
Náš REGION jako mediální part-

ner má přístup do zákulisí, rádi 

vám proto postupně přiblížíme, 

na co se první letní den můžete 

těšit. Využili jsme šance zeptat 

se Alberta na novou skupinu, na 

vystoupení na Okoři i na spoustu 

dalších věcí.

� Ale ze všeho nejdřív: Alberte, jaký 

máš vztah k našemu regionu? 

Jako pro rodilého Třinečáka pro 

mě byla Praha a okolí vždycky 

něčím vzdáleným, ale od malička 

jsem tam jezdil k tetě a pozdě-

ji s Charlie Straight na koncerty 

a schůzky. První deska se nahrá-

vala ve Svárově u Prahy, kde to 

mám rád. Je zvláštní, že okolí Pra-

hy mám spojené hlavně 

s nahráváním ve stu-

diu. Suchdol, Psáry, 

studio Sono v Unhošti, 

je tam klid a člověk se 

aspoň může soustře-

dit. Nové Strašecí mě 

okouzlilo kapelou 

Cinkatej a tamní 

hudební scé-

nou, chtěl bych 

se tam někdy 

vrátit a zahrát 

s Lake Malawi.

� Jak jste vybírali nové č leny 

skupiny, mů žeš je př edstavit?

V Lake Malawi hraje kromě  bu-

beníka Charlie Straight Pavla 

Pilcha ještě  Patrik Karpentski 

z Toxique a Jeroným Šubrt z ka-

pely Admiral Ackbar. Patrik se 

hodně  vě nuje produkci, dě lal 

s Lenkou Dusilovou Baroman-

tiku a já jsem si tu desku zami-

loval. Jeronýma objevil Pavel 

na Festivalu v ulicích v Ostravě  

a když jsem se s ním sešel já, 

padli jsme si do oka.

� pokračování na str. 3

Stala se nejen zajímavou domi-

nantou, ale též je důkazem, že 

lidská pospolitost na světě ještě 

vládne a že pokud se spojí obce, 

spolky a firmy, dá se vybudovat 

nádherná reprezentativní stavba 

lahodící oku. 

„Rozhledna svým jménem, ori-

ginálním tvarem a nevšedním 

průběhem realizace přispěla 

k vytvoření velikého společen-

ství lidí se společným zájmem. 

Věřím, že má před sebou dlou-

hé období, ve kterém nám bude 

přinášet radost z výhledu do ma-

lebné blízké i vzdálené krajiny,“ 

řekl manažer svazku obcí, do 

které mimo jiné patří Struhařov, 

Miroslav Kratochvíl.

Nápad se realizoval pět let
Slavnostní otevření rozhledny 

proběhlo 26. dubna. Podobu 

stavbě z oceli, dřeva a kamene 

dala architektka Iveta Torkoni-

aková, která v ten den obdržela 

velkou kytici s poděkováním za 

svou obětavou práci od pana 

Kratochvíla, který následně pro-

mluvil před početným publikem 

a zejména poděkoval všem za 

pomoc při realizaci projektu. 

Na samotné stavbě se podílelo 

dvacet jedna obcí společně s řa-

dou partnerů. Uvést zajímavou 

myšlenku do reality trvalo pět let, 

a to jen díky pomoci a podpoře 

lidí všech věkových kategorií, kte-

ří přispívali nejen drobnými dary, 

ale i prací. Pomáhali při úpravách 

terénu, ale také přiložili ruku 

k dílu při budování odpočinko-

vých míst a informačních panelů. 

Přijít můžete kdykoliv a nebu-
dete litovat
Rozhledna je otevřena nepřetrži-

tě za drobný poplatek. Na její vr-

chol se dostanete po „vyšlápnutí“ 

150 schodů a najednou se ocitne-

te ve výšce třiceti metrů nad zemí, 

kde se vám otevře nádherná kra-

jina a vy si můžete prohlédnout 

celý Středočeský kraj. Pohyb na 

rozhledně je upraven provozním 

řádem, který je vyvěšen u vstupu.  

Součástí rozhledny je i kruhová 

naučná stezka s jednadvace-

ti panely plnými historických, 

vlastivědných, ale i dalších in-

formací o regionu. Je dílem žáků 

pěti regionálních mateřských 

a základních škol. Interaktivně 

je možné si vyzkoušet sestavit 

hlavolam či si zahrát na přírodní 

zvonkohru. A pokud vám dojdou 

síly, je možné si během cesty 

odpočinou v altánu a též využít 

veřejně přístupné ohniště. 

Sabina Sarkisovová

DOMOV
PRO SENIORY
DŘEVČICKÝ PARK

Důstojný život
s Alzheimerovou chorobou

www.drevcickypark.com
více na str.: 
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Povinně 
k volbám!

Kolega mi řekl, že volby ne-

jsou téma. Lidi nezajímají, je 

to nudné a k smíchu.

Tak nevím. Eurovolby jsou za 

pár dní, komunální na pod-

zim… Vás to taky nezajímá?

Nejsem zastáncem povinné 

účasti, která funguje v někte-

rých zemích a jak by si přál pan 

prezident. Nechcete volit? Seď-

te si v klidu a v teple domova.

Ale neremcejte, že „oni roz-

hodli“ a vy s tím nesouhlasíte. 

Ať jde o proklínaný Brusel, ná-

rodní vládu nebo zastupitele 

na radnici, nesedí tam žádní 

„oni“, ale řádně zvolení zá-

stupci občanů.

Nemám rád, když se říká, že 

Češi jsou takoví nebo mako-

ví… Každý jsme nějaký. Prav-

dou je, že si často stěžujeme 

a nic neděláme pro změnu. 

Nedivme se politikům, že žijí 

ve vlastním světě a obyčejní 

lidé je nezajímají.

Možná je načase nebát se chtít 

po volených zástupcích, aby 

pracovali pro nás. Začít může-

te tím, že přijdete 

k urnám.

Nebo jsem vážně 

k smíchu?

O ČEM SE MLUVÍ

Co přinesla Evropa?
Na straně 4 

žádá pan To-

máš Vaněk 

(ODS) laskavé 

čtenáře o za-

myšlení nad 

důsledky ev-

ropské politi-

ky. Doporučuji k přečtení. (hs) 

Koncert pro Tadeáše
ROZTOKY U PRAHY – Církev 

Čs. husitská pořádá v pátek 

23. května v Husově sboru 

benefiční koncert. Z jeho 

výtěžku uhradí služby asis-

tentky pro Tadeáše Tobiška 

postiženého dětskou obrnou. 

Vystoupí Daniela Valtová, Jar-

mila Kosinová, Petra Drdová 

a herec Jan Potměšil. Přijďte 

si poslechnout hudbu a texty 

Roberta Fulghuma! (zdf)

KRÁTCE

Zdeněk Fekar
fekar@nasregion.cz

Slunovrat letos začne na Okoři

Hurá na rozhlednu

Davelští včelaři slaví 
devadesát let

Šestnáctý open air 

festival Okoř se šťávou 

letos odstartuje právě na 

slunovrat. Jako vždycky se 

můžete těšit na velká jména. 

Letos poprvé zde vystoupí 

i Lucie Bílá, exfrontman 

z Charlie Straight Albert 

Černý představí svoji novou 

kapelu Lake Malawi.

Podle fanoušků jsou Lake Malawi lepší a dospělejší

Poprvé vystoupí na Okoři i Lucie Bílá.
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� Jak jste vybíra

OKOŘ
SE ŠŤÁVOU

OKOŘ
21.6. LŠTĚNÍ, NESPEKY, 

SENOHRABY, 

ČTYŘKOLY, ZLENICE 

„Dohlédnouti dále.“ I takto 

by se dala charakterizovat 

nová stavba zdobící vrch 

kopce Březáku, který se stal 

velmi populárním, a to díky 

své nové atrakci – rozhledně 

nesoucí jméno Špulka.

Za dobrých povětrnostních podmínek 

lze dohlédnout až na Sněžku

Foto: Miroslav Kratochvíl

Celková výška rozhledny je 37,6 metru, 

vyhlídková plošina je ve výšce 30 met-

rů a vede na ní 150 schodů.Souřadnice 

rozhledny: N 49.793551, E 14.825792

Foto: Miroslav Kratochvíl

Základní organizace davelských 

včelařů sahá od Měchenic až 

po Štěchovice a má šedesát dva 

členů, kteří obhospodařují více 

jak šest set včelstev. Ve třicátých 

letech minulého století se vče-

lařství v Česku začalo hojně roz-

máhat a modernizovat a včelaři 

měli potřebu se začít sdružovat 

a sdílet své zkušenosti.

Zkušenost je základ
„Včelařství je totiž hlavně 

o zkušenostech, které nelze 

nastudovat, protože proměnli-

vost podmínek pro chov včel-

stev je natolik variabilní, že 

každá včelařská sezona přináší 

další a další překvapení. Snaha 

včelaře je vést včelstva tak, aby 

dala dobrý medný výnos, to je 

odměna za jeho práci,“ sdělil 

Našemu REGIONU pan Vítěz-

slav Papež, předseda davel-

ských včelařů. 

Včelaření je ovšem i jedinečná 

příležitost pozorovat včelstva při 

jejich činnosti, vnímat souvislos-

ti mezi životem včel a přírodou, 

takže dobrý včelař je i dobrý po-

zorovatel přírody, který k ní má 

respekt a úctu.

� pokračování na str. 3

DAVLE – Sladit cukrem 
je klišé, med je jiná káva. 

I z tohoto důvodu jsme 
nakoukli pod pokličku 

davelským včelařům, jejichž 
organizace byla založena 

v roce 1924.

4444

Japonec nakonec

AUTOTEST 6666
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DOLNÍ BŘEŽANY
23. 5.

• Rodinný výlet do zábavního parku 
Mirakulum. Odjezd v 10 hod., návrat 

v 16 hod. Cena: 290,- Kč (v ceně je 

zahrnuta autobusová doprava, vstup-

né a malé občerstvení). Přihlášky na 

www.brezanek.cz – cestujeme

24. 5. – 9:30
• Komu se nelení, tomu se zelení. 
Kondiční a posilovací cvičení celé-

ho těla při hudbě za pomoci činek, 

míčků a gumiček, posilování zejmé-

na břišních svalů. Součástí je krátké 

povídání o zdravé stravě a zelených 

potravinách s malou svačinou v ceně. 

