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Něco za něco
Plánování a výstavba dálnic je 

běh na dlouhou trať. Zdlouha-

vý proces může být v někte-

rých případech srovnatelný 

s vysazováním lesa nebo za-

ložením parku. Prudký nárůst 

automobilové a kamionové 

dopravy si modernizaci sta-

rých a výstavbu nových dál-

nic žádá. Příběh je to pokaždé 

stejný: něco za něco. Možnost 

nákupu relativně levného zbo-

ží z celého světa v nedalekých 

pohodlných supermarketech 

za kolony kamiónů, které toto 

zboží přivážejí a projíždějí 

městy a po dálnicích. Pohodl-

ná a rychlá jízda výměnou za 

krajinu, protkanou silnicemi, 

vyzdobenou dálničními mos-

ty, provrtanou tunely. Oby-

vatelé vesnic a měst kolem 

dálnic ztratí kus neporušené 

krajiny, příjemný výhled, ob-

líbený kopec a naopak získají 

hluk projíždějících aut a mož-

nost přepravit se rychleji do 

jiných míst. A tak si zvykli ale-

spoň občas se přemisťovat. 

Většinou tam, kde 

je ticho, nejsou su-

permarkety a cho-

dí se tam pěšky.

GLOSA

Naše
kolegyně
vydává
knihu o Libři 3

Nevydařený
začátek

Úvodní kolo České fotbalové 

ligy se hráčům Kunic příliš 

nevydařilo. Už před zápa-

sem  všichni tušili, že právě 

v Chrudimi nebude lehké 

získat body. Nakonec utká-

ní bylo vyrovnané a porážka 

o jednu branku není kata-

strofální. Zajímavé je i hod-

nocení trenéra Kunic Jaro-

slava Peřiny: „Předvedli jsme 

trochu bojácnější výkon, ale 

měli jsme herní převahu, 

lepší držení míče, jen jsme 

byli málo důslední před po-

kutovým územím a chyběla 

nám větší dravost směrem 

k brance soupeře. Domá-

cí hráli hodně z defenzívy 

a spoléhali na rychlé brej-

kové situace. A právě jednu 

z nich dokázali nakonec pře-

tavit v rozhodující branku. 

Celkově náš výkon hodnotím 

jako průměrný, ale máme na 

čem stavět a věřím, že v dal-

ším utkání to před domácím 

publikem předvedeme mno-

hem lepší výkon.“ (kt)

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 5. září

Super ceny!

VELKOOBCHOD POTRAVINY 
DROGERIE CASH & CARRY

více na str. 6 
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ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY 

od 3 do 50 ks jídel pro nové zákazníky zdarma
BONUS: Menu boxy a každé 10té hlavní jídlo zdarma
Objednávky do 10:30 na telefonu 775 336 805

„Jménem celé společnosti SAFI-

NA blahopřejeme Tereze k ceně. 

Vybrali jsme pro ni investiční 

slitek, který má svůj původ pří-

mo ve Vestci. Jsem velmi rád, 

že o téma drahých kovů je mezi 

širokou veřejností značný zájem, 

což nám potvrdila i tato soutěž. 

Drahé kovy mají často klíčovou 

roli v předmětech našich kaž-

dodenních aktivit, je tedy dobré 

znát jejich přínos a využití v jed-

notlivých sektorech.“

 Tereze pogratuloval také Libor 

Křapka (vpravo na fotografii), 

obchodní manažer pro inves-

tiční kovy: „Naše investiční slit-

ky ze zlata mají jak lokální, tak 

i mezinárodní příběh. Jejich vý-

roba je zahájena u nás ve Vestci, 

kde dochází k rafinaci zlata. To 

následně putuje do Švýcarska, 

kde u našeho exkluzivního part-

nera, rafinérie PAMP, projde po-

třebnou certifikací, a stane se tak 

oficiálním investičním slitkem. 

Ten je obchodovatelný po celém 

světě.“ Text a foto: Zbyněk Pokorný

Dosud bylo postaveno 42 kilo-

metrů dálnice v již-

ních Čechách. Zdá-

lo se, že se blýská na 

lepší časy také v Če-

chách středních. 

Před několika dny 

však krajský soud 

rozhodl o zrušení trasy D3 ve 

Středočeském kraji.

Názory 
„Rozsudek Krajského soudu 

v Praze je příležitostí přehodno-

tit staré lobbistické paradigma 

a za zlomek dálničních inves-

tic a termínů upravit stávající 

silnici na vystřídaný třípruh 

s obchvaty všech obcí na tra-

se. Mimochodem: 

do Písku vede čtyř-

pruh navazující na 

rychlostní silnici R4. 

Tak ještě obchvat 

Čimelic a jižní Če-

chy budou s Prahou 

propojeny dvěma kvalitními 

silničními spoji,“ myslí si Ota-

kar Šmíd, jednatel občanského 

sdružení Krajina 2000, jehož 

aktuálním cílem je zamezit prů-

chodu dálnice D3, resp. E55, 

katastrem Jílového u Prahy, ze-

jména západně od města.

� pokračování na str. 3

Jak jsme na tom v našem regio-

nu? Zavítali jsme do největšího 

zemědělského podniku – Agro 

Jesenice. Ani jim se nevyhnuly 

investice do bioplynových sta-

nic a nákupu techniky. Navíc, 

vrcholí žně a tak jsme v kabině 

kombajnu nemohli chybět. 

„V současné době obhospoda-

řujeme přes 3,5 tisíce hektarů 

zemědělské půdy a momentálně 

jsme uprostřed žní,“ přivítal nás 

předseda představenstva Ing. Jo-

sef Kubiš. Agro Jesenice letos plá-

nuje sklidit 6 tisíc tun pšenice, 2 

tisíce tun sladovnického ječme-

ne, 2 tisíce tun řepky a 150 tun 

máku. V porovnání s celostátními 

čísly je to jen zlomek (v republice 

se pěstuje obilí na 1,4 milionech 

hektarů), přesto patří  jesenické 

Agro k největším zemědělským 

podnikům široko daleko.

