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A co děti? Mají si kde hrát!
PSÁRY – Po návratu 

z letních prázdnin čekalo 

na děti z mateřské 

školy Psáry překvapení 

ve formě zbrusu nového 

Oranžového hřiště. Jeho 

slavnostní otevření 

proběhlo hned 

1. září za 

přítomnosti 

starosty obce 

Milana Váchy, 

místostarostky 

Vlasty 

Málkové 

a zástupců 

Nadace 

ČEZ.

Všechno pro děti
„Rád bych vás tímto přivítal na 

otevření nového didaktického 

hřiště, které společnou rukou 

navrhli projektanti ze společnos-

ti Strašné dítě a paní učitelky ze 

školky. Věřím, že až přejdou ty 

deště, které v poslední době vlád-

nou obloze, tak že si to tu společ-

ně vy, děti, i se svými učitelkami, 

pěkně užijete,“ zahájil svými slo-

vy den starosta Milan Vácha.

Poté předal slovo panu Šucho-

vi z Nadace ČEZ, který se nebál 

oslovit děti s otázkou, jestli si 

rády hrají venku, a ještě k tomu 

na hřišti. S tímto dotazem sklidil 

velký úspěch, jelikož se z hlouč-

ku dětí ozvalo jednohlasné ano. 

„Musíte na něm co nejvíc řádit. 

Paní učitelky na vás při tom do-

hlédnou,“ dodal s úsměvem na 

rtech pan Šuch. 

Následně došlo k slavnostnímu 

přestřihnutí pásky třemi místní-

mi dětmi a za hlasitého potlesku 

všech přihlížejících bylo hřiště 

oficiálně otevřeno.

� pokračování na str. 4
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Ctete...
Kdo u vás vyhraje komunální volby?

Dejte nám o sobě vědět, 
ať vás zahrneme 
do volebních přehledů

10. a 11. října 
KOMUNÁLNÍ 

A SENÁTNÍ VOLBY 

ve stejném termínu!

Máslo na hlavě
Mé myšlenky nejezdí drahými 

silnými sportovními vozy. Mé 

myšlenky chodí pěšky a často 

mají na nožičkách gumáčky 

a jen ztěžka se brodí bahnem. 

Občas mi zůstane rozum i stát. 

Stává se to většinou, když má 

poradce jakékoli státní insti-

tuce obhájit, zda jsou pohád-

kové odměny za jeho rady 

zasloužené. Je také legrační, 

když ona státní instituce má 

vyklopit, za co ty peníze svým 

poradcům dává. To se pak lid 

dovídá věci! Tři čtvrtiny z nás 

jsou rádi, když dostanou za 

tvrdou práci měsíčně 20 tisíc 

korun hrubého. Když pan ex-

náčelník generálního štábu 

Šedivý dostane od Vojenské-

ho technického ústavu za půl 

roku 338 tisíc a řekne k tomu, 

že nemá právo říct za co, může 

se našinec rozčílit. Když Vo-

jenský technický ústav k věci 

řekne: „Jiří Šedivý poskytu-

je poradenství v řízení kon-

krétních projektů, například 

v oblasti vývoje průzkumných 

a přehledových prostředků,“ 

zůstane rozum stát kdekomu. 

Já tápu. Nevím. Na tváři se 

mi objevuje podivný úsměv, 

přestože mám pocit, že si le-

graci někdo dělá ze 

mě. Ví vůbec ti lidé, 

že mají máslo na 

hlavě?

O ČEM SE MLUVÍ

Hejtman představil 
Středočeský kraj na 
česko-čínském fóru

STŘEDNÍ ČECHY – Památky 

a přírodu Středočeského kra-

je, především ale investiční 

příležitosti, které nabízí regi-

on Střední Čechy, představil 

ve čtvrtek 28. srpna hejtman 

Středočeského kraje Miloš 

Petera v úvodu diskuze, která 

se konala v rámci programu 

česko-čínského investiční-

ho fóra na Pražském hradě. 

Na dvoudenní akci zavítalo 

z Asie přes 500 hostů v čele 

s prvním čínským vicepre-

miérem Čang Kao-liem, 

představiteli více než desít-

ky čínských provincií a šéfy 

předních čínských firem. 

S českými partnery jednali 

účastníci fóra o spolupráci 

v oblastech obchodu, dopra-

vy, cestovního ruchu, prů-

myslu, energetiky a dalších.

 (red)

KRÁTCE

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

Sklářský profesionál
„Myslím si, že je velice zdravé, 

abychom své zkušenosti pře-

dávali dál, protože jinak by se 

sklářské umění nerozvíjelo,“ 

řekl Janusz Pozniak. Foukané-

mu sklu se věnuje už 28 let, od 

roku 1986 působí také jako pe-

dagog. Učil a předváděl výsled-

ky své práce kromě USA také 

ve Skotsku, Japonsku, Austrálii 

a Turecku. Do České republi-

ky přijel poprvé. Pochvaloval 

si práci se skupinou studentů, 

která se v sázavské huti sešla. 

Vzhledem k tomu, že všichni 

z nich jsou už v řemesle pokro-

čilí, učí se od něj velmi rychle. 

Janusz Pozniak věří, že v České 

republice není naposledy. Rád 

by se sem znovu podíval a po-

znal také její historii a kulturu. 

Už s ohledem na to, že jeho ro-

dina pochází z Polska, kde však 

také nikdy nebyl.

Důležité je předávat 
zkušenosti
Mezi účastníky kurzu byl i Jan 

Kliment z Nového Města na 

Moravě. Vystudoval tři české 

sklářské školy, pracoval v obo-

ru ve Francii, Holandsku a na 

Novém Zélandu. „Zkušenosti, 

které tady dostáváme od mi-

stra, mají vysoký standard,“ 

zhodnotil. Práce Janusze Po-

zniaka se mu od začátku líbily. 

„Italskou techniku, kterou po-

užívá, jsem zatím neměl mož-

nost vyzkoušet, nemá nás to 

v Čechách kdo naučit,“ dodal. 

Pochvaloval si dobrou kvalitu 

skloviny, s níž v kurzu pracova-

li, i ochotu lidí, kteří se tu sešli. 

„Pomůžou, poradí, když ně-

kdo vyrobí hezký kus skla, mají 

z toho všichni radost,“ dodal na 

závěr. (red)

Kapacita ve sklářském umění
POSÁZAVÍ – Foukané sklo – příprava a zpracování horké 

skleněné hmoty – bylo na programu kurzu, který se konal 

v létě Centru sklářského umění v Sázavě na Benešovsku. 

Své zkušenosti v něm účastníkům předával jeden 

z nejlepších světových sklářů současnosti Janusz Pozniak. 

Jeho práce, která vychází z dokonalé znalosti benátských 

sklářských technik, se vyznačuje vysokým stupněm 

náročnosti a dokonalým provedením. 

Při foukání skla se velmi dbá na preciznost práce Foto: Posázaví o.p.s.

DOLNÍ BŘEŽANY – Pokud 

oplýváte uměním kresby, ne-

třeba to dokazovat na veřej-

ném majetku. Tak by se mohly 

jmenovat kampaně, které by 

bojovaly proti vandalismu ve 

formě sprejerství.

V pondělí 12. srpna vandalové 

poničili příslušenství altánu 

u cyklostezky na Točnou v ulici 

Ke Kapličce a dále se dopus-

tili trestného činu sprejerství 

na obecním i soukromém ma-

jetku. Podepisují se značkou 

WARM a SLAN. Jakékoli infor-

mace, které by vedly k dopade-

ní pachatelů, prosím sdělte na 

obecní úřad, obecní policii, tel.: 

739 156 156, 702 277 227, či stát-

ní policii, tel.: 974 882 710. (red)

Vandalismus se nesmí tolerovat

Z didaktického hlediska toto hřiště poskytuje možnost děti hravým způsobem poučit o vztahu člověka k přírodě
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DOLNÍ BŘEŽANY
13. 9. – 8:00

• 3. ročník regionálního pochodu 
Keltskou stopou. Dovolujeme si vás 

pozvat na 3. ročník regionálního turis-

tického pochodu KELTSKOU STOPOU, 

který se koná v sobotu 13. září. Start 

akce od 8 do 10 hodin na sporto-

višti SK Olympie. Trasy: 6 km, 13 km 

a 25 km. V cíli budou přichystány 

pamětní keramické medaile, občer-

stvení, buřty k opékání, kapela pro 

pobavení. Kontaktní osoba: Hana 

Michaliková, e-mail: hmichalikova@

post.cz, tel.: 602 261 877

14. 9. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a Bohemians 1905 se koná v Dolních 

Břežanech. V areálu jsou místa k se-

zení, dětské hřiště a občerstvení. Tak 

přijďte podpořit domácí tým. Pro rodi-

če, kteří chtějí, aby jejich dcery hrály 

fotbal v prvoligovém klubu, poskytnou 

informace přítomní trenéři. Má vaše 

dcera ráda míč, pohyb a dobrou par-

tu? Tak se přidejte k nám!

20. 9. – 9:00
• Scio – Možnosti (ve) vzdělávání 
dětí. Workshop na téma současných 

trendů ve vzdělávání pro rodiče před-

školních a školou povinných dětí Ča-

sový rozsah: 4 hodiny, 9-13 hod. Cena: 

100,- Kč. Lektor: Lukáš Šlehofer. Struč-

ná anotace: Během semináře se pokusí-

me zamyslet nad tím, kam se současné 

vzdělávání vlastně ubírá. Rezervace na 

www.brezanek.cz – měsíční akce

21. 9. – 10:00
• Nedělní divadlo od 10 hod. pro 

děti od 2 let. Hraje: Liduščino divadlo. 

Podzimní pohádka – Skřítek Třeš-
nička a červené jablíčko. Vstupné 

dobrovolné. Rezervace není nutná. 

Akce je podpořena obcí Dolní Břežany 

z Programu na podporu aktivit v ob-

lasti kultury, sportu a volného času 

pro rok 2014, www.brezanek.cz 

26. 9. – 18:00
• Keramika. Ještěrka z hádků 
– zdobeno rastrem (záclonou, 
krajkou), pro vytvoření kůže nebo 
z plátu, vysypávaného sklem. Cena: 

dospělý 150,- Kč, dítě 70,- Kč (v pří-

padě platícího dospělého), samostat-

ně pracující dítě 120,- Kč. Rezervace 

na www.brezanek.cz – měsíční akce

27. 9. 
• Hand made market. Centrum 
Břežánek připravuje HANDMADE 
MARKET u příležitosti Svatovác-
lavských slavností. Bude zde mimo 

jiné představena autorská originální 

tvorba zaměřená na tvůrce z regionu. 

