
Luboš SEJK, tel.: 608 934 447, foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

Čtvrtek 5. 9. / 8. ročník / č. 18 / 2013 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

JV

Neckyáda

33

SDH Libeň ve spolupráci

s Obecním úřadem Libeř 

si vás dovoluje pozvat na 

NECKIÁDU 2013 77

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 19. září

Prázdniny v čudu
Samozřejmě, že přelom srpna 

a září je pro většinu lidí dů-

vodem k povzdechu. Pro mě 

však ne. Chápu lid, který nos-

talgické vzpomínky na zčeře-

né vrcholky vln v kterémkoli 

z chorvatských letovisk či jin-

de vede k neveselé náladě. Mě 

ale rozhodně ne. Vítám s ote-

vřenou náručí řád, který běžný 

rok přinese. Nemusím trávit 

s manželkou večery nad ka-

lendářem, abych pokryl hlídá-

ní dětí na nekonečně dlouhé 

dva měsíce. V duchu si říkám, 

že obě babičky teď není nut-

né vidět nejméně měsíc a půl 

a slibuji si, že lhůtu dodržím. 

Mám přeci jen jedno zdraví.

Takže potud dobré. Jenže kaž-

dá mince má dvě strany a nic 

není zadarmo. Mým potom-

kům chybí bačkůrky do školy 

a školky, chybí sešity a obaly na 

ně, modelína, obaly na knihy, 

knihy doufám vyfasují, pytlík 

na cvičky, cvičky, bačkůrky 

jsem už psal, takže pytlík na 

bačkůrky, penál… Cože? Mla-

dík můj nemůže mít obyčejnou 

propisku, kterých mám z růz-

ných akcí na kila? Ne! Je třeba 

speciální – ergonomické za dvě 

stovky. No ano, právě jsem si 

vzpomněl, že s ním ten můj 

mladší výtečník minulý rok ot-

víral dveře do koupelny. Aspoň 

zámek to vydržel. No a to jsem 

asi spoustu věcí zapomněl. 

Když si to tak zvážím, tak vlast-

ně nevím, co je lepší. Holt, kaž-

dá legrace něco stojí. Nic naplat, 

nasadím odhodlaný 

výraz, otevřu port-

monku a povolím 

kohoutky.

GLOSA

Keltskou stopou
2. ročník regionálního turis-

tického pochodu Keltskou sto-

pou se koná v sobotu 14. září 

v Dolních Břežanech. Start: 

od 8 do 10 hodin na hřišti SK 

Olympie, Ke Zvoli 331, Dolní 

Břežany. Trasy: 7 km, 12 km, 

20 km. Cíl: Budou přichystány 

pamětní keramické medaile, 

občerstvení, buřty k opečení, 

country kapela pro pobavení. 

Od 14 hodin se v cíli koná 

Slavnostní otevření nového 

multifunkčního sportovního 

areálu s bohatým programem. 

Kontaktní osoba: Hana Mi-

chaliková, mail: hmichaliko-

va@post.cz, tel: 602 261 877. 

Sponzoři: Obec Dolní Břeža-

ny, Centrum pro regionální 

rozvoj ČR  (red)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Týden zahajuje Veletrh volného 

času a sportu na náměstí v Říča-

nech.  Odpoledne na Sokolském 

hřišti dává prostor na vlastní kůži 

vyzkoušet různé druhy sportů 

a dalších aktivit. Během celého 

týdne je možné vybírat z bohaté 

nabídky sportovních a volnočaso-

vých aktivit, kterou připravily jed-

notlivé organizace a sportoviště 

v místě jejich působnosti. Jak akce 

bude probíhat, nám přiblížil ředi-

tel muzea Říčany Jakub Halaš.

� Kdo přišel s myšlenkou uspo-

řádat tuto akci?

Od roku 2005 jsme veřejnosti 

představovali neziskové organi-

zace působící v Říčanech. Nava-

zujeme na sedm ročníků Veletrhu 

neziskových organizací konaných 

v MěKS U labutě a loňský Veletrh 

volného času konaný na náměstí, 

pořádaných Ekocentrem Říčany 

a Muzeem Říčany.V minulém 

roce přišlo Město Říčany s akcí 

Týden sportu. S ohledem na co 

největší přínos pro obyvatele Ří-

čan došlo letos ke zrodu Týdne 

volného času a sportu. Akci pořá-

dá Muzeum Říčany ve spolupráci 

s Městem Říčany.

� pokračování na str. 7

Týden sportu zaslíbený
ŘÍČANY – Týden volného 

času a sportu je jedinečná 

akce pro Říčany a okolí. 

Nabízí unikátní přehled 

téměř padesáti místních 

neziskových organizací, 

sportovních klubů 

a sportovišť. Po celou dobu 

trvání je nabídka 

přístupná zdarma.

Desítky sportovních aktivit můžete vyzkoušet zdarma od 8. do 15. září

Aktivní týden zakončí Koloběžková Grand Prix a Atletický desetiboj. Vyvrcholením akce bude slavnostní vyhlášení ankety „Říčanský sportovec roku“

Jak získat ztracené voliče?

Z pohledu ODS to lze bezpochy-

by považovat za krok správným 

směrem. Michael Pánek se totiž 

těší mimořádnému respektu mezi 

voliči v regionu, ale i mezi starosty 

v řadách ODS. Navíc, dá se před-

pokládat, že se s největší pravdě-

podobností objeví také na kandi-

dátce do poslanecké sněmovny.

Ke svému zvolení předsedou 

oblasti říká: „Praha-západ patří 

s téměř 90 tis. voliči k těm nejdů-

ležitějším ve středních Čechách 

a rekonstrukce celé stranické 

struktury nebude jednoduchá. Bu-

de to práce, která potrvá delší 

dobu. Při obnově oblasti chceme 

klást důraz zejména na práci členů 

v místě bydliště. Chceme, aby se 

noví či staronoví členové význam-

ně podíleli na komunální politice 

a aby byli přínosem pro místo, kde 

žijí. Jedině takovouto cestou jsme 

schopni znovu oslovit voliče, které 

strana ODS ztratila.“

„Nové“ tváře v čele
Místopředsedou oblasti byl zvolen 

Roman Jandík, místostarosta měs-

ta Roztoky, členkou oblastní rady 

se stala Jaroslava Květová, bývalá 

zastupitelka obce Vonoklasy, dále 

Petr Lang, radní z Dolních Břežan, 

a Luboš Langer z Horoměřic, který 

je rovněž obecním radním.

První sněm s novou licencí
ODS na Praze západ pořádala 

v minulých dnech první sněm 

poté, co oblast dostala od vede-

ní strany znovu licenci. Ta byla 

odebrána předchozímu vedení 

Prahy západ kvůli netraspa-

rentnímu náborů členů. „Rych-

lá obnova ODS na Praze západ 

je důležitá zejména s ohledem 

na celostátní politickou situaci. 

Je potřeba spojit všechny síly 

k zastavení nástupu komunistů 

a eurosocialistů k moci. Jedině 

liberální politika nízkých daní 

a ekonomické stability zabezpe-

čí každému zaměstnání a nezá-

vislost na sociálních dávkách,“ 

dodává Roman Jandík, místo-

předseda sdružení a zároveň 

místostarosta města Roztoky. 

 (pok)

Do nového vedení ODS 
na Praze-západ byl zvolen 

Michael Pánek, který je 
19 let ve vedení města 

Dobřichovice, z toho 

posledních 12 let starostou.

Žádat rozhodně budeme!

Jako přes kopírák působily od-

povědi ze sborů v regionu. Pení-

ze na činnost získávají jak to jde, 

od obce, pořádáním nejrůzněj-

ších akcí, a možnost příspěvku 

vítají. Ten by měl být podle slov 

hejtmana využit pro opravy či 

dostavby zázemí. Podle odpo-

vědí je jasné, že to je přesně to, 

co „dobráky“ v regionu nejvíce 

trápí. Vedení kraje prosadilo do-

taci po letošních povodních. Jak 

náročné byly ty letošní pro váš 

sbor? I na to jsme se zeptali.

Za SDH Libeň nám odpověděl 
starosta sboru Jiří Čejka
Dlouhodobě se potýkáme s pro-

blémem financování sboru, jen 

těžko sháníme i za pomoci obec-

ního úřadu každou korunu, a pro-

to akce typu neckiáda, traktoriáda, 

masopust, sběr železa a elektro-

odpadu v programu „recyklujte 

s hasiči“ jsou možností příspěvku 

do pokladny sboru. Takže zpráva 

ve vašem tisku o podpoře Středo-

českého kraje nám dává naději na 

brzké dokončení již počaté rekon-

strukce hasičské zbrojnice a do-

budování nové klubovny, která by 

měla sloužit hlavně ke schůzkám 

mladých hasičů, máme v součas-

né době na 32 členů ve věku od 

5 do 14 let.

� pokračování na str. 5

Středočeský kraj chce dát 

v příštím roce 20 milionů 

korun na program podpory 

dobrovolných hasičů 

v obcích a městech. Oslovili 

jsme sbory v regionu 

s otázkou, zda a jak by 

peníze případně využily. 

Jejich odpověď? V drtivé 

většině žádost podají.

O dotace z kraje požádáme, shodují se dobrovolní hasiči. V regionu zasahují 

i u náročných dopravních nehod, jako byla ta před dvěma týdny u Jesenice

6

S Yetim vám S Yetim vám 
hory patří!hory patří!

Karate 

stále
 láká mladé
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ČESTLICE
14. 9.

• Surfařská párty. Vodní svět Aqua-

palace Praha se promění ve surfař-

skou party ve stylu Filmu mých snů. 

Kromě té správné beach atmosféry 

se skvělou hudbou návštěvníky čekají 

třeba i soutěže o ceny – zkrátka zaži-

jete Film mých snů na vlastní kůži.

