
Kromě běžné pekárny plní též 
funkci chráněné dílny. Pekár-
nu naleznete přímo na návsi 
a svůj provoz spustila již bě-
hem listopadu. Smyslem ce-
lého projektu je zaměstnat 
lidi se zdravotním omezením, 
a tím jim usnadnit integraci 
do společnosti a žít normální 
smysluplný život. Někteří sem 
chodí pomáhat na 2, jiní na 

4 hodiny denně a pracují jak 
v pekařské dílně, tak i v přileh-
lé prodejně pečiva.

Krok do neznáma
Příprava a realizace projektu 
pekárny byla pro Domov Lagu-
na velkým krokem do neznáma, 
protože s tímto typem provozu 
neměli dosud žádné zkušenosti. 
Aby pekárna mohla od začátku 

vyrábět kvalitní pečivo, neobe-
šla se bez cenných rad a pomoci 
odborníků pekařů a technologů, 
zejména pana Albrechta z firmy 
Kontinua a pana Chocholeho 
z firmy Delta Mlýny. K dostání je 
základní pečivo – chléb, rohlíky, 
housky, které není rozpékáno 
z polotovarů, ale je vyrobeno 
z vlastního zadělaného těsta. 
Dále si zákazník může vybírat 
ze sladkého pečiva domácí vý-
roby – buchty, řezy, perník, ma-
kovky. Do budoucna je v plánu 
prodávat též cukrářské výrobky 
vlastní výroby – zákusky a dorty. 
Už dnes je v pekárně připraveno 
posezení, kde si k pečivu můžete 
objednat i kávu jako v cukrárně. 
Výhledově by mohla začít fungo-
vat i roznášková služba pečiva. 
Psáry Mgr. Jakub Adámek.

 pokračování na str. 5
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Kdo upekl 
nejlepší?

vávrův palouk opět ožil

33 7

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz
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Milí čtenáři, dopisovatelé a inzerenti,přejeme vám klidné prožití svátkůa těšíme se na společnou plavbuv novém roce.   Redakce NR

Milí čtenáři,
je začátek Adventu a vy právě 
držíte v ruce poslední výtisk 
Našeho REGIONu v letošním 
roce. Díky vám jsme celý rok 
přinášeli informace o dění v re-
gionu, reportáže, rozhovory 
i fotografie z akcí napříč regio-
nem. Dovolte malé ohlédnutí. 
Letošní rok byl rokem voleb-
ním. Volili jsme mezi Milošem 
a Karlem, premiér Nečas mezi 
manželkou a budoucí manžel-
kou, záchranáři a hasiči mezi 
ohněm a povodní, v sámošce 
mezi bio nebo nebio, českým 
či polským, regionálním či do-
vozem. Někdy výsledky naší 
volby poznáme hned, jindy 
až po nějakém čase. Dovolte 
mi za celý tým Našeho REGI-
ONu popřát vám všem, našim 
čtenářům a každodenním vo-
ličům, abyste s výsledky těch 
vašich voleb v roce 2014 byli 
spokojeni. A pokud budete, 
dejte nám o tom vědět tak, jak 
jste to dělali v letošním roce. 
Díky stovkám mailů s vašimi 
články a fotkami jsme vytiskli 
přes 3,5 milionu stran novin 
a roznesli je do více než 200 
tisíc poštovních schránek ve 
vašem okolí. Vážíme si vašeho 
zájmu, vaší přízně a přejeme 
krásné Vánoce a krásný nový 
rok 2014! 
Za redakci Našeho 
REGIONu

P.F. 2014

Zbyněk Pokorný
pokorny@nasregion.cz

VeseléVánoce
5 až 6

CHOTOUŇ – Začalo mrznout, 
ale sníh ani meteorologové 
moc nepředpovídají. Spíš leh-
ké oteplení a další trpělivost 
při čekání na sníh. Zdá se ne-
konečné, ale přece jen střed-
ní Čechy nejsou určeny pro 
velké sněhové příděly. A tak 
sněhová děla v lyžařském are-
álu v Chotouni začala už chrlit 
první sníh, ale přišlo oteplení 
a s tím i zhoršené podmínky 
pro dosněžování. Přitom podle 
slov provozovatelů vše je při-
praveno k zahájení provozu. 
Také lyžařská školka pro děti 
bude v plném provozu a jezdit 
se bude každý den, a to i do 
pozdních večerních hodin. 
Dobrou zprávou také je, že 
ceny jízdného se oproti loňsku 
vůbec nemění. Více informa-
ci o stavu a možném zahájení 
provozu lze získat na telefonu 
721 115 584. (kt)

JESENICE – Na vánoční kon-
cert Petry Černocké, který se 
uskuteční v pondělí 16. pro-
since od 19:00 hodin ve Spole-
čenském centru, mají jeseničtí 
senioři jako vánoční dárek od 
obce vstup ZDARMA. Vánoč-
ní koncert Petry Janů, který byl 
plánovaný na sobotu 21. pro-
since, byl z organizačních dů-
vodů ze strany produkce Petry 
Janů ZRUŠEN! Obec Jesenice 
však vánoční koncert pro své 
občany chtěla uspořádat, proto 
jsme zajistili Vánoční koncert 
Petry Černocké. Omlouváme se 
za nastalé změny a věříme, že na 
všem dobře známou Saxanu se 
rádi přijdete podívat. Vstupen-
ky jsou již v prodeji v pokladně 
OÚ Jesenice. Vstupné: dospělí 
200 Kč, děti 100 Kč.

(red) Zdroj: OÚ Jesenice

dárek pro seniory

děla pracují, ale…

pekárna jako terapie

PSÁRY – Otevřením Pekárny Laguna se podařilo dokončit 
unikátní projekt na podporu zdravotně postižených.  

Za pultem vás totiž kromě zaměstnanců pekárny obslouží 
i klienti psárského Domova Laguna. 

Když je v noci mráz, děla pracují, ale sníh se jen obtížně udrží na půdě, která 
není promrzlá Foto: Ski Chotouň

Kdo povede ódéesku?
REGION – „Občanskou 
demokratickou stranu by 
podle nás měl vést tým lidí, 
mezi nimiž jsou jak zkuše-
né a uznávané osobnosti, 
tak nové tváře, které se těší 
důvěře voličů u sebe doma. 
Přesně taková je i naše nomi-
nace na předsedkyni a mís-
topředsedy,“ říká Michael 
Pánek, starosta Dobřichovic 
a předseda ODS na Praze-
západ. ODS Praha-západ 
nominovala kandidáty do 
vedení regionu. Za předsedu 
by chtěla Jana Skopečka a za 
místopředsedy Michaela 
Pánka, předsedu na Praze-
západ, a Romana Jandíka, 
místopředsedu Praha-západ. 
O vedení se rozhodne 21. 12. 
v Mladé Boleslavi. Kongres, 
rozhodující o celostátním 
vedení strany, se bude konat 
18. a 19. ledna v Praze. Náš 
REGION bude u toho.

(red)

kRÁTCE

Náves již několik týdnů voní čestvým pečivem od klientů 
Domova Laguna v Psárech. Díky dotaci se podařilo 
zrekonstruovat nevyužitý objekt a zprovoznit pekárnu

Foto: Zbyněk Pokorný, Jakub Adámek
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K dostání je chléb, rohlíky, housky,  buchty, řezy, perník, makovky...



2 www.nasregion.cz

 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 

 JESENICE
14. 12. – 10:00

• Vánoční pohádka. Od 10:00 – Vá-
noční pohádka aneb O zakleté čepi-
čářce, Divadýlko Mrak, pohádka pro 
děti. Společenské centrum Jesenice. 
Vstupné: dítě 50 Kč, doprovod zdarma 

16. 12.
• Vánoční koncert Petry Černocké. 
Nejkrásnější vánoční skladby a hity 
Petry Černocké. Společenské centrum 
Jesenice. Vstupné: dospělí 200 Kč, 
děti 100 Kč, jeseničtí senioři zdarma 

21. 12.
• Thaibox. Od 19:00 – Velkolepá 
show drsných mužů a žen – Thajský 
box. Společenské centrum Jesenice. 
Představí se české i zahraniční špičky 
včetně regionálních borců. Partnerem 
akce je Náš REGION. 

