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Likvidace ptačí chřipky 
REGION – Profesionální 

i dobrovolní hasiči, zdravotní-

ci, policisté, hygienici, veteri-

náři, a další složky integrova-

ného záchranného systému si 

během třídenního taktického 

cvičení prověřovali, jak doká-

ží zlikvidovat ohnisko nákazy 

ptačí chřipky. „V době, kdy 

jsme svědky šíření viru eboly 

a dalších závažných onemoc-

nění, je nesmírně důležité 

být připraven, pokud by ně-

jaká riziková situace vznikla 

i u nás,“ komentoval cvičení 

hejtman Středočeského kra-

je Miloš Petera, který se akce 

účastnil. Praktickému cvičení 

předcházela teoretická část, 

v rámci které probíhal odběr 

vzorků uhynulé drůbeže a její 

odvoz do Státního veterinár-

ního ústavu v Praze. V oka-

mžiku potvrzení pozitivního 

nálezu nákazy ptačí chřipkou 

začala taktická část cvičení. Ta 

obsahovala mimořádné opat-

ření ke zdolání nákazy chřipky 

ptáků, zabránění šíření nákazy 

a k ochraně veřejného zdraví.

 (red)

KRÁTCE

Skanzen
Je noc na pondělí 17. listo-

padu. Za pár hodin se Češi 

vzbudí do svátečního dne. 

Budou trávit volný den s ro-

dinou, přáteli, možná půjdou 

demonstrovat. Já slavím svá-

tek demokracie na návštěvě 

na Kubě, v zemi, kde jsem se 

po pár hodinách letu ocitla 

o desítky let zpět, v zemi, kde 

stále ještě panuje socialistic-

ký režim, který si dobře pa-

matuji z mládí. 

Totalitní režim na Kubě drží 

své občany zkrátka. V zemi 

fungují dvě měny, jedna pro 

místní, druhá pro cizince. Ji-

nak nefunguje téměř nic. Bíd-

né výplaty, ze kterých nelze 

vyžít. Nedostatek jídla i jiného 

zboží. Nemožnost podnikání. 

Restrikce a zákazy. Nesvobo-

da slova, zákaz cestovat, za-

ostalá ekonomika. Zchátralá 

infrastuktura, budovy i stroje. 

Zaostalá lidská práva. 

Dívám se na omšelé střechy 

kdysi výstavní Havany. Uli-

cí projede oprýskané auto. 

Kubánec v bílé košili kouří 

doutník. Nespěchá. Na Kubě 

se díky dávné revoluci zasta-

vil čas. 

Nevím, zda se tento život ku-

bánským lidem zamlouvá. 

Spíše se mi zdá, že čekají, až se 

pouta režimu rozdrolí a časem 

se rozpadnou. Až se kubánský 

skanzen stane pouhou atrakcí 

pro cizince, ne místem, ve kte-

rém dosud musí reálně žít. 

Zaplať bůh za 17. listopad 

a za 25 celkem 

normálních let!

O ČEM SE MLUVÍ

!

Pivovar se oblékl do hasičského

Porodní komplikace 
Pražského okruhu

Hold hasičům
„Tímto setkáním 

jsme chtěli nejen 

společně oslavit 

140. výročí pi-

vovaru a pozva-

ných sborů, ale 

také vzdát hold 

všem dobrovol-

ným hasičům. 

Jsme vesnický 

pivovar a hasiči 

byli a jsou v mno-

ha obcích těmi, kteří 

nejen pomáhají, když 

je potřeba, ale také se sta-

rají o společenský život. Toho 

si velmi vážíme,“ řekl manažer 

pivovaru Luděk Baumruk.

Ženy se ukázaly
Překvapením pro všechny ne-

zasvěcené bylo, že hasičskou 

soutěž v požárním útoku, kte-

rý je považován za „královskou 

disciplínu“ požárního spor-

tu, vyhrálo družstvo složené 

výhradně z žen SDH Chodov 

časem 0:28:41. Druhé místo 

patřilo SDH Jir-

kov a na třetím místě 

skončil SDH Dvorce. Celkem 

se požárního útoku zúčastnilo 

9 sborů dobrovolných hasičů, 

které letos slaví 140. výročí od 

svého založení.

Zapili to pivem
Po ukončení soutěže narazil 

sládek Vojtěch Homolka 140li-

trový dřevěný sud s nefiltrova-

ným pivem, společně s hasiči 

si připili a podepsali výroční 

list. Dobrovolní hasiči si pak 

vyzkoušeli správně načepovat 

tradiční české pivo a vyrazili na 

prohlídku pivovaru. (red)

VELKÉ POPOVICE 

Pivovarští pozvali do svého 

areálu 9 sborů dobrovolných 

hasičů z celé České 

republiky, které letos slaví 

140. výročí založení stejně 

jako středočeský pivovar. 

