
Ve firmě zaměstnává 60 lidí. 

V minulosti firma provozovala síť 

maloobchodů, v současné době 

se zaměřuje zejména na dovoz, 

třídění a velkoobchodní prodej. 

K zákazníkům patří obchodníci 

z celé republiky, nakoupit si ale 

mohou i provozovatelé menších 

obchodů. Obchodníkům je k dis-

pozici rovněž internetový velko-

obchod. O obchodování s oděvy 

z druhé ruky jsme hovořili s ma-

nažerem firmy Davidem Solarem.

� Proč mají lidé v době, kdy je 

možné koupit nové oblečení za 

pár korun, rádi secondhandové 

obchody?

V zásadě lze říci, že máme tři typy 

klientů. Prvními jsou lidé, kteří 

opravdu šetří. Ti druzí jsou hleda-

či zajímavých kousků. Třetí přistu-

pují k oblékání ekologicky, vyzná-

vají recyklaci a názor, že nošené 

oblečení lze opět použít.

� pokračování na str. 7

TOČNÁ – Firma Pospíšil 

s.r.o. podniká v oboru 

dovozu, třídění a prodeje 

použitého zboží od 

roku 1994. V roce 2010 

přesídlila z Braníku do 

Točné, kde její majitel 

vybudoval moderní areál 

s třídírnou, velkoobchodem 

a maloobchodním prodejem 

tříděného textilu. 

Region proti Evropě
V první řadě je nutné říci, že Petr 

Krčmář bydlí v Psárech a jeho syn 

Michal patří v Muay Thai, jak se 

thajskému boxu také říká, k čes-

ké špičce. Není jediný, kdo bude 

ten večer bojovat v regionálních 

barvách. Z Jílového dorazí náš 

velký talent Kryštof Mareš a Dan 

Veidenthaler ze Šeberova.

S nadsázkou můžeme tedy říci, 

že bojovat bude náš region pro-

ti zbytku Evropy. Turnaj totiž 

zpestří závodníci ze Slovenska, 

Rakouska, Polska, Francie či Bě-

loruska. V jedenácti zápasech je 

vyzvou právě čeští borci, z toho 

tři z našeho regionu. Jesenický 

kulturák bývá tradičně nabitý di-

váky, kteří milují tento atraktivní 

asijský sport. 

Co uvidí diváci tentokrát? 
Diváci uvidí jeden z nejtvrdších 

plnokontaktních bojových spor-

tů na světě. Mimo boxerské úde-

ry a kopy jsou povoleny i údery 

lokty, kopy kolenem, zachytávání 

a různé druhy strhů a podrazů. 

Letošní pátý ročník proběhne 

pod záštitou C.M.T.A (Czech 

Muay Thai Asociation). Rok 

od roku jdeme výš a výš 

s úrovní samotných zápasů 

a za ta léta patří Jesenice 

k jednomu z nejlepších 

turnajů thajského boxu 

v republice. Večer se 

skládá ze dvou částí 

– zahřívací a poté 

nastoupí ti nej-

lepší zápasníci.

� pokračování 
na str. 11

stavební, realitní,
finanční a právní servis 

722 146 886 více str.  4

UŽ NIKDY NEPLAŤTE 

VÍC NEŽ MUSÍTE

www.doksa.cz
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JV

Aby garáž 
reprezentovala…

55 1111

Volební speciál 
Kolik budeme 

volit v našem 

regionu po-

slanců? S ja-

kým progra-

mem kandidují a jakou mají 

šanci? Jak budou odpovídat 

špičky jednotlivých stran na 

naše anketní otázky? To vše 

vám přineseme v následují-

cím vydání Našeho REGIO-

NU, ve volebním speciálu.

Vaše redakce

KRÁTCE

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

INZERCEINZERCE

Proč půjdu 
k volbám

Tuhle otázku mám vyřešenou 

jednou provždy. K volbám cho-

dím proto, abych nepromarnila 

a nezahodila svůj nepatrný po-

díl na jedné z nejdůležitějších 

občanských svobod. Navzdory 

skandálům, které provázejí vlád-

nutí té či oné strany, navzdory 

manipulativní medializaci, vytr-

hávání vět z kontextů, využívání 

slabosti jedněch ve prospěch 

druhých a naopak nemediali-

zování pozitivních skutků, činů 

a skutečně důležitých problé-

mů, navzdory galimatyáši pro-

spěchářství, pomluv, osočování, 

nemožnosti se domluvit na řeše-

ních, užitečných pro celou zemi, 

navzdory celému tomu politic-

kému cirkusu si vážím toho, že 

stále máme parlamentní de-

mokracii a že máme možnost 

volby. Máme možnost vybrat si 

stranu, která navrhuje program 

blízký našemu smýšlení. Máme 

možnost posoudit, zda tento 

program dodržuje a v rámci 

možností jej plní. Máme mož-

nost dát svůj hlas straně jiné. 

Máme možnost podpořit v rám-

ci kandidátky nám sympatické 

osobnosti. Máme možnost být 

voleni. Žijeme v zemi, kde se 

neválejí po zemi stovky žebrá-

ků, města a obce jsou bezpečné, 

máme co jíst, máme možnost 

se v nouzi obrátit na instituce, 

které mohou pomoci. Mohlo by 

to být samozřejmě lepší. Mohlo 

by to také být mnohem horší. Já 

půjdu k volbám proto, že si přeji 

funkční demokracii. Proto, že si 

nepřeji vítězství extrémní strany 

ani na pravé, ani na levé straně. 

Proto, že si vážím 

svého práva a své 

svobody volit.

PŘEDVOLEBNÍ GLOSA

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz

Vyhrajte dvě vstupenky na Večer bojovníků. Více na straně 11

Malé jubileum
velkých bojovníků
Jak dopadne souboj Region vs Evropa?
JESENICE – Jubilejní pátý 

ročník přehlídky bojovníků 

thajského boxu se uskuteční 

v jesenickém kulturním 

domě. Náš REGION má tu 

čest pozvat vás společně 

s hlavními organizátory 

Petrem Krčmářem a Jirkou 

Mejstříkem na tuto 

mimořádnou akci, jejíž 

přípravy jsou v těchto dnech 

v plném proudu.

Design fashion z druhé ruky

V třídírně se zboží rozděluje do kategorií podle kvality

Strach z nádoru prsu nic neřeší
Nejúčinnějším lékem je včasný záchyt

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

více na str. 4
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Doma slavili zlatem

2 www.nasregion.cz

DOLNÍ BŘEŽANY
26. 9. – 4. 10.

• Obrazy a ilustrace paní Magdale-
ny Říčné. Upozorňujeme, že 4. října 

bude v prostorách Gallery Jacques 

v Dolních Břežanech končit výstava 

paní Magdaleny Říčné. Do pátku se 

můžete se přijít s obrazy a ilustrace-

mi pokochat a případně si i některý 

z obrazů zakoupit. 

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

20.30-22.00 hodin taneční lekce 

pro dospělé v tělocvičně ZŠ Dolní 

Břežany. Není nutný oblek, jen chuť 

tančit. Rezervace nutná. 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. Loso-

váni chytacích míst je v 8:00. Přihláš-

ky Jiří Šimák, 724 209 994 

10. 10. – 31. 10. 
• Karel Koutský. Od 10 října, kdy 

připravujeme vernisáž, bude u nás 

v Gallery Jacques vystavovat svoje 

díla pan Karel Koutský (fotograf) se 

svými přáteli. 

11. 10. – 13. 10. 
• Burza zimního dětské oblečení, 
hračky, vybavení. Pátek příjem zbo-

ží 9-12 a 13-18 hod., sobota prodej 

9-15 hod., neděle výdej zboží 18-19 

hodin. www.mcbrezanek.cz

20. 10. – 10:00
• Narozeniny Břežánku. Výstava ilu-

strací a narozeninové divadlo. Vstup: 

zdarma, www.mcbrezanek.cz

JESENICE
6. 10. – 15:00

• Drakiáda. Drakiáda proběhne za 

Základní školou Jesenice. Těšit se 

můžete na pouštění draků, soutěže 

o ceny, opékání buřtů a mnohé další! 

9. 10. – 17:00
• 10. výročí Fakultní jesenické 
školy. Srdečně zveme všechny 

přátele školy na oslavu 10. výročí 

Fakultní jesenické školy. Slavnostní 

program: 17.00 naši dudáci 17.05 

přivítání účastníků 17.10 umělecká 

vystoupení žáků 17.45 slavnost-

ní proslovy 18.00 ovocná hostina 

18.30 Děda Mládek Illegal Band 

20.00 ohňostroj

JÍLOVÉ U PRAHY
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. – 31. 1. 
• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum 

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

ní muzeum

21. 9. – 24. 11. 
• Fotografická dokumentace 
okresu Praha-západ. Pohled na 

historii a současnost podnikání. 

Muzeum Jílové 

28. 9. – 10. 11. 
• Z pokladů muzejního depozitá-
ře. Výstava darů muzeu za rok 2012. 

Muzeum Jílové 

3. 10. – 10:00
• Seminář „Sluneční příběhy“. 

Rodinná terapie, seminář Lenky Še-

včíkové pro rodiče a děti na základě 

vlastní knihy „Sluneční příběhy“. Od 

10.00 do 11.00 hod. Centrum Elle-

ments, Pod Mincovnou 200, Jílové 

u Prahy, více info a rezervace na 

www.elle-ments.cz

KAMENICE
8. 10. – 19:30

• Olympic 50 let. Modrá pyramida 

tour, už jiný nebudem. KC Kamenice

14. 10. – 9:00
• Dětské pořady. Ferda mravenec, 

pohádka pro děti od 3 do 10 let. 

Hraje: Docela velké divadlo Litvínov. 

KC Kamenice 

14. 10. – 19:30
• Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěce-

ný – housle a Ladislav Horák – akor-

deon. Tento zajímavý koncert se 

uskuteční v Kulturním domě Kameni-

ce – Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice 

OHROBEC
5. 10. – 15:00

• Drakiáda. Kulturní výbor obce 

Ohrobec srdečně zve na DRAKIÁDU. 

Přineste si draky vyrobené, koupe-

né, papírové, látkové, plastové… ale 

hlavně létavé! Pokud nebude foukat 

vítr, bude soutěž ve výrobě a létání 

vlaštovek! KDY: v sobotu 5. října od 

15:00 hod. KDE: louka mezi Káro-
vem a Lhotou-U Lhoteckého nauč-

ného okruhu 

PRŮHONICE
20. 10. – 10:00

• 15. umísťovací výstava koček 
bez domova. V Kongresovém centru, 

5. května 65, Praha 4, Stanice metra 

Vyšehrad Sdružení na ochranu zvířat 

v krajní nouzi. Budete si zde moci 

vybrat ze spousty koťátek a kočiček 

s veterinárním osvědčením nebo jim 

alespoň přispět fi nančním darem.

ŠTIŘÍN
6. 10. 

• Den Hanuše Ringhoffera. Akce 

s bohatým programem pro dospělé 

i děti, prohlídka zámeckých interié-

rů, podzimním parkem provází Vác-

lav Větvička. 

11. 10. 
• Hudební večery. Zuzana Stirská 

& Fine gospel time – „Happy Day“. 

První gospelový soubor v ČR předsta-

ví „odlehčený“ gospel, spirituál, ale 

i jiné hudební styly. 

16. 10. 
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

ATIS 15-18 hod. Vstup – zdarma 

20. 10. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Miroslav 

Sekera, (klavír) Mozart – Janáček 

– Suk... 

VESTEC
4. 10. – 5. 10. 

• Burza podzimního a zimního ob-
lečení. RC Baráček ve Vestci pořádá 

oblíbenou burzu podzimního a zimní-

ho dětského oblečení a sportovního 

vybavení. Máte-li zájem za výhodné 

ceny koupit nebo prodat obnošené 

oblečení a potřeby pro venkovní ak-

tivity, zavítejte do zasedací místnosti 

OÚ Vestec (4. 10. 16:00 – 18:00, 

5. 10. 10:00 – 12:00). Nutná regis-

trace pro prodávající u K. Haladové 

(haladova1@gmail.com). 

ZVOLE
4. 10. – 19:45

• Noc kostela. Zveme širokou ve-

řejnost na Noc kostela svaté Mar-

kéty ve Zvoli. Komponovaný večer 

s programem bude zahájen prohlíd-

kami kostela a podkroví s výkladem 

v 18.15 hodin, začátek programu 

v kostele od 19.45 hodin.
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kam, kdy a za čím

POZVÁNKY:
www.facebook.com/nasregion

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ POZVÁNKY 
A PLAKÁTKY HLEDEJTE NA

Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, pokorny@nasregion.cz, Kateřina Staňková, tel.: 774 488 911, stankova@nasregion.cz

Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, kabrt@nasregion.cz / Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, info@nasregion.cz

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

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 20 400.