12 milionů chlebů
„Naše výnosy odhadujeme od 

pěti do osmi tun z jednoho hek-

taru. Tj. na 1 m2 je to 0,5 – 0,8 

kg,“ říká pan Kubiš. Zhruba tolik 

obilí – resp. mouky potřebujete, 

chcete-li si upéct domácí chleba. 

Z šesti milionů kilogramů obilí, 

které v Agru letos sklidí, byste 

pak upekli až 12 milionů domá-

cích bochníků. Pšenice z polí ko-

lem nás putuje přímo do mlýnů, 

například do nedaleké Pankráce 

v Praze, sladovnický ječmen do 

sladovny v Nymburce. Slad z na-

šeho regionálního ječmene se 

pak vyváží do celého světa. Řep-

ku dodávají jak do tuzemských 

podniků, tak odběratelům do 

Německa.

Pracují jen tři týdny v roce
Potřebovali bychom jich asi tak 

třikrát tolik, abychom sklidili 

optimálně,“ komentuje počet 

kombajnů, které vyráží denně na 

pole, pan Kubiš. „Vezměte, jaká 

je to investice – kombajn seká tři 

týdny v roce a stojí sedm milio-

nů,“ dodává. Kombajny denně 

sklidí až 200 ha pšenice. Ta se 

vozí do skladů v Herinku, Hod-

kovicích, Petříkově či Psárech. 

Odpady o čištění obilí se použí-

vají jako “krmivo“ pro bioplyno-

vou stanici.

Sehnat půdu? Malý zázrak
Zdá se, že doba zemědělství pře-

je. Ceny zemědělských komodit 

jdou nahoru, zvyšuje se pro-

duktivita práce, navíc cena orné 

půdy roste a poroste a sehnat 

toho, kdo vám ji prodá, je dnes 

takřka nemožné.

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Míříme vzhůru, krize nekrizeMíříme vzhůru, krize nekrize
Tipnete si, která 

odvětví našeho 

hospodářství zažila 

v loňském roce 

největší investiční 

boom?

Třebaže nás to může 

překvapit, podle údajů 

předních českých bank 

se zvýšil objem investic 

v desítkách procent 

v zemědělském sektoru! 

Finance směřují především 

na financování bioplynových 

stanic a nákup 

zemědělské techniky.

Doby, kdy sedlák sklízel 10 hektarů obilí ručně s  deseti lidmi, jsou už dávno minulostí. Kombajn dnes zastane práci s přehledem i za tisíce lidí

Pracují jenPracují jen
tři týdny v rocetři týdny v roce

Zlato vyhrála Tereza!
VESTEC – Gratulujeme 

výherkyni naší soutěže 

o investiční slitek, věnovaný 

společností Safina. Tereza, 

která pracuje ve Vestci, 

nejrychleji a správně 

odpověděla na záludné 

otázky o drahých kovech. 

Zaslouženou odměnu si za 

asistence našeho fotoaparátu 

převzala od generálního 

ředitele Tomáše Plachého: 

Všichni chceme jezdit po dálnicích, pokud 
ovšem nepovedou kolem našich domovů

D trojka – nekonečný příběh
Pohodlné spojení ze severu Čech na jih a dále do 

Rakouska a jižní Evropy by mohla zajistit dálnice D3, jejíž 

výstavba byla naplánovaná již před dvaceti šesti lety. 

D3
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Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní Lomnice, Hoštěradice, 
Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Krámský, Křivá Ves, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, 
Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda,  Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, Osnice,  Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, 
Předboř, Psáry, Radějovice, Radimovice, Radlík, Řepčice, Sázava u Petrova, Skalsko, Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, 
Všešímy, Zahořany, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ Jesenice, ELLA Jesenice, STAP - Staročeské pekárny , Swiss Cheese, Elysium Spa, , OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, 
Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, 
Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 
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ČESTLICE
1. 7. – 31. 8.

• Pirátské přepadení. 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 

11.45 a 14. 30 hodin 

DOLNÍ BŘEŽANY
25. 3. – 31. 8. – 10:00

• Outdoorový fi tness, program 

Fitmami 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 po-

stavu. Lekce se konají každé pon-

dělí od 10:00 – 11:00 hod. v Mly-

nářském a Keltském parku. Sraz 

je vždy 5 min před začátkem lekce 

u hasičské zbrojnice. Rezervace info 

606 489 411, www.fi tmami.cz

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

Břežany a společnost Dobrý trh zvou na 

České farmářské trhy. Každou středu od 

13 do 18 hodin, od dubna do listopadu 

na Náměstí Na Sádkách. Co nakoupíte? 

Českou zeleninu a ovoce, kozí a kravské 

sýry, uzeniny, vajíčka, med, čerstvé kolá-

če, ale také sadbu a řezané květiny. 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 22. 9. 

• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-
ročí narození – petrograf, montanis-

ta, 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. Výstava představí přínos 

lesů nejen pro člověka, ale i pro celé 

okolí. 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

2. 9. – 18. 12. – 10:30
• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 

Dynamická chůze, kardio a posilovací 

cvičení za přítomnosti vašich dětí, na 

čerstvém vzduchu. Hlídání není nut-

né. První lekce ZDARMA. SRAZ každé 

pondělí a středa 10:30 – 11:30 v par-

ku pod muzeem u jezírka. Rezervace, 

info 606292464, www.strollering.cz 

PRŮHONICE
7. 8. – 29. 9. 

• Průhonické jiřinky – výstava. Již 

deset let představujeme veřejnos-

ti jiřinky vyšlechtěné v Průhonicích. 

