5. – 8:00
• Jílovský jarmark. Město Jílové 

vás srdečně zve na Jílovský jarmark 

v sobotu 18. 5. od 8 do 13 hodin na 

náměstí před Obecním domem. Na-

koupíte zde jako vždy čerstvé ryby, 

uzeniny, sýry, zeleninu, pečivo, vejce 

a ostatní výrobky z farmy, kerami-

ku a další rukodělné výrobky. Info: 

M. Poustecká 736 767 698

18. 5. – 14:00
• Shiatsu. Sobotní seminář na téma: 

„Shiatsu a bolest ramen, paží a hla-

vy.“ Tlaková masáž v sedu, kterou 

lze udělat v podstatě kdekoli. Vhod-

ná pro toho, kdo cítí napětí v oblasti 

hlavy, krku, trapézových svalů, ramen 

a rukou. Centrum Elle-ments od 14 do 

18 hod. Více na www.elle-ments.cz

KUNICE
8. 5. 

• Beseda. S vojáky, rodáky z Kunic, 
absolventy SOU Kunice a potom-
ky rodu Berchtoldů. 10:00 začátek 

u kostela v Kunicích. 10:30 mše za 

zemřelé v kostele, 11:00 ofi ciální 

zahájení starostou Kunic Ing. Jiřím 

Šímou v Odborném učilišti Kunice, 

do 14 hodin program ve škole včetně 

možnosti občerstvení a oběda, 14:00 

cesta po obci až na zámek Berchtold, 

15:00 beseda, výstava. 

11. 5. 
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30 hodin

18. 5. 
• Tenisový turnaj „Double Mix“. Při-

hlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30 hod.

19. 5. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 9:30 hod.

26. 5. 
• Turnaj ve stolním tenise pro děti. 
Přihlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30 hodin.

PRŮHONICE
30. 4. – 12. 5.

• Výstava tulipánů a ostatních cibu-

lovin. Ukázky soudobých trendů pou-

žití cibulovin. Přírodními společenstvy 

inspirované směsné záhony cibulovin, 

dvouletek, trvalek a okrasných trav. 

Dendrologická zahrada Průhonice 

úterý – neděle 9:00 – 18:00 hodin, 

www.dendrologickazahrada.cz 

SENOHRABY
11. 5. – 8:00

• Tradiční tržnice. Klub zahrádkářů 

Senohraby pořádá v sobotu tradič-

ní tržnici v areálu místních hasičů. 

Nabídne sadbu květin a zeleniny od 

členů a zahradníků i další zajímavosti. 

Těšíme se na vaši účast. 

ŠEBEROV
1. 5. – 6. 5. – 18:00

• 1. charitativní výstava obrazů. 
MČ připravuje první prodejní výstavu 

místních umělců. Díla budou vystave-

na v Baráčnické rychtě v Hrnčířích od 

středy 1. 5. do neděle 5. 5. V pondělí 6. 

5 v 18 hodin se uskuteční vlastní auk-

ce. Výtěžek bude rozdělen mezi uměl-

ce a podporu dětí. Všichni jste srdeč-

ně zváni! Všechna díla jsou na http://

charitativni-aukce-2013.webnode.cz/ 

– záložka Fotogalerie. Informace 

o akci najdete na www.seberov.cz 

4. 5. – 19:00
• Petr Wagner – gambový sólo-
vý recitál. Petr Wagner – viola da 

gamba. „Viola da gamba aneb Po-

ezie strun a pražců“ (Marin Marais, 

Gottfried Finger, Tobias Hume, Jean-

Baptiste Antoine Forqueray aj). Cho-

dovská tvrz

24. 5. – 18:00
• Lidová píseň žije i v 21. století. Na 

programu koncertu zazní lidové písně 

z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. 

Je zajímavé poslouchat, jak jednot-

liví hudební skladatelé přistupovali 

k lidové písni a jejímu zhudebnění, 

např. L. Janáček, V. Novák, A. Dvořák 

a další. Na koncertě vystoupí smíšený 

komorní sbor Bella campanula a žáci 

z pěvecké třídy paní učitelky Marie 

Šatavové. S klavírním doprovodem. 

Chodovská tvrz

30. 5. – 15:00
• Oslava dne dětí. Na sportovně 

oddychovém areálu v Šeberově již 

tradičně pořádáme oslavu dne dětí. 

Pro děti budou připraveny atrakce, 

soutěžní trasy pro větší i menší děti, 

s odměnou na konci pro všechny. Děti 

ze ZŠ a letos i z MŠ si pro vás připraví 

vystoupení. Vystoupí Pepa Vojtek, pro-

vázet nás celé odpoledne bude Ondra 

Havel. Všem, kteří pomáhají s organi-

zací, děkuji. Budeme se na vás těšit. 

Více na www.seberov.cz

ŠTIŘÍN
4. 5. 

• Štiřín kros. O poháry nejlepších at-

letů světa, Barbory Špotákové, Romana 

Šebrleho a Tomáše Dvořáka. Pod zášti-

tou Ing. Pavla Čermáka, starosty obce 

Kamenice. Závod se bude konat na 

louce mezi Všedobrovicemi a Štiřínem. 

Více na www.prespolnibeh.stirin.eu

19. 5. 
• Five Star Clarinet Quartet. Sukův 

hudební Štiřín, klarinety, saxofon, 

basklarinet. Bach, Albinoni, Mozart, 

Piazzola, Hlaváč. Předprodej vstupe-

nek na recepci – tel.: 255736111-2 

a v síti TICKETSTREAM 

26. 5. – 9:00
• Rozkvetlý Štiřín. Akce s bohatým 

programem pro dospělé i děti, prohlíd-

ka zámeckých interiérů, parkem pro-

vází Václav Větvička. Do 16:00 hod. 

VESTEC
18. 5. – 9:00 

• Seminář první pomoci. RC Bará-

ček ve Vestci zve širokou veřejnost 

na seminář první pomoci vedený 

MUDr. R. Rapantovou. Obsahem 

kurzu je nejen seznámení se se zá-

sadami první pomoci, ale především 

praktický nácvik záchrany života na 

fi gurínách dítěte i dospělého jedince. 

Kapacita 25 osob, nutná rezervace 

na info@rcbaracek.cz. Vstupné dob-

rovolné. RC Baráček U Hřiště 575, 

Vestec, www.rcbaracek

22. 5. – 20:00
• Samostatné dítě. RC Baráček 

ve Vestci pořádá opět přednáš-

ku s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou, tentokrát na 

téma SAMOSTATNÉ DÍTĚ. Dozvíte 

se, jak vést dítě postupně k samo-

statnosti, co dělat, aby se chovalo 

slušně a správně, jak ho naučit 

vytrvalosti a odolnosti. Cena 40 Kč 

pro občany Vestce, ostatní 160 Kč. 

RC Baráček U Hřiště 575, 252 42 

Vestec, www.rcbaracek.cz

30. 5. – 16:00
• Závod odrážedel a kol. RC Baráček 

pořádá pro děti ve věku 1,5 – 8 let zá-

vod odrážedel a kol. Odměna čeká na 

každého účastníka! Startovné 20 Kč. 

www.rcbaracek.cz 

ZVOLE
29. 4. – 30. 6. 

• Lezení pro školáky. Kroužek 

lezení pro školáky na horolezec-

ké stěně (PO-ST, 13:00-15:00h), 

pořádá Mateřská škola – Akimova 

školička, termíny budou upřesněny, 

www.akimovaskolicka.cz

11. 5. – 09:30
• Zvolský orientační běh. Oddíl 

orientačního běhu SK Zvole zve na 

hledání kontrol v jarní přírodě. Sraz 

na kraji lesa. Cesta bude z křižovatky 

ulic Březovská a Kolmá značena. Více 

na www.zvole.info
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kam, kdy a za čím

Chybí vám
zde vaše
pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 

snadno zadáte. 