Sunny Canadian International School přijme 
NA PLNÝ ÚVAZEK KOLEGU/KOLEGYNI 
NA POZICI IT ADMINISTRÁTOR. 
Pracovní náplň: celková IT podpora, helpdesk základní správa síťové infrastruktury základní 
administrace MS Windows server, Exchange, uživatelských účtů správa všech IT zařízení vč. smartphonů 

administrace webových stránek tvorba organizačních dokumentů týkajících se IT systémová 
implementace IT do firemních procesů návrh a příprava komplexního IT řešení nové budovy školy

Požadujeme: praktické znalosti sítí, MS serveru, hardwarových technologií praktické znalosti 
spotřebitelských technologií a programů Microsoftu, webových systémů anglický jazyk na úrovni 
umožňující bezproblémovou komunikaci s rodilými mluvčími koncepční a systémové myšlení 

orientaci v nových technologických trendech maximální pracovní nasazení, flexibilitu, proklientský 
přístup a chuť se učit nové věci 

Pro bližší informace kontaktujte paní ředitelku Dr. Jitku Stiles: reditel@sunnycanadian.cz

SPA Salon

Sauna  Masáže  Privat

www.elysiumspa.cz T: 773 096 009

LUXUSNÍ WELLNESS

Přijmeme 
servírku na stálý 
pracovní poměr 

tel. 777 233 018
nebo 604 617 304 

Pizzerie 
Brunello

INZERCEINZERCE

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

Rezervace nutná:
+420 323 607 784, info@stirinskastodola.cz

Zveme vás
dne 26. října
na již třetí vystoupení

Rezervace nutná:

pražská bluesrocková kapela{VYSTAVUJÍ

PETR AXMANN / JAROSLAV DĚŤÁK

TOMÁŠ DORNÍK / MILAN DULAJ

PETR HELBICH

BOHUMÍR BOB HOCHMAN

RICHARD KLIMENT / KAREL KOUTSKÝ

JAROSLAV LHOTSKÝ / JAN NAVRÁTIL

 TOMÁŠ PAULUS

Ateliér F OTO R E N E S A N C E
               ( s d r u ž e n í  v ý t v a r n í k ů )

zahraje 
ROMANO TRAJO

GLADYS
autorské čtení se sbírek básní

A

Vás co nejsrdečněji zvou na 

SPOLEČNOU VÝSTAVU
výtvarných prací

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
ve čtvrtek 10. 10. 2013 v 18 hodin

Dolní Břežany, Pražská 701

INZERCEINZERCE

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

Přestože původně plánovali 

15 koncertů k novému 

albu 15 a zároveň jejich 15 

výročí, tento 16. koncert si 

vyžádali sami místní fa-

noušci a kamarádi, kteří 

jim měli trochu za zlé, že 

už dva roky doma nehrá-

li. Kluci se tedy rozhodli 

bonusový koncert přidat 

a udělali rozhodně dobře. 

Večer zahájila taktéž domácí za-

čínající kapela Rockover, o které 

rozhodně ještě hodně uslyšíme. 

Po přestávce, kterou s humorem 

sobě vlastním moderoval he-

rec Miloš Knor 

z pořadu Na 

stojáka, zahrá-

la karlovarská 

kapela 

Liwid, která s Billama odje-

la celé letošní turné. Pokud 

se vám jejich vystoupení líbi-

lo, máte je šanci ještě vidět už 

23. října v pražském Chapeau 

Rouge. Pak už ale pó-

dium patřilo Billům. 

Zahráli největší pecky 

a postupně si zvali své 

kamarády ze spřátele-

ných kapel. A tak se na 

pódiu střídali Wohnouti, 

Rybičky 48, Liwid, Imodi-

um, Rockover, Medvěd 

009 a Olda Krejčovec 

z Monkey Business. 

Lenka Bartáková

Vašek Bláha nezapomněl popřát Našemu 

REGIONU k sedmým narozeninám, které 

jsme ten den slavili. A my na oplátku pře-

jeme všem klukům z kapely, aby jim to 

i nadále hrálo tak dobře a zase se brzy ob-

jevili někde poblíž. My u toho určitě chybě 

nebudeme

ÚVALY – Neuvěřitelnou 

atmosféru vytvořili fanoušci 

na bonusovém koncertě 

Divokýho Billa v rodných 

Úvalech. Téměř tři a půl 

tisíce lidí zaplnilo areál do 

posledního místa.
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Kraj schválil vyplacení 
školního jízdného

Rada Středočeského kraje 

na svém zasedání 30. září 

schválila výši stipendia pro 

jednotlivé žadatele z pro-

jektu s názvem „Stipendi-

um Středočeského kraje na 

dojíždění do školy“ za ob-

dobí prvního pololetí škol-

ního roku 2012/2013. „Rada 

schválila vyplacení stipen-

dia pro více než 9 700 žada-

telů, kteří řádně podali při-

hlášku do výše zmíněného 

projektu. Rada tímto vyřeší 

převážnou většinu žádostí 

podaných v prvním polole-

tí školního roku 2012/2013. 

Celkem by měl Středočes-

ký kraj těmto žadatelům 

proplatit žákovské jízdné 

v celkové výši přibližně 18 

milionů korun,“ informo-

val hejtman Středočeského 

kraje Josef Řihák. (red)

Skončil v nádrži
ČESTLICE – 20. září krátce 

po půl druhé přijala linka 

tísňového volání Hasičské-

ho záchranného sboru Stře-

dočeského kraje informaci 

o nehodě, při které spadlo 

osobní vozidlo do požární 

nádrže v obci Čestlice. Na 

místo byla vyslána profesi-

onální jednotka ze stanice 

Říčany s cisternovou auto-

mobilovou stříkačkou Mer-

cedes Benz a vyprošťovacím 

automobilem Tatra. Po pří-

jezdu na místo bylo zjištěno, 

že vozidlo se nachází zhruba 

tři metry od kraje a nezraně-

ná řidička je již mimo vozi-

dlo na břehu. Hasiči provedli 

vyproštění vozidla pomocí 

kurt a vyprošťovacího auto-

mobilu. Z vozidla nedošlo 

k žádnému úniku provoz-

ních náplní do vody. Příčina 

nehody je v šetření Policie 

ČR. ppor. Petr Svoboda

stanice Říčany

Hasiči ve školce
TĚPTÍN – V rámci preven-

tivně výchovné činnosti 

navštívili těptínští hasiči 11. 

září Mateřskou školu v Ole-

šovicích. Během více jak 

dvou hodin si mohly děti 

prohlédnout hasičská vozi-

dla – Tatra 148 CAS 32, CAS 

25 K 101 Liaz a RZA Land 

Rover Defender, včetně vy-

bavení jednotlivých vozů. 

Děti si mohly vyzkoušet 

i jednotlivé části výstroje, 

které má každý hasič při zá-

sahu – jako dýchací přístroj, 

helmu atp. Zároveň pro-

běhly i krátké ukázky pou-

žívání vyprošťovací techni-

ky. Za pozornost a vzorné 

chování dětí dostala každá 

třída v mateřské škole malé 

dárečky ve formě dětských 

her s hasičskou tématikou.

 SDH Těptín

Uvolněte kabely
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá 

občany k odstranění a okleš-

tění stromoví a jiných poros-

tů rostoucích pod vedením 

nízkého a vysokého napětí, 

které svoji výškou ohrožují 

bezpečné a spolehlivé pro-

vozování zařízení distribuční 

soustavy v majetku společ-

nosti ČEZ. Zásah proveďte 

v období vegetačního klidu, 

tedy do 15.listopadu 2013. 

Více informací na úřední 

desce obce Kamenice nebo 

na www.cezdistribuce.cz Při 

plánování výsadby nových 

stromů nezapomeňte, že 

stromy porostou! (red)

Cross Country Dolní 
Jirčany

V sobotu 5. října proběhne 

již 3. ročník závodu horských 

kol SYMBIO+ Cross Country 

Dolní Jirčany 2013. Z tohoto 

důvodu žádají organizáto-

ři o trpělivost a shovívavost 

v době příprav a samotného 

závodu. Příprava tratě bude 

probíhat 4. 10. 2013 v čase od 

9.00 hod do 22.00 hod. Pří-

prava, závod samotný a úklid 

bude probíhat 5. 10. 2013 

v čase od 7.00 hod do 20.00 

hod. V době hlavního závodu 

tj. 5. 10, 2013 od 12.00 – 16.00 

hodin bude výrazné omezení 

v ulicích: Akátová, Javorová, 

Ke Kukaláku, Na stráni. Le-

tošního ročníku se exhibičně 

zúčastní také elitní jezdci ČR.

 (red)

Jste z Kamenice? 
Odpad vám zlikvidují 

zdarma
Obec Kamenice ve spolu-

práci s firmou OBR, služby, 

s.r.o., zajistila možnost likvi-

dovat bezplatně velkoobje-

mový odpad občanů obce ve 

sběrném dvoře (za křižovat-

kou směrem na Týnec nad 

Sázavou). V neděli 13. října 

2013 od 8:00 hodin do 13:00 

hodin velkoobjemový odpad 

od vás převezmou pracovní-

ci sběrného dvora a pracov-

ník technických služeb. Do 

této kategorie je zahrnován: 

starý nábytek, koberce, mat-

race, linolea, textilie, boty, 

lyže, sáňky, boby, kola, dve-

ře, WC, umyvadla, plastové 

vany a ostatní. Velkoobje-

mový komunální odpad je 

druh komunálního odpadu 

(většinou z domácností), 

který vzhledem ke svým 

rozměrům nebo hmotnosti 

nelze odkládat do běžných 

sběrných nádob (80 – 1100 

dm3). Do velkoobjemového 

odpadu nepatří komunál-

ní odpad směsný netříděný 

a tříděný, dále nebezpečný 

odpad, elektrozařízení, od-

pad ze zeleně, stavební sutě 

a pneumatiky. (red)

Sražená cyklistka
JÍLOVÉ U PRAHY – V neděli 

29.9. ve 12 hodin zasaho-

vali záchranáři ze Zbraslavi 

a pražská letecká záchran-

ná služba nedaleko Jílového 

u Prahy u sražené cyklist-

ky. Žena byla sražena osob-

ním autem ve velké rychlosti, 

utrpěla úraz páteře a odřeni-

ny v oblasti obličeje a hor-

ních končetin. Po ošetření 

byla transportována vrtul-

níkem do Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze.

Tereza Vojtová

ZZS Středočeského kraje 

 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

  PRODEJ  PRONÁJEM

  MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

Nejlevnější lešení
na českém trhu!

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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Středočeský kraj přispěl téměř 

21 miliony korun na rekon-

strukci, sám hejtman Josef Ři-

hák se 6. května letošního roku 

zúčastnil slavnostního zahá-

jení rekonstrukce a dostavby 

školy.

Projekt zvýšení kapacity a zkva-

litnění výuky v Základní škole 

Jílové u Prahy reaguje na akutní 

nedostatek míst ve školách ve 

městě. Řeší stávající i budoucí 

potřeby cílových skupin, kterými 

jsou zejména děti ve věkové sku-

pině 6 až 15 let, dále pak i jejich 

rodiče, učitelé a zaměstnanci 

školy i ostatní obyvatelé.

V rámci projektu byl zrekonstru-

ován a dostavěn stávající jedno-

podlažní objekt v areálu školy, 

který byl přistavěn v roce 1982. 

Realizací vznikly v úrovni dru-

hého podlaží čtyři nové učebny 

pro výuku odborných předmě-

tů a sociální zázemí. Současně 

s tím došlo k úpravám i v prvním 

podlaží.

Investorem stavby je město Jí-

lové u Prahy, které ze svého 

rozpočtu na realizaci projektu 

přispěje částkou přes 5 milionů 

korun. (pok)

Kluci z teamu Dolnobřežanské 

Bělice začínají pracovat jako 

opravdoví rybáři. Někteří lidé 

si myslí, že rybář je tak trochu 

blázen. Rybář, pokud je rybář, 

je člověk přírody. Chycené 

ryby převážně pouští. Plně hltá 

nádherná rána, večery a noci. 

Vidí mnoho zvířat, ptáků, pla-

zů, hmyzu, které vídá jen málo 

lidí. Takovými rybáři se stávají 

kluci z Dolnobřežanské Běli-

ce. Začátkem září (13. - 15. 9.) 

vyjeli za dobrodružstvím na 

rybník Mrhal do jižních Čech. 

Tento rybník je navštěvován 

mnoha známými rybářskými 

osobnostmi a kluci se chova-

li naprosto skvěle. Chytali 14 

– 18 hodin denně bez problé-

mů. Majitel rybníka, který viděl 

značnou část světa, byl unesen 

a kluky pochválil.

Dolnobřežanská Bělice jde tím 

směrem, který jsem si dal úko-

lem, a to aby děti začaly chápat 

přírodu. PETRŮV ZDAR!

Jiří Šimák Prázdniny jsou nenávratně pryč 

a už se zase pilně učíme. Při 

tom nám pomáhají i různé akce. 

Dne 25. září jsme byli na exkur-

zi v Praze na Petříně, kde jsme 

využili lanovou dráhu, navštívili 

zrcadlové bludiště i rozhlednu. 

Již jsme se rovněž zapojili do 

soutěže ve sběru papíru v soutěži 

s „Panem Popelou“, sbíráme ža-

ludy pro zimní přikrmování zvěře 

a v zájmové činnosti jsme začali 

jezdit na plavání do Aquaparku 

v Čestlicích. Dne 26. září jsme se 

zúčastnili Ekologické olympiády 

ZŠ praktických v Kostelci nad 

Černými lesy a naše čtyřčlenné 

družstvo obsadilo l. místo. Ještě 

pojedeme na exkurzi do Ladova 

památníku a hvězdárny v Ondře-

jově a čeká nás účast ve výtvar-

né soutěži. Určitě se nenudíme 

a hezké dny přejeme i vám.

 Žáci ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436

V Dolních Břežanech byla ke kon-

ci srpna úspěšně ukončena Reali-

zace projektu rekonstrukce a mo-

dernizace ulice Na Vršku. Ulice je 

od začátku září opět průjezdná. 

Cílem projektu bylo zlepšení do-

pravní obslužnosti areálu školy, 

školky a podnikatelského sekto-

ru, dále pak  zvýšení bezpečnosti 

dopravy i pohybu chodců v této 

lokalitě. Součástí rekonstruk-

ce bylo rozšíření komunikace 

směrem od školy k rybníku Paz-

derák, díky kterému je teď celá 

ulice obousměrně průjezdná. 