Lektorka: Mgr. Dagmar Černá. Rezer-

vace nutná! brezanek@gmail.com, 

www.brezanek.cz

24. 5. – 18:00
• Benefi ční módní přehlídka ve 
prospěch obecně prospěšné spo-
lečnosti MATURUS, na Náměstí 

v Dolních Břežanech. Vystoupení 

kapely Těžkej Pokondr, barmanská 

show, dražba fotografi í Ondřeje Neffa

25. 5. – 15:00
• Divadelní představení Lakomá 
Barka. Krásné představení studia 

Damúza pro děti od tří let. Délka 

představení je cca 45 min. Více infor-

mací na www.nest4kids.com nebo na 

emailu info@nest4kids.com. Rezer-

vace předem nutná, vstup zdarma

30. 5. – 18:00
• Keramika – Hrad. Cena: dospělý 

150,- Kč, dítě 70,- Kč (v případě platí-

cího dospělého), rodič a dítě pracující 

společně 190,- Kč. Lektorka: Alžběta 

Labounková. Rezervace nutná! www.

brezanek.cz, brezanek@gmail.com

1. 6. 
• Dětský den. Břežánek a OÚ Dolní 

Břežany pořádají 1. 6. DĚTSKÝ DEN 

nejen pro malé (v amfi teátru v Dolních 

Břežanech). Program: 15:00 Vystoupení 

dětí z kroužků Břežánku, ZUŠ Harmony 

15:15 Hudební soubor Kůzle HUSOU 

16:00-18:00 Sportovní disciplíny s In-

linetalentem. Doprovodný program: 

Disco na in-line bruslích, Malování na 

obličej Vstupné dobrovolné. Srdečně 

zveme všechny děti i rodiče!! 

7. 6. – 14:00
• Dětský den ve Lhotě na dětském 
hřišti. Přehlídka výcviku psů, ukázka 

hasičského zásahu, program pro děti

11. 6. 
• 1. kolo zápisů na šk. rok 2014/2015. 

Zveme vás a vaše děti k zápisům, které 

se uskuteční 16. 6. 14-17 hod. a 17. 6. 

9 -12 hod. a 15-18 hodin. Rozvrh 

kroužků v průběhu května na www.

brezanek.cz. Těšíme se na vás!

21. 6. – 10:00
• Jízda Slunovratu. 9. ročník Dol-

nobřežanského Slunovratu, hlavním 

tématem jsou závody historických 

vozidel a motocyklů do vrchu (Břežan-

ským údolím). Po celý den bude v pro-

storách náměstí připraven bohatý 

program pro dospělé a děti (vystoupe-

ní Pavla Kožíška), který bude završen 

vystoupením Beatles revival band.

HERINK
31. 5. – 14:00

• Dětský den. Zveme vás na dět-

ský den na hřišti u Obecního úřadu 

v Herinku. Kromě soutěží pro malé 

jsme připravili i ukázku radiového 

orientačního běhu pro starší děti (od 

cca 10 let nebo v doprovodu rodičů). 

Akce potrvá do 20.00 hodin, orien-

tační běh do 16.00 hodin. Občer-

stvení zajištěno. Více informací na 

www.skherink.cz

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 4. – 1. 6. 

• Výstava Tvrze. Výstava „Staré 

tvrze a feudální sídla Jílovska“. 

Výstava obrazových rekonstrukcí 

a modelů tvrzí a středověkých pa-

mátek okolí Jílového

14. 4. – 22. 6. 
• Výstava „Vyšívané obrazy Olgy 
Menšíkové“. Netradiční forma vý-

tvarného umění v jílovském muzeu

24. 5. – 16:00
• Autorské čtení Oldřicha Janeby. 
Přijďte do kaple sv. Václava a po-

slechněte si úryvek z knihy „Útěk do 

země indiánů“. Posezení u ohně, ob-

čerstvení, hudba Dua Tembr

31. 5 
• Vycházka za „feudálními sídly 
okolí sázavského kláštera“. Vy-

cházka po trase Rataje, Talmberk, 

Sázava. Na trase hrádek Pirknštejn, 

hrad Rataje, zřícenina hradu Talm-

berk a Sázavský klášter. Začátek 

v 9:25 na nádraží v Jílovém Kabá-

tech, vstupné dobrovolné. Muzeum 

Jílové u Prahy

12. 6. – 15:35
• Den životního prostředí. Zveme 

rodiče, prarodiče a děti na setkání 

s Lískáčkem. Čeká nás odpoledne 

plné her a úkolů zaměřených na vodu 

a její obyvatele. Děti představí, co vše 

se zejména o vodě ve školce naučily. 

Na konci odpoledne promítneme fot-

ky z naší jarní činnosti. Předpokláda-

ný konec cca v 17.30 hod. Bližší in-

formace naleznete na http://liskacek.

euweb.cz (Aktuality). Kontakt: Olga.

lyzbicka@centrum.cz

18. 6. – 16:35
• Zápis dětí do Lískáčku. Škol-

ka Lískáček zve příznivce výchovy 

dětí v přírodě na zápis na školní rok 

2014/2015. Zápis se koná 18. 6. od 

16.30 hodin v klubovně JUKY, v Jí-

lovém u Prahy. Pokud váháte, zda 

Lískáček je dobrá volba, domluvte 

si návštěvu školky, abyste se s námi 

více seznámili. Více o naší činnosti 

také hovoří fotografi e, které si můžete 

prohlédnout ve fotogalerii na http://

liskacek.euweb.cz

5. 7. – 13:00 – 20:00
• 9. Muzejní potlach. Tradiční muzejní 

posezení s přáteli trampské písničky. 

Účinkují: Bandoleros, Béďa Šedivka, 

Duo Blanice, Eda Wild, Jitka Vrbová 

a Standa Chmelík, Kamarádi staré řeky, 

Šíny Ostrava, Duo Tornado, TO Sešlost 

Praha, Tulák Charli, Tomáš Pergl, Ota 

Šantrůček, Franta Hacker. Občerstvení 

zajištěno. Muzeum Jílové u Prahy

21. 9.
• Výstava „Z hlediště na jeviště“. 
V jílovském muzeu se představuje 

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ

PRŮHONICE
24. 5. – 11:00

• Jarní keře. Procházka Dendrolo-

gickou zahradou se zaměřením na 

dřeviny atraktivní v druhé polovině 

května. Začátek exkurze: 11:00 hod. 

u hlavního vchodu do Dendrologické 

zahrady. Lektor: Jiří Velebil. Na akci je 

nutná rezervace, viz www.dendrolo-

gickazahrada.cz/rezervace. Vstupné 

100/50 Kč. Otevírací doba zahrady 

9:00-19:00 hodin, tel. 605205959 

v otevírací době zahrady 

14. 6. – 11:00
• Letní trvalky. Komentovaná exkur-

ze v Dendrologické zahradě v Průho-

nicích. Největší atrakcí zahrady v za-

čátku léta jsou záhony s kvetoucími 

trvalkami. Během exkurze projdeme 

všechny jak v okolí Černého rybníka, 

tak i mezi pnoucími dřevinami. Lek-

tor: Adam Baroš. Na exkurzi je nutné 

se přihlásit v rezervačním systému 

www.dendrologickazahrada.cz/re-

zervace. Vstupné 100/50 Kč. Začátek 

v 11:00 hod. u hlavního vchodu

17. 6. – 20. 7. 
• Lilie. Výstava lilií v Dendrologické 

zahradě v Průhonicích. Pro letošní se-

zonu jsme připravili 90 různých odrůd. 

Vystavované rostliny budou soustře-

děny v okolí velké pergoly na konci 

doporučeného prohlídkového okru-

hu – v blízkosti vchodu do zahrady. 

Aktuální informace najdete na www.

dendrologickazahrada.cz. Vstupné do 

zahrady 60/30/15 Kč. Otevírací doba 

út – ne 9:00-19:00 hod.

PSÁRY
28. 5 – 15:00 

• Setkání seniorů. Obecní úřad Psáry 

zve na 17. setkání seniorů s členkami 

sociální komise, které proběhne dne 

28. 5. od 15 hod. na OÚ Psáry. Přijměte 

tentokrát pozvání na „výlet“ do Paříže 

s průvodkyní Jitkou Svobodovou.

8. 6 – 13.00
• Dětský den. Srdečně vás zveme na 
Dětský den – již po deváté! na hřišti 
v Dolních Jirčanech ve 13.00 hod. Při-
pravte se na odpoledne plné her, sou-
těží a programu pro děti, který bude te-
maticky zaměřen na budoucí povolání. 
Těšte se na soutěže a hodnotné ceny, 
které na vás čekají! Nezapomeňte na 
tematické převleky týkající se budou-

cího povolání vašich potomků.

21. 6 – 9:00
• PsáryFest 2014. Letošní ročník dob-
ročinného festivalu se bude konat na 
domovské půdě psárské Laguny, tedy 
místa, které se už vloni osvědčilo jako 
ideální prostor k setkání lidí, kteří by se 
možná za jiných okolností nepotkali. 
Díky loňské akci pochopila řada z nás, 
že nezáleží na fyzickém nebo men-
tálním stavu, ale na pozitivní náladě, 
dobré vůli, prožitku z hudby a přede-
vším na skvělém pocitu, že ne všechny 

radosti se dají pořídit za peníze.