Pro bližší informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Letní tábor
pro děti 6 – 17 let

Boj o trůny
legendy středověku

Termín: 27. 7. – 10. 8. 2013
Cena: 2.990 Kč

Kontakt: Linda Rosecká

tel.: 606 244 296

info@taborpetnik.cz

www.taborpetnik.cz

té
m

a:

INZERCEINZERCE

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

INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Dva tisíce nových 
stromků

DOLNÍ BŽEŽANY – 19. dub-

na proběhla tradiční jarní 

brigáda, při které zaměst-

nanci obecního úřadu a za-

stupitelé vyrazili do míst-

ních lesů, kde zasadili více 

než 2 000 mladých stromků. 

Po probuzení do deštivého 

rána to zprvu vypadalo, že 

brigádu bude nutné odlo-

žit, ale pan Šimák (vedoucí 

pracovní čety) ujistil všech-

ny účastníky, že lepší počasí 

je na průběh akce zajištěno, 

stejně jako dostatek stromů 

určených k výsadbě v bře-

žanských lesích. Tentokrát 

se zalesňovaly části přilé-

hající k přírodnímu Lhotec-

kému naučnému okruhu, 

který se nachází v místní 

části Dolních Břežan. Nově 

vysazené mladé buky a lípy 

jistě přispějí ke zkrášlení 

této lokality. 

Lucie Vospělová (redakčně zkráceno)

Dolnobřežanské 
cyklostezky

DOLNÍ BŘEŽANY – Středo-

český kraj se aktivně účast-

nil veletrhu For Bikes 2013, 

který se konal 5. – 7. dubna 

v pražském veletržním are-

álu v Letňanech. V rámci 

svého výstavního stánku 

zde kraj představil cyklis-

tické veřejnosti projekty 

nových cyklostezek i sou-

časnou nabídku kraje pro 

cyklisty. Prezentovány zde 

byly i Dolnobřežanské cyk-

lotrasy. Pro zájemce byla 

k dispozici speciální bro-

žura Na kole Dolnobřežan-

skem, ve které jsou detailně 

vykresleny různé varianty 

cyklistických tras a popsány 

místní zajímavosti.

Ing. Lucie Vospělová

Pryč s nepořádkem! 
DOLNÍ BŘEŽANY – Máme tu 

konečně jaro, obec se nám 

začíná zelenat, bylo by krás-

né vychutnat si jarní přírodu 

v plné kráse. Proto vás chce-

me všechny požádat, pokud 

víte o nějaké černé skládce, 

stavebním odpadu či jiném 

nepořádku, který hyzdí ve-

řejná prostranství naší obce, 

abyste o této skutečnos-

ti informovali pracovníky 

obecního úřadu. Obec zajistí 

nápravu. O nepořádku infor-

mujte na tel.: 241 910 628, 

kancelar@dolnibrezany.cz. 

(Zdroj: web obce)

Petice
VELKÉ POPOVICE – Petice 

proti koridoru železniční 

tratě přes Velké Popovice. 

Přes území obce je situován 

koridor vysokorychlostní 

železniční tratě č. 220 Pra-

ha – Benešov – Mezno, kte-

rý je součástí plánovaného 

IV. tranzitního koridoru AGC 

E55, jako veřejně prospěšná 

stavba D204. Koridor je ve-

den územím určeným pro 

zástavbu rodinnými domy, 

přes ochranná pásma vod-

ních zdrojů, vodovodního 

přivaděče Želivka zásobují-

cího Prahu a přilehlé oblas-

ti pitnou vodou a zejména 

pak přes chráněné území 

Přírodního parku Velkopo-

povicko. Petici možno po-

depisovat: lékárna, čekár-

ny lékařů MUDr. Hoftové 

a MUDr. Müllera, Unisma, 

knihovna, OÚ Velké Popovi-

ce, pošta, Galerie Velké Po-

povice, MŠ a ZŠ, veterinární 

ordinace Velké Popovice. 

(Zdroj: web obce)

Nepodařilo se vybrat 
ředitele/ku

ŠEBEROV A HRNČÍŘE 

– 24. 4. proběhlo na Úřadě 

městské části Praha – Še-

berov výběrové řízení na 

ředitele/ku příspěvkových 

organizací – základní a ma-

teřské školy. Každý uchazeč 

dostal nejdříve prostor k pre-

zentaci své koncepce a poté 

odpovídal na otázky členů 

konkurzní komise. Konkurz-

ní komise poté uchazečům 

sdělila výsledky – rozhodnutí 

konkurzní komise. V případě 

základní školy jednohlasně 

doporučila starostce jmeno-

vat na funkci ředitele Mgr. Ja-

roslava Střeštíka. Složitější 

situace nastala u mateřské 

školy, kdy dvě uchazečky 

získaly stejný počet hlasů. 

Vzhledem k nepřesvědčivým 

vystoupením uchazeček do-

poručil předseda konkurzní 

komise paní starostce vy-

psání nového konkurzního 

řízení. Na základě tohoto do-

poručení bude vypsáno nové 

konkurzní řízení na ředitele/

ku mateřské školy.

(Zdroj: web obce)

Obecní úřad sděluje
KAMENICE – Ve čtvrtek 2. 5. 

a ve čtvrtek 9. 5. 2013 budou 

na obecním úřadu i staveb-

ním úřadu úřední dny jako 

náhrada za sváteční středeční 

dny. Otevřeno bude od 7:30 

hodin do 16:00 hodin, po-

lední přestávka od 12:15 ho-

din do 13:00 hodin.

Mgr. Jana Havlíčková – tajemnice OÚ

INZERCEINZERCE

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

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

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

DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň 

pro drůbež, 2 200 Kč, tel: 

733 483 672 www.levne-

lihne.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou. Pro-

vádíme: opravy, nátěry, 

čištění-fasád, střech, oka-

pů, prořez a kácení stro-

mů, sítě a hroty proti ptac-

tvu, tmelení panel. spár, 

instalace topných kabelů 

a další. E-mail: beranek-

vysky@seznam.cz 

tel. 605 458 726

• Nabízím k prodeji vilu 

z první republiky v Bře-

zové s velkým pozemkem 

3 500m2 v klidném tichém 

prostředí vhodný pro pod-

nikání nebo další výstavbu.

Tel: 777 201 503 Cena: do-

hodou. Reality nevolat! 

• STASAN s.r.o. Vestec, Ví-

deňská 168, přijme pracov-

níka do prodejny nářadí. 

Info: Svoboda@stasan.cz, 

tel. 602 377 534.

Dobrovolníci na řeku nastoupi-

li v pátek. Ruku k dílu přiložili 

malé děti, školáci, studenti, vo-

dáci, rybáři, hasiči i místní lidé. 

„Dnes už akce není o tom se-

hnat co nejvíc lidí, hlásí se sami, 

je to super, přijíždějí každý rok. 

Sbírat co máme, nové odpadky 

se objevují stále. Ale největ-

ší podíl na sesbíraném odpa-

du pořád patří starým černým 

skládkám, kterých se, doufám, 

jednou nadobro zbavíme,“ řekl 

vedoucí jednoho z uklízených 

úseků Martin Moravec. Potvr-

dil to i jeho kolega Miroslav 

Kratochvíl: „Černých skládek je 

pořád dost, zase jsme objevili 

jednu, o které jsme nevěděli, 

takže tam budeme mít co sbírat 

i v budoucnu. Klasických od-

padků je ale letos míň, možná 

naše akce lidi motivovala a uklí-

zejí si po sobě.“

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Sázava opět čistá

VIII. ročníku  pochodu „Krajinou barona Ringhoffera“ se účastnilo přes 300 turistů

Jako vždy před půl desátou 

přijely vlaky od Prahy a Bene-

šova a vyhrnuli se z nich účast-

níci pochodu „Krajinou baro-

na Ringhoffera.“ Poté zástupci 

obcí Mirošovice (starosta obce 

Tomáš  Bříza), Velké Popovice, 

Kamenice a Ladova kraje od-

startují  pochod, který je přes-

ně v duchu tradice, jak si ho 

představoval baron Ringhoffer. 