Byly vybudovány nové chodní-

ky a parkovací stání. Dále došlo 

k odvodnění komunikace a opra-

vě propustku. Součástí projektu 

bylo i vydláždění prostor mezi 

přilehlými bytovými domy.

Projekt s celkovým rozpočtem 

7 537 tis. Kč získal finanční pod-

poru z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy v před-

pokládané výši 3 726 tis. Kč.

V Mnichovicích v horní části 

Masarykova náměstí se nachá-

zí farní areál, který představuje 

hodnotný komplex stavebně 

se vyvíjející od doby pozdního 

baroka, přes klasicismus a 19. 

století. Farní budova byla posta-

vena spolu s gotickým kostelem, 

tedy ve 30. letech 14. století. Byla 

dřevěná a měla doškovou stře-

chu. Současná farní budova byla 

postavena v letech 1721 – 1722. 

V roce 1828 proběhla přestavba, 

při které byly odstraněny klenby 

u oken a dveří. Poslední velká 

oprava farní budovy proběhla 

ve třicátých letech 20. století. 

V současnosti se střecha farní 

budovy nachází v havarijním 

stavu. Střešní krytina praská, 

rozpadá se a v důsledku toho do-

chází k zatékání dešťové vody do 

konstrukce krovu.

V tomto roce proto zažádal vlast-

ník objektu – Římskokatolická 

farnost Mnichovice – o dotaci 

v rámci Výzvy MAS Říčansko 

1/2013. Dne 25. 5. 2013 byl tento 

projekt vybrán Výběrovou ko-

misí a následně dne 28. 5. 2013 

schválen Programovým výborem 

k podpoře z Programu rozvoje 

venkova, Osy IV. Leader. Bezpro-

středně po schválení a zaregis-

trování projektu vyhlásila farnost 

výběrové řízení na výběr zhotovi-

tele. V tuto chvíli je již podepsána 

smlouva o dílo a v průběhu mě-

síce října dojde k zahájení reali-

zace této tolik potřebné stavební 

obnovy. A.Pešat

Otevřou přístavbu školy
JÍLOVÉ U PRAHY  

Slavnostní otevření přístavby 

Základní školy v Jílovém 

u Prahy proběhne v sobotu 

12. října od 11.00 hodin.

Program Slavnostního otevření školy 12. října
11:00 hodin Slavnostní zahájení shromáždění

 Předání ocenění Etická škola

11:45 hodin Otevření přístavby pro veřejnost

12:00 hodin Kulturní a sportovní  program 

 Hraběnky Kamenice, Aerobic, Hazard, Karate, Aikido

12:30 hodin Koncert skupiny LOKOMOTIVA

Kluci z Bělice vyjeli 
za dobrodružstvím

Představujeme úspěšný projekt 

ve výzvě MAS Říčansko

Ve škole se nenudíme

Záchrana fary v Mnichovicích

Modernizace místní komunikace
ulice Na Vršku v Dolních Břežanech

Před půl rokem se sešli u zahájení rekonstrukce. V říjnuji slavnostně otevřou
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Pro dnešní dobu jsme si vybra-

li ožehavé téma – prodej nebo 

pronájem nemovitosti. Každý, 

kdo něco vlastní a má to ná-

sledně prodat, chce získat ma-

ximum. Na trhu s nemovitostmi 

se pohybuje cca 2 500 kanceláří 

a mnohem víc makléřů. Kvalita 

práce pro klienta je často sklo-

ňována a ne zrovna v dobrých 

pádech. Určitě mnoho z vás 

oslovila nějaká RK a říkala jak 

má pro vás kupce, nebo zrovna 

v této lokalitě hledá pro svého 

zákazníka nemovitost atd. A ve 

skutečnosti to byla lež nebo 

úskok jak vás nalákat na spolu-

práci s danou RK.

My jsem řekli DOST!
Firma DOKSA consulting vám 

chce transparentně ukázat kolik 

co stojí a jakým způsobem se dá 

vaše nemovitost prodat. Neláká-

me své zákazníky na nesplnitel-

né sliby. Sami se po konzultaci 

rozhodnete, jakým směrem se 

obchod povede. Nejsme realit-

ní kancelář. Naše společnost se 

zabývá stavebním, realitním, 

finančním a právním servisem. 

Naši kolegové jsou odborníci 

v oboru, nikoli nabraní lidé z uli-

ce. Díky dlouholeté spolupráci 

se všemi bankami a pojišťovna-

mi nabízíme klientům nabídku 

hypoték nebo pojištění od všech 

na jednom místě. Dobře víme, že 

pro klienta není zajímavá vždy 

jen úroková sazba, ale také pod-

mínky. Jsme schopni znalecky 

posoudit, zdali nemovitost má 

tu hodnotu nebo za jakých pod-

mínek se dá renovovat.

Díky propracovanému a kvalit-

nímu servisu jsme schopni na-

bídnout zákazníkům prodej ja-

kékoliv nemovitosti za 38 000 Kč. 

To je rozhodně rozdíl mezi 

námi a RK, které si za mnohem 

menší služby berou 150 000 – 

200 000 Kč. Naši zákazníci znají 

jména klienta, který má zájem 

o koupi nemovitosti. Tudíž je 

schopen si ověřit pravost tako-

vé informace. Důvěra a kvalita 

komunikace se zákazníkem je 

motto našeho úspěchu.

Jiří Doksanský, www.doksa.cz

Realitní revoluce
� Jde to dělat kvalitně 

a levně

� Cena není rozhodující

� Zaručujeme kvalitu práce 

pro zákazníka

DOLNÍ BŘEŽANY, RD 500 m2, reprezenta-

tivní vila v klidné části s velkou zahradou.

Cena u poradce na tel.: 722 146 886

PRPR
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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

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

tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany

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

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky

Strach z nádoru prsu nic neřeší 

Každý den se v ČR nejméně 

30 žen dozví, že mají rakovinu 

prsu. Zpráva je zasáhne jako 

blesk z čistého nebe, neboť šly 

bez podezření na preventivní 

prohlídku. Je to stejné jako při 

autohavárii. Ještě před chvílí 

bylo vše v pořádku a najednou 

řeším nepříjemnou situaci, nad 

kterou nemám kontrolu. 

Přijetí závažné nemoci patří 

k silně stresovým situacím. Ně-

které ženy nechtějí uvěřit a zlobí 

se na nás, na zdravotníky. Jiné 

obracejí hněv proti sobě nebo 

svému nejbližšímu okolí. 

Zdravotníci, kteří nemoc objevi-

li, mají ve svých rukách, jak rych-

le nemoc žena přijme a s jakým 

odhodláním se vrhne do léč-

by. Nejlépe se hovoří se ženou, 

u které byl objeven malý nádor, 

který zatím nevyslal své zhoubné 

buňky dále do organismu, v od-

borném jazyce nazýváme tento 

stav nádorem bez vzdálených 

metastáz. Nastává paradoxní si-

tuace, kdy se zdravotníci radují, 

přestože pacientka je v slzách. 

Vědí totiž, že se postižená žena 

ze svého onemocnění úplně 

uzdraví a že léčba nebude nároč-

ná. Pro ženu znamená nález ná-

doru šok a samozřejmě v první 

chvíli nerozumí nadšení lékaře 

ze včasné diagnózy. Pravidelná 

setkávání v rámci každoročních 

kontrol po léčbě už pak probí-

hají v jiném duchu. Vyléčená 

žena opakovaně vyjadřuje svou 

radost a vděčnost, uvědomuje 

si, že jí včasný nález zhoubného 

nádoru zachránil život. 

Čím více žen bude využívat pre-

ventivního programu screenin-

gové mamografie ve specializova-

ných centrech, tím více takových 

příběhů s dobrým koncem bude-

me prožívat. Žádné vědecké vý-

zkumy zatím nedokázaly nalézt 

způsob, jak vzniku nádorového 

ložiska zabránit. Nádory  k lid-

skému bytí patří. Dobrý životní 

styl, přiměřená strava a dostatek 

spánku působí posilování naší 

imunity a celkově zvyšuje kvali-

tu života. Zaručeným nástrojem 

proti vzniku nádoru však v naší 

složité době ani nejlepší životní 

styl není. Je také těžké pojmeno-

vat, co je vlastně to nejlepší!

V České republice se nabízí všem 

ženám od 45 let věku bez ome-

zení horní věkové hranice plně 

hrazené preventivní vyšetření 

jednou za dva roky ve specializo-

vaném centru. Je to vymoženost, 

kterou většina žen v ostatních 

zemích Evropy nemá. Díky ma-

mografickému programu pre-

vence u žen, které nemají žádné 

potíže ani příznaky nádorů prsu, 

začala rapidně klesat úmrtnost 

na toto časté onemocnění žen. 

Díky mamografické preven-

ci se ani mnohdy nedozvíme, 

že žena žijící v našem blízkém 

okolí byla nemocná a léčená pro 

nádor prsu. Pacientka, u které 

byl nalezen nehmatný nádor ve 

včasném stadiu, při odstranění 

nádoru jí byl zachován bezmála 

celý prs, netrpěla přechodnou 

ztrátou vlasů, protože nemusela 

podstoupit chemoterapii, nemá 

ani potřebu se svěřovat svému 

okolí. Žen, které byly léčeny pro 

zhoubný nádor prsu, žije v ČR 

okolo 70 tisíc a ty z nich, kterým 

byl nalez nádor včas, se mohou 

těšit z úplného návratu zdraví. 

Takové jsou příběhy s dobrým 

koncem.

Jak probíhá preventivní pro-
gram prakticky? 
Každá žena po dovršení 45 let 

může jednou za dva roky po-

žádat svého praktického lékaře 

nebo gynekologa o doporučení 

(žádanku) na preventivní vyšet-

ření. Lékař je na základě vyhláš-

ky Ministerstva zdravotnictví 

povinen žádanku vystavit. Kaž-

dá žena si může svobodně vy-

brat specializované akreditova-

né centrum, kam si na vyšetření 

zajde. Přehled všech pracovišť 

v ČR s adresami i s telefonními 

kontakty, dokonce s objednáv-

kovými formuláři je dostupný na 

internetové adrese www.mamo.

cz. V některých lokalitách na-

vštěvují ženy spádově nejbližší 

centrum, jinde, například ve 

větších městech, si dokonce mo-

hou vybírat z několika. Některé 

ženy dají při výběru na svého 

lékaře, jiné si nechají doporučit 

centrum kamarádkou, která zde 

byla spokojená. Všechna scre-

eningová mamografická centra 

v ČR jsou pod pravidelným do-

hledem KOMD (Komise odbor-

níků pro mamární diagnostiku), 

AMA (Asociace mamodiagnosti-

ků), ministerstva zdravotnictví, 

SÚJB (Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost) a zástupců pojišťo-

ven. Hodnotí se kvalita prove-

dení a hodnocení mamografic-

kých snímků, kvalita přístrojů, 

ale také organizační schopnost 

pracovníků centra. Ženy si pře-

devším chválí ta centra, kde po 

jejich příchodu na pracoviště 

následuje mamografie v krátké 

době a odkud si odnášejí ihned 

výsledek. 

Mamografie je prioritní metodou 

při vyšetření žen, které nemají 

žádné příznaky nádorů prsu, ně-

kdy však musí ještě následovat 

doplňující ultrazvukové vyšet-

ření. Stává se, že se žena vyděsí 

při informaci, že ještě musí pod-

stoupit ultrazvuk. Doplňující vy-

šetření neznamená ihned, že při 

mamografii bylo nalezeno něco 

podezřelého. Některé ženy mají 

vnitřní uspořádání prsu trochu 

komplikovanější, lékař-radiolog 

proto zvolí doplňující ultrazvu-

kovou (sono) metodu, která po-

skytne další nezbytné informace 

potřebné k uzavření výsledku.

Pokud se při preventivním vy-

šetření skutečně najde podezřelé 

ložisko, provedou lékaři z centra 

biopsii, což je vyšetření, které 

vede k dokončení diagnózy. Po-

vinností lékařů centra je paci-

entku správně a srozumitelně in-

formovat o všech diagnostických 

krocích, které plánují a provádějí. 

V případě, že skutečně odhalí lo-

žisko nádoru, předají pacientku 

do specializovaného léčebného 

týmu. S vyléčenou ženou se pak 

celoživotně setkávají při pravi-

delných kontrolách léčeného 

i zdravého prsu. Tak se kruh pří-

běhu s dobrým koncem uzavírá.

 MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

Nejúčinnějším lékem je včasný záchyt

INZERCEINZERCE

Je zcela přirozené a lidské, že se chceme po práci věnovat 

zábavě – třeba televizní, nebo čtení hezkých příběhů 

s dobrým koncem. Do složitých a nepříjemných témat se 

prostě člověku nechce, o závažných zdravotních tématech 

nemluvě. Jenže i onemocnění nádorem se může stát 

příběhem s dobrým koncem, když víme, jak na to.

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
BREAST UNIT PRAGUE

Mamma centrum Háje
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Přijďte se přesvědčit do naší vzorové garáže
na adrese: Hlubočinka 811, Praha-východ
(areál Refaxu, s vlastním parkovištěm, přímo u silnice 603 - stará Benešovská) 

PO ČEM ŽENY TOUŽÍ

A MUŽI OCENÍ?

Vneste do
svého života
SYSTÉM

POŘÁDEK

PŘEHLED

Organizace úložného systému
Vaší garáže, zahradního domku
a technických místností.
Respektujeme Váš prostor,
představy, potřeby i čas.
Zakázka pro nás není jen prodej.

