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Změny v grantech
DOLNÍ BŘEŽANY – Na zá-

kladě rozhodnutí zastupi-

telstva v hospodaření obce 

dochází od 15. listopadu 

k částečné změně grantové 

politiky vypsáním výzvy na 

podporu projektů v oblasti 

kultury, sportu a volnoča-

sových aktivit v roce 2014, 

které přímo přispívají k roz-

voji komunitního života 

v obci. Finanční alokace na 

tuto výzvu je 100 000,- Kč 

a vypisuje se na první po-

loletí roku 2014 s tím, že 

program bude podpořen 

stejnou částkou i v dalším 

pololetí. Pozor, žádosti je 

třeba podat nejpozději do 

konce tohoto roku.

(red)

KRÁTCE

A je to tady
Přichází čas Adventu. Krásná 

doba spojená mnohdy se zby-

tečně neveselým úsilím o hoj-

nost, lásku, pohodu, dobrotu 

a splněná přání. Křesťanský 

i nekřesťanský svět zahájí ty 

pravé adventní dostihy 1. pro-

since prostým zasunutím zá-

strčky do sítě, čím se rozsvítí 

světla v oknech, štíty domů, 

nebo celá stavení a jde se na to. 

Hrrr na Vánoce!

Ať je to jak chce, většina lidí 

tímhle překotným adventním 

úsilím a zrychlením životního 

tempa alespoň na pár dní zapo-

mene na masáž všedních dní. 

Zapomene na kostrbaté úsmě-

vy hvězd politického nebe, na 

prostoduchost šéfa, zpackanou 

fotbalovou kvalifikaci, nebo tře-

ba nesnesitelnou intuitivní las-

kavost nového softwaru v práci. 

Lítáme tak, že na to nestíháme 

myslet. Zapomeneme. 

Důvod k zapomenutí by ale 

měl být určitě jiný. Vždyť na-

kupovat se dá v klidu a s ra-

dostí. Chci si přeci udělat ra-

dost tím, že budu dělat radost 

blízkým. Prožívat společně 

s blízkými pečení cukroví, vý-

zdobu bytu či domu může být 

zábava a fakt, že jsem zapo-

mněl koupit hladkou mouku 

na vanilkové rohlíčky, oprav-

du není důvod ke stresu. 

Mějme rádi Advent. Je to čas 

příprav na nejkrásnější svátky 

roku. Není to všední čas, je to 

čas jiný a rozdíl, mezi všed-

ní dobou a časem 

Adventu si užijme. 

Dělá to člověka 

člověkem.

GLOSA

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz
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Pustili se do toho po hlavě
Na začátku projektu ,,KALENDÁŘ“ 

stála jen vtipná zmínka o tom, že 

i takto by se daly získat finanční 

prostředky na úpravu požárního 

čerpadla potřebného k požárnímu 

sportu. Bohužel i v tomto sportu 

platí, že bez financí jsou naděje na 

dobré umístění daleko menší. Ocit-

li jsme se totiž v situaci, kdy s kla-

sickým neupraveným čerpadlem 

PS-12 doslova ,,šlapeme na paty“ 

soupeřům s nesrovnatelně silněj-

šími čerpadly. Bohužel zatím není 

v našich silách dosáhnout na lepší 

příčky i přes hodiny a hodiny tré-

ninku, dokonale sehrané družstvo 

i vůli a touze vyhrát. V tomto spor-

tu bohužel platí – lepší a výkonněj-

ší čerpadlo = lepší čas i umístění. 

Nezbývalo nic jiného, než pustit se 

do toho po hlavě a začít fotit.

Manželky v roli modelek
Dali jsme dohromady skvělý tým 

složený ze členů sboru, našich 

přítelkyň, manželek a kamarádek, 

které se ujaly role modelek. O fo-

toaparát se postaral Václav Hodi-

na a Jiří Frankl, art director a retu-

še: Míla Franklová, retuše: Václav 

Hodina a design kalendáře: Jakub 

Melichar. Všichni se do projektu 

vrhli až s nečekanou chutí a elá-

nem ve snaze o co nejlepší výsle-

dek. Není mezi námi žádný pro-

fesionál, který by se živil focením 

nebo modelingem, a i přes to se 

nám povedly nafotit velice kvalit-

ní snímky, na které jsme, myslím, 

právem pyšni. 

Na co se můžete těšit?
Celá výroba od první fotky po fi-

nální verzi kalendáře trvala takřka 

půl roku, všichni zúčastnění obě-

tovali svůj čas bez jakýchkoli ná-

roků na finanční odměnu. Kalen-

dář byl pojat ve smyslu zachycení 

práce hasiče v reálných modelo-

vých situacích. Můžete se těšit na 

záchranu osoby ze skal, požár au-

tomobilu, dopravní nehodu, od-

chyt kočky ze stromu a další. 

Na projektu s námi spolupraco-

vala firma Dräger Safety, s. r. o., 

firma Požární bezpečnost, s. r. o., 

a stanice HZS Jílové. Za tuto pod-

poru děkujeme.

Matěj Zrucký, velitel JSDH a SDH

Cena jednoho kalendáře je 

200 Kč, nebo 200 Kč + (55 Kč 

poštovné) při zasílání poštou. 

Objednávky na tel.: 737 259 138 

nebo na e-mail: hasici@sdh-

lhota.cz. Část z výtěžku bude 

použita na podporu mladých 

hasičů ve Lhotě a dětského tá-

bora Osada u Hadí řeky.

LHOTA U DOLNÍCH 

BŘEŽAN – Členové sboru 

dobrovolných hasičů ze 

Lhoty se letos svérázným 

způsobem rozhodli získat 

finance na úpravu 

požárního čerpadla.

SDH LHOTA 2014

KUPTE SI KALENDÁŘ 

Za volantem 
s mistrem Evropy

Bála se prozrazení 
Seděla naproti nám u stolu, 

něco si malovala na papír a vů-

bec nechtěla mluvit. Na otáz-

ky téměř nereagovala, zarytě 

mlčela, chvílemi po nás loupla 

okem, neusmála se. Taková je 

při prvním setkání. 

� pokračování na str. 5

JESENICE – Šestiletá 

Barča Čepková, školačka ze 

ZŠ Jesenice, je mimořádný 

motoristický talent. Zvítězila 

v několika závodech 

mistrovství ČR a Poháru 

svazu v autokrosovém Racer 

Buggy, v nejmladší kategorii 

dětí 5 – 12 let (kluci i dívky 

pohromadě), kteří jezdí s auty 

Honda o obsahu 160 ccm.

Tajemná Baruška 
za volantem

Školačka 1. třídy z Jesenice je velkým 
talentem autokrosových závodů

V dejvickém hotelu Diplomat 

totiž proběhlo každoroční slav-

nostní vyhlášení nejlepších auto-

mobilových závodníků uplynulé 

sezony. A tak jsme nemohli chy-

bět. Na devadesát cen rozdal pre-

zident autoklubu pan Ječmínek. 

Miroslav Adámek se stal Mistrem 

Evropy v závodech historických 

vozů do vrchu v kategorii C2-B3 

a při té příležitosti mu byla pro-

půjčena Zlatá spona jako výraz 

uznání za mimořádný osobní 

přínos k rozvoji automobilového 

sportu České republiky.

Skvělé zázemí
Pan Adámek ve svém věku poráží 

s přehledem pětadvacetileté zá-

vodníky, především díky zkuše-

nostem a precizně připravenému 

vozu. No, upřímně, má k tomu 

perfektní podmínky a zázemí vy-

baveného servisu. 

� pokračování na str. 7

Řekněte, kdy se vám poštěstí 

povídat si o autech se 

závodníkem, navíc čerstvým 

mistrem Evropy? My jsme 

se v našem posledním 

článku věnovaném novým 

vozům vydali do Modřan, za 

Miroslavem Adámkem, který 

v den naší návštěvy přebíral 

ocenění od autoklubu ČR. 

5555

Česká podnikatelka 
roku 

v našem 
regionu

VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ 

6666

s Janou s Janou 
PaulovouPaulovou

Podpořte nás na cestě 
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DOLNÍ BŘEŽANY
1. 10. – 31. 12. 

• Taneční lekce. Každé úterý 20.30-

22.00 taneční lekce pro dospělé v tě-

locvičně ZŠ Dolní Břežany. Není nutný 

oblek, jen chuť tančit. Rezervace nut-

ná. Více info www.serakovi.cz 

29. 11. – 18:00
• Výroba a zdobení adventních věnců. 

Rezervace nutná, www.mcbrezanek.

cz, mcbrezanek@seznam.cz

30. 11. – 9:30
• Zumba s posilováním. Rezerva-

ce nutná, mcbrezanek@seznam.cz, 

www.mcbrezanek.cz

1. 12. 
• Rozsvěcení vánočního stromu. 
Od 17 hodin na náměstí na Sádkách 

v Dolních Břežanech

7. 12. – 7:00
• Advent v Drážďanech. Výlet s pro-

gramem a obědem, cena: 890,- Kč. 