Hasiči se během dne utkali 

v požárním útoku, poté 

společně narazili 140litrový 

dřevěný sud nefiltrovaného 

piva a připili si k výročí.

Obce Dobřejovice, Modletice, 

Herink a OS Jesenice se sdruži-

ly a v nejbližších dnech chtějí 

podat Ústavní stížnost, týkající 

se zcela zásadních nedostatků 

při měření dopravního hluku. 

Jedná se například o odečítání 

odrazu od fasády, jiný noční 

limit pro venkovní prostor, tj. 

60 dB než prostor 2 m od fasády 

50 dB, a též o uplatnění nejistoty 

k tíži i zdraví obyvatel.

„Pevně věřím, že se podaří, aby 

hlavní hygienik začal konečně 

naslouchat volání veřejnosti 

po nápravě,“ vyslovuje přání 

Renáta Voláková ze Sdružení 

občanů okolí SOKP proti hluku 

z dopravy. (pam)

Současná legislativa měření hluku 

u nových staveb nezohledňuje dopad 

na zdraví obyvatel tak, jak by měla

 Foto: veřejný zdroj

REGION – Výstavba 
Pražského okruhu je 

spojena s menšími či většími 
problémy. Zástupci několika 

obcí na jihu a jihovýchodě 
od Prahy se spojili, aby 

upozornili na nedostatky se 
stavbou související.

Nebyl levný
Zřícenina hradu Zlenice-Hláska 

u Senohrab je turistům lépe pří-

stupná. Umožňuje to nový dřevě-

ný most, po kterém se bezpečně 

a mnohem snadněji dostanou do 

jádra objektu. Náklady na jeho vy-

budování dosáhly 1 029 748 korun, 

z toho 720 000 korun pokryla dota-

ce z projektu spolupráce Programu 

rozvoje venkova. Unikátní stavba 

je jedním z výstupů projektu „Po 

cestách a hradech doby Karla IV.“, 

kterou realizují společně místní 

akční skupiny. Most byl vybudo-

ván především díky dlouhodobé 

spolupráci obce Senohraby, Sdru-

žení pro ochranu kulturního dě-

dictví – Zlenice a Posázaví, o.p.s. 

Dobrovolníci jsou vítáni
Stavba mostu, který sice není 

přímo historickou kopií původ-

ního mostu přes hradní příkop, 

ale používá tradiční stavební po-

stupy i materiál a svojí konstruk-

cí naznačuje možný průběh pů-

vodního, je dalším důležitým 

milníkem cesty k záchraně zříce-

niny hradu, kterou si v roce 1996 

vzalo za své Sdružení Zlenice. 

To pořádá na Hlásce pravidelné 

letní pracovně-archeologické 

tábory, při nichž dobrovolníci 

pod dohledem odborníků z pa-

mátkové péče pomáhají s kon-

zervací stavby. V uplynulých 

letech se tak povedlo například 

zajistit čelní hradbu jádra hradu 

či zakonzervovat suterén první 

brány. Loni se díky dotaci z mi-

nisterstva zemědělství podařilo 

realizovat první etapu konzerva-

ce takzvané „Velké věže“, která 

vyřešila bezprostřední bezpeč-

nostní riziko padajícího kamení 

z rozvolňujících se horních pa-

ter, zajistila mohutné kaverny 

(dutiny) ve zdivu, koruny zdiva 

i historické omítky.  

Zapojit se můžete i vy
Záchranné práce na hradě ale 

nekončí. Co nejdříve bude nutné 

zabránit pokračující destrukci 

koruny severozápadního paláce 

jádra hradu. Konzervace koruny 

zdiva si vyžádá vysoké finanč-

ní náklady, které sdružení ani 

majitel v současné době nema-

jí. Obrátili se proto se žádostí 

o pomoc na veřejnost – přispět 

může na transparentní účet  

2900508079/2010, variabilní 

symbol 201401, do zprávy pro 

příjemce uvést heslo „palác“, své 

jméno a kontaktní údaj. Více in-

formací je na www.zlenice.cz

(red)

SENOHRABY/ZLENICE 

O zřícenině hradu Zlenice 

– Hláska u Senohrab toho 

bylo napsáno mnoho. Sami 

jsme vás na jaře letošního 

roku informovali o probíhající 

konzervaci a tvrdé práci, která 

by měla zřícenině navrátit 

její půvab. Nyní jsme se 

dožili dalšího milníku, a to je 

výstavba unikátního dřevěného 

mostu, který zpřístupnil jádro 

samotného hradu.