13. 1. 
• Vánoční koncert. Od 17:30 – Vá-
noční koncert žáků ZUŠ Jesenice. Spo-
lečenské centrum Jesenice. Vstupné: 
zdarma 

 JÍLOVÉ U PRAHY
2. 9. – 18. 12. – 10:30

• Strollering – tak trochu jiná pro-
cházka aneb mateřská v pohybu. 
Dynamická chůze, kardio a posilovací 
cvičení za přítomnosti vašich dětí, na 
čerstvém vzduchu. Hlídání není nut-
né. První lekce ZDARMA. SRAZ každé 
pondělí a středa 10:30 – 11:30 v par-
ku pod muzeem u jezírka. Rezervace, 
info 606 292 464, www.strollering.cz 

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

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.zla-
tykoralek.cz

14. 12. – 13:00
• Welcome to Jílové fest. White blue 
music club vás zve na tento nejen hu-
dební zážitek. Zahrají Kapitán Nemo, 
Angels, Annabel, Womacklee, Motion 
Food a další. Dále výstava obrazů, vi-
deoprojekce, čtení a recitace. Vstup od 
13 hod. 100,- Kč, od 21 hod. 50,- Kč

14. 12. – 14:00
• Fimo pro dospělé – náramek. 
Sobotní kurz 14-18 hod., modelování 
z hmoty FIMO pro dospělé nebo větší 
děti v doprovodu dospělého. Naučíte 
se základní postupy při výrobě šper-
ku, jako je vytvoření „canu“, česky 
válečku, jeho krájení a příprava pro 

pečení. Z kurzu si odnesete vlastno-
ručně vytvořený náramek, brož. Lek-
torka: J. Krupičková, cena: 420,- Kč, 
doprovod 50,- Kč, info a rezervace: 
Elle-ments, www.elle-ments.cz, tel. 
603 539 810

15. 12. – 15:00
• O statečném kováři Mikešovi. 
Kulturní centrum v Jílovém u Prahy 
zve na klasickou pohádku o klukovi, 
který vyrazí do světa... V sále Kultur-
ního centra zahraje divadlo Dokola. 
Vstup 80,- Kč

17. 12. – 15:30
• Výtvarný ateliér – kurz pro děti. 
Poslední „Výtvarný ateliér“ v tomto 
roce. Budeme vyrábět ozdoby nebo 
dárečky z filcu a smršťovací fólie. Děti 
se naučí pracovat s jehlou a nití. Urče-
no pro děti od 6 let. Rodiče jsou také 
vítání. Pojďme strávit krásný předvá-
noční čas společně, při tvoření. Cena: 
190,- Kč dítě, Centrum Elle-ments, 
info a rezervace: www.elle-ments.cz, 
tel. 603 539 810 

21. 12. – 18:00
• Vánoční koncert. Nalaďte se na 
Vánoce prostřednictvím hudby. Kul-
turní centrum v Jílovém u Prahy vás 
zve do kostela Církve československé 
husitské na koncert vokální skupiny 
Two Voices. Vstup 120,- Kč, předpro-
dej v knihovně

4. 1. – 18:00
• Tříkrálový koncert. Město Jílové 
u Prahy zve do kostela Církve česko-
slovenské husitské na koncert barok-
ní hudby. Vstup 100,- Kč, předprodej 
v knihovně

 KAMENICE
17. 12. – 09:00

• Kde se vzaly Vánoce. Vánoční pořad 
pro děti od 3 do 10 let. KC Kamenice 

 KUNICE
14. 12. – 8:30

• Sportovní turnaj: Tenis. Babytenis 
– pro registrované hráče ČTS Hráči se 
přihlašují přes IS Českého tenisového 
svazu http://www.zamekberchtold.
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. Mi-
nimální počet hráčů 4. Přihlášky na 
turnaje můžete zasílat na sportcen-
trum@zamekberchtold.cz nebo na 
736 75 75 77; 313 039 771

20. 12. 
• Gastronomická akce Noc hum-
rů. Rezervace stolu na kouzelna-
zahrada@zamekberchtold.cz nebo 
313 039 047, 604 210 931, http://
www.zamekberchtold.cz/

22. 12. – 8:30
• Sportovní turnaj: Tenis. Dětský 
turnaj – pro neregistrované 3 kate-
gorie – minitenis, babytenis, ml. Žáci. 
Přihlášky na turnaje můžete zasílat 
na sportcentrum@zamekberchtold.cz 
nebo na 736 75 75 77; 313 039 771, 
http://www.zamekberchtold.cz/
sportcentrum/

24. 12.
• Gastronomická akce Vánoční 
menu. Rezervace stolu na kouzel-
nazahrada@zamekberchtold.cz nebo 
313 039 047, 604 210 931, http://
www.zamekberchtold.cz/

31. 12. 
• Zámecký silvestr. Rezervace stolu 
na kouzelnazahrada@zamekberchtold.
cz nebo 313 039 047, 604 210 931, 
http://www.zamekberchtold.cz/

 LHOTA
14. 12.

• Sousedské setkání u vánočního 
stromu na návsi ve Lhotě od 17 hodin 

 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...

26. 1.
• Mladé talenty Josefu Sukovi. 
Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy Chopin – Bach – Debus-
sy – Brahms

23. 2.
• Jana Boušková. Mozart – Spohr 
– Camille Saint-Saëns

 VESTEC
12. 12. – 20:00

• Vánoční hvězda. RC Baráček zve pří-
znivce kreativního tvoření do svých pro-
stor. Přijďte se naladit na Vánoce a vy-
robit si dvě tradiční vánoční hvězdičky 
ze skleněných dutých perlí. Během 

kreativního semináře se také seznámíte 
s náročnou cestou perliček před tím, 
než se dostane na ozdobu. Cena 160 Kč. 
Info na www.rcbaracek.cz

17. 12. – 9:30
• Vánoční hvězda. Kreativní seminář 
pořádaný RC Baráček je určen pro 
maminky, které přivítají, že si jejich 
děti mohou během tvoření pohrát 
v herně. Přijďte se naladit na Vánoce 
a vyrobit si krásnou magickou hvězdu 
ze skleněných perlí z dílny rodinné 
firmy Rautis. Cena 160 Kč zahrnuje 
i vstup dítěte do herny. Info na www.
rcbaracek.cz

18. 12. – 20:00
• Psychosomatické poruchy a one-
mocnění nejen dětí. RC Baráček zve 
na další interaktivní seminář s rodin-
nou psychoterapeutkou Mgr. Z. Hruš-
kovou, který se bude věnovat proble-
matice vleklých zdravotních potíží, 
jejichž příčinou může být např. zátě-
žová životní situace či narušené vzta-
hy v rodině. Vstupné 40 Kč pro občany 
Vestce a pedagogy MŠ Vestec, ostatní 
160 Kč. Info na www.rcbarcek.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:
pokorny@nasregion.cz

www.nasregion.cz

Řadková inzerce  
• Prodám bronzovou sošku 
žence s kosou, signovaná 
MYSLBEK, za úřední odhad 
46 tis. (tip na dárek). Tel: 
731 208 797

• Obraz koňské hlavy z kůže, 
nádherná práce, 69 tis.

• Letecké hodiny, 750 Kč. Tel: 
731 208 797

• Originál vlajka KTO 700 Kč, 
Tel: 731 208 797

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-
zeckou technikou. Provádíme: 
opravy, nátěry, čištění-fasád, 
střech, okapů, prořez a kácení 
stromů, sítě a hroty proti ptac-
tvu, tmelení panel. spár, in-
stalace topných kabelů a dal-
ší. E-mail: beranek-vysky@
seznam.cz, tel.: 605 458 726

Všechny chutě 
Toskánska 
a vybrané lahůdky 
světové gastronomie

www.pizzerie-brunello.cz

890 Kč

na osobu

SILVESTROVSKÁ
PÁRTY

31. 12.  19:00 – 02:00
l Raut na italský způsob
l Kapela DOMINO hraje 80 léta 
 až po současnost
l Tombola
l 1.Sulický ohňostroj v 0:15 h.  
 a k němu svařák na zahřátí. 
l Tradiční novoroční čočka
 s uzenou šunkou

Rezervace na 731 752 751

RESTAURACE • HOTEL • GRIL • PIVOVAR • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jídel 

Silvestrovský 
pivovarský večer
retro disco, silvestrovské speciality k pivu

vstup volný
rezervace telefonicky 

inZerce

inZerce

Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, pokorny@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.
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Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Čenětice, Černíky, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dubiny, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Hostěradice, Chlomek, Chomutovice, Chotouň, 
Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Mokřany, Nechánice, 
Nová Hospoda, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Osnice, Petrov, Petrov, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Průhonice, Psáry, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Sázava, Skalsko, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Štiřín, 
Těptín, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Všedobrovice, Všešímy, Zahořany, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole n Veřejně dostupná místa: OÚ Jesenice, ELLA Jesenice, STAP - Staročeské pekárny , Swiss Cheese, Elysium Spa, , OÚ 
Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké Popovice, Pizzerie 
Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 
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Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

DOPORUČUJE:

VEčER
BOJOVNÍKů

Pátý ročník turnaje proběhne pod záštitou C.M.T.A 
(Czech Muay Thai Asociation). 

Utkají se bojovníci z našeho regionu  
(např. Michal Krčmář, Kryštof Mareš  

a Dan Veidenthaler) proti zbytku Evropy.  
(Slovensko, Rakousko, Polsko, Francie, Bělorusko).