Rezervace na recepci centra, www.

mcbrezanek.cz

JESENICE
1. 12. – 10:00

• Vánoční trhy a Mikulášská besíd-
ka. Obecní úřad Jesenice 10:00 – vá-

noční trhy 15:00 – Mikulášská besídka 

pro děti 17:30 – rozsvícení vánočního 

stromu+koledy. Vstup: zdarma 

14. 12. – 10:00
• Vánoční pohádka. Od 10:00 

– Vánoční pohádka aneb O zakleté 

čepičářce, Divadýlko Mrak, pohád-

ka pro děti. Společenské centrum 

Jesenice. Vstupné: dítě 50 Kč, do-

provod zdarma 

16. 12. 
• Vánoční koncert Petry Černoc-
ké. Nejkrásnější vánoční skladby 

a hity Petry Černocké. Společen-

ské centrum Jesenice. Vstupné: 

dospělí 200 Kč, děti 100 Kč, jese-

ničtí senioři zdarma 

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 9. – 31. 1. 

• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum 

10. 10. – 28. 2. 
• Výstava ručně malovaných ob-
rázků Barbory Fausové v kavárně 
a galerii U Zlatého korálku. www.

zlatykoralek.cz

13. 11. – 4. 12. – 18:30
• Kurz Umělcova cesta. V kurzu 

„Umělcova cesta“ se podíváme, 

kde jsme zapomněli naše sny 

a začneme je realizovat. Klíčem ke 

štěstí a radosti je kreativita. A tak 

znovuobjevíme, jakými talenty jsme 

byli obdarováni. Všechno je mož-

né. Měsíční kurz 13., 20., 27. 11. 

a 4. 12. Cena: 2 100,- Kč za 4 lek-

ce nebo 1. ukáz. lekce 490,- Kč, 

centrum volného času Elle-ments, 

Jílové u Prahy, info a rezervace: 

603 539 810, www.elle-ments.cz

2. 11. – 30. 3. 2014
• I panenky někde musí bydlet  
– výstava domečků pro panenky

30. 11. – 13:00
• Vánoční jarmark. V sobotu odpo-

ledne se na vás těší stálí i noví prodej-

ci na Jílovském jarmarku, tentokrát 

zaměřeném na Vánoce.

30. 11. – 16:00
• Rozsvícení vánočního stromu. 
Advent je tady... V 16:00 Mikulášská 

nadílka, v 16:30 koledy v podání Vocal 

bandu Ignáce Bavlnky a v 17:00 Roz-

svícení vánočního stromu. Těšíme se 

na vás na náměstí v Jílovém.

30. 11. – 15:00
• Vánoční svatba sněhuláka Karla. 
Veselá pohádka v Kulturním centru 

naladí děti na následující program. 

Tentokrát se teple oblečte, po po-

hádce pokračujeme s Mikulášem na 

náměstí. Vstup 70,- Kč

KAMENICE
30. 11. – 19:00

• Taneční výpravná Show Haf-
la 2013. Bohatý taneční program, 

vánoční trh, světelná show, více 

Hana Lunch, tel. 603 813 852 

11. 12. – 19:30
• Vánoční koncert. Petra Janů se 
skupinou GOLEM. KC Kamenice 

KUNICE
23. 11. – 30. 11. 

• Gastronomická akce Týden ry-
bích specialit. Rezervace stolu na 

kouzelnazahrada@zamekberchtold.

cz nebo 313 039 047, 604 210 931, 

http://www.zamekberchtold.cz/

7. 12. – 9:30
• Sportovní turnaj: Tenis. Dou-
ble mixy – dospělí – smíšené do-

spělé dvojice. Přihlášky na turnaje 

můžete zasílat na sportcentrum@

zamekberchtold.cz nebo na +420 

736 757 577; +420 313 039 771, 

http://www.zamekberchtold.cz/

sportcentrum/

8. 12. 
• Sportovní turnaj: Golf. Spor-
tovní turnaje na Sport centru na 
Zámečku. Zimní Berchtold ALKOM 

Golf Tour 2013/2014. Hráči hrají 

každý měsíc 1 předem vybrané hřiš-

tě s přesnými parametry na moder-

ním golfovém simulátor 3D Blaster. 

Přihlášky na turnaje můžete zasílat 

na sportcentrum@zamekberchtold.

cz nebo na +420 736 757 577; 

+420 313 039 771 

14. 12. – 8:30
• Sportovní turnaj: Tenis. Babytenis 
– pro registrované hráče ČTS. Hráči 

se přihlašují přes IS Českého teniso-

vého svazu http://www.zamekberch-

told.cz/sportcentrum/

15. 12. – 10:00
• Živý Betlém. Příběh zrození Ježíš-

ka. Od 10:00 každou hodinu předsta-

vení. http://www.zamekberchtold.cz/

15. 12. – 9:30
• Sportovní turnaj: Stolní tenis. 
Minimální počet hráčů 4. Přihláš-

ky na turnaje můžete zasílat na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz 

nebo na +420 736 757 577; +420 

313 039 771

LHOTA
14. 12. 

• Sousedské setkání. U vánočního 

stromu na návsi ve Lhotě od 17 hodin 

OHROBEC
30. 11. – 16:00

• Tradiční vázání adventních věn-
ců: dílna pro dospělé a děti. Přijďte 

si vyrobit adventní věnec podle své 

představy. Vše potřebné dostanete na 

místě... S sebou si přineste dobrou 

náladu, chuť k práci a zahradnické 

nůžky… KDY: v sobotu 30. listopadu 

od 16:00 hod. KDE: Kulturní centrum 

Čtyřlístek (obecní statek v Ohrob-

ci – U Rybníků II čp. 6). Rezervace 

na OÚ Hrobec, tel. 257 760 338, 

736 621 921 

8. 12. – 14:00
• Mikulášská nadílka. Čekají nás 

Pletené pohádky, které nám zahraje 

divadelní soubor Čmukaři… a pak 

nás navštíví Mikuláš. KDY: v ne-

děli 8. prosince, 1. představení od 

14:00 hodin, 2. představení od 16:00 

hodin. KDE: kulturní centrum Čtyřlís-

tek (obecní statek v Ohrobci – U Ryb-

níků II čp. 6). Rezervace na OÚ Hro-

bec, tel. 257 760 338, 736 621 921. 

Mikulášská nadílka 50,- Kč/dítě 

OLEŠKO
30. 11. – 17:00

• Rozsvícení vánočního stromu. 
Přijďte s námi společně rozsvítit vá-

noční stromeček, nasát vánoční at-

mosféru, zazpívat koledy. Na Vrškách 

vedle hřiště 

PSÁRY
10. 9. – 17. 12. 

• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 
Dynamická chůze, kardio a posilovací 

cvičení za přítomnosti vašich dětí, na 

čerstvém vzduchu. Hlídání není nut-

né. První lekce ZDARMA. Každé úterý 

10:30 – 11:30. Rezervace, více info 

606 292 464, www.strollering.cz 

SULICE
14. 12. 

• Vystoupení ZUŠ. Pizzerie Brunello. 

Předvánoční vystoupení ZUŠ Jesenice 

ŠTIŘÍN
13. 12. 

• Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers. Premiéra nového programu 

Perly swingu II.

15. 12. 
• Roman Patočka. Adam Skoumal 
(klavír), Pärt – Beethoven – Skoumal...

VESTEC
5. 12. – 17:15

• Mikulášská besídka. Jako každý 

rok pořádá RC Baráček Mikulášskou 

besídku. Na hodné i zlobivé děti se 

těšíme spolu s čertem, andělem a Mi-

kulášem. Čekání si zkrátíme tvořením 

a sportováním. Nebude chybět ani 

dětské minidisco. Nutná rezervace na 

info@rcbaracek.cz

11. 12. – 10:00
• Pohádkohraní. RC Baráček zve 

milovníky pohádek na druhé PO-

HÁDKOHRANÍ. Pohádkový vláček 

nás tentokrát zaveze ke TŘEM 

ZVĚDAVÝM VELBLOUDŮM. V této 

pohádce si bude moci každý za-

hrát, zazpívat i vytvořit loutku. 

Zvládnou to šikulky od 1 a 3/4 roku 

v doprovodu rodičů. Těší se na 

vás autorka pohádek M. Rejnová.

www.rcbaracek.cz

12. 12. – 20:00
• Vánoční hvězda. RC Baráček 

zve příznivce kreativního tvoření 

do svých prostor. Přijďte se naladit 

na Vánoce a vyrobit si dvě tradiční 

vánoční hvězdičky ze skleněných 

dutých perlí. Během kreativního 

semináře se také seznámíte s ná-

ročnou cestou perliček před tím, než 

se dostane na ozdobu. Cena 160 Kč. 

Info na www.rcbaracek.cz
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kam, kdy a za čím

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Vás baví!Vás baví!

  Vánoční dárkové poukazy
DO DIVADLA KALICH V PRODEJI!

Pot šte své blízké a nad lujte pod strome ek dárkové poukazy do Divadla Kalich. Zakoupíte v pokladn  
Divadla Kalich, na pobo kách CK FIRO-tour a CK edok nebo bez front na www.divadlokalich.cz

NEJLEPŠÍ DÁREK JE SKV LÁ ZÁBAVA! HIT MUZIKÁL 
V DIVADLE KALICH 

ZDARMA
VÝPRAVNÝ PROGRAM 

MUZIKÁLU
ke každému nákupu vstupenek

v pokladně divadla! 

