
Křtem doslova a do písmene 

prošlo prošlo na konci dubna 

nové Centrum sklářského umě-

ní v Sázavě. Pro veřejnost se sice 

otevře až 6. června, první akci už 

má ale za sebou. Byl jím křest kni-

hy „Řeka Sázava 100 let poté…“ ve 

fotografiích Jaroslava Pelíška. Slav-

nost si nenechaly ujít desítky lidí, 

kteří měli příležitost se seznámit 

nejen s publikací zachycující pro-

měnu posázavské krajiny, ale také 

s moderním sklářským centrem.

Publikace zachycuje krásy toku
Knihu „Řeka Sázava 100 let 

poté…“ vydala společnost Po-

sázaví o. p. s. v rámci projektu 

Řeky se mění. Přibližuje přírodní 

krásy a architektonické památ-

ky krajiny kolem řeky Sázavy od 

jejího soutoku s Vltavou u Davle 

až po Havlíčkův Brod. Fotograf 

Jaroslav Pelíšek při křtu řekl, že 

se snažil zachytit dané místo ze 

stejného úhlu pohledu, jaký měli 

autoři dobových snímků. 

� pokračování na str. 4

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel
světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz
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Je to jen lenost
Eurovolby jsou minulostí. Ano, 

zvítězilo ANO. Ale výsledky asi 

nikomu opakovat nemusím. 

Je nasnadě, že to bylo nároč-

né. Určitě finančně. Půl mili-

arda ze státní kasy pryč. Když 

se tak nad tím zamyslím, tak 

mám pocit, jako by žádné vol-

by nebyly. Jako by ten rádoby 

humbuk byl jen tak mimocho-

dem. A proč, ptám se? No, je 

to asi o tom, že nikdo z našich 

potentátů nebyl schopný za-

ujmout. Teď nemyslím svou 

osobou či cílem, který chce 

v Bruselu prosazovat. Ne. Je to 

o tom, že nedokázali vzbudit 

zájem. Možná, že to snad bylo 

i cílem, ale nechci spekulovat. 

V každém případě je jasné 

jedno. Kdo měl v dřezu víc 

než tři talíře, řekl si, že nejde 

k volbám, protože musí umýt 

nádobí. Kdo měl na zahradě 

trávník vysoký šest centimet-

rů, musel krátit na čtyři centi-

metry, aby mu to nepřerostlo, 

protože všichni vědí, že když 

se seká trávník, není čas na nic 

jiného. A nešťastník, který už 

všechno udělal a chyběl mu 

důvod nejít k volbám, zasedl 

k televizi a sledoval labutí pí-

seň našich hokejistů. 

Jak to vidím, tak euroskepticis-

mus má u nás specifickou po-

dobu. Zdá se mi, že je našimi 

proevropskými politiky přece-

ňován. Já myslím, 

že jde o pouhou 

lenost. A v té jsem 

dobrý i já.

O ČEM SE MLUVÍ

Středočeský kraj 
hostil jedenácté 
setkání mládeže 

partnerských regionů 
z Evropy

Josef Řihák, hejtman Stře-

dočeského kraje, 18. května 

slavnostně zahájil 11. evrop-

ské setkání mládeže z Bur-

gundska, Porýní – Falci, 

Opolského vojvodství a Stře-

dočeského kraje. 

Cílem bylo vedle vzájemné-

ho poznání také to, aby se 

zahraniční hosté seznámili 

s krajinou středních Čech 

a osobnostmi, které zde tvo-

řily a které v jejich díle inspi-

rovalo prostředí, ve kterém 

žily. Studenti se tak seznámili 

s Antonínem Dvořákem či 

Karlem Čapkem. (sas)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Léto je tady 
aneb kam v regionu o prázdninách
vyjde 19. 6. (uzávěrka 10. 6.)vyjde 19. 6.. (uzávvěrka 100. 6.)

Buďte vidět 
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě  – Jan Kábrt

T: 774 488 915, E: kabrt@nasregion.cz

Hasičství zdar – požárům zmar již 110 let

Sázavské pokřtění

Krušné začátky
Od roku 1930 si sbor začal vycho-

vávat nové členy z řad mládeže. 

Největší ranou byla pro sbor 

válečná léta, kdy přišel o těžko 

nabytý majetek, ale také ztratil 

ty, kteří padli při osvobození. Po 

skončení války se podařilo sbor 

rozšířit o dalších členy a v násle-

dujících letech se těptínští hasiči 

mohli pochlubit i vyznamenaný-

mi členy s oceněním „za příklad-

nou práci“ či „vzorný požárník“. 

Kvalitní dobrovolníci
Rok 1989 nebyl přelomovým 

pouze pro Česko jako národ, ale 

těptínští dobrovolní hasiči dis-

ponovali speciálními hydraulic-

kými nůžkami a též speciálními 

sekyrkami a páčidly, a tak se stali 

jedinou jednotkou, která tímto 

vybavením oplývala. Úspěchy 

a ocenění se jen hrnuly a postu-

pem času se z jed-

notky dobrovolných 

hasičů začala 

vytvářet kvalitní „parta“, která je 

schopna více než zachraňovat ži-

voty. Mimořádnou snahou a ak-

tivitou členů sboru se podařilo 

sehnat peníze na hydraulickou 

soupravu k vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel, a tak těp-

tínští, vůbec jako první sbor dob-

rovolných hasičů z celé tehdejší 

Československé republiky, začali 

vyjíždět k těžkým dopravním ne-

hodám hasičským favoritem s vý-

bavou vyprošťovacího zařízení. 

Žádní obyčejní lidé
Sbor po celé desítky let pomáhal 

a vykonával množství brigád pro 

obec, zemědělství i lesnictví. Čle-

nové trávili svůj osobní čas buď 

na pracích v hasičské zbrojnici, 

nebo při opravě hasičské techni-

ky a též si našli „chvíli“ pro spo-

lečnou práci na opravě kapličky 

v Těptíně.  V kroužku mladých ha-

sičů dodnes vzbuzují zájem dětí 

nejen o hasičinu, ale především 

o myšlenku pomoci druhým, ať 

už formou záchrany života, nebo 

pomocí člověku morální. 

Díky darům z obce, sponzor-

ským darům a státním dotacím 

jednotka profesně roste a neu-

stále je obnovováno a zdokona-

lováno technické zázemí nutné 

pro zásahovou činnost. Z těchto 

prostředků se po dlouhých le-

tech rovněž podařilo zrekonstru-

ovat hasičskou zbrojnici, která je 

dnes jejich chloubou.

Pokud i vy máte zájem s hasiči 

oslavit jejich výročí, navštivte 

bývalé hřiště v Těptíně 14. červ-

na, kde budete moci sledovat, 

jak hasiči fungují v akci, a kde 

vás určitě čeká dobrá zábava.

Sabina Sarkisovová

TĚPTÍN – Sbor 

dobrovolných hasičů 

v Těptíně tento rok oslavuje 

sto deset let svého 

působení. Za ona uplynulá 

léta se stal příkladem 

a nadějí této krásné obce. 

Začátky nebyly jednoduché, 

ale přes všechna úskalí 

funguje sbor dodnes. 