DOLNÍ BŘEŽANY
10. 4. – 28. 10. 

• Český farmářský trh. Obec Dolní 

Břežany a společnost Dobrý trh vás 

zvou na České farmářské trhy. Kaž-

dou středu od 13 do 18 hodin, od 

dubna do listopadu na náměstí Na 

Sádkách. Co nakoupíte? Českou ze-

leninu a ovoce, kozí a kravské sýry, 

uzeniny, vajíčka, med, čerstvé kolá-

če, ale také sadbu a řezané květiny. 

1. 9. – 30. 9. – 
• Výstava je prodloužená!. Milí 

příznivci Gallery Jacques, probíhající 

prodejní výstava výtvarnice Magda-

leny Říčné je prodloužena do konce 

září 2013. Současně jsme prodloužili 

prodejní výstavu originálních kera-

mických děl Aleny Volkové Balvínové. 

6. 9. – 19:30
• Rozpuštěný a vypuštěný. Diva-

delní představení v amfi teátru v Dol-

ních Břežanech (Mlynářský park) 

8. 9. – 14:00
• Cyklovýlet. Komise pro sport a tě-

lovýchovu zve na cyklovýlet. Sraz na 

náměstí v Dolních Břežanech. Trasa 

pro dospělé i děti, cca 25 km. 

Kopíruje se tzv. FIALOVÝ OKRUH: Dol-

ní Břežany, náměstí – po 19A Libeň 

– údolí Libeňského potoka – na Ovčíně 

nad Libří – Záhořany – nad Okrouhlem 

– Černíky – Zvole – Ohrobec – Károv – 

Zálepy – Lhota – Dolní Břežany. 

14. 9. – 8:00
• Keltská stopa. Druhý ročník regi-

onálního turistického pochodu. Start 

na hřišti SK Olympie. Délka trasy 

7 km, 12 km, 20 km. Budou přichys-

tány pamětní keramické medaile, 

občerstvení, buřty k opečení, coun-

try kapela pro pobavení. Od 14 hodin 

se v cíli koná Slavnostní otevření 

nového multifunkčního sportovního 

areálu s bohatým programem. 

JESENICE
17. 9. 

• Zájezd VZP. VZP Jesenice pořádá 

zájezd na Podzimní zahradu Čech 

– Litoměřice. Přihlášky přijímá Věra 

Šmídová, telefon: 241 931 956 

21. 9. – 20:00
• Záměna. Divadelní představení 

Záměna ve Společenském centru 

Jesenice. Vstupenky lze již zakou-

pit v pokladně OÚ Jesenice. Moud-

rá a laskavá divadelní komedie 

o mužích a ženách pro čtyři herce 

„ZÁMĚNA aneb kde jsi včera byl 

a s kým?“ byla napsaná volně na 

motivy Manželských rošád Roalda 

Dahla, při které ženy i muži hýkají 

smíchy a je určena pro všechny, bez 

rozdílu věku a pohlaví. 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 22. 9. 

• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-

ročí narození – petrograf, montanis-

ta, geolog. Regionální muzeum 

3. 7. – 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 

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

Dynamická chůze, kardio a posilo-

vací cvičení za přítomnosti vašich 

dětí, na čerstvém vzduchu. Hlídání 

není nutné. První lekce ZDARMA. 

SRAZ každé pondělí a středa 10:30 

– 11:30 v parku pod muzeem u je-

zírka. Rezervace, info 606 292 464, 

www.strollering.cz 

14. 9. – 31. 1. 
• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum 

14. 9. – 10:00
• Jílovské Jeviště. Festival poulič-

ního divadla, multižánrový, kome-

die, dramata, improvizační divadlo, 

pohádky, akrobacie, živá hudba. 

Z mnoha vystupujících např. Uršula 

Kluková v komedii Nevyléčitelní. Vše 

v historickém centru města. Vstupy 

zdarma. www.jilove.cz

14. 9. – 8:00
• Jílovský jarmark. Čerstvé zboží, 

dárky, rukodělné výrobky – tržiště je 

součástí festivalu pouličního divadla 

Jílovské jeviště. www.jilove.cz

14. 9. – 17:00
• Koncert. MIDNIGHT SASU – jazz, 

soul, swing v Kavárně U Zlatého ko-

rálku. Vstup zdarma. www.jilove.cz

14. 9. – 9:00
• Den otevřených dveří. Srdečně 
vás zveme na „Den otevřených dveří 
centra Elle-ments“, otevřeno bude 
od 9 do 12 hod. Součástí této akce 
bude zdarma „Tvůrčí dílnička“ pro 
děti i dospělé. Přijďte si vyrobit něco 
pěkného pro radost. Elle-ments, 
Pod Mincovnou 200, Jílové u Prahy, 

www.elle-ments.cz 

15. 9. – 18:00
• Koncert. CRL uvádí koncert usku-

pení Camael (worldmusic) a hosta 

Norbiho Kovácse v sále restaurace 

Florian, vstup 120,- Kč. www.jilove.cz

21. 9. – 24. 11. 
• Podnikání středočechů. Regio-

nální muzeum

LIBEŇ
14. 9.

• Neckiáda 2013. Sbor dobrovolných 

hasičů Libeň ve spolupráci s Obecním 

úřadem Libeř zve na Neckiádu! Pod-

mínkou je vlastní plavidlo s pohonem 

sil vlastních (bez motoru). Pro účastní-

ky jsou připraveny včetně pěkných cen 

soutěže v originalitě, slalomu, rychlosti, 

a další. Občerstvení a atrakce pro děti 

zajištěné. O hudební doprovod se po-

stará kapela „Hudba na klíč“

PRŮHONICE
7. 8. – 29. 9. 

• Průhonické jiřinky – výstava. 
Již deset let představujeme veřej-

nosti jiřinky vyšlechtěné v Průho-

nicích. I v tomto roce jsme v Den-

drologické zahradě vysadili deset 

záhonů jiřinek doplněných o letnič-

ky a okrasné trávy v blízkosti Čer-

ného rybníku. Představíme zde asi 

40 odrůd jiřinek. Hlavním tématem 

výstavy jsou možnosti netradičních 

kombinací při použití jiřinek ve 

veřejném prostoru. www.dendrolo-

gickazahrada.cz, út-ne 9-18

5. 9. 
• Modrožluté čtení. Autorské 

čtení povídkových knih Renáty 

Šťastné s poezií a kytarou. Večer 

plný povídek, nejkrásnějších bás-

ní a kytarových skladeb. Obecní 

úřad Průhonice 

7. 9. 
• Podzimní trvalky. Více info na 

www.dendrologickazahrada.cz

21. 9.
• Jedovaté rostliny. Více info na 

www.dendrologickazahrada.cz

PSÁRY
10. 9. – 17. 12. – 

• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 

Dynamická chůze, kardio a posilova-

cí cvičení za přítomnosti vašich dětí, 

na čerstvém vzduchu. Hlídání není 

nutné. První lekce ZDARMA. Každé 

úterý 10:30 – 11:30. Rezervace, více 

info 606292464 www.strollering.cz 

PYŠELY
5. 9. – 18:00

• Seminář s diskuzí. S Pavlou Jan-

kovou na téma „Změny v občanském 

zákoníku“ Transformace občanských 

sdružení v přízemí MěÚ v Pyšelích 

– Cvrček 

14. 9. 
• Hasičské slavnosti. 135 let na 

radnici, pořádá Sbor dobrovolných 

hasičů Pyšely 

17. 9. 
• Zájezd seniorů do západních 
Čech. Pořádá Klub seniorů 

23. 9. – 20:30
• Taneční kurzy pro dospělé. V py-

šelské sokolovně pod vedením ta-

nečního mistra J. Beránka. Pořádá: 

TJ Sokol Pyšely 

ŠTIŘÍN
18. 9. 

• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15-18 hod. Vstup – zdarma 

22. 9. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. ČESKÉ 

SMYČCOVÉ TRIO (housle, viola, violon-

cello), Bach – Vranický – Beethoven 

VELKÉ POPOVICE
21. 9. – 10:00

• Klobáskofest. V Pivovaru Velké 
Popovice v sobotu od 10 do 17 hodin 
můžete zažít celodenní ochutnáv-
ku klobáskových specialit se soutěží 
o nejlepší klobásku. Čeká na vás strom 
Klobáskovník, přehlídka regionálních 
řemesel s ukázkou výroby, hudební 
program a tradičně prohlídky do pivo-

varu s Kozlím obchůdkem. 

VESTEC
• 5. 9. 

