
již otevřeno
 ZAHRADNICTVÍ

NA HLUBOČINCE

TEL.: 323 671 902

Čtvrtek 16. 5. / 8. ročník / č. 10 / 2013 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

JV

Holky letí na 
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České fotbalové ligy 

klopýtá v závěru soutěže 
7

nosí do schránek Česká pošta
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nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 23. května

Zapsáno 
neznamená 

přijato
Zápis do školky. Tři slova, 

která vzbuzují velké emoce. 

Maminky se těší a doufají, 

že právě jejich dítko bude 

přijato a ony budou moci 

do práce. Ovšem pokud se 

dozví, že zrovna jejich rato-

lest si na školku bude muset 

ještě rok počkat, těšení vy-

střídá smutek, vztek a někdy 

i beznaděj. 

Jaká jsou kritéria pro přijetí? 

Jak je možné, že se ve škol-

ce objeví dvouletý capart, 

zatímco ostatní i čtyřletí zů-

stanou před branami školky? 

Kdo určuje kritéria pro přije-

tí a proč někde upřednostní 

přespolní před domácími? 

Proč někde město dotuje 

soukromé školky, aby umož-

nili všem tříletým přijetí, 

zatímco jinde lomí rukama 

a křičí, že nemají peníze? Kde 

se snaží a kde brečí?

Jelikož nám přichází množství 

podnětů a rozhořčení mami-

nek, stejně tak jako pochval, 

kde vzali všechny tříleté děti 

(například městys Nehvizdy), 

tématem se budeme v příštím 

vydání zabývat. A jak je to u vás? 

Jste spokojeni se zápisem a kri-

térii ve vaší školce? Pište nám 

na bartakova@nasregion.cz

P.S.: Jelikož vnímáme obavy 

rodičů, kteří se bojí ozvat, aby 

jejich dítko bylo příště vůbec 

přijato, ujišťujeme vás, že žádné 

jméno (pokud si to 

nebudete výslovně 

přát), nebudeme

uveřejňovat.

GLOSA

Nakupujte výhodně
ČESTLICE – Čtvrtý bazárek 

dětského oblečení, obutí, 

hraček a sportovních potřeb 

pořádají v Čestlicích. Věci, 

které již vaše děti nepotře-

bují, můžete přinést do Zá-

kladní školy Čestlice v pátek 

24. 5. mezi 16. a 19. hodi-

nou. Poplatek je 1,- Kč za 

kus (max. 30 ks na osobu). 

Nabídka a prodej bude 

v sobotu od 10 do 13 hodin, 

hned poté do 14 hodin výdej 

peněz a neprodaných věcí. 

Nevyzvednuté věci půjdou 

na charitu. Přijďte nabíd-

nout i výhodně nakoupit 

pro své děti. (red)

KRÁTCE

Lenka Bartáková
bartakova@nasregion.cz

Karlovarská 28/1106Ka

www.orion.co.at

252 43 PR HONICE
Uh n veská 581

INZERCE

Leťte s námi
balónem

více na straně 8 

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy a DPH

12. 636 8 m, ø 160

13. 926 8 m, ø 200

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

www.sk-komin.cz

AKCE
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1,1 m DEKORU 

v CENĚ 3200,- Kč 

ZDARMA

Kros v blátě málem utopený

Všichni, ale zejména dětské ka-

tegorie, se brodily po kotníky 

v mokré trávě a bahně, místy 

i velkými loužemi. Také auta, 

která závodníky i přihlížející do-

pravila poblíž štiřínského zám-

ku, musela parkovat v loužích 

a blátě. Všechno bylo v hustém 

neodcházejícím dešti hned mok-

ré a špinavé. Avšak co bylo pozo-

ruhodné, většina se s nevídaným 

nadšením shromažďovala kolem 

startu. Tam pak kralovali v rolích 

startérů dvojnásobná olympijská 

vítězka v hodu oštěpem Barbora 

Špotáková a bývalý vynikající 

desetibojař Tomáš Dvořák.

„Je to kros, jak má být,“ říkala Bar-

bora Špotáková, „kdyby bylo sucho, 

možná by všichni běhali rychleji, 

ale k přespolním běhům patří tro-

chu bláta i mokré trávy, jen  možná 

nemusilo tolik pršet, když běhali ti 

nejmenší. Těch mi je trochu líto.“

� pokračování na str. 7

III. ročník skvělého běhu  přilákal i v dešti na start přes 400 startujících a stovky přihlížejících

ŠTIŘÍN – VŠEDOBROVICE – Pořadatelé 3. ročníku 

MCC krosu zřejmě museli někoho tam nahoře, kde se 

formuje počasí, strašně rozčílit. Hustý déšť, který totiž 

seslal na už beztak rozmoklou louku mezi Všedobrovicemi 

a Štěřínem, dokonale vyzkoušel odolnost nejen organizátorů 

(kolem uznávaného porodníka a gynekologa v nemocnici 

U Apolináře MUDr. Antonína Pařízka), ale především všechny 

přítomné a zejména startující, kterých se sešlo v sobotu 

4. května  několik stovek.Když vidím nové tváře

Noc nejen pro křesťany

� Co se v současné době v mu-

zeu děje?

V současnosti jsou v muzeu čtyři 

výstavy. Černobílé fotografie s di-

vadelní tematikou zde vystavuje 

fotograf Petr Koubek. Autor tvrdí, 

že jde o jeho poslední výstavu, 

jeho fotografie jsou opravdu úžas-

né. Dále vystavujeme v sále V ko-

nírně artefakty Rudiho Lorence, 

velmi zajímavé, z různých materi-

álů kombinované plastiky. Začali 

jsme také spolupracovat s umě-

leckou školou na Praze 3. Ateli-

ér řezbářů zde vystavuje krásné 

práce v expozici nazvané Řežba. 

Pro velký zájem jsme prodlouži-

li výstavu Na vorech až do Prahy 

o historických plavidlech na Vl-

tavě. Připravujeme další místnost 

pro expozici o historii dolování 

zlata, protože se nám podařilo 

získat dotaci ze Středočeského 

kraje. Pro návštěvníky jsou ote-

vřeny historické štoly, jejichž části 

byly rovněž zrekonstruovány. Na 

nádvoří muzea si mohou zájemci 

vyzkoušet rýžování zlata. 

� Spolupracujete s městem Jílové?

Ano, ve spolupráci s městem po-

řádáme mnoho akcí. Na září chys-

táme například výstavu Hobby 

naší doby, dále Dny evropského 

dědictví, spolupracujeme při orga-

nizování „čarodějnic“ a podobně. 

V rámci spolupráce s městem bylo 

dohodnuto, že se na nádvoří mu-

zea budou konat svatební obřady. 

Myslím si, že je to pro občany, kteří 

chtějí mít svatební obřad v roman-

tickém prostředí, velice zajímavá 

možnost. Pro případ nepříznivého 

počasí lze oddávat v sále konírny, 

který je krásně zrekonstruován. 

� pokračování na str. 5

JÍLOVÉ – Regionální 

muzeum v Jílovém není 

budovou, v níž by se 

zastavil čas. Kromě 

tradičních muzejních sbírek 

a atraktivních výletů do 

místních historických štol 

nabízí výstavy umělců, 

koncerty, kulturní akce, 

svatby, trhy, rýžování zlata.

Zájem o start byl převeliký, proto největší nával byl u prezentace závodníků

mezi návštěvníky, mám největší radost, říká ředitelka 
Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Alexa, 
se kterou jsme si povídali o dění v Jílovském muzeu.

S nesmírným úsilím se na rozmoklou trať vydávaly do boje především nejmladší kategorie

Obdivovanou, sledovanou i zpovídanou osobou byla pochopitelně olympijská vítězka v hodu oštěpem 

Barbora Špotáková v roli startérky 

Noc kostelů je příležitostí pozvat 

co nejširší veřejnost do kostelů 

a ve večerní a noční atmosféře 

zde nabídnout možnost setkat 

se s křesťanstvím prostřednic-

tvím hudby, umění, zážitku.

Přestože můžete veškeré infor-

mace o této akci najít na strán-

kách www.nockostelu.cz, chtěli 

jsme se dozvědět víc, a proto jsme 

oslovili jednotlivé farnosti a polo-

žili jim tři otázky ze zákulisí.

