
Zavítali jsme tam za učitelkou 

Mgr. Lucií Fuskovou, která 

právě otevřela první takovou 

třídu pro seniory. „Já jsem 

z Popovic a my z Říčan,“ do-

zvídám se od „děvčat“, která 

přicházejí na hodinu. Schá-

zejí se každou středu od 17.30 

v učebně základní školy, kde 

zhlédnou virtuální přednáš-

ku připravenou speciálně pro 

tento typ vzdělávání.

„Vnoučata nás přihlásila a my 

budeme studovat, ale nemys-

lete si, máme spoustu dalších 

aktivit – napište, že nejmíň 

času mají důchodci,“ říkají 

dámy s úsměvem. Vůbec celá 

přednáška probíhá velmi ne-

formálně a přirozeně. Pod do-

hledem učitelky Lucky Fuskové 

si nejprve zopakují látku z mi-

nulé hodiny a následně spustí 

virtuální přednášku na inter-

aktivní tabuli. Tabule, sylabus 

(písemný přepis přednášky) 

jsou vlastně jediné, co je při 

hodině potřeba –  a samozřej-

mě zkušený pedagog, který celý 

proces řídí.

Školní rok je klasicky rozdělen do 

semestrů – tedy řekněme dvou ob-

dobí – zimního (říjen – prosinec) 

a letního (únor – duben). V každém 

semestru si mohou studenti zvolit 

téma, kterému se budou věnovat. 

V popovické třídě zvítězilo „čínská 

medicína v naší zahrádce“. 

V každém semestru je zapotřebí 

absolvovat 6 přednášek. Cena je 

200 – 300 Kč za 1 semestr. Ke kaž-

dé přednášce si můžete koupit sy-

labus za 20 Kč. Hodina je vedená 

formou video prezentací,  můžete 

posílat dotazy lek-

torovi, po přihlá-

šení do systému 

můžete absolvovat 

test a přednášku 

si přehrát kdyko-

li doma na internetu. Povinná 

je účast na přednáškách, test na 

každé přednášce a závěrečný 

test. Po šesti semestrech budou 

studenti pozvaní na promoci na 

Českou zemědělskou univerzitu, 

která je garantem projektu. „Už 

přemýšlíme, co si vezmeme na 

sebe,“ dodávají dámy. 

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Uhelné sklady Hostěradice
Uhlí Němcová

Út – Pá: 8.00 – 15.30

So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

Čtvrtek 19. 9. / 8. ročník / č. 19 / 2013 NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

JV
5554 5

Příští vydání 3. října

UŽ NIKDY NEPLAŤTE 

VÍC NEŽ MUSÍTE !!!

Poplatky dle skutečnosti.

S námi Vaši nemovitost prodáte                         

s náklady od 1 500 až 38 000 Kč.

Nepodepisujete žádné nevýhodné 

exkluzivní smlouvy.

Neplatíte žádné skryté poplatky                           

a nesmyslné provize.

stavební, realitní, 
finanční a právní servis 

722 146 886 
www.doksa.cz  Argentinská 38
info@doksa.cz  Praha 7

Na promoci nám půjdou vnoučata

Mámy rozhodly: Chceme školku

Univerzita třetího věku 

je aktivita s již více jak 

dvacetiletou historií. V celé 

České republice studuje asi 

35 000 seniorů. Nyní díky 

virtuální technice se mohou 

vzdělávat i ve třídě Základní 

školy ve Velkých Popovicích.

„Manžel říkal, že mi koupí nový penál, a dcera se ptala, kdy 

budou třídní schůzky“ – scéna jak ze slavného filmu Marečku, 

podejte mi pero. I o tom je univerzita třetího věku pod vedením 

Lucie Fuskové ve Velkých Popovicích

Otevření školky iniciovaly místní 

mámy, které přišly na obec s pe-

ticí za otevření mateřské školy. 

A tak zastupitelstvo jednalo, nej-

prve uvažovalo o otevření soukro-

mého dětského klubu, nakonec 

ale zvítězil návrh na zprovoznění 

regulérní státní mateřské školy. 

Díky nové ředitelce Mgr. Jitce 

Dupalové byla školka otevřena 

již v září, o měsíc dříve, než bylo 

plánováno. Paní ředitelka done-

dávna stála v čele základní (malo-

třídní) a mateřské školy v Jílovém. 

Po zrušení malotřídky se o místo 

ředitelky jílovské školky, na které 

byl vypsán konkurz, již neuchá-

zela. Odešla do nové mateřské 

školy v Chotouni, kde pomohla 

s jejím založením. A protože nad 

školkou je ještě jedno nevyužité 

patro, vidí další potenciál na roz-

šíření služeb pro děti. „V budově 

je prostor pro zřízení kluboven 

nebo dílen pro dětské kroužky,“ 

říká Mgr. Dupalová.  (hm)

CHOTOUŇ-POHOŘÍ 

V září letošního roku byla 

v obci slavnostně otevřena 

nová školka. Krásné prostory 

mateřské školy pro dvacet 

dětí vznikly rekonstrukcí 

přízemí bývalého hostince 

vedle budovy obecního 

úřadu v Chotouni.

� Máte za sebou bohatou mo-

toristickou závodní činnost, 

kterého výsledku či úspěchu si 

nejvíce vážíte? 

Vysokou hodnotu má pro mě 

i 3x druhé místo v Intersérii z let 

1986-1990 a traťový rekord na 

ECCE HOMO ve Šternberku z roku 

1990, který se dodnes nepodařilo 

žádnému českému 

závodníkovi pře-

konat. V novo-

dobé historii si 

cením každého 

vítězství ze série 

závodů do vrchu his-

torických vozidel ME 

a MMČR. Dobrý pocit mám 

i z toho, že v tomto roce těsně 

před koncem série držím s dosta-

tečným náskokem první příčku.

� Máte nějaké nesplněné přání, 

které je už nyní asi nesplnitelné? 

Žádná velká nesplněná přání 

nemám – v závodění jsem si užil 

vše, a tak si přeji hlavně pevné 

a stálé zdraví. Přesto mě láká 

a motivuje šance stát se nejstar-

ším vítězným závodníkem seriá-

lu závodů ME.

� Jistě i nadále sledujete moto-

ristické soutěže a závody, co vás 

nejvíce zajímá a čeho si nejvíce 

vážíte? 

Motoristické závody sleduji pravi-

delně, nejraději živě v televizních 

přenosech a raduji se z každého 

úspěchu našich závodníků. Mrzí 

mě jen, že speciálně závodům his-

torických vozidel je ze strany médií 

věnována malá pozornost.

� pokračování na str. 5

Zasloužilý mistr sportu 

Miroslav Adámek jezdí 

s veterány závody do vrchu. 

Autům se věnuje i profesně, 

je autorizovaným prodejcem 

a servisem značek Škoda 

a VW v Modřanech.

Slavnostní otevření Mateřské školy 
Čtyřlístek se uskutečnilo v pondělí 
2. 9. 2013. Otevření školky iniciovaly 
místní mámy, které přišly na obec 
s peticí za otevření mateřské školy

INZERCEINZERCE

Přihlaste se i vy!
Senior si dle seznamu v sekci Konzultační střediska vybere, které 

konkrétní chce navštěvovat, a pro přihlášení a další informace 

kontaktuje Lucii Fuskovou: E-mail: skola@zsvelkepopovice.cz, 

tel. 323 665 200

Účastníkem studia může být:

• Senior se statutem důchodce

• Invalidní důchodce bez rozdílu věku

• Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající 

 na statut důchodce)

Závodění je mé hobby

76 – 7

Dům, stavba, 
zahrada

Pražáci Pražáci 
nám nám 

budou budou 
závidět!závidět!

Termín voleb:
25. – 26. 10. 2013
Kdesi jsem četl nehezký ko-

mentář o čitelnosti stran. Že 

se  stranami je to jako s jogur-

ty. Je jich hodně, stojí stejně, 

podle chuti je nerozeznáte, 

všude jsou „éčka“ a slibují 

velké kousky ovoce. A nako-

nec člověka zklamou. 

Letošní předvolební jogurty 

jsou si tak podobné, že si mož-

ná nevyberete nic. Karty jsou 

rozehrané tak, že by na regále 

mohly zůstat jen jogurty chut-

nající panu pre-

zidentovi. 

Přemýšlejme, 

co chceme!

O kandidátech 
čtěte na straně 4

VOLBY SE BLÍŽÍ

Politici by spolu 
měli mluvit

Za necelý měsíc a půl budeme 

volit nové poslance. Už teď se ale 

politici ze všech možných i ne-

možných stran snaží přesvědčit 

nás, voliče, abychom vyslali do 

Poslanecké sněmovny právě je 

– a nikoho jiného. Slyšíme (a že 

toho ještě bude!) nejrůznější sli-

by, myšlenky a vzkazy, na které 

se pak stejně většinou zapo-

mene. Některé ale opravdu za-

ujmou. K dosavadním vrcholům 

předvolební diskuse tak beze-

sporu patří vzkaz Josefa Středu-

ly, předsedy odborového svazu 

Kovo, Jaroslavu Zavadilovi, kte-

rý ve volbách rovněž kandidu-

je. Pan Středula dosavadnímu 

předsedovi odborové centrály 

vyčítá, že šel – cituji: „na pivo 

s Miroslavem Kalouskem.“ 

Myslím, že pan Středula vů-

bec nepochopil, o čem volby 

do Poslanecké sněmovny jsou. 