Kulturní dům Jesenice

Sobota 21. prosince od 19:00



Byl kompletně vyměněn asfal-
tový povrch včetně rekonstruk-
ce podloží, které bylo díky his-
toricky špatnému technickému 
řešení velice promáčené a pro-
padlé. Nyní mají k dispozici 
děti vedle nového prostorného 
pískoviště především krásné 
nalajnované hřiště, které slouží 
jako zázemí při volnočasových 
a sportovních aktivitách školáků 

jak během výuky, tak v družině 
či kroužcích. V listopadu se spo-
lečnými silami podařilo zasadit 
dva stromy, keře a rekultivovat 
i travnaté plochy. Projekt byl 
uskutečněn díky dotační výzvě 
MAS ŘÍČANSKO a je financován 
EU z Programu rozvoje venkova 
- Leader a realizován s podpo-
rou MAS Říčansko o.p.s.  (red)

V nedělní podvečer ožilo břežanské 
náměstí adventním trhem. Krátce 
po páté hodině proběhlo, za hla-
sitého odpočítávání návštěvníků 
akce, slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu. Tato tradiční akce je 
od roku 2010 spojena s dobročin-
nou aktivitou, jejímž smyslem je 
podpořit děti z Dětského domova 
Pyšely, které opouštějí dětský do-
mov, protože jsou plnoleté či do-
studovaly školu a vydávají se do 
samostatného života. 

praktický ježíšek
Na této cestě se jim mohou hodit 
praktické základní věci do života 
jako příbory, talíře, rychlovar-
né konvice, vysavače, povlečení 
atd. A právě tato adresná přání 
jsou ve formě kartiček rozvěšena 
na vánočním stromě, lidé si tato 
přání rozeberou a dárky dětem 
pořídí. Dárky jsou pak shro-
mažďovány na obecním úřadě 
a obec zajistí jejich převoz do 
dětského domova. 
Akce se zúčastnila též ředitelka 
Dětského domova Pyšely paní 
Hana Juřenová, která zde infor-
movala o dění v dětském domo-
vě: „Chtěla bych moc za všechny 
děti poděkovat, díky vám mají zá-
klad do nového života a věřte, že 
si toho nesmírně váží.“  Svěřenky 
dětského domova, finalistky pro-

jektu Hejbejte se a zpívejte s Han-
kou Kynychovou, předvedly ukáz-
ky několika tanečně-sportovních 
sestav. Součástí programu byl 
kouzelný Vánoční příběh v podá-
ní dětí, které navštěvují dramatic-
ký obor základní umělecké školy 
Harmony. Nechyběl živý betlém 
ztvárněný dětmi z osmé třídy 
místní základní školy. 
Adventní trh byl tentokrát oprav-
du velmi pestrý, bylo možné zde 
zakoupit vánoční dekorace, šper-
ky, keramiku a mnoho pochutin. 
Svůj stánek zde mělo i občanské 
sdružení SENIN, které nabízelo 
krásné perníčky a vánoční deko-
race, to vše domácí výroby. Na 
stánku dobrovolných hasičů ze 
Lhoty byl ke koupi jejich vlastní 
originální kalendář. 

Lucie Vospělová, Dolní Břežany
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kRÁTCE kRÁTCE

varování před 
podvodníky

JESENICE – Nyní na konci 
roku opět obchází domác-
nosti falešní popeláři, kteří po 
obyvatelích požadují finanční 
obnos jako adventní příspě-
vek pro popeláře! Společnost 
AVE, která nám zajišťuje svoz 
odpadů, se od tohoto počíná-
ní razantně distancuje. Roz-
hodně se nejedná o jejich za-
městnance. Prosíme, abyste 
těmto lidem v žádném přípa-
dě neotvírali a jejich „návště-
vu“ ohlásili policii.  (red)

zima za humny
LADŮV KRAJ – Zima už je 
tady a brzy začne pořádná 
koulovačka, bobovačka i ly-
žovačka. Že nevíte kde? Po-
dívejte se na stránky www.
ladovskazima.cz, kde budou 
zveřejňovány aktuální stavy 
rybníků vhodných na brus-
lení, stavy a mapy běžeckých 
drah, sněhové podmínky na 
Šibeničním vrchu v Mnicho-
vicích, kde je lyžařský vlek. 
Na mapě jsou vyznačena 
parkoviště, pokud se vydáte 
autem. Při volbě běžkařských 
tras můžete využít vlak, který 
tvoří jakousi osu Ladova kraje. 
Administrátoři budou rádi za 
vaše aktuální zprávy o stavu 
tras, případně o dalších mož-
nostech zimních radovánek.
 (red)

Univerzita v zasedačce
PSÁRY – Projekt Univerzi-
ty třetího věku pro aktivní 
seniory připravila psárská 
radnice, resp. místostarost-
ka Vlasta Málková. „Všech-
ny zájemce z Jirčan, Psár 
i okolí bych ráda pozvala 
na zkušební zahájení pro-
jektu, které začíná 9. ledna 
a bude pokračovat v průbě-
hu ledna každou středu, od 
14.00 přednáškami astrono-
mie v zasedací místnosti na 
obecním úřadě,“ zve Vlasta 
Málková. Pro více informací 
kontaktujte malkova@psary.
cz, tel:  602 714 101. (red)

Kolumbárium otevřeno!
PSÁRY – Myšlenka vybudo-
vání kolumbária vznikla na 
základě potřeby dalších míst 
na v jirčanském hřbitově,“ 
vysvětluje vznik nápadu mís-
tostarostka Vlasta Málková. 
Hromadu kopřiv za kostelem 
se rozhodli zkulturnit. Jedná 
se o chráněnou památku, 
takže bylo potřeba zajistit 
souhlas církve, památká-
řů včetně archeologického 
průzkumu. „To byl dvouletý 
boj, než jsme se dopídili toho 
všeho a získali všechna po-
volení.  Kolumbárium právě 
dokončujeme a 17. prosince 
od zvu všechny na  od 16:00 
na zpívání v kostel a od 17:00 
na slavnostní vysvěcení,“ do-
dává Vlasta Málková.  (red)

adventní čas
PRŮHONICE – Na spoustu 
krásných adventních akcí se 
můžete vydat do Rytířského 
sálu Průhonického zámku. 
Hned 15. prosince vystoupí 
vokální skupina Marika sin-
gers pod vedením dirigent-
ky Mariky Divišové. V pátek 
20. prosince si nenechte ujít 
tradiční Českou mši vánoční 
Jana Jakuba Ryby v podání 
pěveckého sboru Smetana 
v doprovodu orchestru ČVUT 
a v neděli 22. prosince slavné 
operní árie od sólistů Národ-
ního divadla Martina Šrejmy 
a Yukiko Šrejmové, Vratislava 
Kříže a Jaroslava Šarouna.  (red)

lidé chtějí město
JESENICE – je největší obcí 
v ČR, která není městem. Při-
tom splňuje všechna kritéria 
pro to, aby se městem stala, 
a jelikož zastupitelé chtě-
li znát názor svých občanů, 
zda mají podniknout kroky 
pro získání statutu města, 
vyhlásili na svých webových 
stránkách anketu. Pro získání 
statusu města hlasovalo 71 % 
došlých hlasů, 29 % se vyjádři-
lo záporně. (red)

Nová cesta
MNICHOVICE – Park před zá-
kladní školou T. G. Masaryka 
získal novou cestu. Ředitelka 
školy přihlásila projekt do 
dotační výzvy a uspěla, žáci 
loňské 8. třídy celý projekt 
vymysleli, navrhli realizaci 
a také se účastnili jednání 
s panem starostou, navštívili 
stavební úřad..., zkrátka vše, 
co je potřeba k realizaci udě-
lat. Díky financí z dotace i od 
města Mnichovice se celý 
projekt podařilo zrealizovat.
 (red)

Žijí mezi námi
Dne 22. října 2013 byli naši 
spoluobčané pan Jiří Kříž, 
Daniel Tačner a paní Andrea 
Burianová svědky náhlého 
zkolabování cyklisty, kanad-
ského občana. Nezaváhali 
a ihned zavolali záchrannou 
službu. Než odborná pomoc 
dorazila, cyklistu oživova-
li a prováděli masáž srdce. 
Dnes již můžeme směle říci, 
že bez jejich včasné pomoci 
by cyklista nepřežil. Tímto 
bychom chtěli poděkovat 
oběma za jejich lidskost, po-
hotovost a včasnou pomoc.

Ing. Ivo Vondráček, SDH Psáry

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

Otevírací doba:
Po–Pá	 9–17	hod.
So	 9–12	hod.	(konzultační den na objednání)

Otevírací doba:
Po–Pá 9–17 hod.
So 9–12 hod. (konzultační den na objednání)

AULIX lighting
návrhy osvětlení a prodej svítidel

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.
	 Čt	9	–	19	hod.	•	So	9	–	12	hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

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

inZerce

Dobrý den, prostřednictvím 
internetu jsem koupila svému 
příteli vánoční dárek, který si bo-
hužel ještě před Vánoci obstaral 
sám a radostně mi ho ukázal. 
Ráda bych tak zboží vrátila, je to 
možné? Děkuji, Tereza P.

Podle současné-
ho občanského 
zákoníku máte 
právo odstoupit 
od smlouvy i bez 
udání důvodu 
do 14 dnů od 
jejího uzavře-
ní v případě, že 
zboží koupíte mimo prostory ob-
vyklé k podnikání (co jsou typic-
ké nákupy přes internet). Pokud 
tedy od smlouvy do 14 dnů řád-
ně odstoupíte a toto odstoupení 
prodávajícímu odešlete (s tím, že 
mu sdělíte, že od smlouvy odstu-
pujete), je prodávající povinen 
vám vrátit peníze, které obdržel, 
a současně i smluvené náklady 
na dodání, tedy poštovné. 

