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Rekonstrukce, vestavby
Zřizovatelé se snaží situaci ře-

šit. Ze svých rozpočtů financují 

rekonstrukce a snaží se školní 

budovy „přifouknout“. Na vý-

znamnější investice, jako jsou 

výstavby nových pavilonů, ale 

peníze nemají, přestože jsou 

povinni místo ve škole zajistit. 

V Jesenici rekonstruují budovu 

původní staré školy, kde ote-

vřou po prázdninách pět no-

vých tříd. V Dolních Jirčanech-

Psárech budou kolaudovat nový 

školní objekt, kapacitu školy 

tím navýší o tři třídy, z toho 

dvě školní a jednu pro před-

školáky. I v Kostelci u Křížků se 

podařilo rozšířit školní budovu 

o nové třídy rekonstrukcí půd-

ních prostor. Stavební povolení 

pro rozšíření školy získala sou-

kromá škola Sunny Canadian 

School v Jesenici - Zdiměřicích. 

Demografická křivka se však 

v regionu kolem Prahy stále ne-

úprosně šplhá vzhůru a školy se 

plní víc a víc.

Hlavně žádná diskriminace
Ačkoliv se zřizovatelé škol, ji-

miž jsou obce a města, snaží 

rekonstruovat a využít každou 

místnost ve školních budovách, 

dostávají se do situace, že ne-

jsou schopni přijmout všechny 

děti, které chtějí rodiče do ško-

lek a škol přihlásit. A rodiče si to 

rozhodně nenechají líbit. Proti 

nepřijetí se odvolávají ke kraj-

skému úřadu a ten pak rozho-

duje, zda je stížnost oprávněná 

nebo ne. „Velmi záleží na tom, 

k jakému úředníkovi se odvolání 

rodiče dostane,“ vysvětluje ře-

ditelka základní školy v Kostelci 

u Křížků Alena Šreplová.

� pokračování na str. 5

Grily OUTDOORCHEF a BIG GREEN EGG – ceny již od 4 490,-

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE 
s ochutnávkou ZDARMA

pátek 28. 6. od 1300 do 1800, sobota 29. 6. od 1000 do 1400

NÁBYTEK
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CASH & CARRY

Jsme na 
Pražském 
okruhu,  
u nás jste  
za pár minut.

Přijďte se přesvědčit také!
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Medovník Staročeský
700g

Tatranky
lískooříškové
47g

Okurky
Bonduelle
720ml

Víno
Nightingale
0,75l

Poděbradka
citrón, pomeranč

1,5l

105,00
s DPH

4,75
s DPH

7,95
s DPH29,90

s DPH 12,90
s DPH

Ceny platí od 27. 6.  do  6. 7. 2013, nebo do vyprodání zásob.

Lipence

www.okna.eu • telefon: 773 360 000 • okna@okna.eu

Letní VLNA SLEV
8komora 

s trojsklem 
zdarma

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Bezmezná obětavost
„Od kdy jste byl přesvědčen, že 

se vám turnaj podaří uskuteč-

nit?“ zeptali jsme se hlavního 

organizátora turnaje Ing. Fran-

tiška Kropáčka. Vůbec s odpo-

vědí neváhal a řekl nám: „Od 

samého začátku mi bylo jasný, 

že se turnaj vydaří a všechno 

bude tak jak má být. Důvod 

je prostý, je tady okolo Psár 

spousta lidí, kteří nám pomá-

hali. Musím jmenovat přede-

vším rodiče, hasiče, fotbalisty, 

Obecní úřad v Psárech a Dol-

ních Jirčanech, každý ochotně 

přiložil ruku k dílu a nám se 

podařilo celý turnaj organizač-

ně perfektně uspořádat. Mu-

sím také přiznat, že co se tý-

kalo výběru družstev, která by 

měla hrát, to byla věc našeho 

spolupořadatele SK Slavia Pra-

ha, se kterou máme přátelské 

vztahy. Oni sem jezdí trénovat 

a mezi trenéry existuje výbor-

ná spolupráce. Jezdí se svými 

družstvy na nejrůznější turna-

je, navzájem se znají, a tak když 

je pozvala jako spolupořadatel 

Slávie do Psár, tak bylo jasné, 

že neodmítnou. Považovali si 

to dokonce za čest.“

� pokračování na str. 7

Už první ročník mezinárodního Junior ČEZ Cupu Psáry 2013 se vydařil

PSÁRY – Moc toho sice 

ještě neumějí, ale hrají 

srdcem. Jejich nasazení, 

bojovnost a zaujetí pro hru 

přivádí mnohé diváky nejen 

k potlesku, ale i k údivu. 

Právě takové momenty jsme 

zažívali o minulém víkendu 

na Junior ČEZ Cupu Psáry 

2013, kde se konal turnaj 

hráčů (i hráček) narozených 

v roce 2006. Nápad uspořádat 

takové setkání se jevil už od 

prvopočátku jako skvělý. 

Očekávání byla ale překonána. 

Bylo to totiž jedinečné.

Gala představení budoucích nadějí

Nezašlapat dětskou zvídavost
REGION – Blíží se nejoblíbenější část školního roku, 

prázdniny. V regionu kolem Prahy si na nedostatek žáků 

a předškoláků školy rozhodně stěžovat nemohou. Jejich 

počet každý rok roste a zápis do mateřských a základních 

škol se pro většinu ředitelů a ředitelek stává noční můrou. 

Ředitelé škol organizují pravidelná setkání, spolupráci a výměnu zkušeností si pochvalují

Mladíčci z Rapidu Psáry obsadili na turnaji čestné čtvtrté místo, na snímku jsou společně s trenérem Janem Zeithamlem i Pavel Kuka a Jan Koller

Politické tropy
Horké dny střídají vydatné deš-

tě. Rozbouřené a vřící dění na 

české politické scéně jakoby 

napodobovalo extrémní výky-

vy počasí nadcházejícího léta. 

Jako záplava kalných vod půso-

bí akce policie, která, v čele se 

státními zastupiteli z Moravy, 

hromadně zatýká padouchy. 

Zadržení vrchní ředitelky pre-

miéra mělo za následek země-

třesení s následným zřícením 

vlády. Vedro střídají chladné 

a deštivé dny, podle meteoro-

logů to není jev neobvyklý. Po-

dobně jako střídání vlád, které 

jsou poraženy nebo vítězí v řád-

ných volbách, případně jim sra-

zí politický vaz nějaký skandál. 