POSÁZAVÍ – V předchozích 
vydáních jsme vás informovali 

o čištění řeky Sázavy a jak 
je důležité ji udržovat čistou 

a průchodnou. Akce se 
mimořádně vydařila, a proto 
se k ní vracíme v rámci křtu 

knihy, která o její historii 
pojednává a která se konala 

na speciálním místě.

Krušné začátky
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a nadějí této krásné obce.
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Nová hasičská zbrojnice Foto: SDH Těptín

Současný sbor v plné síle

Přebal knihy je úchvatný
Křest proběhl v centru sklářského umění Foto: Posázaví, o. p. s

Krása se skrývá v minulosti Foto: SDH Těptín

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA 55

Krutý trest 
pro Kunice 

DOLNÍ BŘEŽANY

Anděl strážný 
zapracoval...

Poslání „chlapíka 
v džínech“

MNICHOVICE
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DOLNÍ BŘEŽANY
7. 6. – 14:00

• Dětský den ve Lhotě na dětském 
hřišti. Přehlídka výcviku psů, ukázka 

hasičského zásahu, program pro děti

8. 6. – 10:25
• Corpus Domini. V letošním roce 

se opět poběží štafetový běh Cor-

pus Domini po stopách kněze Petra 

z Prahy do Orvieta, a to již po osmé 

u příležitosti 750. výročí svátku Cor-

pus Domini. Štafeta poběží i přes naši 

obec. Obec ve spolupráci se sportovní 

komisí připravuje uvítání štafety, které 

se uskuteční v prostorách břežanské-

ho náměstí v časovém rozmezí 10,25 

– 10,50 hod. Tímto vás všechny zveme. 

Pokud máte zájem přidat se k běžcům 

a symbolicky doprovodit štafetu na 

hranici katastru obce, přihlaste se na 

e-mailu: vospelova@dolnibrezany.cz

10. 6. – 8:30
• Den otevřených dveří. Možnost pro 

rodiče i děti navštívit Centrum Břežá-

nek. Rádi vás provedeme naším cen-

trem. Seznámíme vás s  nabízeným 

programem, plánovanými aktivitami pro 

rok 2014/2015 a představíme učební 

pomůcky. Rádi zodpovíme vaše dotazy. 

Můžete se podívat na práci dětí v Miniš-

količce. Těšíme se na vás. Tým Břežánku 

11. 6.
• 1. kolo zápisů na šk. rok 
2014/2015. Zveme vás a vaše děti 

k zápisům na školní rok 2014/2015. 

Zápisy 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
14. 6. – 13:00

• Běžecká liga. Běháte rekreačně 

a chcete poměřit své síly s ostatními? 

Chcete zdokumentovat své běžecké po-

kroky? Připravili jsme 4 závody běžecké 

ligy po Herinku a okolí. Nejedná se o pro-

fesionální závod, ale můžete zde poznat 

ty anonymní tváře, které potkáváte při 

svých výbězích a procházkách. Proto 

zveme i úplné amatéry a začátečníky! 

Občerstvení zajištěno, k dispozici dětské 

hřiště. Více na www.skherink.cz

JESENICE
7. 6 – 10:00

• Taneční vystoupení. TS Hazard- Ha-

zard Rocking závěrečné taneční vystou-

pení ve společenském centru Jesenice 

14. 6. – 15. 6. od 9:00
• Pohádkový les Chodov 2014. 
JAKA zapsaný spolek zve na Po-

hádkový les Chodov, který navazuje 

na tradiční akci Pohádkového lesa 

v Průhonicích. Na trase bude 8 sta-

novišť, kde na každém z nich budou 

pohádkové postavičky. Ty budou do-

hlížet a pomáhat dětem při plnění je-

jich sportovních nebo dovednostních 

úkolů, rozdávat odměny a provázet 

účastníky programem celé akce. Akce 

bude probíhat v Kunratickém lese. Víc 

na www.jaka.cz

20. 11. – 19:00
• Podzimní koncert. Obec Jesenice 

pořádá Podzimní koncert klasické 

hudby dne 20. listopadu 2014 od 

19:00 hodin ve Společenském cent-

ru Jesenice. Jesenickému publiku se 

představí houslový virtuóz Jaroslav 

Svěcený v doprovodu komorního 

orchestru Vivaldi Collegium Praha. 

V průběhu večera zazní „Malá noční 

hudba“ W. A. Mozarta a jedno z nej-

slavnějších děl italského barokního 

skladatele Antonia Vivaldiho „Čtvero 

ročních dob“.

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 4. – 22. 6.

Výstava „Vyšívané obrazy Olgy Men-

šíkové“. Netradiční forma výtvarného 

umění v jílovském muzeu

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 ze-

jména o vodě ve školce naučily. Na kon-

ci odpoledne promítneme fotky z naší 

jarní činnosti. Předpokládaný konec cca 

v 17,30 hod. Bližší informace naleznete 

na http://liskacek.euweb.cz (Aktuality). 

Kontakt: Olga.lyzbicka@centrum.cz

16. 6. – 20. 6. od 16:00
• Veřejné tréninky se zápisy do 
sportovních kroužků pro šk. rok 
2014/2015. Pořádá Atipic, o. s. Tré-

ninky v pondělí, úterý a v pátek vždy 

od 16.00 hodin. Čeká vás sportovní 

odpoledne, exhibice aerobicu a do-

provodný program. Místo konání: Ven-

kovní hřiště ZŠ Jílové u Prahy, Komen-

ského 365, Jílové u Prahy; v případě 

špatného počasí sokolovna TJ Sokol 

Jílové, Tyršova 264, Jílové u Prahy. 

Více informací: www. Atipic.cz

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

káček zve příznivce výchovy dětí v pří-

rodě na zápis na školní rok 2014/2015. 

Zápis v klubovně JUKY v Jílovém u Pra-

hy. Pokud váháte, zda Lískáček je dob-

rá volba, domluvte si návštěvu školky, 

abyste se s námi více seznámili. Více 

o naší činnosti také hovoří fotografi e, 

které si můžete prohlédnout ve fotoga-

lerii na http://liskacek.euweb.cz

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

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ

PRŮHONICE
14. 6. – 11:00

• Letní trvalky. Komentovaná exkurze 

v Dendrologické zahradě v Průhonicích. 

Největší atrakcí zahrady v začátku léta 

jsou záhony s kvetoucími trvalkami. 

Během exkurze projdeme všechny jak 

v okolí Černého rybníka, tak i mezi pnou-

cími dřevinami. Lektor: Adam Baroš. Na 

exkurzi je nutné se přihlásit v rezervač-

ním systému www.dendrologickaza-

hrada.cz/rezervace. Vstupné 100/50 Kč. 

Začátek v 11:00 u hlavního vchodu

17. 6. – 20. 7.
• Lilie. Výstava lilií v Dendrologic-
ké zahradě v Průhonicích. Pro letoš-

ní sezonu jsme připravili 90 různých 

odrůd. Vystavované rostliny budou 

soustředěny v okolí velké pergoly 

na konci doporučeného prohlídko-

vého okruhu – v blízkosti vchodu do 

zahrady. Aktuální informace najdete 

na www.dendrologickazahrada.cz. 