„To nejlepší, co je 
v Praze momentáln  

k vid ní.“ Re lex

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 
DO KONCE ROKU

PRO VELKÝ ÚSPĚCH 
PRODLOUŽENO!

MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA 

DO KONCE 
ROKU

„V Divadle Kalich p ipravili doslova 
muzikálovou bombu.“  Blesk magazín

VV DDDVV Di ddl K lili h i ili d l
ZDARMA

ORIGINÁLNÍ CD
v hodnotě 299Kč

ke každénu nákupu vstupenek
v pokladně divadla! 

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

rozvoz osob a jíd
el 

30. 11. – 1. 12. 

Zvěřinové 
hody

INZERCEINZERCE

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

www.pizzerie-brunello.cz

890 Kč

na osobu

SILVESTROVSKÁ
PÁRTY

31. 12.  19:00 – 02:00
 Raut na italský způsob
 Živá hudba DOMINO
 Tombola
 Půlnoční ohňostroj a k němu  

 svařák na zahřátí
 Tradiční novoroční čočka

 s uzenou šunkou

Rezervace na 731 752 751



Devatenáct medailí „Za sta-

tečnost“ bylo uděleno v sou-

vislosti s hrdinskými činy při 

povodních, které letos v červnu 

zasáhly Českou republiku. Mezi 

vyznamenanými bylo také jede-

náct Středočeských hasičů:

Dále byly předány medaile „Za 

věrnost“ příslušníkům HZS ČR, 

kteří slouží u sboru více než 

30 let a významně se podílejí na 

rozvoji a fungování sboru. Me-

daili za věrnost I. stupně převzal 

také npor. Bc. Milan Šíma, ope-

rační důstojník HZS Středočes-

kého kraje, pprap. Martin Kolář, 

hasič ze stanice HZS Řevni-

ce, ppor. Bc. Petr Jeřábek, velitel 

stanice HZS Řevnice a nprap. 

Dana Priknerová, stavební pre-

vence ÚO HZS Mělník.

nprap. Lenka Kostková, tisková mluvčí

Na podzim t. r. jsme ukončili pro-

jekt „Dopravní prvky v obci“ (reg. 

číslo12/016/41200/057/000991), 

který byl dotován z Programu 

rozvoje venkova Osy IV. Leader, 

Místní akční skupina Říčansko, 

Fiche 3.

V rámci projektu došlo k vybu-

dování přechodu pro chodce na 

zvýšeném prahu vozovky, chod-

níku a 6 podélných parkovacích 

stání, z toho 1 místo pro osoby 

se sníženou schopností pohy-

bu a orientace v ulici Říčanská. 

Konkrétně pak po pravé straně 

ulice Říčanská od křížení s ulicí 

Dobřejovická téměř až k místu, 

kde dochází ke křížení s ulicí Tu-

lipánová a kde se nachází Soko-

lovna Průhonice.

Stavební práce zajistila firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní 

stavby STŘED, vybraná v sou-

ladu s pravidly pro výběr doda-

vatele stanovené Programem 

rozvoje venkova.

Do projektu jsou zapojení také 2 

partneři - společnost IMOBA, a.s. 

(provozovatel Sokolovny Průhoni-

ce) a občanské sdružení ČTE! (pro-

vozovatel knihovny Průhonice).

Věřím, že realizace tohoto pro-

jektu významným způsobem 

přispěla ke zvýšení bezpečnos-

ti chodců v této lokalitě, vedla 

ke zklidnění provozu snížením 

rychlosti projíždějících vozidel 

a v neposlední řadě přispěla také 

k mírnému zlepšení nepříznivé 

situace s nedostatkem parkova-

cích stání.

PhDr. Hana Borovičková

starostka obce Průhonice

Projekt BIOCEV společně rea-

lizuje 7 partnerských institucí, 

6 výzkumných ústavů Akade-

mie věd ČR a Univerzita Karlova 

v Praze reprezentovaná 1. lékař-

skou a Přírodovědeckou fakul-

tou.Vědecký program je založen 

právě na vzájemných synergiích 

všech pěti výzkumných progra-

mů. Díky společným výzkum-

ným projektům bude možné od-

halit příčiny chorob, jako např. 

poruchy funkce jater a různých 

nádorových, neurologických 

a imunitních onemocnění a za-

měřit se na personalizaci a in-

dividualizaci léčby, která je bu-

doucností moderní medicíny. 

Spojení výzkumu v oblasti bio-

materiálů s výzkumem kmeno-

vých buněk pak povede ke kon-

strukci tkáňových náhrad, jako 

např. srdečních chlopní a cév-

ních náhrad, které budou pro or-

ganizmus přijatelnější, a výrazně 

tak sníží nežádoucí důsledky léč-

by podávané po transplantacích.

 (red)
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KRÁTCE KRÁTCE

Živý betlém
KUNICE – Na zámku Berch-

told připravili zajímavé vánoč-

ní akce pro celou rodinu. Už 

30. listopadu se můžete těšit 

na Mikulášskou nadílku, která 

začíná koncertem ve 14 hod., 

pokračuje zvonkovým průvo-

dem v 16 hod. a o půl hodiny 

později už naběhnou čerti 

a Mikuláš s knihou hříchů. 

V 17 hodin pak rozsvítí stro-

meček. Nebudou chybět ani 

tradiční zvyky jako lití olova, 

pouštění skořápek... 15. pro-

since pak na vás čeká Živý bet-

lém – charitativní představení 

biblického příběhu o zrození 

Ježíše. Začíná se od 10 hod. 

každou celou hodinu. (red)

Kniha o Posázaví
POSÁZAVÍ – Již druhou pub-

likaci o tomto regionu vydala 

Veronika Kucrová. Po kni-

ze Libeř v raném novověku 

se pustila do svazku z edice 

Zmizelé Čechy a vytvořila tak 

krásnou knihu Posázaví, kde 

poodhaluje kouzlo oblíbené-

ho regionu Posázaví. „Dnes již 

tento nádherný kraj není tako-

vý, jaký býval, a přece znovu 

a znovu každého, i toho nej-

většího samotáře, Zlatá řeka 

zláká a uchvátí.“ Přestože tuto 

větu napsal písničkář Bob Hu-

rikán v roce 1940, neztrácí nic 

ze své aktuálnosti. Rozmarná 

řeka stále otevírá svou náruč 

nejen trampům, ale i obdivo-

vatelům starých vodních děl, 

románských kostelů, maleb-

ných obcí a polozapomenu-

tých městeček. (red)

Permoníček hledá 
pomoc

JÍLOVÉ U PRAHY – V souvis-

losti s nově připravovaným 

informačním systémem hle-

dají v MC Permoníček progra-

mátora se znalostí webových 

technologií, který by nám byl 

schopen s realizací pomo-

ci. Nabídka je vhodná zejmé-

na pro tatínka nebo maminku 

z Jílového a okolí, kteří využijí 

služby našeho mateřského 

centra, případně pro studen-

ta/ku VŠ technického zamě-

ření, který/á může realizaci 

využít k rozvoji svých progra-

mátorských dovedností nebo 

jako ročníkovou/bakalářskou 

práci. Více informací na tel. 

731 401 820 nebo zuzana.ma-

tiaskova@mcpermonicek.cz.

(red)

Pozor na honitbu
ŠEBEROV – Místní myslivec-

ké sdružení pořádá v honitbě 

MS Šeberov tradiční podzimní 

hon, a to 30. listopadu – Rozkoš 

od 8.00 hod., 6. prosince – u Ku-

čery od 8.00 hod. a 14. prosince 

– Floret od 8.00 hod. Dbejte 

prosím v těchto dnech zvýše-

né bezpečnosti a nenechte své 

čtyřnohé mazlíčky volně pobí-

hat v těchto lokalitách. (red)

Peníze do školek
KRAJ – Výbor regionální rady 

schválil na svém posledním 

jednání celkem devět projek-

tů v celkové výši 156 mil. Kč. 

Jedná se především o projekty 

z oblasti dopravní infrastruk-

tury a rozvoje měst. Kromě 

toho také schválil vyhlášení 

nové výzvy na oblast mateř-

ských škol u obcí od 500 do 

5 000 obyvatel v celkové alo-

kaci ve výši 103 mil. Kč. Zdroje 

pro vyhlášení této výzvy byly 

získány odstoupením od dvou 

projektů Nemocnice Kolín, 

které jsou předmětem trest-

ního řízení a vrácením 80 mil. 

Kč z prostředků původně urče-

ných na projekty města Klad-

na. Podrobné informace jsou 

zveřejňovány na stránkách 

www.ropstrednicechy.cz 

(red)

Aukce přinesla úsporu
VELKÉ POPOVICE – Ten, kdo 

se rozhodl účastnit se aukce 

elektrické energie a plynu, ur-

čitě neprohloupil. Průměrná 

úspora na dodávkách plynu 

je 25,40 %, průměrná úspo-

ra na dodávkách elektřiny je 

30,37 %. Vítěz aukce nebude 

na svou žádost uveřejňován, 

každý z účastníků aukce ale 

samozřejmě může na vyžá-

dání dostat jmenovitě infor-

maci o svých individuálních 

výsledcích v aukci – tato de-

tailní data má OÚ k dispozici. 