I v tomto roce jsme v Dendrologické 

zahradě vysadili deset záhonů jiřinek 

doplněných o letničky a okrasné trávy 

v blízkosti Černého rybníka. Předsta-

víme zde asi 40 odrůd jiřinek. Hlavním 

tématem výstavy jsou možnosti netra-

dičních kombinací při použití jiřinek ve 

veřejném prostoru. www.dendrologic-

kazahrada.cz, út-ne od 9 do 18 hodin

5. 9. 
• Modrožluté čtení. Autorské čtení 

povídkových knih Renáty Šťastné 

s poezií a kytarou. Večer plný povídek, 

nejkrásnějších básní a kytarových 

skladeb. Obecní úřad Průhonice

7. 9. 
• Podzimní trvalky. Více info na www.

dendrologickazahrada.cz

PYŠELY
24. 8. – 19:00

• Moravský večer s cimbálem 
na zahradě pyšelské sokolovny, 
vstupné: Kč 150,- vč. uvítacího nápo-

je a malého občerstvení 

4. 9. – 13:00
• Klub seniorů. Pravidelná schůzka 

první středu v měsíci na hasičské 

zbrojnici 

5. 9. – 18:00
• Seminář s diskuzí. S Pavlou 

Jankovou na téma „Změny v ob-

čanském zákoníku“. Transforma-

ce občanských sdružení v přízemí 

MěÚ v Pyšelích – Cvrček 

ŠTIŘÍN
30. 8. – 19:30

• Koncert. Jiří Šlupka Svěrák & NE-
JENBLUES, Rhytm & Blues, Soul, 
Swing. Zámek Štiřín 

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 dobrovol-

nými hasiči a mnoho dalšího!
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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

Také Vám nevzali 
dítě do školky?

 Kde nás najdete?  
V klubovně Sokolovny, Tyršova 264 
v Jílovém u Prahy 

 Kdy je školička v provozu?
Pondělí až pátek od 7 do 17

 Kolik to stojí?
Cena za hodinu pobytu od 50,- do 150,- Kč 

 Čím se budou vaše děti ve školičce bavit?
Hlavně pohybem, hrami, soutěžemi na 
dostupných sportovištích v Jílovém u Prahy

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

tel.: 603 335 714 nebo 241 952 132
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Jílové u Prahy

www.lepsi-znamky.cz
 info@lepsi-znamky.cz

 603 452 641

Jazyková a vzdělávací agentura
Lepší známky nabízí:

 Jazykové kurzy pro děti a dospělé 

 Doučování školních předmětů

 Přípravné kurzy na gymnázia a VŠ

 Dopolední aktivity pro předškoláky

 Reiky, koučink životní rovnováhy, EFT atd.

 Psycholog, logoped, pedopsychiatr

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

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

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

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

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

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

Pro děti od 3 do 6 let 
 (od 2 let individuálně) 

BIOstravování  

Večerní, noční a víkendové hlídání  

Individuální přístup

Angličtina

Moderní příjemné prostředí

Logopedie  

Webkamery  

Zahrada okolo školky  

Celoroční provoz  

Dětské narozeninové oslavy  

Akce s rodiči

MODERNÍ 
ŠKOLKA
v Praze – Slivenci!

K Rozvodně 945/5
Praha 5 – Slivenec

e-mail: info@skolka-jezecek.cz
tel.: +420 775 715 055
www.skolka-jezecek.cz

Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

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

INZERCEINZERCE

Už víte, kde nakoupíte psací potřeby? Už víte, kde nakoupíte psací potřeby? 
Máte představu o nabídce Máte představu o nabídce 

mimoškolních aktivit pro děti? mimoškolních aktivit pro děti? 
Nejen o tom čtěteNejen o tom čtěte   Náš REGION

Hola, hola, škola volá
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KRÁTCE KRÁTCE

Dopravní omezení
JESENICE – Oznamujeme, 

že od středy dne 21. 8. od 

16:00 hodin do pátku dne 

23. 8. 2013 dojde k doprav-

ním omezení v lokalitě „Zdi-

měřice Jih 3B“ (ulice Lejsko-

vá, Kafková, Papoušková, 

Špačková a Straková) v obci 

Zdiměřice (dle plánku v pří-

loze), a to z důvodu provádě-

ní prací na poslední obrusné 

vrstvě komunikace. (red)

Přerušení 
dodávky vody

REGION – Z důvodu prová-

dění oprav bude 28. srpna 

mezi 9:00 – 13:00 hodin pře-

rušena dodávka pitné vody. 

Ulice: 5. května, Ke Zvoli, Nad 

Pazdernou, Na Drahách, Ke 

Dvoru, Průmyslová, Nad Ci-

helnou, Za Příkopem, K Hra-

dišťátku, Beltínská, Dolmen-

ská, K Opidu, U Menhiru, 

Sportovní, Za Hřištěm, Lho-

tecká, Mezi Křižovatkami, 

Malá Strana, Zbraslavská, 

celá osada Lhota. Důvodem: 

propojení nového vodovod-

ního uzlu se šoupaty na kři-

žovatce ulic Mezi Křižovat-

kami a Lhotecká v obci Dolní 

Břežany. Náhradní zásobo-

vání nebude z důvodu krát-

kodobé odstávky zajištěno. 