Vstupné do zahrady 60/30/15 Kč. Ote-

vírací doba út – ne 9:00-19:00 hodin

PSÁRY
8. 6. – 13:00

• Dětský den. Srdečně vás zveme na 

Dětský den – již po deváté! na hřišti 

v Dolních Jirčanech. Připravte se na 

odpoledne plné her, soutěží a pro-

gramu pro děti, který bude tematicky 

zaměřen na budoucí povolání. Těšte 

se na soutěže a hodnotné ceny, kte-

ré na vás čekají! Nezapomeňte na 

tematické převleky týkající se budou-

cího povolání vašich potomků. Pořádá 

SK Čechoslovan Dolní Jirčany

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 ko-

nat již druhý ročník mezinárodního 

fotbalového turnaje JUNIOR ČEZ CUP 

Psáry 2014

4. 7. – 14:00
• 2 v 1 aneb výlet na zámek spojený 
s divadelním představením. V pátek 

vás zveme na výlet na zámek Kačina, 

ze kterého se přesuneme do Mlado-

tického mlýna. Zde povečeříme a poté 

na zahradní scéně v areálu rozlehlé 

usedlosti mlýna zhlédneme klasickou 

divadelní hru Wiliama Shakespeara 

Sen noci svatojánské v podání souboru 

Divadlo ze mlýna v úpravě a režii Otto 

Lišky. Odjezd ve 14 hodin z návsi v Dol-

ních Jirčanech (restaurace U Suchánků) 

a ze Psár od pekárny. Návrat cca ve 23 

hodin. S sebou teplé oblečení a deku 

na večerní divadelní představení

PYŠELY
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.cvr-

cekpysely.cz

20. 6. – 18:00
• 20. školní akademie ZŠ TGM 
PYŠELY v pyšelské Sokolovně

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

SENOHRABY
14. 6. – 14:00

• Veřejné projednání architekto-
nického a památkového řešení 
koncepce druhé etapy konzervace 
velké věže hradu Zlenice. Sobota od 

14 hodin v budově piaristické koleje, 

Masarykovo náměstí 1, Benešov. Pro-

gram: – prezentace 3D modelu hradu 

Zlenice a jeho architektonické hod-

noty – prezentace současného stavu 

jádra hradu – prezentace navržených 

variant koncepce druhé etapy kon-

zervace hradu – moderovaná diskuze 
nad návrhy koncepce. Z organizač-

ních důvodů prosíme o potvrzení na 

e-mail hrad@zlenice.cz

VESTEC
3. 2. – 23. 6. od 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek z cyk-

lu Pohádkohraní M. Rejnová 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, improvizovat, vyrá-

bět masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Cena 770 Kč/11 lekcí, příp. 

90 Kč za jednorázový vstup. Rezervace 

a info: michaela.rejnova@seznam.cz 

21. 6.
• Vestecký ROCKáček – od 14:00 

hodin na louce za rybníkem Too Long, 

Blody Rose, Blanka Šrůmová, Keks, 

La Sklerosa

28. 6. 
• Vestecký vodník – od 10.00 hodin 

na louce za rybníkem soutěž v požárním 

sportu a spousta zábavy pro malé i velké

12. 7. 
• Vestecká Neckyáda od 14:00 hodin 
na rybníku. Bláznivá letní akce, soutěž 

po domácku vyrobených plavidel

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!

28. 4. – 30. 6. od 13:00
• Kroužek lezení pro školáky. Krou-

žek probíhá na umělé horolezecké 

stěně v Akimově školičce v obci Zvo-

le. Stěna disponuje řadou cest, na 

kterých se děti naučí základní lezecké 

kroky, správně používat lezecký ma-

teriál a v neposlední řadě se správně 

rozcvičit a dodržovat bezpečnostní 

pravidla ve stěně a pod ní. Veškeré 

vybavení (sedák, karabiny, mágo atd.) 

mají děti k dispozici zdarma. Více in-

formací na www.akimovaskolicka.cz

TĚPTÍN
14. 6. – 12:00

• Pozvánka na oslavu 110. výročí 
založení SDH Těptín. Kdy: sobota 

14. června 2014 od 12 hodin. Kde: 

bývalé hřiště v Těptíně. Všechny sr-

dečně zvou hasiči a obec Kamenice
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kam, kdy a za čím

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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KRÁTCE KRÁTCE

Hledá se účetní
STRUHAŘOV – Pokud jste 

zdatní v oboru účetnictví, 

mohla by vás zajímat nabídka 

práce obecního úřadu obce 

Struhařov, kde nyní shání 

člověka na pozici účetního. 

Pokud jste středoškolsky 

nebo vysokoškolsky vzdě-

laná osoba ekonomického 

zaměření a oplýváte uživa-

telskou znalostí na PC, máte 

poslední dva dny, abyste po-

slali motivační dopis a struk-

turovaný životopis na obec@

struharov.cz nebo ho osobně 

na obecní úřad zanesli. 

Hledání nejkrásnějšího 
hasičského praporu 
vstupuje do finále

DAVLE – Hasičské noviny vy-

hlásily soutěž o nejkrásnější 

hasičský prapor, která nyní vr-

cholí. Do soutěže bylo přijato 

více než 100 fotografií různých 

praporů, starších i nových, 

všechny krásné a unikátní, 

z ušlechtilých materiálů. Ko-

mise Heraldické společnos-

ti vybrala dvanáct finalistů, 

mezi něž se umístil i prapor 

dobrovolných hasičů z Davle. 

Na www.alerion.cz/soutezni-

foto máte možnost hlasovat 

o tom nejkrásnějším.

I Psáry chtějí být 
vesnicí roku

PSÁRY – Obec se zapojila do 

výročního dvacátého roč-

níku soutěže Vesnice roku 

s cílem vtáhnout do dění 

v obci co nejvíce místních 

obyvatel i zájmových spolků. 

Desetičlenná komise navští-

vila tuto obec ve čtvrtek 22. 

5. a byla přivítána v místní 

pekárně.  Závěr akce proběhl 

na hřišti v Dolních Jirčanech, 

kde místní hasiči předvedli 

zásah vyprošťování z auta.

Jeseničtí muzikanti
JESENICE – V sobotu 

17. května pořádala obec 

Kamenice spolu s Kulturním 

centrem oslavy u příležitos-

ti 20. výročí Mezinárodního 

dne rodiny. V rámci celé 

řady kulturních vystoupení 

byla pozvána také Jesenická 

ZUŠ. Reprezentoval ji škol-

ní orchestr pod vedením 

učitele Josefa Bárty. Proto-

že počasí oslavám venku 

příliš nepřálo, přivítali do-

polední návštěvníci oslav 

tohoto svátku, který obrací 

naši pozornost k rodině 

jako místu především pro 

děti nejdůležitějšímu, mož-

nost poslechnout si mladé 

muzikanty v sále kulturního 

domu. Tady přece jen lépe 

vyznělo vystoupení nejprve 

klarinetového tria ve slože-

ní Václav Vosyka, Ondřej 

Kotek a Martin Vokoun, 

které posluchačům zahrá-

lo svůj soutěžní program, 

s nímž v hudební soutěži 

Jarní petrklíč obsadilo tře-

tí místo. Školním orchestr 

si pak vysloužil velký po-

tlesk za přednes populár-

ních skladeb jako Tequila 

nebo Cucaracha.