Proti přírodě nic nezmůžeme! 

Stejně bezmocně přihlížíme 

politickým veletočů, až nám jde 

z toho politického harašení 

hlava kolem. Protože nehledě 

na horka, záplavy, změny vlád 

a premiérů, autoritativního 

prezidenta a zástupy poscho-

vávaných lobbistů, pořád pra-

cujeme, těšíme se na prázdniny 

a dovolené, pomáháme sou-

sedům s vyplavenými sklepy 

a domy, věříme, že už potopy 

nepřijdou, že města a obce do-

budují bariéry, že v krajině po 

smutných zkušenostech budou 

opět vznikat mokřady, které za-

drží vody, co potom nepotečou 

do potoků a řek a řekami jako 

ohromná vlna do domů na bře-

zích. A nechť už bude v horních 

patrech politiky sedět a vlád-

nout kdokoliv, doufáme, že se 

bude dobře dívat dolů, do su-

terénu obcí a měst, 

kde bez ohledu na 

klimaticko-politic-

ké změny, žijeme.

GLOSA

Rozhodujte o obci vy!
Co byste ve svém bydlišti rádi 

zachovali, změnili, rozvíjeli, 

podpořili, vybudovali, opra-

vili? Na otázky dalšího rozvo-

je území by měla odpovědět 

Integrovaná strategie rozvoje 

území, kterou připravuje MAS 

Dolnobřežansko. Hlavně na 

Vás záleží, zda se budou sta-

vět nová hřiště, otevírat nové 

naučné stezky či ubytovací za-

řízení, zkrášlovat veřejná pro-

stranství, opravovat školky pro 

děti, rekonstruovat spolkové 

prostory nebo se bude pořádat 

více sportovních a společen-

ských akcí. Stačí odpovědět 

na otázku: „Co byste ve svém 

bydlišti rádi zachovali, změnili, 

rozvíjeli, podpořili, vybudova-

li, opravili…?“ Lístek s písem-

nou odpovědí vhoďte do ně-

které z krabiček, které jsou na 

veřejně přístupných místech, 

nebo pošlete anketní lístek na 

adresu MonikaNeuzilova@

seznam.cz. Svá přání můžete 

vyjádřit do 15. července. (red)

KRÁTCE

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Turnaj ve 
znamení 
charity

Měli jsme 
to štěstí
usednout v komisi při 

závěrečný ch učňovský ch

zkouškách v Jílovém u Prahy

Ani uzavírka
Břežanského údolí,
zdevastovaného
po nedávný ch
prudký ch deštích,
neodradila
milovníky veteránů
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Nedejte na řeči svých rodičů, že 

krémy na opalování nejsou tře-

ba. Dnes je sluníčko opravdu jiné 

než bylo, když jsme byli malí my. 

Nikdy nepouštějte děti ven nena-

mazané, nenechejte se zmást ani 

tím, že právě nesvítí sluníčko. Na 

děti používejte ochranné krémy 

určené dětem.. Děti by měly mít 

vždy hlavu chráněnou před pří-

mým slunečním zářením (osvěd-

čily se mi pirátské šátky vyrobené 

nabatikováním a rozpůlením kla-

sické látkové pleny). Malinké děti 

by měly mít rovněž chráněnou sr-

deční oblast (používám ustřižené 

tričko). Samozřejmostí by pro děti 

už od malička měly být sluneční 

brýle.To jsou obecná pravidla pro 

letní soužití se sluníčkem.

NA HORÁCH – při pobytu s dět-

mi na horách používám krémy 

s vysokým ochranným fakto-

rem na části těla, které nejsou 

kryté oděvem. Mažu děti vždy, 

než jdou ven. Děti chodí vždy 

v pevných botách a ponožkách! 

Sandálky mají k vodě, ne do hor. 

Do batůžku jim dávám větrovku 

– změny počasí jsou tady rychlé 

a překvapivé.

U VODY – opalovací mléka či 

oleje používám u dětí po každém 

vykoupání, i pokud je na etiketě 

uvedeno, že jsou voděodolné. 

Jen pozor u bazénů – je třeba 

krém opláchnout pod sprchou 

dřív než vstoupíte do bazénu – 

krémy zanáší filtraci! Naučila 

jsem svoje děti, že s pirátským 

šátkem se dá i koupat, sluníčko 

svítí i při hře ve vodě!

U MOŘE – nejvyšší faktor a časté 

mazání, na pláži stan či sluneč-

ník – to je snad jediné co může 

dětem pomoci, kromě toho, že 

se na sluníčku nepohybují mezi 

11 a 15 hodinou. Velmi se mi 

osvědčilo koupání se v moři ve 

velmi přilnavém tričku, které dě-

tem ustřihnu těsně pod prsními 

bradavkami – nespálí si ramena 

a tričko na sluníčku příjemně 

chladí. Vlaďka Lipovská 

Svět dětí na dlani s.r.o

+420 603 911 005

vladkalipovska@gmail.com

www.svetdetinadlani.cz

www.cvcmesice.cz (PR)

Léto mají děti asi nejraději 

– nemusí se moc oblékat, 

mají prázdniny, den je delší 

a zážitky se na ně jen hrnou. 

A to se týká dětí všech 

věkových kategorií. Jsou 

však věci, na které nesmíme 

zapomenou, chceme-li 

léto prožít v klidu, pohodě 

a především zdraví.

ČESTLICE
29. 6. – 14:00

• Hurá na prázdniny. Začněte 

prázdniny s aquaparkem, čeká vás 

velká akce plná skvělých soutěží 

pro malé i velké. Připravili jsme 

pro vás spousty zábavy, tancování, 

výtvarný koutek, facepainting nebo 

aquazorbing 

1. 7. – 31. 7. 
• Pirátské hrátky. Zábavný pro-

gram pro děti každé pondělí, úterý, 

čtvrtek, pátek a neděli v červenci. 

Palác pokladů s umělým vlnobitím 

a vrakem pirátské lodi je dějištěm 

zábavného animačního programu 

pro děti, který je plný her a soutěží. 