Pivovarští pozvali do svého areálu 9 sborů dob-

rovolných hasičů z celé České republiky, které 

letos slaví 140. výročí založení stejně jako stře-

dočeský pivovar

Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab je turistům lépe přístupná. Umožňuje 
to nový dřevěný most, po kterém se bezpečně a mnohem snadněji dostanou do 

jádra objektu Foto: Václav Pošmurný

o jádrao jádraKonečně do jádra

Zajímavosti o účastnících:

• z největší vzdálenosti přijel SDH Dvorce (305 km)

• SDH Jirkov jsou z města s nejvíce obyvateli (20 883)

• z nejstaršího města dorazil SDH Chodov (první zmínka 1195)

• SDH Český Brod je nejníže položeným sborem (219 m n. m.)

Hana Michaliková
michalikova@nasregion.cz
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BŘEZOVÁ
29. 11. – 17:00

• Rozsvícení vánočního stromu. 

Zveme vás na Rozsvícení vánoční-

ho stromu, obec Březová-Oleško, na 

„Vrškách“ u dětského hřiště. Dobroty 

pro děti vítány!

DOLNÍ BŘEŽANY
22. 11. – 9:00

• Podzimní turnaj ve stolním teni-
se. Komise pro sport a tělovýchovu 

pořádá turnaj ve stolním tenise pro 

děti a mládež (7 -15 let). KDY: sobota 

od 9:00 (registrace do 8:45 hodin). 

KDE: ZŠ Dolní Břežany

28. 11. – 18:00
• Adventní věnce. Zdobení a deko-

race adventních věnců. Cena 150,- Kč 

včetně jedlového věnce, vše k deko-

raci věnce možno zakoupit na místě. 

Určeno pro dospělé. Rezervace nutná 

na www.brezanek.cz/ měsíční akce

30. 11. – 14:00
• Vánoční adventní trh. Kdy: neděle 

od 14 hodin. Kde: náměstí v Dolních 

Břežanech. program od 15:30 hodin 

– vystoupení miniškolky centra Bře-

žánek, vánoční poezie v podání žáků 

základní školy. Široký výběr slaných 

i sladkých specialit a voňavých hor-

kých nápojů 

30. 11. – 17:00
• Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho Stromu splněných přání. PRO-

GRAM: – Živý betlém ztvárněný žáky 

ZŠ – Vystoupení dětí z Dětského 

domova v Pyšelích – ZUŠ Harmo-

ny – Vánoční zvyky letem světem 

– Vánoční zpívání. Více informací na 

www.dolnibrezany.cz 

5. 12. – 15:00
• Mikulášské divadlo s nadílkou 
aneb Čerta se nebojíme, v 15:00, 

v 16:30 a v 18:00 hodin. Divadlo Kůz-

le zahraje pohádku O čertovi Pletošej-

lovi a možná přijde i čert s Mikulášem 

s dárečky pro děti :-) Rezervace nutná 

na www.brezanek.cz/ měsíční akce

6. 12. 
• Adventní výlet do Drážďan. Ná-

vštěva nejstaršího trhu v Německu 

– Striezelmarktu se svojí nezaměnitel-

nou předvánoční atmosférou, možnost 

romantické procházky s vůní svařené-

ho vína, perníku a nákupu poetických 

vánočních dárků (zahrnuje: poplatek za 

členství v klubu, autobusovou dopra-

vu, oběd a kávu ve stylové restauraci, 

stornopoplatek, průvodce). Odjezd 7.00 

hod., příjezd 21.00 hodin. Dolní Břeža-

ny, rezervace na www.brezanek.cz

12. 12. – 15:00
• Vánoční nákupy v Břežánku. Srdeč-

ně vás zveme na nákupy do Břežánku 

HANDMADE MARKET. Šperky, hračky, 

módní či bytové doplňky, dekorace, 

cukroví a jiné dobroty. SCIO hračky 

a hry Rozvojové hračky a hry pro děti 

4-10 let, Emušáci pro rozvoj emoční in-

teligence a deskové hry. Burza hraček 

a dětských knížek. Máte nepoškozené 

hračky a knihy, které již nepotřebujete? 

Nabídněte k prodeji a kupte jiné! 

13. 12. – 17:00
• Sousedské setkání u betléma. 
Rozsvícení vánočního stromu. Akce 

se koná na návsi ve Lhotě

13. 12.
• Bricks4kids – Lego Vánoce. 
Bricks 4 Kidz® a Centrum Břežánek 

vás zvou na workshop plný učení, 

stavění a hraní na téma: VÁNOCE Učí-

me se, stavíme a hrajeme si s kost-

kami LEGO®! Pro všechny zvídavé 

děti od 5 do 7 let! 10-12 hod. Cena 

250,- Kč, od 8 do 13 let! 14-17 hod. 