Zvolení poslanci by v ní nemě-

li bojovat za vlastní strany, ale 

– v přeneseném i doslovném 

slova smyslu – za blaho České 

republiky, nás všech! Aby se 

dokázali v kritických chvílích 

– a současná ekonomická kri-

ze takovou rozhodně je – se-

mknout a společně vymyslet 

strategii, jak se z té bídy co nej-

rychleji dostat. Politici by zkrát-

ka spolu měli mlu-

vit. A třeba – čas od 

času – spolu i zajít 

na pivo.

PŘEDVOLEBNÍ GLOSA

Michal Korol
korol@nasregion.cz

Jo
gu

rt

Pro lepší angličtinu 
i školní 
známky
Agentura 

LEPŠÍ ZNÁMKY
zahajuje 
druhý rok činnosti
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DAVLE
22. 9. – 10:00

• Sportovní den. OS Daveláček 

a Sportovní centrum Spirit zvou všech-

ny děti a rodiče na akci plnou pohybu 

a soutěží „Sportovní den“. Přijďte si 

společně užít radost z pohybu do spor-

tovního areálu Spirit. Čeká vás mnoho 

netradičních sportovních disciplín, stu-

diových lekcí, osobní konzultace s tre-

néry, pohodový turnaj v Beach volejbale 

a ve Squashi. Více na www.davelacek.

cz, www.centrum-spirit.cz 

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 koláče, 

ale také sadbu a řezané květiny. 

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

nivci Gallery Jacques, probíhající pro-

dejní výstava výtvarnice Magdaleny 

Říčné je prodloužena do konce září 

2013. Současně jsem prodloužili pro-

dejní výstavu originálních keramic-

kých děl Aleny Volkové Balvínové. 

20. 9. – 22. 9. 
• 8. Dolnobřežanská pouť. Horská 

dráha, autodrom, break dance, řetízko-

vé kolotoče, cirkus Jumbo, lochneska, 

trampolíny a cukrová vata! ZRUŠENA 
Z DŮVODU PODMÁČENÉ PŮDY.

22. 9. – 10:00
• Nedělní divadélko. Liduščino diva-

dlo – Červík Jiřík cena 50,- Kč. Rezer-

vace nutná. mcbrezanek@seznam.cz

22. 9. – 27. 9. – 18:00
• Keramika pro rodiče a děti. Nádo-

by na sukulent. Cena 150,- Kč. Rezer-

vace nutná. mcbrezanek@seznam.cz

28. 9. -08:00
• Inline kemp. Loučení s létem 8-16 

hod. Cena 490,- Kč. Rezervace nutná. 

mcbrezanek@seznam.cz

1. 10. – 31. 12. 
• Taneční lekce. Každé úterý 20.30-

22.00 taneční lekce pro dospělé v tě-

locvičně ZŠ Dolní Břežany. Není nutný 

oblek, jen chuť tančit. Rezervace nut-

ná. Více info www.serakovi.cz 

5. 10. 
• Rybářské závody pro dospělé. Na 

Mlynářském rybníku, tento rybník se 

nachází u kruhového objezdu před 

vjezdem do Břežanského údolí. Lo-

sováni chytacích míst je v 8:00 hod. 

Přihlášky Jiří Šimák, 724 209 994. 

JESENICE
21. 9. – 20:00

• Záměna. Divadelní představení Zámě-

na ve Společenském centru Jesenice. 

Vstupenky lze již zakoupit v pokladně 

OÚ Jesenice. Moudrá a laskavá divadel-

ní 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 kte-

ré ženy i muži hýkají smíchy a je určena 

pro všechny, bez rozdílu věku a pohlaví. 

2. 10. – 7:00
• Zájezd na zámek Kynžvart. SZP 

Jesenice pořádá poslední letošní zá-

jezd! Sraz v 7:00 hodin, přihlášky při-

jímá Věra Šmídová, tel.: 241 931 956 

JÍLOVÉ U PRAHY
6. 6. – 22. 9. 

• Jindřich Ladislav Barvíř. 150. vý-

ročí narození – petrograf, montanista, 

geolog. 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 tematikou. 

Regionální muzeum 

14. 9. – 6. 1. 
• Hobby naší doby. Regionální mu-

zeum 

21. 9. – 24. 11.
• Podnikání Středočechů. Regionál-

ní muzeum

21. 9. – 24. 11. 
• Fotografi cká dokumentace okresu 
Praha-západ. Pohled na historii a sou-

časnost podnikání. Muzeum Jílové 

28. 9. – 10. 11. 
• Z pokladů muzejního depozitáře. 

Výstava darů muzeu za rok 2012. Mu-

zeum Jílové 

1. 10. 
• Program Centrum Elle-ments. 
Více informací a rezervace na www.

elle-ments.cz

KAMENICE
30. 9. – 19:30

• Na mělčině. Originální, až trochu ab-

surdní komedie holandského dramati-

ka o dvou sestrách, jejich matce, tátově 

popelu a manželství s omezenou trvan-

livostí. Divadlo Kalich. KC Kamenice

OHROBEC
21. 9. – 15:00

• Ohrobecký duatlon a slavnostní 
otevření Ohrobecké naučné stezky. 
V sobotu 21. 9. vás srdečně zveme na 

Ohrobecký duatlon – cyklo/běžecký 

závod pro děti všech věkových ka-

tegorií spojený se slavnostním ote-

vřením Ohrobecké naučné stezky. 

Sraz v 15 hod. na rohu ulic U Planin 

a Jarovská (od otočky autobusu v ul. 

Károvská bude cesta značena fábor-

ky). Nezapomeňte si s sebou vzít kolo, 

helmu a sportovní obuv!

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 rybníku. Předsta-

víme zde asi 40 odrůd jiřinek. Hlavním 

tématem výstavy jsou možnosti netra-

dičních kombinací při použití jiřinek ve 

veřejném prostoru. út-ne 9-18

21. 9.
• Jedovaté rostliny. Více info na 

www.dendrologickazahrada.cz

28. 9. – 29. 9.
• Pohádkový les. Podzimní procházka 

„Oborou“ Průhonického parku. Pohád-

ková trasa pro děti s deseti zastáv-

kami, doprovodné programy, soutěže 

a atrakce. Více www.pohadkovyles.cz

PYŠELY
23. 9. – 20:30

• Taneční kurzy pro dospělé. V py-

šelské sokolovně pod vedením taneč-

ního mistra J. Beránka. Pořádá: TJ 

Sokol Pyšely 

26. 9. – 19:00
• Kreativní posezení. S Jindřiškou 

Walderovou na téma Ozdoby z drátků. 

Vstupné: Kč 70,- (v ceně je zahrnut 

materiál a občerstvení) v přízemí MěÚ 

v Pyšelích – CVRČEK 

27. 9.
• Hasičské školení pro občany. 
V hasičské zbrojnici 

ŠTIŘÍN
22. 9. – 17:00

• Sukův hudební Štiřín. ČESKÉ 

SMYČCOVÉ TRIO (housle, viola, violon-

cello) Bach – Vranický – Beethoven . 

27. 9. – 19:30
• Hudební večery. Dum Doobie Do-

obie Band. Hudba zlatých šedesátých 

let v dokonalém retro stylu pro milov-

níky rock’n’rollu, twistu, boogie, blu-

es, rumby, mamby... 

6. 10.
• Den Hanuše Ringhoffera. Akce s bo-

hatým programem pro dospělé i děti, 

prohlídka zámeckých interiérů, podzim-

ním parkem provází Václav Větvička. 

VELKÉ POPOVICE
21. 9. – 10:00

• Klobáskofest. V Pivovaru Velké 

Popovice V sobotu od 10 do 17 hodin 

můžete zažít celodenní ochutnávku 

klobáskových specialit se soutěží 

o nejlepší klobásku. Čeká na vás 

strom Klobáskovník, přehlídka regi-

onálních řemesel s ukázkou výroby, 

hudební program a tradičně prohlídky 

do pivovaru s Kozlím obchůdkem. 

VRANÉ NAD VLTAVOU
21. 9. – 17:00

• Koncert renezanční a barokní hud-
by. Koncert se uskuteční v kostele sv. 

Jiří. Písně tohoto koncertu jsou vybrány 

z unikátně dochovaných dobových ital-

ských tisků z počátku XVII. století, které 

si nechal císař Rudolf II. poslat z Itálie. 

Zazní v podání souboru Musica ad ta-

bulam. Tímto koncertem si současně 

připomeneme dvacáté výročí vyvrcho-

lení oslav MILENIA obce v r. 1993. 