• Nabídka RC Baráček. RC Baráček 
ve Vestci znovu otevírá po prázdninách 
své prostory. Těšit se můžete na širo-
kou nabídku kurzů pro děti i dospělé: 
Miniškolička, Cvičení rodičů s dětmi, 
Atletika pro děti, FITMAMI aneb cviče-
ní s kočárky, BE Fit!, Barvička, Cvičení 
na míčích, Jóga pro děti, Zpívánky, 
Flétnička, kurzy Yamaha. Podrobné 
informace k jednotlivým kurzům na-
leznete na www.rcbaracek.cz
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 kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

katka.stankova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

DĚTSKÉ KURZY
od 9. září
SPORTOVNÍ KURZY:
SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST, ATLETIKA HROU, TENIS, JUDO, 
KICKBOX, MODERNÍ TANEC, BALET, MINI DISCO, DĚTSKÁ ZUMBA, 
GYMNASTIKA, SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ, 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI A DALŠÍ

VÝTVARNÉ KURZY:
VÝTVARNÝ MIX, KERAMIKA, 
DRAMATICKÝ KROUŽEK

KURZY PRO DĚTI OD 15 MĚSÍCŮ VĚKU

ZAHÁJENÍ KURZŮ: 9. 9. 2013
ČAS KONÁNÍ: mezi 10 − 18 hod.
CENA LEKCE: od 220 Kč

Více informací na 
www.sokolovnapruhonice.cz 
nebo na telefonním čísle 267 310 506

Přijďte si pochutnat  
na výborném jídle  
a pobavit se při
jedinečné 

ONE MAN SHOW
VLADIMÍRA HRONA

známého baviče, zpěváka, moderátora,  
scénáristy a držitele několika cen TýTý

na Hlubočince v Pizzerii Brunello
v sobotu 12. října od 20.00 – 22.00 hodin
 V průběhu večera prodejní výstava  
 fotoobrazů cestovatele Rado Spannyho  
 vybírat předem můžete na: 
 http://www.radospanny.cz/photographer
 Rezervace míst přímo v Pizzerii
 nebo na tel.: 323 605 667   

VSTUP 

ZDARMA

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 

ZABÍJAČKOVÉ
HODY
28. až 29. září

INZERCEINZERCE

DIVOKEJ 
BILL

Předprodej v síti Ticketstream, www.ticketsream.cz za 350,- 
Lokální předprodej v Úvalech: trafika nám Arnošta z Pardubic 18,  
Orange-club Husova 81 17:00-02:00, restaurace na Homolce 1426 za 350,- 
Cena na místě: 400,- /omezená kapacita/

divokejbill.cz

DOMA

Otevření areálu 17h, START 20h.Otevření areálu 17h,17  START 20h.
21/9   Úvaly

2013

yyyyyyyyyyyy
pod Sokolovnou

16. KONCERT

NOVÉ  
ALBUM  
„15“  
V PRODEJI
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KRÁTCE KRÁTCE

Fronty na dotace
Stovky zájemců o příspě-

vek na pořízení nového 

nízkoemisního kotle čekaly 

v pondělí 2. září ráno před 

budovou Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Byl 

spuštěn dotační program 

na výměnu starých kotlů 

za nové, ekologické. O do-

taci na pořízení nového 

účinného nízkoemisního 

tepelného zdroje (takzva-

nou kotlíkovou dotaci) 

může požádat každý vlast-

ník užívané nemovitosti, 

spoluvlastník nebo partner 

vlastníka, který vytápěný 

objekt užívá k bydlení. Ža-

datelem může být pouze 

fyzická osoba způsobilá 

k právním úkonům. Jednou 

z podmínek je, že dotace 

nebude využita k podniká-

ní. „V rámci společné výzvy 

na program podpory výmě-

ny kotlů za nové, ekologic-

ké, jsme vyčlenili celkem 

40 milionů korun. S tím, že 

Ministerstvo životního pro-

středí ČR a Středočeský kraj 

se každý na dotaci podílejí 

částkou 20 milionů. Kromě 

kotlů na tuhá paliva je pod-

pora určena i na zplyňovací 

a plynové kotle. Výše dotace 

je upravena v závislosti na 

typu podporovaného kotle. 

Výměna kotlů je v průměru 

podpořena nejméně polovi-

nou pořizovací ceny nové-

ho kotle, a to v závislosti na 

přesně daném výčtu jednot-

livých druhů kotlů,“ vysvět-

lil hejtman Josef Řihák. (red)

Otevřené dveře 
volejbalu

KUNICE – Kuničtí volejba-

listé otevírali svůj nový sta-

dionek. Už nebude znám jen 

kunický fotbal, ale o své prá-

vo na slunci se budou prát 

i odbíjenkáři. Na slavnostní 

otevření a přestřižení pásky 

si pozvali i starostu Jiřího 

Šímu, který ve svém úvod-

ním slovu nejen poděko-

val všem, kteří se zasloužili 

o nové sportoviště, ale vyslo-

vil i přesvědčení, že tady bu-

dou sportovci slavit úspěchy 

a zejména dbát o mládež. 

Sportovní odpoledne pro 

malé volejbalistky a jejich ro-

diče se protáhlo až do večer-

ních hodin a celé odpoledne 

děti i rodiče soutěžili v mno-

ha disciplínách (vše v týmu 

dítě + rodič). Hrál se volejbal, 

přehazovaná, pétanque, kro-

ket, pexeso, skákalo se v pyt-

lích, běhala štafeta, házelo se 

na cíl. Jan Kotrba 

Jízdné budeme dál 
proplácet

Středočeský kraj bude i na-

dále proplácet žákovské 

jízdné. „Ano, i ve školním 

roce 2013/2014 budeme 

proplácet žákovské jízdné,“ 

odpovídá hejtman Středo-

českého kraje Josef Řihák 

a pokračuje: „Žákovské jízd-

né bylo jedním z našich pří-

slibů voličům, který dodrží-

me. Se zachováním projektu 

Stipendium Středočeského 

kraje na dojíždění do ško-

ly počítáme.“ Středočeský 

kraj na projekt Stipendium 

Středočeského kraje, který 

je určen na proplácení jízd-

ného na dojíždění do školy, 

vyčlenil v kalendářním roce 

2013 celkem 50 milionů 

korun. „Za první pololetí 

školního roku 2012/2013 

bylo doručeno do projektu 

přes 10 tisíc žádostí, které 

se v současné době zpraco-

vávají. Výplata by měla být 

zahájena v průběhu září. 

V meziročním porovnání 

prvních pololetí došlo k ná-

růstu podaných žádostí té-

měř o čtvrtinu. Žádosti za 

druhé pololetí budeme vy-

pořádávat až po vypořádání 

prvního pololetí,“ doplnil 

hejtman Josef Řihák (red)

Záměna v Jesenici
Obec Jesenice vás zve na 

divadelní představení, las-

kavou komedii „ZÁMĚNA“, 

21. září od 20:00 ve Spole-

čenském centru Jesenice. 

Moudrá a laskavá divadelní 

komedie o mužích a ženách 

pro čtyři herce „ZÁMĚ-

NA aneb kde jsi včera byl 

a s kým?“ byla napsaná vol-

ně na motivy Manželských 

rošád Roalda Dahla, při kte-

ré ženy i muži hýkají smíchy 

a je určena pro všechny, bez 

rozdílu věku a pohlaví. Hra 

s ryze českým humorem, 

kde i nevěra je provedena 

přísně po česku a kde se de-

finitivně potvrdí, že zatím 

co například takovou ženu 

německou, italskou či mon-

golskou lze lehce obelstít, 

českou ženu, ženu živitel-

ku, nelze. Mravný a šťastně 

ženatý muž si může o ne-

mravnostech s jinými že-

nami nechat jen zdát. Ženy 

v jeho snech se chovají 

výhradně podle jeho před-

stav, zatím co ve skutečném 

životě... Vstupné je 240 Kč, 

zvýhodněné vstupné pro 

seniory je 180 Kč. Vstupenky 

lze zakoupit v pokladně OÚ 

Jesenice (Budějovická 303, 

252 42 Jesenice). 

(red)

Výstava je prodloužena
DOLNÍ BŘEŽANY – probíha-

jící prodejní výstava výtvar-

nice paní Magdaleny Říčné 

v Gallery Jacques je prodlou-

žena do konce září 2013.

Současně je také prodlouže-

na prodejní výstava originál-

ních keramických děl paní 

Aleny Volkové Balvínové

GALLERY JACQUES 

Dolní Břežany

U Náměstí/Pražská 701

(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

V dnešní uspěchané době si 

všichni vážíme více každé vol-

né minuty. Nápomoc a využití 

služby bytového architekta Vám 

ušetří mnoho vzácného času. 

Tyto služby Vám nabízí interiérové 

studio casamoderna. Na showroo-

mu tohoto studia navíc naleznete 

nábytek od předních italských vý-

robců, jako jsou značky PRIMAFI-

LA (sedací soupravy), NOVAMO-

BILI(obývací stěny, šatní sestavy 

tak i prvotřídní solitérní nábytek) 

a MIDJ (jídelní stoly a židle). Fir-

my PRIMAFILA a NOVAMOBILI 

se spojili v jednu korporaci a tím 

můžete docílit v návrhu interié-

ru jednotnost a propojení. Barvy 

a styl se tak prolíná celým bytem. 

Na těchto detailech je znát, že jste 

se návrhu věnovali a dali jste pro-

měně nápad a důvtip.

Zkuste se přijít podívat a ne-

chat si poradit na adrese studia 

Vídeňská 573, Vestec.

Těšíme se na Vás

casamoderna

Komplexnost interiéru dělá bydlení 
jednodušším a zábavnějším

Podmínkou je vlastní plavidlo

Benefiční párty 
lojovických hasičů

Tragická dopravní nehoda

Sanace skal zahájena

Téměř zapomenutý vor

„Chceme připomenout dobu 

Františka Kavalíra (1796–1853), 

zakladatele sklářské hutě v Sáza-

vě, do níž se kdysi po vodě plavi-

lo dřevo,“ řekla Bohunka Zema-

nová, ředitelka Posázaví o.p.s. 

Návštěvníci mohli také ochutnat 

také vorařské menu, a to pří-

mo ze speciálních keramických 

hrníčků „plaváčků“, které byly 

nepostradatelnými společníky 

vorařů na jejich cestách. Pro-

střednictvím modelu se pak děti 

i dospělí seznámili se stavbou 

a fungováním voru. Pořadatelé 

jim také připomněli desatero 

bezpečného a slušného chování 

na řece. Akci Voraři na Sázavě 

tak v Týnci uspořádali v rámci 

projektu Řeky se mění, díky níž 

podporují turistický ruch, zlep-

šují infrastrukturu kolem řek, 

přispívají k rozvoji aktivní turis-

tiky i k výchově a vzdělávání ná-

vštěvníků regionu. Pod názvem 

Voraři na Sázavě vyjel minia-

turní vor ze smrkových klád na 

řeku v Týnci poprvé v loňském 

roce. Repliku plavidla, jímž se 

v minulosti po řece dopravovalo 

dříví, různé náklady i lidé, posta-

vila parta nadšenců hlavně pro 

zábavu dětí. Vzbudilo však také 

velkou pozornost dospělých, 

kteří se na vratkém prámu nebáli 

vydat ani na druhý břeh řeky.  (lb)

SÁZAVA – Minulou sobotu 

se pro veřejnost připomnělo 

jedno téměř zapomenuté 

řemeslo. Organizátoři se 

pokusili  přiblížit atmosféru, 

kterou ve své knize Plavci 

na Sázavě barvitě vylíčil 

spisovatel Jan Morávek. 