21. 6 – 9:00
• Junior ČEZ CUP Psáry. V sobotu 

se na hřišti Rapidu Psáry bude konat 

již druhý ročník mezinárodního fot-

balového turnaje JUNIOR ČEZ CUP 

Psáry 2014

PYŠELY
29. 5. – 19:00

• Kreativní Večer. „Souprava náušnic 

a náhrdelníku z FIMA“, místo konání: 

Na Louce 427, Pyšely, více informací 

na www.cvrcekpysely.cz 

1. 6. – 14:00
• Dětský den. Na fotbalovém hřišti 

v Pyšelích pořádají: TJ Sokol Pyšely, 

SDH Pyšely a SK Pyšely

4. 6 – 13:00
• Schůzka klubu seniorů. Pravi-

delná schůzka první středu v měsíci 

v hasičárně

5. 6 – 19.00
• Přijďte si zahrát deskové hry. 
Pro tento večer je připravena hra 

„Vysoké napětí“. Místo konání: Na 

Louce 427, Pyšely, více informací na 

www.cvrcekpysely.cz

21. 6 – 14:00
• Kulturní akce – „A je tady léto“ 
v areálu TJ Sokol Pyšely, Pražská 

151, bohatý program: vyhlídkový let 

vrtulníkem od 13:00 hod. (rezervace 

časů v restauraci SOKOLOVNA), ma-

lování na obličej, tetování, hudební 

produkce a možná i překvapení, po-

řádá: TJ Sokol Pyšely ve spolupráci 

s MěÚ Pyšely

26. 6 – 19:00
• Kreativní večer. „Souprava náušnic 

a náhrdelníku z FIMA“, místo konání: 

Na Louce 427, Pyšely, více informací 

na www.cvrcekpysely.cz

ŠTIŘÍN
25. 5. 

• Rozkvetlý Štiřín. Akce s bohatým 

programem pro dospělé i děti, prohlídka 

zámeckých interiérů, parkem provází 

Václav Větvička od 9:00 do 16:00 hod. 

Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupe-

nek na recepci – Tel.: 255736111-2 

a v síti Ticketstream 

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 

z cyklu Pohádkohraní M. Rejno-

vá organizuje v RC Baráček nový 

kurz Dramaťáček určený pro děti 

(bez rodičů) od 4 do 8 let. Každé 

sudé pondělí budeme tancovat, 

zpívat, hrát, vyprávět, improvizo-

vat, vyrábět masky a připravovat 

se na společné vystoupení. Cena 

770 Kč/11 lekcí, příp. 90 Kč za jed-

norázový vstup. Rezervace a info: 

michaela.rejnova@seznam.cz 

26. 5. – 16:15
• Dramaťáček – Řecké báje. 
RC Baráček pořádá kurz divadélka 

pro děti od čtyř let bez doprovodu 

rodičů. Děti se v květnovém před-

stavení vrátí do hluboké minulosti 

a zahrají si ve známých řeckých 

bájích. Cena 90 Kč. Rezervace na 

michaela.rejnova@seznam.cz. Info: 

www.rcbaracek.cz 

ZVOLE
14. 3. – 30. 6. 

• Zápis do školky. Akimova školič-

ka pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/2015. Jsme první outdoorová 

mateřská škola v České republice. 

Školka je zapsána do rejstříku škol 

MŠMT a má svůj školní vzdělávací 

program: „Chodíme si k tetě hrát.“ 

Pro přihlášení svého dítěte volejte 

na tel.: 732 280 131 nebo pište na 

akimovaskolicka@seznam.cz. Více 

informací najdete na www.akimo-

vaskolicka.cz. Těšíme se na vás!

18. 3. – 22. 5. – 20:00
• Cvičení podle Ludmily Mojžíšo-
vé. Pravidelně každé úterý od 20 do 

21 hodin v ZŠ Zvole pořádá Amicia 

s SK Zvole cvičení pro všechny věko-

vé kategorie. Více na www.amicia.cz

20. 3. – 22. 5. – 20:00
• Taneční pro ženy. Milé dámy, máte 

chuť se pohybovat v rytmu tance? 

Chcete příjemně strávit volný čas 

a zároveň dělat něco pro své zdra-

ví? Přijďte každý čtvrtek od 20 do 

21 hodin do ZŠ Zvole. Více na www.

tsadpraha.cz 

28. 4. – 30. 6. – 13:00
• Kroužek lezení pro školáky. 
Kroužek probíhá na umělé horo-

lezecké stěně v Akimově školičce 

v obci Zvole. Stěna disponuje řadou 

cest, na kterých se děti naučí zá-

kladní lezecké kroky, správně použí-

vat lezecký materiál a v neposlední 

řadě se správně rozcvičit a dodržo-

vat bezpečnostní pravidla ve stěně 

a pod ní. Veškeré vybavení (sedák, 

karabiny, mágo atd.) mají děti k dis-

pozici zdarma. Více informací na 

www.akimovaskolicka.cz

24. 5. – 14:00
• Rodinný fotbálek, o. s. Karabina 

zve všechny rodiče a děti na zvolské 

hřiště, kde se uskuteční sportovní 

odpoledne, na kterém si vyzkoušíte 

svoje fotbalové dovednosti. Připravují: 

Zdena Gabrielová a Sokol Zvole 
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kam, kdy a za čím

Kompletní kulturní program naleznete na www.nafialce.cz

24/5 – sobota Hrajeme také: 1/6 – neděle 15:00, 14/6 –sobota 10:00
10:00/15:00 KHUMBA, 3D, animovaný

25/5 – neděle Hrajeme také: 30/5 – sobota 15:00
10:00 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
 3D, akční

1/6 – neděle Hrajeme také: 4/6 – středa 20:00
20:00  BONY A KLID 2, drama

6/6  – pátek

16:00 FINDING NEMO, animovaný v původním znění s angl. titulky

8/6 – neděle
15:00  NEDVĚDI   INTERAKTIVNÍ SHOW   kouzelníka Richarda Nedvěda a mistra světa 
 v electricboogie Michala NedvědaNÍ SHOW

11/6  – středa Hrajeme také: 18/6 – pátek 20:00
20:00 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, komedie

19/6  – čtvrtek
19:00  TOSCA   OPERA    záznam z Metropiitní opery v New Yorku

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

31. května od 17 hod.
Venkovní grilovací 
párty s hudbou
Akce se konná jen za pěkného počasí.
Informace na tel. 733 161 016

INZERCEINZERCE

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz
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Rybičky, rybáři jedou
JESENICE U PRAHY – Míst-

ní organizace Českého 

rybářského svazu Praha 

4 – Michle pořádá v sobo-

tu 31. května na rybníku 

Pančák v pořadí 3. ročník 

závodů dětí v chytání ryb. 

V týdenním předstihu bu-

dou do rybníka nasazeny 

ryby, určené speciálně pro 

tuto akci s tím, že v sobotu 

to budou závody pro děti 

a v neděli pro dospělé. Za-

hájení akce je plánováno 

v 9 hodin, předpokládané 

ukončení akce bude oko-

lo 14. hodiny. Občerstvení 

pro soutěžící i doprovod 

bude zajištěno zdarma.  

Pozvánka do divadla
VELKÉ POPOVICE – V nově 

zrekonstruované hasičské 

zbrojnici ve Všedobrovi-

cích hrají venku 31. května 

od 15 hodin příběh o lásce, 

strašlivém mordu a prokletí 

O zakleté Apoleně na motivy 

pražských pověstí. Předsta-

vení je vhodné pro všechny 

věkové kategorie.

Konec skládky
JÍLOVÉ U PRAHY – Skládka 

komunálního odpadu Jílo-

vé-Radlík se po dvaadvaceti 

letech fungování blíží k uza-

vření svého provozu. Ke 

konci dubna byla naplněna 

její kapacita a obec začala 

připravovat její rekultivaci. 

Tím ovšem starost o sklád-

ku nekončí, obec o ni bude 

muset pečovat ještě mini-

málně dalších třicet let, jak 

ukládá zákon. „I po jejím 

uzavření je nutné prová-

dět monitoring podzem-

ních a průsakových vod. 

Z tělesa se průsaková voda 

uvolňuje ještě několik let 

po uzavření a musí se od-

vádět do speciálních jímek, 

ze kterých se pak odváží na 

externí čističku odpadních 

vod. Rovněž se bude muset 

i nadále kontrolovat únik 

skládkového plynu. Ten by 

měl být v případě, že bude 

rekultivace řádně provede-

na, nulový,“ popsala dal-

ší postup starostka obce 

Květa Halanová.

Údolím Zahořanského 
rybníka

DAVLE – V dubnu vyrazi-

la školní družina základní 

školy na další jarní výšlap 

za poznáváním davelského 

okolí, tentokrát údolím Za-

hořanského potoka. Autobus 

všechny vyvezl na odbočku 

k Bohulibům, ale zpět už se 

šlapalo pěkně po svých. Děti 

byly rozděleny do několika 

skupin, které tvořil vždy je-

den prvňák, druhák a třeťák. 

Jejich úkolem bylo sledovat 

po celou dobu výletu okolní 

přírodu a odpovídat na otáz-

ky, které jim nachystala ve-

doucí školní družiny Maruš-

ka Rýdlová. Všichni zvládli 

úkoly na jedničku, prošli celé 

údolí a užili si v dobré náladě 

skvělý výlet.

Obec informuje 
SMS zprávami

OHROBEC – Obec přišla 

s převratnou novinkou: in-

formuje občany pomocí SMS 

o věcech, které je zajímají. 

Stačí si aktivovat službu SMS 

Ohrobec občanům a zvo-

lit druh zdarma zasílaných 

zpráv, například: vyhlašová-

ní poplachu, krizovou komu-

nikaci, výpadky energetické 

sítě či kulturní a sportovní 

akce a další užitečné infor-

mace. Službu je možné ak-

tivovat na obecním úřadě či 

odesláním formuláře elek-

tronickou poštou. Více na 

www.ohrobec.cz

Podezřelý mercedes 
šmíruje děti

PSÁRY – V poslední době 

bylo na opuštěném místě 

ulice Na Lukách opakova-

ně pozorováno starší vozi-

dlo Mercedes zlatavé barvy 

s mužem za volantem, kte-

rý se snaží navázat kontakt 

s dětmi, které jdou okolo. 

Upozorněte proto své děti, 

aby si daly pozor a pokud 

možno chodily ve skupin-

kách nebo s někým z dospě-

lých. Obecní policie v Jese-

nici byla o tomto zpravena 

a zajistí častější hlídkování 

v těchto místech. V případě, 

že podezřelé vozidlo spatří-

te, informujte prosím ihned 

služebnu Obecní policie Je-

senice na telefonním čísle 

775 775 978 nebo Policii ČR 

na lince 158.

Kešky pro rodinu
PSÁRY – Obec pro své oby-

vatele (a nejen pro ně) při-

pravila sérii kešek určených 

především pro zábavu ro-

din s dětmi (tedy žádné te-

rény, ani moc těžké úkoly). 