„Okořování“ v létě
OKOŘ – 14. ročník nejoblíbe-

nějšího jednodenního festi-

valu u nás, Open Air Festivalu 

Okoř, se bude konat 16. srpna. 

Vystoupí Tomáš Klus, China-

ski, Divokej Bill, MIG 21, Anna 

K a další. Veškeré informace 

nejen o předprodeji, který 

startuje 1. června, naleznete 

na www.festivalokor.cz.

Co se vám nehodí, 
prodejte

DOLNÍ BŘEŽANY – V ne-

děli 25. 5. se konal první Ga-

rage sale. Ačkoli se přihlásila 

necelá desítka domů, zájem 

nakupujících mnohonásobně 

předčil očekávání. Ke koupi 

byly za zlomkové ceny knihy, 

dekorační předměty, oblečení, 

sportovní vybavení, obrazy, 

věci praktické, např. stojany, 

koše, kancelářské pořadače, 

CD i videokazety se skutečný-

mi skvosty. Krásní plyšáci za 

desetikorunu, sošky, dokonce 

i nafukovací člun s pádly. Lec-

kde byly pro nakupující serví-

rovány dobroty vlastní výroby. 

Bylo hezké pozorovat děti, jak 

se snaží prodat, co už samy 

nepotřebují, ale jiným to udělá 

radost. A šlo jim to. Počasí se 

povedlo a akci si užili prodáva-

jící i kupující. A pro tu úžasnou 

atmosféru a projevený zájem 

budou Dolní Břežany tuto akci 

opakovat. O datu konání bude 

občas včas informovat, a proto 

sledujte její web.

Jak šel kocour Mikeš 
do světa

LADŮV KRAJ – Cesta kocoura 

Mikeše, tak se nazývá turistický 

pochod, který proběhl v sobo-

tu 31. 5. a byl určen nejen pro 

děti. Letos byla pro návštěvní-

ky připravena tradiční dvace-

tikilometrová trasa a také dvě 

kratší (12 a 14 km), vedoucí po 

nově vybudované naučné stez-

ce Krásné vyhlídky. Na všech 

trasách bylo připraveno ně-

kolik překvapení. O detailech 

akce vás budeme informovat 

v následujícím vydání.

Od září nové kotle
STŘEDOČESKÝ KRAJ – O kot-

líkovou dotaci, která byla spuš-

těna na základě dohody Stře-

dočeského kraje a Ministerstva 

životního prostředí, byl ze stra-

ny občanů Středočeského kra-

je velký zájem. Středočeský kraj 

je na prvním místě, co se týká 

znečištění tuhých znečišťují-

cích látek z lokálních topenišť 

v ČR, proto jsme se rozhodli 

i v letošním roce iniciovat jed-

nání s Ministerstvem životní-

ho prostředí o možnosti dotací 

pro občany Středočeského kra-

je na pořízení nového kotle na 

uhlí, biomasu nebo kombina-

ci. Dne 12. 5. Rada Středočes-

kého kraje schválila příspěvek 

ve výši 40 mil., stejnou částkou 

by mělo přispět i Ministerstvo 

životního prostředí. Otevření 

další výzvy předpokládáme 

na září 2014 s tím, že čerpání 

finančních prostředků bude až 

v roce 2015,“ uvedl náměstek 

hejtmana pro oblast životního 

prostředí Marek Semerád.

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

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

Dobrý den, pronajal jsem si 
malý byt v Kunraticích na dobu 
neurčitou. Po půl roce mne 
ovšem majitel bytu navštívil 
s tím, že byt potřebuje pro 
svou dveru, která čeká rodinu 
a předal mi výpověd nájmu bytu 
s výpovědní dobou dvou týdnů. 
Má na to právo? Děkuji. Jan. H.

Překvapivé a nedůvodné ukon-

čení nájmu bytu ze strany prona-

jímatele není možné akceptovat. 

Právní úprava i v novém občan-

ském zákoníku poskytuje nájem-

ci poměrně silnou ochranu, když 

stanoví, že výpověď z nájmu bytu 

ze strany pronajímatele je možná 

pouze ze zákonem stanovených 

důvodů. Zákon obecně stanoví 

tříměsíční výpovědní dobu, nic-

méně v určitých případech může 

dojít k okamžitému skončení 

nájmu tzv. výpovědi bez výpo-

vědní doby ze strany pronají-

matele, což je zcela nový institut 

v novém občanském zákoníku. 

Příkladem může být nezaplace-

ní nájemného nebo služeb spo-

jených s nájmem nájemcem po 

dobu tří měsíců. Výpověď z ná-

jmu vyžaduje písemnou formu 

a musí dojít druhé straně (v pří-

padě, že Vám tedy 

byla výpověď pře-

dána, bude prona-

jímatel těžko dokazovat, že Vám 

výpověď předal, za předpokladu, 

že jste mu převzetí nepotvrdil). 

Vypoví-li nájem pronajímatel, je 

povinen nájemce poučit o jeho 

právu vznést proti výpovědi ná-

mitky a oprávnění navrhnout 

přezkoumání oprávněnosti 

výpovědi soudem, v opačném 

případě je taková výpověď ne-

platná. Nájemce má právo podat 

žalobu u soudu do dvou měsíců 

ode dne, kdy mu výpověď došla.

Vzhledem k tomu, že ve Vašem 

případě nebyly stanoveny záko-

nem stanovené podmínky řádné 

výpovědi, nemusíte se jí tedy ří-

dit a nejste povinen se v žádném 

případě v této lhůtě vystěhovat.

PRÁVNÍ
PORADNA
Překvapivé a nedůvodné

ukončení nájmu

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

 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

na obecní úřad zanesli. 

Anděl strážný zapracoval 
jak na počasí, tak na pomoci

Po dobu celého večera publikum 

provázeli moderátoři Martin 

Zach a Ivana Chvátalová, kteří se 

své role ujali fenomenálně a uvá-

děli jednu osobnost za druhou. 

Ke zvukové potěše ucha přispě-

la mimo jiné také kapela Těžkej 

Pokondr, která z náměstí udě-

lala diskotéku, jelikož se mnozí 

návštěvníci neubránili pod jejím 

dynamickým vystoupením roz-

vlnit své boky. Hlavním bodem 

večera byla módní přehlídka pod 

taktovou paní Heleny Konarov-

ské, odbornice na spodní prádlo, 

která uvedla nádherné modely 

spodního prádla na krásných 

modelkách, takže jedno mužské 

oko nezůstalo suché. Na této akci 

nešlo prvoplánově o výběr peněz, 

ale šlo o upozornění na fakt, že 

i handicapovaní lidé jsou schop-

ni pracovat a normálně fungovat. 

V průběhu večera proběhla také 

dražba obrazů pana Ondřeje Nef-

fa, která vynesla 11 000 Kč, a díky 

ohlasům z publika se organizáto-

ři rozhodli vyslat tamtéž klobouk, 

do kterého mohli přítomní 

návštěvníci přispět peně-

zi. Klobouk se následně 

i vrátil, a to s částkou 

9 000 Kč ve prospěch 

organizace Maturus. 