Podpis smlouvy s novým do-

davatelem z e-aukce se bude 

konat dne 28. 11. od 16:00 do 

18:00 v knihovně. (red)

Rohaté povídání
JÍLOVÉ U PRAHY – Na čer-

tovské bytosti se připravili 

v kulturním centru a při-

chystali odpoledne s názvem 

Rohaté povídání v podání 

Ireny Ričlové. Můžete se těšit 

na pekelné historky, diva-

délko, písničky a připrave-

no bude i něco na zub. Vše 

se odehraje 7. prosince od 

15 hodin v dětském oddělení 

Městské knihovny. (red)

Oslava adventu
JESENICE – Na první advent-

ní neděli se opět přichystala 

obec a připravila vánoční 

trhy, Mikulášskou besídku 

pro děti, „svařák“ od pana 

starosty a rozsvícení vánoč-

ního stromu před budovou 

obecního úřadu.  (red)

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

INZERCEINZERCE

Dobrý den, setkal jsem se v po-

slední době s reklamou několika 

společností, které mi nabízely 

smlouvy mé společnosti přizpů-

sobit „novému obchodnímu prá-

vu“. Dokonce mi bylo tvrzeno, 

že v případě, že tak neučiním, 

bude má společnost zrušena. 

Je na tom něco pravdy?

Děkuji, Karel P. 

Jak již jistě téměř 

každý zazna-

menal, v rámci 

rekodifikačního 

procesu české-

ho soukromé-

ho práva dojde 

k nahrazení stá-

vajícího občan-

ského a obchodního zákoníku. 

Od roku 2014 vstoupí v účinnost 

nový občanský zákoník a s ním 

zákon o obchodních společnos-

tech a družstvech, pro který se 

ustálil název zákon o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“). 

Podle tohoto zákona (ZOK) se 

zrušují ta ujednání, která jsou 

v rozporu s donucujícími usta-

noveními tohoto zákona a ob-

chodní korporace jsou povinny 

do šesti měsíců od nabytí jeho 

účinnosti přizpůsobit společen-

ské smlouvy jeho úpravě a doru-

čit je do sbírky listin obchodního 

rejstříku. Pokud by tak neučinily, 

rejstříkový soud je k tomu vyzve 

a stanoví dodatečnou přimě-

řenou lhůtu (lze předpokládat 

přibližně měsíc) k nápravě, po 

jejímž marném uplynutí může 

soud společnost zrušit a nařídit 

její likvidaci. Vzhledem k tomu, 

že soud komunikuje se společ-

nostmi výhradně prostřednic-

tvím datových schránek, je nut-

né mít tuto informaci na paměti. 

Zásadní je též, že ujednání smluv 

o výkonu funkce a o odměně se 

mají ZOK uzpůsobit ve stejné 

šestiměsíční lhůtě, jinak platí, že 

je výkon funkce bezplatný. 

Zaujala vás naše poradna?

Potřebujete vyřešit nějaký 

problém?

Napište nám.

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

PRÁVNÍ
PORADNA
Povinnost podnikatele dle NOZ

Zbavili se poslední povodňové škody

Nové dopravní prvky v obci Průhonice

Na kámen poklepal Rusnok

Obec navíc zainvestovala nový 

povrch komunikace z betonové 

dlažby. Rovněž bylo v ulici zříze-

no stání pro kontejnery na sepa-

rovaný odpad a nová zatravněná 

stání pro parkování aut. „Na jaře 

příštího roku zde bude realizová-

na výsadba veřejné zeleně. Z jed-

né z nejhorších ulic tak vznik-

ne velmi pěkná obytná zóna,“ 

uvedl Věslav Michalik, starosta 

obce. Obnova dešťového odvod-

nění navazuje na rekonstrukci 

propustku pod hlavní silnicí ve 

směru na Jesenici, který byl v dů-

sledku červnové povodně rovněž 

poškozen a jehož opravu finan-

coval Středočeský kraj. Opravou 

ulice Pod Struhami tak v Dolních 

Břežanech končí odstraňování 

škod, které letošní povodeň na-

páchala na obecním majetku. 

Zdroj: Dolní Břežany

V průběhu letošního podzimu 

byla zrealizována oprava 

ulice Pod Struhami v Dolních 

Břežanech. Díky dotaci 

z ministerstva dopravy ve 

výši 2,7 mil. Kč se podařilo 

obnovit dešťové odvodnění, 

které zabrání v budoucnu 

opakování záplav přilehlých 

rodinných domů.

VESTEC – Poklepání na 

základní kámen stavby 

BIOCEVu se 7. října 

zúčastnil i předseda vlády 

v demisi Jiří Rusnok. Na 

téměř 26 000 m2 vzniknou 

laboratoře a zázemí pro 

600 zaměstnanců, z toho 

450 vědeckých pracovníků.

Soutěž o nejlepší vánočku Velkopopovicka 
 9:00–12:00 – přihlaste vlastní vánočku do soutěže 
 12:00–15:30 – hodnocení vánoček návštěvníky akce
 16:00 – vyhlášení nejlepších vánoček 

12:00, 13:00, 14:00 a 15:00  Prohlídka pivovaru 

 12:00–16:00 Výroba Velkopopovického betlému

 15:00–15:30 Vánoční koledy v podání ZUŠ Velké Popovice

 10:00–18:00 Nová zimní a vánoční kolekce v Kozlím obchůdku 
Při nákupu nad 300 Kč obdržíte dárek.

Kozlí nadílka
8. prosince 2013
v pivovaru Velké Popovice

Pravidla soutěže najdete na  
www.pivovar.kozel.cz

JÍLOVÉ U PRAHY – Medaile a plakety HZS  ČR převzali 

24. října, v prostorách Trojského zámku v Praze hasiči, civilní 

zaměstnanci i občané, kteří v uplynulém období prokázali 

osobní statečnost. Ocenění se udělují u příležitosti státního 

svátku vzniku samostatného Československého státu.

 Díky dotaci se podařilo obnovit dešťové odvodnění přilehlý ch rodinný ch domů

Jedenáct statečnýchJedenáct statečných

• nprap. Tomáš Hrachovec, velitel družstva ze stanice HZS Jílové

• pprap. Pavel Pešek, hasič ze stanice HZS Jílové

• nstržm. Tomáš Žiška, hasič ze stanice HZS Jílové

• nstržm. Ladislav Burián, hasič ze stanice HZS Jílové

• nstržm. Zdeněk Rous, hasič ze stanice HZS Jílové

Ocenění páni hasiči ze Stanice Jílové u Prahy 

převzali medaile na Trojském zámku v Praze

Foto: HZS Jílové
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Tel.: 777 336 805, Mobil: 777 333 899
e-mail: g.radev@seznam.cz

MASO UZENINY Restaurace
Selský statek

Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 775 336 805

obchodní partner LYONESS

Denně křupavé pečivo
z vlastní pekárnyy

www.radev.eu

    Přijímáme objednávky na
FIREMNÍ VEČÍRKY pronájem prostor zdarma

    Přijímáme rezervace na
SILVESTROVSKOU PÁRTY

     NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
PŘIJĎTE OCHUTNAT

KDYŽ UZENINY, TAK OD RADEVA

PROČ?
PROTOŽE

JSOU DOMÁCÍ

MASO:
 VEPŘ. PEČENĚ B. K. 139 Kč/kg

 VEPŘOVÁ KÝTA B. K. 129 Kč/kg

 KUŘECÍ PRSA B. K. 120 Kč/kg

 KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZEK 118 Kč/kg

UZENINY:

Platnost 1. až 31. 12. 2013
 TURISTICKÝ SALÁM 99 Kč/kg

 VYSOČINA SAL. 140 Kč/kg

 HERKULES SAL. 170 Kč/kg

 UZENÝ BOK S. K. 99 Kč/kg

 BYLINKOVÁ KLOBÁSA 114 Kč/kg

 UZENÁ KRKOVICE B. K. 130 Kč/kg

 VINNÁ KLOBÁSA-POCTIVKA 95 Kč/kg

 EXTRA PÁLIVÝ SALÁM ŠAVLE MEČE 95 Kč/kg

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

MIMOŘÁDNÁ AKCE
Výprodej skladových zásob 2013

Fiat Punto 1,2 LPG 
pětidveřový s bohatou výbavou a klimatizací

www.fiat.dojacek.cz

Cena LPG je zhruba polovina ceny benzinu.  

S každým čerpáním LPG tak šetříte 40%.

Akce platí do vyprodání zásob.

Kolbenova 31, Praha 9

Tel.: 602 442 977

U Seřadiště 7, Praha 10

Tel.: 602 355 533

Vršovická 70, Praha 10

Tel.: 603 449 710

ZÁRUKA
na vůz 5 let

Nyní od
225 000 Kč

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 ODVOZ

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

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

VAN GILLERN s.r.o.

NABÍZÍME
K PRONÁJMU

VOLNÉ PROSTORY

(90 m2)

ve výrobním areálu
v Kamenici – Olešovicích

Volejte:

602 200 020

INSTRUKTORY 
LYŽOVÁNÍ

VÝUKA BLÍZKO PRAHY
Hledáme instruktory lyžování pro sezónu 2013/14

do Skiareálu Chotouň (Jílové u Prahy).