Tedy zkrášlení a využití už tak 

půvabného kraje kolem zmíně-

ných obcí. Dvaceti kilometrový 

pochod poskytne účastníkům 

kromě krásných pohledů do 

krajiny a zdravého pochodo-

vého pohybu i řadu snadných, 

spíš žertovných úkolů a dále 

návštěvu pivovaru ve Velkých 

Popovicích a pak závěrečný 

slavnostní koncert v Kameni-

ci. Zážitků je habaděj. Jeden za 

všechny nám prozradil Josef 

Výborný z Hrusic s manželkou 

Anežkou (nechtěli se fotogra-

fovat). „Zastávka v pivovaře ve 

Velkých Popovicích byla skvě-

lá, já byl vyprahlý a nohy mi 

také bolely,“ prozradil nám 

pan Výborný a Anežka si přisa-

dila: „Udělal tam tři piva a už 

nechtěl jít do Kamenice, mu-

sela jsem ho moc přemlouvat 

a pak celou cestu zpíval. Říkám 

vám, ostuda, ale jinak to bylo 

moc fajn…“ 

Text a foto: Jan Kotrba

MIROŠOVICE 

– KAMENICE – Je to 

vlastně každý rok, osm 

let po sobě, tak trochu 

stejné, když se o posledním 

dubnovém víkendu 

(tentokrát sobota) zaplní 

mirošovické nádraží 

zvláštními pasažéry. Jsou 

to pochodníci, zvláštní sorta 

mezi rekreačními sportovci. 

Milují chodit pěšky, avšak 

vyskytují se i cyklisté, 

ale jen mizivě.

Dobrovolníci na

li v pátek. Ruku

malé děti, školá

dáci, rybáři, has

„Dnes už akce 

Stará škola ožívá
VRANÉ NAD VLTAVOU – Sko-

ro v každém městečku nebo obci 

se dříve či později „objeví“ opuš-

těný objekt, pro který jeho maji-

tel nenašel odpovídající využití 

a zároveň okolnosti nejsou na-

kloněny jeho prodeji, případně 

rozumnému pronájmu.

V našem případě – ve Vraném 

nad Vltavou – byla takto opuš-

těna obecní budova původní 

vesnické školy, kde se po mnoho 

desetiletí učily číst, psát a počítat 

generace místních starousedlíků. 

Před několika lety ji ještě navště-

vovaly houfy školáků, po otevření 

nové školní budovy se na „plácku 

u kostela“ rozhostilo ticho. 

S jistou dávkou nostalgického 

nadšení a chuti se naše sdruže-

ní pouští do akce s cílem vrátit 

staré škole její důstojné místo 

na mapě naší obce i blízkého 

okolí, vzkřísit alespoň trochu 

její „zašlou slávu“. Naše práce 

je na samém počátku. Začát-

kem roku 2013 uzavřelo sdru-

žení s Obecním úřadem ve 

Vraném nad Vltavou smlouvu 

o pronájmu staré školy na ná-

sledujících 5 let.

Členové sdružení neprodleně za-

čali navzdory ukrutné zimě s „re-

konstrukčními“ pracemi ve snaze 

zpřístupnit prostory staré školy 

v rámci aktivit občanského sdruže-

ní co nejdříve široké veřejnosti. Na 

začátku dubna tak proběhla první 

brigáda, při které jsme zkulturnili 

první třídu v přízemí budovy a dali 

do pořádku přilehlou zahradu.

Nyní bychom rádi ve staré škole 

přivítali první zájemce z řad ve-

řejnosti, a to na Zahradní slav-

nosti, která se koná v sobotu 

12. května od 14:00 hodin. Na 

návštěvníky čeká živý jazz, vý-

stava i občerstvení. Zároveň je 

akce pořádána jako sbírka židlí 

pro starou školu.

Další podrobnosti najdete na 

webu www.stara-skola-vrane.cz.

S použitím materiálů webu Staré školy

Katka Vrtišková

V duchu tradice pana barona

První desítky metrů pochodu.Tady bylo všem ještě hej, ale čekala je dvacetikilometrová trasa
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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

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

Horland
s.r.o.

kontejnery 
bagry

ZAHRADNICTVÍ 
D. Jirčany  až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

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 

MIMOSEZÓNNÍ 
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Vítá Vás pizzerie Brunello,
jež se nechala inspirovat oblastí ve 
střední Italii provincií Toskánska, 
které se skládá z několika významných měst.

Adresa: Hlubočinka 813, 251 68 Sulice
Vaše rezervace rádi přijmeme 

na tel. čísle 323 605 667
email: info@pizzerie-brunello.cz

Otevírací doba: Po – Čt 11:00 – 23:00
 Pá – So 11:00 – 23:00
 Ne  11:00 – 22:00

• zahrádka 80 míst a dětské hřiště již otevřeno
• marinovaná žebra a pečená kolena po italsku

polední menu 
od 89,- 

PŮJČOVNA MALÉ TECHNIKY 
PRO VAŠI ZAHRADU
AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy

PŮJČOVNA, PRODEJ, BAZAR STROJŮ 
 NA SEČENÍ A REGENERACI TRÁVNÍKŮ A ZAHRAD

ZAVLAŽOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ SYSTÉMY

Vertikutátory, aerifikátory, pískovače 

Vřetenové sekačky ALLETT na zahrady – nově 
 včetně výměnných kazet pro provzdušňování trávníku

Kontakty: 777 921 213, 777 921 209, 777 921 222

www.ittec.cz                 www.kvalitnisekacky.cz

NEJLEVNĚJŠÍ KRÁTKODOBÁ PŮJČKA V ČR
BEZ RUČITELE
VÍTE PŘESNĚ, KOLIK ZAPLATÍTE
SMLOUVA NA 1 LIST

  326 303 470     WWW.DOORFIN.CZ

KCEA

VELKÉ SOBOTNÍ  
VÝPRODEJE
KERAMIKA – UMĚLÉ KVĚTINY
ING. KAREL PISKÁČEK
NAŠE FIRMA NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ  
PRO VYBAVENÍ INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ:

 Keramické obaly všech velikostí, barev a tvarů
 Terakotové květináče, truhlíky, mísy a podmisky
 Zahradní ozdobnou keramiku velkých rozměrů
 Plastové květináče a truhlíky
 Skleněné vázy, číše, mísy a obaly
 Umělé stromy, keře, palmy a kompozice
 Proutěné výrobky – obaly, košíky, ošatky, dekorace
 Dekorativní keramiku, figurky, vázičky
 Bytové doplňky
 Svíčky, svícny, barevný dekorativní písek a granuláty

Kde nás najdete:

D1-exit 10,12
AOS Modletice 79
251 70 Dobřejovice

tel.: 323 637 308
piskacek@uk-keramika.cz 
www.keramika-piskacek.cz

platí každou sobotu  
od 9:00 do 16:00 hod. a to do odvolání.

OTNÍ  OTNÍ

ŽÍ

SLEVY

AŽ 80%

přijme pracovníka 
na hlavní pracovní poměr na pozici:

fakturant(ka) – prodavač(ka) 
skladník
Požadavky: komunikativnost, spolehlivost, 
znalost práce na PC – MS Office + Internet, 
fyzická zdatnost, řidičský průkaz skupiny „B“, 
ochota učit se novým věcem.

Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, 
práci v rozvíjející se firmě, příjemné pracovní 
prostředí, stravenky.

Nabídky, prosím, posílejte na 
e-mail: holesta@aulix.cz

(jedná se jen o jednu pozici)

Společnost 
Aulix lighting s.r.o. 