V novém občanském zákoníku 
(tedy pokud koupíte dárek pří-
teli ještě jednou po Novém roce) 
bude právní úprava pro spotře-
bitele příznivější v tom smyslu, 
že  výše uvedená čtrnáctidenní 
lhůta bude stále dodržena, po-
kud odstoupení odešlete, ne-
vyžaduje se, aby ve lhůtě pro 
odstoupení od smlouvy bylo od-
stoupení od smlouvy prodávají-
címu doručeno. 

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
Jak vrátit dárek koupený 
přes internet?

Nejlepší vánočka

DOLNÍ BŘEŽANY 
Slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu splněných 
přání se konalo první 

adventní neděli 1. prosince 
na náměstí v Dolních 

Břežanech. Již čtvrtým 
rokem bylo věnováno dětem 
z Dětského domova Pyšely.

Ve třetím 
r o č n í k u 
v e ř e j -
nost po 
důkladném 
hodnocení vzhle-
du, vůně a chuti osmi upečených 
příspěvků rozhodla o vítězi. Sta-
la se jím Věra Pálová, která vděčí 
za svůj úspěch osvědčenému 
rodinnému receptu. „Správná 

vánočka, symbol českých Vánoc, 
musí být voňavá, křehká a vláč-
ná, v naší rodině se s ní doslova 
mazlíme.Tradiční, generacemi 
prověřený recept, vše připravo-
vané z kvalitních surovin a s lás-
kou, to je snad zárukou úspěchu 
jakéhokoliv pokrmu,“ shrnula 
paní Věra Pálová.  
Za poctivou kulinářskou práci si 
vítězka odnesla balení oblíbené-
ho piva Velkopopovický Kozel, 

poukaz do Velko-
popovické Koz-

lovny a dár-
kový balíček 
z Kozlího 
obchůdku. 

„Jako v před-
chozích le-

tech jsme i letos 
náhodným losem 

vybrali a odměnili také 
jednoho z 48 hlasujících, paní 
Evu Papánkovou, která si domů 
odnáší sadu originálních kozlích 
půllitrů,“ uvedla Eva Kršňáková 
z Pivovaru Velké Popovice. 

(red)

VELkÉ POPOVICE 
Slavnostní předvánoční 
atmosféru si v den Kozlí 

nadílky do velkopopovického 
pivovaru a místní Kozlovny 

přišla vychutnat řada 
místních lidí i turistů. 

S velkopopovickým betlémem 
a vánočními koledami 

návštěvníci obdivovali nejlepší 
vánočku Velkopopovicka, 
kterou do soutěže 

přihlásila paní 
Věra Pálová.

PSÁRY – V rámci  
Programu rozvoje venkova 

obec opravila hřiště 
a revitalizovala jeho okolí. 

Obec získala částku 
179.563,- Kč. Celkové 
náklady projektu činily  

718.526,- Kč.

máme nové hřiště!

Již počtvrté neudělal vánoční strom radost jen místním, ale našly pod ním dárky i děti z Dětského domova v Pyšelích

„Stavba by zlepšila dostupnost sí-
del a lokalit jižně od Prahy. Tento 
dopravní záměr je dlouhodobě 
sledován, byl zanesen a schvá-
len i v předchozí platné krajské 
územně plánovací dokumentaci 
– územním plánu velkého územ-
ního celku Pražského regionu. 
Vyhlášením stavební uzávěry pro 
uvedené území chceme předejít 
možným budoucím problémům, 

pokud se v uvedeném území 
skutečně začne stavět,“ vysvětlil 
hejtman Josef Řihák.
Stavební uzávěra se týká částí 
správních území obcí Vestec, Je-
senice a Průhonice. Začátek chrá-
něného koridoru je na okružní 
křižovatce se silnicí č. II/603 Praha 
– Jesenice – Poříčí n. Sázavou mezi 
Prahou – Kunraticemi a Vestcem. 
Odtud pokračuje po území Stře-
dočeského kraje východním až 
severovýchodním směrem v délce 
asi 4,5 km. Ze severu obchází obec 
Vestec, z jihu pražský Šeberov. 
Dále pokračuje v katastrálním úze-
mí městské části Praha – Průho-
nice a napojuje se na plánované 
dopravní připojení Západní ko-
merční zóny Průhonice ústící do 
EXIT 4 na dálnici D1.

(red), Zdroj: Středočeský kraj

„Chceme předejít 
problémům“

říká hejtman Řihák o rozhodnutí o stavební 
uzávěře pro budoucí koridor Vestecké spojky

strom, který umí plnit přání

Na území dotčeném stavební 
uzávěrou je zakázáno umís-
ťovat a povolovat stavby (no-
vostavby, nástavby, přístavby 
a stavební úpravy stávajících 
objektů, včetně staveb doprav-
ní a technické infrastruktury) 
nesouvisející se stavbou silnice, 
které by mohly budoucí stavbu 
ztížit nebo znemožnit.
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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 pekárny

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

Van Gillern s.r.o.

Nabízíme
k proNájmu

volNé prostory
(90 m2)

ve výrobním areálu
v Kamenici – Olešovicích

Volejte:

602 200 020

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  
Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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 montáž rozvodů vody, topení a plynu
 připojení spotřebičů
 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 
604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce

STUDIO LOTOS
nově ve FUNPARK ŽIRAFA v Čestlicích

Obchodní 106

 kadeřnictví dámské, pánské, dětské
 kosmetika, vizážistika 
 manikúra, pedikúra, masáže

S tímto inzerátem -20%
Hlídání dětí ve funparku
Otevřeno každý den i o víkendu  
V pátek a v sobotu do 21 hod. 
tel. 776 606 860

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

• KLEMPÍŘSKÉ
• POKRÝVAČSKÉ
• TESAŘSKÉ PRÁCE
montáž střešních oken

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

A n t é n y,
s At e l i t y

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
skylink, cs-link

Prodej, instalace, opravy

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice 
 – kostka, ořech 1, ořech 2 
 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé
 Koks – Ostrava
 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 
brigetka@email.cz • www.uhlinemcova.cz

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km 
zdarma.

Přijmeme 
Prodavače

Do nové prodejny 
autodílů a autodoplňků 
v Dolních Břežanech.

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

flexibilitu a spolehlivost.
Nástup možný ihned.

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



ADVENTNÍ A SILVESTROVSKÁ
PRODEJNÍ DOBA

NE 1. 12. 2013 6.30 – 13.00
ČT 5. 12. 2013 6.00 – 19.00
SO 7. 12. 2013 6.30 – 13.00
NE 8. 12. 2013 6.30 – 13.00
ČT 12. 12. 2013 6.00 – 19.00
SO 14. 12. 2013 6.30 – 13.00
NE 15. 12. 2013 6.30 – 13.00
ČT 19. 12. 2013 6.00 – 19.00
SO 21. 12. 2013 6.30 – 13.00
NE 22. 12. 2013 6.30 – 13.00
PO 23. 12. 2013 6.00 – 16.30
ÚT 24. 12. 2013 7.00 – 12.00
ST 25. 12. 2013 ZAVŘENO
ČT 26. 12. 2013 ZAVŘENO
SO 28. 12. 2013 6.30 – 13.00
NE 29. 12. 2013 6.30 – 13.00
PO 30. 12. 2013 6.00 – 16.30
ÚT 31. 12. 2013 6.30 – 13.00
ST 1. 1. 2014 ZAVŘENO
Standardní prodejní doba od 2. 1. 2014.

ČERPACÍ STANICE

Držitel ocenění Pumpa roku 2011

Komfortní služby pro Vás i váš vůz
• Čerstvé pečivo z vlastní minipekárny
• Dárkové poukazy na PHM
• Dálniční známky 2014 již v prodeji
• Pravidelné inspekce kvality PHM
• Slevové karty
• Zimní nafta již v prodeji

Radlík – Pražská ul., 724 355 999
Přejeme pohodové Vánoce a úspěšný rok 2014 

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

Přejeme všem zákazníkům krásné vánoční svátky 
a úspěšný nový rok 2014 

tel.: +420 776 015 558
www.vosahlo-jiri.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
čištění koberců, mytí oken

dále práce zednické a zahradnické 
 

Všem našim zákazníkům děkujeme za důvěru  
a přejeme krásné vánoční svátky

 Od vidění se známe již léta. Za-
čínám věřit tomu, že sem jezdíte 
denně a nejen na hodinu?
Ano, máte pravdu. Trávím zde 
veškerý svůj volný čas, a to celo-
ročně. Trvá to už devět let. Brus-
lení se stalo pro mě drogou. Ani 
nevím, jak, proč a kdy jsem získal 
k tomuto sportu a místu zároveň 
tak silnou vazbu. Od jarní až do 
podzimní sezony zde jezdím cca 
od 14 do 22 hodin. V zimě musím 
svůj pobyt zkrátit na 3 hodiny 
denně. Obzvláště klesnou-li tep-

loty pod bod mrazu. Jezdím zde 
zcela osamocen. Také zimu mám 
moc rád. Využívám každého mo-
mentu k aktivnímu sportování. 
Velmi si toho vážím, neb vím, 
že moji vrstevníci tráví čas zcela 
jiným způsobem. Instinktivně 
cítím zatím nevyslovenou vaši 
otázku: Kolik je vám let? Každé-
mu odpovídám stejně: dávno 
přes 40…

Hraniční teplotou je pro mne -8 
°C.  Jsou jen dva týdny v roce, kdy 
zde nepotkám „živou duši“. Ne-
vadí mi déšť ani pár centimetrů 
sněhu. 