ZVOLE
21. 9. – 14:00

• Zvolské babí léto. Přijďte na zvol-

skou náves navštívit kouzelný rybník, 

vyzkoušet své fotbalové dovednos-

ti, proběhnout se bludištěm, zkusit 

prvky wushu či stolní tenis, potrápit 

si hlavu nad hlavolamy a logickými 

hrami, zúčastnit se ukázky zvolských 

hasičů a další. K poslechu budou hrát 

Kabrňáci z DÚSP Tloskov. V rámci 

akce proběhne sbírka na podporu 

kojeneckého ústavu v Krči. Více na 

www.zvole.info

28. 9. – 14:00
• 2. ročník Černické koloběžky. 
Přijďte si vyzkoušet jízdu na profesi-

onálních koloběžkách. Trasy jsou při-

praveny pro všechny věkové katego-

rie od předškoláků po seniory. Účastí 

můžete podpořit dostavbu střechy 

kiosku a přilehlých prostor na spolko-

vé zahradě ČZS v Černíkách. Více na 

www.zvole.info
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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

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

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 

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,7  START 20h.
21/9   Úvaly

2013

pod Sokolovnou

16. KONCERT

NOVÉ  
ALBUM  
„15“  
V PRODEJI

SPA Salon

Sauna  Masáže  Privat

www.elysiumspa.cz T: 773 096 009

LUXUSNÍ WELLNESS
INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Budou vonět klobásky
V. POPOVICE – Zveme vás na 

historicky první český Klo-

báskofest v areálu velkopo-

povického pivovaru v sobotu 

21. září od 10 do 17 hodin. 

Unikátní akci, na které se 

představí regionální výrobci 

uzenin a nebude chybět ani 

degustační soutěž, prohlíd-

ka pivovaru s kozlem Oldou. 

Pro všechny návštěvníky 

jsou připraveny doprovodné 

akce v Pivovarském parku 

před areálem, jako například 

soutěž ve skládání soud-

ku nebo držení tupláku na 

čas. Hodnotné ceny z osudí 

pivovarského soudku jsou 

nachystány i pro ty, kteří vy-

robí maketu vlastní klobásky 

a pověsí ji na strom Klobás-

kovník. Kromě regionálních 

uzenářů se na Klobáskofestu 

představí další tradiční ře-

mesla jako sklenář, hrnčíř či 

košíkář s ukázkou výroby.

Eva Kršňáková 

Zveme vás na duatlon
OHROBEC – Kulturní výbor 

obce Ohrobec vás srdečně 

zve na Ohrobecký duatlon 

spojený se slavnostním ote-

vřením Ohrobecké naučné 

stezky. Cyklo/běžecký závod 

je pro děti všech věkových 

kategorií (s sebou si přivezte 

vlastní kola, helmy a sportov-

ní obuv). V sobotu 21. září od 

15:00 hod. na rohu ulic U Pla-

nin a Jarovská (od otočky au-

tobusu v ul. Károvská bude 

cesta značena fáborky). (red)

Tři oslavy najednou
PRAHA 12 – 835. výročí prv-

ní písemné zmínky o obci 

Modřany, 110. výročí Sboru 

dobrovolných hasičů v Cho-

lupicích a Dětský den Prahy 

12 „načisto“ oslavili obča-

né městské části 14. září od 

14.00 hod. na oddechové 

louce v ul. U Soutoku v Ko-

mořanech. Velkou akci se 

soutěžemi a houpačkami 

pro děti, hudbou, ukázkami 

hasičské a policejní techniky 

a výstavou drobného zvířec-

tva společně u Vltavy pořá-

dala městská část Praha 12 ve 

spolupráci s SDH Cholupice.

Bc. Eva Burianová

MČ Praha 12

Nové vybavení školy
DOLNÍ BŘEŽANY – Druhé-

ho září jsme tradičně zahá-

jili školní rok slavnostním 

setkáním žáků, učitelů a ro-

dičů před školou. Ve škole 

naše žáky čekalo několik 

novinek. V rámci projektu 

„EU Peníze školám“ jsme 

během prázdnin pořídi-

li dalších 8 interaktivních 

tabulí (máme jich celkem 

už 11), moderní odpovědní 

systém pro 32 žáků, umož-

ňující okamžitou zpětnou 

vazbu mezi učitelem a žáky, 

a 6 notebooků. Díky štěd-

rému daru Sdružení rodičů 

je nyní nově v každé třídě 

k dispozici také vizualizér – 

zařízení, které jakýkoli text 

nebo obrázek v papírové 

podobě, ale i předměty oka-

mžitě zobrazí prostřednic-

tvím počítače na interaktiv-

ní tabuli nebo na plátně.

Ing. Iva Fischerová

Ředitelka Základní školy 

v Dolních Břežanech

Vydali se Keltskou 
stopou

Obec Dolní Břežany ve spo-

lupráci s turistickým oddí-

lem při SK Olympie připravi-

la na sobotu 14. září již druhý 

ročník regionálního turis-

tického pochodu Keltskou 

stopou. Tento turistický po-

chod podpořilo též Centrum 

pro regionální rozvoj České 

republiky. Cíl pochodu byl 

opět na hřišti SK Olympie. 

Účastníci zde obdrželi pa-

mětní keramické medaile.

(red)

Až na dno
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Centrum ekologické vý-

chovy Zvoneček pořádal od 

pátku do soboty 14. září je-

dinečnou akci, která se jme-

nuje AŽ NA DNO aneb čty-

řiadvacetihodinovka nebo 

dvanáctihodinovka v běhu, 

chůzi a plazení. Akce vyja-

dřuje podporu a propagaci 

nejlepšího a (k přírodě) še-

trného způsobu dopravy. 

AŽ NA DNO je akce, ve které 

si každý může vyzkoušet ne-

jen to, jak je na tom fyzicky, 

ale i to, jaká je jeho psychická 

odolnost. Cílem je totiž ura-

zit (ujít, uběhnout, uplazit...) 

během 24 nebo 12 hodin co 

nejvíce kilometrů na předem 

vyznačených a změřených 

okruzích.

Za Centrum ekologické výchovy 

Zvoneček, Petr Janeček

Na okruhu shořel 
návěs

Na Pražském okruhu v kata-

stru obce Modletice zasaho-

vala profesionální jednotka 

Středočeských i pražských 

hasičů a SDH Modletice. Po-

žár zasáhl přívěs kamionu, 

který převážel hygienické 

prostředky. Již v době pří-

jezdu prvních jednotek byl 

požár přívěsu v plném roz-

sahu. Po lokalizaci požáry 

bylo nutné postupně vysklá-

dat celý náklad z kamionu, 

což trvalo zhruba do šesté 

hodiny ranní. Duchapří-

tomnému řidiči se naštěstí 

podařilo včas odpojit přívěs 

od kamionu, a tím zabránil 

větším škodám. Příčina po-

žáru je předmětem dalšího 

vyšetřování, ale z největší 

pravděpodobností se bude 

jednat o technickou závadu 

na jedné z náprav přívěsu.

ppor. Petr Svoboda

stanice Říčany

Foto: stanice Říčany

Hledáme svědky 
nehody

Policisté hledají svědky do-

pravní nehody, ke které 

došlo 18. srpna v podvečer-

ních hodinách na křižovatce 

„U Ručiček“.

Dosud nezjištěný  řidič osob-

ního vozidla Škoda Favorit 

zelené barvy v době kolem 18. 

hodiny jedoucím ve směru 

od obce Libeř nerespektoval 

dopravní značení, svislou do-

pravní značku „Dej přednost 

v jízdě“, vjel do křižovatky 

a zde se střetl s dvaačtyřiceti-

letou ženou jedoucí po hlavní 

pozemní komunikaci ve směru 

od obce Psáry na Jílové u Prahy 

na svém jízdním kole. Při stře-

tu s vozidlem cyklistka utrpě-

la lehké zranění. Bezohledný  

řidič, aniž by poskytl zraněné 

ženě první pomoc, z místa 

dopravní nehody ujel směrem 

na Sulice. Zraněnou ženu na 

místě nehody ošetřili přivolaní 

zdravotníci. Po prvotním ošet-

ření byla následně sanitním 

vozem RZS převezena k další-

mu vyšetření do pražské ne-

mocnice. Policisté ze skupiny 

dopravních nehod intenzivně 

a bohužel zatím bezúspěšně 

pátrají po zeleném Favoritu 

a jeho řidiči. 

Svědci se mohou přihlásit do-

pravním policistům na tele-

fonních číslech 974 882 458, 

974 882 451 nebo prostřed-

nictvím bezplatné linky Poli-

cie ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa

PČR Praha venkov – Jih

 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

JNT MEDIA vydává noviny Náš REGION a vytváří obchodní, 

reklamní, sportovní a kulturní projekty. 

Hledáme zajímavou kreativní   
společenskou osobnost

ASISTENTKU(TA)
PODPORY PRODEJE A DISTRIBUCE

NÁPLŇ PRÁCE
Podpora obchodních zástupců  Organizace kvalitní distribuce novin

Podpora vedení firmy, fakturace atd.

POŽADAVKY
Komunikativnost  Pro-aktivita a samostatnost

Obchodní cit  Sebedůvěra a týmový duch
Schopnost orientovat se v podnikovém software

Uživatelská znalost kancelářského software
Loajalita k firmě  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

INZERCEINZERCE

Modrožluté čtení

Jílovská se dočkala

Každý den je jiný

Autorský přednes převážně 

úsměvných fejetonů a povídek 

Renáty Šťastné velmi vkusně 

doplnil bravurní hrou na kytaru 

pan Jan Paulík, hudebník a skvě-

lý vypravěč, který zahrál známé 

i méně známé skladby a roze-

smál publikum nepřeberným 

množstvím veselých historek. 