Cena 350,- Kč (zahrnuje zkušené lek-

tory a veškerý materiál), rezervace 

nutná na www.brezanek.cz

JESENICE
7. 12. – 10:00

Vánoční trhy a mikulášská be-
sídka. Obec Jesenice srdečně zve 

k tradičnímu vánočnímu setkání. 

V 10:00 hodin zahájí svůj prodej vá-

noční stánky, od 15:00 hodin bude 

pro děti v sále připravena mikulášská 

besídka a v 17:30 hodin společně 

rozsvítíme vánoční strom

10. 12. – 19:00
• Divadelní představení – Co v de-
tektivce nebylo. Ve středu 10. pro-

since uvede obec Jesenice od 19:00 

hodin ve Společenském centru diva-

delní představení „Co v detektivce 

nebylo“. Úsměvná detektivka Artura 

Watkyna ukáže situaci, kdy je i oby-

čejný a slušný člověk schopen vraždit. 

V hlavních rolích se představí skvělá 

dvojice známých herců – Petr Nárož-

ný a Václav Vydra

14. 12. – 10:00
• Divadélko pro děti. Jak pan Mys-

liveček elektrickou kytaru pod stro-

mečkem našel – Vánoční setkání 

Divadélka Romaneta s panem Mysliv-

cem, paní Myslivcovou a lesem plným 

zvířátek, ve kterém nebudou chybět 

veselé říkanky, hádanky a samozřej-

mě vánočních koledy

JÍLOVÉ U PRAHY
22. 11. – 18:00

• Duo Adamus. Koncert „O VĚČNÉM 

DECHU“ v kostele Církve českoslo-

venské husitské. Vstup 110,- Kč, 

předprodej v knihovně

29. 11. – 10:00
• Rozsvícení vánočního stromku, 
pohádka a Jílovský jarmark. Přijďte 

se podívat na rozsvěcení vánočního 

stromku, pohádku pro děti a tradiční 

Jílovský jarmark, kde nakoupíte zde 

tradiční výrobky, čerstvé pečivo, koře-

ní a bylinky, vajíčka, čerstvé a uzené 

ryby, sýry, pálenky, mošt, víno, med, 

domácí uzeniny i výrobky z farmy. 

Pochutnáte si na jarmarečním občer-

stvení, svařeném vínu a teplé medo-

vině. Náměstí Jílové u Prahy 

6. 12. – 9.00 – 15:00
• Vánoční předvádění. Tradiční ad-

ventní trhy, lidová řemesla, vánoční 

cukroví, ozdoby a mnoho dalšího. 

Muzeum Jílové u Prahy

6. 12. – 10:00
• Kanec a Bivoj aneb hygienická 
buňka. Komedie nás zavede do doby 

vlády kněžny Libuše, nebude chybět 

Bivoj, sedlák Božej, jeho zlomyslný 

soused Chlum a všudypřítomná láska. 

Divadelní soubor Chodidlo. Kulturní 

centrum Jesenice 

21. 12. – 15:00
• Dětská vánoční mše. Dětská vá-

noční mše. Scénické nastudování bib-

lického příběhu o zvěstování Kristova 

narození v podání žáků Baletní školy 

Olgy Kyndlové. Hudba Vít Bulíček, texty 

Martina Podéšťová, režie a choreogra-

fi e Olga Kyndlová. Mše je určena ne-

jen dětem jako interpretům, ale i jako 

divákům a posluchačům. Dospělému 

diváku nabízí zastavení v běhu života 

a zamyšlení nad smyslem vánočního 

svátku. Kostel sv. Vojtěcha

KAMENICE
21. 11. – 22. 11. – 17:00

• Ochotnické divadlení – festival 
ochotnických divadelních spolků. 
21. 11. ochotníci z Kostelce u Křížků 

– Dívčí válka (F. R. Čech) a 22. 11. 

Obnovený ochotnický spolek Tyl 

–  Jak je důležité míti Filipa (O. Wilde). 

KD Kamenice, Ringhofferovo náměstí 

434, od 19:30 hod. Více informací na 

www.spolektyl.cz

21. 11. – 22. 11. od 17:00
• Výstava amatérské fotografi e. 
Výstava pod záštitou fotografky Zuza-

ny Mináčové. Otevírací doba:  21. 11. 

– 22. 11. od 15:00 do 19:00 hod. 

Mimo tuto dobu na vyžádání v Kultur-

ním centru Kamenice. Místo konání: 

Kulturní dům Kamenice, Ringhoffe-

rovo nám. 434. Vstupné dobrovolné. 

www.kckamenice.cz

POPOVIČKY
13. 12. – 20:00

• Tradiční Sousedské posezení. Sr-

dečně zve Obecní úřad Popovičky ve 

spolupráci s SDH Popovičky

PRŮHONICE
13. 9. – 31. 12.