Série byla vytvořena tema-

ticky k zakončení projektu 

Rekonstrukce božích muk 

v Dolních Jirčanech a sklá-

dá se ze tří kešek a jedné 

bonusovky. Pro možné na-

lezení bonusovky je třeba 

nalézt všechny základní tři 

kešky. Geocaching je hra 

na pomezí sportu a turisti-

ky, která spočívá v použití 

navigačního systému GPS 

při hledání skryté schrán-

ky nazývané cache (v češ-

tině psáno i keš), o níž 

jsou známy její zeměpisné 

so řadnice.

 

Rekordní 51. ročník 
jarního běhu

SENOHRABY – Jarního běhu 

U Kanálu pořádaného ly-

žařským oddílem TJ Sokol 

Senohraby se zúčastnilo 

rekordních 179 závodníků. 

Závodilo se jako každoroč-

ně v krásném zeleném údolí 

Mnichovky v trojúhelníku 

mezi obcemi Senohraby 

– Hrusice – Mirošovice. „Po-

časí vyšlo parádně, až na to, 

že pršelo,“ prozradil s úsmě-

vem Jan Oberlander z oddí-

lu TJ Sokol Senohraby. „Na 

tratích všech kategorií bylo 

možné sledovat většinou až 

do posledních metrů zajíma-

vé a ostré souboje.“

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

• Soukromé lekce angličtiny 

a němčiny. Tel. 733 363 404

• SELKO Praha, s.r.o., Jílové 

u Prahy, www.selko.cz, hledá 

na HPP manažera obchodu 

a eshopu, min. SŠ vzdělání, 

AJ – schopnost komunika-

ce se zahr. Dodavateli,dále 

pracovníka na 2-4 h/ denně, 

později příp. HPP – expe-

dice, manipulace s balíky 

do 50 kg, min. ÚS vzd., tel. 

241 950 806, eshop@selko.cz

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

 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, před půlrokem 
se mi stala autonehoda, 
kterou jsem nezpůsobila. 
Vzhledem k tomu, že jsem 
byla zraněna, neopravila 
jsem ještě automobil, ale 
i tak jsem se obrátila se 
znaleckým posudkem 
na svou pojišťovnu. Doposud 
není věc vyřešena, stále 
dostávám pouze dopisy, kdy 
mne pojišťovna žádá o doplnění 
podkladů, které jsem již zaslala. 
Co mohu udělat, abych věc 
urychlila?  Hana M. 

Dobrý den, bohužel se ve své pra-

xi často setkávám, že pojišťovny 

svou tříměsíční zákonnou lhůtu 

(ve které mají pojistnou událost 

vyřešit) obcházejí tak, že požadují 

od účastníků nehody další a dal-

ší dokumenty a někdy dokonce 

i opakovaně. Tím má být zřejmé, 

že na základě nedostatečných 

podkladů nelze věc posoudit 

a uhradit pojistiteli náhrady ško-

dy. Z tohoto důvodu doporučuji 

zasílat veškeré podklady doporu-

čeně, aby bylo posléze možné po-

žadovat úroky z prodlení, na které 

máte zákonný nárok. 

Druhá věc je, že i přes časté prodlu-

žování vyřízení záležitosti se 

pojišťovny pokoušejí krátit 

(často i nezákonně) pojist-

né plnění vzhledem k tomu, 

že likvidátoři pojistných 

událostí dojdou k jiným zá-

věrům, než případní znalci 

ve svých znaleckých posud-

cích, které jsou pro tyto účely po-

jišťovnám předkládány. Pokud ne-

chcete v tomto okamžiku zajít za 

právním zástupcem, který po upo-

mínce se sedmidenní lhůtou podá 

na příslušnou pojišťovnu (nebo 

přímo na účastníka dopravní ne-

hody, který autonehodu způsobil) 

žalobu, lze se obrátit na českou 

kancelář pojistitelů s informací, že 

příslušná pojišťovna Vám odmítá 

nahradit Vaší škodu. Někdy je ten-

to způsob rychlejší, než komuni-

kovat s „Vaší“ pojišťovnou.

PRÁVNÍ
PORADNA
Autonehoda – nedodržení 
lhůty pro úhradu škody

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Vítání ptačího zpěvu u rybníka Sýkorník

Davelští včelaři slaví devadesát let

Vítání ptačího zpěvu u rybníka 

Sýkorník u Mníšku pod Brdy se 

ve čtvrtek 1. května zúčastni-

lo dvacet šest osob včetně dětí. 

Cestu kolem rybníka všem zú-

častněným zpříjemňoval ptačí 

zpěv a současně probíhala dis-

kuse o ptácích, kteří v té chvíli 

byli k vidění nebo slyšení. Pří-

jemným zpěvem doplňoval at-

mosféru slavík obecný.

Součástí vycházky byla i kontrola 

sítí s ukázkou kroužkování. Jak 

velké měli štěstí, si účastníci uvě-

domili až ve chvíli, kdy ze sítě „vy-

lovili“ bramborníčka hnědého, 

který je v Česku zvláště chráněn 

jako ohrožený druh. Podmáčené 

louky s roztroušenými křovina-

mi jsou jeho ty-

pickým životním 

prostředím. Bo-

hužel, těchto luk v naší 

krajině postupně ubývá a s nimi 

i místa pro bramborníčky. O to 

více všechny potěšilo, že louky 

u rybníka Sýkorník jsou stále jeho 

domovem. Většina návštěvníků 

tohoto ptáčka viděla poprvé, a to 

hned z bezprostřední blízkosti.

 (sas)

VRANÉ NAD VLTAVOU  

Jako každý rok i letos 

proběhlo nebo na mnoha 

místech ještě proběhne 

Vítání ptačího zpěvu. Akci 

každoročně koordinuje 

Česká společnost 

ornitologická ve spolupráci 

s řadou dobrovolníků. Již 

několikátým rokem se k ní 

připojují i dobrovolníci Centra 

ekologické výchovy Zvoneček.

� pokračování ze str. 1

„Po letech jakési stagnace člen-

ské základny se naše řady opět 

rozšiřují o nové a i mladé vče-

laře. Včelaření není tedy jen 

doménou důchodců, ale je to 

záliba i mladších ročníků, kteří 

v této činnosti nacházejí relaxaci 

po náročném zaměstnání. Navíc 

nejlepší a nejkvalitnější med je 

med přímo od včelaře,“ dodal.

Co je nového?
Kromě pravidelných schůzek, 

kde se řeší aktuální záležitosti, 

pořádá organizace Dny otevře-

ných dveří u včelaře, kdy mají 

ostatní členové možnost nakouk-

nout pod pokličku kolegům a též 

příležitost pro mladé a začínající 

včelaře, jak se přiučit něčemu, co 

v knihách nenajdou. 

Letošní zima byla naprosto výji-

mečně zcela mírná a včelstva da-

velských včelařů ji přežila velmi 

dobře. Proto je zde velká příleži-

tost pro vytočení velkého množ-

ství jarního květového medu. Ten 

sice záhy krystalizuje, protože 

obsahuje hodně glukózy, ale vět-

šina z této organizace mícháním 

tohoto medu vytvoří jeho jemnou 

krystalickou strukturu. Tento med 

se nazývá pastovaný, zůstává trva-

le vláčný a jeho obliba roste. „Loni 

bylo hrozné jaro, pak záplavy a jar-

ní med skoro žádný. Všichni se 

tedy už těšíme na letošní jarní med 

a jistě rádi nabídneme svým pří-

znivcům kvalitní pastovaný med. 

A když se počasí nepokazí a příro-

da nás bude mít trochu ráda, do-

čkáme se i tmavého lesního medu, 

který je tou nejlepší pochoutkou, 

kterou známe,“ dodal s úsměvem 

na rtech pan Papež.  

Sabina Sarkisovová

„Neulítneš, ještě tu s námi chvíli pobudeš“ 

Foto: Jan Hocek

Foto: CEV Zvoneček

Davelská včelstva nesou kvalitní med Foto: Pavel Toman

� pokračování ze str. 1

� Už odstartovala série vašich 

koncertů , jak pů sobí Lake Malawi 

na fanoušky Charlie Straight? 

Ně kteř í mi ř ekli, že je to dospě lejší, 

ně kteř í jsou nadšení a ř íkali, že je 

to mnohem lepší. Ně kteř í ř íkají, že 

bez kláves Michala Šupáka to není 

ono. Pro mě  je hlavní, jak to cítím 

uvnitř  já, jak to cítím na koncertě , 

když se lidem podívám do oč í. A já 

prostě  cítím, že teď  to je ono...

� Tě šíš se víc do klubů , nebo na 

open air hraní?

Tě ším se na hraní pod otevř eným 

nebem, protože mů žu s kyta-

rou vbě hnout do lidí a po trávě  

daleko, kam mě  nohy ponesou.

� Na Okoři už jste dvakrát hrá-

li s Charlie Straight. Jak se tam 

tě šíte, máte k tomuto místu 

ně jaký vztah?

Jednou jsme na Okoř i hráli 

hrozně  pozdě  v noci, byla zima 

a bylo na nás pár skalních 

fanoušků , kteř í zů stali. Mys-

lím, že si to dodnes pamatu-

jou. Byla to magická situace.

� Chtě l bys ně co vzkázat vašim 

př íznivců m?

Díky, že vás máme. Stay tuned.

Zdeněk Fekar

Okoř se šťávou 2014
21. června 

od 13 hodin
Z PROGRAMU

tradičně vystoupí kapely Sto zvířat, 

Wohnout, UDG, Imodium

Vladimír Mišík & Etc oslaví na festiva-

lu výročí 40 let

České srdce pokřtí nové album.

po loňské pauze se na podium na 

Okoři vrací Hentai Corporation

nově na letošním ročníku vystoupí 

i mladí interpreti Adam Mišík, Voxel 

a Johny Machette

dále vystoupí Petr Bende, Michal Pe-

lant, kytarista skupiny Davida Kollera 

 a řada dalších

DOPRAVA & UBYTOVÁNÍ
Během celé akce je zajištěna kyvadlová 

doprava, linka X z Dejvic a Kladna.