Více informací obdržíte na 

zákaznické lince 1.SčV, a.s., 

tel. 840 111 322. (red)

Na počátku byli tři
JESENICE – TOP 09 má od 

léta zastoupení také v Je-

senici. Předsedou míst-

ní organizace byl zvolen 

MUDr. Peter Tiso, MBA, 

místopředsedou MUDr. Jan 

Melichar, výbor jesenic-

ké organizace TOP 09 do 

počtu celkového počtu tří 

členů doplnila Ing. Lada 

Duchoňová. „Jde nám o ro-

zumný a zodpovědný roz-

voj a kvalitní správu Jeseni-

ce. Naše místní cíle jsou teď 

oficiálně spojeny s konzer-

vativními hodnotami silné 

pravicové strany,“ říká Petr 

Tiso a pokračuje: „Jde nám 

zejména o úctu k tradičním 

hodnotám, o respektování 

psaných i nepsaných pra-

videl, jde nám o odpověd-

nost jak rozpočtovou, tak 

i odpovědnost mezigene-

rační, jde nám o trvale udr-

žitelný rozvoj místa, kde ži-

jeme, o budoucí prosperitu 

Jesenice.“ (red)

Voda pro život 
i pro radost

Mateřská škola Velké Popo-

vice uspěla v rámci výzvy 

„Voda v krajině“ a je mezi 14 

projekty, které získají podpo-

ru Nadace Partnerství a spo-

lečnosti Nestlé, a to ve výši 

80 000 Kč. Mezi hlavní výstu-

py projektu patří  například 

využívání dešťové vody pro 

zalévání záhonů a keřů. Vy-

tvoření tůně včetně výsadby 

orobince úzkolistého a ko-

satce bahenního. Tůně jsou 

domovem pro vodní mik-

roorganismy, rostliny a ži-

vočichy, zvyšují druhovou 

pestrost krajiny či zapojení 

žáků základní školy a využi-

tí tekoucí dešťové vody pro 

zkoumání chemických i fy-

zikálních vlastností dešťové 

vody. MŠ získala sice grant, 

ten však nepokryje zdaleka 

všechny náklady na projekt 

dešťového „potůčku“. Pro-

síme všechny místní rodiče, 

prarodiče, občany, pedagogy 

i děti, kdo máte chuť, nápad, 

dobrou vůli, pojďte pomoci. 

Potřebujeme ruce na sázení, 

kopání, malování, dále za-

chovalé staré necky a sudy 

na dešťovou vodu. Kontak-

tujte nás na adrese: alichten-

bergova@atlas.cz. Informace 

o realizaci projektu sledujte 

na stránkách MŠ Velké Po-

povice. Andrea Lichtenbergová,

Markéta Davidová

Protančili se na 
mistrovství světa

DOLNÍ BŘEŽANY – Spole-

čenský tanec se pro Lenku 

a Miroslava Šerákovy z Dol-

ních Břežan stal náplní živo-

ta již před mnoha lety. Dnes 

je jim oběma 35 let, úspěšně 

vedou taneční klub na Zbra-

slavi, kde pod jejich vedením 

tančí okolo 100 nadšených 

dětí, juniorů i dospělých. Je-

jich taneční škola se rozrost-

la i do Dolních Břežan, kde 

ve školní tělocvičně tančí 

nejen děti, ale ve večerních 

hodinách i dospělí. Na mi-

strovství republiky si jejich 

žáci vytančili krásné 2. místo, 

a stali se tak vicemistry ČR 

v kategorii nad 35 let. Svou 

účastí na mezinárodních 

soutěžích se jim podařilo zís-

kat i potřebné body do svě-

tového žebříčku a díky tomu 

byli letos Českým svazem ta-

nečního sportu nominováni 

na mistrovství světa, které se 

koná 5. října v Drážďanech. 

Držme jim palce! Více infor-

mací o tancování v Dolních 

Břežanech a na Zbraslavi na-

jdete na www.serakovi.cz.

(red)

Miliony pro hasiče
Středočeský kraj chce dát 

v příštím roce 20 milionů 

korun na program podpory 

dobrovolných hasičů v ob-

cích a městech. „Cílem Akce 

H je podpořit svépomoc-

né opravy a rekonstrukce 

hasičských zbrojnic obcí, 

včetně sociálního zázemí, 

určeného pro členy jed-

notky Sboru dobrovolných 

hasičů (SDH) obce. Pod-

pora je určena pro nákup 

stavebního a dalšího mate-

riálu, pořízeného výhradně 

za účelem stavebních úprav 

a udržovacích prací prove-

dených svépomocí u ob-

jektů hasičských zbrojnic 

sloužících pro garážování 

a provoz požární techniky 

a věcných prostředků jed-

notky SDH obce. Až dosud 

se z dotačních programů 

Středočeského kraje poda-

řilo opravit v průměru pět 

hasičských zbrojnic ročně. 

Byl bych rád, kdyby na po-

moc z nové dotace z Akce H 

dosáhlo mnohem více ha-

sičských sborů. Tolik, aby-

chom mohli v příštím roce 

počítat zrekonstruované 

sídla hasičů v obcích a měs-

tech počítat na desítky,“ vy-

světlil hejtman Josef Řihák. 

Více v následujícím vydání 

Našeho Regionu. (red)

 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

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

INZERCEINZERCE

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Hledám pečovatelku (ne-

musí být zdravotní sestra) 

pro nepohyblivou manželku, 

pro občasné hlídání, Jeseni-

ce a okolí. tel. 605 766 922.

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

D trojka – nekonečný příběh
� pokračování ze str. 1

Advokát Michal Bernard z Ad-

vokátní kanceláře Dohnal & 

Bernard, která zastu-

puje žalobce ve sporu 

o zrušení části navrho-

vané dálnice, konstatuje 

v tiskové zprávě ze dne 

8. srpna 2013: „Žalobou napa-

dené Zásady územního rozvoje 

byly nezákonné z několika důvo-

dů. Předně, nedošlo vůbec k po-

souzení vlivů předpokládaného 

ohromného nárůstu dopravní 

zátěže na zdraví dotčených lidí. 