• Kmenové souvislosti. Pavel Baňka 

a hosté. Výstava fotografi í, videa a in-

stalací. Průhonický zámek

PSÁRY
30. 11. – 13:30

• Výroba adventních věnců. Místo 
konání:  Obecní úřad Psáry. Již po-
druhé si můžete na obecním úřadě 
vlastnoručně vytvořit adventní věnec 
či vánoční dekorace. Dílna proběhne 
od 13.30 do 17.30 hodin. Vzhledem 
k omezenému počtu míst je třeba 
provést rezervaci účasti na e-mailo-
vé adrese: vodickovab@seznam.cz. 
K dispozici budou jedlové větve, váza-
cí drát a přízdoby. Při rezervaci místa 
si můžete objednat korpusy na věnce, 
podkalíšky na svíčky a svíčky. Vstup 
je zdarma, občerstvení je vítáno. Platit 
na místě budete pouze skutečně ode-

braný materiál.

6. 12. – 12:30
• Staročeský advent. Místo koná-

ní:  Dolnojirčanská náves od 12:30 

do 18 hodin. Zveme vás na Staro-

český advent na dolnojirčanskou 

náves, kde společně přivítáme jedno 

z nejkrásnějších období roku. Těšit 

se můžete na bohatý program včet-

ně vystoupení dětí ze školy, školky 

a kroužků, stánky, dílničky, dobré 

jídlo a pití. Uvidíte kouzelníka, ale 

také si poslechnete písničky Mar-

cela Zmožka. Po setmění bude slav-

nostně rozsvícen vánoční strom.

10. 12.
• Předvánoční setkání seniorů. 
Místo konání: Obecní úřad Psáry od 

10:30 hod. Setkání seniorů s před-

vánoční atmosférou se bude konat 

dne 10. prosince od 15.30 hodin. 

Nebudou chybět koledy, zpívání dětí 

s místní školy, dárky, cukroví a svá-

teční atmosféra! Těšíme se na vás

PYŠELY
22. 11. – 16:00

• Vernisáž Obrazů Marie Kolářové 
v GALERII U MARIE, pořádá: Galerie 

u Marie

27. 11. – 19:00
• Tvoření pro ženy. Drátkování 

s korálky: ozdoby na stromeček či 

vánoční stůl – rybičky, hvězdy, v sa-

lonku pizzerie U Dobrotů, pořádá: 

Cvrček Pyšely

6. 12. – 14:00
• Klub seniorů. K tanci i poslechu 

s občerstvením hrají pyšelští Buráci 

v hasičské zbrojnici

6. 12.
• Mikulášská besídka. Místo a čas 

budou včas plakátovány, pořádá: OS 

pro zvelebování Zaječic, Kovářovic 

a okolí

7. 12. – 18:00
• Koncert v kostele Povýšení 
sv. kříže. Účinkují: Vratislav Kříž (ba-

ryton), Petr Malásek (klávesy) a jejich 

host, vstupné: Kč 150,-

21. 11. – 20:30
• Two Voices a Václav Větvička. 
Večer plný krásné vážné i neváž-

né hudby Two Voices a laskavého 

slova populárního botanika Václava 

Větvičky při příležitosti představení 

nové knihy

VESTEC
26. 11. – 20:00

• Šikana v rodině, ve škole, ve 
školce. Seminář s rodinnou psycho-

terapeutkou Zuzanou Hruškovou vám 

pomůže rozpoznat šikanu v dětském 

kolektivu a poradí vám, jak takovou 

situaci řešit. Akce se koná v RC Ba-

ráček, (U Hřiště 575, Vestec), vstupné 

40,- Kč pro občany Vestce, 80,- Kč 

pro ostatní. Registrace do 22. 11. na 

katka.haladova@rcbaracek.cz nebo 

na tel. 777 129 542
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kam, kdy a za čím
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Praha
Hostivice

Suchdol

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
sport | kultura | zábava

Kozlí nadílka
7. prosince 2014  9:00–18:00
pivovar Velké Popovice

 9:00–12:00  Přihlašování vánoček
 12:00–15:30  Hodnocení vánoček návštěvníky
 16:00  Vyhlášení nejlepších vánoček
Dále zazní vánoční koledy, vyrobíme  
Velkopopovický betlém a představíme  
novou zimní kolekci v Kozlím obchůdku.

Najděte si během zpestřené prohlídky pivovaru  
svůj vánoční dárek! 
– prohlídky v časy:  12:00, 13:00, 14:00 a 15:00

 Zapojte se do soutěže o nejlepší vánočku  
Velkopopovicka. Každý bude odměněn!