V areálu festivalu bude hlídaný prostor 

pro kola a stanové městečko.

VSTUPNÉ
Vzhledem k omezené kapacitě areálu 

doporučujeme vstupenky zakoupit včas 

v předprodeji, v restauraci Špejchar ve 

Velkých Přílepech nebo přímo na Okoři.

ceny v předprodeji od 21. května: 
450 Kč za osobu, 

rodinná (2 dospělí + 2 děti) 1000 Kč

ceny na místě: 550 Kč, 

rodinná 1 200 Kč, děti do 12ti let 

v doprovodu rodičů mají vstup zdarma

Festival budou uvádět Lukáš Pavlá-
sek (vlevo na fotografii)  a Pavel Anděl 
Dvanáct hodin hudby bez přestávky! 
Více informací na 

www.okorsestavou.cz

Slunovrat letos začne na Okoři
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Změnit dodavatele energie
nemusí být vždy výhra

Zákazníci si od změny svého do-

davatele slibují zejména úsporu 

nákladů a lepší podmínky. Ani 

jedno z toho se však ve skuteč-

nosti nemusí vůbec dostavit, prá-

vě naopak. Zeptali jsme se proto 

několika z těch, kterým změna 

dodavatele energie nesplnila 

očekávání, na jejich zkušenost. 

� Paní Erlichová z  Prahy 9 pod-

lehla před více než rokem naléhá-

ní obchodního zástupce jednoho 

z menších dodavatelů energií, 

který jí nabízel několikatisíco-

vé roční úspory. Odešla tedy od 

svého dlouholetého dodavatele 

k novému a začala pomalu plá-

novat, co si za slíbené uspoře-

né peníze pořídí. Z vyúčtování, 

které ale nyní od svého nového 

dodavatele obdržela, je však po-

někud rozčarována. Oproti mi-

nulosti totiž nejenže neušetřila 

prakticky nic, ale navíc zjistila, že 

kdyby zůstala u dodavatele před-

chozího a využila slevu, kterou jí 

nabízel, byla by na tom naopak 

znatelně lépe. I když by se nyní 

chtěla vrátit ke svému původní-

mu dodavateli, tak nemůže. Před 

vypršením sjednané smlouvy 

s dodavatelem novým, by mu 

totiž musela uhradit smluvní po-

kutu, která by její aktuální ztrátu 

ještě více zvětšila. 

� Paní Mottlová z Prahy 3, která 

svého dodavatele změnila, ale 

po roce se vrátila k tomu původ-

nímu, se zase pozastavuje nad 

rozdíly v kvalitě služeb a zákaz-

nického servisu. „Je to něco, co 
si člověk neuvědomí hned, ale 
až následně, když potřebuje něco 
nutně vyřídit. V mém případě se 
jednalo o reklamaci vyúčtování 
spotřeby energie, kde byla chyba. 
Na rozdíl od mého minulého do-
davatele však ten nový neprovo-
zoval žádnou obchodní kancelář, 
kam bych se mohla osobně obrá-
tit, na jeho linku pro zákazníky 
se permanentně nedalo dovolat 
a na zaslaný mail jsem nedosta-
la žádnou odpověď. Reklamaci 
jsem tak musela řešit formou 
zdlouhavé listovní koresponden-
ce, což jediné alespoň částečně 
fungovalo. Ta mě však kromě 
času stála i celkem dost peněz, 
protože dopisů jsme si vyměnili 
několik a všechny jsem pro jisto-
tu posílala vždy doporučeně“. 

� Pan Bříza z Prahy 4 upozor-

ňuje na další nevýhodu, kterou 

s sebou změna dodavatele může 

přinést. „Každý by si měl uvědo-

mit, že změnou dodavatele nená-
vratně přichází o veškeré výhody 
a bonusy, které mu ten původní 
poskytoval, ale u dodavatele no-
vého nemusí být vůbec k dispo-
zici. Zvykl jsem si například, že 
když potřebuji opravit poroucha-
ný plynový spotřebič, stačí jedno-
duše zavolat mému dodavateli 
a ten vše zařídí a na opravě se 
za určitých podmínek i finančně 
podílí. Bral jsem to již téměř jako 
samozřejmost, a proto pro mě 
bylo nepříjemným překvapením 
zjištění, že dodavatel, ke kterému 
jsem od toho původního přešel, 
podobné služby neposkytuje. 
Vše si tedy nyní musím zařídit 
sám, nikdo mi v tom nepomůže 
a o nějaké finanční spoluúčasti si 
mohu nechat jen zdát. Jak jsem 
bohužel pozdě zjistil, podobných 
příkladů se najde mnohem více“. 

Co tedy poradit a na co si při 

zvažované změně dodavatele 

dát pozor? Rozhodně se vypla-

tí postupovat vždy obezřetně 

a hodnotit celou věc komplex-

ně a z více úhlů pohledu. Vše 

si důkladně promyslet a opatřit 

si veškeré dostupné informa-

ce. Stávající dodavatel mnohdy 

může nabízet různá zajímavá 

cenová a další zvýhodnění, o je-

jichž existenci nemusíme mít 

ani potuchy. I proto je dobré 

před rozhodnutím, zda pře-

jít k jinému dodavateli, zjistit, 

co vlastně nabízí ten stávající. 

Mnohdy to může být velmi pře-

kvapivé zjištění. (pr)

Na trhu s energiemi vrcholí 

boj o zákazníky a ti jsou 

prakticky denně vystaveni 

nepřebernému množství 

různých nabídek. Posoudit, 

co je však pro potřeby 

konkrétního odběratele 

skutečně výhodné a odlišit 

seriozně míněné nabídky od 

těch méně seriozních nebo 

zcela neseriozních, 

je stále obtížnější. 

Důstojný život 
s Alzheimerovou chorobou

Důstojný život
Posláním našeho zařízení je být 

pro klienty orientačním bodem 

v prostředí, ve kterém se již ztráce-

jí a vytvářet důstojné životní pod-

mínky v náhradním prostředí. 

Senioři s některou formou de-

mence mají v počátečních sta-

diích choroby poruchy paměti, 

řeči, orientace, potíže se zvládá-

ním složitějších činností, zhor-

šuje se jejich schopnost dodržo-

vat hygienické návyky a z toho 

pramenící inkontinence, ztrá-

cejí schopnost správně se ob-

léknout. Později se utlumují 

pohybové stereotypy – chůze, 

posazení se, používání příboru, 

nastupuje neschopnost logické-

ho myšlení, vlastního úsudku, 

řešit problémy, samostatně se 

rozhodnout. Nedílnou součástí 

těchto chorob jsou významné 

poruchy chování, jako je ne-

schopnost sebeovládání, odmí-

tání péče, jídla, léků, agresivita, 

noční aktivita a další.

Co je obsahem 
celodenní péče?
Péče a podpora v aktivitách 

denního života, podpora v sobě-

stačnosti a aktivitě pomocí jed-

notlivých terapeutických metod 

(zejména ergoterapie). Přimě-

řený pohybový režim, léčebná 

tělesná výchova, pohybová tera-

pie a fyzioterapie. Verbální i ne-

verbální komunikace, kontakt, 

blízkost, rozvíjení vztahu, péče 

o vzhled, společenský život. 

Dále soustavné hodnocení ak-

tuálního stavu klienta, sestave-

ní individuálního plánu péče 

a jeho naplňování.

Pokud hledáte pro své blízké 

s Alzheimerovou chorobou tiché, 

útulné a podnětné prostředí, 

rádi vám celý komplex ukážeme 

a poskytneme další informace. 

Kontakty:
• ředitelka: 

 PharmDr. Hana Porubská

 602 116 666,  

 hana@porubska.cz

• sociální pracovnice: 

 Mgr. Jitka Paulsová

 602 199 994,  

 socialni@drevcickypark.com 

(PR)

DŘEVČICE – V Dřevčicích u Prahy je domov 
pro seniory Dřevčický Park. Jeho kapacita je 103 míst 

a z toho je 70 určených pro nemocné Alzeimerovou 
chorobou. Ředitelkou domova je PharmDr. Hana Porubská, 

která zde mezi svými klienty i bydlí. Poskytovaná péče 
je laskavá a profesionální, specializovaná a nepřetržitá. 

Prostředí je vlídné, přehledné, podobné tomu domácímu. 
Respektujeme zvláštní potřeby lidí s touto chorobou. Důraz je 

kladen na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení 
soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. 
Kandidát ODS do Evropského parlamentu č. 20

Dámy a pánové,
u příležitosti deseti let od našeho 

vstupu do EU bych Vás rád jako 

kandidát do Evropského parla-

mentu za ODS oslovil krátkou 

úvahou. Není pochyb, že vstup 

do EU jako do prostoru svobody 

pohybu osob, zboží, služeb a ka-

pitálu byl přínosem, stejně tak 

jako odstranění celních bariér.

Likvidace cukrovarů 
a poškození zemědělců
Bohužel jako vše měl i své nevýho-

dy v přijetí řady regulací, nařízení 

a povinností obsažených v přístu-

pové smlouvě, jejímž autorem byl 

pan Telička, dnes kandidát do EP 

za ANO. Podmínky smlouvy ale ne-

byly v době všeobecného jásání do-

statečně prodiskutovány a zváženy. 

A co bylo potom, víme, s výhodami 

společného ekonomického prosto-

ru, které ale dosud plně nefungují, 

přišly i nevýhody. Třeba likvidace 

cukrovarů nebo nespravedlivé pod-

mínky pro naše zemědělce.

V EU jsou energie 
zbytečně drahé! 
Kdysi velký bratr plánoval „po-

roučet větru dešti, dnes se zby-

tečné zdražují energie díky ne-

smyslné snaze EU „bojovat“ proti 

změně klimatu. V USA tak nečiní 

a cena energií pro občany a prů-

mysl je ve srovnání s EU polovič-

ní. To mě osobně velice trápí. 

Prodražené dotace a…
A samozřejmě systém dotací, který 

často vede k tomu, že si obce ruinují 

své rozpočty stavbami čehosi, co tak 

úplně nepotřebují a co je poté třeba 

udržovat a opravovat jen proto, že je 

na „to“ zrovna vyhlášená dotace. 

