
Všechny chutě 
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Útěk z televizního 
pekla

Páteční večer strávený u tele-

vize byl doslova peklem. Kde 

nic tu nic, ruka otlačená od 

neustálého přepínání kanálů. 

Ti chytřejší nebo snad akč-

nější z nás vypnuli přijímač 

a vydali se z pekla do ráje, tedy 

lépe řečeno, do kostela. V pá-

tek večer totiž probíhala v celé 

republice nebývalá akce – Noc 

kostelů. Desítky farností v re-

gionu nabídly do pozdních 

nočních hodin program, ladě-

ný jaksi více intelektuálně než 

většina TV kanálů. Mnohde 

se účastnily místní pěvecké 

sbory, místní osobnosti čet-

ly ukázky z bible. Obdivovat 

jsme mohli architekturu kos-

telů, někde dokonce spojenou 

s přednáškou, jinde promítali 

dokumentární filmy, onde sla-

vili výročí kostela výstavou do-

bových fotografií. Pro majitele  

iphonů byla dokonce k dispo-

zici aplikace iKostel, kde našli 

přehledné informace o koste-

lech v Praze a okolí, program 

a místění kostela. Škoda, že 

program většiny kostelů je tak-

to zajímavý jen jednou ročně. 

Zítra se zase vrátíme k tomu 

digitálnímu v tele-

vizi... A nebo ne?

GLOSA

Dobrobazar opět 
pomůže

ČESTLICE – Dobročinný 

bazar se letos koná v neděli 

16. června. Stejně jako v po-

sledních letech můžete přijít 

podpořit domácí péči o ter-

minálně nemocné, tedy o ty, 

kteří se ocitli v poslední fázi 

nemoci a jejich rodiny si je 

přejí mít v této době doma. 

Organizátoři se rozhodli 

pomoci mobilnímu hospici 

Cesta domů, který působí 

především na území hlav-

ního města, a Nadačnímu 

fondu Krtek. Na dobrou věc 

přispějete koupí vstupenky, 

výherních losů, občerstvení, 

účastí v dražbě a samozřej-

mě zakoupením rozmani-

tých předmětů. Dobrobazar 

s bohatým programem se 

otevře v 09:30 na farní za-

hradě vedle kostela svatého 

Prokopa. Potrvá do 15.30 

hod. Další informace najdete 

na http://cestlice.farnost.cz.

 (red)

KRÁTCE

Zbyněk Pokorný
pokorny@nasregion.cz

Senzační vítězství
V Kostelci u Křížků se v soutě-

ži požárního útoku a běhu přes 

překážky s hasičskou výstrojí 

utkaly čtyři sbory okrsku č. 1 

Kamenicko, z Těptína, Lojovic, 

Kostelce u Křížků a Nechánic.

Velkopopovičtí hasiči z Lojovic 

první místa ve všech kategoriích 

dospělých. Lojovické hasičky se 

tím staly absolutními vítězka-

mi v požárním útoku prvního 

okrsku. Vysoké ocenění převzal 

v rámci závodu „superseniorů“ 

pan Jiří Šebek, z Kostelce u Kříž-

ků, přímo z rukou velitele OSH 

Praha-východ pana Laciny. 

Poprvé ve Vestci
Byť to není tak úplně pravda, 

protože první závody se usku-

tečnily vloni v rámci oslav 

100 let založení SDH Vestec. Na 

ty letošní pod názvem Vestecký 

vodník se můžete těšit 8. června 

na hřišti ve Vestci. Účast v sou-

těži ještě můžete potvrdit do 

31. 5. 2013 na email milan.pe-

trus@vitrum.cz nebo na mob. 

Milan Petrus 777 693 221. 

Zbyněk Pokorný

Náš REGION rozšiřuje péči o zákazníky 

Hledáme novou kolegyni/kolegu:

OBCHODNÍKA SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ

PRO MENŠÍ ZÁKAZNÍKY

Náplň práce: obchodník vymýšlí a formuluje nabídku pro menší firmy a jedná 

s těmito zákazníky zejména elektronicky a telefonicky

Výkon práce: v kanceláři v Praze na Smíchově a v terénu u zákazníků

Požadavky: komunikativnost, systémovost, kreativita, týmový duch, spolehlivost

Pracovní životopis posílejte na sercl@nasregion.cz

Benzinku JIMO najdete upro-

střed Radlíku, nedaleko známé 

palírny lihovin. Svými žlutočer-

venými barvami je nepřehléd-

nutelná. Čerpáme natural 95. 

Na stojanu visí certifikát, který 

prozrazuje, že minulý týden pro-

běhla kontrola pohonných hmot 

– bez závad. Uvnitř prodejny vi-

díme ještě jedno avízo: Bonuso-

vá karta. O co se jedná? Zeptáme 

se na pokladně.

Paní pokladní nám před zaplace-

ním nabízí žlutou kartičku JIMO se 

slovy:  Nic vás to nestojí a na kaž-

dém litru ušetříte 30 haléřů. Navíc 

natankované litry se vám sčítají, 

tak můžete mít ještě větší slevu. 

Ale musíte jezdit pravidelně…

� pokračování na str. 4

Do útoku!
Soutěže v požárním sportu 

jsou v regionu doslova 

v plném proudu. V polovině 

května proběhl tradiční 

závod v Kostelci u Křížků, 

ve Zlatníkách nebo ve 

Zvoli. Historicky první 

soutěž chystají ve Vestci, 

a těšit se můžeme na 

oslavy dvou významných 

jubilejí, v Křížkovém Újezdci 

a v Herinku.

11. května se konala Okrsková soutěž  13. a 14. okrsku Okresního sdružení hasičů Praha-západ. Letošní ročník uspořádali hasiči 

ze Zvole, 18. května proběhl Memoriál Josefa Procházky a Jaroslava Šubrta ve Zlatníkách

V bývalé dolní třídě u vcho-

du, která je již (díky i Petrovi 

Pavlíkovi a jeho kamarádům) 

téměř definitivně zrekonstru-

ována, vznikla zatím provizor-

ní kavárna, výstavní síň a díky 

počasí i koncertní síň, v níž 

proběhla vernisáž výstavy ob-

razů Markéty Filipové a poté 

koncert kapely Jazzoví kluci.  