00

Více Více info inf na: www.pivovar.kozel.cz
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   pod záštitou sv     toznámé 

fotografky paní Mináčové

e 

 amatérské

fot     grafie
Výstava
15.11.-16.11. 

a 21.11.-22.11.14
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Veřejný internet
PRŮHONICE – Obecní úřad 

přišel s informací ohledně 

používání veřejného inter-

netu. Z technických důvodů 

není možné až do odvolání 

právě onen veřejný internet 

v Centru služeb veřejnosti 

používat. Úřad se za kompli-

kace omlouvá. 

Kácení dřevin
CHOLUPICE/TOČNÁ – Od-

bor životního prostředí a do-

pravy ÚMČ Praha 12 upo-

zorňuje občany, že od 1. 11. 

2014 nabývá účinnosti nove-

la vyhlášky o ochraně dřevin 

a povolování jejich kácení. 

Novela zpřísňuje režim po-

volování kácení dřevin na 

soukromých zahradách. 

Nově není požadováno po-

volení k pokácení dřevin 

pouze u ovocných dřevin, 

rostoucích na pozemcích 

evidovaných v katastru ne-

movitostí jako druh pozem-

ku zahrada, zastavěná plo-

cha a nádvoří nebo ostatní 

plocha se způsobem využití 

pozemku zeleň. Přitom se 

nemusí jednat pouze o uza-

vřené zahrady, ale i o vol-

ně přístupná prostranství, 

důležité je pouze kritérium 

druhu pozemku v katast-

ru nemovitostí. Pro ostatní 

druhy dřevin nadále platí 

výjimka, která nepožaduje 

povolení k pokácení dřevin 

o obvodu kmene do 80 cm ve 

výšce 130 cm nad zemí, nebo 

porostů dřevin, nepřesahují-

cích plochu 40 m2. 

Laserová centra
DOLNÍ BŘEŽANY – 6. listo-

padu byly zahájeny Dny ote-

vřených dveří, které HiLASE 

pořádal v rámci vědeckého 

festivalu Týdne vědy a techni-

ky AV ČR. První den byl určen 

školám – výzkumníci Roman 

Švábek a Jaroslav Nejdl sezná-

mili studenty s principy fun-

gování laserů a mnoha lase-

rovými aplikacemi. Nemohly 

chybět ani ukázky jednodu-

chých fyzikálních experimen-

tů a prohlídka experimentální 

haly. V pátek 7. 11. a v sobotu 

8. 11. pak Dny otevřených 

dveří pokračovaly, ale pouze 

pro přihlášené zájemce.

Změna 
telefonního čísla

JÍLOVÉ U PRAHY – Obecní 

úřad dává na vědomí všem 

svým občanům, ale hlavně 

pacientům MUDr. Milana 

Gelety, že tento praktický 

lékař má nové telefonní číslo 

– 244 403 326

Dětský kemp
JESENICE – HC Jesenice ve 

spolupráci s obcí Jesenice 

uspořádala dětský kemp 

s výukou bruslení v sobo-

tu 15. listopadu na zimním 

stadionu ve Velkých Popo-

vicích. Celá akce byla urče-

na pro děti ve věku od 5 do 

12 let. Pod dohledem zku-

šených trenérů se nejmenší 

děti učily bruslit s pomocí 

malých držátek. Starší děti 

si mohly vyzkoušet brusle-

ní s hokejkou a mohly dát 

gól opravdovému brankáři 

ve výstroji. Pořadatelé stej-

ně otevřeně uvítali i rodiče, 

kteří si se svými ratolestmi 

chtěli zabruslit.

Nová sestra
VRANÉ NAD VLTAVOU – Od 

1. 11. nastoupila do ordinace 

dětské lékařky MUDr. Ingrid 

Šilhánkové nová zdravotní 

sestra Helena Markvartová 

s letitou praxí na dětských 

klinikách FN Motol. Na 

všechny rodiny a následnou 

spolupráci se velmi těší.

Ukončení výluky
PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY 

– Od neděle 16. 11. došlo 

k ukončení výluky v úseku 

Jílové u Prahy, náměstí – Kr-

hanice, Prosečnice. Linka 

332 se vrátila do své původní 

trasy, ruší se náhradní do-

prava v úseku Jílové u Prahy, 

náměstí – Borek. Nadále zů-

stává v platnosti opatření tý-

kající se uzavírky mezi Psáry 

a Radlíkem s předpokláda-

ným ukončením cca v polo-

vině prosince.

Myslivecké sdružení
OHROBEC – Od 15. 11. do 

31. 12. 2014 probíhají kaž-

dou sobotu v dopoledních 

hodinách v rámci myslivec-

kého sdružení společné lovy 

divokých prasat (naháňky na 

prasata). Prosíme o opatr-

nost při vycházkách v lese!