 Máte nějaký svůj osobní re-
kordní čas strávený bruslením?
Ano. Zhruba před dvěma roky 
jsem zde bruslil s menšími pře-
stávkami ve svém obvyklém čase 

od 14 hodin. Kolem 20. hodiny 
mě zavolala jedna známá, mladá 
maminka na mateřské. Manžel 
prý ochotně pohlídá dítě a my se 
můžeme společně projíždět na 
bruslích podél Vltavy. Jezdili jsme, 
povídali přitom a jezdili a jezdi-
li. Až jsme „s hrůzou zjistili,“ že 
je 6 hodin ráno. Zcela výjimeč-
ně jsem ten den bruslil 16 hodin. 
Jednou jsem si pro zajímavost 
porovnal čas s najetými kilomet-
ry. Zjistil jsem, že za 2,5 hodiny ve 
svižnějším tempu a bez zastavení 
jsem najel 45 km. Avšak průměrně 
denně najedu 50 – 60 km. Vážím si 
každého dne, kdy se mohu věno-
vat všem sportům, které mám rád 
bez jakéhokoli omezení.
 Po každodenním osmihodino-
vém bruslení v letní sezoně musíte 
být zcela fyzicky vyčerpán nebo při-
nejmenším cítit únavu, bolest…

Nikdo mi to nevěří. Ale žádnou bo-
lest ani únavu neznám. Nedokážu 
spát déle než tři hodiny denně. 
Později mě začíná „pálit postel“. 
Den pro mě začíná v 1:00 hodinu 
v noci. Tak si čtu, něco málo uva-
řím. Přes den na „normální běžné“ 
činnosti nemám čas. Dopoledne 
jdu běhat nebo vyrážím na kole. 
Oba tyto sporty mám rád a nechci 
je zanedbávat na úkor bruslení. Ale 
už se těším na 14 hodin, až to zase 
rozjedu podél Vltavy sem a tam, 
tam a sem až do 22 hodin, někdy 
23 hodin. Také za ta léta mám zde 
skvělou partu skalních kamarádů. 
Jsou to mladí kluci, bývalí vrcholo-
ví sportovci a reprezentanti z růz-
ných sportovních odvětví, ale také 
jen rekreační sportovci. I když jsem 
minimálně o 2 generace starší než 
oni, báječně si rozumíme. Dalším 
důvodem, proč sem „musím“, 

jsou pěkné mladé 
holky, na které se 
samozřejmě jako 
správný chlap 
rád podívám. 
Nekouřím, ne-
piju, za holkama 
nechodím…, ale 
jezdím. Samo-
zřejmě se vší po-
čestností.“
 Kdy jste za-
čal s takovou 
i n t e n z i t o u 
bruslit?
K inlinové- mu spor-
tu jsem přišel ná-
h o d o u . Před devíti 
l e t y jsem se po 
stez- ce procházel. 

Nebyla zdale-
ka tak dlouhá 

a některá místa 
s tak kvalitním 

povrchem, jako je 

tomu dnes. Kolem jezdili 
lidé na bruslích, rozhodl 
jsem se, že to také zkusím. 
Poprvé jsem vyrazil v deset 
hodin večer, jako absolut-
ní začátečník, navíc dost 
bázlivý, bez jakýchkoli 

zkušeností, jsem pochopi-
telně nestál o žádné svědky. 
Pádů bylo několik, ale chyba-
mi se člověk učí. Nevzdal jsem 

to. Vyrazil jsem druhý den. To 
už jsem projel celou stezku bez 
jediného pádu. Má radost byla 

nepopsatelná. Postupně jsem 
se začal zdokonalovat, až jsem 
tomuto sportu naprosto propa-
dl. Jsem tu denně. Lidé mě po-
znávají, otáčí se po mně. Často 

slyším: „To je ON…“ Stydím se, 
rychle ujíždím pryč.“

Text a foto: Bruslařka Michaela 
Mensová

Komise pro sport a tělovýchovu
Dolní Břežany

počasí ho nezdolá, větru dešti odolá
Věřte nevěřte, senior Bohoušek na bruslích najede ročně více než 12 000 km

Na cyklostezce kopírující 
Vltavu mezi Zbraslaví 

a „náplavkou“ již pět let 
se železnou pravidelností 

potkávám stále stejnou tvář. 
Jmenuje se Bohouš. Tráví zde 
veškerý svůj volný čas již 9 let.

Žádné přání nesmí zůstat nesplněné

Povídali jsme si se Zuzanou Bau-
dyšovou, ředitelkou Na-
dace Naše dítě, která se 
již přes dvacet let věnuje 
těmto zneužívaným, tý-
raným i hendikepovaným 
dětem a jíž už několik let společ-
ně s vámi pomáháme.
 Po kolikáté se již uskuteční 
akce Dopisy Ježíškovi?
Akce se koná již podeváté a jsme 
moc rádi, že Nadace Naše dítě je 

partnerem této hezké adventní 
akce, kdy díky Europarku, který 

je hlavním organizátor a v je-
hož prostorech se akce každo-
ročně pořádá, můžeme oslovit 

třináct dětských domovů. Děti 
napíší svá přání Ježíškovi a las-
kaví klienti obchodního centra 
Europark si vyberou konkrétní 
přání dítěte a to jim splní.
 Do kdy lidé mohou nosit do 
Europarku dárky?
Mohou je nosit až do 19. prosince, 
jen je potřeba aktuálně zjistit, kte-
rá přání jsou ještě volná, ale u stro-
mečku je stále přítomna asistent-
ka, která ráda pomůže a vysvětlí.
 Stane se, že nějaké přání zů-
stane nevyslyšeno?

Ano, stane, a v tom případě ho 
dokupuje Europark s Nadací 
Naše dítě. Naštěstí je však spous-
ta dobrých lidí a jen málokteré 
přání opravdu zůstane nesplně-
né. Přestože některé dárky jsou 
opravdu dražší, jsou to pomůcky, 
které děti využívají jak pro škol-
ní potřeby, tak i volný čas. Děti 
z dětského domova, které mají 
jako jediné přání, například  mo-
bilní telefon, počítač nebo tablet, 
mnozí odsoudí, že jsou neskrom-
ní. Ale opravdu je tak neskromné 
snažit se vyrovnat vrstevníkům?
 Letos jsme opět otevřeli naši 
úspěšnou vánoční burzu, jejíž 
výtěžek jde právě na vaši Na-
daci Naše dítě. Dá se určit kolik 
asi lidí bylo poctivých a poslalo 
vám DMS? Zaznamenali jste 

nárůst DMS v tomto období?
Určitě se v tomto období velmi 
navýšil počet DMS, které při-

šly na konto Nadace Naše dítě 
a jsme moc rádi za perfektní 
dlouhodobou spolupráci s novi-
nami  Náš REGION. Podporujete 
všechny naše projekty, nezištně 
nás pomáháte propagovat mezi 
vašimi čtenáři a takové pomoci si 
opravdu vážíme. 
 Jsme rádi, že můžeme nejen 
my, ale i naši čtenáři pomoci. 
Kam vlastně půjdou peníze po-
slané na účet Nadace?
Za poskytnuté finance z DMS 
vyhovíme několika maminkám, 
které celodenně pečují o těžce 
hendikepované děti. Jedná se 
většinou o matky samoživitel-
ky, které by si bez naší pomoci 
potřebnou pomůcku pro své 
nemocné dítě nemohly dovo-
lit zakoupit. Jedná se například 
o doplatek mechanického vozí-
ku, polohovací zařízení, speciál-
ní kočárek, osobní asistent…

Lenka Bartáková

Motem Nadace Naše dítě je: 
„Nejlepší ochranou dítěte 

je dobrá rodina“. Možná to 
někteří z vás přejdou bez 

povšimnutí a možná se 
někdo zamyslí: jsme opravdu 

dobrá rodina?

Letošní patronkou Stromu 
splněných přáni je 
Markéta Konvičková

Foto:marketakonvickova.cz

„Za dobu Nadace Naše dítě jsme pomohli několika milionům dětí a jejich rodinám, 
podařilo se nám přerozdělit 245 milionů do rodin sociálně slabých s hendikepovanými 
dětmi, i organizacím, které poskytují péči týraným a zneužívaným dětem, dále azylovým 
domům, na výcvik asistenčních psů, do nemocnic na perinatologická centra, popáleninová 
centra...“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě

Veselé Vánoce

inZerce

pekárna jako terapie

investice do vaší budoucnosti
sPolufinancováno evroPskou
unií Z evroPského fondu Pro
regionální roZvoj

 pokračování ze str. 1

Na návsi to voní
Otevření pekárny pomohlo i k oži-
vení a zkulturnění psárské návsi. 
Přinese tak nejen rozšíření služeb 
Domova Laguna, ale i nové služby 
občanům. Psárská Pekárna Laguna 
je otevřena zatím jen v pracovních 
dnech od 6:30 do 19:00, v prosinci 

o víkendu 21. 12. – 22. 12. a 24. 12. 
vždy od 7:00 do 11:00 hod. Od led-
na 2014 bude pravidelně otevřeno 
i o víkendech. 
„Držte nám, prosím, palce, ať se 
nám podaří naplnit naše očeká-
vání, ať pečeme a prodáváme,“ 
řekl nám ředitel Domova Lagu-
na Psáry Mgr. Jakub Adámek.