Po řece Sázavě se v minulosti vory plavily v úseku dlouhém přes 140 kilometrů, a to 
od Světlé nad Sázavou až po soutok s Vltavou u Davle. Život sázavských vorařů by 
v budoucnu mělo připomínat nové muzeum v Kamenném Přívozu, jehož vybudování 
připravuje obec ve spolupráci s Posázavím o.p.s. a dalšími partnery

Sbor dobrovolných hasičů 
Libeň ve spolupráci 

s Obecním úřadem Libeř 
si vás dovoluje pozvat na 

NECKIÁDU 2013 
dne 14. 9. od 14 hod.

Podmínkou je vlastní plavidlo 

s pohonem sil vlastních (bez 

motoru). Pro účastníky jsou 

připraveny včetně pěkných cen 

soutěže v originalitě, slalomu, 

rychlosti a další. 

Občerstvení a atrakce pro děti 

zajištěné. O hudební doprovod 

se postará kapela „Hudba na 

klíč“, která zahraje i večer od 

20 hod. k tanci i poslechu „oldies 

80. – 90. léta“.  

V případě nepřízně počasí se ve-

černí zábava přesune do Hostince 

Anděl. Celodenní vstupné 50,- Kč. 

Přihlášky do soutěže o ceny posí-

lejte na: hasici-liben@centrum.cz

Text a foto: Jana Čejková

Konaná 24. srpna na Sokolovně 

ve Velkých Popovicích měla 

letos sice menší účast, ale 

svou podstatu i tak splni-

la. Do hasičské kasy 

přibyla sice jen 

malá částka, 

ale jak se říká: 

každá koruna 

dobrá. Akci, 

která měla 

mírně rocko-

vý nádech, by 

bez podpory 

některých lidí 

nebylo možno vů-

bec zorganizovat. Rád 

bych poděkoval TJ Sokolu Velké 

Popovice za zapůjčení a přípravu 

sálu na tuto akci. Především pak 

panu K. Šibravovi. Dále nesmím 

zapomenout na pana Zbyňka 

Pokorného a ostatní členy ka-

pely 1st Choice a chtěl bych jim 

nesmírně poděkovat za napros-

to úžasný vystoupení a naprosto 

dokonalý hudební zážitek. I když 

kapela hrála naprosto parádně, 

neobešlo by se to bez perfekt-

ního zvukaře, kterým byl pan 

Petr Nohava a ře-

ditel firmy Two 

Faces Sound 

pan Jan Stoch. 

V neposlední 

řadě chci ne-

smírně po-

děkovat paní 

Lence Cimr-

manové, kte-

rá pro naši akci 

opět upekla ale 

naprosto nádherný dort 

s hasičskou tematikou. A nako-

nec děkuji všem členům z řad 

hasičů, kteří se celý večer starali 

o bezproblémový chod. Děkuji 

a za rok na Benefiční párty lojo-

vických hasičů ahoj.  Foto opět 

najdete na našich stránkách 

www.sdh-lojovice.cz

Za SDH Lojovice Juriš Pavel

JESENICE – V neděli před sed-

mou hodinou ráno byli voláni 

středočeští záchranáři k tragické 

dopravní nehodě u Jesenice. Při 

střetu dvou osobních aut zde 

bylo zraněno celkem 7 osob. Tři 

osoby na místě podlehly těžkým 

zraněním a čtyři byly převezeny 

do nemocnic. 

Na místě zasahovali záchranáři 

z Říčan a Jesenice a přivolán byl 

také vrtulník letecké záchranky 

z Prahy. V jednom z vozů ces-

tovalo šest lidí a v druhém autě 

byla sama řidička, která byla se 

zhmožděním břicha a hrudníku 

převezena do nemocnice v Krči. 

Z druhého vozu museli být zra-

nění vyprošťováni. Dva muži 

utrpěli otřes mozku, jeden byl 

po ošetření převezen do ne-

mocnice v Krči a druhého zá-

chranáři předávali v motolské 

nemocnici. Zdravotníci ošetřo-

vali také těžce zraněnou ženu, 

která byla s těžkými mnohočet-

nými zraněními letecky přepra-

vena do Fakultní nemocnice 

v Motole. U zbývajících třech 

zraněných zasahující lékař 

konstatoval smrt.

Tereza Janečková, tisková mluvčí

ZZS Středočeského kraje

INZERCEINZERCE

„Silniční provoz mezi Prahou 

a Vraným je v současné době ve-

den po objížďce, která je přibližně 

o sedm kilometrů delší než pů-

vodní trasa. Uzavírka velmi kom-

plikuje dopravu obyvatel Vrané-

ho nad Vltavou do Prahy, a proto 

jsme se rozhodli přistoupit k co 

nejrychlejšímu zahájení stavby,“ 

řekl hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák, který inkriminovaný 

úsek navštívil den po zahájení 

sanačních prací. Setkal se zde se 

starostkou obce Vrané nad Vlta-

vou Martinou Filipovou a s pra-

covníky dodavatelské firmy. 

Nestabilita svahu nad silnicí ze 

Zbraslavi do Vraného po pravém 

břehu Vltavy se řeší již od roku 

2006, kdy byla zahájena projek-

tová příprava na řešení defini-

tivní sanace skalního masivu 

v lokalitě Zvolská homole. Na 

zajištění stability skalního masi-

vu by měl Středočeský kraj získat 

dotaci ze Státního fondu život-

ního prostředí. „Sanační práce 

bude dodavatelská firma podle 

smlouvy provádět 26 týdnů, a to 

za částku 7,1 milionu korun, za 

kterou byla zakázka vysoutěže-

na ve výběrovém řízení. Snažili 

jsme se práce maximálně urych-

lit, aby silnice mohla být alespoň 

v omezeném režimu co nejdříve 

zprovozněna,“ vysvětlil hejtman 

Josef Řihák.

„Jsem ráda, že práce již začaly. 

Doufám, že silnici do Zbraslavi bu-

deme moci používat již přes zimu,“ 

řekla starostka Vraného nad Vlta-

vou Martina Filipová, která záro-

veň ocenila zájem středočeského 

hejtmana o stavbu i o zprovoznění 

uzavřené komunikace v co nejkrat-

ší době. (red)

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Podél silnice číslo III/1043 

mezi Prahou – Zbraslaví 

a Vraným nad Vltavou začali 

ve čtvrtek 29. srpna likvidovat 

část křovin a stromů. Začala 

tak realizace projektu zajištění 

stability skalního masivu“, 

který realizuje 

Středočeský kraj.

PRPR

JNT MEDIA vydává noviny Náš RE-

GION a vytváří obchodní, reklamní, 

sportovní a kulturní projekty. 

Hledáme
ASISTENTKU(TA)
PODPORY PRODEJE A DISTRIBUCE

NÁPLŇ PRÁCE
Podpora obchodních zástupců 
Organizace distribuce novin

Podpora vedení firmy, fakturace atd.

POŽADAVKY
Komunikativnost

Pro-aktivita a samostatnost
Obchodní cit

Orientace v podnikovém software
Znalost kancelářského software
Loajalita  Cizí jazyk výhodou 

Sídlo firmy: Praha Smíchov

V případě, že Vás naše nabídka 
oslovila, zašlete nám Váš profesní  

životopis a motivační dopis na 
sercl@nasregion.cz
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Kolekce DolomityK

12 Ks   1 650,- 
(SLEVA 390,-)

24 Ks   3 270,-
 (SLEVA 810,-)VYBERTE SI SLEVU

840,-
1 020,-

Tel: 776 833 558            www.prahavino.cz  info@chutitalie.cz

+ speciální
DÁREK

         

Doprava ZDARMA(v Praze a okolí do 35 km)

Vína získala po celém 

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!

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

CENTRUM KVALITNÍHO SPÁNKU

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

Největší výběr českých i zahraničních zdravotních matrací a polštářů s nejvyšší zdravotní certifikací. 
Odborné poradenství. Postele čalouněné, dřevěné, kovové, rošty, 
sedačky, zakázková výroba skříní a kuchyní, peřiny, polštáře...

13. – 21. září SLEVY na kupony 
z časopisu Marianne na matrace 
a polštáře MAGNIFLEX 
+ slevy na celý náš sortiment.

KVALITNÍH

JIŽ 23 LET ZKUŠENOSTÍ

atypický rozměr není žádný problém

s ej yšš d a o ce ac
y, 

y

MAGNIFLEX 13. – 21. záříDny Marianne20 % sleva na matrace
a polštáře z řad Magniflex,
Geoethic a Pierre Cardin.
Nevztahuje se na akční  
a již zlevněné zboží.Při platbě Lady kartousleva 25 %  na polštář 

k zakoupené matraci.

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

Nas_Region_Cestlice_personalni_140x211_CZ.indd   1 23.08.13   8:25

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

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
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AUTO-STAIGER CZ a. s.
autorizovaný dealer Opel, ernokostelecká 621/122, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 271 009 111, prodej.opel@auto-staiger.cz, www.auto-staiger.cz

POSP ŠTE SI, 
MIZÍ RYCHLE!
Slevy až 250 000 korun na všechny vozy Opel. Jen 16. – 21. zá í 2013.