Zároveň nebyly vyhodnoceny 

kumulativní a synergické vlivy 

s dalšími záměry, zejména Praž-

ským okruhem.“

Středočeský hejtman Josef Řihák 

v tiskové zprávě ze dne 14. srp-

na 2013 reaguje: „Jsem skutečně 

přesvědčen, že námi zpracované 

Zásady územního rozvoje SK byly 

vyhotoveny v naprostém souladu 

s právními předpisy a že rozhod-

nutí soudu o zrušení koridoru ve 

prospěch tří obcí (Ješe-

tice, Tisem, Václavice) 

a jedné soukromé oso-

by není správné. Podle 

mých informací byl vliv 

předpokládaného nárůstu do-

pravní zátěže na zdraví obyvatel 

posuzován již v roce 2012 pro-

střednictvím EIA, který se roz-

hodl navrhnout podání kasační 

stížnosti.“

Resumé
Dva názory, dva přístupy k řeše-

ní. Řešení č. 1: rozšířit stávající 

komunikaci vedoucí na jih. Klid 

obcím, přes které současná ne-

vyhovující a naprosto přetížená 

silnice vede, zajistit vybudová-

ním obchvatů. Řešení č. 2: vybu-

dovat komunikaci s regulérními 

parametry dálnice, ulevit aktu-

álně postiženým středočeským 

a jihočeským obcím, ale rozstřih-

nout malebnou krajinu Posázaví 

dálnicí, gigantickým přemostě-

ním, případně tunely. 

Pokud budou obě strany trvat na 

svém, spor o dálnici se potáhne 

další léta a vyřeší ho možná až 

ropná krize. Řešením č. 3 je mož-

nost usednout k jednacímu stolu, 

najmout nezávislého mediátora, 

dohodnout se na kompromisu.

V sousedních zemích směrem na 

jih a západ od České republiky 

se po dálnicích kolem městeček 

a obcí cestuje pohodlně a rych-

le. I tyto obce a jejich obyvatelé 

museli kdysi s výstavbou dálnic 

souhlasit, stavěla se pro ně pro-

tihluková opatření, ochranné 

valy. Snad by se jejich příkladem 

mohli čeští plánovači, urbanisté 

a investoři inspirovat.

Hana Michaliková

PSÁRY – Pohádková trasa pro 

mladší děti (cca do 5-6 let), kde 

se setkají s Krtečkem a jeho ka-

marády, pomohou Rákosníčkovi 

vysadit na nebe spadlé hvězdy, 

Sněhurce a sedmi trpaslíkům 

zase uvaří polévku, probudí 

třeba i spící Šípkovou Růženku 

a najdou spoustu dalších po-

hádkových bytostí… Po setmění 

(cca okolo 20. hodiny) se můžete 

těšit na ohnivou show!

Na dobrodružné cestě pro star-

ší děti (od 7 do cca 12 let), která 

je vytvořená spíše jako soubor 

táborových her, dají vašim sva-

lům zabrat Ninja Go na svých 

lanových překážkách, Gandalf 

vás potrápí svými hádanka-

mi, s Obelixem není radno si 

zahrávat, Perníčkovi u Shreka 

můžete vrátit zpět jeho ztrace-

né knoflíky a hlavně se vůbec ne-

budete nudit… Pro výběr této tra-

sy je důležité, aby dítě umělo číst 

a psát. Z důvodů hladkého průbě-

hu celé pohádkové cesty žádáme 

o včasnou registraci vašich dětí 

(počet, výběr trasy a nejvhodněj-

ší čas pro váš start) na stránkách 

www.psary.cz, www.mcpohadka.

jesenice.cz, www.rcdomecek.cz. 

K 1. srpnu bylo již zaregistrováno 

190 dětí. (red)

Ves Libeř, ležící nedaleko Jílové-

ho u Prahy a Dolních Břežan, se 

může pochlubit novou odbor-

nou knihou, která zpracovává 

část jejích dějin. Historička Ve-

ronika Kucrová, která se dlou-

hodobě věnuje dějinám zdejší-

ho regionu, detailně zpracovala 

osud vsi v 16.–19. století. Vero-

nika se také aktivně podílela na 

tvorbě Našeho REGIONU svými 

historickými příspěvky.

Autorka seznamuje čtená-

ře s vývojem jednotlivých 

usedlostí, popisuje pro-

měnu luk, polí i lesů na 

libeřském katastru a refe-

ruje o zdejších obyvatelích 

v novověku na základě 

detailního studia matrik. 

Veronika Kucrová využila 

množství archivních pra-

menů, aby nám podala 

plastický obraz vsi ležící 

na Zahořanském potoce ve 

stínu kostela sv. Jiljí. Téměř 

dvousetstránková publika-

ce by neměla chybět v kni-

hovničce libeřských oby-

vatel ani zájemců o historii 

širšího okolí. Kniha není 

klasickým zpracováním 

dějin vsí, ale i toho se Libeř 

jistě časem dočká.  Pub-

likaci Libeř v raném novověku 

vydalo v červenci letošního roku 

dolnobřežanské nakladatelství 

Scriptorium. Jiří Novák

Možná vás napadá, co má diva-

dlo společné s hledáním kořenů 

naší civilizace. Počátky divadla 

sahají do doby pravěkých lidí 

a žádné umění  není v tak úzkém 

vztahu k lidskému společenství 

jako divadlo. V každém divadel-

ním představení tak můžeme 

sledovat témata, která sahají 

hluboko do minulosti.

Jílovské jeviště proběhne s hu-

morem a odlehčeně. Čekají vás 

tradiční i netradiční formy  di-

vadla, které se bude odehrávat 

nejen na náměstí, ale i v historic-

kých budovách, v parku. Na rad-

nici uvidíte Romea a Julii (a nejen 

je), v muzeu Zlatovlásku (a nejen 

ji), v kapli sv. Václava Krysaře. 