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241 950 300

www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

Přijímá žáky pro školní rok 2013/14 pro tyto obory:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

Cukrář / Kuchař / Kuchař – číšník
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou Podnikání

Po tel. domluvě možná návštěva školy. Přijímací řízení bude probíhat průběžně na základě přihlášky.

www.parkhotelpopovicky.cz
Ke Kostelu 13, Popovičky

HLEDÁ
Číšníky a servírky pro 

naší restauraci
„krátký dlouhý“ týden

nástupní plat 15.000 Kč + tip
praxe, AJ podmínkou

Samostatného pekaře  
pro naší pekárnu

praxe v oboru podmínkou
nástupní plat 20.000 Kč

  
Baristu/barmana pro 

naší restauraci
„krátký dlouhý“ týden

nástupní plat 15.000 Kč + tip
praxe, AJ podmínkou

Profesní životopis s fotografií 
zašlete, prosím, na

reditel@parkhotelpopovicky.cz
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Masáž – prostředek k celkové 
regeneraci organismu
Masáž vyvolává rozšíření krev-

ních cév a kapilár, podporuje 

krevní oběh a napomáhá lep-

šímu okysličování krve. Masá-

ží lze zmírnit řadu zdravotních 

problémů, včetně bolestí hla-

vy a zažívacích potíží. Působí 

příznivě na kůži a dodá jí svěží 

vzhled. Má pozitivní dopad na 

svalový aparát těla – uvolňuje 

tonus v přetížených svalech 

a naopak, ochablé svalstvo 

zpevňuje. Odborně vedená 

masáž stimuluje činnost lym-

fatického systému, zrychluje 

metabolické procesy, posilu-

je imunitní systém. Pomáhá 

tělu lépe vylučovat kyselinu 

mléčnou a další odpadní lát-

ky, které způsobují pocit ne-

pohody. Nezanedbatelný je 

doprovodný psychický efekt 

masáže. Zkrátka, po masáži 

se cítíte ve svém těle uvolněně 

a pohodlně.

Klasická masáž zad a šíje
Bolesti zad a šíje jsou nejčas-

tějšími obtížemi, kterými lidé 

se sedavým zaměstnáním trpí. 

Při velkém psychickém zatíže-

ní a soustředění je obtížné toto 

svalstvo relaxovat. Svaly jsou 

pak trvale napjaté a vyvolávají 

bolesti hlavy, křeče. Důsledkem 

může být i  tlak v očích, roz-

mazané vidění, hučení v hlavě, 

mravenčení rukou, závratě. Nej-

lepší prevencí je záda a šíji pra-

videlně procvičovat a k tomu si 

přidat pravidelné masáže. 

Manuální lymfodrenáž
Je jemná hmatová technika, 

zaměřená na kožní a pod-

kožní lymfatický systém. Má 

vynikající ozdravný, detoxi-

kační, regenerační, relaxační 

i kosmetický účinek. Je po-

dobná masáži, vyžaduje však 

obzvláštní přesnost hmatů při 

použití velmi malého tlaku na 

tkáň. Lymfodrenáž nikdy ne-

smí bolet. Jemnými doteky se 

posouvá a zrychluje tok mízní 

tekutiny (lymfy) v těle. Proce-

dura se aplikuje buď na celé 

tělo a to za účelem celkové re-

generace lymfatického systé-

mu, detoxikace a posílení imu-

nitního systému, nebo může 

být zaměřena podle potřeby 

jen na některé části.

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

Správná masáž to je věda
Klasická, rekondiční, 

relaxační, antistresová, 

lymfatická; kdo se 

má ve všech 

těch typech 

masáži vyznat? 

V minilázních Elysium Spa 

v Jesenici u Prahy vám 

nabídnou všechny a hlavně 

poradí, která z procedur je 

právě pro vás 

ta nejvhodnější. 

Masážní lůžko Nuga Best NM-5000 je osobní a teplotně upravený kombinovatelný 

masážní stimulátor

To je dobrá zpráva, která jistě 

potěší všechny odběratele ply-

nu, zejména však ty z nich,  kteří 

plyn využívají k topení. Napří-

klad majitel běžného rodinného 

domku totiž díky tomu může 

ročně ušetřit kolem 2 500 Kč 

a v případě rodinného domu 

vícegeneračního se  roční  úspo-

ra může pohybovat až kolem 

3 500 Kč. 

Nabídka pro všechny
Nabídka Pražské plynárenské je 

k dispozici pro všechny její zá-

kazníky, tedy i ty, kteří  aktuálně 

čerpají jiný její zvýhodněný ce-

nový produkt, ale novou nabídku 

společnosti shledají atraktivněj-

ší. „Stačí, když zákazník uzavře 

příslušný dodatek ke smlouvě,  

díky kterému od určitého data 

získá plyn levnější o 11 %, oproti 

běžné ceně a tím bude zároveň 

ukončena platnost jeho dříve 

čerpaného cenového produktu,“ 

uvedl v této souvislosti mluvčí 

společnosti Miroslav Vránek .  

Jak a kde slevu sjednat
Levnější plyn si klienti Pražské 

plynárenské od května mohou 

jednoduše vyřídit v rámci ob-

chodních kanceláří společnosti 

nebo korespondenčně. Plyna-

ři navíc slibují, že od června to 

bude možné i prostřednictvím 

pražských poboček pošty. 

Levněji už dříve
Není to zdaleka poprvé, kdy Praž-

ská plynárenská přináší svým zá-

kazníkům zajímavé cenové zvý-

hodnění. Již od začátku letošní 

zimní sezony např. nabídla svým 

zákazníkům plyn levnější o 6,5 %, 

a to při prodloužení smlouvy o dva 

roky. „Chtěli jsme tím našim zá-

kazníkům zejména ulevit v zimní 

topné sezoně, kdy je z celého roku 

spotřeba plynu největší,“ doplnil 

Miroslav Vránek. Zmínit lze dále 

slevy pro zákazníky starší 65 let, dr-

žitele průkazu ZTP-P nebo zvýhod-

nění pro rodiny s malými dětmi. 

Očekává se další snížení
Aktuálně nabízenou slevu 11 % 

společnost poskytuje z nere-

gulované tzv. komoditní složky 

ceny zemního plynu, netýká se 

tak tzv. distribuční složky ceny, 

protože ta je zcela regulována 

státem. I v jejím rámci se však 

výhledově můžeme těšit na 

zlevnění. Energetický regulační 

úřad totiž dle svého nedávného 

vyjádření chystá snížení  těchto 

regulovaných cen plynu  o více 

než pět procent.  (kuc)

Pražská plynárenská nabízí 
plyn levnější o 11 %

Zemní plyn na tři roky 

levnější o 11 % budou 

mít od 1. května 

tohoto roku k dispozici 

všechny domácnosti 

a maloodběratelé, odebírající 

zemní plyn od Pražské 

plynárenské. Podmínkou je 

pouze prodloužení smlouvy, 

týkající se dodávky  

plynu uzavřené 

s touto společností. 

Unikátní nálezy staré 7 tisíc let
� pokračování ze str. 1

Osídlení již od neolitu 
Nejstarší a nejpočetnější ná-

lezy patří do období neolitu. 

Zastoupena je kultura s line-

ární i vypíchanou keramikou 

z 5. tisíciletí př. n. l. Zahlou-

bené objekty z tohoto období, 

zásobnice, kůlové jamky a po-

dobně obsahovaly fragmenty 

keramiky s dekorem a brouše-

né i štípané kamenné nástroje. 

„K nejzajímavějším nálezům 

patří například kostěný šperk 

nebo zlomek neobvykle tva-

rované a zdobené keramické 

nádoby. Podobné nádoby byly 

nalezeny na území Slovenska,“ 

říká Michaela Mácalová.

Dětský hrob
„Vzhledem k velikosti zkou-

mané lokality je s podivem, že 

jsme neobjevili žádné pohře-

biště. Pravděpodobné je, že 

mohlo být v části lokality pod 

bývalými zemědělskými budo-

vami a bylo zničeno v minu-

lých letech,“ vysvětluje vedoucí 

výzkumného týmu. „Jediné, co 

jsme našli, a to je unikátní ná-

lez, je hrob se zachovalými kos-

terní ostatky dítěte.“ V hrobo-

vé jámě se však nevyskytovaly 

žádné předměty, podle kterých 

by se dalo určit stáří tohoto 

vzácného nálezu. Kromě lid-

ských ostatků bylo v průběhu 

výzkumu objeveno několik zví-

řecích koster (některé nálezy 

souvisely s existencí původních 

objektů JZD). V jedné z pravě-

kých chat byla odkryta lebka 

koně. Osídlení na zkoumané 

ploše pokračovalo dle naleze-

ných artefaktů i v době bron-

zové (nález bronzové jehlice), 

starší době železné, v období 

středověku a novověku.