1. Jakými slovy byste charakteri-

zovali vaše farní společenství?

2. Jak u vás vznikla myšlenka 

připojit se k Noci kostelů?

3. Na co se mohou návštěvní-

ci těšit?

Farní společenství u sv. Petra 

a Pavla ve Zlatníkách-Hodko-

vicích, Římskokatolická far-

nost Zbraslav 

1. Jsme velmi různorodé spole-

čenství, ať už podle věku nebo 

bydliště, mnoho z nás je přes-

polních. Pořádáme pravidelná 

měsíční setkání a stále častější 

jsou i „mimokostelní“ aktivity 

jako výlety či jiné společné akce 

zejména pro rodiny s dětmi. 

2. V druhé polovině roku 2011 

obec Zlatníky-Hodkovice vypsa-

la sbírku na opravu kostela a my 

jsme chtěli ukázat, že je toto 

místo živé, že si zájmu obce vá-

žíme a chceme sbírku podpořit. 

Minulý rok nás přesvědčil, že má 

tato akce smysl, že je o ni zájem, 

a tak jsme do toho šli i letos.

3. Po zkušenostech z minulého 

roku máme opět připravený od 

16.00 hod. tvořivý program pro 

děti, během kterého vystoupí 

pěvecký sbor místní mateřské 

a základní školy a mladý hu-

debník ze Zlatník. Ve večerním 

programu od 18.00 do 21.00 hod. 

nabízíme koncert smíšeného 

pěveckého sboru a zajímavou 

přednášku o biblických místech 

Izraele, která bude doplněná 

projekcí fotografií.

� pokračování na str. 3

V pátek 24. května proběhne 

již pátý ročník mezinárodní 

akce Noc kostelů. V našem 

regionu se připojily tři farnosti; 

kostel sv. Václava v Jirčanech, 

kostel sv. Petra a Pavla ve 

Zlatníkách Hodkovicích, kostel 

sv. Prokopa v Hrnčířích, který 

patří k městské 

části Praha-Šeberov.

Zvý šení kapacity i komfortu
žáků a učitelů je cílem
rekonstrukce 
a dostavby
Základní školy 
v Jílovém u Prahy
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, Skuheř, 
Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  Veřejně dostupná místa: 
OÚ Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké 
Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice.

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 22 350.
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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

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  OTNÍÍ

ŽÍ

SLEVY

AŽ 80%

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness. Outdoorový 

fi tness program Fitmami pro ma-

minky na mateřské dovolené. Lekce 

jsou určené pro všechny maminky, 

které mají doma dítě do 4 let, ne-

mají 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 Kelt-

ském parku. Sraz je vždy 5 min. před 

začátkem lekce u hasičské zbrojni-

ce. 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 kolá-

če, ale také sadbu a řezané květiny. 

HRNČÍŘE
7. 2. – 30. 6. – 9:00

• Dětský výtvarný koutek. (PON-

DĚLÍ-STŘEDA) od 9:00 do 10:30 

hod. Cena 90,- Kč, kontakt: Jana 

Stangelová (stangelici@seznam.

cz; tel.: 728 143 598). V ceně pitný 

režim! V Zájmovém centru Baráč-

nická Rychta 

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

140,- Kč/lekce, kontakt: Bára Kadl-

číková (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 občan-

ské sdružení ShineBean v sále 

Kulturního centra výstavu fotografi í 

„JEDEN DEN S BANTOU“. Budeme 

mít příležitost nahlédnout do života 

sedmileté školačky Banty. Dívka žije 

v chudinské čtvrti Kibera v Nairobi, 

hlavním městě Keni. Autorem sním-

ků je německý profesionální fotograf 

Kiên Hoàng Lê, který velmi citlivě 

zachytil všední život v Keni.

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

srdečně zve na Jílovský jarmark 

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

náměstí před Obecním domem. Na-

koupíte zde jako vždy čerstvé ryby, 

uzeniny, sýry, zeleninu, pečivo,vejce 

a ostatní výrobky z farmy, keramiku 

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 hlavy.“ Tlaková masáž v sedu, 

kterou lze udělat v podstatě kdeko-

li. Vhodná pro toho, kdo cítí napětí 

v oblasti hlavy, krku, trapézových 

svalů, ramen a rukou. Centrum El-

le-ments od 14 do 18 hod. Více na 

www.elle-ments.cz

18. 5. – 8:00
• Jílovský jarmark a Bleší trh. 
Město Jílové u Prahy srdečně zve 

na Jílovský jarmark s tradičním jar-

marečním občerstvením a Bleší trh. 

V sobotu 18. 5. od 8:00 do 13:00 

hod. na náměstí u Obecního domu. 

Bleší trh je určen pouze pro fyzické 

osoby, poplatek za místo Kč 50,-

, stolky, židličky, deky k vytvoření 

prod. místa s sebou. Informace: M. 

Poustecká 736 767 698, malamarti-

na@quick.cz. Nebo odbor kultury: J. 

Koutníková, 241 021 976

18. 5. – 16:00
• J. J. Quartet. Jazz, latin, blues 

& groove music. Kavárna U Zlatého 

korálku 

25. 5. – 14:00
• Pohádkový dětský den. Měs-

to Jílové u Prahy, MC Permoníček, 

Sdružení dětem o.s., Sbor dobro-

volných hasičů, ZŠ Jílové u Prahy 

srdečně zvou na Pohádkový dětský 

den do parku za muzeem. Čekají na 

vás pohádkové bytosti, soutěže, hry, 

odměny, občerstvení a spousty leg-

race. Od 15:00 hod. Divadlo. www.

jilove.cz, informace: J. Koutníková, 

241 021 976, koutnikova@jilove.cz

KUNICE
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 sportcent-

rum@zamekberchtold.cz. Registra-

ce od 9:30 hod.

PRŮHONICE
17. 5. – 19. 5. – 9:00

• Den fascinace rostlinami. Které 

stromy léčí? Kde se na stromech ukrý-

vají živé organismy? Které části stromů 

dokáže člověk využít? Které stromy in-

spirují? Nechte se fascinovat stromy 

i vy! Přijďte i s dětmi do Dendrologické 

zahrady, kde u příležitosti Dne fascina-

ce rostlinami pro vás bude připraveno 

8 interaktivních zastavení, jejichž hlav-

ním tématem bude život stromů. www.

dendrologickazahrada.cz 

18. 5. – 8:45
• Rhododendrony. Exkurze zamě-

řená na prohlídku kvetoucích rodo-

dendronů a azalek na Dendrologické 

zahradě. Informace o základních 

skupinách pěstovaných kultivarů 

– charakteristika, praktické využití 

a nároky na pěstování. Seznámení 

s vybranými světovými i českými od-

růdami. Rezervace nutná, viz. www.

dendrologickazahrada.cz, začátek 

v 8:45 u hlavního vchodu do Dend-

rologické zahrady v Průhonicích

25. 5. – 8:45
• Jarní keře. Procházka Dendrolo-

gickou zahradou se zaměřením na 

dřeviny atraktivní v druhé polovině 

května. Rezervace nutná viz. www.

dendrologickazahrada.cz, začátek 

v 8:45 hod. u hlavního vchodu do 

Dendrologické zahrady v Průhonicích

28. 5. – 30. 6.
• Byliny a koření. V Dendrologické za-

hradě, www.dendrologickazahrada.cz

1. 6. – 30. 6.
• Výstava fotografi í – Vítězslav 
Motl. Dlouholetý fotograf Průhonic-

kého parku si dovoluje na základě 

úspěchu první výstavy pozvat mi-

lovníky krajinné fotografi e a Prů-

honického parku na obnovenou, 

rozšířenou výstavu svých fotografi í 

ze všech ročních období parku. 