Požadujeme kvalifikaci a spolehlivost. 

Výhodné platové podmínky. Info na tel.: 723 705 008

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem v Průhonicích 
přijme do hlavního pracovního poměru: 
Vedoucího (mistra) autoprovozu a údržby
Organizování práce řidičů/údržbářů  (5 osob), provádění drobných údržbářských prací, 

navrhování řešení oprav, jednání se servisními firmami, vedení agendy autoprovozu.

Požadujeme: vzdělání střední odborné, manuální zručnost, řidičský průkaz sk.B, 
bezúhonnost, vlastní iniciativa, plat.zařazení dle NV 564/2006Sb.

Nabízíme: sociální program, stravenky, 28 dní dovolené

Zkušenosti z řízení autoprovozu a vedení menšího kolektivu výhodou.

Strukturovaný životopis posílejte na email: rostislav.simecek@ibot.cas.cz

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku Zámek 1, 252 43 Průhonice



� pokračování ze str. 1

Baruška si stále malovala, vů-

bec se jí nechtělo debatovat.  

Jen prozradila, že v lavici sedí 

s Matoušem a také to, že jí ně-

které děti ve škole trochu závi-

dí, že jezdí v autě. Otec  Martin 

Čepek (inženýr vlastnící firmu 

na ladění motorů pro sportov-

ní jízdu) to už nevydržel a ujal 

se slova: „Vidíte ji, a taková je 

téměř pořád,“ byla jeho první 

vysvětlující slova a pokračoval: 

„Strašně dlouho Barča tajila 

ve školce i nyní ve škole před 

spolužáky i všemi ostatními, 

že jezdí autokros. Až teď před 

několika dny trochu uvolnila 

své embargo na to, co vlast-

ně dělá. Mlčela do té doby, 

než bylo jasné, že je skutečně 

úspěšná. Nyní vzala do školy 

nějaké fotky, ale pořád se tím, 

že má úspěchy, nechce chlu-

bit. Jezdíme už rok tu naši nej-

mladší kategorii, ale sami jsme 

s mámou netušili, že bude tak 

dobrá. Absolvovala celkem čtr-

náct závodů a pokaždé byla na 

stupních vítězů. Z toho jednou 

vyhrála, sedmkrát byla druhá 

a šestkrát třetí. Je to nevídaný 

výsledek, který jsme nečekali, 

chtěli jsme jen tak vyzkoušet 

atmosféru závodů, poznat, jak 

jezdit. To jsme skutečně ne-

mohli tušit, že k tomu bude-

me mít tak výborné dispozice. 

Všechno však necháváme na 

ní samotné, do ničeho ji ne-

nutíme. Pochopitelně jsme jí 

nápomocni, auto připravím, 

probíráme, jak takticky jezdit, 

na co se zaměřit, při prohlídce 

tratí hledáme místa, kde je nej-

vhodnější předjíždět, ale jinak 

si Barča všechno řídí sama. Je 

to až neuvěřitelně zodpovědná 

osobička, která se dokáže sama 

skvěle soustředit a připravit 

nejen fyzicky, ale především 

psychicky na každý závod.“ 

Místo panenek auta
Paní Daniela Čepková naši 

rozpravu s Barčou a otcem 

Martinem pochopitelně pečli-

vě sledovala společně s dalšími 

dvěma dcerami. Po nějakém 

čase to přece jen nevydržela 

a zasáhla do debaty. „Ona je 

tak trochu jiná odmalička,“ 

přiznala paní Daniela: „Nikdy 

si nehrála s panenkami, ani 

žádnou nemá, ale vždycky se 

zajímala o auta. Vezme au-

tíčko, převrátí ho, má i svoje 

domácí dětské nářadí a za-

čne se šťourat v motoru, točí 

volantem, upravuje kolečka, 

prostě autíčka jsou její život. 

Taková je vlastně pořád. Do-

jede závod, auto je špinavé, 

ostatní jdou pryč, ale Barča 

ne. Vezme špachtli, nějakou 

stříkačku a začne auto čistit 

a opečovávat. Nikdo to na ní 

nechce, táta často říkal, že jí 

auto vyčistí, ale ona to vždycky 

odmítne. Dělá si to sama. Auta 

má prostě ráda. Nebo uvedu 

jiný příklad, že je skutečně tak 

trochu zvláštní. Když prší a na 

trati to klouže a je bláto, jezdí 

jako ďábel.“ 

„Když to klouže, tak mě to 

baví, hlavně předjíždět,“ sko-

čila nám do řeči Barča a zase 

se ponořila do svého automo-

bilového světa. 

Umí se soustředit
„Vidíte, taková je,“ přidal otec 

Martin a opět se ujal slova: 

„Ona se umí soustředit na kaž-

dý závod. Před startem jsem ji 

mnohokrát pozoroval, ona si 

ničeho nevšímá, je zádumčivě 

soustředěna do svého světa. 

Říká, že prožívá závod. Je cí-

levědomá, pozorná a v pravou 

chvíli dokáže podat maximální 

výkon. Nevím, po kom to má, 

já se sice úpravami aut živím, 

ale nikdy jsem nic moc nejez-

dil, nevím, kde se to v té naší 

holce bere. I další dvě dcery 

se o auta zajímají, máme to 

v rodině, ale Barča, to je pří-

pad sám pro sebe. A to vlastně 

nemáme  pořádně kde tréno-

vat. Nejbližší tréninková trať je 

v Poříčí nad Sázavou, ale ono 

to všechno stojí dost peněz. 

Někdy zajedeme do Humpol-

ce, tam to je skvělý, ale zase 

to jsou náklady. Raději se sou-

středíme na úpravu motoru, 

technickou přípravu a jen tak 

si někdy jízdu Barča vyzkouší 

na nějaké louce. Ale to není 

podstatné, auta Buggy Havel, 

s kterými se jezdí, není tak 

těžké ovládat, Barča se smířila 

i s tím, že vlastně jezdí s klu-

kama o dva i tři roky staršími. 

A poráží je. Nejlepší školou pro 

ni i všechny další mladičké zá-

vodníky jsou závody. Toho se 

snažíme plně využívat.“

Do příští sezony přejeme Ba-

rušce Čepkové co nejvíce úspě-

chů a jízd bez havárií. Její vý-

kony budeme i v příštím roce 

sledovat a informovat vás, 

naše čtenáře.

Jan Kotrba

Školu Sunny Canadian In-

ternational School založila 

v roce 2002 po svém návratu 

z Kanady, kde dlouhou dobu 

žila, s cílem zajistit kvalitní 

dvojjazyčné vzdělání pro svou 

malou dceru. Školka a škola je 

v současné době navštěvována 

již více než 330 dětmi ve věku 

od 1,5 do 15 let a poskytuje 

pracovní příležitosti pro skoro 

80 zaměstnanců. 

„Počátky byly velmi složité, 

plné boje s byrokracií a závis-

tí, ale letos nás čeká další velký 

krok, a to stavba nového gym-

názia zakončeného českou 

i mezinárodní maturitou, čímž 

bude naplněn můj sen o kvalit-

ním dvojjazyčném vzdělávání 

od školky až po maturitu pod 

jednou střechou. Díky mož-

nosti internátního ubytování 

budeme moci na gymnázium 

přijímat nadané děti z celé 

České republiky.“

Škola je akreditovaná MŠMT 

a nabízí dvojjazyčný školní 

vzdělávací program respektují-

cí české osnovy, který je zkoor-

dinován s osnovami kanadské 

provincie Alberta. „Zpočátku 

vůbec nešlo o obchodní záměr. 

V Kanadě jsem studovala i pra-

covala a dobře vím, že tato 

země již tradičně patří, co se 

školství týče, mezi nejlépe hod-

nocené země světa. A já jsem si 

po odjezdu z Kanady přála toto 

skvělé vzdělání nabídnout i své 

dceři a dalším báječným čes-

kým dětem.“

Paní Alice Štunda je původně 

chemická inženýrka, naroze-

ná v Praze ve znamení Střelce. 

Vystudovala business mana-

gement v kanadském Edmon-

tonu, kde deset let žila a pra-

covala na ropných vrtech a kde 

se jí narodila i dcera Christi-

na. Pro ni založila v roce 2002 

dvojjazyčnou mateřskou škol-

ku, později školu a dnes zde 

vzniká i nové gymnázium, 

které bude stejně jako školka 

a škola řízené srdcem a láskou 

maminky a podnikatelky, která 

chce poskytnout dceři a všem 

ostatním žákům na své škole 

co nejlepší bilingvní vzdělání 

a vstup do života.

Prestižní soutěž „OCENĚNÍ ČES-

KÝCH PODNIKATELEK – OCP“ 

je od roku 2008 významným 

projektem, jehož cílem je pod-

pořit a zviditelnit malé, střední 

a velké podniky v České repub-

lice, které jsou vlastněny ze sta 

procent českými ženami. V le-

tošním roce bylo z databáze od-

borného garanta CRIF – Czech 

Credit Bureau vybráno 11 885 

potencionálních kandidátek, 

z nich bylo vybráno 397 semifi-

nalistek s nejlepšími ekonomic-

kými výsledky.“ (red)
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Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

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

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

SOUp nabízí vyučení a studium v těchto oborech:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

Cukrář / Prodavač / Kuchař / Kuchař – číšník
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou Podnikání

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  3. 12. 2013, 23. 1. a 18. 2. 2014 od 10-17hod. Ostatní dny po tel. domluvě.