V další třídě v přízemí byla in-

stalována výstava fotografií, vy-

svědčení a dalších dokumentů 

vážících se k téměř dvousetleté 

historii Staré školy. V kavárně 

a na zahradě se podávala káva 

a sladké výrobky, které napekly 

vranské přítelkyně tohoto pro-

jektu, a před budovou přísluš-

níci Military Game prodávali 

pivo, limo a pekli langoše. Celé 

akce se zúčastnily více než dvě 

stovky lidí a věřím, že byli spo-

kojeni.

� pokračování na str. 3

Kam pro kvalitní benzín?
Před letní sezonou jsme 

navštívili čerpací stanici JIMO 

na Radlíku, která se pyšní 

titulem Nejlepší čerpací stanice 

roku 2011 v anketě časopisu 

Petrol. Je skutečně tak dobrá? 

Vyzkoušeli jsme jejich služby.

Jak poznáme kvalitní benzínku? „Naše firma je 

partnerskou čerpací stanicí Unipetrolu. Tím garan-

tujeme kvalitu pohonný ch hmot, která je u nás na 

prvním místě. Jsme také zařazeni do programu Pe-

čeť kvality a měsíčně se tu odebírají vzorky – certi-

fikát můžete vidět na prodejně.“

Židle pro starou školu
VRANÉ NAD VLTAVOU  

V neděli 12. 5. byl tedy 

objekt staré školy, troufnu si 

říci slavnostně, představen 

veřejnosti při příležitosti akce 

Židle pro Starou školu.

Co nás ještě čeká?
• Oslavy Herink 110. výročí
 29. 6. Herink 

• Soutěž Radějovice
 22. 6. Radějovice 

• Soutěž Popovičky,
 Huntovický útok
 8. 6. Chomutovice 

• Oslavy SDH
 Křížkový Újezdec
 15. 6. Křížkový Újezdec 

Krásné momentky, výborné výkony i diváckou kulisu přinesla tradiční soutěž 1. okrsku v Kostelci u Křížků. To, co nevidíte, je 

Lojovický Honza Šmíd

Namícháme pro vás letní koktejl
(články, inzerce)

LÉTO JE
TADYP

Ř
ÍL

O
H

A

Kontaktujte:

Jan Kábrt, 774 488 915

kabrt@nasregion.cz
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ELLA
jede dál...
Noví majitelé sportovního 
centra chtějí nabídnout 
kvalitní služby

Eva a Vašek?
Renata
a Josef
Pospíšilovi!

PRPR
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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. 
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DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness. Outdoorový 

fi tness program Fitmami pro mamin-

ky na mateřské dovolené. Lekce jsou 

určené pro všechny maminky, které 

mají doma dítě do 4 let, nemají hlí-

dání a chtějí udělat i něco pro sebe 

a svou postavu. Lekce se konají kaž-

dé 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. 

13. 6. – 16. 6. 
• In-line víkend se zastávkou v Berlí-
ně, zájezd na bruslích či na kolech. Kon-

takt: 777 676 671, jitka@opinvest.cz

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 cent-

ru Baráčnická Rychta 

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

140,- lekce, kontakt: Bára Kadlčíková 

syraell@seznam.cz 

JESENICE
13. 6. – 7:00

• Zájezd. Sdružení zdravotně posti-

žených pořádá zájezd. Informace u V. 

Šmídové, tel.: 241 931 956 

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 ško-

lačky Banty. Dívka žije v chudinské 

čtvrti Kibera v Nairobi, hlavním městě 

Keni. Autorem snímků je německý 

profesionální fotograf Kiên Hoàng Lê, 

který velmi citlivě zachytil všední ži-

vot v Keni.

6. 6. – 9:00
• Mícháme čarodějné lektvary. 

Školka Lískáček zve rodiče s před-

školními dětmi od tří let na veřejnou 

akci v Jílovém u Prahy. Kdo uvaří ča-

rodějný lektvar? Akce proběhne od 9 

do 12 hod. a je pro veřejnost zdarma. 

Sraz je v 9 hod. před klubovnou JUKY, 

Komenského 365, Jílové u Prahy. 

S sebou: oblečení do přírody s ohle-

dem na počasí, svačina, pití. Bližší in-

formace a rezervace místa viz http://

liskacek.euweb.cz

10. 6. – 14. 6.
• Veřejné tréninky a zápisy do 
sportovních kroužků pro šk. rok 
2013/2014. Aerobic, Step Aerobic, 

Box, Atletická přípravka, Sportovky, 

Jóga pro děti, Nápravné cvičení. Hol-

ky, kluci, užijte si sportovní odpoledne 

v Po – Čt od 16 hod., Pá od 14 hod., 

na venkovním hřišti ZŠ Jílové u Prahy, 

při špatném počasí v sokolovně TJ 

Sokol Jílové, info: lucieungerova@

centrum.cz, mobil: 737 637 619

12. 6. – 16:30
• Zápis do Lískáčku na školní rok 
2013/2014. Zájemci o výchovu dětí 

v přírodě mohou zapsat děti od tří 

do sedmi let do Lískáčku v Jílovém 

u Prahy na jeden, dva nebo tři dny 

v týdnu. Školka je otevřena v pondělí, 

středu a čtvrtek 8 – 16 hodin. Zápis se 

koná v klubovně JUKY, areál ZŠ, Ko-

menského 365, Jílové u Prahy. Bližší 

informace o programu školky nalez-

nete na http://liskacek.euweb.cz

13. 6. – 18:00
• Tradiční čínská medicína – před-
náška. Přednáška o tradiční čínské 

medicíně a akupunktuře. Dozvíte 

se, na jakých principech je založena 

čínská medicína – základních pojmy 

a pochopení vztahů mezi nimi, teorie 

Ying a Yang, vztahy 5 základních prv-

ků, zajímavé příklady ze života. Jak 

nám může čínská medicína pomoci 

v běžném životě. Ukázky akupunktury 

a moxování. Centrum Elle-ments, 18 

– 19.30 hod. Info www.elle-ments.cz 

nebo 603 539 810 

15. 6. – 10:00
• Rodinné konstelace – seminář. 
Konstelovat lze všechno, co je možné 

chápat jako systém. Konstelacemi lze 

řešit zejména: problémy v rodinách, 

problémy v partnerských vztazích, 

zdravotní, pracovní, fi nanční problé-

my a mnoho dalších témat. Konste-

lace podle B. Hellingera jsou zážitko-

vou metodou sloužící k sebepoznání 

a osobnímu rozvoji. Centrum Elle-

ments, 10-18 hod, více info www.

elle-ments.cz nebo 603 539 810

PRŮHONICE
28. 5. – 30. 6. 