Park byl pro svou krásu zapsán na 

Seznam světového kulturního, pří-

rodního dědictví UNESCO. Výstava 

se koná v Obchodním centru Tesco, 

Plaza Novodvorská, Praha 4 

ŠEBEROV
24. 5. – 18:00

• Lidová píseň žije i v 21. století. 
Na programu koncertu zazní lidové 

písně z Čech, Moravy, Slezska i Slo-

venska. Je zajímavé poslouchat, 

jak jednotliví hudební skladatelé 

přistupovali k lidové písni a jejímu 

zhudebnění, např. L. Janáček, V. No-

vák, A. Dvořák a další. Na koncertě 

vystoupí smíšený komorní sbor Bel-

la campanula a žáci z pěvecké třídy 

paní učitelky Marie Šatavové. S kla-

vírním 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. Více na www.seberov.cz

ŠTIŘÍN
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 boha-

tým programem pro dospělé i děti, 

prohlídka zámeckých interiérů, 

parkem provází 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 zása-

dami první pomoci, ale především 

praktický nácvik záchrany života na 

fi gurínách dítěte i dospělého jedin-

ce. Kapacita 25 osob, nutná rezer-

vace na info@rcbaracek.cz. Vstupné 

dobrovolné. RC Baráček, U Hřiště 

575, Vestec, www.rcbaracek.cz

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

Vestci pořádá opět přednášku s ro-

dinnou psychoterapeutkou a speci-

ální předškolní pedagožkou Mgr. Z. 

Hruškovou, tentokrát na téma SA-

MOSTATNÉ DÍTĚ. Dozvíte se, jak 

vést dítě postupně k samostatnos-

ti, 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, www.rcbaracek.cz. 

Rezervace na info@rcbaracek.cz

30. 5. – 16:00
• Závody odrážedel, kol a kolobě-
žek. RC Baráček zve všechny malé 

příznivce kol, odrážedel a koloběžek 

ve věku 1,5 – 8 let na další ročník 

Závodů odrážedel, kol a koloběžek, 

který se pojede po cyklostezce 

u Vesteckého rybníka. Registrace 

16:00 – 16:20. Startovné 20 Kč. Od-

měna čeká na každého účastníka! 

www.rcbaracek.cz 

ZVOLE
29. 4. – 30. 6. 

• Lezení pro školáky. Kroužek 

lezení pro školáky na horolezecké 

stěně (PO-ST, 13:00-15:00 hod.), 

pořádá mateřská škola – Akimova 

školička, termíny budou upřesněny, 

www.akimovaskolicka.cz

19. 5. – 14:00
• Zvolský fotbalový park. Občanské 

sdružení karabina zve všechny malé 

a velké příznivce fotbalu na zvolské 

fotbalové hřiště, aby si vyzkoušeli 

své dovednosti ve fotbalovém par-

ku na způsob minigolfu. Hráči cvičí 

v jednotlivých modulech postupně 

různé fotbalové dovednosti...

K
a

m
  
j

e
  
d

o
b

r
é

  
z

a
j

í
t

?
  
•

 c
o

  
m

u
s

í
t

e
  
v

i
d

ě
t

  
a

  
s

l
y

š
e

t
!

  
•

 k
d

e
  
n

e
s

m
í

t
e

  
c

h
y

b
ě

t
?

 
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
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Velkolepá oslava!
ČESTLICE – Aquapalace 

Praha oslavil na státní svátek 

8. května své páté narozeniny.

Akci v největším akvaparku 

v České republice si nene-

chalo ujít nejen mnoho ná-

vštěvníků, ale také známých 

osobností. Slavnostního za-

krojení narozeninového dor-

tu se kromě ředitele Aqua-

palace Praha Ing. Radka 

Steinhaizla a Ing. Pavla Sehna-

la zúčastnilo i několik osob-

ností z řad herců a zpěváků:

Dana Morávková, Jan Čen-

ský, Roman Štolpa, Tere-

za Mátlová, Magda Malá 

a Dagmar Zázvůrková.

Slavil ovšem nejen Aquapa-

lace, ale i všichni návštěv-

níci, kteří v tento den měli 

narozeniny: jako dárek do-

stali vstup za jednu korunu! 

Kromě soutěží probíhal face-

painting, malování na tělo, 

balónková show nebo taneč-

ní vystoupení – brazilského 

párového tance ZOUK.

Veronika Machková

Tip na víkend
VELKÉ POPOVICE – Oblíbe-

ný Den Kozla se letos usku-

teční 8. června v areálu pivo-

varu ve Velkých Popovicích. 

Již 21. ročník pivní slavnosti 

se ponese v duchu poctivého 

piva, grilování a  tradičních 

řemesel. Návštěvníci mohou 

ochutnat rekordní pivní klo-

básu a další grilované specia-

lity připravované s pivem. Vel-

kým lákadlem bude také pivní 

specialita – Nefiltrovaný Kozel. 

Na pódiu vystoupí několik hu-

debních umělců v čele s kape-

lou No Name. Více informací 

na www.kozel.cz (red)

Osudné ráno
VESTEC – V půl šesté ráno 

30. 4. byli voláni záchraná-

ři k havári osobního auta na 

hruhovém objezdu ve Vestci 

u Prahy. Osobní auto prorazilo 

plot kolem kruhového objez-

du, přeletělo retenční nádrž 

a skončilo převrácené na stře-

še. V havarovaném voze zůsta-

lo zaklíněno celkem šest mla-

dých lidí. Záchranáři dorazili 

na místo chvíli před hasiči, ale 

nemohli se dostat do zdemolo-

vaného vozu. Přes tmavá skla 

nebylo do auta vidět, snažili se 

být alespoň v kontaktu se zra-

něnými uvnitř a  zklidnit je. Po 

příjezdu hasičů záchranáři ak-

tivně pomáhali při vyprošťová-

ní. Tři osoby na místě podlehly 

těžkým zraněním. Zbývající tři 

zraněné, dvě ženy a jednoho 

muže, záchranáři převezli sa-

nitními vozy do nemocnic. 

Tereza Janečková 

(redakčně upraveno)

Turnaj v Petanque
DOLNÍ BŘEŽANY – Náměs-

tí Na Sádkách ožilo ve středu 

8. května svátečním farmář-

ským trhem. Příjemným do-

provodným programem byl 

turnaj v Petanque, který zorga-

nizovala místní sportovní ko-

mise. Zájemci o hru se zprvu 

scházeli spíš ze zvědavosti, ale 

postupně hře propadali a na-

sazení i sportovní výkony byly 

úžasné. Odměnou pro vítězný 

tým byla poukázka na metr 

piv. Příjemná atmosféra byla 

umocněna i krásným sluneč-

ným počasím a tak se všichni 

loučili s přáním potkat se na 

dalším turnaji, užít si legraci ve 

společnosti přátel a známých.

 Lucie Vospělová

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

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň 
pro drůbež, 2200 Kč, 
tel: 733 483 672, www.

levnelihne.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-
lezeckou technikou.Prová-
díme: opravy, nátěry, čiš-
tění-fasád, střech, okapů, 
prořez a kácení stromů, 
sítě a hroty proti ptactvu, 
tmelení panel. spár, insta-
lace topných kabelů a dal-
ší. E-mail: beranek-vysky@

seznam.cz, tel. 605 458 726

• STASAN s.r.o. Vestec, Ví-
deňská 168, přijme pracov-
níka do prodejny nářadí. 
Info: Svoboda@stasan.cz, 

tel. 602 377 534.

• Plnění obálek - domácí 
přivýdělek. Info o práci za-
šlu zdarma poštou. Zašlete 
SMS na tel.: 733 272 071 
nebo loriola@centrum.cz

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Info: na krblichova@nasregion.cz 

nebo telefonu 774 488 908

Rekonstrukce zahájena!

„Rekonstrukci školy jsme zahájili 

po dvou letech příprav. Těšíme 

se, že se po prázdninách děti vrátí 

do nových prostor. Vybudujeme 

zde čtyři nové třídy, z toho dvě 

kmenové a dvě odborné – jazyko-

vou a počítačovou, nové sociální 

zařízení, celá přístavba také do-

stane nový plášť. Součástí akce je 

i vybavení nových učeben inter-

aktivními tabulemi a dataprojek-

tory, budeme tak moci plnit své 

motto Škola pro budoucnost,“ 

řekla ředitelka školy Květa Trčko-

vá. Připomněla, že v posledních 

dvou letech se počet žáků školy 

zvyšoval v průměru o jednu třídu 

ročně. V současnosti je kapacita 

školského zařízení 420 žáků, od 

letošního září by se měla zvýšit 

asi o 55 žáků, což by bylo na hra-

nici únosnosti. „Pokud vše po-

běží tak, jak plánujeme, od září 

se díky přístavbě kapacita školy 

zvýší na 560 žáků, což by mělo 

výhledově na pár let stačit,“ do-

dala Květa Trčková.