Martin Laitl
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UHERSKÝ SALÁM HUNGARIA
350g

39,90
VÍNO VILLA ALBINONI
více druhů, 0,75l

Vážení obchodní přátelé,
jako každoročně si Vám na tomto místě 

dovolujeme poděkovat za důvěru,
kterou nám projevujete při návštěvách našeho obchodu.

Tento rok Vám děkujeme o to víc, 
že jste se k nám vrátili a podpořili nás i po povodních,

které nás postihly v červnu. 
Velice si toho vážíme 

a je to pro nás velmi motivující a zavazující.
I v příštím roce se budeme snažit,

 abyste se do našeho obchodu rádi vraceli 
a vždy u nás dobře nakoupili.

Věřte, děláme pro to vše, co je v našich silách.
Přejeme vám požehnané Vánoce, 

mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a radosti v novém roce 2014. 

V úctě Vaše RATIO s.r.o.
89,90

Vánoční burza je opět zde a my 
děkujeme, že přispíváte nejen 
svými inzeráty, ale hlavně tím, 
že místo platby za inzerát posílá-
te DMS zprávy na konto Nadace 
Naše dítě. DMS v hodnotě 30 Kč 
pošlete ve tvaru DMS(mezera)
NASEDITE na telefonní číslo 
87777. Nezjistíme, zda jste DMS 
poslali, ale věříme ve vaši sluš-
nost a těšíme se, že pomůžete po-
stiženým, zneužívaným a týra-
ným dětem, kterým Nadace Naše 
dítě pomáhá.

• Prodám: Chlapeckou zimní bundu 
Palomino vel. 110 (po jednom dítěti). 
Kapuca, barva olivově zelená s bé-
žovými vsadkami, 2 vnější a 1 vnitřní 
kapsa. Zachovalá. Přidám zdarma ple-
tené rukavice ve stejné barvě. Cena: 
250 Kč. Chlapeckou oteplenou vestu 
Cherokee vel. 110 (4-5let). Olivově ze-
lený šusťák, podšívka oranžový fleece, 
2 vnější kapsy. Nová, nenošená. Cena: 
230 Kč. Chlapeckou oteplenou vestu 
Cherokee vel. 116 (5-6let). Oranžový 
šusťák, podšívka šedý fleece, 2 vnější 

kapsy. Nová, nenošená. Cena: 230 Kč.  
Pánskou koženou bundu REBEL hně-
dé barvy. Velmi zachovalá, téměř neno-
šená. 4 vnější a 2 vnitřní kapsy. Původní 
cena 7800 Kč, nyní 750 Kč. Chlapecké 
sálové boty Sondico vel. 37. Černé, 
min. nošené. Vhodné i jako boty do tělo-
cvičny na TV. Cena: 290 Kč. Chlapecké 
sálové boty Nike vel. 36,5. Šedé s flu-
orescentní žlutozelenou, min. nošené. 
Vhodné i jako boty do tělocvičny na 
TV. Cena: 360 Kč. Chlapecké sálové 
boty Kensis vel. 34. Černé s bílými 
lemy, nošené jednu sezonu. Vhodné 
i jako boty do tělocvičny na TV. Cena: 
190 Kč. Dětské kopačky Adidas vel. 
35, fluorescentně žluté, nošené jednu 
sezonu. Původně: 890, nyní: 190 Kč. 
Dětské kopačky Adidas vel. 36 2/3, 
černé, nošené jednu sezonu. Původně: 
780, nyní: 220 Kč. Dětské sportovní 
boty turfy Umbro vel. 34, černé, no-
šené jednu sezonu. Původně: 690, nyní: 
200 Kč. Foto všeho můžu zaslat mailem. 
Nejlépe osobní převzetí Kladno, Praha 6. 
shreklinka@seznam.cz
• LEVNĚ PRODÁM dětské oblečení 
a obuv (0-8 let) ks/20,- Kč, dětské 
hračky, dámské oblečení ks/20,- Kč. 
Dále zánovní dětský kočárek s pří-
slušenstvím, golfové hole a další, 
cena dohodou. Osobní odběr – Tursko. 
Tel: 604 928 663
• Prodám kočárek Maxi Cosi – troj-
kombinace (hluboká korba, sportovní 
verze a autosedačka – vajíčko) včetně 
všech doplňků (pláštěnky, síťky proti 
hmyzu na kočárek i vajíčko, náhradní 
duše apod.). Kočárek je 2 roky starý, ve 
velmi dobrém stavu, barva tmavě mod-
rá. Cena 7 300 Kč. Tel.: 604 920 428. 
• Prodám tkaný šátek Hoppediz 
– 4,6 m na nošení miminek. Jednou pou-
žitý, cena 1 000 Kč. Tel.: 604 920 428. 
• Prodám bílou policovou skříňku 
š.42 cm, v.185 cm, hl.42 cm, (nábytek 
IDEA) nahoře skleněná dole plná dvíř-
ka, cena 2OO Kč + odvoz. Zn. Dobři-
chovice 721 643 979
• Nabízíme více kusů nábytku ve 

velmi dobrém stavu. Jedná se o roz-
ložitelný kuchyňský stůl (3500 Kč), vel-
ký psací stůl (2000 Kč), věšák a botník 
(4500 Kč), konferenční stolek (900 Kč), 
a 2 skřínky (3000 Kč). Při koupi více 
kusů sleva možná. 608 558 685 nebo 
vetesnaprodej@gmail.com
• Nabízím bílou volně stojící mik-
rovlnnou troubu Whirpool MW204 
s grilem. Ve výborném stavu, bez 
vad, k vyzvednutí v Mukařově. Cena 
900 Kč. 608 558 685 nebo vetesna-
prodej@gmail.com
• Kožíšek – hnědý beran-vypasovaný 
/panenka/vel.cca 42-44 za 1.100,- Kč. 
tel. 606 888 357. Elektrický psací 
stroj ROBOTRON S 6130 2 paměti. za 
odvoz. tel. 606 888 357
• Prodám dětský kočárek zn. Patron-
Apollon Alux 2009 po jednom dítěti.Bar-
va hnědo-růžová. Dvojkombinace včet-
ně tašky na dítě, na řídítka a pláštěnky. 
Cena 4900,-Kč. Tel. 603 957 622
• Prodám dětský sportovní kočárek 
Zn. Hauck. Barva bleděmodrá.Leh-
ký a dá se lehce složit. cena 200 Kč. 
Tel.: 603 957 622
• Prodám dětskou cestovní postýl-
ku zn. Fillikid. Barva tyrkysová. Cena 
500 Kč. Tel.:603 957 622. 
• Prodám dětskou autosedačku 
zn. Chicco. 0-13kg. Barva tyrkysová. 
Cena 500 Kč. Tel.: 603 957 622
• Sbírka cukrů z ČR i celého světa, 
netříděná, 2000 Kč, vhodný vánoční dá-
rek. marce.labe@centrum.cz
• Prodám použitý zelený kočárek 
pro dvojčata zn. Bohemia Patron typ 
Fenix DUPLEX, děti vedle sebe. Celko-
vá šíře 79,5 cm, děti v něm spaly i ve 
2,5 letech. V ceně 2 orig. autosedačky 
včetně adaptéru, které lze na podvo-
zek připevnit. 2 samost. poloh. sport. 
sedačky, lze je otočit po i proti směru 
jízdy. Součástí nánožník, 2 slunečníky 
i 2 vložné tašky pro miminka. 4000 Kč 
(1/6 pův.ceny), tel.731 811 017. 
• Prodám zachovalou autosedač-
ku zn. Chicco 9-18 kg, cena: 350 Kč, 
tel. 731 811 017

• Daruji za odvoz použitou autose-
dačku zn. CAM (0-9 a 9-18 kg). Lze 
sklopit pro pohodlnější spaní, lze použít 
už od narození (namontovat i proti smě-
ru jízdy). Tel. 731 811 017 
• Pračka whirlpool AWT 
2074 60x45cm horní pln., cz, ná-
vody 500 Kč, vodár. Sigma Darling 
Nautila 100 l, 380v, nová 3900 Kč, 
knihovna proskl. v135xš118xh35 cm 
400 Kč, příborník proskl. se zrcad. 
v135xš150xh35-46 cm 450 Kč, pe-
řiňák v75xš160xh43 cm 400 Kč vše 
masiv! dekor olše, tv stolek dekor buk 
v57xš66xh50 cm 200 Kč, 3x strop lam-
pa bílý kov/proutěná po 150 Kč, stol. 
lampa sv.hnědá kov s ramen. Vše dob-
rý stav, tel. 723 888 821
• Nové prošívané deky, věci z po-
zůstalosti, nádobí – hrnky a další. 
Tel: 722 024 874
• Prodám dámské kožené sako 
z vepřovice s podšívkou, cihlově čer-
vené barvy,vel.44,rovný střih,málo no-
šené za Kč 380,-. Tel. 739 034 289
• Malá trampolína s ochrannou sítí. 
Rozměry – 1,4m, nosnost 1 osoba, 50kg, 
stav – jako nová, ještě v záruce. Speci-
ální gumové lana místo ocelových pružin 
pro lepší ochranu dítěte. Cena 1 250 Kč. 
Újezd n. Lesy, Alice 604 144 804, 
a.suranova@email.cz
• Prodám levně potřeby pro mi-
minka 0-2 roky (oblečení, hračky, 
rychlozavinovačky, vanička, lehátko, 
autosedačka-vajíčko, houpací křesílko 
Dondolo neonato, 2 vložné tašky do ko-
čárku+přebalovací taška, přebalovací 
podložka, termoobal na lahev, naste-
rilizační krabičky na dudlíky, fotoalba, 
vložky do podprsenky, nová podprsenka 
na kojení a spodnička/noční košile..). 
Tel.: 723 009 415 (stačí sms, zavolám) 
• Prodám zimní chlapecké brus-
le ve velmi dobrém stavu, vel. 39 
(26 cm), zn. Botas, cena 450 Kč, 
tel. 737 766 665, Roztoky 
• Levně prodám chlapeckou školní ak-
tovku pro 1. – 3. třídu. Zn. Lego s mo-
tivem Knights Kingdom. Dvě uzaviratelné 

boční kapsy, vpředu termo kapsa na sva-
činu, uvnitř tři hlavní přepážky. Polstrova-
ná záda, nastavitelné ramenní popruhy. 
Cena 450 Kč, kontakt 737 766 665 
• Prodám dětské odrážedlo zn. 
Smoby. Auto (stabilní se 4 koly), 
nastavitelné sedátko, pískací volant, 
používané pouze doma, cena 200 Kč. 
Kontakt 737 766 665 
• Prodám dětskou postel ve tvaru 
auta – model SLEEP CAR, barva bílá, 
rozměr matrace 170x90. Postel je vyro-
bená z dřevotřísky s dřevěným roštem 
a s plastovými dekory. Jako nová. cena: 
3500,-. Původní cena: 8.000,-. Velké 
Přílepy tel. 728 524 28
• Prodám eliptický trenažér (orbi-
trek) Olpran BK-TE 005, nosnost: 
100 kg, hmotnost 25 kg, výška 135 cm. 
Cena: 1800,- Kontakt: 728 524 281, 
Velké Přílepy
• Prodám ptačí klec, výška 60 cm, 
šířka 50 cm, pěkná a levná. Kon-
takt: 608 514 917
• Koupím za symbolickou cenu sta-
rý 10-20 letý kočár pro dítě (hluboká 
korba-pro spani na terase domu). Dě-
kuji. Kontakt: xkraz2013@seznam.cz, 
777 428 875

• Prodám ovčí přikrývky-merino-cer-
tifikát jakosti: 2x pro dospělé 1x dět-
ská (95x125 cm, vzor: štěně + 4 ka-
čenky, spodní strana bez vzoru. Dále 
2 polštářky 30 x 40 cm Cena dohodou. 
Tel. 723 329 969
• Prodám malý, ale výkonný vysavač 
s přísluš, (pro malý byt, chatu, auto), 
pořízen u WS Hodonín – cena dohodou 
= levně + event. poštovné. Pište na: 
kurzHoudk@seznam.cz
• Koupím dáms. kolo = TROJKOLKU 
pro senior. věk – v dobrém stavu, ro-
zumná cena- odvezeme dle dohody. Na-
bídněte na: kurzHoudk@seznam.cz
• Užitečný vánoční nebo svatební 
dar: 11 dílná sada nožů (vč. sekáč-
ku, ocílky, nůžek) mateiál Solingen-
Germany, s krájecí deskou, nové, 
nepoužité (pořiz. cena 3000,) Nyní za 
1000,- Kč + event. poštovné. Pište na: 
kurzHoudk@seznam.cz
• Pomůžete sběratelce? Po úspěchu 
filmu „Šmejdi“ ustaly pozvánky na 
akce/výlety s prezent. Z pozvánek jsem 
vytvořila sbírku (přes 5000 ks). Prosím 
lidi z ČR, kteří ještě pozvánky mají, o je-
jich zaslání k rozšíření Sbírky. Napište 
na: kurzHoudk@seznam.cz

aneb vykliďte skříně
Vánocní burza
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Víte, že až 70% dluhů nemusíte nikdy zaplatit? 

Život bez dluhů nejpozději do 5 let.

ZPRACUJEME VÁM PŘIHLÁŠKU 
K OSOBNÍMU BANKROTU OD A DO Z

100% ůspěšnost podaných návrhů  
expresní vyřízení – STOP EXEKUCÍM 

100% diskrétnost 

více na www.finpojsolution.cz

kontaktujte svého obchodního zástupce  
Tel.:  602 400 735 

inZerce

Splnili jste si svůj sen v podobě 
vlastního rodinného domku či 
nového vybavení domácnos-
ti a nyní si musíte každý měsíc 
půjčovat, abyste vše splatili? Po-
dobným způsobem řeší situaci 
mnoho domácností, dokud se 
nedostanou do insolvence, 
neboli situace, kdy již nejsou 
schopny splácet.
n Překročily vaše měsíční vý-
daje hranici platu? Nejste schop-
ni vše zaplatit, navzdory svým 
snahám? Domáhají se věřitelé 
exekuce? Neplaťte již půjčku 
půjčkou! Upadli-li jste do úvě-
rové pasti, nejste rozhodně prv-
ní ani poslední. Již mnozí před 
vámi se přesvědčili, jak těžko se 
podobná situace řeší. Raději se 
na chvíli zamyslete, jaké mož-
nosti ještě máte.
n Pokud vám jako jediné dal-
ší východisko připadá zázrak, 
vězte, že je jím sám právní řád! 

Řeč je o takzvaném insolvenč-
ním zákonu. Požádejte lidi 
z FIN-POJ Solution a.s. o pomoc. 
Se svými zkušenostmi vaší situaci 
rozumí a podají vám po-
mocnou ruku.

n Získejte uznání osob-
ního bankrotu. Navzdory odra-
zujícímu názvu nejde o praný-
řování za neschopnost splácet. 
Právě naopak! Osobní bankrot 
je legální způsob, jak doslova 
vyfouknout váš majetek exeku-
torům před nosem. Zachrání 
vaši čest před ostudou vyvola-
nou jejich příchodem.
n FIN-POJ Solution a.s. za vás 
vyřídí i veškeré právní formality, 
jednání se soudem a exekutory. 
Po započetí insolvenčního říze-
ní a podání návrhu na povolení 

o oddlužení 
k vám již nemohou. 

Nárůst vašich dluhů se zasta-
ví a vy se konečně zase vyspíte 
bez obav! Budete-li správně pl-
nit soudem určené podmínky, 
budou vám zbylé dluhy po pěti 
letech odpuštěny.
n Svěřte se do rukou FIN-POJ 
Solution a.s. Svým profesio-
nálním přístupem pomohla již 
mnoha rodinám i jednotlivcům 
z celé ČR. Doslova za pět minut 
dvanáct je zachránila před exe-
kucí a životem na ulici. Pamatuj-
te. Osobní bankrot není ostuda! 
Je to nejlepší a zákonná cesta, jak 
se dostat z potíží, kontakt na naši 
společnost – tel.:  602 400 735.

www.finpojsolution.cz

Nečekejte na zázrak

Neplaťte již půjčku půjčkou!

Pr

Předposlední listopadovou ne-
děli se však uskutečnil za účasti 
několika stovek běžců i přihlíže-
jících už 57. ročník. Opět se vy-
dařil a účastníci v duchu děkova-
li zakladateli tohoto tradičního 
běhu Ájovi Syrovatskému, že měl 
ten skvělý nápad a založil tradici, 
která proslavila Senohraby jako  
lyžařskou, a nejen výletní obec. 
Obdivovali jsme se absolutnímu 
vítězi Janu Procházkovi, který 
uběhl trať 8 km za 27:43,2 min. 

a předstihl bratry Tomáše a Mar-
tina Edlmanovi téměř o minutu. 
Navíc jsme se ale také obdivovali 
děkovnému  dopisu, který po zá-
vodech napsal za organizátory 
Jan Přibík. Zaujal nás natolik, že 
jsme se rozhodli jeho podstatnou 
část uveřejnit jako vzor, jak by se 
mělo s dobrovolnými nadšenci 
a pořadateli jednat a pracovat.

Vážení, 
Jsme rádi, že jste v hojném počtu 
zavítali na náš lesní kros. Les byl 
krásný, konkurence vysoká a tra-
tě náročné! Samozřejmě, že zcela 
bez chybek se vše neobešlo. Jsme 
malý oddíl, sil máme mnoho, ale 
nejsou nezměrné. Věřte, že jsme 
všechny síly napřeli ke zdárnému 
výsledku a k tomu, aby se vám 

všem u nás líbilo. Pořádání ta-
kového podniku není zcela za-
darmo. Děkuji všem partnerům, 
kteří nám pomáhají. Děkuji všem 
majitelům dotčených pozemků. 
Děkuji všem pořadatelům, kteří 
zcela zdarma a ve svém volném 
čase věnují desítky, někteří i stov-
ky hodin tomuto podniku. Děkuji 
komentátorům. Děkuji za zapůj-
čení techniky a veškerou podporu.
Případné trhliny se budeme sna-
žit příští rok eliminovat! Víme 
o nich, vše rozebereme a podnik-
neme, co bude v našich silách. 
Jde nám o to, aby, jste se k nám 
vraceli a pokud možno strávili 
krásný den spojený se sportem. 
Jak už jsme naznačili, tak trať 
4 a 8 km zůstane v terénu znače-
na napevno dřevěnými směrníky. 

Kdykoliv můžete přijet, zaběh-
nout si a třeba si přeměřit čas. 
Zjistíte, jak jste na tom v průbě-
hu roku. Převlíknout se může-
te pod střechou našeho altánu 
na Vávrově palouku. Dalšími 

našimi akcemi bude příprava 
na lyžařskou sezónu a po nějaké 
slušné sněhové nadílce stopová-
ní běžkařských tratí. Plánujeme 
s přáteli z jiných oddílů seriál 
skikrosů v osvětlených areálech 

večer v týdnu. A závodní lyžař-
ská sezóna klepe rychle na dveře! 
Přeji vám lehké nohy, pevné 
zdraví a velké závodnické srdce!

Za pořadatele Skol Jan Přibík
Jan Kotrba

Zajímavý dopis účastníkům 57. ročníku Lesního běhu v Senohrabech

vávrův palouk opět ožil
SENOHRABY – Vávrův 

palouk už zažil mnohé 
lyžařské přespolní běhy. 
Běhalo se tu mnohdy na 

sněhu, dokonce i na běžkách, 
ale také na blátě a v dešti. 

Všechny kategorie senohrabského přespolního běhu byly hojně obeslané, ale dětí přece jen bylo nejvíc Foto: Miloš Kirchman

 A tým Slavoje Velké Popovice je 
našim čtenářům znám, hraje na 
špici tabulky Přeboru Středočes-
kého kraje, ale výborně si vedou 
také junioři. Čí to je zásluha?
V první řadě všech, kdo nějakým 
způsobem zasahují do bojů na le-
dové ploše. V kategorii dospělých 
je dobré umístění již tradice, která 
hráče svým způsobem k dobrým 
výkonům zavazuje. Dá se říct, že 
jediným závažnějším, ale příjem-
ným problémem je to, koho ze čtyř 
brankářů a třiadvaceti hráčů v ká-
dru (včetně juniorů) nominovat 
na zápas. Junioři také ve své soutě-
ži (liga juniorů) již druhou sezonu 
dokáží pěkně zatopit týmům, jako 
je třeba Hradec Králové. Jejich zá-
pasy určitě stojí za zhlédnutí. Kluci 
jsou za diváckou podporu vděční 
a vždy se snaží odvést na ledě ma-
ximum ze svého umění.
 Máte i skvělé dorostence, žáky, 
přípravku, kolik lidí se stará 

o tuto hokejovou mládež a jaké 
jsou výsledky? 
Přímo na ledě se o hokejové mlá-
dežnické týmy ve Slavoji stará 
10 trenérů. U kategorií mladších 
žáků a přípravky navíc občas vy-
pomáhají při trénincích tátové 
malých hokejových adeptů. Ne-
malou práci odvádějí také vedoucí 
jednotlivých týmů. Svou zásluhu 
na sportování našich mladých 

hokejistů mají samozřejmě i jejich 
rodiče, bez nichž by fungování 
našeho hokejového oddílu v tako-
vémto rozsahu nebylo vůbec mož-
né. Přejme si, aby ti malí špunti, 
kteří se přijdou do Velkých Popo-
vic na zimní stadion učit bruslit, za 
pár let úspěšně bojovali v ligovém 
dorostu či juniorce. Nejlepším vý-
sledkem je určitě to, že kluci mají 
tento krásný sport rádi. (kt)

Na turnaj jsme nedorazili kom-
pletní, omluveni byli Kuba Hoff-
man i Vojta Malínek a nakonec 
nedorazil ani Kuba Altrichter. 
Kluci se do zápasů vrhli se zajiště-
nou obranou, která také nakonec 
rozhodla o velmi dobrém umístě-
ní našich kluků. V turnaji jsme se 
postupně utkali s týmy z Čeláko-
vic (2 týmy), týmem z Uhlířských 

Janovic, z Jiren, Nehvizd a s tý-
mem z Hradištka. O tom, že si 
kluci nakonec odvezou medaile 
za druhé místo a stříbrný pohár, 
rozhodly dva poslední zápasy, 
které jsme oba vyhráli v poměru 
3:1. Stříbrné medaile vybojova-
li a velmi dobrý výkon v turnaji 
předvedli: Ríša Adámek, Dáda 
Weigner a Ondra Vlasák (všichni 
2004), dále pak „staří“ Miki Au-
gustýn, David Silovský a Standa 
Tichý. Celá „šestka“ = parádní 
a bojovný výkon a zaslouženou 
placku za druhé místo... Gratu-
lujeme klukům i trenérovi Láďovi 
Kaglovi. Zdroj: tjviktoriavestec.cz

starší přípravka stříbrná
VESTEC – V nové říčanské 

hale Na Fialce se konal 
halový turnaj kategorie 
Starších přípravek. Jak 

dopadla Viktorka Vestec?

junioři už zatápějí dospělým
VELkÉ POPOVICE  

O perspektivě a plánech 
Slavoje jsme hovořili 

s ředitelem klubu a trenérem 
A mužstva Karlem Holým. 
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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 6. 12. do 31. 12. 2013
nebo do vyprodání zásob • ceny jsou uvedené vč. dpH

zA cHyby vznIKLé v TIsKu neručíMe, FoTo pouze ILusTrATIvní
 veŠKeré LIHovIny prodávAné v nAŠeM obcHodĚ proŠLy pečLIvou KonTroLou A jsou opATŘeny Tzv. rodnÝM LIsTeM, KTerÝM je zAručenA jejIcH bezpečnosT A KvALITA

NOVIN
KA

1 590,00

don rAiMundo boX
španělská sušená šunka cca 6Kg

49,90

rio MAre krÉM
lososový, tuňákový, 100g

35,90

ČokoládovÉ bAnkovkY
více druhů, 60g

137,00

dAvidoFF
Rich, Fine, Espresso, 100g

18,50

cocA - colA
sortiment, 1l

35,90

robbY bubble
více druhů, 0,75l

25,90

PreclíkY
220g

20,50

cukr tŘtinovÝ
DEMERARA, 500g

105,00

bio SiruP JAvorovÝ
250ml

28,90

huSí JátrA 
v huSíM Sádle
140g

19,50

luČinA
více druhů, 120g

59,90

MooGoo
čoko, vanilka, 0,5l

225,00

SGF eMozioni
1Kg

129,00

MuchA Sekt 
Chardonnay brut, 0,75l

12,50

SÝrovÉ kuliČkY
120g

41,90

PrinGleS
více druhů, 165g

35,90

bornier hoŘČice
370g

15,90

crodino
0,1l

29,90

hAPPY dAY 
pomeranč, multivitamín, 1l

43,90

keŠu JádrA
pražená solená, 200g

52,90

SuŠená rAJČAtA 
pikant, 290g

55,00

bruSelSká PAŠtikA
mandlová, 250g

69,00

SÝr rouGette
jemný, kořeněný, 320g

135,00

kolekce SÝrŮ
450g

31,00

PoMAzánkY heleb
lososová, řecká, kaviárová, nivová, 
tuňáková, 150g

69,00

SÝr GoudA,
SuŠenÉ ŠveStkY
s tyrolským špekem, 150g

49,00

SÝr le GourMAnd
300g

165,00

kolekce SÝrŮ
francouzské mámení, 525g

22,50

ŠunkA zvonAŘkA
ŠunkA od koSti
shaved, 100g

155,00

PoliČAn, PAPrikáŠ
cena za 1Kg

249,00

Sovín kAzetA
Rulandské Modré, 
Rulandské Šedé, 0,75l

59,90

Fernet Stock 
citrus, 0,2l

199,00

GorbAtSchoW vodkA 
0,7l

365,00

APPleton v/X
0,7l419,00

leGendArio 7yo
0,7l

475,00

MAlteco 10yo
0,7l

214,00

Porto SAndeMAn
3 druhy, 0,75l

699,00

FASSbind
0,7l

179,90

boheMiA 
PreStiGe
demi, brut, rosé, 0,7l

135,00

ČertovSkÝ SAláMek
cena za 1Kg

449,90

ŠvArcvAldSkÝ PYtlík
vánoční

25,50

vlAŠSkÝ SAlát
ve vaničce, 480g

109,00

PAŠtikA S kAchníMi JátrY
400g

31,00

PAŠtikY duoPAck
2x80g

45,90

MAndle SlAnÉ
200g

772,00

ŠvArcvAldSkÝ bAlíČek
zWeiklAnG

139,90

kávA l´or eSPreSSo
fortissimo, elegante