ZAHRNUJE:
 konzultaci s klientem
 individuální zaměření prostoru
 grafický návrh + cenovou nabídku
 instalaci a realizační servis

www.garagepro.cz

Ochranné
pracovní pomůcky

KVALITA
POHODLÍ

MODERNÍ DESIGN
Nejširší nabídka pracovních oděvů

| obuvi | rukavic v regionu |

www.garagepro.cz

NOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENA!

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA
Hlubočinka 811, Praha -východ

Otevírací doba:
po – pá 8.30 – 17.00 hod.
sobota 8.30 – 11.30 hodin
e-mail: info@garagepro.cz

tel.: +420 777 793 359

INZERCEINZERCE

� Jste nově vzniklá firma, jak 

jste přišel na nápad poskytovat 

služby pro majitele garáží?

Naše společnost Eurotex Tra-

ding s.r.o. byla založena již 

v roce 2007 se zaměřením na 

textilní průmysl. Specializací 

byly návrhy / vývoj / výroba 

a prodej sportovních, pracov-

ních a firemně identických 

oděvů vč. doplňků pro aktivní 

trávení volného času. Aktivity 

společnosti se v průběhu vývoje 

rozšířily i na oblast projektových 

návrhů a realizací staveb v roz-

voji maloobchodního trhu. Ná-

vrhy na vybavení prodejen byly 

realizovány ve více než 80 malo-

obchodních prodejnách. Prak-

tické zkušenosti s koordinací 

produktů v rámci prostoru se 

v roce 2012 firma rozhodla zú-

ročit v projektu GARAGEPRO. 

Vlastní myšlenka, která pod-

trhla zrod značky GARAGEPRO, 

přišla v okamžiku, kdy jsem stě-

hoval svou rodinu do nového 

domu a jak již to tak bývá, jsem 

všechny věci navalil do garáže, 

kde logicky vznikla nepřehled-

ná skrumáž, ve které se nešlo 

orientovat. V té chvíli jsem si 

položil otázku, jestli bych s tím 

uměl něco udělat. Svůj nápad 

jsem si následně ověřil u něko-

lika sousedů a známých, kteří 

mi potvrdili, že „nepřehlednost 

a nepořádek“ panuje i v jejich 

garážích, jakož i v dalších ob-

jektech typu: zahradní domek, 

technická místnost, prádelna 

a sušárna, kterých většina lidí 

využívá jako, promiňte mi ten 

výraz, „odpadiště“ pro vše, co se 

nevejde do domu a zde násled-

ně leží bez ladu a skladu v totál-

ním chaosu.

� Co vše zájemcům můžete na-

bídnout, jak dlouho trvá rea-

lizace zařízení a v jakých ceno-

vých relacích se pohybujete?

Námi nabízené garážové vybave-

ní na bázi nástěnných polic, skří-

něk, drátěných košů a háků ve 

svém souboru uvedou garáž do 

přehledné formy souladu všech 

věcí, které potřebuje zákazník 

uložit. Rozhodnutím uvést svou 

garáž do pořádku a využít našich 

systémů získá zákazník nejen 

více prostoru, ale rovněž přehled 

a logické uspořádání věcí, kte-

ré k sobě mají vztah. Mám tím 

na mysli vytvoření bloku garáže 

jako dílenskou část, v níž bude 

nářadí perfektně srovnané, ve-

likostně uspořádané, ale hlavně 

neustále na očích, tak aby měl 

„domácí kutil“ při své práci pře-

hled. Organizace věcí, které svou 

povahou zapadají do bloku za-

hradní sekce, jako jsou sekačky, 

kolečka, rýče, hrábě, lopaty, ale 

samozřejmě i květináče, zahrad-

ní substráty aj. V neposlední řadě 

systematické uložení sportov-

ních předmětů, jako jsou kola, 

lyže, snowboardy, golfové bagy, 

míče různých velikostí, kajaky 

atd. Naše nabídka se nevyme-

zuje jen na prodej, ale nabízíme 

i služby, které v sobě zahrnují:

1. návštěvu klienta pro rozbor 

jeho aktuální situace v prostoru. 

Zjištění jeho požadavků, potřeb 

a zaměření prostoru

2. vytvoření návrhu

3. realizaci instalace (v případě 

zájmu zákazníka)

4. následný poprodejní servis

Instalace organizačních systémů 

do garáží, technických místností 

a dalších prostor, pro které jsou 

systémy určeny, není z hlediska 

času obzvláště náročná. Zpravi-

dla se odvíjí v řádu několika málo 

hodin, ale záleží samozřejmě na 

dispozicích a rovněž velikosti pro-

storu, kterým se systém osazuje. 

V portfoliu organizačních systémů 

máme produkty luxusního prove-

dení, které prakticky promění zá-

kazníkovu garáž v obývací pokoj, 

ve kterém je radost trávit čas, ale 

máme i systémy, které jsou z hle-

diska kvality souměřitelné, při-

čemž jsou cenově dostupné pro 

každého. Ilustračním příkladem je 

základní organizační systém pro 

uložení zahradního vybavení, kte-

rý je možné pořídit v ceně již od 

1.500,- Kč. Vezmeme-li v úvahu 

průměrnou českou garáž v ploše 

cca 30 m2, tak její kompletní systé-

mové vybavení se může pohybo-

vat v částce do 30.000,- Kč. (kt, PR)

O tom, jak by měla vyhlížet vaše garáž, hovoříme s Otou Čermákem

Aby garáž reprezentovala…
HLUBOČINKA

Uprostřed obce, na silničním 

tahu do Benešova, září do 

kraje firma GARAGEPRO. 

Její majitel Ota Čermák 

se zabývá úpravami 

a vybavením garáží. O tom, 

jaké má představy, jakož 

i o tom, jaká by měla být 

ideální garáž, jsme s ním 

hovořili a položili mu 

následující otázky:  

PRPR

V letošním roce se držitelem oce-

nění Zelená stuha stala středo-

česká obec Dolní Břežany a tímto 

vítězstvím postoupila do finále me-

zinárodní Entante Florale Europe 

2013 (Kvetoucí sídla Evropy 2013). 

V červenci putovala hodnotící ko-

mise asociace AEFP (the European 

Association for Flowers and Land-

scape) po obcích a městech a hod-

notila je podle jednotlivých sou-

těžních kritérií (např. péče o zeleň, 

životní prostředí, společenský ži-

vot atd.). Závěrečné vyhodnocení 

a finále s vyhlášením výsledků se 

konalo 27. září 2013 v belgickém 

městečku Nieuwpoort. 

Páteční ceremoniál 
v městečku Nieuwpoort
Vyhlašování výsledků si užijí 

všichni zúčastnění. Z evropských 

měst a obcí přijedou delegace 

představitelů obce a jejich oby-

vatel. V minulých letech se stalo, 

že se na vyhlášení cen vypravil 

z obce autobus, v roce letošním 

byly delegace menší. Nejvíce 

přijelo Maďarů a Rakušanů, ti při 

předávání plakety i zajódlovali. 

Z osmnácti finalistů hodnotitelé 

ocenili osm obcí zlatou medailí 

a deset obcí medailí stříbrnou. 

Dolní Břežany si přivezly domů 

stříbro. Tři obce, Birmingham, 

Záhřeb a Dolní Břežany byly 

oceněny zvláštní cenou za výji-

mečným způsobem vytvořený 

veřejný prostor. Dolní Břežany 

tuto cenu získaly za rekultivaci 

skládky v centru obce a založení 

parků na tomto místě.

Obce se představily 
Belgičanům 
V sobotu dopoledne se v míst-

ním společenském centru ko-

nala prezentace obcí a měst, 

účastníků soutěže. Každá země 

přichystala stánek s reklamní-

mi materiály, jednotlivé stánky 

lákaly návštěvníky všemožným 

způsobem. Brožury, fotky, le-

táky, plakáty… Největší úspěch 

měly stánky s občerstvením, kte-

ré muselo pocházet z lokálních 

zdrojů. Maďaři lákali na víno 

a pikantní klobásy, Irové rozléva-

li whisky, v holandském stánku 

se ochutnávaly sýry. A protože 

hodnotící komisi chutnaly v Dol-

ních Břežanech koláčky, upeče-

né místními dámami ze spolku 

Senin, upekly je dámy i pro tuto 

příležitost. A tak vezli zastupitelé 

Dolních Břežan tři sta kusů ma-

kových a tvarohových koláčků. 

Po tříhodinové akci nezůstal na 

stánku ani jeden.

Ocenění výsledků práce v obci 
Vítěz mezinárodní soutěže Kve-

toucích sídel Evropy získává 

ocenění v podobě zlaté, stříbrné, 

bronzové plakety, případně čest-

ného uznání, v závislosti na tom, 

kolik bodů mu přidělí hodnotící 

komise. „Letošní rok byly soutě-

žící mimořádně kvalitní, nikdo 

nezískal nižší ocenění než stříbr-

né a to se běžně nestává,“ kon-

statuje předsedkyně mezinárod-

ní komise Inka Truksová. Proč se 

vlastně obec soutěže účastnila 

a co pro ni ocenění znamená, 

jsme se zeptali starosty Dolních 

Břežan Věslava Michalika. „Do 

mezinárodní soutěže jsme po-

stoupili automaticky po získání 

Zelené stuhy. Ceny jsou pro nás 

motivací k dalšímu zvelebování 

obce. Účast i ocenění, která jsme 

obdrželi, jsou pro nás samozřej-

mě prestižní, vnímám je jako ne-

závislé mezinárodní uznání vý-

sledků práce v obci,“ konstatuje 

Věslav Michalik. Hana Michaliková

Vyhráli stříbrnou a zvláštní ocenění
DOLNÍ BŘEŽANY 

–Entante floral Europe 

je mezinárodní soutěž, 

které se účastní vítězové 

národních soutěží, konaných 

v evropských městech 

a vesnicích. Českou 

republiku každoročně v této 

soutěži reprezentuje vítěz 

české národní soutěže 

Vesnice roku, který ve finále 

obdrží Zelenou stuhu.

Dolní Břežany získaly stříbrnou plaketuSobotní dopoledne patřilo prezentacím obcí



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 
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BAZAR
OUTLET

ZNAČKY: | Vitra | Techo | Kinnarps
| BENE | Steel Case | Alfa | Schaerf | Samas

NAKUPUJTE CHYTŘE
AŽ O 80% LEVNĚJI
Navštivte nás v Jesenici u Prahy
(500m2 show room + 2000m2 sklad)
Otevřeno v pracovních dnech 9.00 – 17.30 hod.

KONTAKTY:
PRODEJNÍ SKLAD:
| V uličce 48 | 252 42 Jesenice u Prahy

| Tel. 731 854 944
| e-mail: obchod@officeoutlet.cz
| www.officeoutlet.cz

SLEVOVÝ KUPÓN
1. do 50 tis. bez DPH

15% SLEVA

2. nad 50 tis. bez DPH
21% SLEVA

VYKUPUJEME A PRODÁVÁME NÁBYTEK Z VELKÝCH
NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ Z ČECH A ZAHRANIČÍ

1

101

101

Pražský okruh

Jesenice
B
udějovická

Říčanská

Zbraslavská

V uličce

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

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...

KVALITNÍH

JIŽ 23 LET ZKUŠENOSTÍ

atypický rozměr není žádný problém

AK
CE
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n 1+1 ZDARMA 
NA VYBRANÉ TYPY MATRACÍ

Sleva – 20% na vestavěné skříně 

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

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

inzercewww.nasregion.cz6



Pohoří má v současnosti 320 

obyvatel a dále se rozrůstá. „Ná-

růst obyvatel je dán především 

stěhováním obyvatel do chat, 

jedná se spíše o starší lidi z Pra-

hy, kteří často přenechají svůj byt 

mladým a odejdou žít za Prahu,“ 

vysvětluje demografický nárůst 

starosta Miroslav Králík. 

Staronový starosta
Miroslav Králík je na pozici sta-

rosty dva roky. Není to poprvé, 

kdy usedl na starostovskou židli, 

v obci starostoval od roku 1992 

až do roku 2002. „Pak jsem cítil 

potřebu změny, chtěl jsem, aby 

mne vystřídali jiní,“ komentu-

je konec svého působení v čele 

obce. Do funkce se znovu vrátil 

půl roku po posledních volbách, 

v roce 2011, poté co původně 

zvolený starosta musel rezigno-

vat na svou funkci. Důvodem re-

zignace starosty MVDr. Reichela 

byly rozsáhlé škody na majetku 

obce, způsobené zpronevěrou 

obecních prostředků zaměst-

nankyní obce a také protiprávní 

rozhodování starosty bez souhla-

su zastupitelstva. „Na nesrovna-

losti ve financích jsme dlouho-

době upozorňovali, ale krádeže 

byly důmyslně maskovány.“ Po 

nástupu do funkce musela obec 

splácet dluhy a neuhrazené fak-

tury z minulosti, kvůli nimž hro-

zila obci exekuce. „Zjistili jsme 

až strašidelné věci,“ vzpomíná 

starosta. „Některé z šanonů ne-

byly otevřeny od doby, kdy jsme 

odešli z úřadu, nikdo nevyzve-

dával poštu z obecní datové 

schránky.“ V současné době pro-

bíhá na obci audit.

Povodně a investice
Po dvou letech šetření a dávání 

obecních financí do pořádku se 

v obci opět mohlo začít investo-

vat. V opraveném interiéru bývalé 

hospody vzniklo místo pro ma-

teřskou školu, došlo k rozsáhlé re-

konstrukci komunikace na Pohoří. 

Infrastrukturu obce poškodily také 

červnové povodně. Díky pomoci 

úřadu Středočeského kraje mohly 

být poškozené cesty rychle opra-

veny. „Povodeň jsme zvládli s po-

mocí místních dobrovolných hasi-

čů, hodně pomohl i zdejší rybník, 

jehož hráz zachytila povodňovou 

vlnu,“ říká Miroslav Králík.  