Skvělá a oceňovaná divadelní 

hra Krvavé koleno se uskuteč-

ní v restauraci u Dušků a máme 

přislíbeno, že i v jídelním lístku 

se objeví ovarové koleno (tzv. 4D 

jílovský formát - ti, co rádi chodí 

do kina, jistě ocení).

Nebude chybět jarmark, živá 

hudba, pohádky, aktivity pro 

děti, klauni, kouzelníci, improvi-

zační divadlo, komedie s Uršulou 

Klukovou a na závěr ohňostroj. 

Tento rok tato významná kul-

turní událost připadá na sobotu 

14. září. Nenechte si ujít příleži-

tost, jak zažít něco nového, vez-

měte s sebou známé, kamarády, 

příbuzné. Srdečně vás zveme.

Jana Koutníková,

vedoucí odboru kultury

Kdy: v sobotu 7. září 2013 od 13 do 18.30 hod. (poslední start 

v 17.00 hod.)

Kde: start i cíl - na hrázi rybníka Kukaláku v Dolních Jirčanech

Startovné: 50,- Kč (Výtěžek bude rozdělen do třídních fondů 

všech tříd MŠ a ZŠ Psáry a do výtvarné dílny MC Pohádka.)

S sebou: odvahu, dobrou náladu, fantazii, pevné boty, silné 

paže a bystrou hlavu

Kolegyně vydává knihu o Libři Dny evropského dědictví 
tentokrát netradičně
JÍLOVÉ U PRAHY

 Hledání cest ke kořenům 

naší, evropské i světové 

civilizace – to je hlavní 

myšlenka, která se prolíná 

již tradičními zářijovými 

Dny evropského dědictví. 

Jílové se připojí i tento rok, 

ale s odlišným formátem 

– tentokrát jako festival 

pouličního divadla s názvem 

Jílovské jeviště. 

D3
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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: 775 336 805

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 50 ks jídel pro nové zákazníky zdarma
BONUS: Menu boxy zdarma  Každé 10té hlavní jídlo 
v objednávce zdarma Platí pro smlouvy uzavřené v červenci  
a srpnu. Objednávky do 10:30 na 775 336 805, 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

ci 

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

video tv klip uvidíte na   

www.izolacesejk.cz

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 

Foukaná tepelná 
izolace

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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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  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

Nejlevnější lešení
na českém trhu!

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

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

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy a DPH

8 m, ø 200/90 12. 299 Kč
8 m, ø 160/90 11. 899 Kč

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

www.sk-komin.cz

AKCE
AKCE

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice 

 – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

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

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji
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ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

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

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

Přitom platí od 1. ledna letošní-

ho roku. Právě nyní se naplno 

rozjíždějí kontroly, které prová-

dějí Státní energetická inspekce 

a ministerstvo průmyslu a ob-

chodu. A přitom platí: neznalost 

neomlouvá! Ten, kdo nebude 

příslušný průkaz mít, může do-

stat až stotisícovou pokutu!   

K čemu je vlastně průkaz ener-

getické náročnosti budov dob-

rý? Zájemci o prodej či proná-

jem domu mají na první pohled 

jasno, jak energeticky náročná 

konkrétní nemovitost je. Po-

dobně jako u elektrospotřebičů 

se i energetická náročnost bu-

dov označuje písmeny A – G, 

přičemž áčkem je označen dům 

energeticky úsporný.  „Průkaz 

se tak stává spolu s lokalitou, 

stářím a velikostí nemovitosti 

dalším hodnotícím kritériem při 

ocenění její hodnoty. Čím menší 

nároky na spotřebu energií bude 

budova mít, tím vyšší bude její 

cena,“ říká Jiří Řezníček, jedna-

tel společnosti Company PRO, 

která průkazy zajišťuje.

Od povinnosti zpracování prů-

kazu energetické náročnosti 

budovy jsou osvobozeny jen 

samostatné budovy do 50 m2, 

stavby určené pro rodinnou re-

kreaci, budovy užívané občasně, 

kostely, v některých případech 

i budovy v památkových rezer-

vacích, památkových zónách 

a jejich ochranných pásmech, 

nevytápěné zemědělské stavby, 

výrobní haly atd. Jinými slovy: 

průkaz by měly mít prakticky 

všechny bytové a administrativ-

ní budovy – staré i nově kolau-

dované. „Pokud si ale nejste jistí, 

zda spadáte do této kategorie, 

neváhejte nás kontaktovat,“ vy-

světluje pan Řezníček. 

Průkaz má povinnost nechat 

zpracovat prodávající, resp. pro-

najímatel. Platí 10 let nebo do 

provedení větší změny dokon-

čené nemovitosti. Dle zákona se 

za větší úpravu považuje změna 

na více než 25 % celkové plochy 

obálky budovy. A kolik zhotove-

ní průkazu stojí? „To je velmi in-

dividuální. Záleží na typu stavby, 

její členitosti, počtu pater i na 

tom, zda je podsklepená, jak je 

vytápěná a jak stará. Zájemcům 

doporučuji stránky www.kalku-

lacepenb.cz, kde najdou nejen 

ceník, ale i další informace,“ do-

dává Jiří Řezníček.  (PR)

Jiří Řezníček, 731 055 826  Václav Sluka, 605 088 980
info@kalkulacepenb.cz  www.kalkulacePENB.cz

Kalkulace
PENB

Průkaz energetické  
náročnosti budovy

INZERCEINZERCE

PRAHA – Pokud 

prodáváte nebo pronajímáte 

nemovitost, musíte si 

vyřídit tzv. energetický 

štítek (Průkaz Energetické 

Náročnosti Budov – PENB). 

Jak ale Náš region zjistil, 

mnozí z vlastníků nemovitostí 

o tomto nařízení vůbec neví.