„Jsem opravdu spokoje-

ný, protože nám vše vyšlo 

podle našeho plánu a na ná-

sledné afterparty se mi dostalo 

pozitivní zpětné vazby, které si 

velmi vážím,“ uzavřel módní pře-

hlídku Jan Mazoch.  (sas)

DOLNÍ BŘEŽANY 

 Sobotní večer 24. května 

to nad Prahou vypadalo, jak 

když se všichni čerti žení. 

Ve stejný okamžik vrcholily 

přípravy na Benefiční módní 

přehlídku pro obecně 

prospěšnou organizaci 

Maturus, jejíž fundraiser Jan 

Mazoch se den předem 

obracel k nebi a prosil svého 

dědu, aby to tam dohodl. 

Evidentně ho dědeček 

vyslyšel a nad Dolními 

Břežany se rozestoupilo 

nebe a vysvitlo slunce. Večer 

mohl začít…

Sexy prádlo předváděly 

atraktivní modelky

Lesní klub Lískáček se 

snaží o návrat k příro-

dě. Usiluje o to, aby děti 

měly přímý kontakt s fló-

rou, a učí je její ochraně. 

Aktivit, které tu děti pro-

žijí, je nespočet od pozorování 

ptáků až po cyklovýlety. Jednou 

za měsíc či dva je pro děti při-

praven „zážitkový“ den, který je 

spojený s oslavou svátku nebo 

se tematicky váže k dění přírodě. 

Během několika hodin tak mo-

hou děti ve venkovních prosto-

rách ukázat, co se naučily. 

Poslední velkou akcí bylo 

hledání pokladu. Při cestě 

za jeho nálezem musely 

děti ukázat, že umí správně 

třídit odpadky, ví, co do 

lesa nepatří, a vystopovat 

cestu k pokladu. Poklad 

hlídal čaroděj Dubínek, 

který šikovné děti po-

dělil semínky posvěce-

nými živou vodou a měl 

pro ně připravené balíčky. 

V červnu budou moci děti vy-

razit na hrad v Týnci nad Sáza-

vou, kde proběhne pozorování 

kolonie netopýrů, následovaný 

výletem k vodním tokům, kde děti 

poznají čolky, breberky a jiné ži-

vočichy. Dětský život ve spojení 

s přírodou vytváří naději na lep-

ší budoucnost.  (sas)

JÍLOVÉ U PRAHY – Děti 
jsou středobodem každé 

rodiny. I z toho důvodu 
jsme se lépe podívali 

na aktivity 
tzv. lesní školky 

v krásném 
přírodním 
prostředí.

Módní přehlídka vynesla nejeden šek na podporu činnosti občanského sdružení Maturus

KAMENICE – Tajemství skrýva-

jící se v Mlýnském rybníce mohli 

objevit kolemjdoucí, kteří v minu-

losti tušili, že se zde škeble rybnič-

ní skrývá, ale nikdy neměli hodně 

hmatatelných důkazů. Až při vy-

pouštění rybníka, které v těchto 

chvílích probíhá, z důvodu opravy 

hráze a stavidel, se objevily skrý-

vající se krásy. Protože rybník byl 

vypouštěn bez přestávek a v tep-

lém počasí, bahno na dně rychle 

tvrdlo a škeblím hrozilo nebez-

pečí úhynu. Někteří lidé házeli 

ohrožené jedince do zbytku vody, 

kde se škeble mohly lépe zavrtat 

do bahna nebo do písku a dočas-

ně se tak uchránit vyschnutí. Na 

místo byli povoláni pracovníci zá-

chranné stanice, kteří ohrožené 

exempláře sesbírali a přenesli do 

jiného rybníka. Celou záležitostí 

se nyní zabývá Inspekce život-

ního prostředí. Škeble rybničná 

je totiž v Česku silně ohrožený 

živočich, a tak musí dojít k pře-

zkumnému řízení, zda při oprav-

ných pracích na rybníce nedo-

šlo k pochybení v rámci zákona 

o ochraně  přírody.  (sas)

„„ŠŠŠŠŠkkkkkeeeeebbbbbllllleeeeennnnnííííí“““ vvvvv rrrrryyyyybbbbbnnnnníííííccccceeeee

Dětí bylo jako smetí Foto: Lesní klub Lískáček
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Otevřená škeble 
je nádherná

Foto: Pavel Kneř

Dětské lískáčkování
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PŘIJMEME
Pracovní sílu 

do kuchyně rychlého 
občerstvení 

– prodavačka
cca 130 hod/měs. Po – Pá  přes 
den, nástup od července 2014.

Jesenice u Prahy a okolí  
tel.: 602 212 901 

 Kontakt: 

 

 prodejna  Po-Pá  7.30 – 17.00 hod

S A K  Radotín  s.r.o      Karlická 1407/39a      153 00 Praha – Radotín

TOPENÍ – VODA
návrh – dodávka – montáž – opravy – servis

INZERCEINZERCE

Přijme KUCHAŘE
do svého kolektivu
 Životopisy posílejte 

na info@pizzerie-brunello.cz

www.pizzerie-brunello.cz

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

Když jsme jednoho slunného 

jarního dne vstupovali k panu 

Babišovi do kanceláře, uvědo-

movali jsme si, že bychom ak-

tuální rozhovor měli vést spíše 

v lidském duchu, abychom vám 

ukázali práci poslance z pohledu 

člověka, který se vrcholové po-

litiky v minulosti ani „nedotkl“. 

Zčásti se nám to podařilo.

� Ve vysoké politice jste již půl 

roku. Čemu jste se přiučil?

Přiučil? Stává se, že na něčem 

dlouhodobě pracujete, prosadíte 

to a pak přijde někdo jiný, pochlu-

bí se vaším dílem šikovně do médií 

a od té chvíle už ho všichni mají za 

strůjce. Na druhou stranu mě po-

těšilo, že se zde dá věcně diskuto-

vat, spolupracovat a řešit konkrét-

ní problémy s některými poslanci 

z jiných politických stran.

� V jihovýchodním regionu ko-

lem Prahy je všeobecně známé, 

že se věnujete problematice ži-

votního prostředí. Mohl byste 

mi k tomu něco říct?

Jako poslanci a členovi výboru 

pro životní prostředí se mi před 

nedávnem podařilo prosadit pro 

mnoho lidí v našem regionu zcela 

zásadní věci. Vytvořili jsme usne-

sení, které by mělo být impulsem 

k řešení kontroverzních prů-

zkumných prací při vyhledávání 

nových ložisek zlata a eventuální 

těžby v okolí Mokrska a Chotilska. 

Jednou provždy by měly skončit 

diskuze nad možnou těžbou zla-

ta, která by na našem území zna-

menala ekologickou katastrofu. 

� Nevěnujete se ale pouze život-

nímu prostředí, že?

Nikoliv. Zabývám se například 

i bezpečností středočeských sil-

nic, konkrétně v našem regionu 

se třeba už podařila generální 

oprava zabezpečení mostu na 

silnici mezi Mnichovicemi a Vše-

stary. Situace tam byla kritická, 

jednalo se totiž o místo s vysokým 

počtem nehod. Mám spoustu 

dalších plánů, které chci v rámci 

této problematiky změnit.