Budoucnost
„Obec Pohoří získala nezávislost 

hned po roce 1918. Dodnes ne-

byla přičleněna k žádné větší obci 

nebo městu a my jsme na to hrdí,“ 

konstatuje starosta. „V devadesá-

tých letech bylo pro obce méně 

peněz, ale také mnohem menší 

administrativa. Dnes, když spočí-

tám všechny pracovní úvazky na 

obci dohromady, vydají na tři lidi 

na plný úvazek. Musíme vyplňo-

vat kvanta dotazníků, adminis-

trativní zátěž narůstá.“ Starosta 

Králík si také myslí, že způsob 

přidělování dotací tvoří prostor 

pro korupci, nechápe, proč by 

obce nemohly dostávat prostřed-

ky přímo do svých rozpočtů. Do 

příštích voleb se zatím nechystá, 

chce dát obec do pořádku a pře-

dat nástupcům čistý stůl. Osobně 

nevylučuje možnost angažovat 

se ve vyšší politice po boku profe-

sora Adamce (prof. MUDr. Miloš 

Adamec, CSc., SPOZ – pozn. red.)

 Hana Michaliková
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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

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

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

� Odkud zboží dovážíte?

Textil dovážíme z Anglie. V mi-

nulosti jsme vozili i francouzské, 

švýcarské nebo italské zboží, ale 

anglické zboží je nejkvalitnější, 

Angličané se o věci starají, jejich 

použité oblečení je v dobrém sta-

vu a z kvalitních materiálů. Ang-

lická slečna si koupí šaty na so-

botní diskotéku, jenže další týden 

si je už neoblékne. Italské nebo 

francouzské zboží je v mnohem 

horším stavu, je hodně onoše-

né nebo roztrhané. Zajímavé je, 

že krize v roce 2008 se projevila 

i v kvalitě použitého textilu. Lidé 

začali více šetřit, nosili oblečení 

déle, kvalita se snížila.

� Jak se dovezený textil třídí?

Dovezený textil jde do třídičky 

textilu. Zde se ručně třídí pod-

le typu oblečení a kvality. Věci 

k dalšímu prodeji jsou baleny 

do pytlů. Ostatní textil poslouží 

jako surovina pro výrobu čisti-

cích textilií nebo k další recyk-

laci. Veškeré přivezené zboží je 

dále využito.

� Každou sobotu pořádáte zde 

v areálu v Točné dopolední 

trhy…

V sobotu organizujeme pro naše 

zákazníky od osmi hodin do dva-

nácti ve dvoře areálu Točné trhy. 

Jsou velmi oblíbené, máme při-

pravené zboží za jednotné a vel-

mi příjemné ceny, pro představu 

například všechna trička za de-

set korun, jiné zboží za dvacet 

a tak dále. Minimálně třetinu 

sobotních zákazníků tvoří ob-

chodníci, kteří si zboží vybírají 

do svých obchodů. Sobotní trhy 

jsou velmi oblíbené, jsme rádi, 

že se zde našim zákazníkům líbí. 

Přejeme si, aby pro ně bylo zdej-

ší prostředí příjemné a cítili se 

u nás dobře.

Informace o Second Hand Lan-

du v Točné najdete na:

www.second-hand-textil.cz

Hana Michaliková, PR

Design fashion z druhé ruky

A když se k tomu přidají manže-

lé Jachninovi z Průhonic, kteří 

společně se Zuzanou Baudyšo-

vou, ředitelkou nadace Naše dítě 

a managerkou Europarku Pařízo-

vou vymysleli charitativní burzu, 

výsledek na sebe nenechá dlouho 

čekat. 30 trisíc korun je celkový 

výtěžek z odevzdaného šatstva, 

které jste mohli od 23. 9. do 28. 9. 

odevzdávat do speciálních kon-

tejnerů v Europarku Štěrboholy.

„Zákazníci obchodního centra 

měli po celou dobu akce možnost 

přinést svůj nepotřebný textil, 

obuv, kabelky, doplňky, bytový 

textil atd. a to buď do kontejne-

ru v pasáži anebo do zbývajících 

15 kontejnerů na ploše parkingu 

před Europarkem,“ řekla nám 

paní Jachninová, ředitelka firmy 

Potex, která kontejnery na pou-

žité věci provozuje. 

„Každý den byl odevzdaný textil 

odvezen a zvážen, k poslednímu 

dni jsme dosáhli celkem 3.000 kg. 

Tato výjimečná akce posílila naši 

již téměř roční spolupráci – v Eu-

roparku platíme nájemné za plo-

chu pro kontejnery a Europark 

tuto částku předává v plné výši 

Nadaci Naše dítě. Nezanedba-

telným přínosem také byla „vý-

chovná“ složka celé akce – tedy 

učit odevzdávat i textil pro jeho 

další užití,“ komentuje výsledek 

akce paní Jachninová během 

slavnostním předání šeku, které 

proběhlo v sobotu 29. září.

Dvacet let pomáhají
Nadace Naše dítě právě slaví 20 let 

své činnosti,během níž pomohla 

tisícům týraným, zneužívaným, 

handicapovaným,ohroženým 

a opuštěným dětem. U zrodu na-

dace stála její ředitelka Zuzana 

Baudyšová, která mimochodem 

také bydlí v našem regionu. 

Prvního října roku 1993 Zuzana 

založila nadaci s cílem pomáhat 

dětem, které se ocitli v krizové 

situaci. Za těch dvacet let se roz-

rostlo množství projektů, na kte-

rých nadace dělá a celkem se jim 

podařilo přerozdělit 245 milionů 

korun. Všechny tyto peníze šly 

pro děti, ať už přímo do rodin 

s hendikepovanými dětmi, na 

jejich pomůcky, asistenční psy, 

do nemocnic na přístroje pro 

záchranu nedonošených dětí, na 

popáleninová centra.

Pomoci může každý z vás ať 

přispěním jakékoliv částky na 

účet nadace, pravidelným při-

spíváním, nebo zapojením se do 

různých projektů, které nadace 

pořádá. Jeden z nejbližších teď 

bude opět v Europarku a jsou 

to Dopisy Ježíškovi, kde můžete 

splnit konkrétní vánoční přání 

dětem z dětských domovů. 

V roce 2012 se zvýšil počet od-

halených případů týrání, sexuál-

ního zneužívání a zanedbávání 

dětí v ČR na doposud nejvyšších 

7 525. Osmadvacet dětí v důsled-

ku týrání, sexuálního zneužívání 

a zanedbávání zemřelo. Tato tra-

gická čísla by nás všechny měla 

vést k zamyšlení. Zkusme se více 

dívat kolem sebe, zkusme více 

pomáhat tam, kde nás potřebují. 

 (pok, lb)

Vítězem mezi jednotlivci se stal 

taekwondista Vladimír Machota. 

Vítězství tohoto sportovce navíc 

umocňuje životní příběh, letos totiž 

utrpěl při seskoku padákem úraz po 

pádu do solární elektrárny. Kromě 

mnoha vážných řezných ran na těle 

přišel i o to nejcennější, o svůj zrak. 

Kromě sportovních úspěchů tak 

voliči svojí volbou vyjádřili plnou 

podporu muži, který se i přes ne-

šťastnou událost, která ho postihla, 

dokázal znovu vrátit do sportovní-

ho života svého oddílu a stále dělá 

instruktora. Je to úspěch jak spor-

tovní, tak i lidský. Nejlepším týmem 

se stala taneční skupina Team GJ.

Ceny pro vítěze
Vítězové obdrželi od města Říča-

ny šeky na 5.000 Kč jako příspěvek 

na sportovní činnost, všichni me-

dailisté pak získali pamětní trofej 

a drobné ceny. Vladimír získal 290 

hlasů a měl tak téměř padesátibo-

dový náskok před druhým mís-

tem. Nominováno bylo celkem tři-

náct jednotlivců a sedm družstev. 

Celkový počet hlasujících u jed-

notlivců byl 1 007 hlasů, u týmů 

1 586. Z jedné e-mailové adresy 

bylo možné poslat pouze jeden 

hlas jednotlivci a jeden hlas týmu.

Mezi jednotlivci se na druhém 

místě umístil triatlonista Jonáš 

Vojtěch s celkovým počtem bodů 

242 a na třetím místě finišmen 

dlouhého triatlonového dvoj-

závodu BIGMAN Pavel Herda 

s 121 body. Na dalších medailo-

vých pozicích v kategorii týmů se 

pak umístila mládežnická druž-

stva v rugby – U15 a U13. Nej-

mladší soutěžící byla osmiletá 

šachistka Kateřina Pastrnková.

Lenka Bartáková

Nikdy se nevzdám!
ŘÍČANY – Závěr týdne sportu se nesl ve znamení obdivu 

a radosti. Trofej a titul sportovec roku si odnesl trenér 

a mezinárodní instruktor Vladimír Machota (6. Dan) ze školy 

Taekwon Do „Kwang Gae“. Lidi ohromily nejen jeho úspěchy, 

ale také touha bojovat a nevzdávat se. Vladimír totiž letos přišel 

o zrak, a přesto trénuje své žáky dál.

Vítězem mezi jednotlivci se stal taekwondista Vladimír Machota. Vítězství tohoto spor-

tovce navíc umocňuje životní příběh, letos totiž utrpěl při seskoku padákem úraz po 

pádu do solární elektrárny

Na nezávislost jsme hrdí
POHOŘÍ – Obec je 

složena ze tří místních 

částí: Pohoří, Chotouň 

a Skalsko. Kromě místních 

částí jsou v katastrálním 

území obce chatové osady 

s romanticky znějícími názvy, 

jako je Kondor, Hausboaty, 

Pohorka, Na Pískách. Obec 

je součástí Přírodního parku 

Střed Čech, z jedné strany 

obklopena Hornopožárským 

lesem, z druhé Halířským 

zlatonosným pásmem.

Dát obec do pořádku a mít čistý stůl je ambice současného starosty Miroslava Králíka

Nastal čas pro charitu
Pomáhat se dá mnoha způsoby. Třeba tím, že přivezete igelitku nepotřebného oblečení a vhodíte 

ji do bílého kontejneru POTEX, který najdete mimo jiné na parkovišti Europarku ve Štěrboholích. 

Ředitelka firmy Potex předává finanční dar ředitelce nadace Naše dítě Foto: Lenka Bartáková



Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

Postupně Vám přinášíme pro-

fily a myšlenky regionálních 

kandidátů a podporovatelů 

jednotlivých stran. Letos je vel-

mi těžké rozhodování, komu 

dát hlas, přesto považuji za 

důležité podílet se na složení 

parlamentu a na nasměrování 

na příští období. Možná najde-

me inspiraci ve výsledku voleb 

a kolačního jednání v prospe-

rujícím Německu.

Redakce nemusí souhlasit s ná-

zory kandidátů. (hs)

Parlamentní volby 
25. a 26. října 2013

Kdo bude vítěz volební hitparády? 
aneb Výběr z předvolebního menu

Česká strana sociálně de-

mokratická slibuje Dobře 

fungující stát. V plánu má 

tradiční levicové plány, napří-

klad: zdanit bohatší, nezvy-

šovat nepřímé daně, skončit 

s poplatky v nemocnicích. 

Zároveň chce zkvalitnit a zpří-

stupnit zdravotnické služby. 

Nepřipustí školné, zruší druhý 

pilíř důchodové reformy, zno-

vu bude valorizovat důchody, 

postupně bude zvyšovat mini-

mální mzdu.

Občanská demokratická stra-

na. Volební program pravice 

je pojmenován Příběh života. 

Volební lídři v něm představují 

jednotlivé tematické kapitoly. 

Strana chce prosazovat na-

příklad: vyrovnaný rozpočet, 

finanční ústavu, odmítá pro-

gresivní zvyšování daní. Stát 

by neměl řídit vše, nezadlužo-

vat děti a motivovat mladé lidi 

k aktivitě a podnikavosti, ne 

však vytvářením umělých za-

městnaneckých příležitostí.

Komunistická strana Čech 

a Moravy. Hlavní motto ko-

munistů zní: S lidmi pro lidi. 

Ve výběru z volebního menu 

se dozvíme, že občané jsou 

ožebračováni, za což můžou 

korupčníci, tuneláři i bankéři. 

KSČM prosazuje mimo jiné: 

majetková přiznání, milionář-

skou daň, více rozhodovacích 

pravomocí lidem, mládí vpřed 

a jistoty stáří.

TOP 09 s podporou politic-

kého hnutí Starostové a ne-

závislí ve volebním mottu 

konstatuje: Víme, kam jdeme. 

Strana má ambici usilovat 

o obnovení politiky, která se 

zabývá zájmy celku, vytvoření 

zájmu o kultivaci života. Chce 

hájit demokratický rámec stá-

tu, který nebudou moci ohro-

zit „mocichtiví“ spasitelé.

Politické hnutí ANO se 

uchází o přízeň voličů pod 

heslem Bude líp. Plánovaným 

cílem hnutí ANO je: zlepšit 

podmínky pro všechny, kdo 

chtějí pracovat, nastolit pro 

všechny stejné podmínky a vše 

uspořádat tak, aby zde chtě-

ly žít i naše děti. Hnutí v čele 

s česko-slovenským miliardá-

řem Andrejem Babišem chce 

podpořit české podnikatele.

Strana práv občanů Ze-

manovci vystoupila s ústřed-

ním heslem Potřeba změny. 