Přerušení dodávky 
elektřiny

VESTEC – ČEZ Distribuce, 

a.s., informuje o plánova-

ném přerušení dodávky 

elektřiny 2. prosince od 

7.30 – 15.30 v ulicích Nad 

Safinou I, průmyslová levá 

strana od ulice Vídeňská po 

číslo popisné 354. 

 

Pozor!
PYŠELY – Po dohodě se svo-

zovou firmou je odvoz bio 

odpadu prodloužen v tomto 

městě do pondělí 1. 12. 2014.

Vidět a být viděn
REGION – Policie České 

republiky ve spolupráci 

s BESIP se zaměřila na pre-

ventivní kontroly funkč-

nosti světlometů a jejich 

správného používání. Tyto 

kontroly proběhly i ve 

středních Čechách, a to mi-

nulý týden. Řidiči při této 

dopravní kontrole obdrželi 

poukaz na seřízení a reno-

vaci světlometů ve vybra-

ných autoservisech, které 

se uskuteční v posledním 

týdnu listopadu 2014. Poli-

cisté společně s krajskými 

koordinátory BESIP řidiče 

upozorňovali na problema-

tiku nesprávného seřízení 

světlometů u automobilů 

a vysvětlovali, jak výrazně 

může ovlivnit jejich reakce 

na silnicích správné nasta-

vení světlometů.

Krátké zprávy zpracovala 

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

• Pronajmu zděné nebytové 

prostory cca 280m2 u obce 

Kamenice. Možno využít, 

jako dílnu nebo sklad. Cena 

7.000,- Kč měsíčně + energie.

Kontakt 736 736 922.

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

AULIX lighting
návrhy osvětlení  prodej svítidel
inteligentní systémy vypínače bytové doplňky 
SVĚTELNÉ STUDIO  DOLNÍ BŘEŽANY 

new design

otevírací doba
po | út | st | pá  
       9-17 hod.
čt |   9-19 hod.
so |  9-12 hod.
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Oslava čaje na zámku

Podzimní rybaření

Co stanoviště, to jiný čaj
Každý účastník této hry se 

na jednotlivých stanovištích, 

rozmístěných po celém Prů-

honickém parku, mohl setkat 

s čajovou kulturou z různých 

zemí a zdarma ochutnat čaj té 

konkrétní lokality. U Podalpin-

ské louky tak např. vyrostl ma-

rocký stan, poblíž Podzámec-

kého rybníka ruské stanoviště, 

na Jírově vyhlídce mohli rodiče 

nalézt dětská stanoviště a hned 

pod zámkem si lidé mohli 

ochutnat čaj z Tibetu. Na zá-

meckých nádvořích vyrostla 

čajová tržnice, kde se prezen-

tovali např. přední čeští do-

vozci čaje a tuzemští keramici; 

v prostorách Galerie Natura si 

hlavně děti, ale i dospělí, mohli 

„vymalovat“ mandalu z písku.

Večer věnovaný ceremonii
Sobotní večer byl věnován velmi 

významné události - slavnostní 

ceremonii 10. ročníku vyhlášení 

soutěže o nejlepší čaje organi-

zovanou World Tea Union. Tato 

soutěž probíhá jednou za dva 

roky a závěrečná ceremonie se 

po 20 letech uskutečnila opět 

v Evropě. Zdi průhonického 

zámku hostily 36 významných 

členů WTU a čajových mistrů 

z různých asijských zemí, kteří 

během sobotního odpoledne 

ukázali své umění na vyhlídce 

Malého nádvoří.  Čajové prezen-

tace poté doplnili odbornými 

přednáškami v Rytířském sále. 

Velmi významným hostem celé 

akce byl herec a velký milovník 

čaje Jaroslav Dušek.   (red)

PRŮHONICE – Tak trochu 

jiný víkend jste mohli zažít 

ve zdejším parku. Kromě 

nádherné přírody a rostlin, 

které nyní na podzim hrají 

všemi barvami, jste se 

mohli stát účastníky tzv. 

Čajomírtreku a vydat se tak 

do světa čaje. Tuto cestu, 

místy dobrodružnou, pro 

své návštěvníky připravil 

Botanický ústav AV ČR 

ve spolupráci se spolkem 

Čajomír a Word Tea Union, 

světovou čajovou organizací 

se sídlem v Hong Kongu.

Sklářství, to je kumšt. Dalo by 

se říct. Proto je třeba o něj dbát 

a udržet ho naživu. Návštěvníci 

akce s názvem Podzimní tave-

ní skla, které proběhlo ve firmě 

Stavmater ve zdejší obci, se o tom 

sami přesvědčili. Nejen, že měli 

možnost si zakoupit sklářské vý-

robky přímo z hutě zde v obcho-

dě (a stále mají, jelikož obchod je 

otevřen denně), ale též si mohli 

vyzkoušet, jak se vyrábí tako-

vá sklenice či těžítko. A spousta 

z nich tuto možnost využila.