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet 

různé kreativní dílny nebo si zakoupit 

výrobek handmade jen tak pro radost 

svou či svých blízkých. Jste šikovní, 

chcete svými výrobky potěšit? Při-

hlášky na www.brezanek.cz

27. 9. – 10:00
• Svatováclavské slavnosti. Od 10 

do 22 hodin, ulice 5. května a nádvoří 

za obecním úřadem. Den plný muzi-

ky, divadla, dobrého jídla a pití. Boha-

tý doprovodný program, workshopy, 

pouťové atrakce 

28. 9. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 
a FC Slovan Liberec se koná v Dol-

ních Břežanech. V areálu jsou místa 

k sezení, dětské hřiště a občerstvení. 

Tak přijďte podpořit domácí tým. Pro 

rodiče, kteří chtějí, aby jejich dcery 

hrály fotbal v prvoligovém klubu, po-

skytnou informace přítomní trenéři. 

Má vaše dcera ráda míč, pohyb a dob-

rou partu? Tak se přidejte k nám!

10. 10. – 12. 10. od 9:00
• Burza dětského podzimního a zim-
ního oblečení a vybavení. Nyní nově! 
Každý zájemce o prodej se musí regis-

trovat na www.brezanek.cz – měsíční 

akce. Podmínky pro prodej v sekci ke 

stažení. Přispějte prosím na provoz 

Břežánku! Přineste dětské i dospělácké 

oblečení, hračky, dětské knížky, které 

nepotřebujete a nechcete je ani prodat. 

Břežánek je za symbolickou cenu nabíd-

ne při prodeji v rámci burzy. Utržené pe-

níze budou použity na provoz Břežánku.

12. 10. – 10:30
• Mistrovský zápas dorostenek ve 
fotbale mezi týmy FK Dukla Praha 

a Bohemians Praha se koná v Dol-

ních Břežanech. V areálu jsou místa 

k sezení, dětské hřiště a občerstvení. 

Tak přijďte podpořit domácí tým. Pro 

rodiče, kteří chtějí, aby jejich dcery 

hrály fotbal v prvoligovém klubu, po-

skytnou informace přítomní trenéři. 

Má vaše dcera ráda míč, pohyb a dob-

rou partu? Tak se přidejte k nám!

JESENICE U PRAHY
20. 11.

• Podzimní koncert v Jesenici. 
Obec Jesenice pořádá Podzimní kon-

cert klasické hudby od 19:00 hodin ve 

Společenském centru Jesenice. 

JÍLOVÉ U PRAHY
do 16. 11. – 10:00

• Výstava obrazů Aleše Krejči 
„Pozdní Sběr“. Významný před-

stavitel české imaginativní malby 
Aleš Krejča (*1941), akademický 
malíř a grafi k, někdejší žák Školy 
umeleckého priemyslu v Bratislavě 
a poté absolvent ateliéru Františka 
Muziky na Vysoké škole umělecko-
průmyslové nyní představuje v Re-
gionálním muzeu v Jílovém výběr 
obrazů z posledních let pod názvem 
„Pozdní sběr“. 

20. 9. – 8:30
• Pochod Za šlojířem a Koncert. 
Zveme vás na 30. ročník pochodu 

v okolí Jílového. Start od 8:30 do 10 

hodin u kluboven JUKY na školní za-

hradě (ulice Spartakiádní). Trasy od 

5 do 30 km pro pěší i cyklisty. V cíli 

(stejně jako start) občerstvení a pro-

gram pro děti. Od 17 hodin pak troj-

koncert skupin Womacklee, The cell 

a Motion Food. Vstup na koncert pro 

všechny VOLNÝ! Více informací na 

www.juka.jilove.net

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

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ

OHROBEC
13. 9. – 15:00

• Ohrobecký Dětský Duatlon. Cyk-

lo/běžecký závod pro děti všech vě-

kových kategorií (s sebou si přivezte 

vlastní kola, helmy a sportovní obuv). 

KDE: na rohu ulic U Planin a Jarovská 

(od otočky autobusu v ul. Károvská 

bude cesta značena fáborky)

PRŮHONICE
30. 8. – 28. 9.

• Afrika země Woodo. Výsta-

va ilustrací akademické malířky 

Inky Delevové ke knize „Afrika 

země Woodo“, Průhonický zámek. 

www parkpruhonice.cz

13. 9. – 31. 12.
• Kmenové souvislosti. Pavel 

Baňka a hosté. Výstava fotografií, 

videa a instalací. Vernisáž 12. 9. 

Průhonický zámek

16. 9.
• Polynéské odpoledne. Kultura 

z Velikonočního ostrova. Průhonický 

zámek, Rytířský sál

20. 9. – 11:00
• Komentovaná exkurze – Dřevi-
ny a jejich využití. Během exkurze 

„obejdeme svět“ a zaměříme se na 

využití dřevin člověkem v minulos-

ti a dnes. Nevynecháme ani úlohu 

určitých dřevin v kultuře a lidových 

zvycích různých národů. Začátek ex-

kurze: 11:00 u hlavního vchodu do 

Dendrologické zahrady. Lektor: Eva 

Kopecká, rezervace nutná: http://

dendrologickazahrada.cz/rezervace. 

Vstupné: 100/50 Kč. Více na www.

dendrologickazahrada.cz 

27. 9. – 28. 9. od 9:00
• Pohádkový les Průhonice 2014. 

Vážení rodiče, zveme vás na příjem-

ný víkend do Průhonického parku. Na 

trase bude umístěno 8 stanovišť, obsa-

zených 4 členy týmu JAKA v kostýmech 

pohádkových postaviček. Budou využi-

ty travnaté plochy k soutěžím, atrakcím 

a dalším doprovodným programům. 

Celá trasa pohádkového lesa je vedena 

po upravených cestách, vhodných i pro 

kočárky. Bližší informace naleznete na 

www.pohadkovyles.cz 

4. 10. – 5. 10.
• Čajomír trek. Aneb nejen čaj 

v době zámořských objevů. Průhonic-

ký park a zámek

4. 10. – 10:00
• Život v zahradě. Akce konaná 

v rámci oslav Dne stromů. Jako kaž-

dý rok je určená rodinám s dětmi. 

Připraveny jsou výtvarné i sportovní 

hrátky. Letošním tématem je „Život 

v zahradě“. Na stanovištích se tedy 

dozvíte, co můžete udělat pro to, aby 

vaše zahrada ožila různými formami 

života. Doba trvání 10:00 – 16:00 

hodin. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 

30/15 Kč, hrací plánek 20 Kč. Více na 

www.dendrologickazahrada.cz

5. 10. – 7:30
• Festival ptactva. Pojďte s námi 

na procházku s pozorováním a určo-

váním ptactva a pokud počasí dovolí, 

i s tradiční ukázkou odchytu a krouž-

kování ptáků. Evropský festival ptac-

tva je každoroční akce mezinárodní 

organizace BirdLife International 

a naší České společnosti ornito-

logické. Rezervace nutná: http://

dendrologickazahrada.cz/rezervace 

www dendrologickazahrada.cz

18. 10. – 11:00
• Komentovaná exkurze – Barvy 
podzimu. Seznámení s méně často 

používanými rody, druhy a kultivary 

stromů atraktivními na podzim. Začá-

tek exkurze: 11:00 hodin u hlavního 

vchodu do Dendrologické zahrady. 

Lektor: Josef Souček, rezervace nut-

ná: http://dendrologickazahrada.cz/

rezervace. Vstupné: 100/50 Kč. Více 

na www.dendrologickazahrada.cz 

ŠTIŘÍN
28. 9. – 14.00

• Den Hanuše Ringhoffera. Zá-

mek Štiřín vás zve na den spojený 

s prohlídkou historických objektů 

a zámeckého parku. V průběhu dne 

jsme pro vás připravili: Vycházky 

podzimním parkem s odborným vý-

kladem Václava Větvičky • Prohlídku 

zámeckých pokojů, sálů, salonků 

a zámecké kaple • Výstavu historic-

kých fotografi í zámku a parku Štiřín 

• Výstavu exponátů majetku rodiny 

Ringhofferů z Národního technické-

ho muzea v Praze. Program pro děti: 

odpolední loutková pohádka divadelní 

společnosti Koňmo, malování na ob-

ličej, tvarování balonků, cukrová vata 

• Bohaté občerstvení a cukrárna, Zá-

mek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 

251 68 Kamenice, tel.: 255 736 111, 

www.stirin.cz

ZVOLE
14. 9. – 9:30

• 21. Zvolský orientační běh. Od-

díl orientačního běhu SK Zvole zve 

všechny velké i malé příznivce hledá-

ní kontrol na orientační závod klidnou 

částí obce Zvole. Bližší informace na 

www.OB.SKZvole.cz

20. 9. – 14:30
• Zvolské babí léto. Občanská 

sdružení obce Zvole zvou na zábav-

né odpoledne, které se uskuteční na 

návsi ve Zvoli. Pro velké i malé budou 

připraveny soutěže a ukázky různých 

sportů. K poslechu zahrají Kabrňáci 

z diagnostického ústavu v Tloskově. 

Zároveň proběhne charitativní sbírka 

pro kojenecký ústav, kterou pořádají 

Zvolské mamky.

K
a

m
  
j

e
  
d

o
b

r
é

  
z

a
j

í
t

?
  
•

 c
o

  
m

u
s

í
t

e
  
v

i
d

ě
t

  
a

  
s

l
y

š
e

t
!

  
•

 k
d

e
  
n

e
s

m
í

t
e

  
c

h
y

b
ě

t
?

 
kam, kdy a za čím

V PIVOVARU VELKÉ POPOVICEÉÉ
Klobáskofest
SOBOTA  20. ZÁŘÍ 2014  OD 10 DO 17 HODIN

Co Vás čeká:
soutěže o nejlepší klobásku
strom Klobáskovník
přehlídka řemesel 
hudební program skupiny  
Neurol Band
soutěže o ceny
exkurze do pivovaru

Ochutnejte klobáskové speciality  
s pivem Velkopopovický Kozel! Kozel!ozel! 

ppppppppppwww.www.www.www.www.www.www.www.wwwwww.wwww.wwwwwwwwww.wwwwww.ww.wwwwwwwwwwwwww pivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivovpivpivovpivovpivovpivoivovvovppivovpivopivovpivovpivovpivovpivo ar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.koar.kar.koozel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.cel.czel.czel.czel.czel.czel.czel.cel.cz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

sobota 13. 9. 14:00 POŠŤÁK PAT Kino

17:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Kino   2D

20:00 DÍRA U HANUŠOVIC Kino

neděle 14. 9. 14:00 LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI Kino   3D

17:00 POŠŤÁK PAT Kino

20:00 SEX TAPE Kino

čtvrtek 18. 9. 19:00 RIGOLETTO – ZÁZNAM OPERY
Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW Z NEW YORKU 

Opera

sobota 20. 9. 14:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Kino  2D

17:00 ŽELVY NINJA Kino  3D

20:00 MÍSTA Kino

neděle 21. 9. 14:00 POŠŤÁK PAT Kino

17:00 SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL Kino  3D

20:00 ZŮSTAŇ SE MNOU Kino

úterý    23. 9. 20:00 FILMJUKEBOX – zvolte si film podle chuti na 
www.filmjukebox.cz

Kino

středa  24. 9. 20:00 MANET: Portrétista života  

výstava z Royal Academy of Arts v Londýně

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

26. 9. pátek od 20 hod .
živá hudba 
blues rock 

kapela 
Informace na tel. 733 161 016

INZERCEINZERCE

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

e 

Město Mnichovice a Rádio BLANÍK
vás srdečně zvou na akci

MARIÁNSKÁ POUŤ
s Rádiem BLANÍK

13. září 2014 od 14 hodin
na Masarykově náměstí

v MNICHOVICÍCH

Naďa Urbánková
Projekt 76, Pan Kix

atrakce – stánky – soutěže
dětská vystoupení

vstup zdarma

20. 9. 2014 v 17:00
kavárna U ZLATÉHO KORÁLKU
Masarykovo náměstí 1, Jílové u Prahy

trošku jazzíky a tak...