Po archaicky stylizovaném 

úvodu programu se závě-

rečným zvoláním „Není na 

světě taková země, jakou je 

naše Česká republika“ SPOZ 

uvádí, že je stranou převáž-

ně mladých lidí. Cílem strany 

je například prosadit systém 

referenda o závažných poli-

tických rozhodnutích, změny 

v organizaci policie a bez-

pečnostních sborů, posílení 

státních zástupců. Pod voleb-

ním programem je podepsán 

Ing. Miloš Zeman.

Hana Michaliková

Strany více i méně velké 

vytáhly do předčasných 

voleb s fasciklem 

předvolebních slibů. 

V mnohastránkových 

publikacích zveřejnily 

své představy o tom, 

jak vylepšit voličům 

i nevoličům život v průběhu 

příštího volebního období. 

Na jaké chuťovky se 

tedy můžeme těšit 

u sedmi politických stran 

a hnutí, které se podle 

předvolebních průzkumů 

mají šanci dostat do 

parlamentu?

Ohlédneme se za jeho 
téměř dvacetiletou prací ve 
vedení města Dobřichovice 
a podíváme se na zoubek 
tomu, proč kandiduje 
za ODSku, která se 
v posledních měsících trápí 

s odlivem voličů.

Michael Pánek je pět volebních 

období ve vedení města Dob-

řichovic. Za posledních 11 let, 

kdy je starostou, dostalo dnešní 

město, na které byla obec v roce 

2006 povýšena, téměř půl mili-

ardy korun, rozjel se zde kulturní 

a společenský život. „V Dobři-

chovicích jsem byl od roku 1994 

místostarostou, v roce 2002 jsem 

byl po velké povodni zvolen sta-

rostou. Po velké povodni, kdy 

bylo zatopeno přes 500 domů, 

byly Dobřichovice v hrozném 

stavu. Všude bahno, nepořádek, 

poničené komunikace, škola, 

školka, spadlý most pro pěší atd. 

Vše se muselo opravit. Kromě 

obrovských investic do poniče-

né obce jsem měl pocit, že je pro 

další oživení sem potřeba vnést 

po povodních společenský život. 

Začalo to tím, že si obec prona-

jala opuštěný zámek v centru 

města, kde od té doby probíhají 

kulturní akce. Tak vznikly Dob-

řichovické vinařské slavnosti, 

které fungují již 11 let. S místním 

sochařem Petrem Váňou jsme 

začali tradici sochařských sym-

pozií. Úloha radnice? Ta podle 

mě není tu kulturu vytvářet, ale 

připravit prostředí pro to, aby ji 

místní lidé mohli dělat.“

Řídit stát jako firmu?
� Trendem posledních let je 

vstup velkých podnikatelů do 

vrcholné politiky. Například 

heslem Andreje Babiše je ří-

dit stát jako firmu. Je to podle 

vás možné?

Obec nebo město je, řekněme, 

malý stát, ale existuje tady dale-

ko větší kontrola, na všechno je 

mnohem víc vidět. Já podnikám 

ve stavebnictví, ale když jsem tu 

nastoupil jako starosta, veške-

ré podnikatelské aktivity jsem 

v obci ukončil, aby nedošlo ke 

střetu zájmů. Velkopodnikatel, 

který jde do vrcholné politiky 

a pokračuje ve svých podnika-

telských aktivitách (příklad pana 

Babiše), se dříve či později chtě 

nechtě dostane do střetu zájmů. 

Umíte si představit, že v mo-

mentě, kdy se bude rozhodovat 

o zákonech, které budou mít pří-

mý vliv na jeho firmu, či na dota-

ce, které jeho firmy dostávají  že 

on bude nestranný?

Nová tvář v ODS
� Pokud si chci ale vybírat na 

pravé straně spektra, tak dal-

ších možností už moc není. Proč 

bych tedy měl volit ODSku, po 

tom všem, co se v posledních 

měsících stalo?

Za ODS jsem kandidoval několik 

volebních období jako nestraník. 

Členem ODS jsem dva roky a vstu-

poval jsem tam v době, kdy už měla 

problémy. V předchozích letech 

jsem do zastupitelstva kandidoval 

jako nezávislý za ODS proto, že je 

to strana, která ve svém principu 

a ve svých stanovách prezentuje 

to, co já uznávám – tedy umět pře-

vzít odpovědnost za svoji rodinu, 

za svoji obec, za svůj stát. V Dob-

řichovicích je také velkou ikonou 

ODS pan doktor Kratochvíl, bývalý 

starosta, který má vynikající po-

věst. On je pro mě i takovou ukáz-

kou životního vzoru.  

� Co vás vede ke kandidatuře 

do sněmovny?

Především bych chtěl zúročit 

své zkušenosti z komunální 

politiky. Vážný m důvodem je 

též obava z možného nástupu 

komunistů k moci. Můj otec byl 

v padesátý ch letech odsouzen 

jako politický  vězeň na doživotí 

a odseděl si v komunistický ch 

lágrech 14 let. Těchto 14 let 

prožil v nejhorších žalářích, 

jako byl Leopoldov, Mírov 

či Bytíz, v uranový ch dolech 

apod. Až po roce 1989 byl plně 

rehabilitován. A já když vidím, 

jak se tahle strana snaží dostat 

k moci, tak si říkám, že je to pro 

mě určitý závazek proti tomu 

bojovat.

„Chci také ovlivňovat a ne 
jenom nadávat. Mám chuť 
se do dění a rozhodování 
o osudu naší země 
aktivně zapojit 
a zúročit své zkušenosti 
z komunální politiky.“

www.michaelpanek.cz

Nechci jen nadávat, chci ovlivňovat!
Volby jsou za dveřmi a my 

jsme si dali za cíl představit 

vám zajímavé kandidáty, kteří 

mají něco společného s naším 

regionem. A proto, že do 

sněmovny kandiduje starosta 

Dobřichovic, které jsou 

vyhlášené tím, že „tady by 

chtěl žít každý“, nemohli jsme 

starostu Michaela Pánka, 

kandidáta ODS, vynechat. 

S kardinálem Dukou při požehnání opravené sochy Jana Nepomuckého. Komunistický režim, který  uvěznil na 14 let jeho otce jako 

politického vězně, nechal zdevastovat památky v obci a on je teď navrací do původní podoby. „Když vidím, jak se komunisté opět snaží 

dostat k moci, tak si říkám, že je to pro mě i kvůli tátovi určitý závazek proti tomu bojovat,“ říká Michael Pánek

starosta města
Dobřichovice

kandidát do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

Michael Pánek má ke kultuře velmi blízko. V Dobřichovicích založil vinařské slav-

nosti, sochařské sympozium, podílí se na představení Noc na Karlštejně s místními 

ochotníky. Přesto není kultura jeho hlavním programem, tím je školství.

K volbám 
s přehledem…???
Milí čtenáři, připravili jsme pro vás minikvíz s volební 

tématikou. Není nad to si v předvolebním shonu 

lehce zavzpomínat i připomenout některá zajímavá 

fakta, z dob politického pravěku, co říkáte?

1 Prvním předsedou vlády samo-

statné české republiky byl 

a) Václav Klaus

b) Josef Tošovský

c) Miloš Zeman

2 Od roku 1993 se v čele vlády 

ČR vystřídalo celkem

a) 20 premiérů

b) 10 premiérů

c) 120 premiérů

3 Funkční období poslance 

je v Čechách

a) 1 rok

b) 4 roky

c) doživotní

4 Lídrem středočeské kandidátky 

SPOZ je syn bývalého „listo-

padového“ premiéra ČSSR Miloš 

Adamec. Jaké je jeho zaměstnání?

a) lékař

b) úředník

c) nezaměstnaný

5 Jakou komorou parlamentu je 

poslanecká sněmovna

a) horní

b) dolní

c) temnou

6 Stav poslanců poslanecké sně-

movny je v optimálním případě

a) 200 přítomných v případě, že se hlasuje o po-

slaneckých platech

b) 200 přítomných v kantýně, v případě, že ke 

sněmovně promlouvá prezident

c) 200 rozklepaných v případě, že ve sněmovně 

promlouvá Dr. Rath

7 První volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České re-

publiky, které se uskutečnily v 1996, 

vyhrála 

a) ODS

b) ČSSD

c) Republikánská strana 

8 ČSSD získala největší počet 

hlasů ve volbách v roce

a) 1900

b) 1939

c) Vyhrála v každých volbách do PS od roku 1998, 

s výjimkou roku 2006, kdy vyhrála ODS

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6 abc, 7a, 8c



PROČ?

Původně měly být volby do 

Poslanecké sněmovny na jaře 

příštího roku. Tehdy by skonči-

lo řádné čtyřleté působení sně-

movny. Jenže po pádu Nečasovy 

vlády a následném neschválení 

Rusnokova kabinetu přijali v srp-

nu poslanci ústavní usnesení, ve 

kterém požádali prezidenta re-

publiky o rozpuštění Poslanecké 

sněmovny. 

KDY?

Prezident Miloš Zeman poslan-

cům vyhověl a rozhodl o tom, že 

předčasné volby se budou konat 

v pátek 25. října od 14 do 22 ho-

din a v sobotu 26. října od 8 do 

14 hodin. 

KDE? 

Voliči budou o době a místě ko-

nání voleb v obci informováni 

oznámením starosty nejpozději 

15 dnů přede dnem voleb. Je-li 

na území obce zřízeno více vo-

lebních okrsků, uvede starosta, 

které části obce náleží do jednot-

livých volebních okrsků. V ozná-

mení budou uvedeny adresy vo-

lebních místností. 

JAK?

Volič po příchodu do voleb-

ní místnosti prokáže okrskové 

volební komisi svou totožnost 

a státní občanství České repub-

liky platným občanským průka-

zem nebo platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním 

pasem. Voliči, který tak neučiní, 

nebude hlasování umožněno.  

A pozor! Voličem je jen ten stát-

ní občan, který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 

18 let.

HLASOVACÍ LÍSTKY

Voličům budou zaslány hlasova-

cí lístky nejpozději 1 den přede 

dnem voleb. V případě, že dojde 

k jejich poškození nebo ztrátě, je 

možné požádat ve volební míst-

nosti okrskovou volební komisi 

o vydání nové kompletní sady 

hlasovacích lístků. Hlasovací 

lístek se tiskne samostatně pro 

každou politickou stranu, poli-

tické hnutí a koalici. Na každém 

hlasovacím lístku je uvedeno 

číslo určené losem.  

ÚPRAVA HLAS. LÍSTKU

Po obdržení úřední obálky, pří-

padně hlasovacích lístků, vstou-

pí volič do prostoru určeného 

k úpravě hlasovacích lístků. Tam 

vloží do úřední obálky jeden hla-

sovací lístek té politické strany, 

politického hnutí či koalice, pro 

niž se rozhodl hlasovat. Zároveň 

může volič na vybraném hlaso-

vacím lístku zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýš u 4 kan-

didátů uvedených na témže hla-

sovacím lístku vyznačit, kterému 

z kandidátů dává přednost. Jiné 

písemné úpravy hlasovacího 

lístku nemají na posuzování hla-

sovacího lístku vliv. Po opuštění 

prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží volič 

úřední obálku s hlasovacím líst-

kem před okrskovou volební ko-

misí do volební schránky.

VOLBY DOMA

Volič může požádat ze závaž-

ných (zejména zdravotních) 

důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komi-

si o to, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost. V takovém 

případě okrsková volební ko-

mise vyšle k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schrán-

kou, úřední obálkou a hlasova-

cími lístky.

VOLBY V ZAHRANIČÍ

Očekává se, že v termínu voleb 

odjede řada lidí na dovolenou 

do ciziny; vzhledem k volnu 28. 

října půjde totiž o prodloužený 

víkend. I tito občané však mo-

hou volit, a to na zastupitelských 

úřadech ČR pomocí voličského 

průkazu, který získají na svém 

obecním úřadě.

Kolik budeme volit v našem 

regionu poslanců? Přineseme 

v následujícím vydání 

Našeho REGIONU.

Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

Jako ministr práce a sociálních 

věcí musím ihned zpočátku varo-

vat před zjednodušeným výkla-

dem mnohých našich spoluobča-

nů, kterým nejrůznější primitivní 

populistická vyjádření extrémis-

tů podsouvají cizince pracující 

u nás jako jeden z vážného důvo-

du ztráty zaměstnání či nedostat-

ku volných pracovních míst. Je to 

nejen nesmysl, ale navíc se jedná 

o velmi nebezpečný   jev, kte-

rý zvyšuje sociální napětí, vede 

k negativnímu nacionalismu, 

nenávisti vůči občanům jiných 

národností a hlavně odvádí po-

zornost od těch hlavních příčin 

tohoto neutěšeného stavu.

� Jak to tedy vlastně s ekono-

mickou prosperitou a ztrátou či 

tvorbou pracovních míst je?

Jediným zdrojem pro tvorbu 

pracovních míst je bezespo-

ru udržitelný hospodářský růst 

a s tím související posílení reálné 

kupní síly obyvatel. Pro otevře-

nou českou ekonomiku jsou pro 

tento žádoucí stav důležitá napl-

nění dvou skupin předpokladů, 

a to jednak na národní úrovni 

a jednak externí faktory působí-

cí na mezinárodním trhu. I když 

minulé vlády s oblibou vždy ar-

gumentovaly pouze právě objek-

tivními vlivy celosvětové recese, 

přestože řada srovnatelných ev-

ropských ekonomik mírně rost-

la, je po mém soudu třeba kri-

ticky analyzovat zejména jejich 

manažerské chování na úrovni 

vládní exekutivy, neboť to je prá-

vě ten prostor, který lze ovlivnit 

jak stimulačními prorůstovými 

zákony, tak národní strategií 

hospodářské politiky v jednotli-

vých rezortech. 

� Jaké jsou tedy výsledky minulé 

rozhádané vládní koalice v po-

sledních letech?