Průhonický večer byl několi-

kátým v pořadí. Po návštěvách 

knihoven v několika obcích, 

nejen našeho regionu, autorka 

říká: „Pokaždé je milé posedět 

si s lidmi, kteří dají přednost 

před televizí a nelitují věno-

vat svůj čas úplně cizím lidem. 

Toho si velmi vážím, stejně tak 

jako toho, že mohu stát na pó-

diu vedle tak skvělého člověka, 

jakým je Honza.“ Na další z ta-

kových večerů se mohou těšit 

občané v Unhošti, kde dvojice 

vystoupí 20. listopadu a o týden 

později na pražském Pohořelci. 

V případě zájmu o toto vystou-

pení získáte kontakt na účinku-

jící v redakci Našeho REGIONU.

(red)

PRŮHONICE – Občas 

máme chuť prožít večer 

nějakým zvláštním 

způsobem. „Modrožluté 

čtení“ s podtitulkem 

„Autorské čtení povídkových 

knih Renáty Šťastné s poezií 

a kytarou“ je vypovídající 

název pro hudebně-poetický 

večer, který se uskutečnil 

5. září v podkroví místního 

obecního úřadu.

Naše kolegyně z redakce, Renáta Šťastná, při autorském čtení

Břežany jsou druhou umě-

leckou zastávkou, derniéra se 

chystá v listopadu v Pyšelích 

u Prahy. Shlédnutí divadel-

ního představení pod širým 

nebem si vybralo za program 

na čtyři stovky diváků, kteří se 

u vstupu do areálu po zaplacení 

dobrovolného vstupného stali 

majiteli papírového mávátka 

v podobě kachny a v průběhu 

představení pak umělcům zdat-

ně sekundovali. Vždyť hlášku: 

„Kachny, kachny...“ z této hry 

lze bez nadsázky považovat za 

naprosto zlidovělou. Nechybělo 

pivo, víno, klobásky a další čer-

stvé lahůdky z grilu a o to více  

bylo příjemnější v tento teplý 

zářijový večer s napětím sledo-

vat, jak se inspektor Trachta vy-

pořádá se záhadným zmizením 

věhlasného výrobce přípravku 

pro růst vlasů továrníka Bier-

hanzla. Věříme, že večer si užili 

jak diváci, tak herci spolu se 

svým týmem kulisáků, zvukařů, 

osvětlovačů a dalších jedinců, 

bez kterých by to zkrátka nešlo 

a že se za rok  sejdeme při sle-

dování další divadelní lahůdky 

– Limonádový Joe určitě opět 

nezklame!  (red)

V pátek 7. 9. ve večerních 

hodinách ožil amfiteátr 

v Mlynářském parku 

v Dolních Břežanech 

kulturou. Divadelní spolek 

HROB zde uvedl adaptaci 

hry Rozpuštěný a vypuštěný, 

jejíž premiéra se konala 

v červnu v domovské obci 

ochotnického souboru 

v Ohrobci. 

DOLNÍ BŘEŽANY – Ulice Jí-

lovská se dočkala rekonstrukce. 

Projekt na rekonstrukci ulice Jí-

lovské se podařilo zařadit mezi 

pět projektů financovaných 

Státním fondem dopravní infra-

struktury ve Středočeském kraji. 

V rámci tohoto projektu se na 

vybrané silnice experimentálně 

pokládá takzvaný tichý asfalt, 

který má tu vlastnost, že hluk 

projíždějících automobilů vý-

razně snižuje. Podle studií jsou 

tyto speciální asfalty schopny 

hlukovou zátěž snížit i o více 

než 5 decibelů. To je velmi vý-

znamné, protože se hluk díky 

tomu může dostat z úrovně, kte-

rá vyvolává negativní reakce na 

úroveň, která nemá na kvalitu 

života tak zásadní vliv. 

„Jelikož je tato komunikace velmi 

frekventovaná, toto řešení vítáme 

a jsme rádi, že právě naše obec 

má možnost vyzkoušet tuto no-

vinku v praxi,“ řekl Věslav Micha-

lik, starosta obce Dolní Břežany. 

Komunikace získala i nový bez-

pečnostní prvek v podobě pře-

chodu pro chodce, který je umís-

těn v blízkosti ulice K Zámecké 

oboře. „Tento přechod umožní 

chodcům bezpečně přecházet 

ulici Jílovskou, což doposud byla 

poměrně riskantní záležitost,“ 

doplnil starosta. (red)

Vernisáž se uskutečnila ve 

čtvrtek 12. září, hostem byl 

skladatel Vladimír Merta. Be-

nický hotel, který je součástí 

rekreačního komplexu Park 

Holiday, nabízí ideální zázemí 

pro obchodní i turistickou kli-

entelu. Komfortní moderní po-

koje, konferenční centrum se 

špičkovou prezentační techni-

kou, prostory pro firemní akce, 

kvalitní gastronomie a nejširší 

nabídka volnočasových aktivit 

a doplňkových služeb jej řadí 

mezi výjimečné wellness hotely 

v České republice. 

Vyjímečnost benickému dodává 

účast těch nejlepších českých 

výtvarníků, kteří tu za šest let 

provozu vystavovali. Jmenujme 

například Jana Saudka, Michaela 

Rittsteina a řadu dalších.

(red)

BENICE – To je název 

aktuální výstavy výtvarnice 

Xenie Hoffmeisterové, která 

představuje výběr svých 

děl v galerii Parku Holiday 

v Benicích.

Svátek vína jak se patří

Tam je napadlo uspořádat po-

dobnou akci ve středních Če-

chách v Dobřichovicích. Začátky 

byly náročné, ale přesto se již 

prvních ročníků účastnilo kolem 

30 vinařů a přišlo okolo 5 000 ná-

vštěvníků. Akce se postupně vy-

víjela a košatěla. 

Vinař roku
Petr Marek začal jako součást 

Dobřichovických vinařských 

slavností pořádat soutěž Vinař 

roku. Ta se po několika letech 

stala jednou z nejprestižnějších 

soutěží v naší republice s meziná-

rodním přesahem. V hodnotících 

komisích zasedají nejen přední 

moravští a čeští someliéři, ale 

i evropští nositelé titulu Masters 

of vine z Francie, Itálie, Němec-

ka či Velké Británie. Nad soutěží 

převzal  záštitu Mudr. Bohuslav 

Svoboda, bývalý primátor hlav-

ního města Prahy, či bývalá před-

sedkyně poslanecké sněmovny 

Miroslava Němcová. Letošní rok 

bylo do soutěže přihlášeno již 

609 vzorků vína. Kvalita vín rok 

od roku roste, jak potvrzují naši 

i zahraniční someliéři. Vítězem 

letošní soutěže Vinař roku se stal 

pan Josef Valihrach, který před-

ložil nejkvalitnější kolekci vín. 

Vinařský večer
Starosta Michael Pánek začal 

jako součást Dobřichovických 

vinařských slavností pořádat tzv. 

Vinařský večer, jako poděkování 

pro všechny, co pro Dobřichovi-

ce něco dělají či jim nějak pomá-

hají. Vinařský večer je určen pro 

všechny, kdo se nějakým způso-

bem podílejí na rozkvětu města 

Dobřichovice. Tohoto večera se 

účastní přes 500 pozvaných lidí. 

Jediným kritériem pro pozvání 

je právě angažovanost pro měs-

to Dobřichovice. Akce se účast-

ní místní iniciátoři kulturního 

a společenského dění, členové 

Dobřichovické divadelní společ-

nosti, zástupci místního Soko-

la, organizátoři koncertů vážné 

hudby, organizátoři uměleckých 

výstav, ale i lidé, kteří pro měs-

to dennodenně pracují jako za-

městnanci úřadu či technických 

služeb. Akce se pravidelně účast-

ní i významní občané, jako jsou 

členové NERVu prof. Michal 

Mejsřík či Vladimír Bezděk, či 

politici, kteří městu Dobřichovi-

ce nějak pomohli, jako např. se-

nátor Jiří Oberfalzer či poslanky-

ně Helena Langšádlová apod. 

(red)

V sobotu 31. 8. proběhl 

v Dobřichovicích již 

11. ročník Vinařských 

slavností. Akci společně 

vymysleli starosta města 

Michael Pánek spolu 

s vinařem Petrem Markem,  

když coby dlouholetí přátelé 

vyrazili před lety na Vinařské 

slavnosti na Moravu.

U zrodu Vinařských slavností stál dobřichovický starosta Michael Pánek (v klobouku)

HROB v amfiteátru



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.

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

 +420 603 452 641

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

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

Pracovní nabídka
 PŘIJMEME PRACOVNÍKA/CI 

VRÁTNÝ/NÁ  

(zástup v době dovolených a nemoci) 
v příjemném prostředí. 

Prac. režim: ranní a odpol. směna 
Prac. náplň: dohled nad vstupem do areálu 

Průhonického parku a BÚ AV ČR, v.v.i. 
a ost. činnosti s tím spojené 

Pož.: komunikativnost, samostatnost, 
flexibilita

Nabídku s životopisem zasílejte na: 
eva.vasnovska@ibot.cas.cz 

nebo volejte na tel: 271015288

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

Přijmeme pracovníka
NA POZICI

ÚDRŽBÁŘ – ŘIDIČ
Požadujeme:

Nabízíme:

NÁSTUP IHNED.