• Byliny a koření. V Dendrologické 

zahradě

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

parku si dovoluje na základě úspěchu 

první výstavy pozvat milovníky krajin-

né fotografi e a Průhonického 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, Pla-

za Novodvorská, v Praze 4 

8. 6. – 8:45
• Letní trvalky. Největší atrakcí dend-

rologické zahrady jsou na začátku léta 

kvetoucí trvalkové záhony. V průběhu 

exkurze projdeme všechny záhony 

s kvetoucími trvalkami jak v okolí Čer-

ného rybníka, tak i pnoucími dřevinami. 

Komentovaná exkurze začíná v 8:45 

u hlavního vchodu do Dendrologické 

zahrady v Průhonicích. Rezervace nut-

ná viz www.dendrologickázahrada.cz

ŠEBEROV
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 připra-

ví vystoupení. Vystoupí Pepa Vojtek, 

provázet nás celé odpoledne bude 

Ondra Havel. Všem, kteří pomáhají 

s organizací, patří dík. Více na www.

seberov.cz

14. 6. – 18:00
• Závěrečný koncert žáků pěvecké 
třídy paní učitelky Šatavové. Na 

koncertě vystoupí sólisté, dua a smí-

šený komorní sbor Bella campanula 

a dále žáci, kteří ke zpěvu studují ob-

ligátní klavír. Chodovská tvrz

ŠTIŘÍN
14. 6. – 19:30

• Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues. 
Předprodej vstupenek na recepci 

– tel.: 255736111-2 a v síti TICKET-

STREAM 

16. 6. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Heroldovo 

kvarteto, Jan Simo (I. housle, II. hous-

le, viola, violoncello, klavír). Debussy 

– Dvořák. Předprodej vstupenek na 

recepci – tel.: 255736111-2 a v síti 

TICKETSTREAM 

VELKÉ POPOVICE
8. 6. 

• Den Kozla. Oblíbený Den Kozla se 

letos uskuteční v areálu pivovaru ve 

Velkých Popovicích. Již 21. ročník pivní 

slavnosti se ponese v duchu poctivého 

piva, grilování, a tradičních řemesel. 

Návštěvníci mohou ochutnat rekordní 

pivní klobásu a další grilované spe-

ciality připravované s pivem. Velkým 

lákadlem bude také pivní specialita 

– Nefi ltrovaný Kozel. Kapela No Name. 

Více informací na www.kozel.cz

VESTEC
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 Ves-

teckého rybníka. Registrace 16:00 – 

16:20 hod. Startovné 20 Kč. Odměna 

čeká na každého účastníka! www.

rcbaracek.cz 

13. 6. – 15:30
• Velká cesta pro malé pulečky II. 
RC Baráček ve Vestci pořádá další 

ročník úspěšné enviromentální akce 

pro děti Velká cesta pro malé puleč-

ky. Přijďte strávit se svými dětmi pří-

jemné odpoledne v okolí Vesteckého 

rybníka. Na děti budou čekat zábavné 

úkoly na téma příroda a životní pro-

středí, při kterých nejenže prokážou 

své znalosti a pohybové dovednosti, 

ale samozřejmě se i něco přiučí. Více 

informací na www.rcbaracek.cz

VRANÉ NAD VLTAVOU
8. 6. 

• Volejbalové slavnosti a koncert. 
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. srdečně 

zve na již 8. ročník sportovně – zá-

bavné akce. Přes den můžete fandit 

volejbalovým týmům, zahrát si pink 

ponk, badminton, zaskákat si v nafu-

kovací žirafě a bohatě se občerstvit 

(pečené prase, klobásy, steaky, pivo, 

limo, atd.). Od 19 hodin zahraje fol-

krocková kapela Flám. Více info na 

www.sokolvranenadvltavou.cz

ZVOLE
29. 4. – 30. 6. 

• Lezení pro školáky. Kroužek leze-

ní pro školáky na horolezecké stěně 

(PO-ST, 13:00-15:00 hod.), pořádá 

Mateřská škola – Akimova školička, 

termíny budou upřesněny, www.aki-

movaskolicka.cz
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kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

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

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

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

TJ Tatran Kamenný Přívoz zve na 

Fotbalové odpoledne v Kameňáku.
dne 15.6. 2013 na hřišti v Kameňáku od 11h.

Děti si zde mohou vyzkoušet své fotbalové dovednosti o pěkné ceny, 

dospělí si přijdou na své při dovednostních soutěžích. Rádi přivítáme děti 

do fotbalové školičky (ročníky narození 2008-2009).

Celá akce bude doprovázena hudbou a mluveným slovem.

Chybět nebude ani spousta sladkostí, dobrého jídla a pití.

Změna programu vyhrazena



z obcí 3Čtvrtek 30. 5. 2013 • JV11

KRÁTCE KRÁTCE

 Okoř se opět těší!
OKOŘ – Srpnový Festival 

Okoř se na vás opět po roce 

těší! V sobotu 17. srpna vy-

stoupí Kryštof, Tomáš Klus, 

Miro Žbirka, Nightwork, 

Ondřej Brzobohatý a další. 

Vstupenky v předprodeji od 

1. června v předprodejní síti  

Ticketportal. V předprode-

ji  400,- Kč, na místě v den 

konání festivalu od 13 hod. 

450,- Kč. Děti do 12 let a vo-

zíčkáři mají vstup zdarma.  