� Evidentně máte na věci jasný 

názor a hodláte podnikat radi-

kální kroky. Jak moc složité je si 

onen názor udržet a nepodleh-

nout tlaku většiny?

Není to moc složité. Věci nejsou 

černobílé a daná problematika 

má většinou více aspektů, v ko-

nečném důsledku zjistíte, že se 

názorově shodnete se všemi na 

klubu, až na pár výjimek s vlád-

ními poslanci a neformálně pak 

v předsálí a na výborech zjistíte, 

že se často shodnete i s opozicí, 

ale to oni nesmí říkat. (smích)

� Jak lidé vnímají Miloše Babiše?

Úplně normálně jako chlapíka 

v džínech a svetru, často totiž 

nevědí, že jsem poslanec. Nedě-

lá mi problém sednout si s cizími 

chlapy v hospodě, poreferovat 

s nimi o životě a probrat problé-

my, které je trápí. Rád si vyslech-

nu jiné názory a hlavně jsem šel 

do politiky právě proto, že ji beru 

jako poslání a službu lidem. A to 

se nezmění. Sabina Sarkisovová

� pokračování ze str. 1

Ne vždy to ale bylo možné – ně-

kde tomu bránily vzrostlé stromy 

či novostavby. Kniha vyšla v ná-

kladu 1 500 kusů a je neprodej-

ná. Jak nám ale sdělila Jaroslava 

Tůmová, PR manažerka Posá-

zaví, o. p. s., „první vydání kni-

hy je neprodejné, protože bylo 

součástí projektu podpořeného 

dotací. O publikaci je ale zájem, 

proto uvažujeme o jejím dotisku 

a následném prodeji, musíme na 

něj ale nejprve sehnat peníze.“

V čem spočívá ona krása?
Oblast Posázaví nás upoutává 

mnohotvárností svých přírod-

ních krás i významnými archi-

tektonickými památkami. Po-

znáváme je a obdivujeme se jim 

jako bezprostřední pozorovatelé 

v krajině nebo nám vizuální do-

jem zprostředkuje třeba krajinář-

ské dílo citlivého malíře či půso-

bivý fotografický snímek. Knížka, 

do níž jsme nahlédli a která je 

dostupná online na www.posa-

zavi.com, nás však překvapivě 

uvedla do časového prostoru 

tím, že vytváří názorný poznatek 

„stoleté metamorfózy“ Posázaví. 

Autorovi se podařilo získat pade-

sát přibližně před sto lety poříze-

ných pohlednic různých lokalit 

podle toku Sázavy od Havlíčkova 

Brodu až do Pikovic. Vyhledal 

pak v terénu stanoviště někdej-

ších fotografů a pořídil z těchto 

míst aktuální snímky krajinných 

motivů. Žádné mluvené nebo 

psané slovo, líčící proměny kra-

jiny, nedokáže tak realisticky 

a detailně znázornit její stoletou 

proměnu. Autor vystihl jedineč-

nost námětu „metamorfózy“ pro 

své dílo a působivě je ztvárnil, 

napsal v předmluvě k této knize 

Zdeněk Sternberg.

Křest proběhl ve sklárně
Návštěvníci pak měli možnost 

si prohlédnout i centrum sklář-

ského umění, které vzniklo re-

konstrukcí bývalé sklářské huti 

František, kterou postavil v roce 

1882 Josef Kavalier a dal jí jméno 

po svém otci. V červnu zde bude 

otevřena expozice sklářského 

umění pro veřejnost.

Sabina Sarkisovová

Petr Tyrichter, který společně 

s Bohumilem Spěvákem otevřel 

v roce 2003 restauraci Mozaika 

po zkušenostech, které si přivezli 

z USA či Nového Zélandu a chtěli 

světu dokázat, že vaření pro lidi 

je něco víc než pouhou prací. 

Dále sous-chef Pavel Drsek, který 

má za úkol oslovit vaše chuťové 

pohárky svým nezaměnitelným 

kuchařským uměním, společně 

s Martinem Cimburkem, který se 

postará o maximální spokojenost 

svých hostů. Vítejte v Loretě.

Jen to nejlepší
Tito pánové se vždy snažili zá-

kazníkům nabídnout odpovída-

jící kvalitu za přijatelnou cenu. 

Vytvořit příjemné a přátelské 

prostředí pro každého „jedlíka“, 

který přijde do restaurace. Menu 

restaurace Loreta je sestaveno 

tak, aby si na své přišel každý 

strávník. Nádech Francie zde po-

cítíte při ochutnání jemného za-

pečeného kozího sýru a trošku té 

Ameriky ochutnáte (samozřejmě 

s českým hovězím) při objedná-

ní si pravého hovězího burgeru. 

„Rádi si povídáme se zákazníky 

o jídle a o víně. Protože když při-

jde takový host, co je trošku infor-

movaný a zajímá ho, co jí a pije, 

tak to je pro nás hotová báseň. 

To je ta odměna, na kterou čeká-

me. Spokojený zákazník, který se 

s vámi podělí o to, jak je rád, že 

přišel zrovna do naší restaurace,“ 

popsal hlavní myšlenku restaura-

ce šéfkuchař Bohumil Spěvák.

Ochutnáte celý svět
V restauraci Loreta se snaží po-

vznést českou kuchyni trochu 

více na výsluní a ukázat světu, 

že když se dělá poctivě a s lás-

kou, má opravdu co nabídnout. 

Hlavním mottem je „Restaurace 

pro všechny“. Vše, co zde může-

te ochutnat, si vyrábí sami. Od 

domácích dezertů, přes sorbety, 

vlastní kmínový chléb z kvás-

ku až po domácí pomazánky 

a paštiky. Zadostiučinění se zde 

dostane vašemu jazýčku, ale též 

očím, kterým pohled na nádher-

ně propracované pokrmy doslo-

va bude lahodit.

„Naším cílem je vytvořit pří-

jemné místo nejen pro návštěv-

níky golfového hřiště, ale hlav-

ně pro každého, kdo má rád 

dobré jídlo a pití,“ dodal pan 

Bohumil Spěvák. (PR)

Restaurace Loreta vám splní každé přání

Je libo Česko nebo svět?
PYŠELY – Restaurace 

Loreta v Pyšelech, 

vinohradská restaurace 

Mozaika či restaurace 

Krystal v Karlíně. Jejich 

společným jmenovatelem 

jsou čtyři pánové.  

Restaurant Loreta Golf
Šibeniční č.p. 520, 251 67 Pyšely

Je po eurovolbách
Výsledek 16 % a 4 poslanci pro 

TOP je výhra, kandidátka s bý-

valým „ODSákem“ Pospíšilem 

se ukázala jako strategický 

tah. Přitáhl mnoho hlasů – viz 

rámeček. 

� K čemu je TOP 09 dobrá? 

(dle TOP)

Místopředsedkyně Langšád-

lová vyzdvihuje parlamentní 

vliv strany: „Za uplynulé 4 roky 

jsem navrhla 19 zákonů či novel 

a z toho se bez-

prostředně týká 

našeho regionu: 

Novela zákona 

o RUD, která 

o 12 mld. Kč 

navýšila příjmy 

obcí, ve středo-

českých obcích se jedná o navý-

šení 2 mld., v mých rodných Čer-

nošicích se díky tomu navýšily 

daňové příjmy o 13 mil. ročně. 