Rekonstrukci školy podporuje 

i starostka Květa Halanová. „Škola 

je pro mě osobně srdeční záleži-

tostí, protože její původní budovu 

otevíral před 55 lety můj tatínek. 

Moc bych si přála, abychom její do-

stavbu dotáhli do zdárného konce, 

aby se otevřela ještě letos. Moc mi 

na tom záleží nejen z osobních dů-

vodů, ale také proto, že škola je pro 

každé město nejdůležitější institu-

cí,“ uvedla Květa Halanová.

Jaroslava Tůmová

JÍLOVÉ U PRAHY 

Zvýšení kapacity i komfortu 

žáků a učitelů je cílem 

rekonstrukce a dostavby 

Základní školy v Jílovém 

u Prahy. Stavba byla 

zahájena v pondělí a měla 

by skončit v září. Náklady 

se odhadují na 25 milionů 

korun, z toho asi 20 milionů 

korun pokryje dotace 

z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a zbytek 

zaplatí město

 jako zřizovatel školy.

Noc nejen pro křesťany

Připravují se na finále soutěže

Pohádkový les 
ve Velkých Popovicích

� pokračování ze str. 1

Farní společenství u sv. Vác-

lava v Jirčanech

1. Jsme otevřené společenství 

věřících křesťanů, které se snaží 

vzít vážně zvěst evangelia a pro-

hlubovat svůj život z víry. Záro-

veň chceme být nablízku všem 

lidem bez rozdílu, kteří usilují 

o hlubší životní hodnoty. 

2. Rozhodující byly dva momen-

ty. Cítíme se spoluzodpovědní 

za duchovní klima v obci a chtěli 

bychom se podílet na vytváření 

pozitivních mezilidských vztahů. 

Současně si uvědomujeme, že 

jako věřící křesťané žijeme v obci 

v drtivé menšině. Jsme rádi, že 

nám Noc kostelů pomáhá bořit 

zdi izolace a ukázat, že jsme úpl-

ně normální lidé, kteří žijí úplně 

normálním životním stylem.

3. Návštěvníci našeho kostela sv. 

Václava v Dolních Jirčanech se 

mohou těšit na koncert duchov-

ní hudby, vyprávění o bibli, his-

torii kostela i obce a na prohlíd-

ku kostela, kostelní věže a zvonů. 

Samozřejmě pak na večer plný 

přátelství a radostné pohody.

Farní společenství u sv. Pro-

kopa v Hrnčířích, Římskokato-

lická farnost Kunratice

1.  Malé, rodinné, živé, křesťan-

ské společenství.

2. Jsme nejstarší kostel sv. Pro-

kopa na území Prahy s novou 

křížovou cestou a hned 2. rok 

konání Noci kostelů jsme se při-

pojili k této akci k našemu farní-

mu kostelu sv. Jakuba Staršího 

v Praze Kunraticích.

3.  Návštěvníci se mohou těšit na 

otevření kostela již v 17.00 hodin, 

na křížovou cestu od Vojtěcha 

Rady a dále na vystoupení ama-

térského sboru v 17.30 a v 18.30. 

Otevřeno budeme mít jenom 

do 22.00, protože se nacházíme 

mimo hlavní trasy. Dovolujeme 

si vás také pozvat na mši ve Zdi-

měřické kapličce, která se bude 

konat dva dny po Noci kostelů, 

v neděli 26. 5. v 11 hod. Mše se 

zde konají pouze dvakrát do roka 

a je to jediná příležitost prohléd-

nout si interiér kapličky.  (red)

Kdo zachrání princeznu 
a čerta?
Chcete, aby se vaše děti krásně 

bály? Aby pomohly strašné ča-

rodějnici z truhly plných brou-

ků vytáhnout kouzelná slůvka 

a princovi zase zasytit strašli-

vého draka? Vezměte je s sebou 

v sobotu 22. 6. do Pohádkové-

ho lesa do parku Daleška ve 

Velkých Popovicích.

Agentura Velká dobrodružství 

a Obecní úřad Velké Popovi-

ce zde pro vás připraví les plný 

strašidel, vodníků, draků a ru-

salek, u kterých děti budou plnit 

zcela originální úkoly.

Dvoukilometrovou trasu mohou 

děti projít kdykoliv od 12 do 18 

hodin. Na startu dostanou prů-

vodní dopis s popisem trasy, 

namalovanými pohádkovými 

postavami, které na ně na trase 

budou čekat. U každé pak do-

stanou nějaký zapeklitý úkol, za 

jehož splnění dostanou do dopi-

su razítko. Pokud splní všechny 

úkoly, čeká je v cíli u víly Jasmín-

ky a stromu splněných přání krá-

lovský poklad. 

Pokud chcete být přednostně 

posláni na cestu v čase, který 

vám vyhovuje, zaregistrujte se 

týden před akcí  na www.velka-

dobrodruzstvi.cz do formuláře 

v rubrice Pohádkový les. Přijít 

můžete ovšem i bez registrace. 

Vstupné je 50 Kč. Doražte v ja-

kémkoliv počasí. Budete se dob-

ře bavit!  (red)

Mezinárodní soutěž Entente Flo-

rale Europe, ve volném překladu 

Kvetoucí sídla Evropy, vyhlašuje 

organizace Association Euro-

péenne pour le Fleurissement et 

le Paysage se sídlem v Bruselu. 

Projekt iniciovaly už roku 1975 

dvě květinové velmoci – Francie 

a Velká Británie. Hlavní důraz byl 

od začátku kladen na květinovou 

výzdobu měst a obcí, i pořádek 

a čistotu v sídlech. Postupem 

času se zaměření soutěže rozši-

řovalo o důraz na příznivé život-

ní prostředí sídel, tvorbu a roz-

voj funkční sídelní zeleně, ale 

také na udržitelný společenský, 

kulturní a ekonomický život. 

Břežanští berou tuto soutěž jako 

velkou výzvu a snaží se maximál-

ně připravit na hodnotitelský den. 

„Za tímto účelem zkvalitníme 

a upravíme zeleň v parcích a na 

veřejných prostranstvích včetně 

speciální sezonní výsadby. Na pří-

pravách se aktivně podílí pracov-

níci úřadu i místní občané,“ řekl 

Věslav Michalik, starosta obce.

Samostatnou aktivitu si připra-

vili žáci místní základní školy. 

Za pomoci učitelů vypěstovali 

na 300 sazenic okrasných květin 

a bylin, které za symbolickou cenu 

prodávali na místním farmářském 

trhu. „Hlavním cílem této akce 

bylo motivovat místní obyvate-

le, aby zakoupenými rostlinami 

vyzdobili své zahrádky, předza-

hrádky, balkony, terasy a tímto 

počinem podpořili šanci obce na 

vítězství,“ informovala Iva Fische-

rová, ředitelka základní školy.

Klíčovým dnem bude neděle 

14. července 2013, kdy obec 

navštíví dvanáctičlenná mezi-

národní porota, která rozhod-

ne o tom, zda Dolní Břežany 

obstojí v konkurenci dalších 

evropských měst a dosáhnou 

mezinárodního ocenění.

 Zpracovala: Lucie Vospělová

OBEC DOLNÍ BŘEŽANY 

postoupila do finále 

mezinárodní soutěže Entente 

Florale Europe 2013 a stala se 

tak jediným reprezentantem 

České republiky v letošním 

ročníku. O tom, zda břežanští 

dosáhnou na stupně vítězů, 

bude rozhodnuto 

v průběhu léta.

„Jedna věc je sehnat peníze, druhá věc je projekt úspěšně realizovat. Ale vidím, že jste dobrý tým, takže realizace pro vás bude jednoduš-

ší. Bude to však nesmírně zatěžující pro žáky, rodiče i učitele,“ konstatoval při zahájení stavby středočeský hejtman Josef Řihák.

INZERCEINZERCE
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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.