OPEL 500

■ originální st ešní nosi  Opel zdarma 
■ Opel pojišt ní s 0% spoluú astí
■ CCS karta až na 15 000 K  p i  nancování s Opel Finance

www.opel.cz      infolinka: 800 101 101

99 000 K
CORSA se slevou až 91 000 K

MERIVA se slevou až

107 000 K
ASTRA se slevou až

INZERCEINZERCE

V obci Libeř byl po rekonstrukci
slavnostně zprovozněn kamenný most 

Most, který protíná obec po sil-

nici č. 315 směrem od Prahy 

na Jílové, musel být kompletně 

opraven, neboť byl v havarijním 

stavu. „Rekonstrukce probíhala 

od listopadu 2012 a končí dnes. 

Celkové náklady na opravu, kte-

rá byla hrazena z peněz Středo-

českého kraje, byly přibližně 

4,7 milionu korun. Obec Libeř 

se na stavbě podílela tím, že ne-

chala zpracovat a zaplatila pro-

jektovou dokumentaci v hodno-

tě 280 tisíc korun,“ informoval 

hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák.

Současně s mostem vybudovala 

obec Libeř v těsném sousedství 

lávku pro pěší a cyklisty. „Vý-

stavba této dřevěné lávky nás 

přišla na necelé 3 miliony korun. 

Na tuto akci jsme získali dota-

ci ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Obec se podíle-

la finanční spoluúčastí ve výši 

35  procent,“ sdělil starosta Libře 

Jaroslav Hrubý. 

Rekonstrukci mostu v Libři 

provedla firma Pozemní komu-

nikace Bohemia, která zakázku 

získala ve výběrovém řízení. 

V rámci rekonstrukce se pro-

vedlo odstranění všech beto-

nových vrstev na mostě, byly 

rozebrány poprsní a čelní zdi, 

odstraněna vozovka a nadná-

syp mostu až na klenbové pásy. 

Klenby byly následně ošetřeny, 

provedena nízkotlaká injektáž 

a spárování zdiva podpěr mos-

tu, přezděny čelní a poprsní 

zdi a proveden nový nadnásyp 

mostu. Nově byla provedena 

mostovková deska, hydroizo-

lace, konstrukční vrstvy a nové 

vozovkové souvrství. 

V rámci rekonstrukce mostu 

bylo dále provedeno restau-

rování podstavce sochy sv. 

Jana Nepomuckého, který je 

umístěn na kamenném zábra-

dlí. Stavební firma rovněž ob-

novila a zpevnila dno koryta 

pod mostem. Koryto potoka 

bylo rovněž vyčištěno od ná-

nosů, náletových dřevin a od-

bahněno. „Během povodně 

letos v červnu se z břehů vylil 

i Zahořanský potok protékající 

obcí Libeř. Naštěstí velká voda 

neohrozila zdárné dokonče-

ní stavby, a tak most může již 

opět začít sloužit řidičům. Dě-

kuji obci Libeř za spolupráci 

a pracovníkům dodavatelské 

firmy za kvalitní práci,“ dopl-

nil hejtman Josef Řihák.  

(red)

Hejtman Středočeského 

kraje Josef Řihák a starosta 

obce Libeř Josef Hrubý 

v pátek 30. srpna 

přestřižením pásky 

symbolicky otevřeli nově 

zrekonstruovaný most přes 

Zahořanský potok v Libři.

� pokračování ze str. 1

Nám do zbrojnice zatéká a bo-

jujeme i se spodní vlhkostí. Za 

podpory obecního úřadu jsme 

zrekonstruovali přední část bu-

dovy a pokračovat dál nám fi-

nance neumožňují. Proto žádat 

určitě budeme.

Je třeba oprava a zateplení střechy, 

v podkroví vybudování klubovny, 

toalet, rekonstrukce elektrických 

rozvodů a dokončení opravy fa-

sády, dále pak úpravy terénu pro 

zamezení podmáčení zdiva a zá-

kladů. Takže částka 350 tis. na ma-

teriál je aktuální, práce samozřej-

mě svépomocí „brigádnicky“.

Při povodních jsme v Libni zasaho-

vali při lokálních záplavách z polí, 

kdy voda zatopila několik sklepů 

a nevyhnula se ani nově zrekon-

struované mateřské školce. Vylil se 

místní potok, který napáchal ško-

dy v zahradách, podemlel mostky 

a zatopil fotbalové hřiště. Museli 

jsme uvolnit utržené molo, které se 

zaseklo u kaberny rybníka a hrozilo 

ucpání odtoku a přetečení hráze, 

což by napáchalo více škod.

Náročné to bylo. S Mladými Ha-

siči bylo několik členů na víken-

dovém táboře, který museli kvůli 

povodním přerušit, děti rychle 

předat rodičům (v místě tábořiš-

tě se také rozvodnil potok a začal 

ohrožovat jedinou příjezdovou 

cestu) a pomoci ostatním za-

sahujícím kolegům s ochranou 

majetku spoluobčanů a obce.

Bohužel při zásahu nevydržel 

náš stroj PS12, který bude vyža-

dovat generální opravu, a po-

praskalo několik hadic, což je 

další finanční zátěž pro sbor.

Za SDH Jílové nám poslal 
odpovědi Pavel Pešek
Případnou žádost budeme roz-

hodně zvažovat. Zázemí naší ha-

sičárny je na velmi slabé úrovni. 

Chybí sprchy, sušárna a možnost 

praní zásahových oděvů. Vypadá 

to možná jako zbytečný přepych, 

ale z druhé strany jsou tato zaří-

zení součástí většiny fotbalových 

hřišť či jiných sportovních zaříze-

ní. Většina hasičů, a to nejen v Jí-

lovém, tak nosí kontaminované 

oblečení domů a pere ho ve stejné 

pračce jako oblečení svých dětí a to 

rozhodně v pořádku není. Když se 

ale do problematiky ponoříme 

hlouběji, bylo by rozhodně zapo-

třebí postavit hasičárnu zcela no-

vou. Ta v Jílovém již slouží od roku 

1934. Velikostně ani svou polohou 

rozhodně nesplňuje požadavky 

dnešní doby, a tak se nějaké další 

látání může jevit jako vyhazování 

peněz. Jílováci by tak spíše uvítali 

případné dotace na výstavbu zce-

la nové hasičárny, kterou by pak 

spolufinancovalo město.

Neznám hasičárnu ve svém oko-

lí, která by disponovala nějakým 

slušným sociálním zařízením, 

sprchou či sušárnou. Pakliže se 

rozhodneme pro žádost o dota-

ci, rozhodně bude směrovat do 

těchto zařízení. Stavebně si to 

však u té naší hasičárny nedo-

kážu zcela představit, tudíž se 

i částka velmi špatně odhaduje. 

Klidně by to mohlo být někde 

kolem 300 tisíc.

Asi každý, kdo v našem regionu 

žije, byl překvapen, jak velké ško-

dy voda napáchala a s jakou silou 

a rychlostí přišla. S tím se nesla 

i práce hasičských sborů. První tři 

dny povodní byl náš sbor nasa-

zen téměř nepřetržitě a u zásahů 

se vystřídali prakticky všichni čle-

nové výjezdové jednotky s veške-

rou naší technikou. Zbytek týdne 

jsme pak strávili zprůjezdněním 

a budováním obecních komu-

nikací, které voda vzala, tak aby 

se všichni občané mohli ales-

poň dostat domů. I poté, co se 

situace v naší obci stabilizovala, 

jsme pokračovali s naší pomocí, 

třeba v nedalekých Štěchovicích. 

Za první týden jsme řešili tolik 

událostí co běžně za celý rok, 

takže to bylo určitě pro všechny 

zúčastněné velmi náročné!

Za SDH Dolní Jirčany 
odpovídal Miloslav Burian:
Žádal bych až po zjištění jak moc 

budu zatížen papírováním a jaké 

budou mantinely. A že určitě bu-

dou... Garáž je v pořádku, spíše 

potřebujeme šatny, umývárku 

a strážnici s možností dlouho-

dobějšího pobytu (24-48 hod.)

3. Povodně pro nás náročné byly, 

záchranné práce cca 24 hodin, tý-

den likvidační práce, další týdny 

pomoc kolegům v ostatních obcích. 

To vše v počtu od 2 do 12 osob.

Jak to vypadá v SDH a JSDH 
Lhota nám popsal velitel 
Matěj Zrucký
Samozřejmě žádat budeme, fi-

nanční situace naší jednotky je 

značně limitovaná z důvodu ne-

dostatečné výše rozpočtu, který 

nám obec přiděluje. V současné 

době, jsme tak na 50% vybaveni 

ochrannými prostředky pro prá-

ci při zásahu, vozový park je před 

koncem životnosti a zázemí bez 

vody, topení a sociálního zařízení.

Dotaci bychom využili na opra-

vu stávající hasičské zbojnice, je-

likož na stavbu nové v dohledné 

době nezískáme finance. Jak už 

jsem psal výše, v naší zbrojnici 

nemáme vodovodní přípojku, 

rozvod topení, sociální zaříze-

ní. Tepelná izolace žádná, tudíž 

v zimních měsících i přes topení v 

kamnech často klesá teplota pod 

bod mrazu. V těchto případech 

se velice těžko udržuje technika, 

vybavení i ochranné prostředky 

ve 100% kondici. O sušení zása-

hových obleků, bot a ostatní vý-

zbroje a výstroje ani nemluvě.

Jednotka JSDH Lhota zasaho-

vala při letošních povodních 

v naší obci i mimo její katastr, při 

12 hlášených výjezdech a ostatní 

pomoci v obci při povodních 

jako takových, i při odklízení     

následků, které voda napácha-

la. Jako velitel jednotky můžu 

říci, že kluci si opravdu šáhli na 

dno fyzických i psychických sil, 

při pomoci druhým. Dá se říci, 

že naše jednotka byla v perma-

nentní činnosti od začátku do 

konce povodní 2013 a i s ohle-

dem na náročné zaměstnání čle-

nů jednotky v osobním životě. 