Hana Michaliková

Je jaro!!! 
Tip na dárek 

leťte balonem! leťte balonem! 
Speciální jarní cena Speciální jarní cena 
od Našeho Regionu. Zarezervujete si letenku 
na květnový let  za 2 950 Kčza 2 950 Kč (3 900 Kč) 
Rezervace a další informace na čísle 774 488 910 
nebo na poletimbalonem@nasregion.cz

Editor
Zbyněk Pokorný: 
Let balónem jsem si vyzkoušel 

poprvé jen ze zájmu. Nakonec 

se z letu ale stal zážitek roku. 

Doporučuji všem jako skvě-

lý dárek! A proč si koupit 

lístek od Našeho REGIONU? 

Vyjednali jsme pro vás skvě-

lou slevu a navíc se nemu-

síte se bát, že naletíte jako 

na „slevomatech“.

šššš

doporucuje

Jan Smrčka začal 

létat v roce 1983, 

pilotem se stal 

roku 1986 a od 

roku 1987 je i cer-

tifikovaným tech-

nikem. Působil i v za-

hraničí, byl jedním z pilotů profi teamu 

Michelinu, má praxi v Lucemburku. Od 

roku 1997 je instruktorem balonového 

létání a od roku 2002 i inspektorem ba-

lonového létání. V roce 1993 pilotoval 

první českou vzducholoď. 

Jan Smrčka v balónu přeletěl průliv 

La Manche, Sněžku a Tatry od východu 

na západ. 

Jan Smrčka je cestovatel, jachtař a gur-

mán, který si umí uvařit domácí pivo. 

Věděli jste, že už Džingischán 
(1160 – 1227) používal 
horkovzdušné balony ve své armádě? 

nnebo na poleettttitiiiiiiiimbmbmmmmbbmbbaalalala onooononnnnnnnemememmmmmmmem@n@n@n@n@n@n@nn@n@@n@@@ asassssssssrererr ggioonn..c.cczzzzzz na na naa „s„sl„s evoevevvomamatechec .

Dětský den na letišti Bubovice u Karlštejna Dětský den na letišti Bubovice u Karlštejna 
Speciální nabídka pro děti: 

Dětská letenka pro let 1. 6. 2013 na letišti v Bubovicích za 2 700 Kč! 

Pro dospělé speciální cena 3 200 Kč.

REZERVUJTE SI SVŮJ LET DO 15. 5. 2013

Uvidíte Karlštejn, Ameriku, Koněprusy, údolí Berounky a nebo Prahu. Podle toho kam bude foukat!

Podmínky rezervace: Termín letu si domluvte na čísle 774 488 910 nebo na poletimbalonem@nasregion.cz. 

Rezervace je potvrzena při platbě ceny letenky na účet 1081108500/3317, v.s. 99002, do poznámky, prosím, uveďte jména letců. 

Neváhejte jenom 1 let = 12 míst



auto, motowww.nasregion.cz6

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
 m

ateriá
l

Platnost akce do 31. 5. 2013

AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114/36
143 00 Praha 4, Modřany
Tel.: 241 773 427
www.autoadamek.cz 

facebook.com/automodrany

SIMPLY CLEVER

Řada motoristů se stále mylně do-

mnívá, že nejlepší servis mu po-

skytnou jen značkové servisy a má-

li vozidlo v záruce, musí využívat 

služeb pouze značkového servisu. 

Prodloužená záruka na nový vůz 

i na sedm let dnes není nic výji-

mečného. Většina motoristů pak 

celých sedm let využívá jen služeb 

značkového servisu. Ale nemusí 

a může tak významně ušetřit. Od 

roku 2002 totiž umožňuje evrop-

ská komise prostřednictvím tzv. 

Blokové výjimky údržbu a opravy 

vozidel v záruce mimo značkové 

servisy. Výrobce vozidla nesmí zá-

ruku a to i prodlouženou, podmi-

ňovat opravami a údržbou vozidla 

ani použitými náhradními díly ve 

značkovém servisu. Není však jen 

černá a bílá. Daný neznačkový 

(nezávislý) autoservis musí splnit 

přísné předpisy tohoto nařízení. 

Podmínkou je například použití 

náhradních dílů v originální prvo-

výrobní kvalitě nebo kvalitativně 

rovnocenných náhradních dílů, 

provádění všech servisních úkonů 

předepsaných výrobcem vozidla 

dle stanovených servisních inter-

valů a řádně vést záznamy v ser-

visní knížce.

Na trhu je stále více „nezávislých“ 

kvalitních a profesionálně vybave-

ných servisů, které jsou plnohod-

notnou alternativou značkových 

servisů. Právě tyto servisy nám při-

náší možnost výrazně ušetřit, aniž 

bychom oželeli kvalitu přístupu, 

odvedené práce i náhradních dílů. 

Ano, značkové autoservisy mají ve-

směs dobrou úroveň založenou na 

laťce nastavené od výrobce nebo 

importéra. Na druhé straně, nezá-

vislé autoservisy zakládají často ti 

nejlepší odborníci, kteří je v mno-

ha případech i vedou, pracují tam 

kvalitní zodpovědní mechanici, 

kteří si dokážou opravdu poradit 

a opravit. Kvalitní nezávislé auto-

servisy jsou dobře vybavené, mají 

požadované know-how a mnohdy 

bližší vztah ke svým zákazníkům 

i nadstandardní služby.

Jedním z takových neznačkových 

autoservisů v našem regionu je 

Auto RUPEXIM na okraji Vestce.  

Působí zde sice již 16 let, ale k zá-

sadní proměně došlo před dvě-

ma roky. „Chtěli jsme vybudo-

vat plnohodnotnou alternativu 

značkového servisu v profesio-

nální kvalitě s vysokým standar-

dem osobního přístupu za zcela 

odlišné ceny, než jaké nabízí 

značkové servisy“ říká manažer 

autoservisu David Radev.

� Jak je to u Vás, jakožto neznač-

kového servisu, se servisem vo-

zidel, která jsou ještě v záruce? 

„Motorista dnes k servisu nového 

vozidla může využít i nezávislý au-

toservis, jsou-li dodrženy všechny 

předpisy. Náš autoservis dispo-

nuje daty výrobců, postupy i dia-

gnostickým vybavením a splňuje 

tak přísné podmínky pro servis 

i nových vozidel v záruce výrobce. 

Z naší „nezávislosti“ pak pro zá-

kazníka těžíme maximální výhody. 

Nabízíme pro každý servis hned 

několik cenových variant náhrad-

ních dílů, přičemž všechny jsou 

kvalitativně srovnatelné s origi-

nálním, mnohdy i přímo originál-

ní, jen zabalené v krabici bez loga 

značky vozidla. Přidáme-li k tomu 

výhodné hodinové sazby, přinese-

me zákazníkovi až několik desítek 

procent úspory oproti značkové-

mu servisu. Práce jsou účtované 

výhradně dle normohodin výrob-

ce vozidla, zákazník tedy předem 

přesně ví, kolik ho bude servis 

stát. Počet motoristů a firem, kteří 

si takovou úsporu uvědomí a ne-

bojí se využít svých práv, stoupá. 

I proto se na svých internetových 

stránkách www.rupexim.cz této 

problematice poměrně detailně 

věnujeme. Jsme toho názoru, že 

je správné, aby si motorista mohl 

svobodně bez nátlaku vybrat auto-

servis stejně tak, jako si vybere, kde 

si koupí televizi. 

� Jak probíhá aktuální sezóna 

přezouvání pneumatik?