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

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

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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 Zahradní technika
(Honda, Husqvarna, Bosch, Jonsered, Fiskars, Gardena)

 Prodej rostlin  Realizace zahrad
 Prodej grilů a příslušenství Weber

ZAHRADNÍ CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY

PO-PÁ 9:00-18:00, SO 9:00-16:00

Kde nás najdete: Ke Zvoli 794, 252 41 Dolní Břežany, tel. 222 744 701 

Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu dne 25. 5. od 10.00 – do 14.00  

na předváděcí akci zahradní techniky na fotbalovém hřišti v Dolních Jirčanech.

SECO

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz
www.pokryvacstvimajer.cz

CENTRUM KVALITNÍHO SPÁNKU

Želivec 228, Kamenice u Prahy 251 68, tel. 323 672 474, 323 673 404,
603 161 690, e-mail: info@pamax.cz www.pamax.cz

Největší výběr českých i zahraničních zdravotních matrací 
a polštářů s nejvyšší zdravotní certifikací. Odborné poradenství.

Postele čalouněné, dřevěné, kovové, rošty, sedačky, zakázková 
výroba skříní a kuchyní, peřiny, polštáře...

JIŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ

ATYPICKÝ ROZMĚR NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM.



� pokračování ze str. 1

Také spolupracujeme s dalšími 

příspěvkovými organizacemi, 

třeba s potravinářským učilištěm 

v Jílovém, při pořádání rautů, 

s Domovem seniorů a podobně.

� Jaké akce v muzeu chystáte?

Čeká nás Muzejní potlach, na 

který se návštěvníci velice těší, 

to je již tradiční akce, další akcí 

je Muzejní noc, chystáme zába-

vu pro děti na Dětský den…

� Kdy je v muzeu největší sezona?

Hlavní sezona začíná od dub-

na otevřením historických 

štol. Pro muzeum samotné je 

sezona po celý rok, před Váno-

cemi pořádáme Vánoční trhy, 

kde představujeme historické 

techniky výroby vánočních oz-

dob a cukroví. O Velikonocích 

organizujeme trhy, které jsou 

také velmi navštěvované. Letos 

zde dokonce natáčela televize 

techniky pletení pomlázek, pří-

pravu těsta, cukroví. Je dobře, 

že tyto techniky budou zdoku-

mentované a uchované pro bu-

doucnost. Nejkrásnější sezona 

pro muzeum je léto a prázdni-

ny. Máme tu příjemné nádvo-

ří, takže po zhlédnutí expozic 

a výstav zde návštěvníci mohou 

v klidu posedět.

� Kdo jsou vaši návštěvníci?

Naším záměrem je oslovit různé 

typy návštěvníků, aby si každý 

našel to, co ho zajímá. Protože se 

blíží léto, prázdniny, připravuje-

me výstavu pro děti. Chceme ale 

přilákat všechny věkové katego-

rie, děti, seniory i lidi v produk-

tivním věku, kteří jsou nejvíce 

zaneprázdněni. Rádi bychom 

jim nabídli zajímavé akce, aby 

se zároveň s dětmi pobavili i do-

spělí. Obnovili jsme pozici mu-

zejního pedagoga, který pečuje 

o školní mládež, školky a má za 

úkol propojit výstavy se školní 

výukou a připravit akce na míru.

� Spolupracujete tedy se školami 

a okolními obcemi a městy?

Ano, spolupracujeme. Nabídku 

akcí rozesíláme do škol i příspěv-

kových organizací, vyměňujeme 

si informace s ostatními muzei. 

Pro lepší informovanost jsme 

v muzeu zřídili informační cen-

trum. Zároveň s informací se tak 

občan dozví, co se v muzeu děje 

nového, navštíví výstavu nebo si 

zakoupí vstupenku na nějakou 

akci a vrátí se k nám. 

� Jak vidíte muzejní budoucnost?

Já jsem optimista. Myslím, že si 

lidé v dnešní době rádi odpoči-

nou od počítače a pracovního 

křesla a budou chtít strávit čas 

s ostatními členy rodiny, ať už 

dětmi, nebo seniory. A když mu-

zeum nabídne kvalitní program, 

věřím, že lidé přijdou. 

Hana Michaliková

Aktuálně v našem muzeu 
probíhají tyto výstavy:

Na vorech až do Prahy 

(2.2. – 16. 6.) Výstava je prodlou-

žena. Výstava o plavení dřeva 

po řekách

Ponorka Victoria (13. 4. – 16. 6.)

Obrazy – plastiky – reliéfy Rudi-

ho Lorenze

Řežba (13. 4. – 30. 6.)

Ukázky prací studentů v oboru 

řezbářství

Zpráva o divadle II. (9. 3. – 5. 5.)

Výstava Petra Koubka ke 105. 

výročí založení Spolku čes-

kých bibliofilů

Tradice stále živá... (2. 3. – 12. 5.)

Výstava kraslic a dalších veliko-

nočních předmětů ve spolupráci 

s klubem lidové tvorby

Připravované výstavy:
Skvosty podzemí (11. 5. – 30. 6.)

Fotografie podzemí, drahé ka-

mení, šperky

Připravované akce:
Muzejní noc (31. 5. 2013)

Muzejní potlach (6. 7. 2013)

Tradiční muzejní akce pro všech-

ny milovníky trampské písničky

Stálé expozice: 
Historie těžby 

 a zpracování zlata

Historie regionu

Tramping a příroda dolního  

 Posázaví

http://muzeumjilove.cz/

Priroda-Posazavi.aspx

Historické štoly: 
Štola sv. Josefa

Štola sv. Antonína 

 Paduánského

Štola Halíře

Těšíme se na vaši návštěvu.

Více informací včetně 

otevírací doby naleznete 

na internetových stránkách 

muzea 

www.muzeumjilove.cz 

nebo na adrese 

Masarykovo náměstí 16, 

254 01 Jílové u Prahy
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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,- 

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee
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Když vidím nové tváře

Práce s dětmi v malém kolektivu mne baví
O práci s dětmi v mateřské školce a v Lískáčku hovoří Stáňa Kulhavá

Paní učitelka Stáňa Kulhavá je 

kvalifikovanou učitelkou s 38le-

tou praxí. Od září tohoto škol-

ního roku pracuje v Lískáčku 

v Jílovém u Prahy. Dříve praco-

vala v mateřské školce na Radlí-

ku a řadu let ve školce v Psárech. 

Lískáček patří mezi školky, které 

se inspirovaly lesními mateřský-

mi školami. Školka je otevřena 

tři dny v týdnu pro předškolní 

děti od tří do sedmi let.

Zeptala jsem se Stáni, jak 

vnímá svoji práci v Lískáčku 

a v čem vidí rozdíl oproti práci 

v běžné školce.

� Proč pracuješ v Lískáčku?

Vždycky mne bavilo učit děti 

a sledovat, jak se pod mým ve-

dením naučí různým schopnos-

tem a dovednostem. Také mám 

zájem v práci s dětmi v Lískáč-

ku uplatnit získané zkušenosti 

během své dlouholeté praxe 

v běžné mateřské škole. Zajímá 

mě problematika lesních ma-

teřských škol, zejména jaké jsou 

rozdíly mezi dětmi, které navště-

vují běžnou MŠ a lesní MŠ. 

� V čem vidíš odlišnost mezi 

běžnou MŠ a lesní škol-

kou Lískáček?

Největším kladem Lískáčku je 

optimální počet zapsaných dětí. 

Do Lískáčku se může zapsat  ma-

ximálně 15 dětí, které jsou vede-

ny dvěma dospělými osobami.