Pravidelně aktualizované in-

formace naleznete na úplně 

nových webových stránkách 

www.festivalokor.cz (red)

Štafetový běh 
Corpus Domini

DOLNÍ BŘEŽANY – Ve čtvr-

tek 23. května uvítaly Dolní 

Břežany štafetu Corpus Do-

mini 2013 – sedmý ročník 

štafetového běhu, který star-

tuje v Praze a končí v ital-

ském městě Orvieto. Štafe-

tový běh vede po stopách 

českého kněze Petra k 750. 

výročí jeho cesty z Prahy do 

Říma. Křesťanský svátek Bo-

žího těla se slaví po celém 

světě vždy devět týdnů po ve-

likonočních svátcích. Dolní 

Břežany se staly již tradiční 

zastávkou této štafety, ten-

tokrát bylo místem setkání 

zdejší náměstí Na Sádkách. 

Krátce po desáté hodině 

ožilo náměstí bouřlivým po-

tleskem, který uvítal vytrvalé 

běžce. Po krátkém uvítacím 

proslovu starosty Věslava 

Michalika došlo na zápis do 

Knihy poselství, jež mapu-

je jednotlivá setkání a která 

bude v rámci oslav Corpus 

Domini předána starostovi 

italského Orvieta. 

Ing. Lucie Vospělová

(redakčně zkráceno)

Oznámení
PYŠELY – Dne 21. 6. 2013 

v době od 8:00 do 12:00 ho-

din bude přerušena dodávka 

elektřiny v ulici Husova – 

rodinné domy po levé stra-

ně od č. p. 64 včetně po č. 

p. 55 včetně. (red)

Kdo vyhrál 
ZLATÝ LIST?

VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Středočeské krajské kolo 

41. ročníku přírodovědně-e-

kologické soutěže Zlatý list 

uspořádalo o víkendu 11. – 

12. 5. Centrum ekologické 

výchovy Zvoneček. Trasa 

soutěžní stezky byla vedena 

po značených turistických 

stezkách a po naučné stezce 

na Zvolskou homoli, aby byla 

jistota, že se nikdo neztratí, 

což se až na jednu jedinou 

výjimku povedlo. Soutěžící 

čekalo na trase 8 stanovišť, 

na kterých měli prokázat své 

znalosti z botaniky a dend-

rologie, meteorologie a as-

tronomie, geologie, bezob-

ratlých, ornitologie, ochrany 

životního prostředí, ekologie 

a obratlovců. Soutěžící moh-

li hrát hry vyrobené dětmi 

z místní základní školy v rám-

ci několikaletého projektu 

Náš region, využít nabídku 

odborné knihovny CEV Zvo-

neček nebo hrát deskové 

a společenské hry v klubovně 

ekocentra. Kateřina Vrtišková

Odstávka elektřiny
CHOMUTOVICE – Dne 3. 6. od 

7:00 do 15:00 bude přerušena 

dodávka elektřiny v Chomu-

tovicích v ul. Strmá, K Návsi 

od č. p. 41 směr Radimovice, 

hlavní silnice od ul. Strmá 

+ č. p. 24 směr Radimovice. 

Případné dotazy směřujte na 

linku 840 840 840. (red)

3. ročník Lhoteckého 
volejbalového turnaje

LHOTA – V sobotu 8. 6. od 

9:00 se koná volejbalový 

turnaj na antukovém kurtu 

ve Lhotě u Dolních Břežan. 

Bohaté občerstvení je zajiš-

těno na místě. Letošní motto 

turnaje je „Když na Medarda 

balón létá, dočkáme se krás-

ného léta.“  Přijďte se podí-

vat a zafandit.

Komise pro sport a tělovýchovu DB

Jízda slunovratu
DOLNÍ BŘEŽANY – Náměstí 

v Dolních Břežanech 22. 6. 

od 10:00 ožije jízdou veterá-

nů do vrchu. Nebude chy-

bět stylová muzika, módní 

dobová přehlídka, historic-

ké motocykly Hradní stráže 

ČR, soubor skotských dudá-

ků, bubeníků a tanečníků. 

A Naďa Urbánková s kape-

lou. Lucie Vospělová

Našel se pes!
V R A N É  N A D  V L T A V O U  

Pes je nyní na OÚ, volejte 

720 513 119. (red)

Objížďka!
PRŮHONICE – Oznamu-

je, že v termínu od 14. 5. do 

28. 6. 2013 bude z důvodu 

výstavby dešťové kanalizace 

uzavřena komunikace v pro-

storu křižovatky ulic For-

manská a Josefa Bíbrdlíka. 

Újezd u Průhonic bude zcela 

neprůjezdný. Objízdná trasa 

je vedena přes Rozkoš, Hrn-

číře a Šeberov. (red)

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

ÚDRŽBA 
ZAHRAD

MgA. Jan Tesař
www.gardenservice.snadno.eu

sečení travnatých ploch 
sekačkou nebo křovinořezem, 
vertikulace, tvarování dřevin 

a živých plotů, prořezávání keřů 
a stromů, vysávání listí, čištění 
dlažby vysokotlakým čističem, 

pletí, odvoz bioodpadu atd.

tel: 723 880 770

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

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

si dovoluje na základě 
úspěchu první výstavy 
pozvat milovníky krajinné 
fotografie a Průhonického 
parku na OBNOVENOU, 
ROZŠÍŘENOU výstavu svých 
fotografií ze všech ročních 
období parku.

Park byl pro svou krásu zapsán 

na Seznam světového kulturního, 

přírodního dědictví UNESCO.

Vystavené fotografie nezahrnují 

fotky z předchozích výstav 

fotografa v Průhonicích, Odolena Vodě, 

Tatranské Lomnici a na hradě Nouzov, 

ani z jeho knihy Průhonický park, 

fotografický průvodce, vydané 

koncem roku 2009.

Výstava se koná v Obchodním centru 

TESCO, PLAZA NOVODVORSKÁ v Praze 

4, na ulici Novodvorské, u autobusové 

zastávky Sídliště Novodvorská

Od 1. června do 30. června 2013

Židle pro starou školu
� pokračování ze str. 1

Prodej se nezdařil
Již minulé zastupitelstvo obce 

se zabývalo osudem historické 

budovy základní školy u koste-

la, která se uvolnila po dostavbě 

nové budovy, do níž se 1. stu-

peň ZŠ přestěhoval, čímž zůsta-

la původní budova bezprizorní. 