OTEVÍRÁME 
ČESKO-KANADSKÉ 
GYMNÁZIUM 

Sunny Canadian International School
 Bilingvní výuka v českém a anglickém jazyce, možnost dalších jazyků
 Výuku zajišťují zkušení čeští středoškolští profesoři a pedagogové 
z anglicky hovořících zemí – rodilí mluvčí

 Možnost získat českou a/nebo i mezinárodní maturitu
 Kvalitní příprava pro studium na českých i zahraničních univerzitách
 Nová moderní budova v Jesenici u Prahy – 10 minut MHD 

 z metra Opatov
 Špičkové vybavení přírodovědných laboratoří a specializovaných 
učeben, sportovní zázemí

 Stipendijní program pro nadané studenty pro celou dobu studia 
 (1.–4. ročník)

 Jedenáctiletá tradice školy vzdělávající již více než 330 žáků

 Rovněž již probíhá registrace do první třídy základní školy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
12. 12. 2013 a 27. 1. 2014    

Více informací PaedDr. Jana Zbirovská, 
zbirovska@sunnycanadian.cz, tel. 734 570 671

www.sunnycanadian.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

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

 +420 603 452 641 

Dolní Břežany, 

Na Vršku 242

Jazyková a vzdělávací agentura

Merry Christmas &  Happy New Year 2014

JESENICE – Ocenění 

„Česká podnikatelka 

roku“ v kategorii středně 

velkých podniků převzala 

7. listopadu zřizovatelka 

a majitelka jesenické školy 

Ing. Alice Štunda.

„Čeká nás velký krok“
říká čerstvá držitelka ocenění „Česká podnikatelka roku“, Ing. Alice Štunda

„Počátky byly velmi složité, plné boje s by-

rokracií a závistí, ale letos nás čeká další 

velký krok, a to stavba nového gymnázia 

zakončeného českou i mezinárodní matu-

ritou, čímž bude naplněn můj sen o kvalit-

ním dvojjazyčném vzdělávání od školky až 

po maturitu pod jednou střechou“

Tajemná       Baruška za volantem

Baruška se dokáže skvěle soustředit, sedí v kokpitu svého autíčka a v mysli si projíždí trať, na které pak dokáže jezdit až neuvěři-

telnou rychlostí a s velikou razancí. Vždy ji doprovází otec a maminka, s nimiž se i ráda fotografuje. Foto: D. Čepková



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

DARUJTE POUKAZ
v libovolné hodnotě.
Kontaktujte nás a vše zařídíme 

i bez nutné návštěvy na prodejně...

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

Vánoce
v teple

Tipy na dárky

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

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

� Patříte mezi naše přední ko-

mičky. Čím si vysvětlujete, že 

dobrých ženských komiků vlast-

ně moc není?

Předpokladem této profese je 

umět se zesměšnit, nesnažit se 

být pořád krásná a dokonalá, 

prostě důsledně vnímat  sebe 

samotnou i danou situaci z nad-

hledu. Já mám asi to štěstí, že 

se na sebe dokážu dívat z ptačí 

perspektivy. A to i na ty tragič-

tější události v životě. Sleduji se 

seshora a kolikrát se nemůžu 

přestat smát, když vidím,  jak 

strašlivě se chovám, absolutně 

neadekvátně situaci. To opravdu 

miluju – život v takových absur-

ditách. Na jevišti potom stačí si 

na tyto chvilky vzpomenout. 

� Jakou roli hraje humor ve va-

šem životě?

Humor je pro mě zásadní zále-

žitost! Mám vždycky  příjemný 

pocit, když se mi podaří druhé 

rozesmát, na divadle i v sou-

kromí. Neříkám, že je to v živo-

tě  úplně nejvíc, ale když řeknu 

něco, čemu se ostatní zasmějí, 

fakt mě to potěší. Nedovedu si 

představit, že bych třeba žila 

s člověkem, kterému smysl pro 

humor chybí. Nikdy nevím, co si 

s takovými lidmi mám povídat. 

Záměrně řeknu nějakou koninu 

a nejhůř je, když vidím v očích 

naproti sobě absolutní prázdno, 

když to na druhou stranu stolu 

zkrátka vůbec nedopadne. To se 

pak koukám rychle ztratit.

� Co vás nejvíc otravuje? 

Souvisí to s koncem předchozí 

odpovědi - čas strávený s lidmi, 

kteří se většinou zajímají hlavně 

sami o sebe. Sílu mi bere taky 

hloupost, arogance, jíž je u nás 

víc než dost, a zoufalý nedosta-

tek tolerance. Ten tu pociťuji 

hodně silně.

� Jak si pak udržujete dob-

rou náladu?

Právě tím, že si velmi úzkost-

livě vybírám lidi, mezi kterými 

chci být, a pak se z nich šíleně 

raduji. Dobíjím se sportem, 

přírodou – k té jsem hodně po-

korná, vážím si toho, že mohu 

být její součástí.

� Navíc jste se jí přestěhováním 

na venkov hodně přiblížila…

Daleko silněji si tam uvědomu-

jete její koloběh. Oproti městu 

máte možnost na vlastní kůži 

pocítit, že jaro střídá léto, léto 

podzim a tak dále, protože 

jste s přírodou více propojeni. 

Přijde mi, že ve městě je tohle 

všechno vidět méně. Kolikrát 

jsem ani  nevnímala, jaké roč-

ní období právě je. A také je 

tu mnohem snazší si udržovat 

fyzičku. Stačí vytáhnout kolo 

z garáže, vzít psi na dlouhou 

procházku nebo jen tak vyběh-

nout za dům.

� Nakolik je pro vaši profesi dů-

ležitá fyzická krása?

Já bych ji nepřeceňovala, proto-

že ještě více v ní funguje vnitřní 

krása. Znám spoustu nádher-

ných holek, ze kterých na jeviš-

ti nic neleze. Jejich předpisově 

dlouhé nohy se po několika prv-

ních minutách okoukají a pře-

stanou fungovat. Naproti tomu 

bych mohla vyjmenovat řadu 

hereček, které možná nemají 

nejideálnější míry, ale na jevišti 

jsou prostě neodolatelné a neu-

stále vás něčím přitahují.

Jaroslav Panenka

DIVADLO KALICH – Možná 

to zní jako fráze, ale setkání 

s herečkou Janou Paulovou 

vás doopravdy nabije dobrou 

náladou na dlouhé týdny 

dopředu. Stejně jako komedie, 

ve kterých hraje se svým 

nerozlučným parťákem Pavlem 

Zedníčkem v pražském 

Divadle Kalich.

PRPR

Jana Paulová hraje v nové 

komedii Divadla Kalich 

po boku další vynikající 

komičky Ivy Janžurové. 

Jak se tato francouzská 

komedie jmenuje?

1. Zamilovat se

2. Sbohem, zůstávám! 

3. Bez předsudků

Tři z vás, kteří jako první správ-

ně odpoví, obdrží po DVOU 

DÁRKOVÝCH VSTUPENKÁCH 

na libovolné představení ko-

nané v Divadle Kalich. 

Odpověď zasílejte na: 

info@nasregion.cz

Jana Paulová: Nesnažím se být pořád
 krásná a dokonaláá SOUTĚŽ 

O VSTUPENKY

INZERCEINZERCE

Vykliďte skříně

Vánocní
BURZA

Vánoční burza je opět zde a my 

děkujeme, že přispíváte nejen 

svými inzeráty, které se na našem 

webu už začínají kupit a které 

v příštím vydání Našeho REGI-

ONU naleznete v novinách i na 

webových stránkách, ale hlavně 

tím, že místo platby za inzerát 

u nás posíláte DMS zprávy na 

konto Nadace Naše dítě. „Jsem 

moc ráda, že jste opět přišli s tou-

to Vánoční burzou, moc mě těší, 

když vidím, jak v tomto období 

narůstá konto Nadace a my mů-

žeme díky všem lidem z regionu, 

kteří svou DMS přispěli, pomoci 

dalším dětem. Věřte, že ty děti 

vaši pomoc potřebují,“ řekla nám 

Zuzana Baudyšová, ředitelka Na-

dace Naše dítě. A tak tedy pro-

berte svůj šatník, zrevidujte dě-

tem hračky s kterými si nehrají, 

ale jiným udělají radost, prolezte 

půdu, sklepy i garáže a zbavte se 

všeho, co vám zde překáží. Váš 

inzerát na prodej bude v našich 

novinách nebo na webu uveřej-

něn zdarma – stačí ho zadat přes 

jednoduchý formulář na www.

nasregion.cz – Vánoční burza 

a pak poslat dms v hodnotě 30 Kč 

ve tvaru DMS(mezera)NASE-

DITE na telefonní číslo  87777. 

Nezjistíme, zda jste DMS poslali, 

ale věříme ve vaši slušnost a těší-

me se, že pomůžete postiženým, 

zneužívaným a týraným dětem, 

kterým Nadace Naše dítě pomá-

há. A proč zrovna využít k prodeji 

či nákupu Náš REGION? Kde jin-

de se noviny dostanou přímo do 

150 000 schránek ve vašem okolí?