PRPR

Majitelům domů hrozí pokuty!INZERCEINZERCE

� Čtenáře NR zajímá, jak dlou-

ho u nás už působíte, zda jste 

nadnárodní firma, s kým spolu-

pracujete a jaké všechny kara-

vany i vozy máte k dispozici, co 

půjčujete a co prodáváte a jaký 

máte na karavany i vozy servis? 

Naše firma Karavany Sedlčany 

se zabývá obytnými vozy a kara-

vany již více než 5 let. V našem 

moderním showroomu a pro-

dejním areálu v Sedlčanech na-

jdete vždy výběr z 10 – 15 obyt-

ných vozů a opravdu si u nás 

vybere téměř každý. Součástí 

areálu je samozřejmě také mo-

derní servis všech značek obyt-

ných vozů. Pokud si nejste jistí, 

zda je pro vás obytný vůz ten 

pravý tip na cestování, nemu-

síte si jej hned kupovat, ale mů-

žete si u nás obytný vůz Adria 

zapůjčit. 

� Jaká je k vám nejsnadnější 

cesta, jak si lze karavan či třeba 

auto objednat, jak a kdy si lze 

vozy prohlédnut? 

Cesta k nám do Sedlčan je z Pra-

hy a okolí opravdu jednoduchá 

a netrvá déle než hodinu. Do-

stanete se k nám nejjednodu-

šeji buď po „benešovské silni-

ci“ směrem na Votice a pak na 

Sedlčany, a nebo po příbramské 

R4, na jejímž konci odbočíte na 

Sedlčany. Otevřeno máme každý 

pracovní den od 8.30 do 17 ho-

din. Po telefonické domluvě nás 

lze ale navštívit i v jiném čase. 

� Je lepší si karavan půjčit, či 

přímo koupit?

Samozřejmě, že je jednodušší 

mít svůj vlastní obytný vůz, který 

můžete mít celoročně „nastěho-

vaný“ a zabydlený. Můžete pak 

bez dlouhých příprav kdykoliv 

vyrazit třeba jen na víkend, nebo 

naopak na několikatýdenní do-

volenou. Pokud si vůz půjčujete, 

musíte vždy počítat s časovou 

rezervou na zabydlení vozu. Ale 

samozřejmě zase nemusíte po-

čítat s prvotní investicí do koupě 

obytného vozu. Jan Kotrba

SEDLČANY – Na závěr našeho seznámení s firmou 

Karavany Sedlčany i výhodami cestování s obytnými auty 

jsme si připravili rozhovor s ředitelem firmy Petrem Lesákem, 

který nám zasvěceně odpověděl na naše otázky.

Závěr našeho seriálu o karavanech firmy Karavany Sedlčany – Adria Mobil

Karavany Sedlčany
Autorizovaný dealer Adria mobil
Na Červeném hrádku 759, Sedlčany

E-mail: info@autovero.cz

www.adriamobil.cz

4.Nemusíte kupovat, stačí půjčit

Mezi hráči domácího týmu Ra-

pidu byl i bývalý reprezentant 

a populární fotbalista Pavel 

Kuka. Jako vždy hrál i tento-

kráte s číslem 5 a dařilo se mu. 

Střelecká muška ho neopustila. 

V prvním utkání zaznamenal 

tři branky, jednu hezčí než dru-

hou. Měl tedy dobrou náladu, 

a tak nastal čas zeptat se ho, co 

pro něho takový turnaj, jakým 

je Memoriál Karla Vondráčka, 

znamená. 

Slova Pavla Kuky 
„Pro mě to je příprava na sezo-

nu, jako ostatně pro nás všech-

ny, příjemný turnaj, zaběhat si, 

udělat si žízeň a prožít příjemný 

den,“ řekl na úvod bez velkého 

rozmýšlení Pavel Kuka a pokra-

čoval: „Máme tady dobrou par-

tu, fotbal se hraje pro zábavu, 

potřebujeme se všichni trochu 

pohybovat, což je pro život ne-

smírně důležitý. Nedávno jsme 

tady měli turnaj mládežnických 

celků, byl to velice zdařilý turnaj 

a když jsem se tak díval na malý 

kluky, tak jsem jim trochu závi-

děl ten věk, ale to se nedá vrátit. 

I já mám dobré vzpomínky na 

podobné turnaje. To jsem už 

zažil, znali jsme spíš škvárová 

hřiště než travnaté, ale ten smysl 

to mělo úplně stejný. Hráli jsme 

fotbal, učili jsme se hrát takticky, 

bojovat a to bylo podstatné pro 

náš další vývoj. Dnes to je stejné, 

jen vývoj jde trochu rychleji.“ 

Jak je známo, Pavel Kuka pracuje 

v místním zastupitelstvu. Zeptali 

jsme se ho, co může ze své pozi-

ce pro Psáry udělat. A zde je jeho 

názor: „Nejde jen o fotbal, jde 

celkově o sport, který je důležitou 

součástí života v obci a je to jistá 

náplň pro děti, dokonalá preven-

ce proti všem nebezpečenstvím, 

která na ně všude číhají. Jde 

to i na určité úrovni setkávání 

všech lidí, jak starousedlíků, tak 

těch, kteří se sem přestěhováva-

jí. Je to dobrá příležitost sednout 

si k jednomu stolu, dát si dobré 

jídlo a debatovat. A tomu všemu 

tu je i sport, tak především fotbal, 

kterému se tady daří.A to pova-

žuji za užitečné a také v tomto 

směru budu podporovat další 

rozvoj sportu v obci.“

Jak se hrálo
Vítězem turnaje se stal celek 

Kunratic před týmem Psár, Jílo-

vém a Dolními Jirčany. Zápasy: 

Psáry - Dolní Jirčany 6 : 1, Kun-

ratice - Jílové 3 : 1, Jílové - Jirčany 

3 : 2 , Kunratice – Psáry 4 : 0.