Pokud jde o reálnou výši hru-

bého domácího produktu, pak 

ani v tomto roce nedosáhneme 

úrovně roku 2008!  Ekonomi-

ka v posledních třech letech po 

sobě klesá a vláda za celé minulé 

období 5 let nebyla schopna při-

jmout s výjimkou plošných ne-

koncepčních nesmyslných škrtů 

žádný významný balíček, který by 

podporoval investice, a to zejmé-

na do infrastrukturních staveb, 

stimulaci průmyslu a proexport-

ní politiky, natož účinně a zod-

povědně koordinovat čerpání 

finančních zdrojů z evropských 

strukturálních fondů. Výsledky 

jsou přímo žalostné. Investice 

jak státní, tak i soukromého sek-

toru klesaly a klesají oproti stavu 

v roce 2008, nová pracovní mís-

ta se prakticky netvoří, spíše je 

možné hovořit o urputném boji 

zaměstnavatelů o udržení pod-

niku v černých číslech. 

� Očekávaná „podpora“ průmyslu 

se projevila ve zdražení energie, 

v plošných škrtech v rozhodují-

cích fondech dopravní infrastruk-

tury a fondu bydlení, skandálech 

a neefektivním managementu 

v České exportní bance a export-

ní pojišťovací společnosti EGAP, 

v nekoncepčním zastavování již 

zahájených staveb a v napros-

tém selhání přípravy 

projektů pro hlavní 

strukturální fondy 

z EU v rezortu dopra-

vy, životního prostře-

dí, vnitra a školství. 

V loňském roce jsme 

tak přišli o více než 11 

miliard korun, letos je 

objem nevratné auto-

matické ztráty finančních pro-

středků více než dvojnásobný! 

� Proklamace místo hospodárnosti

Místo skutečné hospodárnosti 

a efektivního řízení pouze prázd-

né proklamace a laciné řeči o roz-

počtové odpovědností, zatímco 

se celkový dluh vyšplhal, aniž to 

jakákoliv média veřejnosti ráčila 

sdělit, na téměř 45 % hrubého 

domácího produktu, v abso-

lutním vyjádření za řízení státu 

tzv. rozpočtově zodpovědnými 

vládami tak dosáhl neuvěřitel-

ných k 31. 3. 2013 více než 1.750 

miliard korun (před nástupem 

Topolánkovy vlády ke konci roku 

2006 činil státní dluh „pouhých“ 

802 miliard, tj. necelých 25 % na 

HDP)! Na každého občana včet-

ně kojenců připadá tak dnes té-

měř 175.000,- Kč, na pracujícího 

občana více než 356.000,- Kč!  

Ano, to je suma dalších dluhů, 

které nám nadělily minulé pra-

vicové vlády za posledních 7 let, 

v přepočtu na každého obyvatele 

včetně novorozenců ve výši téměř 

sto tisíc korun, na každého pracu-

jícího občana skoro 193.000,- Kč! 

A tak se zdá, že se opakuje historie 

z dob úspěšné Zemanovy vlády, 

kdy změna politiků a jejich vlád-

nutí vyvedla zemi nejen z krize, 

způsobené nespravedlivou priva-

tizací a kolosálními podvody, ale 

dokázala nastartovat i poměrně 

dlouhý ekonomický růst.

� Světe, div se! 

Za této situace se minulý vládní 

slepenec pod vedením slabého 

premiéra Nečase a autoritativ-

ního a samolibého Kalouska 

věnuje místo strategickým opat-

řením ke stimulaci růstu a pod-

poře zaměstnanosti tzv. „důcho-

dové  reformě“, která nejenže 

byla od počátku nesmyslná, ale 

navíc prohloubila na důchodo-

vém účtu deficit o další miliardy 

korun, aby skončila naprostým 

fiaskem, a to včetně zbytečně 

a nezákonně vynaložených ve-

řejných zdrojů na marketink ve 

prospěch soukromých investič-

ních fondů! 

� Drábkův cíl uzdravovat. Sva-

tá prostoto!  

Blízký stranický kolega a mi-

nistr Drábek si dal zase za cíl 

„uzdravovat“ nevyléčitelně ne-

mocné svojí „sociální“ reformou 

a zcela cynicky tvrdil, že nejenže 

spoří miliardy daňovým poplat-

níkům, a ještě je vyvádí z ohro-

žení chudobou. Svatá prostoto! 

K absolutní dokonalosti scházel 

už jenom malý krůček a díky 

nezodpovědnému experimentu 

mohlo dojít ke kolapsu infor-

mačního systému pro výplatu 

všech nepojistných dávek pro 

dva a půl milionů našich spolu-

občanů. Co na tom, že by mno-

ho našich bližních nemělo co do 

pusy, z čeho zaplatit nájem či jak 

obléct děti?

� Heger si zahrál „betla“

Třetí do mariáše party TOP 09 

ministr Heger si zahrál s kar-

tou zdravotnictví (údajně další 

z úspěšných reforem) skvělé-

ho „betla“. Než ale vytáhl svo-

ji poslední kartu, zadlužená 

zdravotnická zařízení se mu 

začala skládat jako domeček 

z karet, aniž se dočkal svého 

„vítězství“! Dnešní bývalou 

koalicí nenáviděná přechod-

ná vláda tak musí v již tak 

Kalouskem vyrabovaném roz-

počtu hledat potřebné miliardy 

k záchraně nemocnic a zdravot-

ních pojišťoven, aby zabránila 

jejich zániku. Inu skutečně hero-

ický výkon, nad kterým se zcela 

určitě s výjimkou bojovníka za 

parlamentní demokracii knížete 

Swarzenberga klidně spát nedá.

František Koníček, ministr prá-

ce a sociálních věcí, podporu-

je SPOZ (PR)

Zdánlivě prostá otázka, 

kterou lze slýchat v mnoha 

regionech, obcích 

a městech, kde zůstává 

bez práce stovky a tisíce 

lidí a naděje na lepší časy 

je zatím v nedohlednu. 

Odpověď na ni ale není 

nikterak prostá, vyžadovala 

by mnohem větší rozsah, 

než je možné v rámci této 

krátké úvahy.

František Koníček, 
ministr a nestraník: 
Tak si říkám, že snad k pochope-

ní základních principů fungo-

vání společnosti není zapotřebí 

laciných frází a nejrůznějších 

blábolů politických stálic, ale 

bohatě postačí zdravý selský 

rozum, v nějž já vkládám svoji 

naději. Už kvůli našim dětem 

a vnukům. Není ani tak důleži-

té, co kdo v nastávající předvo-

lební bitvě dramaticky prokla-

muje a slibuje, je důležité si také 

vzpomenout, co kdo pro koho 

vykonal. Těch velmi zřetelných 

skutečností a důkazů neschop-

nosti a zvůle je kolem nás bohu-

žel víc než dost! Věřte, že je čas na 

změnu. K tomu je zapotřebí vaše 

důvěra a odvaha věci změnit. 

Kdo nám vzal práci 
a prosperitu a co s tím?

V roce 2013 jsme přišli  o 22 miliard 
z EU fondů. Mohlo se zaplatit:
• financování aktivní politiky zaměstnanosti na 5 let

• výstavbu dálnice v délce 100 km

• více než na 2,5 roku financování sociálních 

služeb s dotacemi pro sport

• financování dávek osob se zdravotním postižením 

na 7 let

Dluhy
• celkový dluh je dnes téměř 45 % HDP

• dluh dosáhl k 31. 3. 2013 celkově přes 

1.750 mld. Kč (v r. 2006 byl státní dluh 

802 mld. Kč), tj. cca 25% HDP)

• Na každého občana včetně kojenců 

připadá tak dnes téměř 175.000,- Kč

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se kvapem blíží. Ne všem voličům je však jasné, jak, 

kdy a koho volit. Náš  REGION proto připravil přehled, jak to 
s těmi letošními volbami bude. Poradíme vám ve všem, s jedinou 

výjimkou: Koho volit. To už zůstává na každém z vás…

Poprvé k volbám? Poradíme vám kdy, kde, jak a proč…

Výsledky voleb v roce 2010

Strana
Počet hlasů v %

celkem

Počet hlasů  v %

ve Středočeském 

kraji

Počet poslanců

celkem

Počet poslanců

ve Středočeském 

kraji

ČSSD 22,08 20,52 56 6

ODS 20,22 23,87 53 7

TOP 09 16,70 17,59 41 5

KSČM 11,27 11,0 26 3

Věci veřejné 10,88 10,72 24 3

Zdroj: ČSÚ



Mgr. Helena Langšádlová
kandidátka do PSP ČR

ROZDAT ÚSPORY,
NEBO ODPOVĚDNĚ 
INVESTOVAT?
Rozhodněte 25. a 26. října

VÍME, KAM JDEME

www.top09.cz

Budeme volit do parlamentu. Poznejme, kdo je kdo

Máme dobrou zprávu pro 192 000 občanů, kteří nás volili v roce 2010

Lídr Středočeský kraj: Mgr. Petr Hannig, stojí za ním celoživotní úspěšná práce 

na poli kultury, kde dokázal najít a pomoci těm nejvýraznější umělcům, kteří už 

mnoho let stojí na předních příčkách popularity. Jeho snahou je dostat do politiky 

významné odborníky z různých oborů lidské činnosti a vytlačit tak z ní různé 

vyžírky, kterými se dosavadní politická scéna jen hemží. Názory předsedy na: 

www.hannig.blog.idnes.cz

MUDr. Leoš Středa, lídr Praha, povoláním lékař a vysokoškolský pedagog. Věnuje 

se obezitě, díky jeho dietě StředaForm zhubly tisíce obézních pacientů. Kromě hub-

nutí je odborníkem na estetickou medicínu. Vystudoval lékařskou fakultu, v součas-

né době přednáší na vysoké škole, a zároveň studuje další univerzitní obor: speciální 

pedagogika zaměřený na vzdělávání postižených. V 90. letech byl prvním soukromě 

podnikajícím lékařem u nás, jeho Institut lékařské regenerace a kosmetiky byl nej-

větší kosmetickou firmou u nás s řadou poboček po celém světě, od Kanady, přes 

Evropu, Asii až po Nový Zéland. Nadále se věnuje jen přednášení na vysokých ško-

lách a nadační činnosti. Je členem rady Fondu porozumění Nadace Dagmar a Václa-

va Havlových Vize 97. Přednáší na 1. lékařské fakultě Karlovy Univerzity o monitorin-

gu a terapii obezity a současně o estetické medicíně. Odborné zázemí má na svém 

dalším pracovišti - Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 

technického. Napsal několik knih o obezitě, poslední je Nebezpečný svět kalorií, její-

miž spoluautory jsou také Prof. Rajko Doleček a MUDr. Kateřina Cajthamlová. Mnoho 

let působil v zahraničí, zejména v Kambodži a Filipínách. Na Filipínách byl oceněn 

rytířským titulem Řádu Josého Rizala

SPRAVEDLNOST
ROZUM – CIT

Více na www.szr.cz

Suverenita má ve svém programu SPRAVEDLNOST – RO-

ZUM – CIT, který najdete na, mnoho důležitých návrhů, 

které pomohou ozdravit naši společnost. Při rozhovorech 

s lidmi, Suverenita zjišťuje, že získá nejméně 8 % hlasů 

a doplní tak na trojici nové strany, které chtějí skutečně 

pro občany pracovat.

Volte SUVERENITU

volte SPRAVEDLNOST
Volební program, část spravedlnost: 

1. Chránit poctivého občana a trestat zločince.

2. Zrušit zákon o nepřiměřené obraně – každý, kdo napadne někoho 
nebo něčí majetek, musí počítat s jakoukoliv obranou napadeného.

3. Trest smrti za brutální trestné činy.

4. Zamezit plýtvání peněz poctivě pracujících a odebrat podporu li-
dem, kteří pracovat nechtějí. Nesmí se vyplatit nepracovat. Dětské 
přídavky jen na tři děti. Děti nejsou prostředkem k obživě, ale mají 
být budoucností státu.

5. Zabavit nakradený majetek politikům a jejich kmotrům, zavést 
prezidentský systém a zrušit Senát.

Na naší kandidátkách není J. Bobošíková, ani provaření 

přeběhlíci z ODS, VV... 
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� pokračování ze str. 1

� Jak vás vůbec napadlo pořá-

dat turnaje thajského boxu v Je-

senici?

Několikrát jsem byl v Thajsku 

na dovolené a když jsem viděl 

tento box na vlastní oči, moc se 

mi zalíbil. Začal se mu věnovat 

můj syn a po dvou letech jsme 

se s kamarádem Jirkou Mejst-

říkem rozhodli pro něj a jeho 

klub zorganizovat turnaj Thaj-

ského boxu v našem regionu. 

Byl to doslova skok do nezná-

ma a nevěděli jsme, jestli to or-

ganizačně zvládneme. Tenkrát 

jsem přišel za jesenickým sta-

rostou Zdeňkem Pánkem a je-

likož on sám dřív boxoval, tak 

nám vyšel maximálně vstříc 

a musím říci, že nás stále vý-

znamně podporuje. 

Nutno dodat, že bez sponzorů 

a partnerů by se tato akce ne-

mohla uskutečnit, proto bych 

poděkoval firmám Novera, 

FAHO, LIGS university, Lihovar 

Petrov, Fakeer, Rumpold, TMo-

il, restauraci a pensionu U Ko-

houta, restauraci U Klokana, 

Petr Car, BEMETT, Staving Olo-

mouc, cukrárna Hájek & Hájko-

vá, Tipsport bar Hattrick, LE&-

CO, brašnářství Jagger, White 

Blue Jílové. Zbyněk Pokorný

Sezona 2013-2014 od samotného 

počátku zjara byla pojata netra-

dičně. Trenéři se dohodli s hráči, 

že upustíme od společné před-

sezonní přípravy a že se bude 

připravovat každý hráč sám. 