(lb) 

Inzeráty zadávejte na 
www.nasregion.cz
Vánoční burza bude 
uveřejněna 12. 12. 

Svatý Mikuláš z Myry byl bis-

kup v Lykii a mezi lidmi proslul 

štědrostí k potřebným a zachra-

ňoval nespravedlivě obviněné. 

Pro množství zázraků, které se 

udály na jeho přímluvu, je také 

někdy zván Mikuláš Divotvůrce. 

Jde o jednoho z nejuctívanějších 

svatých v celém křesťanství, ve 

východních církvích je po Panně 

Marii druhým nejuctívanějším 

svatým vůbec. Je patron námoř-

níků, obchodníků, lukostřelců, 

dětí, lékárníků, právníků, studen-

tů i vězňů. 

Nejznámější legenda o Mi-

kulášově dobročinném zása-

hu vypráví, že jeden zchudlý 

šlechtic poslal své tři dcery 

do veřejného domu, aby si vy-

dělaly jako nevěstky na věno 

ke svatbě. Mikuláš však hodil 

oknem v noci třem mladým 

ženám po jednom sáčku se 

zlaťáky, takže nemusely při-

stoupit na otcovo řešení. Další 

legenda, která bývá často zná-

zorňována: Mikuláš pomáhá 

lodi, která se dostala do tísně 

na moři a jejíž námořníci ho 

vzývali. Mikuláš je proto často 

znázorňován i s kotvou.

Aby nad námi letos Mikuláš při-

mhouřil očko a přehlídl v knize 

hříchů něja-

ký ten lehký 

p r o h ř e š e k , 

který se tam 

jistě nedopat-

řením dostal, 

přichystali jsme 

si pro něj dárek. Při 

procházce v lese jsme 

nasbírali silnější větvič-

ku, doma seřízli a vznikl tak 

základ pro postavičky. 

Na ně jsme s dětmi 

nakreslili třpytivými 

barvami postavičky 

anděla, čerta i Mi-

kuláše. Lehce jsme 

odloupli kůru a do 

vzniklé mezery 

vložili z kartonu 

vytvořenou čepi-

ci pro Mikuláše 

i rohy pro čerta 

a andílkovi jsme 

vystřihli z karto-

nu křídla 

a ty polepili 

stříbrným ba-

lícím papírem 

a přilepili na 

zadní část. Po-

třeby na výrobu 

jsme zakoupili 

u paní Šebíko-

vé v obchodu Ro-

mantika – kreativní svět, 

Oplanská ulice, Újezd 

nad Lesy a v papírnic-

tví Lenka V Dubči v ulici 

Za Pavilónem. 

Lenka Bartáková

Patron všech vězňů
Mikuláše, který přijde 

zúčtovat se všemi hříšníky 

i odměnit hodné děti, 

zná každý. Bytost, která 

v předvečer svého svátku 

chodí v doprovodu 

pekelných čertů i nebeských 

andělů, rozdává po bytech 

i staveních odměny a listuje 

v knize hříchů, opravdu není 

třeba představovat. Ale víte 

vlastně, kdo to 

Mikuláš je? 

č

vznikl tak 

čky. 

tmi

ými

čky 

Mi-

e

n

t

Z

STUDIO LOTOS
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INZERCEINZERCE

Dík za dva body

Školáci, chcete se naučit bruslit?

Dvakrát skórovali do kabin

Derby Slavoj V. Popovice – HC Jesenice po nájezdech 4 : 3 

Tradice nebyla porušena ani ten-

tokráte, i když utkání podle tre-

néra Slavoje Karla Holého bylo 

jedno z nejhorších za poslední 

čtyři léta. Přesto se však Slavoj po 

samostatných nájezdech radoval 

ze zisku alespoň dvou bodů. 

První třetina začala pro domácí do-

cela nešťastně, když prvních 5 mi-

nut hráli jen se čtyřmi hráči. Do-

mácí se úvodnímu tlaku ubránili 

a dokonce měli šanci dát gól. Všem 

ujel Tomáš Krátký, ale neuspěl. 

V 16. minutě vstřelil úvodní bran-

ku famózní střelou Petr Culka. Ke 

konci třetiny hráli přesilovku 5 na 

3, ale vůbec se jim nepodařilo do-

stat se do třetiny. Ve druhé třetině 

pokračovali domácí v přesilovce 

5 na 3, i přes velkou snahu neměli 

za celou dobu možnost vystřelit 

na branku. Po skončení přesilovky 

dostali možnost hrát další počet-

ní převahu, ale ta trvala pouhých 

11 vteřin a navíc o minutu později 

zasáhl rozhodčí. Vylučoval. I přes 

to se dokázali ubránit. V 31. minu-

tě domácí navýšili náskok na 2:0. 

Další vyloučení domácích a Je-

senice využila možnost a snížila 

skóre na 2:1. Ve zbytku třetiny se 

pouze vylučovalo a k pohledným 

akcím hodně chybělo. Jeseničtí 

hokejisté zahájili 3. třetinu velmi 

neukázněně a hned ve třetí minu-

tě hráli oslabení 5 na 3. Domácí 

však nedokázali využít této velké 

šance k navýšení skóre o 2 branky. 

Hosté hned po skončení oslabení 

skóvali a vyrovnali utkání na 2:2. 

Dlouho se nic nedělo, až když Petr 

Braniš využil ve vlastním oslabení 

chybu bránícího hráče a přesnou 

střelou poslal domácí do vedení 

3:2. To však vydrželo pouze 12 vte-

řin. V konci utkání se nic nestalo 

a utkání směřovalo k nájezdům. 

V nájezdech uspěl pouze Martin 

Moravec a zařídil 2 body pro do-

mácí. Branky domácí: 16. Culka 

(Petrželka) 31. Culka (Chochola) 

57. Braniš rozhodující nájezd Mo-

ravec. Branky hosté: 35. Formánek 

D. (Patera) 45. Horčička (Sládek) 

57 Formánek (Voháňka). Koneč-

ný výsledek 4 : 5 po samostatných 

nájezdech. Přihlíželo 453 platících 

diváků, což je jedna z rekordních 

návštěv na stadionu. Jan Kotrba 

VELKÉ POPOVICE – Derby 
mezi Slavojem V. Popovice 

a HC Jesenice v mistrovské 
soutěži Středočeského kraje 
mívají příchuť velkých střetů 

vzájemných rivalů.

Oslovili obce
Vedení TJ Slavoj Velké Popovice 

totiž oslovilo okolní obce s na-

bídkou výuky bruslení pro děti 

mateřských a základních škol. 

Během týdne se na velkopopovic-

kém zimním stadionu vystřídají 

děti z MŠ Sulice, Nespeky, Vel-

ké Popovice, Petříkov a Říčany. 

Pravidelnými bruslaři jsou také 

žáci Základní školy Olešovice. 

Po Novém roce se tradičně při-

pojují žáci velkopopovické školy 

a Jesenice. S prvními krůčky na 

bruslích, ale i se zdokonalováním 

těch zdatnějších pomáhají dětem 

ti nejpovolanější. Instruktoři na 

ledě jsou totiž trenéři místního 

krasobruslařského oddílu a hráči 

hokejového „A“ mužstva Slavoj 

Velké Popovice. Podle počtu dětí 

bývá do výuky bruslení zapojeno 

najednou až 7 instruktorů.  Z dětí 

je na první pohled vidět nadše-

ní a radost z nově naučených 

dovedností. Spokojenost vyjad-

řují učitelé, vychovatelé a v ne-

poslední řadě také rodiče dětí. 

Vlastně i těm všem patří dík za to, 

že dětičky bruslí. Pro pohybově 

nadané děti, ale i pro ty v bruslař-

ských začátcích „kostrbatější“, se 

tady otevírá možnost aktivního 

sportování v hokejovém či kra-

sobruslařském oddíle TJ Slavoj. 

Aktuální informace ze sportov-

ního dění  v těchto oddílech mů-

žete sledovat na www.hcslavoj-

velkepopovice.cz, případně na 

www.scslavojvelkepopovice.cz.

Nepatříte-li k těm šťastnějším, je-

jichž děti absolvují bruslení v rám-

ci své školy nebo školky, nemusíte 

zoufat. TJ Slavoj pořádá navíc dva-

krát týdně (v úterý od 14.30 a v pá-

tek od 14.00) veřejné kurzy brusle-

ní pro děti a mládež. 

Text a foto: Jan Kotrba

VELKÉ POPOVICE 

Iniciativní hokejový klub Slavoje 

Velké Popovice se snaží 

o nové pojetí využití volného 

času mládeže. Jedním 

z pozoruhodných počinů je 

Školička pro mladičké bruslaře 

ze základních škol okolních 

měst a obcí. 

Proto o zápas 15. kola byl veliký 

zájem. Navíc kuničtí čtyři kola 

po sobě nevyhráli. Trenér Jaro-

slav Peřina už před zápasem tvr-

dil, že jde o těžkého soupeře. 