Znamená to možnost individuál-

ně se věnovat konkrétnímu dítěti, 

což nám umožňuje sledovat ho 

ve vývoji a nadále s ním pracovat 

podle jeho potřeby. Stavíme na 

silných stránkách dítěte, na tom, 

co umí, a posilujeme slabé strán-

ky, tj. rozvoj toho, co ještě ne-

zvládá. Při tomto počtu dětí také 

minimalizujeme škodlivý a nad-

bytečný stres. Na dítě nepospí-

cháme, respektujeme jeho vlastní 

tempo. Lískáček také více posiluje 

kontakt s přírodou. Děti mají více 

možností k pohybu v přírodním 

terénu. Překonávají přírodní pře-

kážky a rozvíjí se tak u nich pohy-

bové dovednosti. Rozvíjí napří-

klad rovnováhu při chůzi a běhu 

na nerovném terénu, obratnost 

při lezení do strmého svahu a na 

stromy, vytrvalost chůzí a běhá-

ním v přírodě. Pracují s různým 

přírodním materiálem a rozvíjí 

tak svoji jemnou motoriku, tolik 

důležitou pro rozvoj řeči. Skládá-

me například obrázky z drobných 

přírodnin, zatloukáme hřebíky, 

vážeme uzly, malujeme barvami 

a tuší. Podporujeme zájem dětí 

o přírodu, posloucháme zpěv 

ptáků, pozorujeme hmyz, rostliny 

a stromy během roku, učíme se 

o nich. Děti odcházejí do příro-

dy za každého počasí, otužují se. 

Jsou méně nemocné, postupně 

se adaptují na větší rozpětí teplot 

venku, což posiluje jejich obrany-

schopnost. V přírodním prostředí 

se viry nedrží a nekříží tak jako 

v interiéru MŠ, kde se děti mno-

hem více nakazí.  

� V čem je jiná pedagogická pří-

prava do běžné mateřské školky 

a do Lískáčku?

Pedagogická příprava v Lískáčku 

se více zaměřuje na práci s pří-

rodním materiálem a využívání 

přírodního prostředí k různým 

hrám a činnostem.

� Jak reaguje okolí, bývalé kole-

gyně na to, že učíš v Lískáčku?

Myslím, že bývalé kolegyně by ur-

čitě uvítaly tento opti-

mální počet dětí ve třídě. Práce ve 

třídě s 28 zapsanými dětmi je vel-

mi náročná a počet dětí neumož-

ňuje se dětem věnovat tak, jak by 

děti potřebovaly. Ve třídě je hluk, 

děti se překřikují, učitelka musí 

neustále vynakládat úsilí a energii 

na zklidnění dětí. Vytvořit ve třídě 

atmosféru klidu a pohody lze jen 

při nižším počtu dětí. Některé děti 

se nedokáží adaptovat na prostře-

dí MŠ v tak početném kolektivu, 

mají problémy a jsou agresivní.

� Na jaký zážitek z Lískáčku 

ráda vzpomínáš? 

Zážitky a dobrý pocit mám, když 

je ve třídě i venku mezi dětmi 

klid a pohoda a činnosti děti baví 

a jsou spokojené. 

Rodiče s dětmi zveme na akci 

nazvanou Mícháme čaroděj-

né lektvary ve čtvrtek 6. 6. 2013 

(9 – 12 hod.). Bližší informa-

ce o místě srazu naleznete na 

http://liskacek.euweb.cz. 

Zápis do Lískáčku na školní rok 

2013/2014 se koná ve středu 

12. 6. 2013 (klubovny JUKY, Ko-

menského 365, Jílové u Prahy, 

http://liskacek.euweb.cz). Zájem-

ci o výchovu dětí v přírodě mohou 

děti do Lískáčku zapsat na jeden, 

dva nebo tři dny v týdnu.

Otázky kladla Olga Lyžbická

Foto: Olga Lyžbická

Ředitelka jílovského muzea v doprovodu středočeského hejtmana 

Řiháka. Ten navštívil Jílové u Prahy minulé pondělí, kdy slavnostně 

zahájil rekonstrukci základní školy 



Vraťme se ale o pár měsíců 

zpátky. Když před půl rokem 

pyšně prohlásila automobilka, 

že chtějí z Octavie udělat jedno 

z deseti nejprodávanějších aut 

světa, vypadalo to jako velká 

„legrace“. Ovšem když novou 

Octavii poznáte zblízka, začne-

te pochybovat o tom, jestli ten-

hle smělý plán náhodou Ško-

dovce nevyjde.

Oktávka je nádherné auto, které 

styl má a tahle ambice o prodej-

nosti rozhodně není přehna-

ná. Na první i na ten pomyslný 

druhý pohled je to jedno z nej-

hezčích aut, kterým jsme za po-

slední dobu jezdili. Dostali jsme 

ji v barvě hnědá topaz, která 

podle mě i názoru děvčat pat-

ří k letošním módním barvám. 

Samozřejmě je potřeba doladit 

si k ní outfit, aby stylový dojem 

byl perfektní.  Ovšem, jak nám 

řekl vedoucí prodeje AUTO MA-

SARIK pan Husák, nejvíc objed-

návek mají zatím na bílou a stří-

brnou barvu. 

Testovali jsme:
2.0 TDi, 110 kW, barva hnědá 

topaz, interiér  v provedení 

elegance.

Co na to děvčata?
Kateřině se líbil velmi prostorný 

kufr se samosklápěcími sedačka-

mi, kam by se jí vešly lyže i kola. 

Míša ocenila krásné sedačky 

a líbilo se jí, jak auto voní kůží 

a novotou. Děvčatům se z auta 

pěkně vyhlíželo na golfisty. Ško-

dovka má skvělý design a jízdu 

jsme si užily, shodují se obě.

TEST Co víte o Škodovce?
Nejprodávanějším kombí-

kem Evropy byl v minulém roce

a) Škoda Octavia

b) Ford Mondeo 

c) VW Passat

Nejprodávanějším importo-

vaným autem v Německu byla 

v minulém roce

a) Škoda Octavia

b) Chevrolet Cruze 

c) Mazda 6

Novou Octavii kombi pořídíte 

již od

a) 354.900 Kč

b) 420.600 Kč

c) 780.300 Kč

V kufru nové Octavie kombi 

bez problému přepravíte

a) 1 220 piv

b) 440 litrů burčáku

c) dvě basy metanolu v lahvích 

likérky Drak

Od uvedení na trh před 

17 lety automobilka vyrobila

a) 3,7 mil. vozů Octavia

b) 2 mil. vozů Octavia

c) čeká na svůj první milion

Novou Octavii charakteri-

zují přední protáhlé hranaté 

světlomety, nové logo i koncová 

světla ve tvaru písmene C. Oc-

tavii i Škodu Rapid navrhoval 

šéfdesignér Škody

a) Jozef Kabaň

b) Josef Hlinomaz

c) Josef Masopust

Octavia je stěžejní model 

značky, na který připadá kolem 

45 procent roční produkce. 

Kromě České republiky se 

vyrábí také

a) v Číně, Rusku a Indii

b) na Kubě, v Ekvádoru a Chile

c) na Slovensku, v Polsku 

a Maďarsku

Kdo tipoval správné odpovědi 

a), neudělal chybu. Na tomhle 

autě je toho ale zajímavého ještě 

daleko víc. Zaběhněte po práci 

za vaším dealerem a poptejte se. 

Tohle auto za to stojí. Kdo ví, tře-

ba se stanete majitelem jednoho 

z nejhezčích aut na trhu.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

a Kateřina Staňková

www.nasregion.cz6

AUTOSERVIS BOREK Vám nově nabízí uzavření zákonného a havarijního V.I.P. auto pojištění od renomovaných pojišťoven působících  na 
našem trhu. Optimalizujte svoje auto pojištění profesionálním týmem, který našim zákazníkům řeší likvidaci pojistných událostí den co den.

Kooperativa, ČSOB, ČPP, UNIQA, AXA, ALIANZ
Pro zajištění naší nabídky nás kontaktujte e-mail: pojisteni@vesymo.cz 

nebo tel.224 282 649, 606 736 606

Eliminování rizikovosti a nedostatků 
Vašeho pojištění
Neplatíte co nemusíte
Řešení a likvidace pojistných událostí
Vyřízení administrace s pojišťovnou

Výpověď vašeho stávajícího pojištění
Konzultace a návrh pojištění na míru 
Vašemu vozu i peněžence
Jsme smluvní partner pojišťoven
Nemusíte již hledat levné pojišťovny

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

INZERCEINZERCE

S novou Škodou Octavia Combi jsme tentokrát vyrazili na golf

„Sbalil jsem kolegyně z redakce – Míšu a Katku, přidal bag s holemi, foťák a už si to fičíme na golfové hřiště Golf resort Beroun. 