„Kamenické podzimní slavnosti 2014“„Kamenické podzimní slavnosti 2014“
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KRÁTCE KRÁTCE

Prohlídka parku
PRŮHONICE – O víkendu 

6. a 7. září řada z vás přijala po-

zvání do průhonického parku 

a botanické zahrady, jelikož 

zde bylo připraveno prová-

zení po botanické zahradě na 

Chotobuzi, kde si návštěvníci 

kromě záhonových růží pro-

hlédli i zázemí zahrady s ma-

tečnicemi dřevin. Bylo možné 

si i prohlédnout jak různoro-

dé šípky botanických druhů 

růží, tak i ochutnat dřínky 

a další méně známé podzimní 

ovocné druhy.

Draci, kam se 
jen podíváš

DOBŘEJOVICE – Pamatujete 

si okamžiky radostného mlá-

dí, kdy jsme s rodiči pouštěli 

na louce za domem na pod-

zim draky? Ty chvíle si můžete 

připomenout v této obci na 

již tradiční Drakiádě, která se 

letos koná v sobotu 27. září 

ve 13:30 až 15:30 hodin jako 

vždy na poli v ulici U Křížku, 

hned vedle kaštanů.

Filmový minifestival
DOLNÍ BŘEŽANY – Vychut-

nat si dobrý film je základem 

každého správného kulturní-

ho vyžití. V Břežanech to ten-

tokrát zkusili trochu v širším 

duchu, a tak poslední srpnový 

víkend uspořádali premiérově 

filmový minifestival. Dopo-

ledne bylo věnováno dětem 

a promítání večerníčků, od-

poledne poté byl dán prostor 

dospělým, kteří mohli zhléd-

nout například film Jakuba 

Kouřila – Malý Costeau, který 

získal ocenění Český lev za 

studentský film, a nebo poté 

film Matěje Balcara, který 

byl v této kategorii nomino-

ván se svým filmem Podoba 

lásky. Páteční večer si diváci 

zavzpomínali na klasiku aneb 

Tajemný hrad v Karpatech.

Dočasná změna 
autobusových linek

REGION – Od 30. 8. 2014 do 

31. 10. 2014 z důvodu rekon-

strukce silnice II/105 v Jílo-

vém u Prahy (Etapa 1) dojde 

k dočasné změně trasy a spo-

jů na l. 332 a 362 ve směru Jí-

lové u Prahy – Jílové u Prahy 

Borek – Krhanice, Prosečni-

ce. V úseku bude zavedena 

náhradní kyvadlová doprava.

Mše za oběti první 
světové války

VRANÉ NAD VLTAVOU – Le-

tošní 100. výročí od začátku 

1. světové války se připomíná 

po celém světě, ale též v jed-

notlivých regionech. Proto 

je třeba si připomenout, že 

před 100 lety – dne 28. 8.1914 

– padl na černohorských 

hranicích u Toeda Josef 

Marhold, zřejmě první oběť 

z Vraného. K tomuto výročí 

byla v neděli 31. 8. 2014 v 18 

hod. v místním kostele sv. Jiří 

sloužena mše sv. za všechny 

oběti první světové války ne-

jen z obecní farnosti.

Výkup jablek
DOBŘEJOVICE – V dobřejo-

vickém sběrném dvoře, který 

se nachází ve směru na He-

rink, bylo 14. srpna zahájeno 

vykupování jablek. Můžete 

se zde zastavit od pondělí do 

pátku od 9 do 17. hodin a mají 

otevřeno též v sobotu od 10 

do 14 hodin. Pokud by se 

vám ale určené časy nehodily, 

stačí kontaktovat paní Pro-

fousovou na telefonním čísle 

605 254 720 a domluvit se s ní 

na individuálním termínu.

II. etapa rekonstrukce 
JÍLOVÉ U PRAHY – Město 

upozorňuje na vysokou prů-

jezdnost motorových vozidel 

v ulicích Pod Mincovnou, Na 

Podolí, Palackého a Kar-

lova, v souvislosti s II. eta-

pou rekonstrukce ul. Ná-

dražní, a to především od 

30. 8. Opatření bude při-

bližně dvouměsíční, pro-

to město žádá o zvýšenou 

opatrnost. Zároveň upozor-

ňuje na dopravní značení – 

ulice Na Podolí, Palackého 

a Karlova budou pro vozidla 

průjezdné pouze v jednom 

směru, a to od ulice Šenflu-

kova směrem do Karlovy atd. 

a ulice Pod Mincovnou smě-

rem k náměstí (obráceně než 

doposud). Ulicí Krátkou ne-

bude umožněn průjezd.

Prohledej půdu
DAVLE – Projekt s názvem 

„Prohledej půdu“ žádá ob-

čany o zapůjčení historic-

kých materiálů, které mají 

spojitost se školou a školním 

životem. Mělo by se jednat 

především o školní zprávy, 

inspekční zprávy, kroni-

ky, školní deníky, žákovské 

knížky, vysvědčení, penály, 

školní brašny, psací potřeby, 

učebnice, ale i dobové foto-

grafie. Projekt je zaměřen na 

vzdělávání dětí a mládeže 

obcí Davle, Bojanovice a dal-

ších přilehlých obcí. Pro další 

informace se obraťte na paní 

Obermajerovou na e-mailu 

prohledejpudu@seznam.cz

Krátké zprávy připravila

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou. Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel.: 605 458 726

• KOUPÍM HOUSLE ČELO 

BASU I POŠKOZENÉ – tel.: 

728 473 687

• Prodám štěňata plemena 

Polský Ogar z jediné chova-

telské stanice v ČR, teprve 

třetí vrh v ČR. Matka Akira 

Nevděk, otec z Polska RUNO 

Niemczańskie Wzgórza. Kva-

litní rodiče, výstavně i lo-

vecky úspěšní. Přátelští, ži-

jící v rodině s malými dětmi. 

Kontakt: 725 752 162

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

ŘÍČANY – Také chcete dopřát 

dětem zájmové aktivity a podpo-

rovat jejich talent? Jste ochotni je 

rozvážet po celém městě do ně-

kolika kroužků, které probíhají 

na různých místech?  

V Říčanech u Prahy mají rodiče 

jednoduchou volbu. V Centru Na 

Fialce již druhým rokem připra-

vili pro děti a jejich rodiče více 

než 30 různých zájmových akti-

vit, takže zde může celá rodina 

trávit každý den trochu jinak. 

Děti se zabaví a rozvíjejí své 

schopnosti v uměleckých, spor-

tovních i vzdělávacích kurzech 

a rodiče mohou tento čas využít 

pro sebe – jít si zaplavat do bazé-

nu, zahrát badminton nebo pose-

dět v kavárně, číst si, surfovat na 

internetu nebo zajít na masáž. 

Pro nejmenší děti je k dispozici 

dětský klub-dopolední program 

pro malé děti. Alternativa pro 

děti, které do školky zatím ne-

nastoupily nebo chtějí do školky 

jen na pár hodin. 

Všechny kroužky začínají v říj-

nu a právě teď probíhá zápis.  

Většina kroužků probíhá ve 

více termínech, takže rodiče 

vždy najdou ten správný ter-

mín, aby sladili harmonogram 

celé rodiny. 

„Jednoznačně nejoblíbenějším 

kurzem u nás je výuka angličtiny 

Helen Doron“, říká Lucie Basíko-

vá, manažerka centra. „Anglicky 

se s námi učí více než 100 dětí již 

od jednoho roku. To, že s námi 

většina děti pokračuje již něko-

likátým rokem, je odměnou za 

naši každodenní práci.“ 

Více informací najdete na 

www.nafialce.cz (PR)

Mimoškolní zájmové aktivity pro děti
PRPR INZERCEINZERCE

V pátek 29. 8. proběhla v Návštěv-

nickém centru Průhonického par-

ku vernisáž kreseb malířky Inky 

Delevové ke knize dobrodruha 

Franka Nekováře „Afrika, země 

voodoo“. „Měla jsem to nesmír-

né potěšení onu knihu ilustrovat 

a dnes zde máme možnost před-

vést výstavu naší společné spo-

lupráce. Jsme velmi rádi, že i na-

vzdory propršenému počasí jste se 

obětovali a vstoupili do Afriky za-

lité sluncem,“ řekla paní Delevová 

při svém úvodním vystoupení. 

Afrika, tajemný černý kontinent 

plný krásné přírody, byla a dosud 

je pro většinu lidí, zahalena opa-

rem mystiky a tajemna. Léty pěs-

tovanou nedosažitelností a exoti-

kou. Zde se nachází Sahara – horká 

půda, kde si nikdo není jistý tím, že 

když se večer uloží k spánku, uvidí 

také svítání. Při čtení této knihy se 

čtenář dostane do míst plných ty-

pického afrického koloritu. Proje-

de Saharou, pozná zvyky Tuarégů, 

navštíví přístavy, setká se s kajma-

ny a mnoho dalšího. Vězte, že si 

knihu můžete prohlédnout v zá-

mecké kavárně a celá výstava, kte-

rá kromě kreseb zahrnuje taktéž 

i pravý šamanský oblek, potrvá do 

28. září. Vstup na výstavu je v ceně 

vstupného do parku. (sas)

Zatímco jedna část Dragounů tvr-

dě trénovala na dalekém severu, 

druhá část Dragounů nově posíle-

ná o Jakuba Moravce + Kamenic-

ká výprava v počtu 35 účastníků 

se zúčastnila tradičního etapové-

ho závodu Pěkné Prázdniny (PP) 

letos na Branžeži. Letošní závod, 

který má omezený počet závod-

níků a byl vyprodaný během 15 

minut, byl okořeněn o kategorie 

HD21U (tzv. Ultimate, kde lze na-

lézt upravenou mapu například 

bez cest nebo pouze s terénním 

reliéfem atp.). Tu běželi 3 Dragou-

ni. Ostatní běželi tratě dle svých 

možností a uvážení. Terény PP 

byly jako vždy nádherné. „Kla-

sické skály a kopečky Českého 

ráje letos nebyly tak náročné jako 

předchozí ročníky a už vůbec ne 

pro nás, kteří jsme v těchto pro-

storách měli soustředění a kdy 

například start 1. etapy byl pří-

mo u tábora v Drhlenách. S dvě-

ma etapami v jeden den jsme se 

všichni statečně vypořádali a vý-

sledky po sobotě vypadaly v cel-

ku slibně,“ řekl Přemysl Prášek, 

tajemník a trenér mládeže oddílu 

orientačního běhu SK Kamenice. 