Názor trenéra Peřiny před 

utkáním: „Soupeř se nebude 

jen bránit, bude hrát i dobrý 

rychlý fotbal. V posledních třech 

utkáních jsme získali pouze bod 

s propastným skóre 1:8, což nás 

samozřejmě netěší a pokusíme 

se to v utkání nějakým způso-

bem změnit, abychom skóre 

trochu vyrovnali, získali tři body 

a mohli zimní přípravu začít 

s větším klidem.“ 

Po utkání: „Pro nás to dnes bylo 

šťastné utkání. Dvakrát jsme 

dokázali skórovat do kabin a to 

rozhodlo o našem vítězství. Prv-

ní poločas jsme měli více ze hry, 

působili jsme fotbalovějším do-

jmem, ale výraznější šanci jsme 

si nevytvořili. Na konci prvního 

poločasu se rozhodovalo o osu-

du utkání. Nejprve měli hosté 

obrovskou šanci Sedláčkem, ale 

naštěstí pro nás neproměnili. 

Hned vzápětí zakončoval Ilko 

a jeho střela skončila na ruce 

hostů a Svoboda z penalty neza-

váhal. Dnes to nebylo utkání na 

krásu, ale poctivě jsme pracovali 

jak dopředu, tak dozadu a trpě-

livost se nám vyplatila v závěru 

utkání, kdy jsme Kordiakem roz-

hodli o našem vítězství. Jsou to 

pro nás nesmírně důležité body, 

protože tabulka je opravdu vel-

mi vyrovnaná.“

FK Kunice – Převýšov  2 : 1 (kt)

KUNICE – Domácí 

fotbalisté v předposledním 

kole a v posledním zápase 

na domácím hřišti hostili tým 

Převýšova, velkého rivala, 

který umí získávat body i na 

cizích hřištích.

Při každém bruslení nesmí chybět společ-

ná fotografie, a to nejen na památku…

� pokračování ze str. 1

Ten je součástí autosalonu 

v Modřanech, kde prodávají nové 

Škodovky. A právě o nové Škodě 

Rapid jsme si povídali. Během 

diskuse se k nám přidal mistr 

dílny Václav Neubert a servisní 

technik Jiří Rada, kteří s panem 

Adámkem objíždí závody již hez-

kou řádku let a mají nemalou zá-

sluhu na tak velkém úspěchu. 

Mezi Fabií a Octavií
„Víte, Škodovka potřebovala vy-

plnit mezeru mezi úspěšnou Fa-

bií a novou Octávií, kde je velký 

skok. A Rapid je podle mě skvělá 

volba. Nový Spaceback – jak mu 

ve Škodovce říkají, k nám při-

šel teprve nedávno, ale už jsem 

měl možnost se s ním několikrát 

projet a řeknu vám, jsem z něj 

nadšený,“ začíná naší debatu 

pan Adámek.

Přidává další přednosti – „skvěle 

drží na silnici, v zatáčkách máte 

velmi dobrý pocit. Navíc ne-

dávno tu byla jedna paní. Měla 

představu o nové Octavii, ale já 

ji posadil do Rapidu a ona že ho 

bere. Vysvětlil jsem jí, že nesedí 

v Octavii, ale v Rapidu ale ona už 

nechtěla z auta ven,“ směje se 

pan Adámek. 

Při pohledu na oba vozy – novou 

Octavii jsme testovali na pod-

zim, mu dám za pravdu. Osobně 

bych si vybral – především kvůli 

ceně Rapida. Navíc, nyní ve spe-

ciální akci můžete mít skvěle vy-

bavený model Spaceback Style 

Plus od 329 900 Kč.

Názor redakce:
A teď můj osobní názor: Krásné 

auto, zvlášť v červené metalí-

ze, která mu 

opravdu sluší, interiér velmi so-

lidní i v základu, ovšem na jednu 

drobnost. Pod názvem spaceback 

bych čekal velký kufr. A ten je, ku-

podivu objemově menší ne v Ra-

pidu hatchback. Spaceback je také 

o něco kratší než „běžný“ Rapid 

– přesně o 17 cm. Musím přiznat, 

že tohle mě na kombíku alias spa-

cebacku jaksi zklamalo. Nicméně 

zavazadlový prostor je s objemem 

415 litrů stále tak akorát.

Malá statistika
V říjnu byla značka Škoda jed-

nou z deseti nejprodávaněj-

ších aut v Evropě. Tabulce 

prodejů vévodí jednoznačně 

Volkswagen. Počkejme si, jak 

zaboduje Rapid spaceback a zda 

jeho zásluhou neposkočí Ško-

dovka o nějakou tu příčku výš. 

To ale až po Novém 

roce v dalších číslech 

Našeho REGIONu.

Zbyněk Pokorný

Za volantem 
s mistrem         Evropy

K Vltavě 1114/36

Praha 4 – Modřany

Tel. 241 773 799

www.autoadamek.cz

Otevřeno 

po – pá: 7.00 – 18.00

so: 8.00 – 12.00

Styl  + 17“ antracitová hliníková kola RAY  + vnější zpětná zrcátka v lesklé černé barvě  + spoiler 
v leštěné černé barvě  +  prosklená panoramatická střecha s prodlouženým zadním oknem  + zatmavené 
přední mlhové světlomety a zadní svítilny  + Dynamic paket

Komfort  + rádio SWING - 2 DIN s CD a MP3  + SUNSET - vyšší stupeň zatmavení oken vzadu  
+ tříramenný kožený volant s ovládáním rádia  + MAXIDOT

Bezpečnost  + přední mlhové světlomety s CORNER funkcí  + Low-Xenon světlomety

Cena od 329 900 Kč

Editor doporučuje:

Nový Rapid 

Spaceback Style Plus

Nejprodávanější auta v EU a EFTA

značka prodej v říjnu

Volkswagen 134 578

Ford 75 534

Renault 73 883

Peugeot 66 816

Opel/Vauxhall 62 936

Audi 58 810

Citroen 53 469

BMW 51 472

Mercedes 50 858

Škoda 48 193
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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 28. 11. do 31. 12. 2013

 

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

OdOdOd 2 288. 11.1 dd do 33131. 12122. 2000 313131313

15,90

PILSNER URQUELL
330ml

SUPER CENAA

RQUELL

PENCE, K RADOTÍNU

S

L.: 296 8228 306: 296 82

108,50

TUZEMSKÝ BOŽKOV
0,5l

35,90

ČOKOLÁDOVÉ BANKOVKY
různé druhy, 60g

9,25

COCA-COLA
plech, 330ml

23,95

COCA-COLA
celý sortiment, 2l

29,90

HAPPY DAY
pomeranč, multivitamín, 1l

62,90

PRAŽSKÁ ŠUNKA
340g

10,50

HŘEBÍČEK CELÝ
20g

22,50

CUKR KRUPICE
CUKR KRYSTAL
1Kg

28,90

HUSÍ JÁTRA V HUSÍM SÁDLE
140g

2,35

VEJCE M
10ks, cena za 1ks

114,50

BOHEMIA SEKT
demi sec, 0,75l

149,90

GILETTE MACH3
4 náhradní hlavice

13,50

SVAŘENÉ VÍNO 
13g

23,50

BRAMBOROVÝ SALÁT
0,48g

231,00

ŠVARCVALDSKÁ ŠUNKA
na prkénku, 200g

21,50

SÝR PRESIDENT
plátky, 100g

24,90

GOTHAJ
400g

63,90

TRAMÍN ČERVENÝ
0,75l

34,50

FIGARO ÚSMĚV
karamelový, nugátový, 150g

46,90

MILKA
více druhů, 300g

94,90

VELVET
200g

26,50

EXCELLA
100g

27,50

RED BULL PLECH
více druhů, 250ml

37,90

SÝR HOLANDSKÁ GOUDA
červené, zelené pesto, plátky, 100g

175,00

JADEL
120g, cena za 1Kg

69,00

SÝR ROUGETTE
jemný, kořeněný, 320g

449,00

ŠVARCVALDSKÝ
VÁNOČNÍ PYTLÍK

89,90

PEPRMINT BOŽKOV
0,5l

146,50

BECHEROVKA
0,5l

59,90

BOUSOV NA PEČENÍ
0,5l

129,90

GRIOTKA BOUSOV
1l

69,50

PARTY LIKÉR 
0,5l

,
ROVROVÝ SAÝ SALÁTLÁT

30-13.00  TEL

PLECH
50ml

49,90

SVATOMARTINSKÁ VÍNA
Muller Thurgau, Zweigeltrebe, 

Modrý Portugal, 0,75l

50

CEE
TATT L

PILSNER UR
33

ILSNER UR
30ml

50 9 90

12,50

TUC
více druhů, 100g

49,90

SUPER CENA

200g

34,50

PICKWICK 
EXCLUSIVE MOMENTS
více druhů, 10x2g

plech, 330m

0g

1Kg

95,00

RIO MARE LOSOS FILETY
oleji, ve vlastní šťávě, 150g

SÝR
červe

69,00

DELIKATESY HELEB
ušené švestky s tyrolským špekem, 
sýr gouda s tyrolským špekem, 150g

é pesto, plátky, 100g

0

4,50

EXC
100g

AREÁL VE

jemný, kořeněný, 320gjem

90

LL

SÝR PRE
plátky, 100g

A
,

CENA

SUPE