V případě zájmu zašlete prosím 
svůj profesní životopis  

na e-mail: jan.skala@ibot.cas.cz
kontaktní osoba: Jan Skála

mobil: 602 638 983

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

Co prosazovala a prosadila 
v parlamentu

• Zvýhodněné úvěry pro 

vývozce zvýší zaměst-

nanost: 

Novela zákona o po-

jišťování a financo-

vání vývozu umožní 

komerčním bankám 

poskytovat dlouhodo-

bé zvýhodněné úvěry 

pro naše vývozce. Jde 

o nástroj, který využívá 

většina vyspělých zemí 

a který českým vývoz-

cům přinese stejné 

podmínky, jako má za-

hraniční konkurence. 

Novela přispěje k udr-

žení a zvýšení zaměst-

nanosti.

• Vyšší zdanění hazardu 

i větší pravomoci obcí:

Změny v herním zákoně 

a daňové legislativě zvý-

šily odvody loterijních 

společností a odstranily 

neodůvodněné daňové 

výjimky hazardu. A zvý-

šily pravomoci obcí při regulaci 

hazardu, jen v roce 2012 byla 

zrušena téměř třetina videolo-

terních terminálů. 

Přerozdělení peněz ve pro-
spěch obcí
Cílem novely bylo posílit daňové 

příjmy většiny obcí a odstranit 

diskriminaci na úkor 4 největ-

ších měst. Již po osmi měsících 

tohoto roku se ukazuje, že zvý-

šení daňových příjmů obcí o cca 

11 mld. Kč ročně je velmi reálné. 

Obce mohou tyto dodatečné 

prostředky použít na investice 

do infrastruktury a ob-

čanské vybavenosti.

• Pro děti jsou lepší ro-

diny, ne ústavy: 

Transformace náhradní 

péče o děti si kladla za 

cíl zvýšit počet dětí v ro-

dinách a naopak snížit 

počet dětí v ústavech, 

které nikdy nemohou 

nahradit přirozené pro-

středí výchovy v rodi-

nách. Za tímto účelem 

byla mimo jiné zvýšena 

odměna pěstounů. 

Osobně
Chci dělat politiku, kte-

rá na problémy pohlíží 

z dlouhodobého hle-

diska. Konkrétní pří-

pad: i když jsme šetřili, 

navýšili prostředky do 

školství o 12 mld., stejně 

tak se výrazně navýšily 

finanční prostředky na 

vědu, výzkum a podpo-

ru exportu. Protože  toto 

určuje naši budoucnost. 

Myslet na budoucnost 

je princip, který bude-

me rozvíjet. (hs/hn)

„Sociální demokracii postupně ovládá pan prezident a přece víte, že demo-
kratický systém je postaven na dělbě moci. Vždycky je rizikem, když se moc 
koncentruje do jedněch rukou,“ říká Helena Langšádlová, poslankyně parla-

mentu (do jeho rozpuštění pozn. red.) za TOP 09 na svém webu. 

Helena Langšádlová v parlamentu
Helena Langšádlová prošla komunální politikou na Praze-

západ jako starostka Černošic, byla krajskou zastupitelkou 

a poslankyní parlamentu a je místopředsedkyní TOP 09. Jezdí 

na setkání se studenty a vysvětluje souvislosti státního rozpočtu 

a legislativního systému. Často se setkává i s podnikateli 

nebo zástupci neziskové sektoru. Mimo to uspořádala desítky 

seminářů a odborných konferencí na různá témata (ekonomická, 

mezigenerační solidarita, atd.). Dlouhodobě se věnuje i sociální 

tématice. Nefigurovala v žádné kontroverzní kauze. 

Helena Langšádlová, bývalá poslankyně a současná místopřed-

sedkyně TOP 09, do sněmovny stoupala přes práci na radnici 

a na kraji. Působila v rozpočtovém výboru a předsedala stálé ko-

misi pro rodinu a rovné příležitosti. Hlásá, že dětem je lépe v rodi-

ně než v ústavu. Přeje si, aby byl odstraněn diskriminační princip 

při výplatě mateřské dovolené, nebyla zastropována a maminky 

s vyššími příjmy měly i vyšší úroveň mateřského příspěvku

� Jaké služby agentura Lepší 

známky nabízí?

Hlavní náplní činnosti agentury je 

jazyková výuka a doučování škol-

ních předmětů. Největší zájem je 

o výuku anglického jazyka, v na-

šem týmu jsou i lektoři pro výu-

ku němčiny, španělštiny, ruštiny 

a francouzštiny. Stali jsme se part-

nery Britské rady, lektorky jsou 

kvalifikované pro výuku zkouško-

vých kurzů Cambridge. Nabízí-

me širokou škálu kurzů anglického 

jazyka: pro začátečníky, anglickou 

konverzaci, speciální kurzy pro 

podnikatele. Umíme připravit vý-

uku na míru: pro hotelový perso-

nál, lékaře a podobně. Organizu-

jeme i dopolední kurzy angličtiny 

pro děti od tří let, výuka je spojena 

s dílnami, kde děti malují, mode-

lují, soutěží, učí se říkanky.

� Doučujete, připravujete na 

přijímací řízení…

Ano, rodičům žáků základních 

a středních škol nabízíme do-

učování školních předmětů. 

Naše klientela je široká, dojíždě-

jí k nám žáci z Prahy i okolních 

obcí a měst, Zbraslavi, Jílové-

ho. Rovněž organizujeme kurzy 

přípravy k přijímacímu řízení 

na gymnázia. Agentura se při-

způsobuje potřebám klientů, 

učíme večer, o víkendech. V na-

šem týmu působí v současné 

době 10 lektorů, máme přibližně 

80 dětských a 30 dospělých kli-

entů. Nabízíme také vyučování 

přes skype.

� Jaké novinky chystáte pro le-

tošní školní rok?

Nově jsme v letošním roce roz-

šířili nabídku o služby logopeda, 

psychologa a pedopsychiatra, 

protože pracujeme i s dětmi 

s poruchami učení. Od letošního 

roku také nabídneme přípravné 

kurzy ke zkouškám na vysokou 

školu, organizujeme i zkoušky 

nanečisto. Poskytujeme indi-

viduální poradenství, koučink. 

Další novinkou od letošního 

školního roku jsou večerní kurzy 

anglické konverzace pro dospělé.

� Co se dělo v agentuře 

o prázdninách?

V srpnu jsme zorganizovali pro 

děti od osmi do dvanácti let 

příměstský kemp. Dopoledne 

se vyučovalo a probíhaly před-

nášky v angličtině s americkou 

tematikou. Děti se dozvědělyaa 

zajímavé informace o americ-

kých sportech, historii, ale třeba 

také o americké kuchyni. Od-

poledne bylo sportovní a hravé, 

sbírali jsme kešky, hráli stolní 

hry, probíraly se základy zdra-

vovědy, udělali jsme si piknik.

Podrobné informace o činnos-

ti agentury najdou zájemci na 

webových stránkách www.lep-

si-znamky.cz. Kurzy pro školní 

rok 2013 – 2014 začínají posled-

ní týden v září. (PR)

Pro lepší angličtinu i školní známky
DOLNÍ BŘEŽANY

Druhý rok činnosti zahajuje 

agentura Lepší známky. 

O činnosti agentury 

a nabídce služeb jsme 

si povídali s ředitelkou 

a vedoucí projektu 

Lepší známky 

paní Kateřinou Koubovou.

Letní příměstský kemp s přednáškami v angličtině i sportovní zábavou

www.michaelpanek.cz

MICHAEL PÁNEK
starosta města 
Dobřichovice

kandidát do 
Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Vážení občané,
jsem dlouholetý starosta města Dobřichovice, kde půso-
bím ve vedení města již 19 let. Nyní kandiduji do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu. Jsem na 8. místě kandidátky 
za ODS a naději na úspěch mám jen v případě, že mi 
dáte svůj preferenční hlas. Město Dobřichovice jsem se 
snažil po celou dobu řídit odpovědně a svědomitě. Pokud si 
myslíte, že takovéto vlastnosti jsou potřeba i v Parlamentu 
dejte mi svůj preferenční hlas a já budu dělat vše pro to 
abych si Vaši důvěru zasloužil. 

Proč se snažím o vstup do vyšší politiky?
V komunální politice působím již 19 let. Sleduji jak je politická scéna napříč všemi stranami v děsivém stavu. 
Nechci jen nadávat na špatné poměry, ale mám chuť se do dění a rozhodování o osudu naší země 
aktivně zapojit a zúročit své zkušenosti z komunální politiky.

Vážným důvodem je též obava z možného nástupu komunistů k moci. Můj otec byl v padesátých letech od-
souzen jako politický vězeň na doživotí a odseděl si v komunistických lágrech 14 let. Těchto 14 let prožil  
v nejhorších žalářích jako byl Leopoldov, Mírov či Bytíz, v uranových dolech apod. Po roce 1989 byl 
plně rehabilitován. Nemohu se nečinně koukat, jak se komunisté – lidé, kteří odsuzovali nevinné lidi, opět 
derou k moci a cítím jako svoji povinnost se proti tomu aktivně postavit.