„Jsme připraveni. Disponuje-

me dvěma přezouvacími mís-

ty, přičemž jsme pro letošní 

sezónu obměnili stroje. Nyní 

jsme schopni přezout jakékoli 

kolo do velikosti 24“. Auto RU-

PEXIM je zároveň nově sou-

částí sítě pneuservisů 4Fleet, 

která zajišťuje pneuservis a ná-

kup pneumatik pro operativní 

leasing a firmy.

� Co by jste motoristům v souvis-

losti s naším tématem doporučil?

„Využijte svobodně svých práv 

v rozhodování, jak a kdo naloží při 

opravě s vaším autem. Konec kon-

ců, je to vaše auto a vaše peníze!“

(PR)

Servis vozidla se stává 

stále významnější položkou 

v našich výdajích. Je 

pravdou, že řada značek ve 

svých značkových servisech 

přizpůsobuje ceny dílů 

a práce majitelům vozidel 

nejrůznějšími slevovými 

programy. Stále mnoho 

motoristů a firem ale neví, 

že mají ještě větší možnost, 

jak výrazně snížit náklady na 

servis, aniž by oželeli kvalitu. 

Jak snížit náklady na servis vozidla

INZERCEINZERCE

Při pohledu do ka-

talogu si všimnete 

a možná vás trochu 

zamrzí, že v nabídce 

chybí atraktivnější 

barvy. (samozřejmě 

otázkou je co je pro 

koho atraktivní, že?) 

Snad nejhezčí barvou, 

je dnes opět trendy bar-

va – bílá. Pamatujete tak deset 

patnáct let zpátky? To bylo řečí, 

že bílá barva je „out“. Dneska 

opět patří mezi základní a velmi 

oblíbené „kamufláže“ všech au-

tomobilek. Nicméně Outlanderu 

chybí více „evropských barev“ 

a to jej, oproti atraktivním ba-

revným provedení již zmíněné-

ho ASX mírně limituje. 

Při jízdě po Praze jsem měl 

pocit, jakoby trošku trpěl. Řek-

něme, že je to něco jako když 

si pořídíte bernardýna do bytu 

v paneláku. Outlander potře-

buje prostor. Jak pro to, 

abyste si ho náležitě 

užili, tak proto 

aby si to užil 

i on. 

A parkování ve městě? Jen příčně 

k chodníku nebo na autobusech. 

To je první, co vám dojde, když 

chcete zastavit kdekoli v centru. 

Podobně jako volí Ivan Mládek 

trasu tak, aby mu vítr nerozfou-

kal na hlavě přehazovačku, i já 

jsem musel při vjezdu do cen-

tra volit správnou trasu, abych 

si byl jistý, že se „vejdu“. Pře-

kvapující zjištění ovšem bylo, 

že Outlander je kratší než Nová 

Škoda Octavia. Takže se s tímhle 

problémem mů-

žete v klidu povznést 

nad škodovkáře. 

Spousta místa
Ale když sedíte za volantem, do 

menšího auta budete přesedat 

jen velmi velmi neradi. Uvnitř je 

to opravdu super. Spousta místa 

pro řidiče, spolujezdce, na zad-

ních sedačkách, a pokud náho-

dou žijete v mnohoženství a máte 

dvě tchyně, nebo rádi vyrábíte 

děti, oceníte dvě další sedadla 

v kufru – tedy v případě potřeby 

rozšíříte počet míst k sezení na 7. 

Celá řada doplňků – střešních 

nosičů, nosičů na kola, na snow-

board, či kajak včetně tažného 

zařízení napovídají, že tomuhle 

autu daleko víc, než městský pro-

voz sedí silnice, vedoucí v nejlep-

ším případě k moři nebo do hor. 

Outlander je zkrátka auto pro volný 

čas, a ať už ho budete trávit s přá-

teli nebo s rodinou, nenechá vás ve 

štychu a bude vám nápomocný si 

volné chvíle patřičně užít. 

Zbyněk Pokorný

Město nechte za zády!
Regionem v Mistubishi Outlander třetí generace

Když jsme před rokem 

testovali Mitsubishi ASX, 

rozplývali jsme se nad 

jeho designem a krásou. 

Tentokrát jsme drželi 

v ruce klíčky od jeho 

většího bráchy, Mistubishi 

Outlander. S manuální 

převodovkou jej pořídíte už 

od šesti set tisíc.

Co se líbilo 
manželce?
• Parkovací kamera

• Automatická převodovka

• Prostorný kufr

• Spousta místa jak 

 pro spolujezdce tak 

 na zadních sedadlech

 pro děti

� AUTO, MOTO

Testovali jsme: 
Provedení INTENSE +
• 2.2 l diesel s automatickou

 převodovkou

• Výkon 110kW/150koní

• V ceně 898 000 Kč

• Pro firmy platí speciální akce 

 10% sleva z ceny vozu

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.

PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY
pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

V areálu je měření emisí benzín – nafta

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30

Út, Čt 7.30 – 16.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

INZERCEINZERCE

Na Chodovci 2457/1, Praha 4

www.autopalace-sporilov.cz
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3. liga
ČFL Chrudim – Kunice 1:1

Praha
I.AB Cholupice – Slivenec 3:1

I.BB Kolovraty – Šeberov 3:2

II.C Cholupice B – Ruzyně 10:0

III.A Točná – FK Dukla JM 0:7

III.B Praga B – Šeberov B 5:3

Kraj
přebor Jílové – P. Nymburk 3:2

I.BD Jesenice – Stř. Skalice 3:3

I.BD Průhonice – Uhl. Janovice 3:0

I.BD Struhařov – Nespeky 1:4

I.BD Chotýšany – Kunice B 0:5

Praha-východ
přebor Měšice – Dobřejovice 1:1

přebor SK Vyžlovka – V. Popovice 1:0

III.B Kamenice – Louňovice B 2:2

III.B Strančice – Kostelec B 4:1

IV.C Kamenice B – V. Popovice B 3:5

IV.C Lojovice – Všestary 0:6

IV.C Čestlice – Senohraby B 2:1

Praha-západ
přebor Úhonice – Zvole 0:5

přebor Psáry – Dobrovíz 4:2

přebor Hostivice – Jílové B 5:1

III.A Jíloviště B – Davle 2:1

III.A Vestec – Slapy 6:0

III.A Jesenice B – Radlík 3:1

III.A Zvole B – Libeř 3:2

III.A Dolní Břežany – Bojanovice 2:1

IV.A Hradištko B – D. Jirčany 1:1

IV.A Vestec B – Psáry B 4:2

IV.A Radlík B – Libeň 0:5

IV.A Okrouhlo – Libeř B 2:1

IV.A Pikovice – Kamenný Přívoz 1:2

IV.B Klínec – Měchenice B 11:4

IV.B Zlatníky – Vrané B 17:0

IV.B D. Jirčany B – Kazín B 0:2

3. liga
ČFL Kunice – FC Chomutov 2:1

Praha
I.AB Kunratice – Cholupice 4:1

I.BB Šeberov – Spartak Kbely B 4:2

II.C D. Měcholupy – Cholupice B 0:5

III.A Olymp B – Točná 2:2

III.B Šeberov B – Nusle B 0:0

Kraj
přebor Poděbrady – Jílové 1:1

I.BD Nespeky – Průhonice 0:0

I.BD Kunice B – Struhařov 5:0

I.BD Kondrac – Jesenice 1:0

Praha-východ
přebor Viktoria Sibřina – V. Popovice 3:2

přebor Dobřejovice – Nehvizdy 4:1

III.B Strančice – Kamenice 1:5

III.B Dobřejovice B – Mirošovice 2:6

IV.C Strančice B – Kamenice B 3:3

IV.C Mnichovice B – Čestlice 4:0

IV.C Škvorec B – V. Popovice B 1:0

Praha-západ
přebor Zvole – Zbuzany 5:2

přebor Hostivice – Měchenice 2:1

přebor Rudná – Psáry 4:1

přebor Jílové B – Horoměřice 5:2

III.A Dolní Břežany – Jíloviště B 1:1

III.A Bojanovice – Zvole B 5:1

III.A Libeř – Vrané 0:1

III.A Hvozdnice B – Jesenice B 3:6

III.A Radlík – Vestec 3:5

III.A Slapy – Davle 3:2

IV.A Kamenný Přívoz – Okrouhlo 4:1

IV.A Libeř B – Radlík B 2:0

IV.A Průhonice B – Vestec B 1:1

IV.A Psáry B – D. Jirčany 1:3

IV.B D. Jirčany B – Klínec 0:8

IV.B Kazín B – Zlatníky 1:3

IV.B Kytín – Měchenice B 1:2

NOVÉ
&

WELLNESS

SULICE

Nejenom každodenní 
        sportovní vyžití vašich dětí

 Kdy?  
8. 7. – 12. 7, 15. 7. – 19. 7., 22. 7. – 26. 7.,

29. 7. – 2. 8., 5. 8. – 9. 8. 2013 

 Co a za kolik?
Pětidenní kurz stojí 1850 Kč včetně 
svačiny, oběda a pitného režimu!