Přivítal nás pan Matějíček se slovy: „Vyjeďte na sedmnáctou jamku, tam se vám bude dobře fotit.“

Holky letí na pěkný auta!
Kdy jsme přemýšleli, kam 

vyvézt novou „Oktávku“, 

kterou nám zapůjčil 

autosalon  AUTO MASARIK 

v Berouně, napadlo nás 

vyrazit na golf. Otestujeme 

prostorný kufr a jeho 

vychytávky a vyzkoušíme, 

jaké budeme mít pocity přijet 

s ní na golfové hřiště.
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 4. – 5. 5.

3. liga
ČFL Karlovy Vary – Kunice 3:0

Praha
I.AB Cholupice – Sparta Krč 2:0

I.BB Újezd n.Lesy B – Šeberov 2:3

II.C Cholupice B – Hostivař B 1:1

III.A Točná – Podolí C 0:4

III.B AFK Malešice B – Šeberov B 

 odloženo

Kraj
přebor Jílové – Dlouhá Lhota 0:3

I.BD Jesenice – Uhl. Janovice 4:0

I.BD Průhonice – Kunice B 4:6

Praha-východ
přebor V. Popovice – Březí 7:0

přebor Mukařov – Dobřejovice 7:2

III.B Kamenice – Viktoria Sibřina B 4:2

III.B Struhařov – Dobřejovice B 2:2

IV.C Kamenice B – Škvorec B 0:2

IV.C V. Popovice B – Stř. Skalice B 2:7
IV.C Lojovice – Mnichovice B 1:8

Praha-západ
přebor Měchenice – Zvole 1:3
přebor Krňany – Rudná 1:0
III.A Davle – Radlík 4:3
III.A Vestec – Hvozdnice B 10:1
III.A Jesenice B – Štěchovice B 3:1
III.A Černošice – Libeř 3:0

III.A Vrané – Bojanovice 3:2

III.A Zvole B – Dolní Břežany 3:2

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 11. – 12. 5.

Praha
I.AB 1999 Praha – Cholupice 5:3

I.BB Šeberov – ABC Braník B 3:2

II.C Čechie Smíchov – Cholupice B 2:6

III.A Bohnice C – Točná 1:5

III.B Šeberov B – D. Počernice C 5:1

Kraj
přebor Sedlčany – Jílové 3:1

I.BD Kunice B – Zdislavice odloženo

I.BD Nespeky – Jesenice 0:1

Praha-východ

přebor Pacov – V. Popovice 0:1

III.B Svojetice – Kamenice 0:5

III.B Kostelec B – Mirošovice 2:0

IV.C Čestlice – Kamenice B 4:1

IV.C Strančice B – Lojovice 6:1

IV.C Senohraby B – Mukařov B 4:3

IV.C Hrusice B – V. Popovice B 0:0

Praha-západ
přebor Hostivice – Psáry 1:1

přebor Rudná – Libčice 4:0

přebor Jílové B – Krňany 5:1

III.A Libeř – Jesenice B 4:4

III.A Štěchovice B – Vestec 1:0

III.A Radlík – Slapy 3:0

III.A Zvole B – Jíloviště B 3:3

III.A Dolní Břežany – Vrané 0:4

III.A Hvozdnice B – Davle 2:1

IV.A Pikovice – Radlík B 8:0

IV.A Libeř B – Vestec B 1:2

IV.A Okrouhlo – Hradištko B 1:0

IV.A Libeň – D. Jirčany 0:4

IV.A Průhonice B – Psáry B 3:3

IV.B Zlatníky – Klínec 1:2

IV.B Vrané B – Všenorský SK B 1:6

IV.B Dobříč B – Měchenice B 7:0

NOVÉ
&

WELLNESS

SULICE

Základní škola Elijáš 
ostrov dětí v BB Centru
Základní škola Elijáš 
ostrov dětí v BB Centru

Když každé ráno procházím kolem moderních budov BB centra, míjím lidi spěchající za prací, 

byznysem. A potom, jakoby mávnutím kouzelného proutku, se přede mnou otevře pohled na 

starobylou budovu ZŠ Elijáš, a mně připadá, jako bych vklouzla do jiného světa.

Světa dětské fantazie a představ, jistoty a bezpečí, světa, kde ještě dlouho mohou děti snít 

o tom, čím by chtěly být, vzdáleni realitě hektického života, který pulsuje kolem.

A tak to má být. Dětský svět je jiný než ten dospělácký. Poznávání je hrou, učení výzvou, 

kolektiv motivací.

Až jednou tyto děti dospějí a budou spěchat za prací do některé z těch moderních budov, 

půjdou kolem školy a na tváři se jim objeví úsměv. Ano, tady jsem byl rád, tady jsem něco 

prožil, tady jsou mé první krůčky k dospělosti.

To by chtěla Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš dát svým žákům. Vzdělání, 

motivaci pro život a vzpomínku na krásná školní léta.

Dopřejte jim to i Vy.
Vaše Hana Loderová, ředitelka školy Elijáš

Co škola nabízí? Slova nepřesvědčí, oči ano. Přijďte se podívat!

malý počet žáků ve třídě

nadstandardně vybavené učebny

rodinnou atmosféru

křesťanské principy ve vztazích, ve výchově i ve vzdělávání

celistvost výchovného a vzdělávacího působení
www.elijas.cz

reditel@zselijas.cz

sekretariát: 734 527 074

O tom by mohla vyprávět majitel-

ka Světa dětí na dlani Vlaďka Li-

povská, která se plavání věnuje již 

20 let. Do jejího centra chodí děti, 

které s plaváním teprve začínají, 

a to již od narození na tzv. vanič-

kování až po dospělé, kteří chodí 

na zdravotní plavání či na tzv. 

managerské čištění hlavy. Jednot-

livé kurzy skládají podle požadav-

ků rodičů, jen kurzy pro větší děti 

se plavou v hotelu Pratol od pon-

dělí do středy odpoledne. Bazén 

má příjemně teplou 30oC slanou 

vodu, takže splňuje i ty nejpřís-

nější hygienické normy. Zatím 

stále otevírají další kurzy jak pro 

jedince, tak i pro malotřídní MŠ. 

Velmi oblíbené jsou víkendová 

plavání, kdy si na hodinu prona-

jmete sami pro sebe celý bazén 

(vstup pro až 8 lidí 400 Kč).

Cvičí si i hrají
Kromě plavání však nabízejí nej-

různější další aktivity a činnosti. 

Každé úterý je zde pilates pro ma-

minky s hlídáním dětí. „Chceme, 

aby se zde maminky i děti cítily 

dobře a odpočinuly si, a tak je cvi-

čení vždy jen pro pět maminek. 

Proto je lepší si lekci dopředu za-

mluvit,“ řekla nám paní Vlaďka. 

Cvičení však třikrát týdně je i pro 

děti, a to již od 2 měsíců do čtyř 

let. Dále se zde konají výtvarné 

kurzy od 2,5 let s rodiči, od 3,5 let 

samostatně. Zapomenout nesmí-

me ani na velmi oblíbenou  hu-

debně-pohybovou školu Yamaha 

Class a Ostrov objevů, kde naplno 

rozvinete všechny smysly vašeho 

děťátka. Nově začala do centra 

každé první úterý v měsíci do-

cházet výživová poradkyně, která 

zdarma poradí, jakou správnou 

výživu zvolit pro dokrmované dít-

ko, batole, při těhotenství i proti 

obezitě dětí i dospělých. 

V létě v novém
Horkou novinkou je, že se kurzy 

rozšíří i do dalších prostorů, a to 

nově stavěného centra volného 

času Na Fialce, které by mělo být 

již od léta v provozu. Zde bude 

k dispozici 25 metrů dlouhý bazén 

včetně brouzdaliště, a tak se od 

září můžete těšit na spoustu dal-

ších kurzů. Dopoledne zde bude 

vyhrazeno školám a školkám, 

které se již teď hlásí, a odpoled-

ne pak klasické výuce, která však 

zahrnuje i netradiční hry, jako je 

vodní hokej, pólo, házenou, vý-

uku potápění, sebezáchranných 

prvků, záchranářské...