O tom, že v SDH Modletice je 
obdobná situace, píše starosta 
SDH Luboš Škába
Dotaci pro SDH Modletice rádi 

uvítáme a určitě bychom vědě-

li, na co celou částku vyčerpat, 

pokud tato možnost bude, bu-

deme žádat. Využila by se celá 

možná částka, a to na rozšíření 

hasičské zbrojnice (garáže), na 

zázemí pro dobrovolné hasiče, 

které naše zbrojnice nemá. Ten-

to prostor by se pak mohl využit 

i pro naše družstva mladých 

hasičů jako klubovna. Už třetím 

rokem si vychováváme své ná-

stupce, máme 18 mladých ha-

sičů a chybí mám prostory pro 

jejich celoroční činnost.

Při letošních povodních dob-

rovolní hasiči odstraňovali na-

plaveniny u dvou mostků, aby 

se voda nedostala přes silnici 

a zaplavila obytnou část. Dr-

žely se hlídky. Plnily se pytle 

s pískem,  rozvážely a pokláda-

ly podle potřeby. 

Zbyněk Pokorný

Priority rozvoje
Na základě veřejných projedná-

vání byly vygenerovány priority 

rozvoje oblasti Dolnobřežanska. 

Zástupci veřejného, neziskového 

i soukromého sektoru měli řadu 

dobrých připomínek a námě-

tů. V oblasti spolkové činnosti, 

volnočasových aktivit a školství 

je poptávka po výstavbě hřišť, 

sportovišť a cyklostezek, pod-

poře spolků a místních aktivit. 

V oblasti školství dali účastníci 

projednávání prioritu výstavbě 

školek, lesních školek, podpoře 

technického vzdělávání, ale také 

například výstavbě dopravní-

ho hřiště. V oblasti podnikání 

a vědy se klade důraz na podporu 

místních podnikatelských aktivit 

a technologických firem, jejichž 

činnost souvisí s budovanými 

vědeckými ústavy v regionu. 

Prioritou ochrany přírody a ze-

mědělství je péče o veřejnou 

zeleň, zvyšování retenční schop-

nosti krajiny, společný systém 

likvidace odpadů, důraz na ekolo-

gii a ochranu, osvětovou činnost. 

Zájem je také o podporu cestovní 

ruchu, místních produktů, tradic 

v regionu, například o péči o his-

torické památky, propagaci úze-

mí, cyklotras a podobně. V sektoru 

zdravotních a sociálních služeb je 

poptávka zejména po pečovatel-

ských službách a ambulantní péči. 

Tématem pro místní obyvatele je 

rovněž infrastruktura a doprava, 

zejména v oblasti dostavby infra-

struktury, úpravy veřejného pro-

stranství, bezpečnosti dopravy, 

kapacity atd.

Váš názor
Náměty lze až do konce září za-

sílat prostřednictvím e-mailu. 

„Všechny vaše názory budou 

zapracovány, váš názor nás za-

jímá a je pro nás důležitý,“ vy-

zývá k zaslání dalších podnětů 

ředitelka MAS Dolnobřežansko 

Monika Neužilová. Pokud máte 

nápad, jak vylepšit místo, kde 

žijete, pište na info@mas-dol-

nobrezansko.cz. Další infor-

mace naleznete na webu www.

mas-dolnobrezansko.cz.

Hana Michaliková

Co byste rádi změnili?
Místní akční skupina 

Dolnobřežansko provedla 

v průběhu měsíce května 

mezi zástupci veřejného, 

neziskového a soukromého 

sektoru dotazníkové 

šetření. Na přelomu června 

a července zorganizovala 

krabičkovou anketu, ve 

které byla položena jediná 

otázka: „Co byste ve svém 

bydlišti rádi zachovali, 

změnili, rozvíjeli, podpořili, 

vybudovali, opravili?“

Aktivity MASky představila na Dolnobřežanském slunovratu její ředitelka 

Monika Neužilová

Školení je nedílnou součástí jednotek SDH. Chybějící prostory mohou pokrýt dotace z kraje

Kontaminované prádlo pereme doma v pračce. Chybí nám zázemí i umývárky

Žádat rozhodně budeme!



Stejně jako americký Woodstock 

byl i Woodstock na Olešku na po-

čátku pojímán jako nekomerční, 

tedy malý lokální festival. Počet 

jeho návštěvníků ale rok od roku 

roste, což pořadatele donutilo už 

i změnit místo konání. Festival si 

ale navzdory tomu, že se zvětšuje 

počet hudebních nadšenců, kteří 

sem jezdí určitě z různých koutů 

České republiky, zachovává tvář 

malého nekomerčního hudební-

ho svátku. Tomu odpovídaly ceny 

vstupenek a atmosféra, nikoli však 

obsazení, které bylo letos velkole-

pé, program nabitý a oproti minu-

lým ročníkům více multižánrový. 

Na své si tedy přišli návštěvníci 

s různými hudebními chutěmi. 

Během dne se zde vystřídalo 

hned několik žánrů a různoro-

dých těles naší hudební scény 

– festivalové řádění zahájil svými 

uličnickými texty zpěvák Xindl X, 

který míchá hiphopové frázová-

ní s folkem, jazzem a bluesem. 

Navázali na něj Apokalipsa tvrdá 

jako skála (rock) a Brutus, který 

pro svůj styl razí termín pravý big-

bít. Diváky poté roztančil jazzový 

Yo Yo Band, který vytvořil po-

hodovou atmosféru a se kterým 

jsme z Oleška na chvíli odjeli do 

Afriky, do Zimbabwe, abychom 

se zase vrátili na Dead Daniels 

a Digestoř. Opomenout se nedá 

ani parta muzikantů kolem dre-

datého frontmana z Vraného, 

Kurtizány z 25. Avenue. Festival 

vyvrcholil, když Visáči rozkmita-

li struny svých kytar stejně jako 

hlasivky tak mocně, že oživili 

beztak nesmrtelný punk. 

V teplých letních dnech, jako 

byla sobota sedmnáctého srpna, 

je důležité, aby nikdo nezůstá-

val na suchu, protože by mohlo 

dojít k dehydrataci. Pořadatelé 

festivalu ale naštěstí vše zařídili, 

a tak bylo díky několika stánkům 

k dispozici nejen dostatek teku-

tin, ale také bohaté občerstvení. 

Aby se fanouškům během doby 

do příštího ročníku po kapelách 

nestýskalo, mohli si po koncer-

tech i během nich kupovat trič-

ka, placky a cédéčka, která si pak 

rovnou mohli nechat podepsat. 

Barbora Janauerová, Vrané nad Vltavou

auto, motowww.nasregion.cz6

Firma Aulix přijme 

ÚČETNÍ na 
částečný úvazek 

(8 –13 hod.), místo výkonu práce Dolní Břežany.

Požadujeme: 

Nabízíme:

Nabídky, posílejte prosím výhradně mailem na holesta@aulix.cz

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

PŘIJMEME 
PRODAVAČE

Do nové prodejny 
autodílů a autodoplňků 
v Dolních Břežanech.

Nabízíme příjemné prostředí a dobré platové 
podmínky, požadujeme praxi v oboru autodílů, 

flexibilitu a spolehlivost.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Tomáš Morava 602 261 152 
mail: t.morava@vesymo.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

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

S Yetim vám hory patří

Yeti patří mezi menší SUV, a tak 

s početnou rodinou na něj roz-

hodně zapomeňte. Je určen pro 

aktivní lidi, kteří využijí jeho va-

riabilní vnitřní prostor, pro ty, 

co rádi zažívají dobrodružství 

mimo běžné cesty, i ty, co rádi 

skloubí čistou eleganci s bez-

pečností. Jeho pohon zajišťuje 

spojka Haldex 4. generace, která 

ruku v ruce s asistentem pro sjíž-

dění svahů obstojí i v opravdu 

náročném terénu. Hned na prv-

ní pohled je Yeti jiný. Někteří si 

jeho design zamilují na první po-

hled, jiné ohromí až po usednutí 

a na odlišný vzhled si zvyknou 

postupně. Nicméně prodejní 

čísla mluví jasně. Yeti se opravdu 

líbí a našel si své příznivce nejen 

u nás, ale i v zahraničí. 

Komfort ve všech směrech
My jsme si pro test vybrali Yeti 

2,0 TDI/81kW. Jak se na SUV slu-

ší a patří, už nasednutí do vozu 

bylo příjemné. Komfort nás však 

teprve ještě čekal. I když Yeti 

nepatří do kategorie rodinných 

vozů, bez problémů jsme do něj 

naskládali dvě děti, do kufru slo-

žili i objemnější kočárek a další 

stovky nezbytností pro rodinu 

na víkend. Pravda, nemohli jsme 

tak vychutnat plnou variabilitu 

zavazadlového prostoru, kde si 

díky systému VarioFlex a třem 

samostatně sklopným zadním 

sedačkám můžete hrát s prosto-

rem jako se stavebnicí a přizpů-

sobit tak prostor vašim před-

stavám. A pokud potřebujete 

opravdu velký prostor, můžete 

zadní sedačky třeba jednodu-

še vyndat. Tím však s úložným 

prostorem zdaleka nekončíme, 

množství nejrůznějších odklá-

dacích schránek najdete i v dal-

ších částech vozu. Při cestování 

s dětmi oceníte například sklop-

ný stolek na středové sedačce, 

stolky s držáky nápojů umístěné 

za předními sedadly. Pro řidiče 

je připraveno mnoho dalších 

prvků, které zpříjemní cestová-

ní a  hned několik najdeme už 

i v základní výbavě. Můžete si 

vybrat například systém rozpo-

znání únavy, panoramatickou 

posuvnou střechu, vyhřívané 

čelní sklo i trysky ostřikovačů, 

elektricky nastavitelné sedadlo 

řidiče s pamětí, vyhřívaná před-

ní sedadla, parkovací asistent, 

navigační systém a mnohé další.