Tradiční součástí PP je také PP 

party (promítání fotek, hromadné 

diskuse, přátelské posezení s přá-

teli nad sklenkou něčeho dobrého 

a taneční zábava), které se nako-

nec zúčastnili pouze dva členové 

výprav, ale zato si to náležitě užili.

Nedělní klasika na Kosti upra-

vovala finální pořadí a Dragou-

ni tradičně nezklamali. Po ve-

lice vypjatém souboji na všech 

etapách obsadili členové týmu 

2. a 3. místo v elitní kategorii 

Ultimate. V ženské kategorii Ul-

timate poté obsadila 1. místo 

členka týmu Valča a celkově ji 

tak ovládla. (red)

Středověk v podhradí
Nejprve oživili svým kumštem 

řemeslníci 26. a 27. července 

v rámci akce nazvané Oživlý 

středověk v podhradí. Během 

krásného slunečného víkendu 

areál hradu navštívila tisícovka 

návštěvníků, kteří přišli vyzkou-

šet středověká řemesla na vlast-

ní kůži. Patrně největší úspěch 

u nich měla středověká kuchy-

ně, kde mohli i ochutnat sla-

né a sladké placky, na které si 

návštěvníci mohli zkusit sami 

umlít mouku. Ale ne jen jídlem 

je člověk živ, takže v předhradí 

mohli vyzkoušet například pře-

dení nití z vlny a také zjistit, co 

a jakými technikami se z ní dá 

vzápětí vyrobit, nebo jak lze vlnu 

přírodním způsobem nabarvit. 

Mimo textil bylo také možno 

zhlédnout řemeslo řezbářství, 

šití bot nebo si vlastnoručně vy-

zkoušet zdobení kůže ražbou. 

V podhradí si svou dílnu rozložil 

kovář a v žáru výhně celý den 

nejen koval, ale i vysvětloval 

technologie zpracování železa, 

případně zájemcům nabízel 

možnost vyzkoušet si ukovat 

například hřebík. 

Pro děti se také čas 
a místo našlo
Druhou akcí na hradě byl již 

tradiční dětský den, konaný 

první srpnovou sobotu, letos 

2. srpna. I ten letošní probíhal 

ve středověkém duchu. Poča-

sí i na dětský den krásně vyšlo 

a účast byla taktéž hojná.

I v příštím roce návštěvníky če-

kají další nová řemesla a nové 

zážitky, těšíme se na vás.

Tereza Bílková, organizátorka

Zvesela na hradě
SENOHRABY – Hrad 

Zlenice letošní léto zažil dvě 

podařené kulturní akce.

Afrika, země voodoo
PRŮHONICE – Vždycky vás lákaly africké dálky a jiná 

zákoutí tohoto krásného kontinentu? Pokud ano, měli byste 

v září navštívit průhonický zámek, kde naleznete opravdu 

úchvatnou podívanou.

Na kukačku k dragounskému orienťáku
KAMENICE – Sám titulek vám nemusí nic napovědět, ale 

když řekneme, že jsme se podívali pod pokličku týmu, který 

se věnuje orientačnímu běhu, bude vám to ihned jasnější. 

Pojďme se tedy podívat, jak tým Dragounů, v rámci oddílu 

SK Kamenice, zakončil léto.

Zleva – Bochenková Martina (OOB Kotrářka Praha), Tomáš Rusý (SK Kamenice), Valeri Kame-

rerová (SK Kamenice), Jana Šimšová (VŠSK MFF UK Praha), Lukáš Kettner (SK Kamenice)

Tradičně se na akci vařila i středověká kuchyně aneb slané i sladké placky

Vlevo paní Inka Delevová, která ilustrovala knihu dobrodruha Franka Nekováře (vpravo)



Příprava akce
Po ranním rozhodnutí, že se 

celá akce musí přesunout na 

jiné místo, protože stávající po-

bytová louka byla čerstvě oseta 

a silně podmáčena, nic nebráni-

lo zahájením příprav. Rostoucí 

pódium, stánky s občerstvením, 

připojení elektřiny i lavičky pro 

diváky jsme společně s technic-

kými službami rozmístili na nové 

místo a po krátkých zkouškách 

už jen čekali na diváky.

Hurá na to
Celá akce začínala programem 

pro nejmenší diváky, kdy předve-

dl své kousky kouzelník a děti se 

parádně bavily. Dospělí si v me-

zičase odskočili na fotbalové hřiš-

tě, kde se konal zápas vesteckého 

A týmu. Vysoká výhra domácích 

všechny náramně potěšila a na-

ladila na další program. Platících 

diváků přišlo opravdu požehna-

ně, a to kolem šesti set. Výtěžek 

ze vstupného byl věnován ZŠ 

Campanus na nákup interaktivní 

tabule, kterou děti budou využí-

vat při své výuce.

Vrchol večera
Hlavní program už se blížil 

a umělci z Prahy začali svůj gej-

zír vtípků. Nebáli se zabrousit 

do všech možných témat, ať už 

se jednalo o recitace K. J. Erbe-

na, narážky na myslivost, mo-

derátorství či vtipné hlášky ze 

sportovní hokejové hantýrky. 

Populární umělci Ester Kočičko-

vá, Tomáš Matonoha a další se 

opravdu ničeho nebáli a komu-

nikovali i s rozesmátým davem, 

který se jim za notnou dávku 

smíchu odvděčil vřelým potles-

kem.  Po vystoupení přišla slo-

venská minidiskotéka v podání 

DJ Kofoly a písničky rozhýbaly 

dav do tance. 

Akce se, soudě dle ohlasů všech 

návštěvníků, velmi povedla, 

a tak doufáme, že i v budoucnu 

nám vyjde stejné počasí a další 

akce bude nadmíru úspěšná.  

Václav Drahoš, ředitel Sportoviště obce 

Vestec – příspěvková organizace

www.nasregion.cz4

Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.cz

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241950300
www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

SOUp ještě přijímá žáky pro školní rok 2014/15 do  těchto oborů:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

CUKRÁŘ / KUCHAŘ / KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitou – PODNIKÁNÍ

Po tel. domluvě možná návštěva školy. Přijímací řízení bude probíhat průběžně na základě přihlášky

STAVÍME PRO VÁS NOVOU ŠKOLU

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
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hledá kuchaře 
na plný úvazek. 

Vyžadujeme: časovou flexibilitu, loajalitu, vysokou hygienickou 
úroveň práce, zkušenosti s přípravou luxusních hotovek i jídel 

minutkových. Řidičský průkaz nutností. Nástup do měsíce. 

Životopisy odesílejte na sternbergova@jemniste.cz

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

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

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

Cesta k novému hřišti
„Původní hřiště s klasickými 

kovovými prolézačkami jsme 

museli nechat demontovat, pro-

tože už nevyhovovalo dnešním 

požadavkům. Dětem tu na čas 

zbyla jen dvě pískoviště a malá 

skluzavka, proto věřím, že nové 

hřiště opravdu ocení,“ uvedla 

Martina Běťáková, zástupkyně 

ředitelky psárské mateřské ško-

ly. Spolu s hřištěm byl vybudo-

ván také zahradní altán, který 

poslouží jako zastřešená třída 

nebo pódium. Děti se zde vyřádí 

na celé řadě moderních herních 

prvků. Mohou prolézat po lano-

vém pavouku nebo se pohoupat 

na některé z nových houpaček, 

motoriku procvičí na balanční 

stezce či u házecího stromu, ne-

chybí tu ale ani herně-vzděláva-

cí prvky, na nichž se mohou na-

příklad naučit poznávat stromy 

podle jejich listů, plazy, houby 

nebo hmyz. To celé by nebylo 

možné bez příspěvku Nadace 

ČEZ, která věnovala na výstavbu 

500 tisíc korun.  

Speciální koncept herních 
prvků
„Pro zahradu školky v Psárech 

jsme vytvořily koncept herních 

prvků, který jsme nazvaly Přírod-

ní herní rezervace,“ popisuje styl 

řešení zahrady jedna z hlavních 

projektantek Lenka Klodová. 

„Důvody, proč jsou právě tato 

hřiště vhodná pro předškolní 

děti, jsou především psycholo-

gické a didaktické. Dětská hra na 

herních prvcích přírodního cha-

rakteru a v přírodním herním 

prostředí je velmi přirozená, na-

vazuje na dětskou volnočasovou 

činnost, např. na to, co dělají na 

vycházkách v lese nebo doma na 

zahrádkách. Z didaktického hle-

diska toto hřiště poté poskytuje 

možnost děti hravým způsobem 

poučit o vztahu člověka k příro-

dě a naučí je základům ekolo-

gické výchovy,“ dodává závěrem 

paní Klodová.  Sabina Sarkisovová

A co děti? Mají si kde hrát!

MODLETICE – Po neúspěšných 

snahách v minulosti se sou-

časnému vedení obce podařilo 

prosadit revitalizaci Zámeckého 

rybníka. Jedná se o projekt, který 

si dal za úkol provedení odbah-

nění zaneseného rybníka v cen-

tru obce. Ten si to po dlouhých 

téměř čtyřiceti letech opravdu 

zasluhoval a posledních 10 let 

moc parády v obci nenadělal. 

Kvůli tomu, že původně vybu-

dovaná výpust rybníka neumož-

ňovala efektivní odpouštění, je 

součástí revitalizace i výstavba 

nové výpusti a snížení hladi-

ny rybníka asi o jeden metr. To 

ocení zejména další generace, 

které budou za nadcházející de-

sítky let opět řešit problém se 

zaneseným rybníkem. Největší 

změnou pro místní obyvatele 

ovšem bude část projektu, která 

bude navenek viditelná. Jedná 

se o pročištění koryta a břehů  

Chomutovického potoka, vybu-

dování tůně pro vodní živočichy 

a úprava hráze rybníka přírodní-

mi materiály. Celý projekt bude 

stát více jak 3 milióny korun 

a byl podpořen z dotačního titu-

lu Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP). Realizace je 

naplánována do konce měsíce 

října. Jiří Aron, starosta Modletic

Družstva žáků se na první kolo 

začala sjíždět okolo půl deváté 

ráno. Zpočátku to vypadalo, že 

počasí tomuto klání přát nebu-

de, ale nakonec se umoudřilo. 

Jako první startovalo družstvo 

přípravky z SDH Svojšovice, aby 

všem ukázali, jak se vlastně tako-

vý útok běhá. Dále již startovala 

družstva mladších žáků a hned 

po nich starší. Vše proběhlo 

v pořádku a děti ukázaly maxi-

mum ze svého umění. Někdo 

při prvním pokusu zaváhal, ale 

hned při druhém své chyby na-

pravil a jejich trenéři mohli být 

hrdí na to, jak hezky jejich děti 

ligu zahájily. 