Proč za ODS? 
Jako nestraník jsem v Dobřichovicích kandidoval za ODS 5 volebních období. Členem ODS jsem se stal 
před dvěma roky, protože chci více ovlivňovat veřejné dění. ODS jsem si vybral díky seriózní členské základně 
v Dobřichovicích a díky hlavním tezím ODS. Tedy umět převzít odpovědnost za svoji rodinu, za svoji obec, 
za svůj stát. Být stranou, která navazuje na tradice evropské křesťanské civilizace, být stranou kde se 
její členové budou snažit vytvářet aktivně soukromé vlastnictví. To, že se řada lidí zpronevěřila těmto myš-
lenkám a výrazně poškodila pověst ODS, je věc druhá. Protože nechci jen planě nadávat na poměry v politice, 
chci se tohoto dění aktivně účastnit. V případě, že mě pokládáte za dobrého kandidáta doporučte moji volbu 
i Vašim přátelům.

Pokud podpoříte moji kandidaturu,
díky za Váš preferenční hlas!!!

Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo
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Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Ella studio Budějovická 1155
www.ellastudio.cz  tel : 775 159 565

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

od října novinka – PILOBOX 

aerobní cvičení s prvky pilátes a fitboxu

DĚTSKÉ KURZY 

 zumbatomic 13. 9. od 15:00 ukázková lekce 

powerdance 16. 9. od 15:00 ukázková lekce 

ukázkové lekce – ZDARMA

Komplexní balíček pro zlepšení 

Vašeho zdravotního stavu a tělesné kondice 

v hodnotě 7 490,- 

původní cena 10 950,-

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

„Je to nenávratná investice,“ ti-

tuloval letos v dubnu stavbu sám 

Ivan Drbohlav. 

Hlavním záměrem totiž je, aby 

aktivity, které bude centrum Na Fi-

alce nabízet mohl využít skutečně 

každý. Navíc, na Fialce bude pů-

sobit řada tradičních sportovních 

organizací, kterým Fialka poskytne 

tolik potřebné zázemí. Pod jednou 

s t ř e c h o u 

tak nejdete 

p l a v e c k ý 

bazén, který 

využívá jak 

veřejnost, tak 

sportovní klub 

Svět dětí na dlani, 

kam můžete přihlá-

sit svoji ratolest na plavecké 

kurzy. V tělocvičně najdete širokou 

nabídku sportů – od florbalu až po 

cvičení s dětmi, badminton, jógu, ta-

nec či náročnější posilovací cvičení.

Tím ovšem možnosti Fialky zdale-

ka nekončí. Z bazénu je to jen pár 

kroků do kina, kde se již druhý den 

po otevření promítaly filmy pro 

děti, tak pro dospělé. Kinosál po-

tažmo pódium rovněž slouží jako 

divadelní scéna. 

Nejen sportem to žije na Fialce. 

Nabídka nesportovních aktivit pro 

děti ale i pro dospělé je nevídaná. 

Vybírat můžete z mnoha aktivit 

– angličtiny, kurz zábavné logiky, 

malý šikula, hudební hrátky, věda 

nás baví a řady dalších. Pro dospě-

lé je tu například sochařská dílna, 

kresba, či řemeslná dílna.

Stříhání pásky sledovala i celá 

řada zvědavců z okolí Říčan 

a přijeli také Pražáci. Ti si mohou 

o takovém centru, navíc kousek 

od domu nechat jen zdát. Kom-

pletní přehled aktivit, které mů-

žeme Říčaňákům závidět najde-

te na www.nafialce.cz.

Zbyněk Pokorný

Pražáci nám budou závidět!

Kozlíci odevzdali první body

Nové dresy, nové hřiště

Slavoj V. Popovice – Králův Dvůr 4:5 po nájezdech

Poslední prázdninová sobota 

patřila všem Říčaňákům. 

Pro ně přestřihli pásku nově 

otevřeného volnočasového 

centra Na Fialce vzácní 

hosté, starosta Kořen 

a především 

rodina Drbohlavova, která 

výstavbu financovala.

Máme kino, máme bazén, novou tělocvičnu a zázemí pro desítky volnočasových aktivit! 

Jedním z lákadel slavnostního otevření byl pětadvacetimetrový bazén. Některé děti od něj odtrhla 

až nabídka výborné zmrzliny, kterou se na Fialce můžete občerstvit

Zasloužilý mistr sportu Miroslav Adámek jezdí s veterány závody do vrchu

Závodění je mé hobby
� pokračování ze str. 1

Zde totiž získává první závod-

ní zkušenosti většina mladých 

a nadějných jezdců. Z celkové 

účasti registrovaných v závodě 

do vrchu tvoří 40 % historické 

vozy závodníků. 

� Závidíte alespoň trochu sou-

časným jezdcům jejich vozy, 

možnosti a třeba i výdělky? 

Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl 

– spíš jsem přející. Srovnávat naše 

se současným závoděním nelze, 

protože dnes jsou jiné podmínky 

a kdo má peníze, může mít všech-

no. Je to stále více o sponzorech. 

Vždy ale platilo a platí - jen  nejú-

spěšnější v tomto sportu neprodě-

lává. Určitě z vítězství v kategorii 

„historické vozy“ nezbohatnete.

� Stále ještě startujete v nej-

různějších závodech, co vás 

nejvíce baví? 

Já v současnosti  startuji pouze 

v závodech do vrchu historických 

vozidel v rámci MMČR a ME. 

Dlouhodobě je mou „srdeční zá-

ležitostí“ vůz NSU-TT-1300. Tento 

vůz mě provází celým mým závod-

ním životem. Zažil jsem s nim své 

první závodnické úspěchy a ani 

v současnosti mě nikdy nenechal 

„na holičkách“. Stále mi umožňuje 

prožívat ty opojné chvíle, které se 

dostaví jen po vítězném závodě. 

Uvědomuji si, že to není jen moje 

zásluha, ale také mého týmu me-

chaniků. Pomohli mi restaurovat 

závodní vůz z roku výroby 1972 

a spolu se mnou ho udržují a jezdí 

na závody. Jsem realista. Závidět 

není co. Bez sponzorů a zázemí 

vlastní firmy Auto Adámek, s. r. o., 

která se zabývá servisem a pro-

dejem vozů Škoda a VW, bych si 

realizaci svých závodnických snů 

nemohl dovolit ani v kategorii 

historických vozů. Proto si velmi 

cením jak příz-

ně sponzorů, tak 

i umu mechaniků 

a techniků pracu-

jících v mé firmě. 

Já se snažím co 

nejlepšími vý-

sledky dokázat, 

že jejich finanč-

ní prostředky 

a především mé 

hobby, které 

ubírá z hospo-

dářského výsledku mé firmy již 

tím, že nemalý čas se mi nejlepší 

mechanici věnují mému vozu, ale 

na druhé straně se domnívám, že 

pokud já dosahuji dobrých výsled-

ků, vytvářím pozitivní obraz a dob-

rou reklamu pro svůj servis a svou 

firmu. Je přece jasné, že pokud 

mechanici jsou schopni připravit 

pro závody vítězný vůz, musí od-

vádět i dobrou práci při opravách 

zákaznických vozů.

� Co podle vás brání větší popu-

laritě i výkonům našich součas-

ných jezdců? 

Máme spoustu dobrých mla-

dých závodníků. Otázkou je, zda 

najdou zázemí pro realizaci této 

drahé zábavy. Za jeden z největ-

ších úspěchů považuji 4. místo 

týmu Charouz v loňském závodě 

24h Le Manse, který jela posádka 

Enge a Jan Charouz.

� V současné době je na našem 

trhu řada výborných automobi-

lů, které považujete za nejvhod-

nější pro českého řidiče, pocho-

pitelně podle toho, k jakému 

účelu vůz používá? 

Jsem člověk, který se celý život 

„motal“ kolem koncernových 

vozů VW a vytvořil si k těmto 

vozům srdeční vztah. Možná 

i proto za ikonu mezi automo-

bily považuji značku AUDI. Pro 

běžného řidiče jsou to pak jed-

noznačně vozy značky Škoda. 

Jan Kotrba
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Je jediným českým jezdcem, 

který se zúčastnil oficiální-

ho závodu Mistrovství světa 

speciálních automobilů na 

okruhu, závodů prototy-

pů a také náš nejúspěšnější 

jezdec se sportovními vozy 

všech dob a jediný Čech drží-

cí traťový rekord v době, kdy 

Ecce Homo bylo součástí Mi-

strovství Evropy.

Nás nejvíce zajímal souboj velko-

popovických „Kozlíků“ s týmem 

Králova Dvora. Pochopitelně 

favoritem byly Velké Popovice, 

poslední vítěz celé soutěže, navíc 

pak tým hrál doma. Utkání bylo 

dramatické, bohaté na zvraty, 

o výsledku rozhodovaly za stavu 

4:4 až samostatné nájezdy. V nich 

byli úspěšnější hosté. O hodnoce-

ní jsme požádali oba trenéry.