Vždy od 12.00, 13.30 a 15.00 ho-

din. Aquapalace 

1. 7. – 31. 8. 
• Pirátské přepadení. Každou 

středu a sobotu v červenci užijte si 

pirátské léto v Aquapalace Praha. 

Každou středu a sobotu během 

celých prázdnin Vodní svět pře-

padnou piráti. Těšit se můžete na 

lov pokladů, pirátské dovednosti, 

zkoušku zručnosti a další překva-

pení. Začátek akce vždy 11. 45 

a 14. 30 hod. 

DOBŘEJOVICE
29. 6. – 9:00

• FK Dobřejovice 90 let. Dovoluje 

si vás pozvat na fotbalové hřiště 

v Dobřejovicích, kde se 29. 6. koná 

oslava 90 let založení FK Dobřejovi-

ce. Program začíná v 9.00 slavnost-

ním připomenutím historie klubu. 

Od 9.30 turnaj starých gard s me-

zinárodní účastí, o přestávce zápas 

snů, 16.00 vyhlášení výsledků. Od 

18.00 kapela TRIWOLI. Po setmění 

ohňostroj. Po celý den pečené pra-

se a další občerstvení a překvape-

ní. Výbor FK Dobřejovice 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness program 
Fitmami pro maminky na mateř-

ské dovolené. Lekce jsou určené 

pro všechny maminky, které mají 

doma dítě do 4 let, nemají hlídá-

ní a chtějí udělat i něco pro sebe 

a svou postavu. Lekce se konají 

každé pondělí od 10:00 do 11:00 

hod. v Mlynářském a Keltském 

parku. Sraz je vždy 5 min před 

začátkem lekce u hasičské zbroj-

nice. Rezervace info 606 489 411, 

www.fi tmami.cz

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 hodin. 

Cena 140,- lekce, kontakt: Bára 

Kadlčíková (syraell@seznam.cz) 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 30. 6. 

• Řežba. Ukázky prací studentů 

v oboru řezbářství. Regionální mu-

zeum 

6. 6. – 30. 6. 
• Skvosty podzemí. Fotografi e 

podzemí, drahé kamení, šperky. 

Regionální muzeum 

6. 6. – 22. 9. 
• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. 

výročí narození – petrograf, monta-

nista, geolog. Regionální muzeum 

22. 6. – 1. 9. 

• Výstava soch, obrazů, objektů. 
B. Fausová a další – sochy, obrazy 

v Regionálním muzeu 

29. 6. – 15. 9. 
• Od kořene k vrcholu aneb les nám 

dává život. Regionální muzeum 

6. 7. – 6. 10. 
• Znějící dřevo. Výroba kytar – hu-

dební nástroje. Regionální muzeum 

13. 7. – 27. 10. 
• Stromy jako domy. Regionální 

muzeum

KUNICE
29. 6.

• Volejbalový turnaj. Organizuje 

Mgr. Florentia Ptáčníková, přihláš-

ky zasílejte na tento e-mail Flo-

rentia@seznam.cz. Registrace od 

9:30 hodin. Zámek Berchtold 

PRŮHONICE
28. 5. – 30. 6.

• Byliny a koření. V Dendrologic-

ké zahradě 

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

honického parku si dovoluje na 

základě úspěchu první výstavy 

pozvat milovníky krajinné fotogra-

fi e a Průhonického parku na obno-

venou, rozšířenou výstavu svých 

fotografi í ze všech ročních období 

parku. Výstava se koná v Obchod-

ním centru Tesco, Plaza Novodvor-

ská, v Praze 4 

ZDIMĚŘICE
29. 6. 

• Letní tábory. Rádi bychom po-

zvali na letní tábory OS JAKA děti 

od 5 do 17 let, nyní s táborovou 

hrou „Doba ledová“. Délka turnusu 

je 14 dní, tábor na zkoušku pro děti 

od 5 do cca 8 let na 7 dní. Cena 

od 2.100,- Kč. Více informací na-

leznete na www.jaka.cz, e-mail: 

info@jaka.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 upřesně-

ny, www.akimovaskolicka.cz
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kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

VŠE KOLEM VODY

Prázdniny v pohodě

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jíd

el 

Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
RETRO DISCO
29. 6. 2013

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

27. 6. – Grilování na terase
25. 7. – Víno a Prosciutto di Parma
29. 8. – Selátko na grilu
ŽIVÁ HUDBA 

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

INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Úspěch dětí ze ZUŠ 
Harmony

DOLNÍ BŘEŽANY – Základ-

ní umělecká škola Harmony 

v Dolních Břežanech se po 

necelých dvou letech čin-

nosti, úspěšném zápisu do 

rejstříku sítě škol a dosažení 

čísla 200 žáků přihlásila do 

soutěže O nejlepší školní ča-

sopis, kterou vyhlašuje Aso-

ciace středoškolských klubů 

ČR a Národnostní centrum 

pro mládež. Se svým zbrusu 

novým časopisem Digiart, 

který tvoří děti z digitálního 

oboru, spolu se svým učite-

lem, škola získala prvenství 

hned ve dvou kategoriích 

a to jak pro první tak i druhý 

stupeň.  ZUŠ Harmony zve 

zájemce na zápis na škol-

ní rok 2013/2014 do oborů 

hudební, taneční, výtvarný, 

dramatický. Připraveny jsou 

rozmanité kurzy pro dospě-

lé i mládež. Více na www.

zus-harmony.cz (red)

Otevřeli fontánu Času
Sobota 22. června byla pro 

obec Dolní Břežany dnem 

plným událostí. Nejenže se 

zde konal již druhý ročník 

Jízdy Slunovratu, při které 

obec žije závody historic-

kých vozidel i bohatým do-

provodným programem, ale 

zároveň byla na novém ná-

dvoří U Radnice slavnostně 

otevřena Fontána Času. Jak 

je z názvu této kašny patrné, 

dovede různými způsoby 

ukazovat čas. Na fontáně 

jsou osazeny mechanické 

hodiny, které tvoří otáče-

jící se ocelový válec, jež se 

otočí jednou za 12 hodin. 

Svislá ryska na válci ukazuje 

středoevropský čas. Ryska 

je přerušena oválným ot-

vorem, ze kterého vychází 

světelný paprsek dopadající 

na obrubu kašny s číslicemi. 

Světelný paprsek ukazuje 

čas především v noci. S tě-

mito hodinami je synchro-

nizován i vodotrysk v kašně, 

který je spuštěn každých 

15 minut, tj. ve čtvrt, půl, 

tři čtvrtě a v celou hodinu. 

Čestným hostem slavnost-

ního otevření Fontány Času 

byl i Jindřich Traugott, au-

tor výpočtu a vytyčení slu-

nečních hodin: „ Ukazatel 

slunečních hodin se nazývá 

polos“.  Lucie Vospělová

Dobrobazar se vydařil
Na tři stovky návštěvníků pod-

pořily v neděli 16. června Dob-

robazar v Čestlicích. Konal se 

už poosmé na rozlehlé farní 

zahradě u kostela sv. Prokopa. 

Díky štědrosti účastníků baza-

ru a dalších dárců se podařila 

shromáždit částka 89 566 Kč. 

Ta poputuje na domácí péči 

o terminálně nemocné, tedy 

o ty, kteří se ocitli v poslední 

fázi nemoci a jejich rodiny si 

je přejí mít v této době doma. 

Pomůže Nadačnímu fondu 

Krtek, který funguje při Klinice 

dětské onkologie Fakultní ne-

mocnice Brno: částka 10 564 

poslouží k zakoupení pomů-

cek k ošetřování nemocných 

v domácí péči. Větší část vý-

těžku patří mobilnímu hos-

pici Cesta domů působícímu 

především na území hlavního 

města. (red)

Zvonění již počtvrté
V sobotu 24. srpna čeká ná-

vštěvníky Modletic opět kul-

turní zážitek. Na tamějším 

zámeckém nádvoří se usku-

teční čtvrtý ročník hudeb-

ního festivalu Modletické 

zvonění, který v minulých 

letech lákal na dobrý pro-

gram. A ten se vyvedl i pro 

letošní ročník. Na pódiu se 

od 12:30 vystřídají známé 

i méně známé kapely a hu-

debníci. Mezi nimi i pís-

ničkář a herec Jiří Schmit-

zer a další. Svou příležitost 

dostane i královehradecké 

uskupení Seiftiú, modletic-

ký Euchrid a místní Kapela 

pod altánem. Více v násle-

dujících vydáních NR. (red)

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• Přijmu práci řidiče na 

rozvoz zboží, logistiku atd. 

776 752 652

• Knihy a knižní pozůsta-

losti koupím, odvezu. Tel.: 

721 566 135

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

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

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

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

INZERCEINZERCE

V dopoledních hodinách mohli 

návštěvníci obdivovat perfektně 

naleštěné automobilové veterá-

ny, v jednu hodinu byla odstar-

tovaná soutěž, jejíž výsledky byly 

vyhlášeny ve čtyři odpoledne. 

Před startem závodu byla uve-

dena do provozu nová kašna na 

nádvoří mezi obecním úřadem 

a rostoucí budovou vědeckého 

centra Hilase, nazvaná Fontána 

času.Fontána času kombinuje 

měření času dvěma způsoby, slu-

nečním paprskem a elektricky, za 

použití laserového paprsku. 

Od 15 hodin pokračoval pro-

gram na náměstí představením 

místních mažoretek, hudbou 

Pražského pouťového orchestru 

a módní přehlídkou prvorepub-

likových modelů, které vhodně 

doplnily nádherné veterány. Zla-

tým hřebem večera mělo být vy-

stoupení Nadi Urbánkové. 

Vzhledem k náhlé zpěvaččině 

indispozici ji musela nahradit 

neméně atraktivní zpěvačka Pet-

ra Černocká, která dokázala hra-

vě rozezpívat publikum svými 

nestárnoucími hity. Slunovrat 

zakončilo vystoupení skupiny 

Bokomara. (hm)

Před více jak 14 dny prošla Prů-

honickým parkem ničivá povo-

deň. Rozvodněný potok Botič 

kompletně zaplavil údolní část 

parku a napáchal značné škody 

na parkových cestách, vodních 

plochách, jezech, loukách a po-

rostech. V důsledku podmáčení 

došlo k pádu několika desítek 

mohutných stromů.

Díky mimořádnému úsilí se nám 

podařilo v uplynulých dnech od-

stranit hlavní škody a zprůchod-

nit parkové cesty. Rozvodnění 

říčky Botič, která se z mírného 

potůčku změnila v divokou řeku 

širokou až 30 metrů, způsobilo 

v parku rozsáhlé škody zejména 

na cestách a chodnících pro pěší. 

Podmáčená půda pak způsobila 

pád několika desítek stromů. Na-

štěstí nejoblíbenější části parku 

ani botanické zahrady na Choto-

buzi – alpinum, sbírky rododen-

dronů, růží, pivoněk a kosatců 

nebyly povodní poškozeny.

Po nutných opravách se pro-

to v pátek 21. června park opět 

otevírá návštěvníkům, kteří 

v těchto dnech mohou obdivo-

vat kvetoucí sbírku tisícovky růží 

a pivoněk. V sobotu a v neděli 

22. a 23.  června je pak v 10,00 a ve 

14,00 hodin v botanické zahradě 

v části Chotobuz (východní část 

parku) komentovaná prohlídka 

sbírky růží, během které si mi-

lovníci těchto nádherných květin 

mohou prohlédnout i historické 

odrůdy mechovek a stolístek.

Stále jsou otevřeny i výstavy na 

zámku – výstava dřevěných i ko-

vových schwarzwaldských ho-

din, obrazů Jindřicha Bílka a pa-

mátek UNESCO České republiky. 

Návštěvníci parku naleznou pří-

jemné osvěžení v nově otevřené 

botanické kavárně Taroucafé.

Dalibor Matušinský

Zastupitelstvo se rozhodlo vy-

hlásit konkurz i přes petici na 

podporu ředitelky, s vedením MŠ 

jsme nadmíru spokojení a s pře-

hledem patří ke špičce v Praze, 

ne-li v celé ČR. Aktivity jako spaní 

ve školce, výlety do lesa, výuka 

plavání a lyžování, škola v pří-

rodě atp., jsou u státní školky 

v takovémto rozsahu naprosto 

ojedinělé. První konkurz nevy-

šel (nepřihlásili se dost schopní 

uchazeči proti naší současné 

ředitelce), nevybrali z kandidá-

tů (tedy ani současnou výborně 

fungující ředitelku) a vypsali kon-

kurz znovu. Přes tlak rodičů dětí 

MŠ zastupitelstvo neuvedlo jedi-

ný rozumný důvod, proč výborně 

fungující MŠ musí změnit ředite-

le. Ve druhém konkurzu skončila 

naše ředitelka na druhém místě, 

konkurz vyhrála paní učitelka 

z Prahy 12. Nezbývá nám než jen 

doufat, že tato změna nepovede 

ke snížení kvality MŠ v následují-

cích letech. Zastupitelstvo taktéž 

odmítlo prosby rodičů na uspo-

řádání mimořádné třídní schůzky 

s rodiči ještě před koncem tohoto 

školního roku, jsme přesvědčeni, 

že by tato schůzka mohla pomo-

ci i nové ředitelce s přípravou. 

Nedokážeme se zbavit dojmu, 

že naše MŠ a tím i naše děti byly 

zneužity k osobnímu boji na na-

šem zastupitelstvu, neb naše už 

bývalá paní ředitelka je taktéž 

opoziční zastupitelka. 

Zakládající členové Sdružení přátel 

MŠ Šeberov a Hrnčíře

Jízda ve znamení slunovratu
DOLNÍ BŘEŽANY – Ani 

uzavírka Břežanského 

údolí, zdevastovaného 

po nedávných prudkých 

deštích, neodradila vlastníky 

a milovníky automobilových 

veteránů od účasti 

v závodu Jízda Slunovratu, 

který se konal v sobotu 

22. června, v rámci akce 

Dolnobřežanský Slunovrat. 

V dopoledních hodinách mohli návštěvníci obdivovat perfektně naleštěné automobilové veterány, v jednu hodinu byla odstartovaná 

soutěž, jejíž vý sledky byly vyhlášeny ve čtyři odpoledne Foto: Hana Michaliková

Vybrali novou ředitelku
ŠEBEROV A HRNČÍŘE 

Rádi bychom Vás jménem 

naprosté většiny rodičů dětí 

z MŠ Šeberov a Hrnčíře 

informovali o právě 

proběhlých dvou konkurzech 

na ředitelku naší MŠ. 

Zatopený park opět 
otevřen

PRŮHONICE

 Světoznámá památka 

UNESCO, pohádkový park 

v Průhonicích, poškozený 

povodněmi, byl po nutných 

opravách opět otevřen všem 

milovníkům přírody.



inzercewww.nasregion.cz4



5Čtvrtek 27. 6. 2013 • JV 13

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

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

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

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

Vypráví příhodu jedné z ko-

legyň, která obdržela šest na-

prosto stejných odvolání. Pět 

bylo zamítnuto, jedno odvolá-

ní bylo přijato. Proč úřednice 

takto rozhodly, se nedopátrala. 

Jak má ovšem ředitel do zcela 

obsazené školy umístit dalšího 

žáka? Rozzlobený rodič podá-

vá další odvolání na krajský 

úřad a definitivně rozhoduje 

až soud. „V té době však už je 

původní předškolák ve druhé 

třídě,“ podotýká Josef Buchal, 

ředitel školy v Jesenici u Prahy. 

Kritériem pro přijetí do mateř-

ské školy nesmí být zaměstná-

ní matky, to je diskriminační, 

rozhodl ombudsman. A tak do-

chází k paradoxům, kdy matka, 

která chce odejít do práce, mís-

to ve školce nedostane a jiná, 

třeba ta, která je doma s dalším 

sourozencem, dítě ve školce 

má. Rušení rozhodnutí ředite-

lů krajským úřadem považuje 

Josef Buchal za omezování pra-

vomoci ředitelů, dokonce až za 

úřednickou šikanu.

Jací jsou školáci 
„Dnešní děti, přicházející do 

škol, výrazně hůře mluví,“ říká 

ředitelka školy v Dolních Bře-

žanech Iva Fischerová. „S tím 

pak souvisí i další problémy: 

špatný náslech i horší psaní.“  

Jitka Dupalová, ředitelka školy 

v Jílovém, podotýká, že velkým 

problémem jsou i výrazně hor-

ší pohybové schopnosti. „Děti 

dnes neumějí pořádně ani ko-

trmelec.“ K lepším fyzickým 

výkonům nepřispívá ani fakt, 

že většinu dětí vozí rodiče do 

školy autem. V čem jsou dneš-

ní žáci oproti minulým výrazně 

lepší, je umění komunikace, 

což prokázaly testy, které pra-

videlně absolvuji žáci Sunny 

Canadian School. „Děti lépe 

diskutují, jsou bezprostřed-

ní a nebojí se říci svůj názor,“ 

konstatuje ředitelka Jitka Stiles 

a ostatní ředitelé s ní souhla-

sí.  Lucie Strejcová, ředitelka 

Zvolské školy, si myslí, že ro-

diče často při řešení problémů 

s dětmi spoléhají na školu. Ta 

ale rodinnou výchovu nahra-

dit nedokáže. „Děti potřebují 

od rodičů nastavit řád a určité 

mantinely, to jim dodá pocit 

jistoty,“ myslí si Josef Buchal.

Matematika je důležitá
V některých školách zavádějí 

výuku matematiky podle me-

todiky profesora Hejného. Ve 

Zvoli podle ní začnou učit již 

od září, ve čtvrté třídě. Me-

todiku výuky podle Hejného 

využívají v Jesenici, Dolních 

Břežanech, Sunny Canadian 

a dalších školách. Ohlas ro-

dičů je příznivý, v Jesenické 

škole organizují pro rodiče 

ukázkové hodiny. Metoda vý-

uky je zacílena spíše na logic-

ké myšlení než na mechanické 

počítání příkladů, podporuje 

zvídavost a vnímání souvislos-

tí. „Chceme v dětech rozvíjet 

přirozenou zvídavost, která 

je všem dětem vlastní, ne ji 

někde v průběhu školní do-

cházky zašlapat,“ konstatuje 

ředitelka Fischerová z Dolních 

Břežan. 

Hana Michaliková

Nezašlapat dětskou zvídavost

Stejně tak jako vloni nás uvítala 

paní ředitelka Ing. Eva Hruško-

vá. Cukráři právě představovali 

své výrobky. Všichni si připra-

vili prezentaci na vylosované 

téma. Jeden prezentoval oslavu 

narozenin, druhý pohoštění pro 

významnou událost, další např. 

oslavu prvního roku dítěte. 

Jděte do toho, stojí to za to!
Letos poprvé se mezi mladými 

žáky objevily také dvě dámy, kte-

ré si  přišly pro výuční list v oboru 

cukrář – cukrovinkář. „Studujeme, 

proto, že nás to baví,“ říkají obě 

bez váhání. „Napište, že kurzy byly 

bezvadné a rozhodně je doporu-

čujeme všem, kteří si chtějí doplnit 

kvalifikaci, či zkrátka zkusit 

jiný obor,“ říká máma, 

která nedávno dodělala 

dálkově vysokou školu 

a cukrařina je její velké 

hobby, které se mož-

ná stane zaměstnáním. 

Proč ne? Podle jejich, ale 

i výtvorů mladých studentů, 

které jsme měli možnost vidět 

i ochutnat, na to rozhodně mají.

Ještě jedno poprvé letos zazně-

lo při zkouškách – poprvé žáci 

obhajovali své výrobky v anglic-

kém jazyce. Ale se slovíčky, jako 

je „mouka“, „droždí“, „30 gramů 

másla“ se nakonec všichni vypo-

řádali velice dobře. 

Česká klasika
Nastal čas oběda, se členy komi-

se se přesouváme do jídelny, kde 

mají připravenou prezentaci žáci 

oboru kuchař – číšník. Nastupují 

před nás tři mládežníci, všichni od 

rána  připravovali jedno klasické 

české jídlo. Ochutnat jsme mohli 

plněný paprikový lusk, španělské-

ho ptáčka a babiččino tajemství. 

Samozřejmě všichni tři představili 

podrobně pracovní postup a po-

přáli nám dobrou chuť. 

V učilišti se vyučují tříleté učeb-

ní obory zakončené učňovskou 

zkouškou. Po úspěšném vyu-

čení mohou absolventi zvolit 

dvouleté nástavbové studium 

s maturitou. Pro gastronomické 

obory pořádají barmanský kurz, 

kurz studené kuchyně, cukráři se 

v rámci odborného výcviku nau-

čí zpracovávat pravou čokoládu, 

prodavači dostanou v rámci pra-

xe příležitost v nejrůznějších ty-

pech prodejen a hypermarketů.

Obor Cukrář-cukrovinkář zahr-

nuje klasickou cukrařinu i práci 

s čokoládou a takzvanou kandy-

tovou hmotou, což je materiál 

pro výrobu cucavých bonbónů. 

Obor Kuchař-číšník je o jak o vaře-

ní, tak o obsluze v restauraci, obor 

kuchař je nejen o klasické kuchyni 

ale i o minutkové a speciální.

Žáci těchto oborů získávají po 

třech letech výuční list a úspěšní 

absolventi mohou pokračovat ve 

dvouletém nástavbovém studiu 

podnikání, které je zakončeno 

maturitní zkouškou. (PR)

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Ještě to stihnete – Volná místa 
na SUP Jílové v roce 2013/14

SOUp nabízí volná místa 
v oborech:
• PODNIKÁNÍ – maturitní nástavba 

pro vyučené  ve všech oborech

• Kuchař, kuchař – číšník 

a cukrář – cukrovinkář – pro žáky 

vycházející z ZŠ

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
POTRAVINÁŘSKÉ
Šenflukova 220, Jílové u Prahy

Tel.: 241 950 776, 241 950 821

241 950 409

e-mail: soupotravin@cbox.cz

www.soupjilove.cz

Jaké je to v komisi?
JÍLOVÉ U PRAHY – Také 

letos jsme měli to štěstí 

„usednout“ v komisi při 

závěrečných učňovských 

zkouškách v jílovském 

učilišti potravinářském. 

Mohli jsme ochutnat 

vynikající výrobky cukrářů, 

ale i českou obědovou 

klasiku. Jaké to bylo?

chtějí dopdopplnitlnitnititt  

a zkuskususssititit it it it it t t 

mmaa,a, a, a, a, a, , ,

aallaaaaa a a a 
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lkkkééééé ééé
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nímmmmmm.... 
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hodně majíí
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20 poboček v ČR
800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00

Vyberte si bez kompromisů

Kupte vůz nad 50 000 Kč

a získejte až 10 000 Kč 

více na www.aaaauto.cz

Vystřihněte si poukaz a přijďte si k nám vybrat auto

Poukaz
na dovolenou v Tunisu

Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

jako bonus!
Při koupi auta nad 100 000 Kč,

ať za hotové, či na splátky 

 Tablet

Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

Poukaz 

Prověřeno 1,3  milionu  zákazníků

Garancekvality

Pr
ov

ěřeno 1,3  milionu  zákazníků

 2500 aut na pobočce v Praze
 Garance nejnižší ceny na trhu
 Prověřené vozy po 1.–2. majiteli

 24 měsíců garance na mechanický stav auta
 Rychlé a jednoduché schválení úvěru 
 0% akontace, nepotřebujete hotovost

PRAHA, Dopraváků 723
PO–NE 8:00–22:00  

Tel.: 272 690 002, Mobil: 777 336 804
e-mail: g.radev@seznam.cz

MASO UZENINY Restaurace Selský statek

KDYŽ UZENINY, TAK OD RADEVA

PROČ?
PROTOŽE

JSOU DOMÁCÍ

Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 777 333 899

Každý den nová nabídka 
hotových jídel Výroba v rodinné firmě

 podle starých receptur

 Špekáčky  Klobásy 

 Uzená masa  Paštiky  Párky

To vše umí Radev vyrobit z kvalitní suroviny a bez zbytečných „Eček“. Většina výrobků je 

bezlepkových. Ti, kdo uzeniny od Radeva znají, jinam už nechodí.

Letní akce ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY 
od 3 do 50ks jídel pro nové zákazníky zdarma
BONUS: Menu boxy zdarma  Každé 10té hlavní jídlo 
v objednávce zdarma  Platí pro smlouvy uzavřené v červnu 
a červenci. Objednávky do 10:30 na 777 336 805, Dostál, Holeček. 
e-mail: selskystatek@radev.eu

www.lunchtime.cz/selsky-statek/denni-menu/

 Každou středu řízkománie od 55 Kč
 Točená zmrzlina z čerstvého ovoce – jahoda banán  Zahrádka pro cyklisty

 Nově černý Kozel  Víkendové akce na facebook

u 

obchodní partner LYONESS

Stále jsme tu pro vás! Příjezd od Průhonic, Hrnčířů. Od Jižního Města 

jen průjezdem pro dopravní obsluhu po polní cestě

www.radev.eu

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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



� pokračování ze str. 1

Hlavním partnerem ČEZ
Největším problém bylo sehnat 

peníze, i když jsme byli zabezpe-

čeni skupinou ČEZ. Byla to záru-

ka toho, že co jsme měli přislíbe-

no, to jsme také dostali. To je pak 

k nezaplacení, ta obrovská jisto-

ta, s níž můžete pracovat. To vše 

se odrazilo v celkové atmosféře 

turnaje. Už se také dostavily prv-

ní ohlasy od účastníků. Neváhají 

tvrdit, že tak dobře připravený 

turnaj ještě nikde nezažili. Tako-

vá slova také potěší. Je to asi stej-

ně potěšující jako výkony našich 

kluků ve spojeném týmu Rapidu 

Psáry a Dolních Jirčan. My jim 

říkáme – náš nároďák a kluci se 

skutečně vytáhli. Hráli výborně 

a bojovali jak o život a skončili 

čtvrtí. Skvělý! Jindy na turnajích 

jsou mátožní, ale doma se chtě-

li ukázat, tak nás to všechny, co 

jsme se podíleli na organizaci, 

nesmírně potěšilo.“

Všichni si zahráli
Jednou z největších předností 

celého turnaje kromě výborné 

organizace a zabezpečení solid-

ního občerstvení (tradiční pivo 

a klobásky) bylo rozdělení všech 

účastníků (celek 16) do čtyřech 

skupin. Byly dvě finálové o 1. - 8. 

místo a 9. - 16.,  na soupiskách 

mohlo být až 17 hráčů s platný-

mi registračními průkazy. Je tedy 

jasné, že si všichni zahráli hned 

několik zápasů, což jindy nebývá 

samozřejmostí. Tím se uspokojila 

hráčská iniciativa všech hráčů. Ve 

finále kluci SC Xaverov zdolali vy-

soko favorizovaný tým SK Slavie 2 

: 1. Konečné pořadí turnaje: 1. SC 

Xaverov, 2. SK Slavia Praha, 3. Bo-

hemians Praha, 4. SK Rapid Psáry, 

5. FAPV Děčín, 6. Dukla Praha. Ze 

Slovenska přijela družstva ŠK Bra-

tislava, AS Trenčín, skončila však 

v dolní polovině tabulky. Jan Kotrba

sport 7Čtvrtek 27. 6. 2013 • JV 13

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 15. – 16. 6.

3. liga
ČFL SK Kladno – Kunice 2:3

Praha
I.BB Kunratice B – Šeberov 2:1

II.C PSK Union B – Cholupice B 1:1

III.A Točná – Miškovice B 1:3

Kraj
přebor N. Ves p. Pl. – Spartak Příbram 0:1

přebor Jílové – Tn Rakovník 4:1

I.BD Jesenice – Zdislavice 8:2

I.BD Stř. Skalice – Kunice B 6:1

I.BD Jiskra Zruč – Průhonice 4:1

Praha-východ
přebor SK Vyžlovka – Dobřejovice 4:0

III.B Kamenice – Dobřejovice B 6:1

III.B Hrusice – Říčany B 2:2

III.B Struhařov – Mirošovice 1:3

IV.C Kamenice B – Všestary 5:0

IV.C Hrusice B – Senohraby B 2:1

IV.C FC JANOZA B – Čestlice 5:3

IV.C Ondřejov B – Lojovice 5:2

Praha-západ
přebor Měchenice – Dobrovíz 4:1

přebor Choteč – Jílové B 3:3

přebor Zvole – Hostivice 4:1

přebor Úhonice – Psáry 1:3

III.A Radlík – Bojanovice 4:1

III.A Slapy – Dolní Břežany 7:2

III.A Davle – Zvole B 0:2

III.A Vestec – Vrané 8:3

III.A Jesenice B – Černošice 3:0

IV.A D. Jirčany – Radlík B 8:0

IV.A Průhonice B – Pikovice 3:0

IV.A Psáry B – Okrouhlo 1:4

IV.B Vonoklasy B – D. Jirčany B 5:2

IV.B Klínec – Vrané B 2:1

IV.B Kytín - Zlatníky 1:7

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

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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PRODÁM VILU
v Jevanech u Prahy

Krásné místo u lesa, přízemní, bezbariérová, zast. pl. 418 m², 

velký obývací pokoj s venkovní terasou (vč.jacuzzi), 3 ložnice,  

2 koupelny, 3 WC, garáž na dvě auta s dál.ovl.vrat, krytá spo-

lečenská místnost s krbem, vzrostlá zahrada 1977 m², celk. pl. 

2395 m². Napojena na veř. el.,vodu,kanalizaci. Část. vybav. ná-

bytkem - kuchyň, šatny a koupelny, 2 krby.  Cena 9.900.000 Kč.

Tel. 724 037 007, 602 253 144, E-mail: sesspo@seznam.cz

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

Hotel v Průhonicích přijme 
paní na výpomoc 
na úklid 
a mytí nádobí.
Pracovní doba dle dohody. 
Informace na: 721 244 106.

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

Gala představení budoucích nadějí

Letošní akce měla za cíl také po-

moci postiženým povodní z Ja-

rova. Čistý výtěžek ze startov-

ného turnaje 2 700,- Kč doplnila 

sportovní komise na celkovou 

částku 5 000,- Kč, oddíl volejba-

listů TJ Viktoria Vestec poskytl 

finanční dar ve výši 10 000,- Kč. 

Všechny tyto prostředky popu-

tují na „povodňový účet “ obce 

Dolní Břežany určený na pomoc 

obyvatelům Jarova. 

Turnaje se zúčastnilo 7 týmů, 

celkové pořadí bylo:

1. Hospůdka U Moniky 

2. Viktoria Vestec

3. Lhoťáci

4. SK Olympie DB, 

další pořadí Siesta Vestec, Ná-

městí Dolní Břežany, ZŠ Dolní 

Břežany. Velký dík rovněž patří 

hlavnímu sponzorovi turnaje 

Vinotéce u náměstí - Dolní Bře-

žany majitele Michala Zemka 

a vesteckým volejbalistům za 

rychle nabídnutý sportovní azyl 

a velkorysý finanční dar.

za komisi KST, Petr Lang

Vypnout motory a po několika 

týdnech je opět spustit a začít 

vyrábět led je provozně náklad-

nější než udržovat stadion i přes 

léto v chodu. Proto stejně jako 

loni, tak i letos bude na velko-

popovickém ledu rušno. Zájem 

mají nejen okolní, ale zejména 

pražské hokejové kluby, neboť 

zimní stadion je široko daleko 

jediným zařízením, kde sedá tré-

novat. Tuto skutečnost a mož-

nost využijí letos i krasobruslaři.

Už od 30. 6. do 28. 7. budou na 

ploše k vidění mladí ruští kra-

sobruslaři, věkové hranice do 

15 let. Od 21. 7. do 31. 8. bu-

dou na ledě trénovat hokejisté 

z Francie (Sportsevens), věkové 

kategorie do 15 let. Konečně od 

1. 7. do 31. 7. bude zimní stadion 

patři i krasobruslařům z Velkých 

Popovic, kteří uspořádají mezi-

národní tábor za účasti Maďarů, 

Italů a Slováků.  (kt)

Skvělý fotbal byl k vidění v zápase pražské Bohemky a Slavie Foto: Zbyněk Pokorný

Ruské piruety
POPOVICE – Uplynulo už 

několik sezon od chvíle, kdy 

se ve Slavoji rozhodlo, že se 

přes léto nebudou vypínat 

mrazicí stroje, ale naopak se 

bude s maximálním úsilím 

udržovat ledová plocha.

Turnaj ve znamení charity
V sobotu 8. června se 

konal volejbalový turnaj, 

který tradičně organizuje 

sportovní komise společně 

s volejbalisty ze Lhoty 

a Dolních Břežan. Z důvodu 

podmáčeného kurtu a jeho 

okolí ve Lhotě se turnaj 

uskutečnil ve sportovním 

areálu TJ Viktoria Vestec. 

Pro pány kluky to byl svátek, poháry a medaile rozdávali Pavel Kuka (vlevo) a Jan Koller, kteří přijeli narychlo z turnaje v Lipencích

 Foto: Rapid Psáry
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AREÁL VELKOTRŽNICE, PRAHA 5 – LIPENCE, K RADOTÍNU 492  PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 6.00-16.30, SOBOTA 6:30-13.00  TEL.: 296 828 306-311

CHCETE NAKUPOVAT LEVNĚ?  DALŠÍ AKCE NA WWW.RATIO.CZ  OBCHOD PRO KAŽDÉHO

101 102

LIPENCE

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE  KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

Od 27. 6. do 31. 7. 2013

 

 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

OdOdOdOd 2 277. 66. ddddo 33311. 77. 220131313133

828 306-311TEL.: 296

4,75

TATRANKY
více druhů, 47g

15,50

OKURKY KORNIŠONKY
720g

24,00

HOTOVÁ JÍDLA VIVA
hovězí se žampiony, směs na 

špagety, guláš zabijačkový, vepřový 

400g+20%

8,50

DAMLA
mix, meloun/tropic, meloun/ananas

90g

10,95

HARIBO
všechny druhy včetně 100g marshmallow, 

80g-100g

29,90

EXPRES OVESNÉ KAŠE
4x65g

41,90

GRANKO CEREÁLIE
325g

31,50

TULIP HOT DOG PÁRKY
415g

59,90

PRAŽSKÁ ŠUNKA
MORAVSKÉ UZENÉ
340g

7,75

PAŠTIKY VIVA
více druhů, 75g

8,20

MARINÁDY
bylinková, česneková, italská, 

pikantní, pivní, 40g

36,90

MAILLE HOŘČICE DIJON
200ml

11,95

BABIČČINY NUDLE 
200g

24,90

POLÉVKY CHLAZENÉ
Gulášová, Zabijačková, 

Valašská zelná, 500g

6,99

OCET KVASNÝ
1l

15,20

DISKO
více druhů, 176g

26,70

JACOBS 3in1
152g

12,40

TUC
více druhů, 100g

15,25

MAGGI POLÉVKY
Francouzská, Gulášová, Hrášková

50g-69g

49,90

GRAND AROMA
250g

17,50

PALOMA
100g

73,00

PICKWICK RANNÍ BIG
ranní, citrón, 175g

10,50

BAVARIA
klasik, citrón, 500ml

8,75

TOMA NATURA
neperlivá, perlivá, jemná, 

1,5l

29,50

PFANNER
pomeranč, jablko, 

multivitamín, 1l

10,80

KARAMALZ
classic, citrón, granátové jablko, 

330ml

7,40

HAPPY DAY
pomeranč, jablko, 

multired, 200ml

10,90

MERUŇKY SUŠENÉ
200g

18,20

POCTIVÁ POLÉVKA
Pikantní kuřecí, Bramboračka, 
Francouzská, Gulášová, Hovězí, 

S játrovými knedlíčky, 81g-101g

14,50

ČERSTVÉ MLÉKO 1,5%
1l

19,90

BRAMBOROVÉ NOKY 
BOLOGNESE, 500g

14,90

VÍDEŇSKÉ PÁRKY
200g

14,30

SMETANA 31%
200g

28,90

LUCIFER KLOBÁSA
170g

109,00

KACHNÍ ČTVRTKY ZADNÍ
mražené, cena za 1Kg

45,50

VÍNO BARBORKA
Modrý Portugal, 

Müller Thurgau, 1l

89,00

VODKA BOUSOV
0,5l

69,00

PEPRMINT 
BOUSOV
0,5l

179,90

JAR TABLETY DO MYČKY
70ks, 62ks

83,90

LEON VODKA
TUZEMÁK LEON
0,5l

80,90

LEON MERUŇKA
0,5l

50,90

LEON PEPRMINT
0,5l

24,90

AQUA PANNA
PELLEGRINO
0,75l

6.00-16.30, S

23,50

COCA-COLA
2l

12,95

RAUCH ICE TEA
citrón, broskev, 500ml

A: PO PÁ 66.0

17,90

COCA-COLA CHERRY
Dr.PEPPER
330ml