Druhé kolo v Křížkovém 
Újezdci
Zahájení druhého kola bylo 

umístěno do obce s názvem 

Křížkový Újezdec. Od poslední 

soutěže ve Svojšovicích 

děti pilně trénovaly 

a jejich snaha se 

určitě odrazila na 

výsledcích. Opět 

se startovalo ze 

dvou základen, 

ke kterým se jako 

první postavila 

družstva mlad-

ších žáků a poté 

družstva žáků star-

ších. Do soutěže se 

zapojila i družstva, která 

nejsou součástí ligy, a to Tehov 

s družstvem mladších i starších 

žáků a jedno mladší družstvo, 

které reprezentovalo Říčany. 

Tehov se umístil v obou katego-

riích na 4. místě za starší s časem 

33:32, za mladší 39:34 a Říčany na 

krásném 5. místě s časem 41:34.

Do třetice všeho dobrého
Bronzového kola této ligy se ujal 

sbor dobrovolných hasičů Po-

poviček, který si pro pořádání 

vybral Cho-

m u t o v i c e . 

Opět se se-

šla všechna 

ligová druž-

stva, aby uká-

zala, co umí, 

a bylo se na co 

dívat. Tentokrát 

se startovalo z jed-

noho plata a jako obvykle 

zahajovala tuto disciplínu druž-

stva mladších žáků. Jako první se 

na start postavily hned tři týmy 

Modletic. Modletice „A“ s ča-

sem 27:78, Modletice „B“- 32:00, 

Modletice „C“- 46:25, poté star-

tovaly Radějovice a čas byl 31:97, 

Popovičky-31:34 a Svojšovi-

ce-35:28. Družstva starších žáků 

nastoupila k pokusům v pořadí: 

Modletice – 24:62, Svojšovice „A“ 

– 24:56, Svojšovice „B“ – 28:31 

a Křížkový Újezdec – 39:03.

Poslední kolo
Závěr soutěže je naplánován na 

20. září a opět je na co se těšit. 

„Tento rok byl pro nás premi-

érový. Tím, že se jedná o první 

ročník, tak jsme vše chtěli vy-

zkoušet a už nyní se nám hlásí 

zájemci mimo náš okrsek a za to 

jsme velmi rádi,“ sdělil Našemu 

Regionu Tomáš Zachat, zástup-

ce velitele jednotky a též velitel 

družstva SDH Svojšovice.

A nakonec tu pro vás máme ma-

lou pozvánku. „Jménem SDH 

Radějovice si vás dovoluji pozvat 

na již tradiční soutěž v požár-

ním útoku a štafetě „Radějovic-

ký dvojboj“. Zároveň v průběhu 

soutěže (po skončení dětské 

části) proběhne vyhlášení Dět-

ské hasičské ligy okrsku Modle-

ticko,“ dodal Radek Šubrt, velitel 

SDH Radějovice. (red)

Jak šel čas s 1. ročníkem modletické 
Dětské hasičské ligy
REGION – Během minulých 

měsíců se ve Svojšovicích 

sešli hasičští nadšenci, aby 

mohli slavnostně zahájit 

I. ročník Dětské hasičské 

ligy, kterého se účastní 

družstva z Modletic, 

Svojšovic, Radějovic, 

Křížkového Újezdce 

a Popoviček.

Stálo se
Na Stojáka

VESTEC – Další akce v této velmi aktivní obci byla 

tentokrát věnována představení umělců z Prahy. 

Jednalo se o show s názvem Na Stojáka, kterou 

mnozí jistě znají z komerční televize.

Brzy rybník jako nový

Malí hasiči vzali útok na oheň velmi zodpovědně

Příprava vybavení na zásah dala, ve třetím kole, velmi zabrat
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Přední mezinárodní společnost zabývající se velkoobchodem 
ocelí hledá spolupracovníka na pozici:

Jeřábník / vazač ve skladu 
hutních materiálů 
pracoviště Modletice u Prahy (Říčany/Jesenice)
Praha – Východ (exit 10. km dálnice D1/R1 Říčany/Jesenice, 
15 min. hromadnou dopravou z metra Opatov)

Požadujeme: 

přiměřená fyzická zdatnost, ochota pracovat na dvě směny

základní manuální zručnost a schopnost po zaučení ovládat 

mostové jeřáby ev. pásové pily

Nabízíme: 

stabilní práci ve společnosti, která je součástí mezinárodního 

koncernu (www.ocel.cz)

zajistíme vazačské a jeřábnické zkoušky

Životopis s kontaktními údaji zasílejte, prosím, 
na e-mail: zivotopis@ocel.cz 

Moderní strojírenská firma 
zabývající se zakázkovou 
výrobou na 
CNC frézovacích centrech

HLEDÁ 
KOVO

OBRABĚČE 
Podmínky:

 HPP, VPP

 Strojírenské vzdělání a praxe 

na CNC

 Platové podmínky dle dohody

 Podmínkou osobní odpovědnost 

a loajalita k firmě

 Pracoviště v průmyslové zóně 

v Jažlovicích, Zděbradská ulice, 

5 min. autem po D1 od metra 

Opatov

Kontakt:   724 12 77 12

PROVE TECH CZ
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O adrenalinový zážitek se poli-

cistům Dálničního od-

dělení Mirošovice po-

staral koncem srpna 

odpoledne teprve 

dvaadvaceti letý 

mladík. Vozidlo 

tovární značky 

Audi A4, které řídil, 

chtěli zkontrolovat 

krátce před čtrnáctou 

hodinou kvůli neplatné 

dálniční známce. Na nájez-

du dálnice D1, šestém kilometru 

ve směru do Prahy, mu dali zna-

mení k zastavení a nasměrovali 

jej do odstavného pruhu. 

Tam sice přejel, ale 

nezastavil. Policis-

ty záměrně minul 

a začal z místa ujíž-

dět. Pronásledova-

li jej až ke sjezdu 

v Průhonicích, kde 

už nalezli pouze od-

stavené vozidlo. Bylo 

prázdné a odemčené, 

chyběly i klíčky k zapalování. 

Uvnitř ale nalezli osobní doklad, 

který pravděpodobně patřil prá-

vě řidiči. Poté, co vylustrovali 

jeho jméno, zjistili, že má čer-

stvě uložen platný zákaz řízení 

všech motorových vozidel, a to 

od května tohoto roku do března 

příštího roku. Jen o chvíli pozdě-

ji se od operačního důstojníka 

dozvěděli, že bylo toto vozidlo 

právě nahlášeno jako odcizené. 

Jméno oznamovatele se shodo-

valo se jménem na nalezeném 

dokladu. Hlídka poté ještě asi 

dvě hodiny pátrala v okolí s cí-

lem uprchlého muže nalézt. 

Když byla neúspěšná, vrátila se 

zpět na útvar. 

Překvapení
Tady už ale na policisty čekalo 

velké překvapení. Muž, který 

před nimi ujížděl, sem přišel 

osobně nahlásit krádež vozu 

Audi. Nepomohlo mu ani jiné 

oblečení, poznali jej napros-

to bezpečně. Zastírací manévr 

s falešným oznámením mu tak 

nevyšel. Policisté jej na místě za-

drželi pro podezření ze spáchání 

trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázá-

ní a také ohrožení pod vlivem 

návykové látky. Sám se totiž při-

znal, že je uživatelem drog a pod 

jejich vlivem i řídil. Protože to 

nebylo během posledních dvou 

let poprvé, hrozí mu nyní i vyš-

ší trestní sazba. V případě od-

souzení by tak za mřížemi mohl 

strávit až tři roky. Po provedení 

všech potřebných úkonů byl 

propuštěn a vyšetřován je proza-

tím na svobodě.

por. Bc. Eva Stulíková,

tisková mluvčí P ČR Benešov

Slavnostní zahájení festivalu je 

naplánováno na 12. září v Kul-

turním centru v Benešově kon-

certem Filharmonie Hradec Krá-

lové. Regionálně přitažlivé jsou 

poté Říčany, kde se 5. listopadu 

odehraje koncert s názvem „Po-

cta české hudbě“, kde například 

zazní árie a dueta ze Smetanovy 

opery Prodaná nevěsta či 21. září 

bude znít kostelem svatého Kli-

menta v Lštění Koncertní hold 

Otci vlasti Karlu IV. s názvem 

„Vivat Carolus quartus“.

Program festivalu je opravdu 

bohatý a jeho název „hudební 

podzim“ je zvolen celkem vý-

stižně, jelikož poslední koncerty 

se odehrají na konci listopadu. 

Více informací a program celé-

ho festivalu naleznete na www.

podblanickypodzim.cz. Náš RE-

GION, jako mediální partner fes-

tivalu, vás srdečně zve. (sas)

Zúčastnit se mohl 
kdokoliv
Jako každý rok, tak i le-

tos proběhla soutěžní 

výstava růží, které se 

mohl se svými růžemi 

zúčastnit opravdu kdokoliv. Sta-

čilo jen dodat růži s popisem, tedy 

se jménem soutěžní růže, adre-

sou pěstitele a kontaktem. Vy-

hrát mohl skutečně každý, jelikož 

o vítě-

zích rozhodovali sami 

návštěvníci, a to svým hlasem.

3. místo
Radostnou zprávou pro všechny 

pěstitele těchto krásných květin 

v regionu byl fakt, že růže Jubi-

leum 110 Průhonické botanické 

zahrady získala třetí místo v ka-

tegorii „Nejkrásnější růže“. Růži 

vyšlechtil český šlechtitel Josef 

Urban (1928 – 2003) v roce 1989.

 (sas)

Před volbami v roce 2013 se Su-

verenita vedená Hannigem vůči 

Suverenitě vedené Janou Bobo-

šíkovou vymezila a v současné 

době nemá Strana zdravého ro-

zumu se Suverenitou Jany Bobo-

šíkové nic společného.

Předsedu strany Petra Hanni-

ga můžeme znát jako skladatele 

a producenta, který byl v minulos-

ti iniciátorem různých úspěšných 

projektů na poli kulturním. Z jeho 

činnosti těžili například Lucie Bílá 

nebo třeba Zdeněk Izer. 

Strana se nesnaží jen o získání 

křesel v zastupitelstvu hlavní-

ho města. Kandidovat se chystá 

v obecních volbách i v Šumper-

ku, Mariánských Lázních, Su-

šici nebo třeba v Albrechticích 

u Českého Těšína.

Jakýmsi desaterem, které strana 

hlásá, je orientování na všechna 

ožehavá témata, která dlouhodo-

bě nejsou řešena a jsou přehlíže-

na. Mimo jiné se v desateru říká, 

že politik musí být zodpovědný 

za svou práci a za chyby musí být 

sankcionován, zrušit imunitu je 

samozřejmé, strana chce trest-

ní zodpovědnost soudů. Dále se 

desatero zabývá protikorupčním 

projektem nebo projektem Ob-

novy venkova, kam chce strana 

vrátit školy a kulturu. Zdravý ro-

zum je rovněž proti změnám času 

a zásahům do přirozeného vývo-

je lidstva: Příroda bez nás může 

existovat, my bez ní ne.