Ladislav Drda (Králův Dvůr): 

„Domácí byli velkými favority, 

proto jsme nastupovali s jistým 

respektem, navíc jsme byli osla-

beni o některé zraněné hráče, 

měli jsme k dispozici pouze tři 

pětky, ale přesto se nám podařilo 

udržet krok se soupeřem a  I. tře-

tina skončila 1:1, což jsme pova-

žovali za velmi povzbudivý výsle-

dek. Pak se měnilo skóre, domácí 

vedli už 3:1, my jsme snížili na 3:2 

a později na 3:3. Vývoj byl takový, 

že v normálním čase skončil zá-

pas 4:4, což jsme opět považovali 

za velmi dobrý výsledek. Násle-

dovaly nájezdy, domácí nepro-

měnili žádný, za nás se podařilo 

skórovat Patriku Pánkovi a Patri-

ku Rendlovi, a tím jsme vyhráli 

4:5 na nájezdy. Musím pochválit 

skvělý výkon brankáře Aleše Pav-

lů, který „vychytal“ spoustu tvr-

dých střel a má snad největší zá-

sluhu na našem vítězství a zisku 

cenných bod. Vstup do soutěže se 

nám prostě vydařil.“   

Karel Holý (V. Popovice): „Už jsme 

vedli 3:1 a za takového stavu jsme 

se vlastními taktickými chybami 

dostali až na stav 3:3. Právě tohle 

vyrovnání bylo velikou chybou, 

která se neměla vůbec stát. Opět 

taktická chyba, ale to je už naše sla-

bina a pak za stavu 4:4  na nájezdy, 

to je sázka do loterie. Prohráli jsme, 

protože Králův Dvůr se od loňska 

až neuvěřitelně zlepšil. Hrají vý-

borný hokej, moc to celé soutěži 

pomůže. I když jsme prohráli, mu-

sím přiznat, že to byl velice dobrý 

hokej. Alespoň tohle mě těší.“

Jan Kotrba 

VELKÉ POPOVICE

Příznivci ledního hokeje 

v našich regionech se 

dočkali. V sobotu 14. září se 

už konečně uskutečnily první 

zápasy Krajského přeboru 

Středočeského kraje. Jen 

pro upřesnění nutno říci, že 

nováčkem budou hokejisté 

SK Černošice, dále pak 

budou hrát v Krajském 

přeboru HV Junior Mělník, HK 

Lev Slaný, HVC Příbram, BK 

Mladá Boleslav, Slavoj Velké 

Popovice, HK Králův Dvůr, 

HC Rakovník, Spartak Vlašim, 

HC Benešov, HC Poděbrady 

a HC Jesenice.

Sobota 14. září byla pro Břežan-

ské dnem plným události. V do-

poledních hodinách se tu konal 

již druhý ročník regionálního 

turistického pochodu Keltskou 

stopou, na který ve 14 hodin ply-

nule navázalo slavnostní otevře-

ní nového sportovního areálu.

Na tento okamžik se těšilo mno-

ho místních sportovců, přede-

vším fotbalistů. Nové sportoviště 

bylo vystavěno v místě původ-

ního, zastaralého hřiště, které 

nabízelo jen omezené možnosti 

využití. Obec má teď k dispo-

zici moderní fotbalové hřiště 

o rozloze 7 600 m2 s přírodním 

travnatým povrchem a nadstan-

dardním vybavením, které se 

dá využít i na jiné sporty, třeba 

softbal. Dále bylo vybudováno 

víceúčelové hřiště s umělým po-

vrchem o rozloze 2 000 m2, kde 

se dají hrát různé míčové hry, 

volejbal, házená, nohejbal, ko-

šíková, ale taky třeba florbal. Pro 

děti tu je nové dětské hřiště s ně-

kolika herními prvky. 

Dalším důležitým okamžikem 

bylo předání nových dresů 

mladší přípravce SK Olympie. 

Dresy předal starosta obce do 

rukou Zdeňka Chaloupky, člena 

SK Olympie. „Obec spolu s SK 

Olympií na jaře letošního roku 

vyhlásily soutěž - Navrhněte dres 

pro SK Olympii. Děti z místní zá-

kladní a umělecké školy vytvořily 

téměř 250 návrhů a podle vítěz-

ného návrhu byly tyto originální 

dresy vyrobeny,“ uvedl starosta. 

Slavnostního předání se účast-

nila autorka vítězného návrhu 

Zuzana Lebedová, žákyně místní 

základní školy. Lucie Vospělová

V sobotu 14. září bylo 

v Dolních Břežanech za 

bohatého doprovodného 

programu a za účasti 

významných osobností, 

slavnostně otevřeno nové 

multifunkční sportoviště 

sportovního klubu SK 

Olympie. Sportovci tak získali 

nový moderní multifunkční 

areál pro volnočasové aktivity.

S novým multifunkčním hřištěm přišly i nové dresy pro mladší přípravku SK Olympie



Dům, stavba, zahradaDům, stavba, 

Veletrh Střechy Praha je nej-

větší akcí v oboru střech u nás 

i ve střední Evropě. 

 

Devízou je jasná specializa-

ce veletrhu zahrnující střešní 

krytiny a materiály pro šikmé 

a ploché střechy, izolace, střeš-

ní doplňky, nosné konstrukce, 

střešní okna a světlíky, okapo-

vé systémy, výrobky pro půd-

ní vestavby, obvodové pláště 

a veškeré služby pro stavbu 

a rekonstrukce střech. 

Souběžně se bude konat 10. ju-

bilejní ročník veletrhu úspor 

energií a obnovitelných zdrojů 

Solar Praha zahrnující tepelná 

čerpadla, solární termiku, fo-

tovoltaiku, větrné a malé vodní 

elektrárny, využití biomasy, ko-

generaci, úspory elektřiny, vody, 

produkty na solární energii 

i šetrnou dopravu (elektromo-

bily, elektrokola…) a 2. ročník 

veletrhu pro řemeslo, vybavení 

a bezpečnost práce řemeslníků 

s názvem Řemeslo Praha.

Pro trojlístek veletrhů 

je charakteristické:

• pravidelná účast nejvýznamnějších 

výrobců a dodavatelů z oboru  

• pravidelná účast realizačních a prová-

děcích firem

• 15 – 20 000 návštěvníků z řad odbor-

né i široké veřejnosti

• zimní termín konání je ideální pří-

ležitostí seznámit se v jednom čase 

a místě s trendy v oboru před nadchá-

zející stavební sezónou

• rozsáhlý doprovodný program, před-

nášky, konference, praktické ukázky

• bezplatná poradenská centra s nezá-

vislými odborníky

• prestižní soutěže pro vystavovatele

• hodnotné ceny pro návštěvníky veletrhu 

• cílená reklamní kampaň

Zašlete přihlášku včas a využijte 

nižší ceny výstavní plochy, které 

platí do 30. 9. 2013.

Přihlášky jsou k dispozici na 

www.strechy-praha.cz. 

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Jitka Šefránková

ředitelka veletrhů Střechy Praha, 

Solar Praha, Řemeslo Praha, (PR)

Dovolujeme si nabídnout firmám a všem zájemcům 

výhodné možnosti prezentace v rámci prestižních veletrhů 

z oblasti stavebnictví, úspor energií a řemesla, které 

proběhnou 23. – 25. 1. 2014 na výstavišti 

PVA EXPO PRAHA Letňany. Uzávěrka přihlášek za nižší 

ceny výstavní plochy je 30. 9. 2013.

VELETRHY – PŘIHLASTE SE VČAS!

23.–25. 1. 2014     PVA EXPO PRAHA Letňany

Nízké ceny za výstavní plochu do 30. 9. 2013

www.strechy-praha.cz tel.: 296 397 305
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Nepodceňujte přesnost 
měření dveří
Při boji s bytaři jsou milimetry 

nepřesnosti rozhodujícím fak-

torem pro to, jaké nářadí bude 

moci zloděj použít. Základem je 

tedy přesné měření, které určitě 

nepodceňujte. Vaše dveře musí 

ze všech stran přesně zapad-

nout do zárubní tak, aby mohla 

být plně využita jejich bezpeč-

nost a funkcionalita. Začněte 

třeba u šířky vašich dveří, která 

se měří v nejužším místě přímo 

na zárubni. „Bohužel většina 

zárubní ve staré zástavbě, ať již 

cihlové či panelové, není přes-

ně zazděna a vznikají odchyl-

ky už v počátku. Pokud chcete 

mít jistotu správného měření, 

zavolejte si raději odborného 

specialistu, který dokáže pomo-

cí správných nástrojů a měřidel 

odhalit i skryté nástrahy. Vyhne-

te se tak riziku drobné chybky, 

kvůli které byste později museli 

dveře například přiřezávat nebo 

nastavovat dřevěnými špalíky, 

aby vůbec sedly,“ doporučuje 

Ivan Pavlíček, odborník na za-

bezpečení domácností ze spo-

lečnosti NEXT.

Nechte si odborně posoudit 
stav vašich zárubní
S ohledem na časté limity původ-

ních zárubní vám technik pomů-

že posoudit jejich stav. Kvalitní 

ocelové bezpečnostní dveře se 

dají vyrobit a namontovat tak, 

aby sely i do stavebně nepovede-

ných původních zárubní. Můžete 

si samozřejmě nechat doporučit 

také zcela nové bezpečnostní 

zárubně, které poskytují nejvyš-

ší ochranu a mají řadu dalších 

výhod. „Jejich montáž je rych-

lá, snadná a čistá. Zárubně mají 

dvoudílnou konstrukci, která 

zaručuje přesnou instalaci dve-

ří. Bezpečnostní zárubně jsou 

zároveň modulární. V praxi to 

znamená, že si v budoucnu mů-

žete jednoduše pořídit nejnověj-

ší model bezpečnostních dveří 

bez nutnosti dalšího stavebního 

zásahu,“ přibližuje expert na za-

bezpečení Ivan Pavlíček.