Tehdy padaly nejrůznější návr-

hy na využití objektu a nakonec 

byl odhlasován návrh, aby byla 

budova prodána. K velké, nejen 

mé, radosti, se prodej za stano-

venou částku nepodařil, a tak se 

nové, tedy současné zastupitel-

stvo obce opět začalo otázkou 

– co s ní – zabývat. Tentokrát 

zvítězil dle mého názoru zdravý 

rozum a bylo odhlasováno, že 

se budova nebude prodávat, ale 

bude dána k dispozici občan-

skému sdružení pro volnočaso-

vé aktivity.

Tak tedy díky Pavlovi Filipovi, 

jeho ženě Majce, Filipu Ditri-

chovi, Nadě Frélichové a něko-

lika dalším nadšencům vzniklo 

občanské sdružení Stará škola 

Vrané nad Vltavou a opět řešilo 

již položenou otázku – co s ní. 

Těchto několik nadšenců se 

však do celého projektu obulo 

s plnou vervou. A nejen že za-

čali na budově fyzicky praco-

vat, ale dali celému projektu le-

gislativní formu a díky mnoha 

dalším dobrovolníkům, kteří 

finančně či materiálně vypo-

mohli, vznikl fond, z něhož se 

daly uhradit alespoň základní 

úpravy tak, aby mohl být objekt 

dobrým způsobem využíván.

 Martin Smetana

občan Vraného nad Vltavou

V podvečerních hodinách ve 

čtvrtek 23. května zde došlo k za-

jímavému propojení prezentace 

výtvarných děl, hudby i mluve-

ného slova. Magdalena Říčná 

vystudovala propagační grafiku, 

ilustraci a kaligrafii a v současné 

době se věnuje převážně akvare-

lům i propagační grafice,  vytváří 

slepotisky, ilustruje knihy, navr-

huje knižní přebaly a obaly pro 

CD. Místo v galerii Jacques bude 

až do konce prázdnin patřit pře-

vážně právě jejím akvarelům - 

krajinám či výjevům se zvláštní, 

poetickou náladou, zdůrazňující 

sílu okamžiku. Magdalena Říčná 

dlouhodobě spolupracuje s další 

zajímavou umělkyní - básnířkou 

(původní profesí psycholožkou) 

Kristinou Černou. Tyto dvě dámy 

dala zajímavým způsobem více 

než před dvaceti let dohromady 

maminka jedné z jejich společ-

ných kamarádek – a čas ukázal, 

že to rozhodně nebyla špatná 

volba. Dámy spolupracují na 

tvorbě grafických listů, kalendá-

řů i dětských veršovánek – básně 

Kristiny Černé se s tvorbou Mag-

daleny Říčné vzácně doplňují. 

Text a foto: Jitka Langová (PR)

Hlavními hvězdami však byli 

Renata a Josef. Ti patří k popu-

lárním artiklům českého show-

byznysu. Znáte je především 

z televizního pořadu „Za vesnic-

kými muzikanty“, který vysílala 

Česká televize. Specializují se 

na světové evergreeny, operetní 

melodie, oblíbenou klasiku čes-

ké melodické hudby minulého 

století i folklorně laděný reperto-

ár. Se šarmem rozdávají dobrou 

náladu, na koncertech umějí vy-

kouzlit neopakovatelnou atmo-

sféru, přesně takovou, jaká byla 

celý večer v psárské hospůdce 

Na hřišti. (red)

VÍTĚZSLAV
MOTL

DLOUHOLETÝ FOTOGRAF 
PRŮHONICKÉHO PARKU

Každým pádem netradiční
Série výstav v galerii Jacques 

v Dolních Břežanech pokračuje

Prostory v galerii Jacques jsou přístupné široké veřejnosti – do konce léta se tak 

nabízí možnost užít si zvláštní, poetickou náladu vystavovaných akvarelů i dopro-

vodných básní

Jestliže se výstavy rozmanité 

umělecké tvorby v prostorách 

galerie Jacques v Dolních 

Břežanech stávají tradičním 

obohacením kulturního života 

v obci, vernisáž k výstavě 

děl všestranné brněnské 

umělkyně Magdaleny Říčné 

pak byla každým 

pádem netradiční.  

INZERCEINZERCE

Eva a Vašek?
Ne, Renata a Josef Pospíšilovi! 
Hvězdný pár harmonikářské-

ho hudebního nebe součas-

nosti zavítal do Psár. Tam se 

konal již 3. sraz heligonek. 

Opět nechyběli heligonkáři 

z Plzně, Prahy, okolí Ondře-

jova i místní nadšenci.
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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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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

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
1,1 m DEKORU 

v CENĚ 3200,- Kč 

ZDARMA

Alqvimia je luxusní, čistě pří-

rodní kosmetika, vycházející 

ze starověkých umění alchy-

mie a tradiční aromaterapie. 

Pro dnešní svět Alqvimia znovu 

objevuje mistrovství tradičního 

parfémářství, které propojuje 

s nejnovějšími technologiemi 

výroby přírodní kosmetiky.

Kosmetická ošetření Alqvimia 

jsou prováděna 100% přírod-

ními prostředky, obsahují-

cími pouze cenné rostlinné 

oleje, vzácné esence a další 

substance, jejichž skvělé kos-

metické vlastnosti jsou známy 

po tisíciletí. Svou jedinečnou 

kvalitou garantují okamžitý 

a viditelný účinek – projas-

nění, zjemnění a vyhlazení 

pleti, minimalizaci vrásek, 

zpevnění pokožky a účinný 

boj s celulitidou.

Nádherné vůně, jemnost jed-

notlivých produktů a rituální 

atmosféra provázející ošetření 

pak přinášejí hluboký prožitek 

a prospěch nejen pleti, ale i sta-

vu duše a mysli.

Queen of Egypt, Oasis of 
Serenity, Silhouette, 
tři rituály, které jsou v Elysi-

um Spa připraveni nabídnout. 