„V nadcházejících komunálních 

volbách chceme nabídnout voli-

čům zdravější Prahu,“ říká před-

seda strany Petr Hannig a dodává: 

„Heslo Zdravá Praha má svůj dů-

vod. V našich řadách jsou špičkoví 

pražští lékaři a zlepšenou lékař-

skou péčí chceme začít. Nabízíme 

voličům jistotu toho, že se zasadí-

me nebo budeme jasně a zřetelně 

varovat před privatizací nemoc-

nic. Strana chce pražanům ulehčit 

i v dopravě. Jak té hromadné, tak 

automobilové. „Chceme umožnit, 

aby lidé z Prahy mohli krátkodobě 

parkovat i na „modrých zónách“, 

chceme odstranit z městské hro-

madné dopravy páchnoucí bez-

domovce a opilce. Rozhodně bu-

deme požadovat jízdné zdarma 

pro všechny důchodce.“

Jak si strana povede, ukáží až nad-

cházející volby. „Dle mého máme 

velkou šanci na úspěch na Praze 

9. A v severní a severovýchodních 

okrajových částech,“ dodal před-

seda strany Petr Hannig.

Pavel Mohrmann

Příroda se bez nás obejde 
Strana zdravého rozumu je 
českou politickou stranou, 

v jejímž čele stojí její 
spoluzakladatel Petr Hannig. 

Byla založena v roce 2002 
a do dnešní doby několikrát 
změnila svůj název. Nejvíce 

se tato politická formace 
zapsala do povědomí 

veřejnosti pod názvem 
Strana zdravého rozumu 
a Suverenita – blok Jany 

Bobošíkové. Ta byla také 
ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 

v roce 2010 jako lídr.

V čele strany stojí Petr Hannig

VOLBY 2014

Klasika na Podblanicku
REGION – V našich končinách se narodili ti nejlepší světoví 

skladatelé. Dvořák, Smetana, Janáček a s výčtem bychom 

mohli pokračovat do nekonečna. Vážná hudba si nachází 

své příznivce napříč věkovými kategoriemi, ale festivalů, 

které se věnují právě tomuto žánru, je velmi málo. Proto, 

pokud patříte i vy mezi obdivovatele, neměli byste si nechat 

ujít festival Podblanický hudební podzim 2014.

Hra na odcizené vozidlo mladíkovi nevyšla
MIROŠOVICE – Policistům ujel od silniční kontroly, vozidlo 

poté odstavil a nahlásil jako kradené. Když přišel případ 

oznámit, hlídka jej poznala a na místě zadržela. Měl totiž 

zákaz řízení a navíc byl pod vlivem drog.  

Oceněná krása s okvětními lístky
PRŮHONICE – Malebná 

romantická krajina, líný 

tok řeky Vltavy, divoký 

lužní les, malebné staleté 

stromy na skrytých loukách, 

zlatavá pole obilí i zdánlivě 

zapomenutá zákoutí se 

sochami a pavilony, kde se 

zastavil čas – to vše v sobě 

skrývá veltruský 

park se zámkem, 

kde se letos konala 

soutěžní výstava růží.

Ředitelka festivalu Mgr. Věra Dudíková v pozadí s orchestrem. Slovem ji doprovodil Alfred Strejček
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REALIZACE/ÚDRŽBA ZAHRAD
- od terénních úprav k hotovému trávníku,

keřovým skupinám a solitérním stromům

- sečení travnatých ploch, vertikutace,

tvarování dřevin, stromů a živých plotů, pletí,

dovoz kůry a substrátů, odvoz odpadu

- praxe v oboru, rozumná cena

tel. 723 880 770, www.gardenservice.snadno.eu

 TOPENÍ    PLYN  
 VODA    KANALIZACE
 přípojky
 rekonstrukce
 opravy

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

Želivec 228, Kamenice u Prahy 251 68, tel. 323 672 474, 

323 673 404,603 161 690, e-mail: info@pamax.cz  

POSTELE  MATRACE  ROŠTY  SKŘÍNĚ

Víte na čem spíte?
Největší showroom matrací

Zakázková 
 výroba

Odborné 
 poradenství

MAGNIFLEX

12. – 19. září Dny Marianne

S KUPONEM Z ČASOPISU MARIANNE

SLEVA 20% na Magniflex

a SLEVA 10%
na celý náš sortiment

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
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www.hornbach.cz/katalogy

 
na našich prodejnách nebo online!

 Lipová  281, tel.:  221 668 000

tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany

Horland
s.r.o.

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky

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

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

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



Školní pavilon v budoucnu
Obec se s problémem nedosta-

tečné kapacity mateřské a zá-

kladní školy zabývá dlouhodobě 

a má připraveno koncepční ře-

šení, kterým je výstavba nové-

ho školního pavilonu. S novým 

školním pavilonem, díky kte-

rému bude možné uvolnit dvě 

stávající třídy ZŠ pro navýšení 

kapacity mateřské školy, počíta-

lo vedení obce již pro školní rok 

2014/2015. V důsledku politické 

situace se však o více než rok 

posunulo vyhlášení dotačních 

titulů na dostavbu základ-

ních škol v prstenci okolo 

Prahy. 

Provizorní řešení
Obec tak byla nucena 

přistoupit k provizor-

nímu řešení. To spo-

čívá v pronájmu 12 

modulových kon-

tejnerů, ze kterých 

byla postavena 

jedna třída MŠ, 

která je umístěna v sousedství 

školy, v ulici Na Panský. „Vzhle-

dem k tomu, že obec potřebuje 

překlenout období zhruba 

dvou let, rozhodli jsme se 

pro ekonomicky výhodné 

řešení. Pronajali jsme si 

standardní stavební kon-

tejnery, upravili je sádro-

kartonovým obkladem 

a podlahovou krytinou 

a vybavili nábytkem. 

Je to levnější než co-

koli stavět a vnitř-

ní prostor herny 

či sociálního 

zázemí se 

nijak neliší 

od běžné 

třídy mateřské školy,“ sdělil Vě-

slav Michalik, starosta obce.

„K financování jsme využi-

li část finančních prostředků 

z dotace, kterou obec získala 

za vítězství v soutěži Obec přá-

telská rodině,“ dodává starosta. 

Výstavbu nové třídy se podařilo 

uskutečnit během čtyř měsíců 

a 1. září tedy nová modulová 

školka mohla zahájit provoz. 

Bylo sem přijato dalších 28 dětí 

již pro tento školní rok. 

Lucie Vospělová, vedoucí oddělení 

komunikace, kultury a volného času
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Počasí bude přát klíšťatům

Fakt, že veřejnost si dává na klíšťa-

ta pozor především přes léto a na 

podzim již tolik pozorná není, 

dává tomuto zákeřnému hmyzu 

šanci a riziko nakažení roste.

Nejúčinnější obranou proti ná-

kaze je prevence, a to přede-

vším očkování. Zájem o ně letos 

ohromujícím způsobem stoupá. 

Zatímco za celý rok 2013 si pří-

spěvek na vakcínu proti klíšťo-

vé encefalitidě vyzvedlo ve VZP 

necelých 14 tisíc klientů, letos 

za prvních osm měsíců jich už 

bylo 84 tisíc. I ve středních Če-

chách zájem o vakcínu láme re-

kordy. Letos se nechalo očkovat 

už 8 276 klientů Všeobecné zdra-

votní pojišťovny.

V posledních dvou týdnech je 

sice aktivita klíšťat malá až mír-

ná, brzy ale může být hůř. Me-

teoroložka Dagmar Honsová ze 

společnosti Meteopress uvedla, 

že v první polovině září a ke kon-

ci října může být aktivita klíšťat 

až na šestém stupni z desetibo-

dové škály. Sezonní předpověď 

tomu nahrává. Přitom šestý stu-

peň aktivity klíšťat je už praktic-

ky hraniční hodnotou pro velké 

riziko napadení. (pam)

STŘEDNÍ ČECHY 

Počasí, které meteorologové 

předpovídají na nadcházející 

týdny, může citelně zvýšit 

aktivitu klíšťat, a tedy 

i hrozbu nákazy 

klíšťovou encefalitidou.

Klíště přenáší 5 velmi vážných 

a nebezpečných nemocí: Limeskou 

borreliózu, Ehrlichiózu, Bartonellózu, 

Babesiózu a Klíšťovou encefalitidu

Nemilé překvapení 
na procházce 
Skupinka mladých lidí našla při 

procházce v lese na okraji této 

obce oblečení s lidskou kost-

rou. Na místo přivolaní policisté 

provedli ohledání místa nálezu 

a společně s lékařem záchran-

né služby i samotných lidských 

ostatků. 

S ohledem ke stavu kosterního 

nálezu se nepodařilo prvotní 

prohlídkou zjistit příčinu smrti, 

a ani stopy násilí nebyly ohle-

dáním na ostatcích nalezeny. 

Kriminalisté zatím neznají to-

tožnost osoby, které by měla 

kostra patřit. Co bylo bezpro-

střední příčinou smrti a zda 

se jednalo o muže nebo ženu, 

by měla objasnit až nařízená 

soudní pitva. 

V následujícím období pak bu-

dou policisté prověřovat všech-

ny zjištěné skutečnosti a poznat-

ky. Výsledky jednotlivých šetření 

a jejich následné vyhodnocení 

by měly pak kriminalistům pře-

devším objasnit okolnosti úmrtí 

a totožnost této osoby. (red)

Lidská kostra v lese
STRANČICE – K případu 

nálezu lidských ostatků 

vyjížděli kriminalisté ve 

čtvrtečních odpoledních 

hodinách 21. srpna 

Ilustrační fotografie

Inspirovat se můžete v galeri-

ích historických pohledů z Ka-

menice nebo okolních osad 

a obcí (hledejte přímo v gale-

riích obrázků na profilu face-

book.com/Kamenice). Vkládat 

ale můžete i fotografie, které 

zachycují proměny z doby ne-

dávno minulé (80. a 90. léta), 

kdy Kamenice a její osady pro-

cházely velkými změnami. 

Cílem je zachytit proměny Ka-

menice a jejích osad v průběhu 

běhu času.

Fotografie, které získají největ-

ší ohlas = nejvíce „palců“, se 

budou postupně otiskovat ve 

Zpravodaji z Kamenice (samo-

zřejmě s uvedením jejich au-

tora). Fotografie, které budou 

mít průběžně nejvíce hlasů, 

budou vytištěny a vystaveny 

na samostatném panelu v rám-

ci zářijové výstavy Amatérská 

fotografie! Vyhodnocení pro 

účely výstavy proběhne 30. 10. 

2014 ve 12. hodin.

Pavel Mejšner, organizátor

Přímý odkaz na soutěž je http://tab.

fo/foto-soutez nebo pod QR kódem:

� Jaké se v létě objevily úrazy?