…zakázané žárovky. Nezaka-
zovat! Vytvářet možnosti! 
Také není třeba zakazovat žárov-

ky, zavádět povinné energetické 

štítky budov, regulovat spla-

chování a tisíce dalších příkazů 

a zákazů, které nám přinášejí jen 

zvýšené náklady. 

Řešení je jasné – nedopusťme 

nadále, aby se z úrovně EU re-

gulovaly všechny detaily života 

občana. Zachovejme jen ty re-

gulace, které jsou nezbytné pro 

společný ekonomický prostor, 

ostatní zrušme a nedovolme 

EUroúředníkům komplikovat 

nám život a snižovat naši život-

ní úroveň. 

To je to, k čemu bych chtěl v pří-

padě svého zvolení do EP při-

spět. A pro toto si Vás dovoluji 

požádat o Váš hlas.

Tomáš Vaněk

PRPR

RNDr. Mgr. 

Tomáš 

Vaněk, 

CSc. 

Kandidát ODS 

do Evropské-

ho parla-

mentu č. 20

Vědecký pracovník se zamě-

řením na biotechnologii, che-

mii a ochranu životního pro-

středí. Vystudoval politologii 

na CEVRO Institut.

V politice od r. 2002, člen MS 

ODS v Horoměřicích, od r. 2008 

krajským zastupitelem,  člen 

Komise pro konkurenceschop-

nost a Komise životního pro-

středí ODS. V letech 2011 – 2013 

poradce ministra zemědělství 

pro oblast vědy a výzkumu.

www.vanektomas.cz
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� Jste úspěšná podnikatelka. 

Vlastníte šest provozoven, ale 

jaké byly vaše začátky?

Začínala jsem v zaměstnání, kte-

ré nemělo pranic společného se 

spodním prádlem. Poté jsem si 

přičichla k práci u Feliny (pozn. 
–  značka spodního prádla) a chtě-

la se osamostatnit. Začátky byly 

krušné, ale do veškerého rizika 

jsem šla a jsem za to ráda. Ať je 

doba jakákoliv, ženy musí ve zku-

šební kabince zůstat nahaté a spo-

lečně se dostaneme k takovým 

konverzacím, ke kterým bychom 

se na kafi nedostaly. (Smích.)
� Jste známá otevřeným přístu-

pem a asistencí při oblékání 

podprsenek v kabinkách. Jak se 

s tím ženy vyrovnávají?

Některé si s sebou nesou stud. 

Ale já již sedmdesát procent 

klientek znám, takže je to spíš 

o přátelské komunikaci. Měla 

jsem tu i tvrdohlavé „baby“, ale 

snažím se je přesvědčit o mé 

zkušenosti a ony se pak vrací 

se spokojeným výrazem ve tvá-

ři a děkují mi. Přesně pro tyhle 

okamžiky mě ta práce baví. Ne-

chci nikoho předělat, jen chci, 

aby ženy byly spokojené. 

� Jaká je vaše nejvtipnější 

chvíle při vybírání podprsen-

ky pro klientku?

To je jednoduché. Měla jsem 

v obchodě krásného vysokého 

muže, který zjistil, že nemůže tak 

žít a že je vlastně celý život baba. 

Přišel mi říct, že jsem odbornice, 

ať mu vyberu podprsenku. Mu-

sím přiznat, že oblékat chlapa, 

který má široká záda a „zarostlé 

hormonální borůvky“ byl záži-

tek. (Smích.) A to jsem si celou 

dobu říkala, že jestli mě ještě po-

žádá, abych mu vybrala kalhot-

ky, že to nepřežiju. (Smích.) 
� Smích léčí. Každopádně jste 

se rozhodla podpořit benefiční 

módní přehlídku pro organiza-

ci Maturus.

O Maturu jsem do té doby moc 

nevěděla, ale její  fundraiser Jan 

Mazoch je praštěné klučičí stvo-

ření. Totálně mě odzbrojil svou 

bezprostředností, se kterou mlu-

ví o lidech, kteří si s sebou nesou 

postižení. Takže je pro mě čest 

s ním tu přehlídku dělat, protože 

je vytvořena za konkrétním zá-

měrem, a to pomáhat.

� Na závěr bych vám chtěla dát 

prostor, abyste sdělila čtenářům 

to, co považujete za důležité.

(Po chvíli mlčení.) To nejdůleži-

tější je vlastně to nejjednodušší. 

Nezatracovat a neztrácet návaz-

nost s původem svého bytí. Ať 

už je rodič jakýkoliv, neztraťte 

ho. Pokud nevzejdeme všichni 

z rodiny, tak jsme ztraceni. (Po 
chvíli se rozpláče.)  

Sabina Sarkisovová

DOLNÍ BŘEŽANY – Už 

tuto sobotu 24. května se 

na náměstí koná benefiční 

módní přehlídka ve prospěch 

organizace Maturus, která 

nabízí zaměstnání pro osoby 

s postižením. Režie se ujala 

Helena Konarovská, známá 

podprsenková guru diva, 

která učí ženy správně si 

vybírat spodní prádlo.

Totálně v klidu by mohli 

podle analýz volebních 

preferencí být sociální de-

mokraté. Nebýt jedničky 

průzkumů, Babišova hnutí 

ANO. Pokud se ale snažíte 

zjistit, co by chtěli v zájmu 

svých voličů v našem regionu oko-

lo metropole prosazovat, připomí-

nají spíše vymírající dinosaury.

Jen pár dní před eurovolbami to 

vypadá podle všech průzkumů, 

že hned po nové politické hvězdě 

ANO je druhým favoritem právě 

Česká strana sociálně demokratic-

ká. To se ale do podzimních voleb 

v obcích může snadno změnit.

Blíže k lidu
Sociální demokracie je zavedená 

strana se spoustou členů, včetně 

zkušených harcovníků. A to je její 

velká výhoda na rozdíl od Babišov-

ců, kteří ještě nemají jasno, koho 

do komunálních voleb pošlou. 

Přesto se nejsilnější levicová stra-

na v regionu jeví jako bezradná.

„Pokud jde o komunální volby, 

větší důraz je na okresech a na 

místních organizacích,“ vysvět-

luje tajemník středočeské krajské 

organizace Zdeněk Váša. To dává 

logiku: místní volby by měli řešit 

lidé, kteří jsou blíže voličům.

Východ za čtyři, západ propadl
„My v podstatě řešíme spíš takové 

drobnější akce,“ říká Jana Poklo-

pová z okresního výboru strany 

pro Prahu-východ. O co konkrét-

ně se jedná, na jakých tématech 

chtějí stavět volební kampaň nebo 

co z problémů, které tíží obyvatele 

regionu, považují za největší výzvu 

– to jsou otázky, na které slíbil od-

povědět okresní šéf sociální demo-

kracie Jan Tvrdý. Ani přes několik 

urgencí ale odpověď nedorazila.

Ale snaha aspoň byla. Snad to 

voliči ocení, až se budou pídit po 

informacích, jaké prospěšné vize 

pro ně strana má.

Funkcionáři Prahy-západ nemají 

absolutně vůbec žádnou snahu jak-

koli komunikovat s potenciálními 

voliči. Oslovili jsme je stej-

ně, ale bez jakékoli reakce.

Nejdůležitější prý je… 
komunikace
„Nejdůležitější je komu-

nikovat, být mezi lidma,“ 

jistě správně definoval tajemník 

Váša, co může ČSSD dělat ve vo-

lebním klání proti silnému sou-

peři, jakým je ANO.

O sociální demokracii mi před 

časem jeden ze starostů řekl, že 

je „štíplá“, schizofrenně rozděle-

ná, kdy jedna část neví, co chce ta 

druhá. „To se povídalo vždycky. 

Jsme demokratická strana, kaž-

dý si můžeme říkat své názory,“ 

reagoval nedávno v rozhovoru 

pro Náš REGION sociálnědemo-

kratický hejtman Středočeského 

kraje Josef Řihák.

Nic proti tomu, ale zdá se, že po-

kud jde o volby, sociální demo-

kracie neříká nic. Je možné, že 

nemá co říct? 

Za stranu bojují v obcích
Nakonec asi nepřekvapí, že nej-

většími tahouny jsou lidé, kteří 

už získali ostruhy v komunální 

politice. „Sociální demokracie 

každopádně sestaví kandidátku 

a s plnou vervou se pustí do kam-

paně,“ za všechny sympaticky pro-

hlašuje starostka Unhoště Lenka 

Mazuchová. „Máme přízemní cíle, 

nechceme stavět žádné vzdušné 

zámky,“ dodává, s tím, že svým 

spoluobčanům by konečně ráda 

dopřála důstojný kulturní dům.

 Zdeněk Fekar

Milí čtenáři, volby do obecních za-
stupitelstev se kvapem blíží a naše 

redakce si dala za cíl přestavit vám politické strany a uskupení v regionu. 
Nedáváme návod, koho volit, ani nebudeme žádnou stranu či uskupení 
protežovat. Věříme, že téma komunálních voleb je pro řadu z vás zajíma-
vé a budeme se mu v průběhu roku dále věnovat.

� POLITIKA V REGIONU

Sociální demokracie nebo 
Tajemný hrad v Karpatech?

Napište nám na 

fekar@nasregion.cz, 

jak vy vidíte 

sociální demokracii?

A pokud jste 

na facebooku, 

hlasujte, zda 

stranu 

budete 

nebo nebudete 

volit: 

http://bit.ly/volite-socdem-ano-ne

Tak trochu jiná dračice

Helena Konarovská už vybírala podprsenku i pro muže
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Sportovní lékař 
o kotníku

Minule mluvil sportovní 
lékař o koleni. Dnes je 

na řadě kotník a krátce 
připomenu, proč poškození 

či jinou nefunkčnost 
komentuje sportovní lékař: 

jde o ortopeda, který se 
specializuje na sportovní 

úrazy a přichází do častého 
styku se sportovními 

úrazy. Akutně řeší menší 
úrazy, víc se věnuje řešení 

dlouhodobých problémů 
a následkům sportovních 

úrazů. Partnerem rubriky je 
sportovní lékař – ortoped 

MUDr. Štěpánek 

Kotník – platí, že existuje 
přímá úměra mezi velikostí 
otoku a rozsahem 
postižení vazů
Hlezno, lidově kotník, je kloub, 

který spojuje bércové kosti 

s drobnými kostmi nohy.