Všechny zahrnují:

• Celotělový peeling směsí 

solí z Mrtvého moře a speciál-

ních olejů.

• Zpevňující tělový zábal z moř-

ských řas nebo bahna a von-

ných esencí.

• Kompletní kosmetické ošetře-

ní  obličeje dle typu pleti – hyd-

ratace, lifting.

• Celotělová relaxační aroma 

– masáž.

Kosmetický efekt:
Hloubková detoxikace, pročiš-

tění pokožky a zklidnění zánětů, 

hydratace, regenerace a hloub-

ková výživa, lifting pleti.

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

ALQVIMIA
královna tradiční přírodní kosmetiky

Nevíte co je to 

alqvimia? Nikdy 

jste o ní neslyšeli. 

V minilázních Elysium 

Spa v Jesenici u Prahy vám 

ji nabídnou v té 

nejčistčí podobě.  

Zábaly z mořských řas jsou opravdovým uměním

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

Co na to pan majitel?
Kartičku si necháme vystavit 

a ptáme se na pana majitele. 

Ten by nám měl prozradit, co 

chystá nového pro zákazníky. 

Přichází pan Moravec: „Vidím, 

že máte naši kartu, máte štěstí, 

minulý týden jsem přiobjed-

nával další. Nečekal jsem, že 

o ně bude takový zájem. Re-

gistrujeme již více než tisícov-

ku vydaných karet. Jsou pro 

kohokoli, kdo k nám přijede 

a zažádá si na pokladně. Kro-

mě karet pro zákazníky máme 

ještě speciální kartičky pro fir-

my. Ty mohou u nás tankovat 

na fakturu též s výraznou sle-

vou. Využívají je desítky firem 

ze širokého okolí.“

Mycí centrum
Další novinku nám prozradil 

pan Moravec záhy: „Momentál-

ně mám plnou hlavu našeho no-

vého projektu – mycího centra. 

Jedná se o zcela ojedinělou tech-

nologii mytí vozidel. Mycí cent-

rum bude součástí areálu čerpa-

cí stanice. Vzhledem k tomu, že 

od našich zákazníků slýcháme 

poptávku na vysavače, budou 

i ty součástí vybavení myčky.“

Úsměv nadevše
Zdá se, že jsme tentokrát natre-

fili na čerpací stanici s kvalitním 

benzínem, ale i zázemím. Kro-

mě toho, že tu najdete čisté toa-

lety, můžete tu samozřejmě také 

nakoupit něco na zub, potřeby 

na grilování, u stojanů doplnit 

vodu do vstřikovačů, a to pří-

mo z výdejního stojanu. Usměv 

paní pokladní vás potěší, přes-

tože jim tu necháte své peníze. 

Loučíme se s panem majitelem, 

kupujeme bagetu a vyrážíme na 

cestu do redakce.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Kam pro kvalitní benzín?

Italská atmo-

sféra na vás 

dýchne, ještě 

než stačíte říct 

pizza. Tedy vlast-

ně, možná se vám 

stane, že tohle slovo za 

celou návštěvu restaurace ani 

nevyslovíte. Protože v jídelním 

lístku najdete řadu jiných speci-

alit, které stojí zato ochutnat. Ať 

to jsou steaky z hovězího masa 

z Uruguaye, Argentiny či Brazí-

lie, čerstvé ryby, které sem vozí 

opravdu čerstvé, až po těstoviny 

či saláty. A pokud ještě 

stále máte chuť na 

pizzu, vězte, že 

vybírat může-

te z mnoha 

druhů!

Baby friendly
To vše si mů-

žete vychutnat ve 

stylovém světlém interiéru, 

v baby friendly prostředí. „V naší 

restauraci máme dva dětské kout-

ky i venku dětské hřiště s houpač-

kou. Do restaurace je bezbariéro-

vý přístup a zázemí s toaletami 

s přebalovacím pultem,“ provádí 

nás restaurací její ředitel Vít Bar-

ták spolu s manažerem Martinem 

Zimmerem. Během oběda je Bru-

nello nekuřácké, odpoledne si tu 

vyberete jak z kuřácké, tak ne-

kuřácké části, které jsou od sebe 

stavebně odděleny. 

Párty podle vašich představ
V případě potřeby je uvnitř re-

staurace k dispozici až 100 míst 

a téměř 80 míst na zahrádce. 

„Samozřejmě jsme schopni 

zorganizovat jakoukoli párty, 

oslavy včetně svatebních i  

cateringu u nás i mimo 

restauraci,“ dodává 

Vít Barták.

Ač je Brunello pře-

devším italská 

restaurace, nabí-

zí každý všední 

den české polední 

menu. „Vždy máme 

v nabídce nějaké čes-

ké jídlo, italské a pří-

padně salát nebo těstoviny. 

„Naše chlouba je nejen moderně 

vybavená kuchyně, kvalitní per-

sonál, který pravidelně navště-

vuje profesní kurzy a školení 

v Pražském kulinářském institu-

tu,“ doplňuje Martin Zimmer.

Hodnocení naší redakce? 
Během našich cest 

po regionu 

jsme prošli 

desí tky 

restau-

r a c i 

a mu-

s í m e 

p ř i z n a t , 

že prostředí 

a přístup byl v Bru-

nellu na vysoké úrovni. Během 

návštěvy jsme měli pocit, že když 

do Brunella jednou zavítáte, ne-

bude to vaše poslední večeře, ale 

že se do Toskánska u Prahy rádi 

vrátíte. Zbyněk Pokorný, (PR)

Kontakty:
Pizzerie Brunello

ABC Sulice, Hlubočinka 813

e-mail: info@pizzerie-brunello.cz

www.pizzerie-brunello.cz

Tel: 323 605 667

Kousek Toskánska na okraji Prahy
SULICE – Věděli jste, že víno Brunello di Montalcino patří 

k tomu nejlepšímu, co italský region Toskánsko nabídl 

světu? Tedy kromě Leonarda da Vinciho, který tu strávil 

třicet let života. Tento italský region je pověstný nejen svým 

kulturním odkazem, spojeným s Florencií a géniem jménem 

da Vinci, ale také vynikající gastronomií. A za tou jsme 

se vypravili... kousek od Prahy, do nově otevřené 

pizzerie Brunello, která nese název právě podle 

vyhlášeného toskánského červeného vína.