Více informací na www.next.cz

(PR)

Tři praktické kroky před pořízením bezpečnostních dveří
Certifikované bezpečnostní 

dveře každoročně zmaří 

tisíce pokusů o vloupání 

do domu či bytu. Pokud si 

chcete zajistit co nejúčinnější 

ochranu majetku, nechte si 

vyrobit bezpečnostní dveře 

na míru. Potřebovat k tomu 

budete několik technických 

údajů. Některé parametry 

si jednoduše zjistíte sami 

doma, jiné je naopak 

vhodnější zkonzultovat 

se specialistou. Odborné 

poradenství poskytují firmy 

obvykle zdarma. 
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Do konce září zvýhodněné ceny výstavní plochy na veletrzích Střechy, Solar a Řemeslo Praha 



Trávník
Než přijde zima, je dobré zahradu 

na mrazy a sníh dobře připravit. 

Jednou z nejdůležitějších částí 

zahrady je trávník. Už od jara se 

trávník pravidelně zalévá a seká. 

Ve spodní vrstvě trávníku se bě-

hem této doby nahromadily zbyt-

ky posekané trávy, plevel a mech, 

což udělalo travní plsť. Díky 

tomu se do půdy hůře dostávají 

živiny a vláha. Aby byl trávník na 

jaře opět v kondici, musíme tuto 

travní plsť odstranit a trávník pro-

vzdušnit. Nejlepší je použít tzv. 

vertikutátor. Ten pomocí svis-

lých nožů prořezává travní drn, 

trávník pak lépe dýchá a přijímá 

živiny a vláhu. Může tak in-

tenzivně odnožovat a houst-

nout. Při vertikutaci je dobré 

také použít, kromě prořezá-

vacích nožů, vyčesávací pru-

žiny, které trávník řádně 

vyčešou a zbaví tak staré 

a uschlé trávy. Po vertikutaci 

trávník nebude hned vypa-

dat zrovna výstavně, ale to 

je po vertikutaci normální a je 

to pouze dočasné. Vertikutace 

trávníku před zimou velmi po-

může. Dalším krokem k lepšímu 

trávníku je přihnojení a dosev ho-

lých míst. Pokud bude září teplé 

a suché, je zapotřebí trávník ještě 

zalévat. Hrabání listí je určitě 

činnost méně oblíbená, 

ale velice důležitá. 

Pokud by spa-

dané listí 

n a 

trávníku zůstalo, vytvoří ve vlh-

kém prostředí nežádoucí plísně 

a trávník nebude moci dýchat. 

Trávník by se na zimu neměl se-

kat na méně než 4 cm, jeho kratší 

sestřih by byl náchylnější k po-

škození mrazem. Jakmile teploty 

klesnout pod 7 °C, už nesekejte.

Stromky a keře
V září provedeme řez okrasných 

stromků a keřů. Keře je vhodné 

také přihnojit vhodným hno-

jivem. Od druhé poloviny září 

přesazujeme jehličnaté dřeviny, 

aby ještě 

d o 

zimy stihly zakořenit. Po přesa-

zení je důležitá vydatná a pravi-

delná zálivka. Vhodné období je 

i pro výsadbu jiných rostlin s ba-

lem. Při přesazování dřevin platí 

zásada, čím větší kořenový obal, 

tím lepší ujmutí. Po opadu listů 

přesazujeme i listnaté dřeviny.

Květiny
Růže zakrátíme na původní 

délku, vystříháme plané 

neočkované výho-

ny a ještě před 

okopáním 

je přihnojíme. Gladioly a jiřiny 

vyndáme ze země a uložíme na 

suché místo. Koncem září nebo 

začátkem října je čas na výsadbu 

cibulovin kvetoucích na jaře.

Neoblíbeným pracím se na pod-

zimní zahradě nevyhnete.

Jestli si myslíte, že je plení a rytí 

na podzim již zbytečné a počká 

to na jaro, bohužel tomu tak 

není. Plevel by rostlinám přes 

zimu zbytečně odebíral cenné 

živiny a navíc si ušetříte prá-

ci, která by vás spolu s mno-

ha dalšími činnostmi čekala 

na jaře. 

Rostliny, které nesnášejí 

mráz, je nutné na zimu pře-

nést do chladnějších místnos-

tí, kde je radikálně seřízněte. 

Na zálivku pozor, aby nedošlo 

k uhnívání kořenů nebo šíře-

ní nejrůznějších houbových 

chorob. Choulostivější rostli-

ny, které na zahradě zůstáva-

jí, opatřete netkanou textilií. 

S její pokládkou však vyčkejte 

až na příchod silnějších mrazů. 

Před zimou se  zbavte nemoc-

ných a uschlých rostlin. Vyko-

pejte je i s kořeny.

Zahradu často zalévejte, proto-

že i během zimního období ze-

lené části rostlin stále odpařují 

vodu a kvůli zmrzlé zemi kořeny 

vodu přijímat nemohou. Mnoho 

rostlin tak zimu nepřežije nikoli 

kvůli mrazu, ale uschnou.

www.rousal.cz

Info@rousal.cz

777 977 777
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je přihnojíme Gladioly a jiřiny

 Zahradní technika
(Honda, Husqvarna, Bosch, Jonsered, Fiskars, Gardena)

 Servis zahradní techniky
 Prodej rostlin  Realizace zahrad
 Prodej grilů a příslušenství Weber

ZAHRADNÍ CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY

PO-PÁ 9:00-18:00, SO 9:00-14:00

Kde nás najdete: Ke Zvoli 794, 252 41 Dolní Břežany, tel. 222 744 701 

SECO

Sezónní výprodej 
Sezónní výprodej  
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ZDARM
A! 

Sháníte kvalitní zahradní a dílenskou techniku? 
Vyberte si u nás! Poradíme, předvedeme, 
zprovozníme, zaškolíme, servis zajistíme...
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JVJ

PODZIMNÍ SLEVY

Ceny pil od
4.490 Kč+ BONUS

Specialista na 
PRAHU „JIH“
Chcete seriózně a bez závazků 

prodat, či koupit nemovitost  
na Praze – západ, nebo východ?

Obraťte se na nás!

tel. 608 729 226
e-mail: anna-reality@volny.cz

www.anna-reality.cz

  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

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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Pokud patříte mezi desítky ti-

síc zákazníků Pražské plyná-

renské, kteří si od května sta-

čili zařídit levnější plyn o 11 %, 

můžete být klidní, protože 

v nadcházejícím období ušet-

říte až tisíce korun ročně. Ani 

v opačném případě ale není 

nic ztraceno. Levnější plyn 

může mít za určitých pod-

mínek každý odběratel. Stačí 

vyplnit a podepsat příslušný 

formulář. K dispozici je v ob-

chodních kancelářích Pražské 

plynárenské, ve stojanech na 

všech pražských pobočkách 

České pošty nebo visí na we-

bových stránkách společnosti 

www.ppas.cz  

Jak formulář odevzdat
Vyplněný formulář je mož-

né odevzdat v jedné 

ze dvou obchod-

ních kanceláří 

– v Jungman-

nově ulici 31 

(Palác Ad-

ria) v Pra-

ze 1, nebo v ulici U Plynárny 500 

v Praze 4. Můžete jej také zaslat 

poštou na adresu: Pražská plyná-

renská, a. s., Národní 37, 110 00 

Praha 1 nebo zdarma podat na 

pražských pobočkách pošty.  

Kdo má na slevu nárok
Na levnější plyn o 11 % mají 

nárok po dobu tří let všichni zá-

kazníci Pražské plynárenské z ka-

tegorií Domácnost a Maloodbě-

ratel, kteří řádně plní své závazky. 

Podmínkou je pouze 

prodloužení smlouvy týkající se 

dodávky zemního plynu. 

Kolik ušetříme
A kolik je možné při využití slevy 

ušetřit? Například majitel běžné-

ho rodinného domu může ročně 

uspořit kolem 2 500 korun, v pří-

padě vlastníka vícegeneračního 

domu se tato částka může pohy-

bovat kolem 3 500 korun.

(pr)

Sjednejte si levnější plyn o 11 procent
Myslete už teď na zimu

Podzim na zahradě

S pomalu končícím létem  

bychom neměli zapomínat, 

že teplo zanedlouho 

vystřídají chladné dny 

a nastoupí topná sezona.
ář odevzdat
rmulář je mož-

v jedné

bchod-

láří 

n-

31 

P d í k j

SLEVA

11 %

Dům, stavba, zahradazahrada
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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

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 

Tel.: 777 336 805, 777 333 899, 272 690 002
Praha 4, Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1

MASO-UZENINY RADEV

 Denně čerstvé uzeniny 

 z vlastní výrobny 

 Denně čerstvé maso z vlastní bourárny 

 Výroba v rodinné firmě 

 Vlastní receptury bez zbytečných éček

obchodní partner LYONESS
Tel : 777 336 805 777 333 899 27

www.radev.eu

Příjezd od Průhonic a Křeslic volný.  
Od Jižního města lze projet jen polní 

štěrkovou cestou pro dopravní obsluhu.

árny

ček

Z UDÍRNY ROVNOU 
NA PULT

tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany

Horland
s.r.o.s.r.o.

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy a DPH

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