Cena nezklame
Při našem testu jsme prověřovali 

Yetiho na nejrůznějších stezkách 

a neodolali jsme ani jízdě po 

sjezdovce, kterou zvládl s pře-

hledem i díky systému Off-road, 

v němž je již zmiňovaný asistent 

pro jízdu z kopce, rozjezdový asi-

stent či přizpůsobení elektronic-

kých systémů ABS, ASR a EDS. 

Hlavním lákadlem, proč vybrat 

právě Yetiho, je bezesporu cena, 

která při poměru kvality je, až 

bych řekla, nestandardní a začí-

ná pro zákazníka na příjemných 

349 900 Kč, čemuž ostatní kon-

kurovat většinou nemohou. 

(lb)

Když mladoboleslavská 

Škodovka vyjela se svým 

prvním SUV, mnozí kritici 

naznačovali, že na pořádné 

SUV Škodovka prostě nemá. 

My jsme s Yetim projeli 

města, vyzkoušeli svižnost 

na dálnicích a všude obstál 

dobře. Co nás však nejvíce 

lákalo a u čtyřkolky by byl 

hřích nevyzkoušet, byl 

horský terén. A musíme 

uznat, že naše nejlevnější 

SUV bylo přímo stvořeno pro 

tento terén a na hory 

prostě patří.

Při našem testu jsme prověřovali Yetiho na nejrůznějších stezkách a neodolali jsme 

ani jízdě po sjezdovce, kterou zvládl s přehledem i díky systému Off-road

I když Yeti nepatří do kategorie rodinný ch vozů, bez problémů jsme do něj naskládali dvě 

děti, do kufru složili i objemnější kočárek a další stovky nezbytností pro rodinu na víkend

Yeti je určen pro aktivní lidi, kteří využijí jeho variabilní vnitřní prostor, pro ty, co rádi zažívají dobrodružství mimo běžné cesty

� AUTO, MOTO

BENO Říčany, s.r.o.
Říčanská 1818
251 01 Říčany
Tomáš Charvát
Telefon: +420 323 666 129
charvat@benoricany.cz
www.benoricany.cz

ÚVALY – Kapela Divokej Bill 

se chystá na poslední kon-

cert, který letos u nás zahrají, 

a bude kde jinde než 21. září 

doma v Úvalech. Zeptali jsme 

se frontmana Vaška Bláhy, jaké 

plánují s kapelou oslavy. 

� Doma budete hrát po více než 

dvou letech, kdy jste odehráli 

svůj 1 000. koncert, jak se těšíš 

na své domácí publikum? 

No my jsme se vlastně inspirovali 

právě tím 1 000. koncertem, jeli-

kož se super vydařil. Bude to náš 

druhý takhle veliký samostatný 

koncert v Úvalech a všichni se 

na něj moc těšíme. Vlastně třetí, 

v roce 2006 jsme dělali taky mega 

akci, jako poděkování, že jsme vy-

hráli Zlatého Slavíka.

� Chystáte pro domácí nějaké 

speciální překvapení? 

Určitě. Na turné jsme moc hostů 

neměli, a tak to teď napravíme. 

Předskakovat nám bude kape-

la Liwid, která s námi jela celé 

turné, a zrovna přemýšlíme, že 

bychom pozvali ještě někoho, 

ale jelikož se to zatím dává do-

hromady, tak více prozradím do 

dalšího vydání. Lenka Bartáková

Visáči na Olešku oživili údajně mrtvý punk

k i j k děk á í ž j

Obec Jesenice
Budějovická 303, 252 42 Jesenice

Vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici referent Odboru 
správy majetku a investic
Předpokládaný termín nástupu 1. 11. 2013

Plné znění tohoto výběrového řízení, které je 

vyhlášeno do 24. září 2013 naleznete na úřední 

desce OU Jesenice www.oujesenice.cz

Oslavíme to s Divokým Billem
21. září je významný den 

i pro naši redakci, 

která v regionu 

severovýchod 

slaví sedmé narozeniny. 

21. září je významný den 

i pro naši redakci, 

která v regionu 

severovýchod 

slaví sedmé narozeniny. 

Tak a je to za námi – Na 

louce v Olešku – Březové 

se v sobotu sedmnáctého 

srpna konala jedna 

z nejzásadnějších událostí 

tohoto léta v našem regionu, 

která nese název podle 

významem největšího 

festivalu všech dob.

Festival si navzdory tomu, že se zvětšuje počet hudebních nadšenců, si zachovává 

tvář malého nekomerčního hudebního svátku



Na ledové ploše se vystřída-

li mladí krasobruslaři z Ruska, 

dále se tu konal mezinárodní 

hokejový turnaj a především 

začali s tréninkem, kromě letní 

kondiční přípravy, také hoke-

jisté. Zejména oni se chtěli pod 

vedením trenéra Karla Holého 

opět dobře připravit na sezonu 

a znovu zaútočit na titul mistrů 

Středočeského kraje, který jim 

letos na jaře unikl. 

Středem zájmu v letních mě-

sících, kromě tréninků rus-

kých krasobruslařů, byly zá-

pasy Challenge Cupu ve dnech 

6. – 10. srpna za účasti týmů 

z Kanady, USA, Finska, Rakous-

ka, Ruska, Lotyšska, Slovenska 

a Česka. Hráči byli ročníků 

1996 až 2006. Většina zápasů 

se hrála na velkopopovickém 

stadionu, tým domácích skon-

čil na 5. místě, když trenéři dali 

možnost především hráčům 

staršího dorostu a rovněž si vy-

zkoušeli některé nové posily. 

Pro zajímavost,v turnaji děvčat 

zcela nečekaně zvítězily hráč-

ky Skif  Novgorod.

Od 21. září začínají už mistrov-

ské zápasy. K přípravnám řekl 

trenér Karel Holý, že po letním 

tréninku, který byl zaměřen 

především na zlepšení fyzické 

kondice, budou turnajové přá-

telské zápasy dobrým úvodem 

do sezony, kdy hodlá vyzkoušet 

i některé mladší hráče z domá-

cího juniorského týmu. 

Jan Kotrba 

Duchovním otcem se stal nositel 

3. danu Ing. Milan Klukáček. On 

sám začal cvičit v roce 1973 v TJ 

Uhelné sklady Praha. Byl před-

sedou oddílu karate, trenérem 

a úspěšným závodníkem. V roce 

1975 byl členem teamu, který vy-

hrál národní ligu v karate. V roce 

1982 založil společně s Ing. arch. 

Alešem Cihelkou TJ Karate Pra-

ha, která byla po řadu let největší 

a nejúspěšnější organizací tohoto 

sportu v tehdejším Českosloven-

sku. Až do roku 1991 byl předse-

dou této tělovýchovné jednoty. 

V roce 1986 založil organizaci 

Taekwon-do ITF a stal se jejím 

prvním prezidentem. V roce 1990 

založil Taekwon-do WTF. Milan 

Klukáček byl předsedou Pražské-

ho svazu katare, předsedou České-

ho svazu karate. Dodnes vykonává 

funkci zkušebního komisaře. Byl 

předsedou organizačního výbo-

ru mnoha soutěží karate, z toho 

5x Poháru Bohémia, který byl po 

řadu let největší soutěží u nás.

V současné době Sport club K3 

nabízí pravidelné cvičení pro 

děti z rodin všech příjmových 

kategorií. Je k němu potřeba 

pouze kimono, jinak cvičíme 

bosi. Za největší přínos považuji 

výchovný význam tohoto japon-

ského sportu, který posiluje kon-

centraci, sebeovládání a hlavně 

disciplínu mladých cvičenců. 

To jsou vlastnosti, které většině 

dětí chybí. Kromě pravidelných 

tréninků klub pořádá soutěže 

pro děti a mládež. Konají se pra-

videlně zkoušky na technické 

stupně karate a každý rok pořá-

dá dětský tábor (soustředění) se 

zaměřením na karate. Tréninky 

se konají bez přítomnosti rodičů 

(maminky nedokážou být celou 

hodinu potichu). Některé tré-

ninky jsou naopak připraveny 

pro veřejnost. (kt)
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Cvičí se každou středu 
od 18 hod. 
v ZŠ Komenského 365 
V JÍLOVÉM U PRAHY 
Přihlásit se můžete přímo 
v tělocvičně, 
t.: 603 966 136

 www.sportklubk3.wz.cz

p ø i j í m á m e 

d ì t i  o d  6 - t i  l e t

SPORTCLUB K3
pořádá

Nábor 
do oddílu

K A R A T E

INZERCEINZERCE

JÍLOVÉ – Karate se stává mezi mladými stále oblíbenějším 

sportem. Svědčí o tom řada zájemců, a to nejen ve velkých 

městech, ale i v obcích. Když v Jílovém založili před Sport 

clubu K3 netušili, že o pravidelná cvičení a vůbec dění kolem 

karate bude takový zájem.

Karate stále láká mladé

Kozlíci v létě nezaháleli

POZVÁNKAPOZVÁNKA

Kromě pravidelný ch tréninků klub pořádá soutěže pro děti a mládež. Konají se pravi-

delně zkoušky na technické stupně karate a každý  rok pořádá dětský  tábor

� pokračování ze str. 1

� Spolupracují s vámi 

všechny spolky?

Každoročně se zapojuje několik 

desítek organizací. Letos jich je 

téměř padesát. Akce se účastní 

organizace, jejichž oblasti akti-

vit jsou: kultura, sport, využití 

volného času, sociální služby, 

péče o zdraví, životní prostředí, 

výchova a vzdělávání…

� Ukončení tohoto 

týdne bude vy-

hlášením ankety 

Sportovec roku. 

Kdo se do této ankety mohl hlásit?