Objednávejte jako Ital:
• pollo – kuře

• bistecca di manzo – hovězí steak

• prosciuto cotto – dušená šunka

• prosciuto crudo – parmská šunka

• arrostito pesce – pečená ryba

Otevírací doba 
Po - Čt 11:00 – 23:00
Pá - So 11:00 – 23:00

Ne 11:00 – 22:00

Rozvoz pizzy 
objednávejte na tel. 731 752 751

Šéfkuchař doporučuje:
• Jehnečí kotletky s omáčkou 

demi glace a čerstvým listovým 

špenátem

• Pizza Brunello – pizza na 

smetanovém základu s hříbky, 

cherry rajčaty, dušenou šunkou 

(prosciuto cotto) a mozzarelou

• Pečená pražma s olivami, 
rajčaty a šalotkou

• Fusilli con pollo i  broccoli – 

fusilli s kuřecím masem a brokolicí
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VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy, půdy

STAVEBNÍ PRÁCE – ploty, příjezdy, chodníky, demolice

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

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

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

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

Horland
s.r.o.

kontejnery 
bagry

ZAHRADNICTVÍ 
D. Jirčany

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

s kvalifikací předškolní a mimoškolní 
pedagogika a spolehlivým, aktivním 
a tvořivým přístupem k práci

Hra na hudební nástroj vítána

Kontakt: msvestec@seznam.cz

Mateřská škola 
Vestec, 
příspěvková organizace

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem v Průhonicích 

přijme: 
Uklizečku/uklizeče 
do pracovního poměru 

na plný úvazek.
Pracoviště:

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Nástup od 1. 8. 2013.

Informace: pí. Baumannová
tel.: 271 015 288 (od 7:00 do 15:30)

Ella studio pokračuje nově pod 
NOVÝM MAJITELEM

Špička Fitness s.r.o.

www.studioella.cz

email: info@studioella.cz

tel.: +420 775 159 565

Provozní doba: po – pá: 7 – 22, so: 8 – 22, ne: 10 – 22

Fitness s.r.o..r.o.

od června 
TRX a LET´S DANCE

INZERCEINZERCEPERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

INZERCEINZERCE

„Kolem sportu se točím celý ži-

vot, ačkoliv mou profesí je reali-

zace zahrad a stavební činnost,“ 

vysvětluje Ladislav Špička. 

„Koncept fitness studia ELLA se 

mi vždy líbil, je funkční, dobře 

zaběhnutý, v kvalitním objektu. 

To nás vlastně motivovalo, aby-

chom v  činnosti pokračovali.“ 

O nadšení majitelů svědčí i fakt, 

že se oba stali aktivními návštěv-

níky studia. O dalším fungování 

studia ELLA jsme hovořili s  La-

dislavem Špičkou a provozní 

manažerkou Evou Čmelíkovou.

„V současné době plánujeme 

pokračovat ve stejném kon-

ceptu tak, jak fungovalo fitness 

doposud. Chceme zachovat do-

mácí, příjemnou atmosféru, na 

kterou byli klienti zvyklí,“ říká 

Ladislav Špička. Eva Čmelíko-

vá dodává: „Také pokračujeme 

v dosavadním, téměř nezměně-

ném rozvrhu.“

� Jaké chystáte ve studiu novin-

ky?

„Od června nabídneme nové 

cvičení, takzvané TRX. Je to cvi-

čení se závěsným systémem, při 

němž se využívá váha vlastního 

těla,“ vysvětluje Eva Čmelíková. 

„Díky náklonům těla je možno 

cvičit s různou obtížností. Jedná 

se o posilovací cvičení. Dále při-

cházíme s novinkou, cvičením 

pod názvem let´s dance, pod 

vedením profesionálního taneč-

níka. Je to cvičení v tanečním 

stylu s moderní hudbou. Uvažu-

jeme také o možnosti nabídnout 

lekce SPIDERAP. Minulý víkend 

jsme si užili SHOW SPIDERAP, 

při níž jsme si vyzkoušeli taneční 

i posilovací styl hodiny. Za zmín-

ku stojí i nabídka cvičení gravid 

jógy, každé úterý od 17 hodin.

� Mohou si u vás zacvičit i děti 

nebo senioři? 

„Dětem chystáme program od 

září, nabídneme jim hodiny ta-

nečků, úplnou novinkou bude 

Taekwondo a také budeme pokra-

čovat v hojně navštěvované dětské 

zumbě. Senioři jsou k nám rovněž 

zváni, máme pro ně připravenou 

slevu na vstupném až 22 %. Rádi 

bychom je u nás přivítali a tímto 

je do našeho studia zveme.“

Studio provozuje posilovnu, 

sál na cvičení a sál na H.E.A.T. 

program. Prostory jsou kvalit-

ně vybavené, klimatizované, do 

posilovny přibyl na přání klien-

tů nový veslovací stroj. Klienti 

mohou rovněž využít výkonné 

vertikální solárium. Fitness má 

vlastní recepci, která se nalézá 

v prvním patře. Provozní doba 

je v pondělí až pátek od 7 do 

22 hodin, v sobotu od 8 do 

22 hodin, v neděli od 10 do 

22 hodin. Zajímavou možností 

je využití takzvaných HAPPY 

HOURS se zlevněným vstup-

ným do posilovny, od ponděl-

ka do pátku a v neděli od 12 do 

16 hodin, v sobotu po celý den.

Více informací o fitness ELLA 
naleznou zájemci na webových 
stránkách www.studioella.cz , pří-
padně si mohou zavolat přímo na 
recepci fitness, tel.: 775 159 565, 
kde recepční ochotně poskytnou 
veškeré informace.

Hana Michaliková (PR)

„Nemusí se mnou každý souhla-

sit, ale  můj názor je takový, že 

světový hokej se poněkud srov-

nal,“ začal svoji úvahu Karel Holý 

a pokračoval: „Mezi velmoci se 

dostali už definitivně Norové 

a Švýcaři, zlepšili se Dánové i dal-

ší celky. Všichni včetně nejlepších 

mají snahu hrát aktivní hokej, 

bez zbytečných hrubostí, faulo-

vání, a tím i nepatřičné tvrdosti. 