Prosadili jsme s kolegy i novelu 

loterijního zákona dávající ob-

cím vyšší pravomoci a vyšší pří-

jmy z loterií.“ 

Mimo to poslankyně Langšádlová 

mluví o břidličných plynech a její 

specializací je rodina a finanční 

gramotnost: „Pro mě osobně je 

důležité zastavit obchod s dlu-

hy, proto jsme s Člověkem v tísni 

předložili návrh, který „nešvar“ 

omezí. Budou to totiž především 

pravicoví voliči, kteří budou v so-

ciálních dávkách dopady tohoto 

byznysu platit.“ Bohulibé.

� Tím se ale neškrtá působení 

Topky v řízení finanční politiky 

státu, zejména důsledky řezání 

výdajů namísto motivace k roz-

voji podnikání. Ale co je to proti 

tendencím dnešní vlády?

TOP sebekritika: Co se nedaří 

„Jako každý, kdo pracuje a roz-

hoduje, i my děláme chyby. 

Za chybu považuji hlasování 

daňových zákonů na poslední 

chvíli. Ale hlavně se nám vždy 

nedaří srozumitelně prezento-

vat a hájit naše kroky,“ hodnotí 

Helena Langšádlová.

� K čemu je TOP 09 dobrá? 

(dle lidí z regionu)

„Vnímám vliv jejího předsedy 

Karla Schwarzenberga. Jeho po-

ctivost, rozhled, noblesa, dobro-

činnost a skromnost jsou inspiru-

jící. Věřím, že má příznivý vliv na 

členy své strany a ta že to s námi 

myslí dobře. Hodnoty, o které 

TOP 09 usiluje, jsou mi sympatic-

ké,“ uvedla paní Skalošová.

„Myslím si, že vliv TOP 09 na můj 

život je minimální, téměř nulo-

vý,“ sdělil Petr Janeček. (hs/sas)

TOP 09: vítěz eurovoleb ve Středočeském kraji
Připomeňme si, že iniciátor strany Kalousek i další známé 

tváře přišli z KDU-ČSL a ve světě (ne tak u nás) bývají 

křesťanští demokraté velmi konzervativní a napravo. TOP09 

o sobě též hlásá, že stojí napravo.  Zmiňme ještě pragmatické 

propojení se STANem – hnutím starostů a nezávislých 

a hlavně praktiků lokální politiky. Jediná vada na kráse spojení 

je, že STAN někdy uspěje i bez TOPky a že chce mluvit i do 

vysoké politiky a tak byl mladý výmluvný stratég STANu 

JUDr. Polčák a „za odměnu“ vyslán do Bruselu …

� POLITIKA V REGIONU

Eurovolby TOP/STAN: 
• Praha východ: pro TOP/STAN bylo 

26 % voličů. A kroužkovalo se, téměř 

třetinu hlasů získal Pospíšil, za ním se 

umístil Niedermayer, po 7 % získali 

Štětina i kosmopolitní šlechtic Czernin. 

• Praha západ: TOP/STAN volilo 29 % 

voličů. Kroužkování přineslo pořadí 

Pospíšil, Niedermayer, Štětina, Polčák 

a právě tito pánové balí do Bruselu. 

• Středočeský kraj: celkem 19 % 

hlasů pro TOP/STAN a pořadí Pospíšil, 

Niedermayer, Štětina, Czernin. 

• ČR: Celkem získala TOP/STAN 16 % hlasů.

• Volební účast mezi 23 a 26 %, když 

v celé zemi přišlo volit 18 % lidí.

Sázavské pokřtění

Poslání „chlapíka v džínech“
MNICHOVICE – Šel do 

politiky, aby mohl sloužit 

lidem. Jeho příjmení se 

shoduje s příjmením lídra 

hnutí, ve kterém působí.  

Miloš Babiš je poslancem, 

manželem, otcem, ale 

hlavně člověkem, který chce 

něco změnit.

Pan Babiš nás přivítal ve své kanceláři v Mnichovicích Foto: Sabina Sarkisovová

� OSOBNOST REGIONU
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Květnového povstání 194, Praha 10, tel.: 267 268 112, www.parkholiday.cz

   členství
od 1500 Kč         měsíčně

Jedinečný 
SPORTOVNÍ 
  RESORT 
 v Praze

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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tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany
www.odpady-bagry.cz

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

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky

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

INZERCEINZERCE

Začátky
Klub byl přihlášen kroužkem 

nadšenců z Vraného 5. července 

1924 do tehdejší Pražské župy 

(pozn. jednotka územní správy 

a samosprávy zavedená v prvo-

republikovém Československu 

v rámci župního zřízení roku 

1920). Vybavení mužstva a pro-

vozní potřeby byly řešeny půjč-

kou a byly postupně spláceny. Za 

první hřiště byl získán pozemek 

na Kole a během několika let se 

oddíl v roce 1939 probojoval do 

II. třídy pražské fotbalové župy. 

Hřiště na Kole již nevyhovovalo, 

a tak byl vyhlédnut pozemek pod 

nově postavenou přehradou, kte-

rý slouží k tomuto účelu dodnes.

Každý úspěch se počítá
„Největšími poválečnými úspě-

chy byla dvakrát Krajská soutěž 

A třída a někteří hráči, kteří hráli 

A třídu, kopou za naše týmy do-

dnes i třeba se svými syny, a to je 

na tom našem vesnickém fotbale 

to krásné. Ať nám to vydrží dal-

ších 90 let,“ uvedl Viktor Janauer, 

člen SK Vrané nad Vltavou.

Mládí vpřed
SK Vrané je klub, který se může 

chlubit jedním z největších po-

čtů oddílů mládeže. Přestože 

je Vrané obec čítající něco přes 

2 300 obyvatel, v posledních 

letech měl SK vždy 4-5 mládež-

nických týmů od přípravky přes 

týmy žáků až po dorost. Pod hes-

lem „od počítačů k balónu“ se ve 

Vraném rodí dobří fotbalisté. 

Když se ozve voda
„V posledních 12 letech nás po-

stihly dvě velké povodně. V roce 

2002 došlo ke vzedmutí hladiny 

Vltavy téměř o 12 metrů a sta-

dion SK Vrané byl zasažen tak, 

že muselo dojít ke kompletní 

revitalizaci hřiště a výstavbě 

nové budovy kabin. Bohužel 

o 11 let později nás potkal po-

dobný osud. Sanace budovy 

nebyla možná, a proto muselo 

dojít opět k zásadní rekonstruk-

ci kabin a znovu i k revitalizaci 

hřiště. Snad jediné pozitivum je 

ta skutečnost, že kabiny jsou po 

opravě a rekonstrukci vyzděné 

a další možné povodni tak více 

odolné,“ sdělil pan Janauer.