V létě jako vždy přibylo úrazů 

mladých lidí. O mnohých z nich 

se dá říct, že důvodem zranění 

byla nezodpovědnost a touha se 

předvést před kamarády. K řadě 

úrazů došlo pod vlivem alkoho-

lu nebo drog, což navíc kompli-

kovalo komunikaci při zásahu 

i ošetření pacienta. Obecně se dá 

říct, že po celý rok jsou páteční 

a sobotní výjezdy spjaty s opi-

lými lidmi, ale v čase prázdnin 

se jejich počet zvyšuje. Navíc 

s alkoholem a drogami experi-

mentují i děti. V této souvislosti 

vyjížděli středočeští záchranáři 

k 453 případům, které byly ope-

račnímu středisku hlášeny jako 

primární intoxikace. 

� Prázdniny jsou časem zahrád-

kaření, užívání si volna na dis-

kotékách atd. Řeší záchranáři 

i zde nějaké komplikace?

Každoročně se v létě zvyšují po-

čty úrazů zahrádkářů a chatařů 

v důsledku činností, jako je tře-

ba oprava střechy, prořezávání 

stromů nebo štípání či řezání 

dřeva. Záchranáři také vyjíž-

děli k dopravním nehodám, 

přičemž v létě přibývá těch 

hromadných, kdy jsou na místě 

více než dva zranění. Typické 

jsou například tzv. „diskotéko-

vé“ nehody, kdy se v pozdních 

nočních nebo brzkých ranních 

hodinách vracejí skupiny pře-

vážně mladších lidí z různých 

kulturních nebo zábavných 

akcí – a to často v přeplněných 

osobních autech, navíc nepři-

poutáni.

� Kromě zábavy je pro prázdni-

ny typické i velmi teplé počasí…

Ano, záchranáři také často ošet-

řovali pacienty s kolapsy z horka. 

Ti často podcenili pitný režim 

a nedbali na svůj aktuální zdra-

votní stav. Výjimkou nebyli ani 

senioři nebo rodiče s kojenci, 

kteří pobývali na slunci i v době 

největších veder. O prázdninách 

také stoupl počet zásahů u psy-

chiatrických diagnóz, sebevražd 

a ve 136 případech se jednalo 

o výzvu k výjezdu k agresivní 

psychóze. (red)

Středočeský 
hejtman na 
návštěvě

Vědecké centrum
Fyzikální ústav Akademie věd 

buduje v Dolních Břežanech 

světově unikátní vědecké cen-

trum ELI Beamlines. Jedná se 

o multifunkční laserové zaří-

zení pro uživatelský výzkum, 

který přinese poznatky nejen 

ve fyzice, ale i v biologii, lékař-

ství, průmyslu a v řadě dalších 

oborů. „Jsem nesmírně rád, že 

špičkové světové výzkumné 

centrum vzniká právě ve střed-

ních Čechách. Je to pro náš kraj 

velká čest, ale také zodpověd-

nost. Dohodli jsme se ředitelem 

profesorem Janem Řídkým na 

další úzké spolupráci. Kraj bude 

například přispívat ke zlepšo-

vání základní infrastruktury re-

gionu, jako je dopravní spojení, 

kvalita komunikací či školství. 

Výzkumné centrum, které zde 

právě vzniká, bude mít jednou 

obrovský význam pro vědecké 

poznání v rámci celé Evropy. 

„Vážím si toho, že jsem mohl být 

na začátku této cesty, kdy do-

chází k zásadní proměně regio-

nu a vzniká zde území podobné 

Silicon Valley,“ řekl hejtman Mi-

loš Petera, kterého na prohlídce 

staveniště i již dokončené části 

výzkumného centra doprovázel 

starosta Dolních Břežan Věslav 

Michalik. (red)

DOLNÍ BŘEŽANY  

Hejtman Středočeského 

kraje Miloš Petera ve čtvrtek 

4. září navštívil dvě špičková 

pracoviště ve středních 

Čechách a jedním z nich 

bylo vědecké centrum ELI na 

Dolnobřežansku.

Prázdniny dle středočeských záchranářů
KRAJ – Zatímco si školáci a ostatní o prázdninách 

odpočinuli od školy a povinností a užívali si letních 

radovánek, záchranáři měli plné ruce práce. V prázdninovém 

čase zaznamenali 23 437 výjezdů, z čehož bylo 2 908 

výjezdů k úrazům, které byly nejčastějším důvodem zásahu. 

O podrobnostech jsme si promluvili s tiskovou mluvčí 

zdravotnické záchranné služby Petrou Effenbergerovou.

Návrat do historie

KAMENICE – Na stránkách www.facebook.com/

kamenice právě probíhá fotosoutěž historických 

fotografií. Hledají se neznámé fotografie Kamenice a jejích 

osad z daleké i nedávné historie. Účastnit se může 

každý, stačí pouze nahrát svou fotku a vyjádřit souhlas 

s pravidly. K prohlížení fotografií není nutná žádná 

registrace. Oblibu nejzajímavější fotografii můžete vyjádřit 

udělením „palce“ neboli „like“. 

Více dětí do školky
DOLNÍ BŘEŽANY  Pronájem budovy modulového typu 

umožnil operativně řešit nedostatek míst v mateřské škole. 

Navýšení kapacity mateřské školy o 28 žáků již pro tento 

školní rok se podařilo zajistit během několika měsíců.

Vlevo starosta Dolních Břežan Věslav Michalik společně s hejtmanem Milošem Peterou při prozkoumávání plánů

Navýšení kapacity umožnilo dalším 28 dětem vstup do mateřinky



inzercewww.nasregion.cz8



„Bylo to výborné předsezonní 

měření sil se soupeři, s nimiž 

budeme za několik týdnů hrát 

mistrovské zápasy,“ přiznal nám 

trenér Slavoje Karel Holý a po-

kračoval: „Další moment, který 

mě osobně potěšil, byla skuteč-

nost, že jsme opět dali příležitost 

čtyřem hráčům z našeho junior-

ského týmu. Byli to Luboš Rejna, 

Martin Vacek, František Koutský 

a Filip Vilímek. A hned je mu-

sím také pochválit. Osvědčili se, 

i když už mají zkušenosti z juni-

orské soutěže, ale hrát v kategorii 

dospělých je přece jen rozdíl. Je to 

trochu jiný hokej. Dále jsme si na 

turnaji vyzkoušeli nové pravidlo, 

tak zvaný „hybridní ofsajd“, kte-

rý hru zrychlí, zatraktivní a bude 

také padat více branek. Něco 

podobného se dá zkoušet i v tré-

ninku, ale v zápase to je mnohem 

užitečnější. I naši junioři si na to 

zvykali a musím říct, že vnesli do 

celé naší hry bojovný duch. To 

je moc dobře, ale my už dlou-

hodobě sledujeme systematické 

omlazování našeho týmu. Mnozí 

soupeři spoléhají na starší hráče, 

my volíme poněkud jinou ces-

tu, chceme stále omlazovat tým 

a náš současný věkový průměr je 

23 let. Také musím přiznat, že se 

nám osvědčilo to, že jsme zacho-

vali ledovou plochu a mohli jsme 

nejenom my trénovat, ale také 

led pronajímat. Konala se tady 

u nás řada zajímavých tréninků, 

včetně krasobruslařských a ho-

kejových kempů pro mládež.“ 

Přebor Středočeského kraje za-

hájí hokejisté Slavoje zápasem 

13. 9. ve Slaném.

Text a foto: Jan Kotrba

VELKÉ POPOVICE – Byl to 

pouhý trénink a přece bylo na 

co se dívat. Navštívili jsme totiž 

krasobruslařský tábor na velko-

popovické ledové ploše, kde pod 

vedením bývalého několikaná-

sobného mistra republiky Fran-

tiška Pechara, Miloše Mana, Věry 

Hrabalové a Liany Karličkové 

trénovali nadějní naši a maďar-

ští mladí závodnici a krasobrus-

lařské páry. Obdivovali jsme 

piruety, jízdu pozadu, elegant-

ní oblouky i obloučky, rychlost 

jízdy, ale především tréninkové 

nasazení. Na všech, kterých bylo 

na ploše bezmála třicet, bylo 

znát, že si váží možnosti bruslit 

na ledu v parném létu, kdy o le-

dové plochy je obrovská nouze 

a prakticky se u nás nevyskytu-

jí. To jen ve Velkých Popovicích 

mají tuto vymoženost. Proto 

jsme se nemohli divit, že o hodi-

ny na ledu je veliký zájem a zá-

vodníci včetně trenérů využívají 

doslova každou minutu, kdy 

mohou pilovat jednotlivé cviky 

i celé sestavy a opravovat nedo-

statky. Trenér Pechar na vše do-

hlížel bystrým a nesmlouvavým 

okem. Ihned opravoval chyby, 

které viděl, ukazoval a převáděl 

nejen držení těla, ale i práci no-

hou a rukou, prostě živý příklad 

pro mladé. Kemp pořádal Ska-

ting Academy a letos se uskuteč-

nil už II. ročník.

Text a foto: Jan Kotrba
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Týden volného času a sportu, 

který se koná v našem okolí, ze-

jména ale kolem Říčan, je skvě-

lou akcí, která by mohla rozhý-

bat každého, kdo má jen trochu 

zájem dbát o své tělo a zdraví. 

Jsou tu však děti, kterým začíná 

nový školní rok a s ním spoje-

né nabídky nejrůznějších škol-

ních i mimoškolních kroužků, 

kterých je pestrá paleta. Je to 

florbal, který se ujal zejména 

ve školách, dále tenis, kopaná, 

atletika, volejbal, orientační 

běh, lední hokej, badminton, 

krasobruslení (to zejména ve 

V. Popovicích), prostě možnos-

tí je opravdu bezpočet. Má to 

však jeden háček, rodiče musí 

mít zájem, co jejich děti budou 

dělat s volným časem. Měli by 

zvážit, kolik času jejich děti 

stráví v jiných kroužcích, kolik 

hodin prosedí u počítače a ko-

lik by zbylo na sportování. Musí 

také počítat s tím, že je na sport 

budou doprovázet, věnovat jim 

čas i peníze, když je přihlásí do 

nějakého klubu či jen školního 

kroužku. Děti mají často své 

vlastní nápady i přání, ty se také 

musí respektovat, ale rozhodu-

jící slovo by měli mít rodiče. In-

vestovat do sportu není zbyteč-

né, vše se vrátí a už jen pohled 

na sportujícího syna či dceru 

je rozhodně příjemnější než 

vysedávání u obrazovek všeho 

druhu. Pouze záleží na volbě, 

pak se rozhodnout a podporo-

vat své děti. A o tom, že začátek 

školního roku je ideální příleži-

tostí, snad nikdo nepochybuje.

Jan Kotrba 

Hokejisté Slavoje si vyzkoušeli síly ve vítězném turnaji na domácím ledu

Junioři vnesli bojovného ducha
VELKÉ POPOVICE – Hokejisté místního Slavoje přišli 

na samém začátku nové sezony s mazaným nápadem. 