Veškeré informace o kurzech 

naleznete na www.svetdetina-

dlani.cz, info o novém bazénu 

na www.nafialce.cz

Lenka Bartáková

ŘÍČANY – Umět plavat není 

zas tak velké umění, obzvláště 

dnes, když má každý druhý 

domek na zahradě bazén, 

v němž děti plavou takřka 

od batolecího věku. Ovšem 

umět plavat tak, abyste si 

zdraví tužili a nikoliv ničili, je 

už mnohem těžší, nemluvě 

o odbourání špatných návyků 

z „domácích lekcí“.

Požadujeme: min B + E, 

manuální zručnost, časová flexibilita. 

Nástup možný IHNED. 
Provozovna Ittec s.r.o. Modletice 106, 

Říčany 251 01   Kontaktujte:  
apastorek@ittec.cz, 777921222   

PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

SPA Salon

www.elysiumspa.cz

LÁZNĚ NA DOSAH RUKY V JESENICI

Vodní procedury – Finská sauna, Turecká sauna Chamam, Cedrový sud, 

 Ruská parní lázeň, Vířivky

Péče o tělo – Peeling, Zábaly, Talasoterapie, Parafínové vany

Masáže – Masážní lůžko NugaBest, klasická masáž, manuální lymfodrenáž,  

 relaxační, antistresová, medová a čokoládová masáž

SPA-box SPA JET

Přístrojové procedury – Lymfodrenáž, Terapie tlakem, Myostimulátor

Suchá lázeň CO
2

Kosmetické programy – Alqvimia, Queen of Egypt, 

 Anti stress, Silhouette, Well Systems

Lázeňské programy pro muže, ženy 

i malou společnost

Provozní doba: Út. – Pá. 10:00 – 21:00, So. – Ne. 12:00 – 21:00
Tel.: 776 369 388, 222 363 261
Nákupní 1127, Budova D11, Mladíkov – Jesenice u Prahy Kros v blátě málem utopený

Body, které budou chybět 
Trenér Zdeněk Hašek hodnotí poslední prohry Kunic v ČFL

� pokračování ze str. 1

„Jsou to hodně tvrdé podmínky, 

ale za počasí pořadatelé pocho-

pitelně nemůžou, o to více je tře-

ba ocenit všechny, kteří přišli na 

start, a pak můj obdiv patří po-

řadatelům, v takových podmín-

kách připravit tak náročný a při-

tom krásný závod, to zaslouží 

ocenění,“ říkal  Tomáš Dvořák.  

Není sporu o tom, že v takřka 

extrémních podmínkách byl 

štiřínský kros zdařilý a lze se jen 

těšit, že příští rok se bude nejen 

opakovat, ale především doufat 

v lepší přízeň počasí. Z výsledků  

je pozoruhodné, že vítěz běhu 

mužů na 5 000 m Michálek (roč-

ník narození 1968) dosáhl sice 

času 21:18 min., ale na stejnou 

trať dokázala vítězka závodu žen 

Poborská (1978) zaběhnout čas 

20:20 min. I to svědčí o tom, jak 

extrémní byly podmínky a měni-

lo se počasí. Když vyběhly na trať 

ženy, už jen mžilo. Více výsledků 

najdete na www.prespolníbeh.

strin.eu 

Text a foto: Jan Kotrba 

Plavání je víc než zábava
PRPR

FC Karlovy Vary – TJ Kunice 
3:0 (1:0)
HAŠEK: „Dnešní utkání se mi 

hodnotí těžko, protože prohra 

je zcela nezasloužená. Nebu-

du hodnotit výkon rozhodčích, 

protože to nedělám nikdy. Moje 

hodnocení bude hodnocení fak-

tů. Domácí se ujali vedení po 

standardní situaci, kdy lehký cen-

trovaný míč přeletěl špatně brá-

nícího Ilka a bohužel ani brankář 

Šebek si pro míč nevyběhl. Jestli 

domácí hráč využil ofsajdového 

postavení, není při této situaci 

tak důležité. Hned za chvilku se 

vyznamenal brankář domácích, 

kdy zneškodnil pěkné střely 

Marka a Podrazského. Po další 

dorážce Marka jsme se radovali 

z branky, ale byl zvednut pra-

porek pro ofsajdové postavení. 

Další střela Engelmanna skonči-

la na tyči. V těchto momentech 

byli domácí pod velkým tlakem 

a uchylovali se k nákopům hlav-

ně na Geňa, který dobře využí-

val svých zkušeností a kvalitním 

krytím míče našim obráncům 

dělal problém. Domácí bránili 

z hlubokého bloku, uměle hru 

zpomalovali a kouskovali. Kaž-

dá prohra je posouvající, když se 

dobře vyhodnotí a všichni se z ní 

poučí, a tak to také uděláme.“

TJ Loko Vltavín – TJ Kunice 
1:0 (0:0)
HAŠEK: „Prohra mrzí, ale ne-

máme se za co stydět. Hráči dali 

do utkání maximum, co v nich 

je, ale na domácí to nestačilo. 

Rozdíl mezi mužstvy je hlavně 

ve vápnech. Co se týče držení 

míče a kombinace, jsme lepší 

než Vltavín, ale jak v defenzivní 

části, tak v ofenzivní zaostáváme 

hlavně v důrazu vevnitř a okolo 

vápna a to dnes rozhodlo.“

Jan Kotrba    

KUNICE – Vedoucí tým České fotbalové ligy, fotbalisté 

z našeho regionu se doposud mohli pyšnit výbornými 

výsledky a vítězstvími. V posledních dvou kolech se jim však 

příliš nevedlo a utrpěli porážky. Body těchto zápasů, které 

sice nebyly  fotbalově špatné, možná budou při posledním 

účtování ligy a případném postupu do vyšší soutěže chybět. 

Zaznamenali jsme, co k oběma zápasům 

říká trenér Zdeněk Hašek.

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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SUPERMARKET 
NA HLUBOČINCE Otevírací doba: po - pá  7 - 21  

so - ne  8 - 21

Akční nabídka platí od 16. 5. do 13. 6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Změna ceny a tiskové chyby vyhrazeny. wwwwwwwwwwwwwww.abcsulicceeee..cczzz 

Olma 
čerstvé mléko 
1,5% pet 1 l 

Znojmia okurky 7 - 9 cm 
680 gr

Laguna 
aviváž 1 l
Harmony 
Senzitive 
Comfort 

Kvasový chleba 
kmínový 1 000 gr 
(po - pá)

BeBe 
Dobré ráno 400 gr
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Bavorská klobása 
Bavoriš 200 gr

Sunar 2 
complex 
600 gr

Becherovka 
38% 1 l

Leerdammer 100 gr 
Light plátky, Uzené plátky, Plátky

Bohemia 
sekt 
Demi sec 
750 ml

WC NET aktivátor 
septiků 288 gr

29,90

SUPER CENA 

AKCE 

309,90
389,90

39,90

34,90

29,90

36,90

Figaro 150 gr 
Karamelový úsměv
Nugátový úsměv

Figaro 
200 gr 
Jedna báseň 

59,90

SUPER CENY 

39,90

SUPER CENY 

29,90

SUPER CENY 

AKCE 

49,90

64,80276,20 AKCE 

199,00

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? 

Rezervace a další informace na čísle 774 488 910 nebo na poletimbalonem@nasregion.cz 
Rezervace je potvrzena při platbě ceny letenky na účet 1081108500/5500, v.s. 99002, 
do poznámky, prosím, uveďte jména letců. 

Tip na
dárekleťte balonem!leťte balonem! 

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

Dětská letenka pro let 1. června za 2 700 Kč! 
Uvidíte Karlštejn, Ameriku, Koněprusy, údolí Berounky a nebo Prahu. Podle toho kam bude foukat!

Tip 2

Tip 1 Speciální jarní cena 
od Našeho REGIONU

zarezervujte si letenku do konce května  

za 2 950 Kč (3 900 Kč) 

Editor – Zbyněk Pokorný: 
Let balónem jsem si vyzkoušel poprvé jen ze zájmu. 

Nakonec se z letu ale stal zážitek roku. 

Doporučuji všem jako skvělý dárek! 
A proč si koupit lístek od Našeho REGIONU? 
Vyjednali jsme pro vás skvělou slevu.