A na počátku předzávodního 

období trenéři zjistí na motoric-

kých testech hráčskou připrave-

nost na sezonu a kdo nedosáhne 

alespoň celkových průměrných 

výsledků, do A mužstva nebude 

zařazen. Průměrné výkony byly 

převzaty podle průměru extrali-

gových juniorů. O to více se mohl 

klub věnovat jesenickým dětem 

a uspořádal společně s ostatní-

mi organizacemi různé soutěže 

při příležitosti „čarodějnic“, Me-

zinárodního dne dětí a začátku 

školního roku. Na Den dětí se 

sice všechny přípravy uskuteč-

nily, ale nepříznivé počasí nám 

všechno překazilo. Vlastní spo-

lečná příprava začala v polovi-

ně srpna na zimním stadionu. 

Aktivní činnosti zanechali po 

sobě jdoucí kapitáni Honza Čer-

mák a Davka Štíbr. Oproti tomu 

jsme angažovali zajímavé posily. 

Z Litoměřic k nám přišli Ladi-

slav Slížek a Petr Horčička, Piráti 

Chomutov nám uvolnili Martina 

Maláta a z pražské Hvězdy přišel 

na hostování nadějný dvacetile-

tý hráč Martin Krištof. V období 

přípravy se uskutečnila tři přá-

telská utkání. Dvě skončila vítěz-

stvím, se Slavojem Velké Popo-

vice a s kombinovanou Kobrou 

Praha, a remizovali ve Vlašimi na 

velmi pěkném novém zimním 

stadionu s místním Spartakem. 

V této době je již rozjetá mis-

trovská soutěž. V prvním utká-

ní v Černošicích jsme zvítězili 

2 : 1, tentokrát s omlazeným a ne-

bezpečným týmem domácích. 

V dalším střetnutí jsme doma 

ztratili dva body s Dvo-

rem Králové, k d y ž 

jsme prohos-

podařili tříbran-

kový náskok do posled-

ní třetiny a na 

penalty 

p r o -

h r á l i . 

V tomto 

utkání se 

h a t r i k e m 

blýskla po-

sila Láďa Slížek. C h c e m e 

provozovat dobrý sport a dělat 

čest naší obci, ale určitě chceme 

hrát v play-off v soutěži. Jiný vý-

sledek považujeme za neúspěch.

 Jan Kotrba

PSÁRY – Podzimní  sportovní 

dění v obci vyvrcholí v sobotu 

19. října, když v rámci posvícení 

dojde k přátelskému, ale zajíma-

vému utkání fotbalových celků. 

Tým žen Psár  nastoupí totiž pro-

ti staré gardě obce, a to ve 13:00 

hod., po něm se bude hrát mis-

trovské utkání okresního přebo-

ru mezi mužstvem Psár a Ště-

hovicemi B. Na samém začátku  

sportovního odpoledne se utkají 

žáci Psár v mistrovském utkání 

s žáky Zlatníků. To bude mít za-

čátek v 10.00 hodin. Po celý pro-

gram na hřišti v rámci posvícení 

bude připraveno bohaté občer-

stvení a atrakce pro děti. (kt)

„Všichni se snažili a plnili ná-

ročný sportovní program, který 

pro ně připravili trenéři,“ za-

čal líčit své poznatky Miroslav 

Rousek a pokračoval: „Byli od-

povědní a opravdu přípravě na 

novou sezonu věnovali veškeré 

síly a i přes drobná zranění až 

po frakturu ruky trénovali ne-

jen na ledě, ale i v pohybovém 

sále v baletu pod vedením pana 

J. Langmaiera, to ale nebylo 

všechno, ještě na účastníky če-

kala trenérka paní Věra Hraba-

lová s VTP. Na závěr soustředě-

ní se konala velká mezinárodní 

exhibice za účasti PhDr. Věry 

Tauchmanové MBA, předsed-

kyně Českého krasobruslařské-

ho svazu, a přibližně dvou sto-

vek diváků. V nové sezoně bude 

v Grand Prix reprezentovat ČR 

např. Tomáš Kupka, který jako 

host pod vedením trenéra F. 

Pechara trénuje v Popovicích. 

Za uznání stojí i výkon Michaela 

Krále - nejmladšího žáka, člena 

SC Slavoj V. Popovice (trenéři F. 

Pechar a M. Man), který se v Ev-

ropském poháru celkově umístil 

na druhém místě a svůj exhibič-

ní program zajel se zlomenou 

rukou i s dvojitými skoky. Při 

odjezdu vyjádřili všichni účast-

níci uznání personálu HC Slavoj 

pod vedením pana Chocholy, 

protože i v tropických vedrech 

byl led na jedničku. Vedle „šéfa 

zimáku“ udělili účastníci zlatou 

medaili panu Jiřímu Hobzovi, 

který pro všechny účastníky 

mezinárodního soustředění 

zabezpečoval ve svých restau-

racích stravu ve vysoké kvalitě 

a množství. Poděkování patří 

i vstřícnému personálu restau-

race Pod Ledem a Kozlovna.“ 

Tolik tedy Miroslav Rousek a my 

dodáváme, že práci krasobrusla-

řů ve Velkých Popovicích bude-

me sledovat a stejně jako diváci 

se těšíme na soutěže, které se 

v hale uskuteční. (kt)

KUNICE – Na novém volejbalo-

vém stadionku přivítali kuničtí 

volejbalisté první soupeře. Pří-

mo charakteristické bylo to, že 

se jako první představila mládež 

a to minivolejbalisté. Uspořádali 

I. ročník turnaje, který pro ně byl 

přípravou na kvalifikaci Pražské-

ho přeboru. Pozvání do Kunic 

přijaly týmy  Budo Hostovař a VK 

Benešov. Kuničtí, aby si všichni 

zahráli, postavili hned tři druž-

stva.  Ani jedno se však výrazně 

neprosadilo, ostatně v týmech 

soupeřů byly hráčky, které už  

volejbal hrají třeba i tři roky a tak 

jejich převaha byla chvílemi dr-

tivá. I tak byl turnaj pro kunické 

úspěšný a pučný.  Celkovým ví-

tězem se staly hráčky  z Benešo-

va, před  Budo A a Budo B. (kt)

Nevěříte? To jste pak měli vidět 

(21. září) už X. ročník Pochodu 

kocoura Mikeše s hlavním star-

tem v Mnichovicích, kolik tam 

bylo lidí a jak byli vybaveni. Účast 

několika stovek pochodníků ne-

překvapila, to je už dnes běžný 

jev a obliba pochodů stále sílí. Co 

by vás však asi zarazilo, bylo to, 

že většina turistů bez rozdílu, zda 

mužů či žen měla v povinné výba-

vě pomocné opěry nápadně po-

dobné těm, které se užívají v zimě 

na běžkách. Tedy hole. Odborně 

se jim říká nord walking, místo 

ostrých hrotů do sněhu a ledu 

mají gumové či kovové hroty 

a nevídaným způsobem zpříjem-

ňují chůzi v jakémkoli terénu. Na 

turistickém výšlapu s kocourem 

Mikešem byly samozřejmostí 

a někteří účastníci přísahali, že na 

těžkých úsecích, zejména ve stou-

páních, viděli, že se o hole opíral 

i kocour Mikeš. Tras bylo hned 

několik, nejkratší měřila 9 km 

a vedla z Mnichovic do Hrusic, 

nejdelší jménem Hastrmanova 

měřila 32 km a vedla z Mnichovic 

do Hrusic, Ondřejova, přes Třem-

blaty zpět do Mnichovic. Na trase 

bylo možné zdarma navštívit pa-

mátník J. Lady v Hrusicích, stej-

ně jako hvězdárnu v Ondřejově. 

Pochopitelně nechyběly stánky 

s občerstvením a protože neprše-

lo a chvílemi i vysvitlo sluníčko, X. 

ročník Pochodu s kocourem Mi-

kešem opět dokázal, že k pozná-

vání krajiny, která nás obklopuje, 

je pěší turistika nejvhodnější. 

Jan Kotrba

Smělé i reálné cíle
O hokeji v Jesenici hovoříme s Karlem Čuříkem

JESENICE – Hokejisté HC Jesenice už léta patří k předním 

celkům, který ve Středočeském kraji hraje významnou 

roli. Tým trénuje i hraje své zápasy na zimním stadionu ve 

Velkých Popovicích. Ani letošní sezona nebude jiná. O cílech 

i plánech mužstva jsme hovořili s trenérem Karlem Čuříkem, 

který nám prozradil: 

Kořením hokeje jsou souboje brankářů s útočníky, o podobné situace jako na tomto snímku není v žádném utkání nouze

Foto: HC Jesenice

Několik stovek turistů si vyzkoušelo trasy X. ročníku pochodu

I Mikeš měl nord walking
MNICHOVICE – 

HRUSICE – Není to tak 

dávno, kdy se na turistické 

pochody kromě dobrých bot 

a baťůžků nosívaly i láhve 

s pitím a nějaké jídlo, protože 

žádné občerstvovací stanice 

nebyly. Jenže ta doba už 

dávno minula, vše co jsme 

vyjmenovali, patří dnes už 

k samozřejmostem, včetně 

stánků s občerstvením.

Evropští krasobruslaři ladili formu ve Velkých Popovicích

Král skákal se zlomenou rukou
Krasobruslaři Skating Clubu 

Slavoje Velké Popovice 

se zúčastnili 21denního 

mezinárodního soustředění, 

které se konalo na místním 

zimním stadionu za účasti 

27 závodníků z Francie, 

Německa, Maďarska, 

Chorvatska, Rakouska 

a Ruska. Předseda klubu 

Miroslav Rousek se s námi 

podělil o zážitky z této 

společné přípravy. 

Malé jubileum velkýchMalé jubileum velkých

bojovníkůbojovníků

Protože je vždy vyprodáno, 

zajistěte si vstupenky včas na 

www.ticketportal.cz a pro dva 

šťastné máme Soutěž dvě 

vstupenky zdarma!

První, kdo odpoví na otázku:

KDE BYDLÍ ŠAMPION CMTA 
MICHAL KRČMÁŘ,

získává vstupenky, každou 

v hodnotě 390 Kč.

Pište na:

pokorny@nasregion.cz

soutěž

I když kunické minivolejbalistky všechny své zápasy prohrály přece jen dobrá nálad a radost ze hry je neopustila Foto: Kunice

V premiéře si zahráli všichni

Ženy proti staré gardě
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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 3. 10. do 31. 10. 2013

 

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

OdOdOd 3 3. 110. dddo 33311. 1000. 20111133333

0 TEL.: 296 AHA 5 LIPENC

120g120g

PO PÁ 6.00 16.30,

SUPER CENA !
4,50

PAPITA
více druhů, 33g

2,90

SEDITA ATTACK
více druhů, 30g

32,90

NESCAFÉ CLASSIC 3v1
180g

23,95

COCA-COLA
celý sortiment, 2l

21,00

VEJCE M
10ks

33,90

TEMPRANILLO
2005, 0,75l

108,50

TUZEMSKÝ BOŽKOV
0,5l

7,90

TOBLERONE
35g

5,90

CROISSANT ANTONELLI
čokoládový, duo, 50g

49,90

ČAJE TEEKANNE
více druhů, 40x2g

11,95

MATTONI PERLIVÁ 
OCHUCENÁ
více druhů, 1,5l

13,25

RAUCH
citrón, pomeranč, 0,5l

22,70

DrR MANDLE 
blanšírované, 80g

29,90

EXPRES OVESNÉ KAŠE
více druhů, 4x65g

7,90

FITNESS TYČINKY
více druhů, 23,5g

26,90

MERUŇKY PŮLENÉ
720g

31,50

HOTOVÁ JÍDLA HAMÉ
více druhů, 380g

18,90

VEPŘOVÉ MASO
MEI NING
180g

5,50

PAPRIKA SLADKÁ
25g

12,50

DANONE NÁPOJ
více druhů, 320g

15,50

PAŠTIKY CHLAZENÉ
150g

55,00

FRAGOLINO
bianco, rosso, rosato, 0,75l

61,90

MOSKOVSKOE 
IGRISTOE
demi sec, 0,75l

119,90

MYSLIVEC
0,5l

29,95

BRANÍK
2l

79,90

LENOR
2x2l, 2x1,5l

CENA ZA 2l (1,5l)

99,90

LINDOR
více druhů, 200g

10,95

HARIBO
více druhů. 80g-100g

6,90

MILKA TENDER
37g

4,90

SRDÍČKO CLASSIC
125g

9,50

DOBRÉ CONDÉ
75g

10,90

TAVENÝ SÝR
100g

87,50

METROPOL
Bianco, 1l

9,90

MARGOT
100g

6,90

3BIT XXL
51g

12,50

SÝROVÉ KULIČKY
120g

46,90

GRAND AROMA
250g

27,50

RELAX 100%
pomeranč, multivitamín, 1l

17,60

LÍSKOVÁ JÁDRA
100g

3,50

NATURAMYL PUDING
více druhů, 37-40g

12,90

BOBÍK
140g

2,50

ČERSTVÉ DROŽDÍ
42g

20,50

KUŘECÍ GOTHAJSKÝ SALÁM
400g

59,90

CHILLI PAPRIKÁŠ
480g

119,90

BOHEMIA SEKT BRUT
0,75l

119,90

PRAŽSKÁ VODKA
0,5l

47,90

CIELO
Chardonnay, Merlot, 0,75l

314,00

TULLAMORE
0,7l

50

2

P

0
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