 Kdo a jak?
Tábor je určen pro děti od 4 do 15 let. 

Děti budou rozděleny do skupin dle 

věku a budou se jim věnovat licencovaní 

trenéři. Děti se budou bavit zejména 

pohybem, sportovními hrami a soutěžemi. 

Kapacita omezena, tak se neváhejte 
přihlašovat, co nejdříve.

Více informací a kontakty: 
 www.1sportovni.cz 
Jiří Kratochvíl, týmový vedoucí
e-mail: kratochvil.ov@volny.cz, 

tel.: 603 335 714 nebo 241 952 132 P
R
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O fotbalové Akademii hovoříme s jejím ředitelem Jiřím Kratochvílem

Nabídnout můžeme opravdu mnoho

Hašek sází na mladé hráče

� Jaké je poslání vámi chystané 

fotbalové Akademie? Co může-

te zájemcům nabídnout a jaký 

bude režim? 

Hlavní představou je zvýšení kva-

lity rozvoje mládeže, a to formou 

zvýšené konkurence jak mezi dět-

mi v jednotlivých kategoriích, tak 

i mezi námi trenéry. Největším 

problémem je zejména malý po-

čet chlapců i děvčat v jednotlivých 

klubech, a tím omezené možnos-

ti reagovat na vývoj zápasů, ale 

i tréninkového procesu. Věříme, 

že tím, že se spojí několik klubů 

dohromady, se otevřou veliké 

možnosti ve fotbalovém vývoji 

svěřenců. V některých z klubů na-

opak netrpí nedostatkem svěřen-

ců v těch nejmladších kategoriích, 

ale zase nemají žádnou další ná-

vaznost na další rozvoj, například 

do krajských soutěží. Myslím, 

že nabídnout můžeme opravdu 

mnoho, krásný areál a zejména 

vizi a lepší fotbalový vývoj dětí. 

Zárukou toho je i hlavní strůjce to-

hoto projektu a zkušený fotbalový 

funkcionář pan Mgr. Petr Doležal, 

který je podepsán pod největším 

poválečným úspěchem SK Slavie 

Praha, se kterou také dlouhodobě 

a dobře spolupracujeme.

� Jak dopadla schůze mezi nej-

vyššími představiteli jednot-

livých klubů, jaké jsou potíže, 

nebo přímo výhrady? Jaký je 

zájem mezi mládeží, případně 

i rodiči? Kolik se bude platit 

a jakou formou, moderní jsou 

nyní sponzorské dary? 

Schůze dle mého názoru dopad-

la nad očekávání dobře. Žádný 

z klubů myšlenku vyloženě neod-

mítl a například Kostelec u Kříž-

ků společně s námi již trénuje 

a spolupráce je vlastně okamžitá. 

Lešany, které mají dorost, s námi 

také, a to již dlouhodoběji, spo-

lupracují a Psáry s Kamenným 

Přívozem se ještě rozhodují, zda 

do projektu vstoupí, či nikoli. Po-

tíže jsou pouze v „lidském fakto-

ru“, někteří trenéři a funkcionáři 

mají na chod svého mužstva jiný 

názor, ale jsem pře-

svědčen, že když 

se oprostí od 

svých osob-

ních zájmů, 

tak se na-

k o n e c 

s myšlen-

kou ztotož-

ní. Co se týče 

zájmu mezi 

mládeží, tak na 

jednu stranu je 

samozřejmost í 

obava ze změn, ale 

na druhou stranu 

i zvýšená snaha na 

společných trénin-

cích a většina mých 

svěřenců se vždy 

ptá, zda přijedou 

taky kluci z Kostel-

ce a těší se na spo-

lečný trénink. To samé je i ze 

strany kosteleckých kluků. 

Rodiče, kteří o tom se mnou 

hovořili, situaci naprosto 

chápou a žádné negativní reakce 

mezi rodiči mých svěřenců jsem 

zatím nezaznamenal, i když si 

nedělám iluze, určitě je někte-

ří mají a bezpochyby vyplují na 

povrch. Ale problémy jsou od 

toho, abychom je řešili. Kolik se 

bude platit, jsme zatím neřešili 

a jede se zatím dle zvyků v jed-

notlivých klubech, i když i toto 

téma se bude muset otevřít a je 

mi jasné, že názorů bude mnoho 

a diskuze bouřlivá.

� Chystáte nějakou návaznost 

na základní školu?  

Na schůzi se dostavila i ředitel-

ka základní školy v Jílovém paní 

Mgr. Květa Trčková, která by se 

myšlenky vzniku sportovních 

tříd a zvýšení hodin tělocviku 

nebránila. Naopak tuto myšlen-

ku podporuje a kluci, kteří by 

navštěvovali ZŠ v Jílovém, by se 

mohli těšit na fotbalové tréninky 

i ve škole, podobně jako to fun-

guje například v ZŠ Davle, která 

je napojena na PFA. Jan Kotrba

JILOVÉ – O tom, že se 

ve městě chystá fotbalová 

Akademie, jsme  sice už 

psali. Dnes  nám však její 

„duchovní vůdce“ 

Jiří Kratochvíl odpověděl 

na několik otázek, 

které vysvětlují poslání 

i prospěšnost 

takového zařízení. 

Fotbal je kolektivní hra a vidíte, jak 
právě z těchto kluků září radost po 
vítězství, o které se zasloužili všichni. 
A právě v takovém duchu bude i nová 
Akademie v Jílovém vychovávat své 
svěřence  Foto: Jílové

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 20. – 21. 4. FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 27. – 28. 4.

Mladší i starší přípravky mají 

týden co týden své zápasy, tur-

naje a  fotbalem doslova žijí 

celé rodiny. V poslední době se 

zejména mladší přípravka vy-

znamenala na turnaji tím, že 

slavila pět vítězství a dostala se 

do čela tabulky. Pro lepší orien-

taci uvádíme poslední výsledky 

mladičkých vesteckých fotbalis-

tů i s komentářem.  

Starší přípravka „A“ si za 

chladného a deštivého počasí 

poměrně snadno poradila se 

soupeřem ze sousedních Zlat-

ník, a tak největším nepřítelem 

byl kromě počasí také nerovný 

a rozmoklý terén, na kterém se 

nedařily přihrávky. 

Starší přípravka „B“ Na do-

mácí hřiště ve Vestci zavítal sou-

peř z Roztok. Velmi vyspělý tým 

„od Vltavy“ přehrával domácí 

a vytvořil si díky tělesným para-

metrům souvislý tlak… Přesto se 

hra vesteckých výrazně zlepši-

la, velmi dobře začíná fungovat 

obraná hra dvojice „Adam – Fi-

lip“, ke kterým se přidávají Sam 

s Filipem a Martinem… Tým se 

nebojácně pouštěl do soubojů 

s o 4 roky staršími a o 3 hlavy 

většími soupeři…

Mladší přípravka rozehrála 

turnaj ve Vestci. Na všech tý-

mech bylo po zimní přestávce 

již od prvních zápasů vidět, 

že přes zimu nezahálely a tré-

novaly. Několik zápasů mělo 

velmi vysokou úroveň a nejví-

ce potěšilo, že se hned na úvod 

mladým Viktoriánům první 

turnaj  vydařil. Vyhráli všech-

na utkání a umístili se tak na 

celkovém prvním místě. Do 

tabulky si připsali plný počet 

15 bodů.   (kt)

Pět vítězství Vestce
VESTEC – Obec, která je 

příznačná svým vývojem 

v posledních letech. V celém 

okolí se hodně staví, je tu 

nebývalý přísun mladých 

rodin, a tím i dětí. Nelze 

se tedy divit, že rodiče 

mají zájem, aby jejich děti, 

v našem případě převážně 

kluci, sportovali. A fotbal je 

na prvním místě.