Do ankety můžete přihlásit sami 

sebe, ale i vaše kamarády či zná-

mé. Hlásit se mohou jednotlivci 

i týmy, dospělí i děti, všechna 

odvětví sportů. Podmínkou je 

jen bydliště v Říčanech nebo pří-

slušnost k místnímu klubu. Po-

slední možnost pro přihlášení je 

v pátek 30. srpna do 12:00. Hla-

sování veřejnosti bude probíhat 

přes internet na www.ricany.cz 

a vyhlášení proběhne na závěr 

Týdne volného času a sportu 

v sobotu 14. 9.

Lenka Bartáková

Týden sportu zaslíbený

V. POPOVICE – O tom, 

že  jediný zimní stadion 

v širokém okolí Velkých 

Popovic v létě nerozpouští 

led, se už ví několik sezon, 

avšak že právě tohle období 

je hodně rušné, už tolik 

vědomostí není. Letos 

vpravdě „Kozlíci“ nezaháleli.

Trenér FK Kunice Jaroslav Peřina přiznává:

Peřina přebíral funkci s tím, že 

se pokusí udržet kunický tým na 

popředních místech tabulky ČFL, 

případně se pokusí postavení ještě 

vylepšit. O tom, jaké jsou jeho před-

stavy, jsme s ním zapředli hovor.

� Před nedávnem se uskutečnily 

v „Orlím“hnízdě“ zajímavé zá-

pasy, ve kterých se utkali  hrá-

či, kteří byli v té době bez smluv 

a angažmá. Viděl jste tam hráče, 

kteří by byli vhodní pro Kunice?

V té fázi, ve které se turnaj konal, 

tak asi tak jednoho dva hráče, kteří 

by pro nás připadali v úvahu. Vět-

šinou to byli cizinci, Rusové a Ara-

bové, kteří tady žijí, a rozhodně 

tam mezi nimi nebyla taková kva-

lita, aby se mohli okamžitě uplat-

nit. Byli ohlášeni i hráči jako třeba 

Jarošík a další, ale ti se nedostavili, 

přišli se jen na chvíli podívat. Akce 

rozhodně splnila svůj účel, ale ne-

byla tady taková kvalita, která by 

byla vhodná pro Kunice či Duklu.

� V čem vidíte největší  klady 

spolupráce Kunice–Dukla? 

Všechno se odvíjí od toho, jak se 

vychovává mládež na Dukle. Do-

rostenci, kteří skončí, tak ti nejlep-

ší, pokud na to mají, tak jdou do 

Kunic a ti ostatní jdou do juniorky. 

Je to taková přechodová fáze, kdy 

hráči přecházejí, a je také největší 

úmrtnost a nahrazují se třeba dva 

roky vojny. Je to udělané tak, aby ti 

nejlepší hráli tady u nás, kde se už 

hraje dospělý, velký fotbal, juni-

orka je na začátku, má kvalitu, ale 

ti, kteří se chtějí dostat do A týmu, 

musí projít Kunicemi, proto je ta 

spolupráce takto postavená a zdá 

se, že to je výborný. 

� Vy se tedy vůbec nepohoršujete 

nad tím, že jste farmou Dukly?

Já určitě ne, protože jsem přišel 

z Dukly, a naopak si myslím, že to-

hle spojení funguje velice dobře a je 

to velká výhoda být do jisté míry 

farmou prvoligové Dukly. Když se 

u nás dostanou někteří hráči na 

dobrou úroveň, mohou pak pře-

jít výš. Dukla někdy třeba některé  

hráče přesně nedocení, ale oni se 

postupem doby vypracují a pak 

musí dostat další příležitost.  Je to 

jisté zviditelnění, které každý hráč 

nutně potřebuje, aby se prosadil.  

� Začátek České fotbalové ligy 

nebyl špatný, sice porážka 

v Chrudimi byla nahrazena vý-

razným vítězstvím nad Králo-

vým Dvorem, ale jaký byl podle 

vás vstup do soutěže? 

Nebyl špatný, žádné soupeře ne-

podceňujeme. Vždy je začátek 

0 : 0, ale my jistou kvalitu máme 

a chceme divákům zejména 

doma ukázat, že góly umíme dá-

vat. Nechci nic hodnotit, až tak 

po pěti kolech budeme vědět, 

jak na tom skutečně jsme, zda 

byl nástup do soutěžte dobrý, či 

méně zdařilý.  Jan Kotrba   

KUNICE – Do podzimních 
bojů a nového ročníku 

České fotbalové ligy vstoupili 
hráči FK Kunice s novým 
trenérem. Je jím Jaroslav 

Peřina, který působil 
v Dukle Praha a převzal 

trenérské žezlo od Zdeňka 
Haška, který se v klubu stal 

sportovním ředitelem. 

Ano, jsme farmou Dukly

Nový trenér Peřina přebíral funkci s tím, že se pokusí udržet kunický tým na předních 

místech tabulky ČFL Foto: Jan Kotrba 

Od šachů až po trialová kola. neuvěřitelně nabitý bude týden sportu v Říčanech 

od 8. do 18. 9. 

Jaké kluby v týdnu sportu uvidíte?
Muzeum Říčany  Strollering o.s.  Figurky Slonů  Aikido Kenkyukai Říčany  SK KAMIWAZA KARATE  LANGFOR CZ s.r.o  

Ant Parkour Deadly Team Říčany  Badminton Říčany  Mommy time  Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Sportovní klub Slunéčko  Svět dětí na dlani s.r.o.  Profi English Jana Špálová  ZŠ a MŠ Mozaika  FitLady  

TJ Tourist Říčany – odd. sportovní gymnastiky  T.J. Sokol Říčany a Radošovice  Pěvecký sbor Elišky Erlichové

Fight club Říčany  TS DANCE EB  Klub šachistů Říčany 1925  TJ Tourist  Fuego Říčany o.s.  JUDO CLUB KYKLOP o.s.

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Praha  Občanské sdružení Cesta integrace  FBC Říčany

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „LÍPA“ Říčany  Ekocentrum Říčany  TK Radošovice  Pavilon Říčany

Škola Taekwon-Do Kwang Gae  Na Fialce – centrum pro volný čas  OS Vesmír Říčany  Sbor dobrovolných  hasičů  Sportovní

Team Gábiny Jirákové, o.s.  Oáza Říčany  1.TK Pacov  RC Mountfield Říčany  Fit-Pro Říčany  YogaDana

Mraveniště, centrum volného času  MAS Říčansko o.p.s.  Jureček Říčany  Figurka  Svazek obcí Ladův kraj  TŠ Twist Říčany  
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AREÁL VELKOTRŽNICE, PRAHA 5 – LIPENCE, K RADOTÍNU 492  PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 6.00-16.30, SOBOTA 6:30-13.00  TEL.: 296 828 306-311

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

101 102

LIPENCE

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

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

Od 5. 9. do 30. 9. 2013

 

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

OdOdOd 5 5. 9. dd do 303030. 9.99 22 20133333

Vážení zákazníci, máme pro Vás 

nejširší nabídku sortimentu cukrovinek a trvanlivého pečivanejširší nabnenejejšjšširršší nanabab

NOVINKA

6,95

ZLATÉ POLOMÁČENÉ
hořké, mléčné, 100g

ivéa trvanlia trtrvrvavaanlivivévédku sídídkuku s

93,90

BONBONIÉRA DUO
330g

16,50

BONBONIÉRA 
PLODY MOŘE
45g

29,90

WASA
Original, Delikates, 

Sezam, Bread, 275g

22,90

TĚSTOVINY PANZANI
Spaghetti, Linguine, Makaróny, 

Torti, Penne, Kolínka, 500g

119,90

STARÁ 
MYSLIVECKÁ
0,5l

273,90

HAVANA CLUB
0,7l

18,90

PILSNER URQUELL
plech, 0,5l

9,50

PUFOVANÉ CHLEBÍČKY
pšeničné, rýžové, 75g

43,50

POMAZÁNKA
LÍSKOOŘÍŠKOVÁ, DUO
200g

39,90

LINDT EXCELLENCE
více druhů, 100g

49,90

DELUXE MLÉČNÁ
CUKROVINKA
300g

13,50

BEBE RODINNÉ
více druhů, 130g

11,70

FIGARO NA VAŘENÍ
100g

7,20

FIDORKA
více druhů, 30g

6,20

TATIANA JOGURTOVÁ
TATIANA
31,5g, 32g

15,90

MILKA
více druhů, 87,5g - 100g

85,00

BONBONIÉRA
MODRÉ Z NEBE KOŠÍČKY
160g

16,90

PALOMA
100g

16,60

BRAVO
více druhů, 0,5l

17,70

BOBÍK TAVENÝ SÝR
smetanový, šunkový, 140g

9,95

ŘECKÝ JOGURT OVOCNÝ
více druhů, 150g

19,90

ČERSTVÉ MLÉKO 
PLNOTUČNÉ
0,75l, nevratné sklo

11,90

PAŘÍŽSKÝ SALÁT
140g

10,50

JIHOČESKÁ ZAKYSANÁ
SMETANA LEHKÁ 8%
180g

52,90

KUŘECÍ STEHENÍ ŘÍZKY
mražené, 500g

86,90

TUZEMSKÝ 
BOCMAN
0,5l

269,00

BAILEYS
0,7l

328,90

TULLAMORE DEW
0,7l

17,90

MILKA THANK YOU
MILKA I LOVE
38,5g - 42g

13,90

MAGNESIA 
OCHUCENÁ
více druhů, 1,5l

53,90

BONBONIÉRA TRUFFLES
Milk, Dark, White, 145g

18,90

PIC-NIC
JEMNÁ PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 
kakaová, oříšková, kávová, 
vanilková, ovocná směs, 200g

CU
3000g30

23,90

COCA-COLA
celý sortiment, 2l

5Sezam, Bread, 27

0 82,50

LEON 37,5% 
Tuzemák, Vodka

0,5l