Jan Kotrba

V cizině to je běžné, u nás však 

novinka a nutno říci, že novum 

velice prospěšné a pro hráče 

užitečné. Ostatně sešlo se ně-

kolik desítek hráčů, mezi nimi 

i zvučných jmen, navíc pak 

skauti nejrůznějších klubů, 

kteří si přišli vyhlížet případné 

posily.

„Mám z toho všeho tady dobrý 

pocit,“ přiznala Markéta Haind-

lová a ještě dodala: „Budeme 

podobné akce pořádat častěji, je 

nutné hráčům pomáhat, v zahra-

ničí jsou podobné akce a turnaje 

naprosto běžné a úspěšné, proč 

by to nemohlo fungovat také 

u nás. Jsme se svými spoluorga-

nizátory (mimo jiné i Ivan Hašek 

jun.) naprosto spokojeni.“ 

V utkáních, v nichž se střetli do-

mácí hráči bez angažmá s cel-

kem složeným převážně z Rusů 

a Ukrajinců a Arabů působících 

v Čechách, nešlo ani tak o vý-

sledky jako o to ukázat, kdo co 

umí, jakou má kondici a zda by 

se hodil do sestav našich muž-

stev od nejvyšší soutěže počí-

naje až po ty nejnižší. Zájem 

byl nejen mezi skauty, ale do 

Kunic se přijeli podívat i hráči 

slavných jmen, Horst Siegel, Jiří 

Janošík, Tomáš Poláček, Tomáš 

Pešír a řada dalších. Spokojeni 

byli i diváci, kterých se v ocho-

zech sešlo několik stovek.

Jan Kotrba

VESTEC – Fotbalisty místního 

klubu potkalo, dalo by se říci, 

veliké štěstí. Po dlouhých jed-

náních došlo totiž k dohodě, že 

ve spolupráci s DFK Bohemians 

1905 budou juniorky i ženy Bo-

hemky ve Vestci nejen trénovat, 

ale celou sezonu hrát i mistrov-

ské či přátelské zápasy. Trénin-

ky budou pro Bohemku 1905 

každé úterý a čtvrtek od 17:30 

do 19:00 a zápasovým dnem 

bude neděle, kdy budou hrát 

předzápasy B mužstvu Vestce. 

DFK Bohemians 1905 hraje Di-

vizi D – Čechy a lze se ve Vestci 

těšit na ženské oddíly z Jindři-

chova Hradce, Plzně, Příbrami, 

Braníka, Dukly Jižní Město a dal-

ších. DFK Bohemians 1905 orga-

nizuje také nábor hráček jak do 

juniorek, tak do žen, proto ma-

jí-li dámy chuť si zahrát za Klo-

kany, mohou přijít na některý 

z tréninků (ÚT, ČT 17:30 hod.).

Letošní XX. Ročník Memoriálu Karla Vondráčka se opět vydařil

Pavel Kuka: „Rádi si uděláme žízeň“
PSÁRY – Cestou 

na jubilejní XX. ročník 

fotbalového turnaje Karla 

Vondráčka, který pořádal 

Rapid Psáry jsme míjeli 

liduprázdné vesnice. 

Tradice předsezonního klání 

každoročně přiláká nejlepší 

celky z okolí. Ani letos tomu 

nebylo jinak. 

Psárský brankář Jirka Barták řeší jednu z četných situací před brankou Foto: Rapid

„Orlí hnízdo“ hostilo nezaměstnané
KUNICE – Ano, „Orlí hnízdo“, proslulý fotbalový stánek obce, 

už zažil větší slávy a události, než byla ta, na které se sešli 

hráči, kteří touží po angažmá. Avšak myšlenka předsedkyně 

České asociace fotbalových hráčů Markéty Haindlové 

uspořádat turnaj, na kterém by se představili ti, kteří nemají 

a přitom touží po angažmá, je výborná. 

� SPORT

Příležitost pro dámyPříležitost pro dámy

Dámský tým Bohemians by slušel i dalším hráčkám, které by se přihlásily

Foto: Bohemians 1905
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SUPER CENA!

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 22. 8. do 30. 9. 2013

 

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

OdOdOd 2 222. 88. dddo 333000. 999. 20131313133

17,90

ZLATÉ
Derby, Esíčka, Koka, Ruměnky

180g, 220g

Vážení zákazníci, máme pro Vás 

nejširší nabídku sortimentu alkoholických nápojů

VODKY

80% MASASAAAAA

59,90

MOZARTKUGELN
sáček, 300g 24,90

POLÉVKY CHLAZENÉ
Gulášová, Zabijačková, 

Valašská zelná, 500g

11,90

NATURAL PUDING 3+1
vanilkový 148g, čokoládový, 160g

36,90

VÍNO GRAPE VINE
0,75l

12,90

DUKLA KAKAOVÁ
100g

34,90

KARAMELOVÝ ÚSMĚV
NUGÁTOVÝ ÚSMĚV
150g

13,25

JACOBS AROMA
STANDARD
75g

82,90

JACOBS VELVET
200g

49,90

GRAND AROMA
250g

9,70

KAJENSKÝ PEPŘ
PAPRIKA UZENÁ SLADKÁ
25g

8,25

MLÉČNÁ RÝŽE 
BAUER MIX
150g 13,20

PAŠTIKA
více druhů, 100g

79,00

UZENÁ MASITÁ ŽEBRA
cena za 1Kg

21,00

ORIGINÁL ČESKÉ PÁRKY
80% MASA, 200g

RUMY
WHISKY

COGNAC ABSINTHGIN

MINIATURY

RUMYRUMY

OGNAC ABSINTH

ortimetimeoortoortrttimeme

VODKYV

57,90

LEXUS MLÉČNÁ
DEZERTNÍ CUKROVINKA
více druhů, 500g

23,90

COCA-COLA
sortiment, 2l

0

GIN

22,90

PFANNER
více druhů, 1,5l