KUNICE – Není bez zajímavosti 

sledovat výkony a výsledky hrá-

čů FK Kunice. Jejich první místo 

na čele České fotbalové ligy není 

náhodné. Práce klubu a zejména 

trenéra Zdeňka Haška nese své 

ovoce. Zda postoupí Kunice do 

II. ligy, není ještě rozhodnuto, 

zbývá několik těžkých utkání, ale 

i tak si lze povšimnout, jak trenér 

Hašek dává příležitost mladým 

hráčům. Z jeho hodnocení po-

sledních zápasů jsme vybrali ně-

kolik názorů. 

TJ Kunice – SK Hlavice 4:1 (2:1)
Hodnocení Haška: „Vyhráli 

jsme a za to jsem rád, protože 

do utkání jsem postavil mladé 

mužstvo. Jediný starší, a to o šest 

let, byl Lukáš Dvořák. Šest hráčů 

bylo 21letých a zbytek 19letých. 

Utkání jsme zvládli a hráči se 

s tím poprali slušně. Dnes bylo 

důležité získat tři body a někte-

ré hráče nechat odpočívat. Mrzí 

mě rychlá branka v naší síti po 

vedení 1:0, to by se stávat nemě-

lo. Rozdíl skóre mohl být větší.“ 

Chrudim – Kunice 1:1 (1:1)
Hašek: „Pohledný a zajímavý zá-

pas a tak věřím, že se početné pu-

blikum nenudilo. Nám se povedl 

první poločas, kde jsme domino-

vali a pohlednou hrou si i vytvářeli 

šance, ale místo toho, abychom šli 

do kabin za stavu 1:0 nebo 2:0 pro 

nás, byl poločasový výsledek 1:1, 

když jsme neuhlídali jednu stan-

dardní situaci domácích. Naše 

hra už neměla takou sílu směrem 

dopředu a kombinace nebyla tak 

přesná a trpělivá. Na konci při nás 

stálo štěstí a tak bod ze hřiště tak 

kvalitního soupeře beru jako plu-

sový. Máme za sebou sérii utkání, 

kdy jsme během 14 dní odehráli 

5 mistrovských zápasů a konec 

s Kolínem a Chrudimí nás stál 

spoustu sil a tak jsem rád, že mů-

žeme v klidu trénovat a soustředit 

se na další zápas.“

Kunice – Chomutov 2 : 1 ( 1 : 0) 
„Není jednoduché v ČFL sedm-

krát za sebou neprohrát, jako 

se stalo nám a dostat jen jednu 

branku. Bylo to kvalitní utká-

ní, které bylo hodně soubojové. 

Chomutov nás nepouštěl do 

kombinace a naše hra je založe-

ná na kontrole míče, což se dnes 

nedařilo. Vítězství v 90. minutě 

je vždy šťastné a tak to beru,“ ko-

mentoval výsledek trenér Hašek.

Kunice vedou Českou fotbalo-

vou ligu s 55 body před Kolí-

nem 50 b. (kt)

I souboje mladičkých fotbalistů mají své kouzlo a bojovný náboj, ostatně kluci z mladší 

přípravky Vestce to dokazují ve svých zápasech Archivní foto: Viktoria Vestec

Starší přípravka „A“ – Zlat-

níky – 15 : 0  (hráno na hřišti 

ve Zlatníkách)

Starší přípravka „B“ – Roztoky 

– 3 : 17

Mladší přípravka na hřišti ve 

Vestci – 5x vítězství  
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Auto Babiš Mnichovice u Prahy
Prodej referentských vozů Mercedes
Jasný původ, vozy v záruce se servisem
na 6 let zdarma, koupeno v ČR.

tel. Tomáš Jetýlek 731 471 549 I mercedes@citroen-babis.cz I www.citroen-babis.cz

Základní informace o vozu Mercedes-Benz A:
V provozu od: 12/2011 I Palivo: benzín I Najeto: 5400 km I Barva: červená I Karoserie: MPV
Objem: 1498 ccm I Výkon: 70 kW I STK do: 12/2015 I Emise do: 12/2015
Počet sedadel: 5 I Výbava: ABS, CD přehrávač, dálkové centrální zamykání, el. ovládání oken,
el. ovládání zrcátek, ESP, imobilizér, litá kola, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, 
palubní počítač, posilovač řízení, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, manuální převodovka, 4x airbag, klimatizace, el. sklopná zrcátka
Stav vozu: Integrovaný servisní paket 6let  / 120 000 km, (servis na 6 let zdarma),
stav nového vozu REFERENTSKÝ VŮZ MB ČR!

Vůz Původní cena Prodejní cena
Mercedes-Benz A 513 381 Kč 304 920 Kč

Mercedes-Benz A 655 280 Kč 361 790 Kč

Vůz Původní cena Prodejní cena
Mercedes-Benz B 728 000 Kč 442 860 Kč

Mercedes-Benz C 841 350 Kč 519 000 Kč

304 920 Kč

původní cena
513 381 Kč

361 790 Kč 442 860 Kč 533 610 Kč

najeto
5 400 km

Auto Babiš

Nabízíme rozvoz masa (hovězí, vepřové, telecí, jehněčí, 
kuřecí, krůtí, zvěřinu), masných výrobků a potravin 

 pro hotely, restaurace, školy a školky.

Připravíme pro Vás šunky na kosti, selata a jehňata 
na rožeň, obložené mísy a dárkové koše.

QUALIVO – PRÉMIOVÉ HOVĚZÍ MASO 
Maso produkované podle unikátní 
švýcarské technologie krmení 
a chovu zvířat. Strava Qualivo zvířat 
je přísně kontrolovaná a v chovu je 
zcela zakázáno používat geneticky 

modifikované krmivo, hormony či antibiotika.  
Výsledkem je křehké maso excelentní chuti. 

oše.

MASO

Antala Staška 1072/63a, 140 00 Praha-Krč, 
telefon +420 241 441 300, fax +420 241 442 305, e-mail: objednávky@leseticky.cz, 

Pondělí – Sobota: 7 – 18, Neděle: zavřeno

E-shop: www.nakupka.cz / Showroom: Ohradní 26, Praha 4 – Michle
Tel.: +420 277 779 421 / e-mail: info@nakupka.cz

NNEEEJJOOOBBBLLÍÍBBBENNĚĚĚJJŠŠÍÍÍÍ 
sseekkaaččkkkaa vvv ČČRRRR

Benzínová sekačka 
Hecht 548 SW 5 in 1

VÍTĚZ testu 
 benzínových sekaček 
 dTest v poměru cena / výkon

Výkonná sekačka,  
 účinná i pro mulčování

VVVVaašššee ccceeennnaa:::         
5555 88811100 KKKčččč 

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy uhlí do 31. 7., brikety do 31. 5. 2013
Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz
Při odběru 20 q a více doprava do 30 km 
zdarma.

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

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ SKLADU 
OBUVI A TEXTILU

úterý – středa 14. – 15. května
od 8,30 do 17,30

TEXTILU

ř d k ěě
Dámská obuv od 150,- Kč

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

DERMATEX

ododododdodo  8 8 88,3,3,33,3330 00 0000 dododododdodo 1111 1777

SklSklklS adada firfirii mmm DerDDerDerDermamatmatmateee VVV AreAreAArA álálá 111111777