A jeho postižení je poměrně 

častý jev, takzvané distorze ne-

boli podvrtnutí zná asi každý. 

Podvrtnutí obvykle vznikne 

nekoordinovaným dopa-

dem na nohu při chůzi či 

běhu nebo při sportech, jako 

je fotbal, basket. Nejčastě-

ji dojde k porušení zevních 

vazů kotníku s různě velkým 

otokem a krevním výronem. 

Pravidlem bývá natažení, 

částečné či kompletní pře-

rušení zevních postranních 

vazů v různém rozsahu. Pla-

tí, že existuje přímá úměra 

mezi velikostí otoku (krevní-

ho výronu) a rozsahem po-

stižení vazů.

Léčba
Vždy začněme rentgenem, aby 

se vyloučila zlomenina, a pak 

se začněme zamýšlet nad léč-

bou.  Pokud jde o první podvrt-

nutí tohoto kloubu a jde o větší 

postižení (větší otok a hema-

tom), je na místě zvážit fixaci 

– zpevnění kloubu. V úvahu 

přichází orthesa (snímatelná 

pomůcka) nebo sádra. 

Rozhodnutí o typu fixace je 

zcela v kompetenci lékaře, 

neboť je ovlivňována mnoha 

faktory. Dobrý sportovní lékař 

doporučí správnou variantu. 

Následná léčba se odvíjí podle 

situace a je vždy individuální! 

Délka fixace bývá podle situace 

2 až 6 týdnů, poté má následo-

vat rehabilitace.

Důsledky aneb nestabilita 
kotníku 
Důležité je zhodnocení násled-

ků poranění, a to hlavně u mla-

dých, sportovně aktivních lidí. 

Častým následkem těchto 

poranění bývá tzv. nestabilita 

kotníku, která může následně 

velmi limitovat při pohybu. 

Požadujte od ortopeda či 

sportovního lékaře podrob-

né a hlavně klinické vyšetření 

a aby na základě zhodnocení 

i sportovní zátěže naplánoval 

léčebná opatření – rehabilitaci, 

fixaci orthesou, taping apod. 

Jako krajní řešení při větších 

chronických nestabilitách je 

stabilizační operace hlezna. 

Tento relativně seriózní zá-

krok do těla je ovšem třeba 

indikovat přísně individuálně 

s přihlédnutím hlavně k věku 

a sportovní aktivitě pacienta.

(hs / Z. Štěpánek)

MUDr. Zdeněk Štěpánek, 
Poliklinika  Kartouzská, 

Praha 5 

Tel.: 251 512 442, 

ortopedie@medifin.info. cz

Ambulance: 

v pondělí a ve středu 

od 7 do 17 hodin

Kontaktujte:

Jan Šercl

e-mail: sercl@nasregion.cz

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

ONLINE EDITORA
více informací na http://bit.ly/Nas-REGION-hleda-online-editora

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

MARKETINGOVÉHO SPECIALISTU

PRO DIGITÁLNÍ A TIŠTĚNÁ MÉDIA
více informací na http://bit.ly/Nas-REGION-hleda-marketingoveho-specialistu

Kontaktujte: Jan Šercl, e-mail: sercl@nasregion.cz
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Bláto a zima doprovázely kros

Příležitost pro kluky

V pedálech 
Ladovým krajem  

Kunice nabírají druhý dech

VŠEDOBROVICE – Bylo to až 

neskutečné, stejně jako loni, tak 

i letos byl běžecký kros na lou-

kách u štiřínského zámku do-

provázen krajní nepřízní počasí. 

Opravdu někdo tam nahoře, kde 

se vytváří počasí, nemá tyhle po-

řadatele rád. Byla nejen zima, 

před polednem jen pět stupňů, 

ale ještě pršelo a vodou nacuca-

ná louka se změnila v bahniště. 

I tak však stovky startujících s ra-

dostí uvítaly, stejně jako přihlí-

žející rodiče a prarodiče, skvělou 

organizaci i výkony běžců všech 

třinácti kategorií.

Boje o poháry mistrů světa Bar-

bory Špotákové, Tomáše Dvo-

řák a Romana Šebrleho byly 

neskutečně tvrdé a vyrovnané. 

Navíc atmosféru celého dopo-

ledne umocnila autogramiáda 

Pavla Masláka, čerstvého mi-

stra světa na 400 metrů v hale, 

který se jistě pro mnohé, zejmé-

na mladičké běžce, stal velikým 

vzorem. Když k tomu všemu 

připočteme ještě účast duchov-

ního otce celého krosu doktora 

Antonína Pařízka, stejně jako 

zasvěcené komentování všech 

běhů v podání Kateřiny Nekol-

né, máme dokonalý obrázek 

o úspěšnosti celé akce, která do 

regionu vnáší sportovní i spole-

čenskou atmosféru. 

Vše umějí pořadatelé zařídit, zor-

ganizovat, jen s tím počasím jim 

to zatím nevychází. I tak je nutné 

pochválit za výkony na hlavní pě-

tikilometrové trati výkony vítěze 

Martina Procházku, který zdolal 

bahnitou trať za 18:48 minut před 

Milošem Fialou a Tomášem Ma-

chem. Stejnou trať zdolala mezi 

ženami Radka Churanová za 

21:19 min. V mládežnických ka-

tegoriích na sebe upozornil nej-

mladší žák Antonín Pařízek, který 

500 metrů uběhl stylem start – cíl 

za 2:39 minuty. Jan Kotrba

4. ročník MCC Štiřín Kros přilákal opět přes 300 běžců

Okolí Štiřína, Kamenice, Jese-

nice, Mukařova, ale také On-

dřejova, Jevan, Kostelce nad 

Černými lesy, Sázavy či Čerčan 

jsou jako stvořené pro výjezdy, 

a to i celých rodin. Všude jsou 

nejen solidní silnice, ale také 

sjízdné a krásné lesní cesty 

a co navíc – v každé obci, i v té 

nejzapadlejší, jsou osvěžov-

ny. Posedět třeba v Klokočné, 

Dobřejovicích, případně v kou-

zelných Ladových Hrusicích je 

velice příjemné. Naše putování 

začneme v Čerčanech, kam lze 

přijet vlakem, ale i dobře zapar-

kovat automobil.

Hláska nebo brod  
Z Čerčan se vydáme přibližně po 

červené turistické trase kolem 

Čtyřkol a dále po pravém břehu 

proti proudu Sázavy a zastaví-

me se až u odbočky před zříce-

ninou bývalého hradu Hláska, 

který ale vůbec není vidět, takže 

se toto místo dá poznat přede-

vším podle chatiček a hospody 

na protějším břehu. Na této od-

bočce začíná cyklostezka a míří 

do poněkud více terénního údolí 

potoka. Po přenesení kola přes 

asi sto metrů divočiny si můžete 

udělat odbočku ke zřícenině hra-

du, ale jak jsme zjistili, násled-

ný výšlap nikde nekončí, takže 

zpátky k potoku a vlevo podél 

něj až k hlavní atrakci této cesty, 

a to několikametrovému brodu 

potokem se zhruba dvaceti cen-

timetry vody. 

K Jevanským rybníkům
Cyklostezka vede dál hluboký-

mi lesy a za povšimnutí stojí ne-

skutečně vysoký most dálnice 

D1 přes celé údolí. Na rozcestí 

lze cyklostezku opustit a vzít 

to po červené turistické přímo 

nahoru terénem na Ondřejov. 

Zde se lze napojit na cyklostez-

ku 0023 a můžete na kopci na-

vštívit Astronomické muzeum 

a hvězdárnu. Potom můžete jet 

dál po příjemné, červeně znače-

né cestě hustými lesy s několika 

kratšími, ale o to krkolomnější-

mi sjezdy, která nás dovede až 

k Jevanským rybníkům. 

Zde jsme opět vyměnili stezku 

0023 za červenou turistickou 

a vzali to přímo podél rybníků 

směrem ku Praze na Louňo-

vice. Cesta je to jednoduchá, 

téměř rovina, široká a doved-

la nás až na silnici Kostelec 

– Říčany – Praha. Pohledem 

do mapy zjistíte, že tento výlet 

má mnoho variant a možnos-

tí, jak se nádhernou přírodou 

dostat zpět do Prahy nebo 

k zaparkovanému automobilu 

do Čerčan, v případě že jste na 

výletě neměli nějaké dopro-

vodné vozidlo. (kt)

REGION – Jarní i letní 

dny jsou jako stvořené 

pro sportování. Netřeba 

zdůrazňovat, že jednou 

z nejprospěšnějších 

forem pohybu v přírodě 

je cyklistika. Téměř každý 

víkend můžeme v našem 

regionu potkávat 

desítky cyklistů.

A protože kořením fotbalu jsou 

zápasy, rozhodli se, že uspo-

řádají letní turnaj přípravek, 

což jsou hráči narození v roce 

2002 a mladší. Uskuteční se na 

hřištích TJ Viktorie 21. červ-

na a hrát se bude od 9 hodin, 

předpokládaný konec a de-

korování vítězů bude kolem 

17. hodiny.  

Startovat bude deset družstev, 

v každém je sedm hráčů a je-

den borec na střídání hokejo-

vým způsobem. Hrací doba je 

patnáct minut, hřiště je trav-

naté, nebezpečí zranění jsou 

minimální. Sám Jiří Novotný 

k turnaji říká: „Kluci potřebují 

hrát co nejvíce zápasů, proto je 

takový turnaj ideální příležitos-

tí ukázat, co se už naučili. Pro 

trenéry je to veliká zkušenost 

a možnost ověřit si, zda jejich 

práce nese ovoce. Vždy se ob-

jeví výborní a nadaní kluci, pro 

ně to je také možnost ukázat se 

a vyniknout.“

(kt)

VESTEC – O fotbalové 

akademii Jiřího Novotného, 

bývalého reprezentanta 

a vynikajícího hráče, je už 

několik měsíců známo, že 

se v klubu starají především 

o mládež. Kromě toho, že 

mají několik mládežnických 

družstev, založili také 

přípravku pro 

nejmladší fotbalisty.