Dbá se na rychlost bruslení, tak-

tiku, hra je podstatně zajímavější. 

Ale pořád tu je jedna skutečnost, 

bylo to mistrovství světa druholi-

gových hráčů, protože ti nejlepší 

byli v Kanadě a USA. Hráli finále. 

S tím se nedá nic dělat, taková je 

skutečnost a dokud budou hrát 

ve stejném termínu finálové zá-

pasy Stanley Cupu, nedá se nic 

měnit. Hráči z NHL byli v něko-

lika mužstvech zastoupeni, ale to 

bylo málo, mnozí k sobě neměli 

rovnocenné partnery. Ale jak se 

rázem změnila hra Švédů, když 

přijeli bratři Sedinové či do 

našeho týmu nastoupi-

li Plekanec a Židlic-

ký. To jsou hráči 

nejvyšší světové 

úrovně, pros-

tě TOP hrá-

či. I v jiných 

m u ž s t v e c h 

byli podobní, 

ale jak v celku 

Kanady, tak 

Ruska i USA 

se tak výraz-

ně neposadi-

li, ostatní jim 

nestačili a oni 

se nedokázali tak 

rychle přizpůsobit. 

Je také zajímavé, jak se 

někteří hráči z NHL doká-

ží z malých hřišť, kde se 

rychle bruslí i kombinuje, 

přizpůsobit na velká klu-

ziště. A v tom je také jejich 

kvalita, i když letos na mi-

strovství světa se zase tak moc 

nepředvedli. Neměli k sobě totiž 

kvalitní borce. A pro příští rok na 

olympijský turnaj do Soči bude 

rozhodující, zda budou uvolněni 

hráči z NHL. Nechť to v zámoří 

udělají jak chtějí, přerušení jejich 

Stanley Cupu či skončení, ale 

bez TOP hráčů to nemá význam. 

Osobně se domnívám, že Kana-

ďané z diplomatických důvodů 

vyhoví přání Rusů a ze zámoří 

přijedou skutečně nejlepší hrá-

či světa. Pak to bude olympijský 

turnaj se vším všudy.“ Jan Kotrba

ZVOLE – Tradiční jarní orientač-

ní závod druhý květový víkend 

přilákal na tratě za obcí 92 závod-

níků, což je jedna z nejlepších 

účastí v posledních letech. Navíc 

pak z toho počtu bylo 49 dětí, což 

je ještě více potěšující. Trať pro 

ně měřila 1, 8 km, ostatní museli 

zdolat 4,2 km a proběhnout po-

vinnými 24 kontrolami a museli 

se vtěsnat do 60minutového limi-

tu. Jak bývá samozřejmým zvy-

kem, každý dostal osobní mapu 

a podle ní pak hledal kontroly. 

Bohužel závodu moc nepřálo po-

časí, bylo pod mrakem, chvílemi 

i pršelo. O to více si organizátoři 

cení vysoké účasti. (kt)

ELLA jede dál…
je pozitivní zpráva pro 

návštěvníky příjemného 

fitka v Jesenici. Aniž by byl 

přerušen provoz, změnilo 

studio Ella v dubnu tohoto 

roku majitele. Noví majitelé 

a provozovatelé, Ladislav 

Špička a Milan Dědek, chtějí 

nabídnout kvalitní služby.

Ladislav Špička s trenérkou Margitou Zámolovou v Ella studiu v Jesenici

Déšť jim vůbec nevadil

Vyznat se v mapě a pak najít nejkratší cestu ke všem kontrolám, v tom je kouzlo 

orientačního běhu Foto: SK Zvole

Hokejové mistrovství světa očima trenéra Karla Holého

Bohužel, nehráli ti nejlepší
VELKÉ POPOVICE  

Nejvýraznější i nejúspěšnější 

hokejový klub v našem 

regionu je nesporně 

velkopopovický 

Slavoj. Je to mistr 

Středočeského 

kraje, který trénuje 

Karel Holý, bývalý 

reprezentant naší 

země, současný 

předseda disciplinární 

komise hokejového 

svazu, nyní i nově 

hlavním kandidátem na 

předsedu Slavoje 

V. Popovice. Volba se 

má uskutečnit 6. června. 

Avšak v minulých dnech 

jako hokejový odborník 

sledoval zápasy mistrovství 

světa ve Švédsku a Finsku. 

Jeho postřehy jsou velice 

zajímavé, proto jsme je pro 

naše čtenáře zaznamenali.

Karel Holý, trenér Slavoje V. Popovice, předseda 

disciplinární komise Českého hokejového svazu

 Foto: Slavoj
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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

 603 27 07 17, 800 10 80 80    reality@akropolisreality.cz   www.akropolisreality.cz

Nové luxusní RD
Jesenice, Praha-západ

Výběr z 5 typů RD – 5+kk/B,T až 6+kk/B,T.

Už. plocha 168 až 221 m2, pozemky od 800 m2.

Dům vám postavíme přesně na míru.

Ceny od 6 990 000 Kč vč. DPH. 

ČASOVĚ OMEZENÁ AKČNÍ NABÍDKA!

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

  326 303 470     WWW.DOORFIN.CZ

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

 VODA  PLYN  TOPENÍ

SLUNCE ÚČTY NEPOSÍLÁ! 
BUĎTE CHYTŘÍ A VYUŽIJTE NAŠICH SLEV
NA OHŘEV TEPLÉ VODY A TOPENÍ ZDARMA

Na nejmenší set: zásobník 100l + vakuový kolektor = sleva 40%,

cena po slevě s montáží a 14% DPH 49 980 Kč.
V ceně je samozřejmě prohlídka místa naším znalým technikem v oblasti  

solárních systémů a topení, návrh a zprovoznění.

Návratnost systému je 3-6 let. Záleží na vašem zdroji (elektrika, plyn).

Hostivice, Prostřední 863  Tel.: 732 545 976, 220 980 010  atnos@atnos.cz  www.atnos.cz

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken


