
Celodenní program na louce 

v Olešku zahájí další současná 

hvězda Xindl X už ve 12 hodin. Na 

své si přijdou i milovníci „pivní-

ho“ rocku kapely Brutus, i reggae 

rytmů pod taktovkou Richarda 

Tesaříka s kapelou Yo Yo Band. 

Festival se tak z rockového kabá-

tu, převlékl do multižánrové ko-

šile. Je to tak? Ptáme se jednoho 

z organizátorů Lukáše Vilhuma.

� Lukáši, letos to nebude až ta-

kový rokenrol, nebo se pletu? 

Snažíme se přiblížit všem věko-

vým kategoriím, a proto možná na 

první pohled ta rozličnost žánrů. 

Doufáme, že si v letošním play lis-

tu každý najde to svoje a bude na-

víc překvapen i něčím novým, na 

co by prvoplánovaně ani nešel. 

� Program je letos opět nabitý, co 

ještě budete připravovat pro ná-

vštěvníky, aby vydrželi na místě 

od 12 hodin až do půlnoci?

Myslím, že v první řadě je na místě 

udrží hudba… Jinak je nám jasné, 

že musíme rozšířit i volnou zábavu, 

letos by to měly být autogramiády, 

těšit se také návštěvníci mohou 

na barmanskou show, domluvené 

máme různé stánky jak s občerst-

vením, které stejně jako loni mají 

připravené různé soutěže, tak i se 

suvenýry (trička, šátky, šperky…) 

a jestli bude stále takové vedro tak 

vážně uvažujeme i o bazénu, takže 

plavky a křidýlka s sebou!!!

� Kde je možné koupit vstupen-

ky a kolik budou letos stát?

V současné chvíli jsou vstupenky 

v předprodeji na www.ticketstre-

am.cz a stojí na celý den 150,- pro 

dospělého, na místě budou také 

samozřejmě k dostání, a to za 180,- 

dospělí, děti do 150cm mají vstup 

zdarma a do 18 let za 100,- Kč

� Jak se na Woodstock dostanete?

Festival se uskuteční  na Březové, 

v katastru obce Březová-Oleško. 

Nejlepší spojení je autobusem 333 

ze zastávky metra Kačerov. Od 

konečné zastávky autobusu bude 

cesta vyznačena a je to zhruba 

10 minut chůze. Další možností 

je dopravit se vlakem do Vraného 

nad Vltavou. Od železniční za-

stávky do Oleška je to cca 4 km. 

Autobus 333 odjíždí ze stanice 

Kačerov. V případě cesty autem 

je zajištěno parkování v blíz-

kosti festivalové louky. A samo-

zřejmostí možnost přespání ve 

stanu přímo v areálu festivalu.

 Zbyněk Pokorný

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

Pokrývačské,
klempířské 
a tesařské práce.
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Co víme 
o drahých kovech?

Vorařská tradice Vzhůru 
na fotbal!

433 4

Gratulujeme 
výherci 
soutěže 5Rozlosování fotbalových 

soutěží na Praze – západ
5

Také vám 
chybějí ? 

Nezdá se vám, že naše ulice, 

uličky, náměstí, ba dokonce 

i parky jsou nějak prázdné, 

až přespříliš poklidné, jakoby 

se tu zastavil čas a ustrnul ži-

vot? I hodiny se někdy pomalu 

vlečou. Asi víte kam míříme, 

prostě chybějí na jmenova-

ných místech děti. Jejich ryk, 

smích, strkání, přebíhání ulic, 

běhání po chodnících, ježdě-

ní na koloběžkách, bruslích 

či prkýnkách na kolečkách. 

Tohle všechno nás v jiných 

dnech než právě v těchto 

letních a parných rozčilo-

valo i překáželo. Ale buďme 

upřímní, bez těch rozjívených 

kluků a uštěbetaných malých 

slečen to je prostě smutnější. 

Za pár dnů se však vrátí z tá-

borů, chat i chalup a zase jich 

bude všude plno. Začne jim 

škola a další povinnosti. Zase 

nás budou možná trochu roz-

čilovat svoji přítomností, svý-

mi výrazy, ale budou s námi. 

Vnesou do našeho života opět 

rychlejší tempo, pozmění náš 

puls. A v takových chvílích si 

vzpomeneme na některé až 

příliš poklidné a nudné dny, 

kdy nám naše děti tolik chybě-

ly. A hned budeme k nim jistě 

vlídnější, vždyť bez 

nich by to byla zase 

ta veliká nuda. 

GLOSA

Polámané stromy, 
zaplavené sklepy

„Bouřka „ze Švýcarska“ 

potrápila obyvatele na Pra-

ze-západ a východ. Středo-

čeští hasiči od nedělních 

18 hodin do půlnoci vyře-

šili přibližně 350 událostí. 

Profesionální i dobrovolní 

hasiči vyjížděli likvidovat 

převážně popadané stro-

my. Stovky jich spadly na 

komunikace, ohrožovaly 

rodinné i víkendové dom-

ky, padaly na auta,  na že-

lezniční tratě i do drátů 

elektrického vedení. Prud-

ký a vydatný déšť nestačila 

pobírat kanalizace, voda se 

dostávala do sklepů. Ne-

dělní bouřka  způsobila ve 

středních Čechách přibliž-

ně 90 závad ve sjízdnosti na 

silnicích I., II. a III. Tříd.

(red)

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 22. srpna

Jan Kotrba
kotrba@nasregion.cz

Kurtizány přijedou do Oleška!

Nejkrásnější pohled na řeku?  
Z vorové tabule

V sobotu 17. 8. se na 
louce v Březové – Olešku 
(nedaleko Zvole) koná již 

šestý ročník festivalu Oleško 
Woodstock. Hlavní hvězdy 

letošního ročníku jsou 
punková legenda Visací 
Zámek, která letos slaví 
třicáté výročí, a  kapela 
Kurtizány z 25. Avenue.

Návštěva divokých včel

Někdo by považoval za správné 

ponechat je jejich osudu a řek-

nete si “pokud nebudou ohro-

žovat kolemjdoucí, můžou si 

tam přeci žít”. Ano, včely mohou 

v dutině stromu i docela dob-

ře přezimovat, je to jejich asi 

nejběžnější přirozené obydlí. 

Bohužel z veterinární hlediska 

není (pro okolní včelaře) příliš 

šťastné mít v centru obce neoše-

třované včelstvo. Tyto “divoké” 

včely se v přírodě běžně setká-

vají s chovnými včelstvy a  pře-

devším mohou i zalétávat do na-

šich úlů.  Takto snadno mohou 

přenášet choroby a parazity na 

léčená včelstva. Včelař, který se 

zodpovědně snaží svoje včelstva 

udržovat zdravá, může být pak 

nemile překvapen.

Pokud včelám neubližujete, ne-

budou nikoho svévolně napa-

dat. Mohou být ale rozrušené, 

pokud jsou venku delší dobu. 

Bez vhodného vybavení se ke 

včelám zbytečně nepřibližujte, 

riziko je sice malé, ale je zby-

tečné pokoušet jejich trpělivost 

a nálady.Pokud takovéto vyro-

jené včelstvo naleznete, infor-

mujte o situaci co nejdříve nej-

bližší včelařskou organizaci.

Správně podle veterinárních 

předpisů by se tedy toto včelstvo 

mělo zlikvidovat, aby nešířilo 

choroby a “divoké” geny – pře-

devším rojivost, nebo bodavost, 

což jsou původní vlastnosti, kte-

ré se včelaři snaží ve svých cho-

vech potlačit. Včelstva šlechtíme 

naopak na mírnost, odolnost 

proti chorobám (čistící pud), 

vyšší produkci medu.

Přemysl Peterek, ČSV Struhařov

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ

V pondělí 15:45 jsme dostali 

včelaři ve Struhařove zprávu 

o včelách usazených na lípě 

v Kostelci. Co s nimi? Poradí 

Přemysl Peterek ze Svazu 

včelařů Struhařov.

„Voroplavbu letos organizuji po-

třetí a musím se upřímně přiznat, 

že všechny tyto akce provází ob-

rovské nadšení všech, kteří se pří-

pravy i samotné plavby účastní. 

Říká se, že svět je nejkrásnější ze 

hřbetu koně, myslím, že podobný 

pocit má každý, který má mož-

nost zažít pohled na řeku právě 

z vorové tabule,“ říká organizá-

torka Andrea Pondělíčková.

Dřevo na letošní vorový pramen 

nám dodal největší soukromý 

vlastník lesů – Lesní a rybnič-

ní správa Jerome Colloredo-

Mannsfeld, jehož lesy jsou cer-

tifikovány systémem PEFC. Při 

stavbě vorového pramene jsme 

měli možnost obrátit se na jed-

noho z posledních žijících plavců 

ze slavné plavecké rodiny Husů 

z Albrechtické Hladné – Václa-

va Husu, který nám byl cenným 

rádcem. Stavitelem voru byl již 

potřetí pan Jiří Trávníček, který 

se tomuto řemeslu již bravur-

ně naučil a předává své znalosti 

dále. Ruku k dílu letos přiložili 

i zástupci spolku Vltavan.

Víte, kdo to byl plavec? A jaká je 

historie voroplavby u nás? 

� Více na straně 4

Šedesátimetrové plavidlo 

– dřevěný vor, který 

letos opět sestavila parta 

nadšenců ve Štěchovicích 

si to munulý týden brázdil 

Vlavou až do holešovického 

přístavu. Tam byl rozebrán 

a dřevo putovalo na opravy 

do povodněmi postižené 

obce Rudník.

Zpět do školy
Tématický blok vyjde 22. srpna
uzávěrka inzerce 13. srpna 2013133333333133333133333
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Line UP Oleško Woodstock 2013: 12:00 
Xindl X13:05 

Apotkalipsa14:15 
Brutus15:25 

Bonebroke16:25 
Yo Yo Band17:30 

Dead daniels18:35 
Digestoř19:40 Kurtizány z 25. avenue21:00 

Visací Zámek22:20 
Infuzze23:25 

Inna Urbanová

Hlavní hvězdy letošního ročníku jsou

punková legenda Visací Zámek 

a kapela Kurtizány z 25. Avenue
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BŘEZOVÁ
9. 8. – 20:00

• Lámání prázdnin 2013. Lámání 

prázdnin 2013 v Březové – restaura-

ce U zahrádkářů. Koncert již v pátek!!! 

Velký fl ám s Flámem, občerstvení 

zajištěno, překvapení pro všechny 

fl ámující lidi

ČESTLICE

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

a sobotu v červenci. Užijte si pirát-

ské léto v Aquapalace Praha. Každou 

středu a sobotu během celých prázd-

nin Vodní svět přepadnou piráti. Těšit 

se můžete na lov pokladů, pirátské 

dovednosti, zkoušku zručnosti a dal-

ší překvapení. Začátek akce vždy 

v 11.45 a 14.30 hod. 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness program Fit-
mami pro maminky na mateřské 
dovolené. Lekce jsou určené pro 

všechny maminky, které mají doma 

dítě do 4 let, nemají hlídání a chtějí 

udělat i něco pro sebe a svou posta-

vu. Lekce se konají každé pondělí od 

10:00 do 11:00 hod. v Mlynářském 

a Keltském parku. Sraz je vždy 5 min 

před začátkem lekce u hasičské zbroj-

nice. Rezervace info 606 489 411, 

www.fi tmami.cz

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

Břežany a společnost Dobrý trh zvou 

na České farmářské trhy. Každou 

středu od 13 do 18 hodin, od dubna 

do listopadu na náměstí Na Sád-

kách. Co nakoupíte? Českou zeleninu 

a ovoce, kozí a kravské sýry, uzeniny, 

vajíčka, med, čerstvé koláče, ale také 

sadbu a řezané květiny. 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 22. 9. 

• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-

ročí narození – petrograf, montanista, 

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. Interaktivní 

výstava s přírodovědnou tématikou. 

Regionální muzeum 

1. 8. – 31. 8. 
• Šumava versus Praha. Foto ex-

hibice dvou autorů, fotografa Pavla 

Vidíma a fotografa Martina Jiráka. 

Prodejní výstava proběhne od 1. 8. 

v Kavárně a Galerii U Zlatého korálku, 

Masarykovo náměstí 1. Více na www.

zlatykoralek.cz

12. 8. – 16. 8. – 8:00
• Výlet do pravěku. Školka Lís-

káček pořádá letní příměstský 

tábor pro předškoláky od tří do 

sedmi let. Vrátíme se do pravěku 

a strávíme týden dobrodružným 

životem dávno zmizelého světa. 

Budeme rozdělávat oheň, tvořit 

specializované nástroje, organizo-

vat lov zvířat, pracovat s lany, ka-

meny, dřevem, kůží a hlínou a tvo-

řit ozdobné a kultovní předměty. 

Přihlášku naleznete na http://lis-

kacek.euweb.cz 

KUNICE
9. 8. 

• Letní sportovní tábor (denní/

celotýdenní; pondělí-pátek). Tenis, 

golf, stolní tenis, badminton, fotbal. 

Dále výlety pěšky i na kole, soutěže 

na koloběžkách na dopravním hřiš-

ti, výuka angličtiny, návštěva spor-

tovní střelnice a další. Berchtold

10. 8. – 12. 8. 
• Tenisový turnaj ml. žáci. První 

hrací den sobota a druhý po dohodě 

v neděli či v pondělí. Berchtold

17. 8. 
• Babytenisový turnaj. Turnaj i pro 

neregistrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

Registrace od 8:30 hodin

18. 8. 
• Turnaj ve stolním tenise. Přihlašo-

vat se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz. Registrace od 9:30 hodin

20. 8. 
• Tenisový turnaj Double Mix. Při-

hlašovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@zamekberch-

told.cz. Registrace od 9:30 hodin

PSÁRY
10.8. –  8:00

Tradiční fotbalový turnaj regionál-

ních týmů za účasti SK Jílové, Ra-

pid Psáry, Dolní Břežany a dalších 

se uskuteční na hřišti v Psárech.

ZLATNÍKY
24. 8. – 10:00

• Posezení u Lípy. Obec Zlatníky-

Hodkovice ve spolupráci se Sokolem 

Zlatníky, SDH Zlatníky, SDH Hodkovi-

ce a rybáři Zlatníky srdečně zvou na 

náves sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách 

na tradiční posezení. V 11.00 hodin 

zahájen příjezd historických trakto-

rů. Projížďka historickou tramvají po 

trase ze Zlatník do Hodkovic. Ukázka 

hasičského útoku místními dobro-

volnými hasiči a mnoho dalšího!

ZVOLE
16. 8. – 10:00

• Dětský lesní klub skřítka Po-
hádky. Zveme každého, kdo by 

chtěl přihlásit své dítě do klubu, 

a každého, kdo by se chtěl do-

zvědět více o fungování klubu. 

Vezměte s sebou určitě své děti. 

Sejdeme se u lesa na rohu Kolmé 

a Březovské ulice. Na programu 

bude procházka po okolním lese, 

představení dětského lesního klu-

bu i průvodců a samozřejmě zde 

bude prostor pro vaše dotazy. 

www.skritek-pohadka.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

Naším přáním je, aby tato 

rubrika byla co nejpestřejší 

a pro vás co nejzajímavější.

www.nasregion.cz

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
31. 8. 2013

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

29. 8. – Selátko na grilu
Každé úterý všechny pizzy za 99 Kč 
Přijďte si k nám až pro 7000 Kč
(více na www.abcsulice.cz)

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

ŽIVÁ HUDBA



Na festival se přišlo podívat přes 

500 návštěvníků, počasí organi-

zátorům přálo a Harpagon Karla 

Rodena ve večerním představení 

Zdravý nemocný rozesmával přepl-

něné řady svého publika. Diváci se 

přímo na místě mohli také podívat, 

kde pomohly peníze z předešlých 

ročníků AKCE CIHLA, a pochutnat 

si na nakládaných sýrech a dalších 

dobrotách ze sociálně terapeutické 

dílny. Výtěžek letošní sbírky i festi-

valu pomůže dostavět novou dílnu 

s občerstvením v Davli.

„Cílem sociálního podniku DOB-

ROTY S PŘÍBĚHEM je přispět 

k začlenění osob se zdravotním či 

jiným znevýhodněním do běžné-

ho života. To znamená pomoci jim 

dostat se mimo prostředí sociálně 

terapeutických dílen a umožnit 

tak navázání běžných sociálních 

kontaktů. V případě lidí s mentál-

ním postižením naplňuje projekt 

potřebu přirozeného kontaktu 

s okolím (pracovní prostředí i ces-

ta do zaměstnání), nabízí získání 

zkušeností s prací v týmu, s orga-

nizací vlastního času a organizací 

práce v rámci pracoviště. Kromě 

začlenění je pro znevýhodněné 

osoby dalším přínosem získání 

pravidelného měsíčního příjmu,“ 

vysvětluje ředitel občanského 

sdružení Portus Praha, které je 

i organizátorem AKCE CIHLA

Každý člověk má svůj příběh. 

Každý znevýhodněný člověk, 

který u nás najde možnost pra-

covního uplatnění, se stává nejen 

součástí DOBROT S PŘÍBĚHEM, 

ale i života kolem nás. (red)

Byla by určitě věčná škoda, kdy-

by se na Svatojánské proudy za-

pomnělo. Proto ČSOP Zvoneček 

v letošním roce započal s rekon-

strukcí této naučné stezky. Cestu 

bude provázet 15 zastavení, která 

se věnují okolní přírodě, ale ná-

vštěvníky také přenesou do dob 

minulých. Připomene například 

umění vorařů, kteří uměli svázat 

vory k sobě do délky 140 metrů 

a plavit se s ním ze Šumavy až do 

Německa. Bude se věnovat i jed-

né z prvních trampských osad 

Ztracená Naděje. Jednotlivá za-

stavení návštěvníkům dále odhalí 

zajímavosti z okolní přírody, včet-

ně života v řece, historii obcí Ště-

chovice a Třebenice, mezi nimiž 

stezka vede, i stavby přehrad. 

Na děti po cestě budou čekat různé 

interaktivní prvky a na bolavé nohy 

(stezka je dlouhá 8,5 km) budou po 

cestě připravena 2 nová odpočíva-

dla. Naučné cedule budou navíc 

obsahovat  QR kódy. Pomocí chyt-

rého telefonu si tak návštěvníci 

budou moci tyto kódy nahrát a po-

slechnout trampské písně nebo 

prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. 

Vše bude dostupné na webových 

stránkách ZO CSOP Zvoneček 

–  www.cev-zvonecek.cz.

Gabriela Dobruská, ZO ČSOP Zvoneček
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Pozor na uzavírku!
VELKÉ POPOVICE – Obec-

ní úřad jako silniční orgán 

uzavírá na Velkopopovic-

kou pouť ve dnech 10. 8. 

a 11. 8. V době od 6:00 do 

21:00 hodin tyto komu-

nikace: Sokolská ulice, 

Václavská ulice v úseku 

Macharova – Masarykova, 

Masarykova ulice v úseku 

Husova – Žižkova. 

Jiří Skružný

Problémy s dodávkou 
pitné vody

DOLNÍ BŘEŽANY – Díky 

zvýšeným odběrům vody 

dochází k poklesu tla-

ku vody v síti a následně 

k problémům s dodáv-

kou pitné vody. Žádáme 

proto všechny obyvatele, 

aby omezili zalévání za-

hrad a napouštění bazénů 

v době kdy je největší od-

běr, tedy mezi: 6 – 10hod 

a dále 17 – 23,30hod. Nao-

pak nejvhodnější doba pro 

závlahy a napouštění bazé-

nů je mezi 24 – 6 hodinou. 

Děkujeme za pochopení.

 Obec Dolní Břežany

Kraj pořídí defibrilátory
Středočeský kraj chce za 

částku 1 milion korun re-

alizovat první etapu kraj-

ského projektu na zavedení 

a rozšíření přístrojů pro au-

tomatickou externí defibri-

laci. Za tyto peníze nakoupí 

Středočeský kraj přibližně 

25 kusů automatických ex-

terních defibrilátorů (AED) 

včetně kyslíkového zdro-

je. „Naším cílem je umís-

tit AED přístroje tam, kde 

jednak může u lidí častěji 

dojít ke kolapsovému stavu 

a zároveň v místě, které je 

pro rychlou zdravotnickou 

pomoc hůře dostupné,“ 

například v Příbrami je 

umístili na sportovištích, 

v domovech seniorů, mají 

jej k dispozici i dobrovolní 

hasiči a hlídka Policie ČR. 

Podobný systém distribu-

ce AED přístrojů chceme 

realizovat i ve středních 

Čechách,“ doplnil hejtman 

Josef Řihák.  (red)

Prevence? 
Dostatečně pít!

Ve Středočeském kraji 

denně vyjedou záchranáři 

průměrně k 70 lidem, kteří 

vlivem horka zkolabovali 

nebo se zhoršil jejich zdra-

votní stav. Prevence je jed-

noduchá, stačí dostatečně 

pít. Dospělý člověk by měl 

v takto teplých dnech vypít 

2,5 – 3 litry tekutin denně. 

Alkohol stejně jako káva 

dehydratuje. Lékaři do-

poručují pít hlavně vodu 

a minerálky. Lékaři dopo-

ručují kromě dostatečné-

ho příjmu tekutin nosit 

i pokrývku hlavy. Tak se 

vyvarujete úžehu. Důležité 

je, zejména pro kardiaky, 

vyvarovat se rychlým pře-

chodům z horka do zimy 

a ze zimy do tepla – např. 

z klimatizovaných míst-

ností ven na ulici. Rozdíl 

mezi klimatizovaným pro-

storem a venkovní teplotou 

by neměl přesáhnout deset 

stupňů Celsia. 

Tereza Janečková

Výstava na radnici
PRŮHONICE – Výstavu s ná-

zvem „Obecní úřad a škola 

v Průhonicích“, připravili 

v přízemí Obecního úřadu 

(vstup od centra služeb). Mů-

žete si zde prohlédnout fo-

tografie z historie náměstí, 

budovy obecního úřadu 

a místní školy. Výstavu mů-

žete navštívit až do konce 

září v úřední dny Centra slu-

žeb veřejnosti. (red)

Přerušení provozu 
knihovny

JESENICE – Oznamujeme 

všem čtenářům a návštěv-

níkům Obecní knihovny 

Jesenice, že ve dnech  5.  až 

16. srpna 2013 bude knihov-

na uzavřena z důvodu čerpá-

ní dovolené. (red)

Pod tou skálou, 
kde proud řeky ….

Obec Vrané nad Vltavou 

požádala hejtmana o to, 

aby Rada Středočeského 

kraje přijala politickou 

zodpovědnost a staveniště 

předala dříve, než dohod-

ne vše ze SFŽP a podepíše 

smlouvu o poskytnutí do-

tace, tak jak při návštěvě ve 

Vraném pan hejtman slí-

bil. V tuto chvíli je vybrána 

firma, která bude sanovat 

skálu, je podepsána smlou-

va o dílo, ale kraj stále ne-

předal staveniště.

Momentálně běží na kra-

ji kolečko, ve kterém se 

schvaluje:

• technický dozor investora

• geologický dozor

• biologický dozor

Firma, která bude sanovat 

skálu čeká na pokyn z KÚ, 

aby mohla převzít staveniště. 

Snahou naší obce je, aby kraj 

měl tolik odvahy a v momen-

tě, kdy budou podepsány 

smlouvy s jednotlivými do-

zory, stavbu předal. Pokud 

by čekal na ukončení všech 

administrativních kroků na 

SFŽP, mohl by čekat ještě 

značně dlouho. Vítězná firma 

PKB, a.s. bude sanovat skálu 

za 5,878 mil. Kč + DPH (7,133 

mil. Kč vč. DPH) a bude sa-

novat 26 týdnů.

Obec Vrané n. Vltavou

Jak se podnikalo 
v regionu?

Regionální muzeum v Jílovém 

u Prahy chystá na podzim to-

hoto roku výstavu o podniká-

ní Středočechů (od 21. 9. do 

24. 11. 2013). Na výstavě bude 

prezentována také historie 

vranských papíren.

Žádáme proto občany, kte-

ří vlastní nějaké předměty 

z vranských papíren a mají 

zájem je nechat vystavit 

v rámci této výstavy, ať se 

obrátí na pracovnici muzea 

– Editu Mikoláškovou (tel: 

241 950 791 nebo mail: miko-

laskova@muzeumjilove.cz)

Mgr. Edita Mikolášková

historička, knihovnice muzea

Výzva radnice 
– přihlášení na vítání 

občánků
JÍLOVÉ U PRAHY – Narodilo 

se Vám miminko a měli by 

jste zájem o účast na slav-

nostním vítání občánků?

Stačí oznámit do 15. 10. jmé-

no a datum narození dítě-

te, jména rodičů a adresu 

trvalého bydliště na tel.: 

241 021 909,  e-mailem na 

adresu: radnice@jilove.cz, 

nebo osobně v sekretariátu 

MěÚ u paní Duškové.      

Obec Jílové u Prahy

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Knihy a knižní pozůsta-

losti koupím, odvezu. Tel.: 

721566135

• Hledám pečovatelku / 

nemusí být zdravotní se-

stra/ pro nepohyblivou 

manželku, pro občasné 

hlídání, Jesenice a okolí.

tel. 605 766 922.

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

Obnoví svatojánské proudy

VELKÉ POPOVICE – Již podru-

hé pořádají místní hasiči benefič-

ní párty v popovické sokolovně. 

V sobotu 24. srpna se tak můžete 

těšit na nejrůznější soutěže, živou 

muziku, kterou pro vás připravili 

hasiči z SDH Lojovice. Výtežek ze 

vstupného bude stejně tak jako 

vloni použit na nákup hasičského 

vybavení lojovických hasičů. Náš 

Region jako partner akce vás tím-

to srdečně zve. (pok)

Hasiči zvou na párty!

Harpagon přinesl peníze

Co víme o drahých kovech? 
Máme výherce!

A jaké byly správné odpovědi?
� Do skupiny drahých kovů patří:

Paladium, Rhodium, Stříbro, Iri-

dium, Zlato 

� V jakých níže uvedených před-

mětech se nacházejí drahé kovy? 

Okenní tabule, Mobil-

ní telefon, DVD, Počí-

tač, Auto, Televizor

� Jaká část automo-

bilu obsahuje dra-

hé kovy?

Katalyzátor, Airbagy

� Který drahý kov 

z pohledu množství se 

podle vás nejvíce vyu-

žívá v lékařství?

Stříbro 

� Kde se na světě těží největší 

množství zlata?

Čína 

� Jaké je dnes co do objemu nej-

větší naleziště zlata v Čechách?

Mokrsko

Všem, kteří jste poslali správné 

odpovědi děkujeme. 

Vaše redakce

VESTEC – Milí čtenáři, 
moc děkujeme za 

odpovědi, které 
jste nám posílali 
v rámci soutěže 

s vesteckou 
společností 

Safina. První email 
se správnými 

odpověďmi 
nám poslala paní Kateřina 

Faltysová. Gratulujeme! 
Reportáž z předání ceny 

přineseme v následujícím čísle.

SOUTĚŽ

DAVLE – Třetí ročník 

benefičního hudebně-

divadelního festivalu 

CIHLAFEST, který proběhl 

13. července, přinesl 62 000,- 

Kč, které budou použité na 

stavbu sociálního podniku 

DOBROTY S PŘÍBĚHEM 

v Davli. Festival je úzce spjat 

se známou sbírkovou kampaní 

AKCE CIHLA, podporující lidi 

s mentálním postižením.

AKCE CIHLA stále 

probíhá a benefiční cihly 

je možné si zakoupit nejen 

v Praze Na Příkopě, ale 

i v dalších městech republiky.

Podpořit sbírku můžete také:

• Zasláním peněz na sbírkový    

účet 305605/5500

• Zasláním DMS CIHLA 

 na 87 777

Podrobné informace 

o kampani jsou na 

www.akcecihla.cz

Svatojanské proudy, které kdysi patřily mezi největší 

turistická lákadla v zemi, se rozhodla oživit základní 

organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) 

Zvoneček z Vraného nad Vltavou. V rámci programu 

Blíž přírodě zde vznikne zbrusu nová, hravá i moderní 

technologie využívající naučná stezka.



� pokračování ze str. 1

Uznávané a vážené povolání
Vorařství mělo v Čechách 

dlouholetou tradici a patřilo 

mezi vážená a uznávaná povo-

lání. Sami voraři patřili mezi 

jakousi ,,dělnickou šlechtu“, 

při svých plavbách se dostali 

tam, kam málokdo v tehdej-

ších dobách za celý svůj život. 

Byli také nositeli zpráv ze svě-

ta v dobách, kdy ještě neexis-

toval rozhlas ani televize. Prv-

ní zmínka o řemesle pochází 

již z roku 1316. Dřevo se však 

přes Prahu splavovalo údajně 

i dříve. Rozmach voroplavby 

nastal především za vlády Kar-

la IV., vrcholu pak dosáhl v 18. 

a 19. století. Cesta po vodě byla 

tehdy jedinou možností, jak 

dopravit miliony kubíků dřeva 

do měst, kde o ně byl největší 

zájem. Smutnou zprávou pro 

voroplavbu bylo vybudování 

přehrad na Vltavě a definitiv-

ní zánik tohoto krásného ře-

mesla v 50. letech 20. století. 

Poslední plavení vorů se tak 

uskutečnilo v roce 1960 (Ham-

burk), 1961 (Orlík).

Není plavec jako plavec
Plavecké řemeslo Patřilo mezi 

velice vážená a ceněná po-

volání. Města často závisela 

na dodávkách dříví po vodě 

z míst, kde se rozkládaly ještě 

hluboké lesy. Dříví bylo tehdy 

důležitým materiálem a čile se 

s ním obchodovalo (stavební, 

palivové). S dopravou dřeva 

po Vltavě však bylo také zapo-

třebí zkušeného personálu pro 

obsluhu a vedení jednotlivých 

vorů či pramenů. Tyto lidé pak 

byli právem považováni za 

,,dělnickou šlechtu“ své doby. 

Když se chlapec chtěl stát plav-

cem, dal se do učení nejčastěji 

k nějakému plavci – známému. 

Učil se 2 – 3 roky, než získal 

nárok na vydání plavecké kníž-

ky. Při učení panovala přísná 

disciplína, tělesné tresty však 

byly celkem výjimkou. Hotový 

plavec si po 5leté praxi mohl 

zvýšit kvalifikaci zkouškami 

na vrátného (kapitána). Plavci 

dřeva byli placeni za tzv. ráz, 

kdy mezi jejich práci patřilo 

navalování kmenů na vodu, 

jejich svázání do vorů a pra-

menů, dále pak samotné splutí 

se dřevem do měst a k odběra-

telům, kde museli zásilku bez-

pečně předat a dopravit pak 

sebe zpět domů (často pěšky). 

Jednalo se o tvrdou práci s mi-

nimálním komfortem, která 

však byla po zásluze dobře 

odměněna. Konec plaveckého 

řemesla souvisí s dostavěním 

Orlické přehrady. Zajímavostí 

je, že se dřevo dalo plavit i při 

fungování přehrady Slapské.

Jak se staví vor?
Pramen bude sestaven ze čtyř 

vorových tabulí, každá o délce 

13 m. Celková délka pramene 

bez vesel bude  53 m, s vesly 

celkem 60 m.  Přední tabule 

(předák) bude osazena dvěma 

vesly pro ovládání směru plav-

by. Šířka tabulí bude 3 – 4 m, 

ve středu tabule cca 3,5 m. 

Klády, z nichž bude pramen 

postaven, jsou ze smrkového 

dřeva, oloupané a proschlé.  

Délka jednotlivých klád je 

v průměru 13 m. Mohutnost 

klád zajišťuje jejich vysokou 

nosnost a stabilitu jednotli-

vých vorů.

Přední části vorů budou spo-

jeny tzv. ušením. Ve slabších 

koncích jednotlivých klád bu-

dou prosekány otvory, kterými 

budou klády navlečeny na tyč 

tzv. vořinu a z druhé strany za-

klínovány druhou tyčí. Obě bu-

dou dále zaklínovány klíny proti 

jejich vyvlečení.  

Klády každého voru budou 

spojeny v přední a zadní části 

svlaky. Svlaky budou s kláda-

mi spojeny houžvemi a sluky. 

Pro zvýšení bezpečnosti spoje-

ní  budou krajní klády spojeny 

se svlaky ocelovou spojkou, 

což je ocelový hřeb o průmě-

ru 10 mm, pevně procházejí-

cí svlakem a kládou.Popsané 

spoje ušením a svlaky napro-

sto zabraňují jakémukoliv roz-

pojení vorové tabule v podél-

ném i příčném směru. Pevnost 

popsaného spojení je po dvou 

letech zkoušek a zkušeností 

s proplutím vorových propustí 

v Praze ověřena.

K čemu slouží šrek? 

Pro ovládání pramene ve správ-

ném směru slouží dvě vesla 

na přední části první tabule 

(předáku), jedno veslo na její 

pravé zadní části a jedno ves-

lo na poslední tabuli, umístě-

ná v podélné ose pramene. Na 

třetí tabuli bude vybudováno 

brzdící zařízení, tzv. šrek. Šrek 

je zkonstruován přesně podle 

osvědčeného postupu. Kon-

strukce byla vyzkoušena v roce 

2012 a byla zcela funkční.

Zbyněk Pokorný

www.nasregion.cz4

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
GPSM Lokátor

aplikace pro sledování pohybu mobilního telefonu s OS Android

HLEDÁME
UŽIVATELE PRO ZAVÁD CÍ PROVOZ 

M jte p ehled o pozici vašich d tí, starých rodi , 
zam stnanc  i domácích mazlí k .

Tel.: +420 728 845 141 • http://www.sator-it.com/gpsm

Cena 45,-/m síc pro prvních 20 uživatel .

inzerát.indd   1 17.7.2013   15:55:46

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

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

Vorařská tradice v Čehách

Knihovny dostanou peníze navíc

Cílem je zajistit dostupnost veřej-

ných knihovnických a informač-

ních služeb rovnoměrně v kraji, 

i v malých obcích a městech. Cent-

rálně se tak přes krajskou knihovnu 

se slevou nakupují knihy a z kniž-

ního fondu jsou pak výměnné sou-

bory několikrát ročně distribuová-

ny do obecních knihoven. Dále se 

zajišťuje i odborná pomoc knihov-

níkům tak, aby se i malé knihovny 

mohly stát kulturními a společen-

skými centry v místě. 

� Jsou nějaká specifika pro Stře-

dočeský kraj? 

Určitým specifikem je velikost 

kraje a množství obsluhovaných 

knihoven. V rámci aktuální kon-

cepce poskytujeme podporu 

827 knihovnám, z toho je 719 ne-

profesionálních. V kraji koncep-

ci zajišťuje Středočeská vědecká 

knihovna a 4 další pověřené 

knihovny – v Benešově, Kutné 

Hoře, Mladé Boleslavi a v Příbra-

mi. Na jednu pověřenou knihov-

nu připadá průměrně 164 ob-

sluhovaných knihoven, zatímco 

v republice je to průměrně 69. 

� Takže čtenáři obecních kniho-

ven mohou využívat výměn-

ný fond? 

Samozřejmě, dosáhnou na tituly, 

které by si malé obecní knihovny 

nemohly vůbec dovolit. Bohužel 

za poslední roky nebylo možné 

kvůli malé finanční podpoře do 

knižního fondu přidávat nové 

knihy, zkrátka nebylo na naku-

pování. To se právě navýšením 

rozpočtu změnilo, na nákup kní-

žek do fondu jsou nyní vyhraze-

ny 3 miliony korun. O odpovída-

jící částky byly navýšeny i dotace 

na regionální knihovny. 

� Jaké další kroky plánujete? 

Museli jsme zajistit v plánu in-

vestic 1,5 milionu korun pro 

Středočeskou vědeckou knihov-

nu, jejíž technické jádro bylo 

v havarijním stavu a kde havárie 

opakovaně způsobovaly i zavírá-

ní celé knihovny pro veřejnost. 

Zároveň s rekonstrukcí jádra 

byla provedena i moderniza-

ce, která pro čtenáře znamená 

i vyšší rychlost vyhledávání in-

formací i vyšší efektivitu celého 

knihovnického systému. 

Musíme změnit i systém finan-

cování pověřených knihoven. 

Zatím dostávají peníze na regio-

nální funkce až po prvním zastu-

pitelstvu v roce, čili po prvním 

čtvrtletí, a přitom musí funkce 

vykonávat již od začátku roku 

a využívat zálohově vlastní zdro-

je. Nastavíme systém tak, aby 

byly schváleny dotace již při pro-

jednávání rozpočtu, takže budou 

knihovny financovány od začát-

ku roku.  Zásadní změnou pro-

chází také celá koncepce, která 

je od roku 2006 již zastaralá.  

� V čem budou změny spočívat? 

Zůstane samozřejmě centrální 

nákup výměnného knižního fon-

du a pět pověřených knihoven. 

Diskutujeme ale o pravidlech, 

jaký poměr celkové dotace by 

měl být vyhrazen právě na ná-

kup výměnného fondu a jak má 

probíhat celá správa obstara-

ných knih, od nákupu, evidence, 

distribuce, ošetřování až po vy-

řazení. Aktualizovanou koncep-

ci bychom chtěli představit do 

konce roku.  (red)

PRAHA – Středočeský 

kraj navýšil rozpočet na 

regionální funkce knihoven 

z 5 na 10 milionů. Zeptali 

jsme se Zdeňka Štefka, 

radního pro oblast kultury 

a památkové péče 

Středočeského kraje, v čem 

ona regionální 

funkce spočívá?

Letošní vorový pramen byl čtyřtabulový, délka bez vesel 53 m, s vesly 60 m a má šířku 3 – 4 m. Posádku tvořilo celkem 4 plavci u vesel, „kapitánovi“ voru se vorařskou 

hantýrkou říká vrátný Foto: Jan Příhoda
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PŘIJMEME
KADEŘNICE

na HPP i ŽL
pro nově otevřený kadeřnický  

salón v Dolních Břežanech 
(Kadeřnictví, kosmetika, manikúra, 

pedikúra a masáže). 

Nástup září 2013
Nabízíme příjemné luxusní zázemí, 

prima kolektiv
Očekáváme praxi a spolehlivost. 

Tel.: 606 624 771                        
e-mail: renata.moravova@seznam.cz

Obec Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Vyhlašuje konkurs  
na pracovní místo
ředitelky/ředitele MŠ Kamarád
se sídlem Vestecká 1300, 252 42 Jesenice

Plné znění tohoto konkursu, který je vyhlášen 

do 16. srpna 2013 naleznete na úřední desce 

OU Jesenice www.oujesenice.cz

PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

Co oceňují zákazníci v současné 

době nejvíce? Je to komplexní 

servis. Vše s toho najdete v nově 

otevřeném showroomu italské-

ho nábytku ve Vestci, kde na Vás 

čekají nejnovější trendy a novin-

ky italského designu. Stejně tak 

veškeré podlahy, které si jen do-

vedete představit.

V nabídce najdete:

� Masivní podlahy Berthold

� Třívrstvé podlahy  HOCO 

� Vinylové podlahy FLOOR

 FOREVER 

� Laminátové podlahy Balterio 

Na laminátové podlahy Balterio, 

na kolekci Magnitude právě pro-

bíhá akce, kdy k podlaze obdr-

žíte podložku a obvodovou lištu 

zdarma. Záleží jen na Vás zda-li 

zvolíte praktický vinyl nebo nad-

časové dřevo… Nebo se nechá-

te unášet krásou laminátových 

podlah Balterio, které jsou teměř 

k nerozeznání od pravých dřevě-

ných podlah.

To vše, a nejen to, najdete v novém designovém showroomu 
na Vídeňské ulici 573 hned u kruhového objezdu na Pražský okruh 
nebo na www.cassamoderna.cz

Co dalšího u nás najdete? 
Sedačky, osvětlení, židle 
a nábytek atd.

PRPR

Od podlahy po nábytek

Nově otevřený showroom
Vídeňská 573, Vestec

Tel.: +420 605 700 923

Akční zaváděcí ceny
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Sleva 10 %
na veškerý sortiment po předložení tohoto kuponu

Akce platí od 1. 8. do 31. 8. 2013. Slevy nelze sčítat.

Nábytek
Sedačky
Podlahy

Vymlouval jsem se, 
seč mi síly stačily

„Nevadí, všechno ti půjčím, vy-

světlím, ukážu, uvidíš, že to dáš, 

naučili se to jiní…“ Tak urputně 

mě přesvědčoval, že jsem podle-

hl. Na to nedělní dopoledne hned 

tak nezapomenu. Atmosféra šti-

řínského golfového chrámu mě 

docela pohltila. Úplně jsem opo-

menul několik  stovek, které mu-

síte zaplatit, aby vás vůbec pustili 

mezi jamky. Pak to začalo. Nejpr-

ve rozcvičení  na nádherném pa-

žitu, což je nutné, než se octnete 

na startu k zdolání první jamky, 

která je několik desítek metrů da-

leko. Pro mě to nebylo nedohled-

no. Pochopitelně jsem byl směš-

ný, když jsem se pokoušel odpálit 

neposedný míček a dostat ho co 

nejblíže první jamky. Atmosféra 

pěstěného trávníku, dokonale 

udržovaného parku s vyznačený-

mi cestami i plánky  s návodem, 

jak zdolat další mety, stejně tak 

jako stíny vzrostlých, mnoho 

desítek let starých stromů mě 

uchvátila. Vnímal jsem prostředí 

a odpalování míčku bylo jen do-

plňkem netušených momentů 

z překrásného prostředí. 

Pochopitelně moje údery ho-

lemi byly víc než začátečnické, 

prostě primitivní. Ale nikdo se 

mi nesmál. Ani kamarád, a to je 

co říct. Ba naopak tu a tam ně-

kdo přišel s radou, jak úder za-

hrát, jak změnit postoj, držení 

hole i těla. Byly to rady přátelské, 

nemohl jsem je ohrozit, ale také 

mě mohli nechat bez povšimnu-

tí. Nic takového se nestalo. 

Kamarád  se jen usmíval 

a na závěr naší hry pro-

nesl: „Vidíš, že to jde! 

Příští týden na to 

jdeme znova.“  

Jan Kotrba

ŠTIŘÍN – Přiznám se. Když 

mě totiž kamarád pozval 

do Štiřína na jedno z našich 

nejproslulejších  golfových 

středisek, vůbec jsem nebyl 

nadšený. Prostě se 

mi tam nechtělo.

Jak to vypadá, když náš osmdesátiletý 
kolega vyrazí poprvé na golfové hřiště?

Pro všechny mámy, které se 

chtějí na vyjížďkách s kočárkem 

trochu protáhnout, připravila 

lekce Strolleringu. Ty pořádá 

v Jílovém u Prahy a Psárech. 

V čem spočívají?

JÍLOVÉ U PRAHY – Strolle-

ring – tak trochu jiná procházka 

aneb mateřská v pohybu. Dyna-

mická chůze, kardio a posilo-

vací cvičení za přítomnosti va-

šich dětí, na čerstvém vzduchu. 

Hlídání není nutné. První lekce 

ZDARMA. SRAZ každé pondělí 

a středa 10:30 – 11:30 v parku 

pod muzeem u jezírka.

PSÁRY / DOLNÍ JIRČANY 

– Strollering – tak trochu jiná 

procházka aneb mateřská v po-

hybu. Dynamická chůze, kardio 

a posilovací cvičení za přítom-

nosti vašich dětí, na čerstvém 

vzduchu. Hlídání není nutné. 

První lekce ZDARMA. Každé úte-

rý 10:30 – 11:30.

 Rezervace, více info 606 292 464 

www.strollering.cz (red)

Ať žije strollering!

Vzhůru na fotbal!

„Bydlím v Jílovém u Prahy 

a jelikož vím, že není 

jednoduché spojit pohyb 

s péčí o dítě, rozhodla jsem 

se pořádat pro maminky 

cvičení s kočárky s názvem 

Strollering,“ napsala nám 

Martina Chomátová.

� NAPSALI JSTE NÁM

REGION – Také se vám zdála 

letní přestávka přespříliš dlou-

há? Ano, máme na mysli pře-

stávku fotbalovou. Naše hřiště 

byla opuštěná, snad jen čas od 

času si tam místní kluci přišli 

zakopat na branku, ale jinak byl 

převážně klid. Jisté však je, že 

i fotbalisté potřebují mezi jarní 

a podzimní částí svých mistrov-

ských soutěží odpočinek. Mnozí 

skutečně odpočívají, avšak mno-

hé celky, které se snaží hrát mo-

dernějším stylem, využívají  léta 

ke kondiční přípravě. Je to dob-

ře, protože podzimní kola, která 

právě v těchto dnech už začínají 

jsou náročná a první body, které 

lze získat, podporují nejen sebe-

vědomí hráčů, ale vítězné zápa-

sy jsou tím nejlepším rozjezdem 

do nové sezony. A tak už zase 

v nejbližších dnech uslyšíme od 

fotbalových pažitů vítězný křik 

„góóól“, už zase budou malé 

místní tribunky plné fandů, kteří 

budou rozebírat nejen výkony, 

ale i naděje právě toho jejich 

mužstva. Napříč našimi obcemi, 

od východu na západ i od seve-

ru na jih, všude kolem Prahy se 

hraje dobrá kopaná, ale co víc, 

mnohde to je jedna z mála čin-

ností, ke které se lidé v onom 

neustálém spěchu přinutí, pro 

mládež to je motiv, jak odsed-

nout od počítačů a trochu si za-

běhat, užit legrace na hřištích, 

a to už nehledě na to, že pohyb 

na hřištích je zdraví prospěšný. 

Proto vzhůru na fotbal!  

Jan Kotrba

PRAHA – ZÁPAD
Okresní přebor
Zápas Domácí Hosté Termín Den

A1A0101 Libčice Měchenice 24.08. 17:00 SO

A1A0102 Úhonice Štěchovice B 24.08. 17:00 SO

A1A0103 Zbuzany Čisovice 24.08. 17:00 SO

A1A0104 Choteč Jílové B 24.08. 17:00 SO

A1A0105 Dobrovíz Psáry 24.08. 17:00 SO

A1A0106 Holubice Krňany 24.08. 17:00 SO

A1A0107 Horoměřice Hostivice 25.08. 17:00 NE

III. třída – skupina A
Zápas Domácí Hosté Termín Den

A2A0101 Vestec Libeř 24.08. 17:00 SO

A2A0102 D. Jirčany Zlatníky 24.08. 17:00 SO

A2A0103 Slapy Zvole B 24.08. 17:00 SO

A2A0104 Bojanovice Radlík 24.08. 17:00 SO

A2A0105 K. Přívoz Vrané 24.08. 17:00 SO

A2A0106 Jesenice B Hvozdnice B 25.08. 17:00 NE

A2A0107 Jíloviště B Davle 23.08. 18:00 PÁ

IV. třída – skupina A
Zápas Domácí Hosté Termín Den

A3A0101 Psáry B Libeř B 08.09. 17:00 NE

A3A0103 Průhonice B Pikovice 07.09. 17:00 SO

A3A0104 Okrouhlo D. Jirčany B 08.09. 17:00 NE

A3A0105 Hradištko B Radlík B 08.09. 17:00 NE

IV. třída – skupina B
Zápas Domácí Hosté Termín Den

A3B0101 Vonoklasy B Vestec B 07.09. 17:00 SO

A3B0102 Kazín B Čisovice B 08.09. 17:00 NE

A3B0103 Mníšek B Měchenice B 08.09. 00:00 NE

A3B0104 Kytín D. Břežany 08.09. 17:00 NE

A3B0105 Všenory B Vrané B 07.09. 17:00 SO

„Nemám vybavení, 

neumím to, 

ani jsem to nikdy 

pořádně nezkoušel, 

zesměšním se,“ 

vymlouval jsem se, 

seč mi síly stačily

B 07.09. 17:00 SO

Rozlosování fotbalových soutěží 

na Praze – východ 

přineseme 

v následujíícm čísle 

Našeho REGIONU.

Nová móda maminek a jejich kočárků – strollering
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ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

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

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

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
ePRODÁM 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

  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

Nejlevnější lešení
na českém trhu!

INZERCEINZERCE

Na základě četných  dotazů 

našich čtenářů, které zaujaly 

první dva díly našeho seriálu, 

jsme položili několik otázek 

panu Petru Lesákovi ze spo-

lečnosti Karavany Sedlčany, 

která je autorizovaným pro-

dejcem a servisem obytných 

vozů a karavanů značky Adria 

mobil v ČR.

� Jaké jsou provozní náklady 

při používání obytného vozu?

U moderních obytných vozů 

Adria jsou provozní náklady ve-

lice podobné jako při používá-

ní osobního automobilu střed-

ní třídy. Spotřeba se pohybuje 

kolem 10 l/100 km, nový vůz 

má platnou STK a emisní pro-

hlídku na 4 roky, poté vždy na 

2 roky. Havarijní pojištění je 

také zhruba stejně drahé jako 

u osobního vozu. Provoz obyt-

ného vozu opravdu nepřináší 

žádné neočekávané významné 

provozní náklady navíc.

� S jakým řidičským oprávně-

ním můžu obytný vůz řídit? Sta-

čí mi oprávnění na osobní vůz?

Ano, pro řízení většiny obyt-

ných vozů od Adria Mobil vám 

stačí řidičský průkaz skupiny B 

na osobní vůz, protože celková 

hmotnost vozů je do 3 500 kg. 

Existují samozřejmě i větší 

obytné vozy s vyšší celkovou 

hmotností, ale my se zaměřu-

jeme právě na vozy, které mo-

hou zákazníci řídit s oprávně-

ním skupiny B.

� Jak je to placením za dálnice, 

s parkováním a doplňováním 

vody na cestách s obytným vozem?

Obytné vozy o hmotnosti do 

3 500 kg ve většině zemí platí 

stejné poplatky za dálnice jako 

osobní vozy. V ČR pro ně po-

třebujete dálniční známku za 

1 500,- Kč. Co se týká parková-

ní, tak opět platí pravidlo, že je 

to podobné jak s osobním voze, 

jen je samozřejmě potřeba brát 

ohled na to, že obytný vůz má 

trochu větší rozměry. Velká vý-

hoda ježdění s obytným vozem 

je právě to, že krátkodobě lze 

zaparkovat v podstatě všude, 

kde je povoleno parkování / 

stání a s obytným vozem se tam 

vejdu. Např. při delších jízdách, 

pokud je řidič unavený, můžete 

tedy dle potřeby zastavit, v po-

hodlí domova přespat, najíst se, 

dát si sprchu a poté pokračovat 

dál. Vodu můžete doplnit skoro 

na každé čerpací stanici. V za-

hraničí jsou navíc na spoustě 

míst tzv. stellplazy, kde můžete 

zdarma nebo za malý poplatek 

doplnit vodu, vypustit odpadní 

vodu, vyprázdnit odpadní kaze-

tu z WC, připojit se na elektřinu 

atd.  V praxi je vyzkoušeno, že 

při běžném používání obytné-

ho vozu je potřeba doplnění 

vody a vypuštění odpadu cca 

každé 2 až 4 dny. 

� Jak funguje topení v obyt-

ném voze?

Každý moderní obytný vůz 

je samozřejmě vybaven vý-

konným topením. Ve vozech 

značky Adria najdete buď hor-

kovzdušné topení s rozvodem 

teplého vzduchu po celém 

voze, nebo teplovodní topení, 

u kterého je vůz vybaven pod-

lahovým topením a radiátory 

jsou také po celém voze. Obě 

varianty topení jsou na plyn 

(LPG) a teplovodní topení je 

už v základní variantě také 

s možností topit elektřinou. 

Tato varianta je možná za pří-

platek také u horkovzdušného 

topení. Zásobník plynu je ve 

voze umístěn ve dvou lahvích 

s 11kg náplní, které se na vy-

braných místech vyměňují. 

Novinkou je možnost předělat 

systém výměnných LPG lahví 

na pevný systém, při kterém 

lze lahve pohodlně doplňovat 

na každé čerpací stanici LPG 

a není při tom potřeba lahve 

vyměňovat. Tento systém pří-

mého plnění lahví navíc mů-

žeme nabídnout a namonto-

vat i do starších obytných vozů 

nebo karavanů.

� Je rozdíl mezi cestováním 

s obytným vozem nebo kara-

vanem?

Podle mého názoru je hlavní 

rozdíl ve způsobu využití. Ka-

ravan je využíván především 

pro dovolené, kdy jste převáž-

ně na jednom místě v kem-

pu a karavan nahrazuje stan, 

chatku či hotelový pokoj. Vý-

hodou ježdění s karavanem je 

to, že od něj můžete odpojit 

osobní automobil a v místě 

dovolené s ním pak jezdit na 

výlety. Obytný vůz je oproti 

tomu vhodnější k cestování 

a poznávání více míst během 

vaší dovolené (i když i s ním 

můžete samozřejmě zůstat na 

jednom místě delší dobu). Ma-

lou nevýhodou je, že při tom 

nemáte k dispozici osobní vůz 

na projížďky po okolí, ale urči-

tě se vám do většiny námi na-

bízených obytných vozů Adria 

vejdou do nákladového pro-

storu (tzv. garáže) jízdní kola 

nebo skútr. Můžete tedy bě-

hem dovolené navštívit a po-

znat spoustu zajímavých míst, 

jezdit při tom na kole a vyu-

žívat výhod pohodlí domova 

v obytném voze Adria.

Pokud budete mít další dotazy 

k cestování a využívání obyt-

ných vozů, můžete využít spo-

lečnosti Karavany Sedlčany, kde 

vám rádi odpovědí a poradí. 

 (PR)

Cestování s obytnými vozy Adria Mobil

Karavany Sedlčany
Autorizovaný dealer Adria mobil
Na Červeném hrádku 759, Sedlčany
E-mail: info@autovero.cz
www.adriamobil.cz

3.

Otevírají se netušené možnosti

Chystá se 
volejbalová sláva

V pedálech neznámou krajinou
Ta jsou už v prvopočátku velice 

úspěšná, mají za sebou výborné 

výkony a výsledky na turnajích 

v Mnichovicích, Říčanech, Jese-

nici a dalších místech. Více nám 

o tom, prozradila iniciátorka 

a duchovní vůdkyně kunického 

volejbalu Monika Fischerová. 

„V neděli 1. září bude u nás ve-

liká sláva“ hned nám při našem 

rozhovoru prozradila Monika 

a pokračovala: „ Budeme totiž 

otevírat náš konečně dokončený 

a vlastními silami postavený kurt. 

Bez něho to nebylo ono, neměli 

jsme vlastně kde hrát, ani tréno-

vat a museli jsme jezdit po okol-

ních stadionech. Proto postave-

ní vlastního kurtu pro nás bylo 

životně důležité. Nás cíl a sen se 

tedy splnil. Kromě toho se kon-

cem srpna chystáme s dětmi na 

tréninkový tábor v Sázavě. Bude-

me tam mít asi dvanáct dětí, pře-

vážně těch, které už hrají v našich 

družstvech. Jsou to děti mezi de-

sátým a dvanáctým rokem, o kte-

rých si slibujeme, že budou hrát 

v soutěžích v rámci kraje. Totéž 

chystáme i s družstvem dospě-

lých, protože když budeme mít 

vlastní hřiště, není zase tak složité 

hrát nejen soutěž, ale také čas od 

času uspořádat nějaký turnaj. Vše 

začne po prázdninách a se začát-

kem školního roku.“ 

Jan Kotrba 

KUNICE – V minulém 

čísle NR jsme nezmínili 

o tom, že v obci vznikl pod 

křídly fotbalového klubu 

volejbalový oddíl, který zatím 

nehraje žádnou soutěž, ale 

účastní se ve svém okolí 

bezpočtu turnajů. A vůbec si 

nevede špatně, ba naopak. 

Navíc kromě dospělých se 

významným dílem podílí na 

činnosti místní mládeže 

a to tím, že založili 

družstva mladých.

Už od Jesenice a Průhonic přes 

Velké Popovice a Štěřín se táh-

nou lány lesů a polí, ale také 

celkem solidní silnice, byť tře-

ba III. třídy, ale bez výrazné-

ho provozu. Kopce se střídají 

s mírně zvlněnými rovnějšímu 

úseky, jakoby byly předurčeny 

pro cyklisty. Nelze se tedy divit, 

že tedy vznikly výborně znače-

né cyklostezky, které zejména 

o víkendech pulzují životem. 

Po jedné z nic a to docela málo 

známé s Dobřejpovic přes Pet-

říkov do Lojovic jsme se vydali, 

abychom poznali nejen krás-

su, ale i případné záludnosti 

tohoto výletu. 

Trasa celkem měří přijatelných 

12,9 kilometrů a vede 11,4 km po 

silnicích III. třídy, tedy s téměř 

nulovým provozem. Stoupání je 

zastoupeno 6, 5 kilometry, kle-

sání vyváženo pak 6 kilometry. 

Nejvyšší výšky lze dosáhnout 

mezi Nebřenicemi a Radimo-

vicemi a to 487 m nad mořem. 

Celkové převýšení je 157 me-

trů, tedy opět velmi přijatelné 

i pro méně zdatné cyklisty. Po-

chopitelně trasu lze absolvovat 

oběma směry, doporučuje se 

však začínat v Dobřejovic, což 

je nedaleko od Velkých Popovic 

a dojíždět do Lojovic, které jsou 

už téměř skryty v posázavských 

lesích. Není od věci, pro větší 

party cyklistů zajistit si dopro-

vodné auto, které může v přípa-

dě oprav sloužit jako mechanic-

ký i občerstvovací vůz. 

Jan Kotrba

DOBŘEJOVICE –  

LOJOVICE – V našem 

okolí, tedy ve směru 

jihovýchodním od hlavního 

města Prahy  na kraji 

posázavských lesů máme 

nepředstavitelně krásné 

přírodní scenerie.