Neúprosný boj s rozbahněnou tratí nevadil především mladším běžcům Foto: Jan Kotrba

Podobné souboje o míč jsou i v mládežnickém fotbale samozřejmostí, mohou je oče-

kávat také diváci na červnovém turnaji ve Vestci  Foto: TJ Viktorie

Rodinné výlety, vyjížďky, to vše lze Ladovým krajem podniknout a jsou to 

krásné zážitky Foto: Jan Kotrba 

S přibývajícími zápasy se rozehrá-

li k dobrým výkonům a dá se bez 

nadsázky tvrdit, že nabrali druhý 

dech. Svědčí o tom výsledky v květ-

nových zápasech. Přinášíme hod-

nocení trenéra Jaroslava Peřiny:

Kunice – Roudnice 3 : 0 (1 : 0): 

„Cesta k vítězství vedla přes dob-

rou taktiku, kterou jsme zvolili, 

a to uváženou rozehrávku a če-

kání na příležitost ohrozit soupe-

řovu branku. Také nám pochopi-

telně pomohl velmi rychlý první 

gól, který vstřelil už ve 4. minutě 

Ilko, další přidal v 70. minutě 

a 84. minutě Božič. Soupeř pak 

neměl vyložené šance.“

Kolín – Kunice 2 : 0 (1: 0): 

„Utkání začalo rychlou brankou 

domácích, Štoček přihrál do 

vápna J. Stejskalovi, který ve třetí 

minutě otevřel skóre. Ve druhém 

poločase padla druhá branka 

Kolína v 62. minutě po Stejskalo-

vě střele z malého vápna, po ní 

znovu přišlo nastřelené břevno 

kolínské branky, následně pálil 

těsně vedle Balšánek. Utkání tak 

skončilo prohrou 0 : 2.

Chomutov – Kunice:  2:0

Jan Kotrba

KUNICE – Česká fotbalová 

liga je v plném proudu 

a s blížícím se závěrem 

soutěže jsou zápasy stále 

dramatičtější. Pro náš 

region je zajímavé sledovat 

především zápasy 

fotbalistů Kunic.

Další program Kunic
 24. 5.  Kunice – Admira

 1. 6.  Jirny – Kunice

 7. 6.  Kunice – Zápy

 15. 6.  Převýšov – Kunice
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

Letní slevy uhlí do 31.7., brikety do 31.5.2014

Zájemce prosíme o zaslání životopisu na e-mail: nr@rex.eu c e n t r u m  b e z p e č í

Pracovníka/pracovnici technické a zákaznické podpory  POŽADAVKY:   ukončená SŠ 

s maturitou   velmi dobrá znalost práce na PC   dobré komunikační schopnosti   spolehlivost a čistý trestní rejstřík

Programátor  POŽADAVKY:   znalost programování v prostředí JAVA  a základní práce s databázemi  

 nebo znalost programování klientských částí webových aplikací   možné i na částečný úvazek např. při studiu

Product manager – zabezpečení domů   POŽADAVKY:   důkladná znalost a praxe v oboru  

 minimálně SŠ s maturitou   velmi dobrá znalost práce na PC

 dobré komunikační schopnosti   spolehlivost a čistý trestní rejstřík

REX – CENTRUM BEZPEČÍ
Firma poskytující lokalizační a střežící služby pro vozidla, domy i osoby, se sídlem v Kamenici – Ládví přijme:

PŘINÁŠÍME VÍCE MOŽNOSTÍ VE SVĚTĚ REALIT
 Vyplatíme Vám zálohu před realizací prodeje Vaší nemovitosti
 Uhradíme za Vás náklady spojené s užívání Vaší nemovitosti

 v průběhu prodeje
 Zajistíme a zafinancujeme opravy, revitalizace Vaší nemovitosti

 před prodejem
 Poskytujeme úvěry se splatností až 30 let
 Vyplácíme Vaše dluhy, řešíme exekuce
 Poskytneme Vám finance na cokoliv, oproti ručení

 nemovitým majetkem
 Odkoupíme Vaší nemovitost

Reality Invest Group s.r.o.
Bělehradská 63     

120 00 Praha 2 Vinohrady

Chmela Petr, tel.: 733 618 577

e-mail: chmela@rkring.cz  

www.rkring.cz
www.ring-pujčky.cz  
 800 321 118 (bezplatná linka):

INZERCE

SX4, kde „S“ značí Suzuki, „X“ 

Crossover a číslice čtyři vyjadřu-

je pohon všech kol, byla příjem-

ným společníkem pro strávení 

volného dne na cestách. Vydali 

jsme se ji vyzkoušet na okresní 

silnice Ladova kraje, ale také na 

hradeckou dálnici. Neponechali 

jsme nic náhodě. 

Luxusní verze
Když už tak už. S-Cross se pro-

dává ve čtyřech modifikacích: 

Start, Comfort, Premium a Ele-

gance. My jsme nebyli žádní 

troškaři a vrhli jsme se na verzi 

Elegance s paketem LUX, kte-

rý nabízí navíc panoramatické 

střešní okno či systém automa-

tického vypnutí/zapnutí mo-

toru. Ihned po usednutí cítíte 

luxus z každého koutu. Kožené 

sedačky, automatické zapnu-

tí světel, automatické stěrače, 

všechno v čistých liniích a ne-

nucené eleganci. Každý řidič by 

měl mít příjemný pocit po used-

nutí do svého automobilu a Su-

zuki tento požadavek splňuje.

Seznámení během cesty
Interiér se náramně povedl. 

Jakmile usednete do kožených 

sedaček, už z nich nikdy ne-

chcete vstát. Místa na nohy je 

tu i pro dlouhány dost a ovlá-

dání všeho je intuitivní. Co nás 

ale potrápilo? Ovládání disple-

je přístrojové desky. Pokud si 

chcete v tomto voze zobrazit 

dojezdovou vzdálenost nebo 

průměrnou spotřebu, musíte 

zmáčknout tlačítko přímo na 

přístrojové desce, nikoliv na vo-

lantu, jak je u aut zvykem. Rádio 

se ovšem, společně s tempoma-

tem, seřizuje na volantu, což už 

je o něco příjemnější. Řazení 

je krátké a přesné a byli jsme 

s ním naprosto spokojeni.

Dravá šelma
Jízdní vlastnosti nás nadchly. 

Ačkoliv v režimu Auto dochá-

zelo k nedotáčivosti předního 

pohonu, protože se zadní kola 

připojují jen v nutných přípa-

dech, tak při přepnutí do režimu 

Sport to byla jiná káva. Došlo 

ke zklidnění řízení, auto pevně-

ji sedělo na silnici a nebálo se 

řezat zatáčky, a to samozřejmě 

díky zapojení zadních kol. Od 

2000 otáček/minutu mělo auto 

příjemné zrychlení a nechyběla 

mu dravost. Jízda na dálnici byla 

klidná a Suzuki splňovalo oče-

kávání rodinného crossoveru. 

Oproti tomu jízda po okresních 

silnicích byla balzámem na duši 

pro sportovnější řidiče, protože 

teprve tady se na povrch dostaly 

klady onoho režimu. Rychlost ve 

spojitosti se stabilitou. Co by si 

řidič mohl víc přát. 

Dali bychom si říct
Při spotřebě 5,6 l jsme si užili 

dostatečné množství zábavy 

a zjistili, že delší trasy s tímto 

crossoverem nebudou pro-

blém. Japonci jsou známí svou 

precizností, ale jako u každého 

auta by se zde dalo najít něko-

lik much. V rámci cenové ka-

tegorie, ve které je automobil 

nabízen, si nemůžete vybrat 

lépe. A věřte, pokud tak učiní-

te, chybu neuděláte.

Sabina Sarkisovová

Ani náhodou! Tenhle malý 

velký vůz Suzuki SX4 

S-Cross nás dokázal po pár 

stovkách ujetých kilometrů 

přesvědčit, že se s ním 

člověk rozhodně nenudí. 

Hlavně při režimu Sport 

zažijete opravdový adrenalin, 

na což nás upozornili 

i v autosalonu Suzuki Ters, 

kde jsme si auto půjčovali…

Dravá povaha mu nechybí Foto: Sabina Sarkisovová

V autosalonu Ters na nás Crossover čekal jako na krále Foto: Sabina Sarkisovová 

TERS, spol. s r.o.
váš autorizovaný 

prodejce vozů SUZUKI 

s nejdelší 

tradicí v Praze

Českobrodská 521, 

190 12 Praha 9 

– Dolní Počernice

tel.: 281 932 360 
fax.: 281 930 311 
www.suzuki-ters.cz

Jízdní režim změníte otočením 
tlačítka či jeho stisknutím. Režim 
Sport se dá zapnout i při jízdě

Interiér je na pohled velmi příjemný

LED denní svícení, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

stmíváním, parkovací senzory vpředu i vzadu, dešťový 

senzor, systém pohonu všech kol AllGrip, startovací 

tlačítko, automatické zapnutí světel

poměrně velký přenos hluku z vnějšku do kabiny, 

ovládání přístrojové desky, špatná akustika rádia, 

Start Stop systém motoru, občasné „zaplavání“

 na silnici dálnici

 Hodnocení redakce: 
 �����

Japonec nakonec?

LED denní svícení umístěné ve spodní 
části světlometů. Jedním slovem nádhera
 Foto: Sabina Sarkisovová

Při postranním pohledu vyniknou 

17‘ kola s disky z lehké slitiny
 Foto: Sabina Sarkisovová

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

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

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

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

TKY
ZENTAČNÍ DESKY

STĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ K

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULAC

JEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY OBÁ

BLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PU

AKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KAL

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULA

BJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY VIZ

ÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZENTAČN

DÁŘE STOLNÍ KALENDÁŘE 

PÍRY KALKULA

E-shop tisku
RESTAURACE

ŠTÍŘÍNSKÁ STODOLA

www.stirinskastodola.cz

přijme
KUCHAŘE S PRAXÍ 

A POMOCNÉHO
KUCHAŘE

na částečný pracovní ůvazek 

 Tel. 733 16 10 16 

Specialista  na PRAHU – „JIH“
Chcete seriózně 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