Uspořádali na svém stadionu turnaj, na který si pozvali 

některé ze soupeřů, s nimiž budou hrát i o titul mistra 

Středočeského kraje. Turnaj se vydařil, hráči Slavoje ho 

vyhráli, když podlehli pouze týmu Poděbrad 5 : 3. Konečné 

pořadí bylo: l. Slavoj V. Popovice, 2. Poděbrady, 

3. Jesenice, 4. Kralupy.  

� SLOVO SPORŤÁKA

Ideální příležitost 

Hru svých kamarádů nejen sledoval, ale i hodnotil brankář Ladislav Honc, za ním na střídačce mezitím homolemi a bušením do 

mantinelu povzbuzovali ostatní hráči své kolegy na hřišti

Piruety pod vedením mistra

Nový talent popovického krasobrusle-

ní zatím zůstává v anonymitě

Jesenice

MUDr. Peter Tiso, MBA (47 let) 

kandiduje jako 2. v pořadí na spo-

lečné kandidátce TOP 09 a STAN, 

je aspirantem na místostarostu. 

Pracuje jako vedoucí lékař a ná-

městek ředitele nemocnice. Od r. 

2008 působí v místní politice – byl 

hlavním hybatelem sdružení Ro-

zumný rozvoj a postavil se proti 

nekoncepčnímu územnímu roz-

voji, který přivedl Jesenici mezi 

odstrašující příklady negativního 

vlivu suburbanizace. V r. 2010 se 

stal radním a podílel se na zruše-

ní nekoncepční změny územní-

ho plánu (schválené těsně před 

volbami v roce 2010 a přidávající 

v Jesenici dalších půl milionu m2 

ploch pro výstavbu). 

Ve vedení obce se zabýval pře-

devším strategickými otázkami 

rozvoje – přípravou Strategické-

ho plánu, který nasměroval Jese-

nici k vizi klidného rezidenčního 

městečka, podílel se na přípravě 

řady projektů budování občan-

ské vybavenosti a infrastruktury. 

Založil místní organizaci TOP 09.

TOP 09 kandiduje společně se 

STAN v KOALICI PRO ROZUM-

NÝ ROZVOJ (www.top09.cz/

jesenice). Vizí TOP 09 je vytvořit 

z Jesenice rezidenční městečko, 

které bude příjemným místem 

pro život s dobrou adresou. Právě 

představitelé stávajícího vedení 

Jesenice (TOP 09 a STAN) začali 

po letech předcházející nekon-

cepčnosti regulovat územní roz-

voj, připravili, zrealizovali a pod-

pořili řadu projektů pro zlepšení 

občanské vybavenosti a budová-

ní infrastruktury, ozdravili obec-

ní finance. Řadu projektů připra-

vili pro příští volební období. 

Kandidáti koalice mají zájem o ve-

řejný život, jsou vzdělaní, úspěšní, 

mají životní zkušenosti, zastupují 

všechny části Jesenice a mají zku-

šenosti získané při vedení obce, 

neboť jádro kandidátky tvoří sta-

rosta a několik radních. 

Jílové

V Jílovém kandiduje TOP 09 spo-

lečně se sdružením Patrioti města. 

Kandidátka TOP 09 Petra Eber-

tová se ztotožnila s myšlenkami 

sdružení a je spojovatelem mezi 

parlamentní stranou a nezávislý-

mi kandidáty. Petra Ebertová je 

členkou TOP 09 už 5 let a pracuje 

v odborném vydavatelství. 

Priorit je několik: 
• obchvat jako „základní 

dopravní uzel“

• zvýšení bezpečnosti

• městské koupaliště

• podpora místních podniků 

a živnostníků

• podpořit turistiku s odkazem 

na slavnou historii města

• prohloubit a zintenzivnit 

spolupráci s okolními obcemi 

v oblasti dopravy, kultury, 

sportu a publicity

Kamenice
Kandidátem na starostu je Sta-

nislav Kalaš (36): V Kamenici 

žiji od roku 2007. Přestože jsem 

rodilým Pražákem, mé srdce i ro-

dina zakořenila v Těptíně. S part-

nerkou máme dvě děti, které se 

již narodily a žijí zde. Vystudoval 

jsem střední školu obchod a ma-

nagement. Obchodu se věnuji již 

20 let na různých pozicích. Dnes 

pracuji jako obchodní a HR ma-

nažer a jsem vlastníkem interne-

tové sítě na Kamenicku. Mé velké 

zkušenosti jak z obchodu a IT, tak 

z personální oblasti budou příno-

sem pro obec, chceme-li zreali-

zovat správné kroky k změně.

Hnutí „Pro Občany“ s podporou 

TOP 09: Co chceme změnit? Roz-

hodně myšlení obce, spraved-

livější rozdělování financí osa-

dám obce, větší transparentnost 

financí obce a smluv, lépe a více 

využívat dotační tituly, více pro-

jektů pro děti a seniory, lepší 

podmínky pro hendikepované 

spoluobčany, podpora vzniku 

samospráv v podobě osadních 

výborů, lepší spolupráce okol-

ních obcí a prohloubení spolu-

práce v oblastech školství a bez-

pečnosti obcí, zlepšení stavu 

komunikací a vytvoření nových 

chodníků. Problémů je mnohem 

více. Chceme pracovat na zlep-

šení a ne jen o tom psát. 

Kandidátka: 15 statečných aneb 

proč do toho jdeme: Všichni ži-

jeme v Kamenici dost dlouho na 

to, aby se stala naším domovem. 

Někteří z nás jsou starousedlíci, 

jiní se přistěhovali v nedávné 

době nebo už hodně dávno, ale 

jedno máme všichni společné – 

není nám jedno, kam Kamenice 

směřuje. Více o nás se dozvíte 

rovněž na www.proobcany.eu.

Psáry
Lídrem kandidátky je Ing. Mi-

chal Kroupa (36, ekonom, 

finanční ředitel): „Do Psár 

jsem přišel před osmi lety 

a brzy jsem se tu zabydlel. 

Mimo jiné proto, že jsem se dal 

k hasičům a fotbalistům. A hrdě 

spolupořádám fotbalový turnaj 

Junior Czech Cup. Proč kandi-

duji? Protože je třeba dotáhnout 

projekt školy, aniž by došlo k za-

dlužení obce. Chci, aby se efek-

tivně využívaly dotace, a záleží mi 

na tom, abychom se nemuseli po 

každém větším dešti bát povodní. 

A na seznamu mám i snížení daně 

z nemovitosti do té doby, než se 

zlepší infrastruktura.“

Psáry byly ještě nedávno jednou 

z nejzadluženější obcí v repub-

lice, to se nám podařilo změnit. 

Aktuálně ale tlačí Psáry několik 

problémů: Kvůli povodním je tře-

ba postavit retenční nádrž a od-

vod vody od dálnice a retenční 

nádrž na Záhořanském potoku 

ve směru od Sulic. Musíme také 

vyřešit problém malé kapacity 

školky, aby naše děti nejezdily do 

sousedních obcí. Psáry patří mezi 

místa s nejvyšší daní z nemovi-

tosti a infrastruktura tomu přitom 

neodpovídá – i to je třeba zlepšit. 

Topka je v Psárech  už „tradič-

ní“ stranou, vznikla jako jedna 

z prvních v zemi transformací 

z KDU-ČSL. Z dluhů obec vytáhl 

starosta Janata společně s lidmi 

kolem dnešní TOP 09 a naši za-

stupitelé jsou u zásadních obec-

ních rozhodnutí. Předchozí sta-

rostka Valášková a TOP 09 získali 

ve svém volebním období dotace 

ve výši cca 125 milionů Kč (čis-

tírna, kanalizace atd.), zatímco 

stávající vedení obce získalo jen 

25 milionů Kč. Budeme se tedy 

soustředit na dotace, hlavně 

kvůli škole a prevenci proti po-

vodním. TOP 09 spolupracuje se 

spolky i sportovci, chápeme, co 

znamená „být tu doma“. Psáry 

jsou už tak velké, že je třeba, aby 

je řídili odborníci.

Velké
Popovice

Lídrem kandidátky v Popovicích 

je Jaroslav Steinbach (40). 

Pracuje jako stavitel. Komunální 

politiku a politické dění na všech 

úrovních sleduje aktivně od roku 

2001. Pravidelně se účastní zastu-

pitelstev, kde prezentuje řešení 

k chodu obce. Je často zván k pa-

nelovým diskuzím v parlamentu 

(Př.: Etika všedního dne, Těžba 

zlata na Mokrsku atd.). Je členem 

TOP od roku 2013. 

Místní TOP 09 vznikla těsně před 

minulými komunálními volbami 

a získala jedno místo v zastupi-

telstvu. Výsledek byl ovlivněn 

neobsazením celé kandidát-

ky. Letošní kandidátka je plně 

a kompetentně obsazena.

TOP 09 kolem nás. Soustředíme se na efektivní vedení obcí, dopravu, kulturu a zábavu
Naše kandidátky mají odborníky i zázemí v parlamentu. Přečtěte si o nás!
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HOTOVÁ JÍDLA HAMÉ
vybrané druhy, 500-530g

OD 11. 9. DO 30. 9. 2014 
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

g
AMÉHOTOVÁ JÍDLA HAÁ JÍDLA HA

SOBVYPRODÁN

35,90
         

NESCAFÉ CLASSIC
150g

39,90
      

COCA-COLA
celý sortiment, 2l

24,90
      

ANANAS PLÁTKY
820g

22,50
      OCET

1l

6,50
      

RAMA S MÁSLEM
33,90
      

BESKYDSKÉ SUŠENKY

19,50
      

4,90
      

LENTILKY
28g6,75

      

INSTANTNÍ KÁVA 
GINA
60g

62,00
      

GRAND AROMA
250g

37,90
      

MAGNESIA RED

13,90
      

PROLINIE

9,95
      

180g

29,50
      MÁJKA 19,95

      
400g

23,90
      

22,90
      

89,90
      

150g

21,90
      

HERMELÍN 
2x100g

43,90
      

BRANÍK
7,95
      

PILSNER URQUELL

15,90      

TARAPACA

104,90
      

0,5l

108,50
      

BECHEROVKA
0,5l

139,90
      BEN ROLAND 

WHISKY 40%

129,00
      

HAPPY MIMI
194,90
      

16,50
      

cena za 1Kg

115,00
      

cena za 1Kg

85,00
      

145g

15,70
      

PALOMA
100g

12,90
      

SEGAFREDO
ESPRESSO CASA
1Kg

244,00
      

YELLOW COLA

13,50
      

LAY´S
11,40
      

SONNY 
21,70
       

10,50
      

MASOX

17,90
      

BOBÍK

7,90
      

12,50
      

s ananasem, 150g

13,90
      

17,50
      

140g

11,95
      

12,95
      

cena za 1Kg

79,90
      

79,90
      

GRIOTTE 

0,5l

97,00
      

SUPER CENA!

050
 

50
 

NOVINKA