Celý podzim hrála všechna 

mužstva pouze na hřištích sou-

peřů a ve Vraném se budovalo, 

revitalizovalo a stavělo hřiš-

tě. V podstatě bez prostředků 

(z darů sponzorů a obce) za 

pomoci mnoha dobrovolníků, 

hasičů, maminek, tatínků i dětí 

hřiště a kabiny zase „postavili 

na nohy“. Nyní všichni věří, že 

klub získá rok slibovanou dotaci 

na povodně a bude se moct opět 

pustit do aktivního fotbalového 

života naplno. I z toho důvodu 

by rád pan Janauer a spol. z SK 

Vraného pozvali všechny v sobo-

tu 7. června na fotbalové hřiště 

tamtéž a oslavili společně tak 90 

let SK Vraného. Čeká vás skvělý 

program, kde můžete potkat i ta-

kové osobnosti, jako je Robert 

Záruba či Radek Bejbl. (sas)

Co vás nejvíce zaujalo a co nejvíc 

překvapilo na výkonech rozhod-

čích na letošním MS v Minsku? 

Na výkonu rozhodčích mi neza-

ujalo vůbec nic. Překvapila mě 

však neschopnost v posuzová-

ní zákroků. Dá se přehlédnout, 

když se hráč pozdrží v branko-

višti, ale jak mohou čtyři rozhod-

čí přehlédnout brutální zákrok 

na hráče, který je v držení kotou-

če, to dost dobře nechápu.

� Už jsou na ploše čtyři rozhodčí, 

přesto tam docházelo k prohřeš-

kům proti pravidlům a přehma-

tům, jak se tomu dá čelit? 

Těžko říci jak tomu čelit, ale 

na 100 % je to o kvalitě rozhod-

čích. Jestliže se na OH sejdou 

všichni nejlepší hráči na světě, 

tak zákonitě by měli přijet i nej-

kvalitnější rozhodčí především 

z NHL. To se bohužel na mis-

trovství světa neděje.

� Jak se dá zamezit vzrůstající 

brutalitě?

Na tuto otázku se velmi těžce 

odpovídá. Na to rozhodčí moc 

velký vliv nemají. Možná, když na 

začátku utkání nastaví přísnější 

měřítko, ale pokud kapitán USA 

dostane dvouminutový zápasový 

trest za hrubý faul a je schopen 

v průběhu turnaje jej ještě opako-

vat, tak proto vysvětlení nemám. 

(Druhý zákrok byl na Vladimíra 

Sobotku ČR) Vyloučení 5 min. 

a do konce zápasu. 

� Příští rok bude MS 

u nás, jak se na to 

chystají naši 

rozhodčí?

Především rozhodčí delegu-

je IIHF a zastoupení našich 

rozhodčích je minimální (je-

den hlavní, dva na čarách). Ale 

o tomto problému hovořil i pre-

zident IIHF René Fasel (mimo-

chodem také bývalý rozhodčí). 

Takže doufám, že na MS v Praze 

se výkony rozhodčích výraz-

ně zlepší. Jan Kotrba

Je tu však jedna otázka, zda fot-

balisté Kolína, Jiren a Čáslavi, 

kteří se nacházejí na prvních 

třech místech, budou mít zá-

jem postoupit do vyšší soutěže. 

Jak víme, je to vždy především 

otázka finanční. První liga je 

nejen náročnější na cestování, 

ale i na přípravu, navíc hráči už 

mají nároky na vyšší odměny. 

A to vše výrazně zatěžuje klu-

bové pokladny. V minulosti už 

několikrát uspěli fotbalisté Ji-

ren. Raději však zůstali v České 

fotbalové lize a peníze věnovali 

na mládežnický fotbal a úpravy 

stadionu. Jak se letos rozhod-

nou úspěšné celky, zatím není 

jasné ani známé. Zajímavé bylo 

i regionální derby Jirny –Kunice, 

které skončilo 4 : 1. Poslední dvě 

kola ČFL hrají Kunice 7. 6. doma 

s týmem Záp a v posledním kole 

jedou 15. 6. do Převýšova. A to 

vše se bude konat už po krutém 

trestu, který Kunice postihl.

Fotbalisté tohoto týmu při-

šli o čtyři vítězství z jarní části. 

Sportovně technická komise 

zkontumovala celkem osm utká-

ní třetiligového týmu kvůli neo-

právněnému startu hráče. Dů-

vodem byl neuhrazený členský 

poplatek Fotbalové asociaci Čes-

ké republiky. STK případ předala 

disciplinární komisi FAČR. Ku-

nice prohrály kontumačně dub-

nové zápasy se Spartou Praha B, 

Horními Měcholupy, Štěchovi-

cemi a Čáslaví a květnové duely 

s Karlovými Vary, Roudnicí nad 

Labem, Kolínem a Chomuto-

vem. V tabulce se Kunice pro-

padly z osmého na sestupové 

15. místo. Jan Kotrba

Sportovní Klub Vrané nad Vltavou slaví přesně 
rok po povodních 90. výročí svého založení

VRANÉ NAD VLTAVOU 

SK Vrané nad Vltavou je 

klub, který má dlouhou 

a bohatou historii. Dění 

klubu má své světlé 

stránky v podobě mnoha 

vybojovaných vítězných 

zápasů již od 20. let 

minulého století. Smutnou 

historií klubu byla válečná 

léta a dále období, kdy se 

musely řešit následky požáru 

a několika povodní. 

Na hřišti se již opět prohánějí mladí fotbalisté Foto: SK Vrané nad Vltavou

Nově zrekonstruovaná klubovna Foto: SK Vrané nad Vltavou

Krutý 
trest

KUNICE – Už zbývají pouhá 

dvě kola a Česká fotbalová 

liga bude mít letní přestávku. 

Situace v tabulce se zdá 

být celkem jasná, i když 

dramatické momenty nejsou 

vyloučeny. Údajně by se 

však žádné velké přesuny 

v tabulce neměly snad ani 

konat (až na trest, který 

postihl FK Kunice).

Na podobné herní a nervy napínající momenty si budeme muset počkat, neboť ligové 

fotbalové zápasy končí a začíná se až na sklonku léta Foto: Viktoria

VELKÉ POPOVICE  

Hokejové mistrovství světa 

v Minsku velmi pozorně 

sledoval i hokejový trenér 

Slavoje Velké Popovice Karel 

Holý. Protože je i předsedou 

Disciplinární komise Českého 

hokejového svazu, je tedy 

oprávněn posuzovat výkony 

svých kolegů. Proto jsme 

s ním zapředli hovor na téma 

vzrůstající brutality v hokeji.  

Na brutalitu rozhodčí velký vliv nemají
Hovoříme s Karlem Holým, předsedou Disciplinární komise Českého hokejového svazu

Karel Holý Foto: ČSH
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

ELEKTROPRÁCE
ELEKTROREVIZE

OPRAVA PC
HODINOVÝ MANŽEL

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, UPC, FREESAT
Prodej, instalace, opravy

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

až o 50%
Kontakt: Luboš SEJK, držitel ISO 9001 
a ISO 14 001, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee

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

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

tel.: 775 556 144
e-mail: slezak@zatox.eu

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

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

www.obr-odpady.cz
tel.: 603 209 114, 
 603 209 149

Výkup žželezaa 
a barevvných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

Odvoz aa likviddace 
domovnního a živnoostt. 
odpadu včetnně 
nebezpeečnéhho 
(např. eternit, 
barvy, leepenkka)

Prodej ttříděné zahrraddní 
zeminy,, pískůů, drtí,, 
recykláttu

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

Průhonice, Příčná 227

Průhonice