Sklářské umění
Akce měla hlavní cíl, a to přiblížit 

toto krásné řemeslo lidem a záro-

veň jim dát prostor, aby si sami 

vyzkoušeli, jak vše funguje. Po celý 

víkend tak běžela sklářská pec na 

teplotu 1 200 °C a píšťaly na fouká-

ní se nezastavily. Oba dva dny byly 

pod taktovkou sklářů z Florianovy 

hutě, která se věnuje například vy-

rábění historického skla či dokon-

ce lamp. Pánové se návštěvníkům 

věnovali a zasvěcovali je do tajů 

tohoto řemesla. Jedinci, kteří měli 

pro strach uděláno, se do foukání 

zapojili a následně si tak své krás-

né skleněné výtvory mohli odnést. 

Součástí akce byla i ochutnávka 

vín, která se odehrála pod taktov-

kou vinaře Petra Skoupila. 

Opakovaná akce
„První akce tohoto rázu proběh-

la již v květnu tohoto roku a měla 

obrovský úspěch. Proto jsme 

se rozhodli, že dáme dalším li-

dem možnost, aby si vyzkoušeli, 

jak tavení skla vlastně probíhá, 

a strávili zde tak hezký čas,“ řek-

la Alena Vojtěchová, jednatelka 

společnosti Stavmater. Ve zdej-

ších prostorách bylo a stále je též 

možné zakoupit nejen sklářské 

výrobky právě zmiňované huti, 

ale též i vína vybraných vinařů. 

Počkejte si na jaro
„Jelikož se tento víkend opět 

mimořádně vyvedl, chystáme 

se v květnu příštího roku vše zo-

pakovat, a tak vytvořit tradici ve 

foukání a v ručním tvarování skla 

zde ve Zdiměřicích. Ráda bych 

tímto poděkovala všem, kdo se 

akce zúčastnili, především těm, 

kdo se tavení skla nezalekli a při-

šli si ho vyzkoušet,“ dodala závě-

rem paní Vojtěchová. (sas)

ZDIMĚŘICE – Sklářství 

je považováno za nejstarší 

řemeslo. Počátky toho 

českého spadají do 

13. století, kdy archeologické 

průzkumy odhalily přítomnost 

skláren v pohraničních 

horách. České sklo oplývá ve 

světě poměrně významným 

jménem, a to jak průmyslově 

vyráběné, tak i řemeslné 

a umělecké. Do tajů tohoto 

umění jste mohli nahlédnout 

o víkendu 7. – 9. listopadu 

ve Zdiměřicích.

Urputně se závodilo
Dolnobřežanská Bělice, což je ob-

čanské sdružení se zaměřením na 

sportovní rybolov a rybářský 

tým pro děti z Dolních Bře-

žan, Lhoty a okolí, uspořá-

dala rybářské závody pro 

dospělé na Mlynářském 

rybníku. Den byl vymalo-

vaný jak panem Ladou, a tak 

nic nebránilo tomu, aby se 

o nejlepší místa utkalo dvacet jed-

na závodníků. Na některých bylo 

vidět, že berou závody přímo pro-

fesionálně, a to jak výbavou, tak 

svým perfektním 

chováním. 

Petrův zdar
Celkem se na závodech chyt-

lo 3 134 cm ryb, z toho největší 

chycená ryba byl kapr s délkou 

72 cm a nejmenší „jedinec“ byla 

plotička se 14 cm. Všechny ryby, 

které se chytly, byly ve výborné 

kondici a celkem v mnoha dru-

zích na tak malý rybník. „Tyto 

závody měly doopravdy velmi 

vysokou úroveň a na vlasec ry-

báři chytili kapra, plotici, karase, 

lína či okouna,“ řekl Jiří Šimák, 

vedoucí Dolnobřežan-

ské Bělice.  (red)

DOLNÍ BŘEŽANY – Tak 

jako k zimě patří sníh, 

k podzimu již tradiční 

rybaření. Ačkoliv se ve 

spojitosti s rybníkářstvím 

přikláníme spíše k jižním 

Čechám, obce regionu kolem 

Prahy nezůstávají pozadu.

Hned pod zámkem si lidé mohli ochutnat čaj z Tibetu

Štěstí je ze skla

Skláři z Florianovy hutě předváděli své umění po celý víkend. Za jejich přítomnosti si 

návštěvníci mohli vyzkoušet foukání skla

INZERCEINZERCE

fesionálně, a to jak výbavou, tak 

svým perfektním

chováním. 

Celkem se na závodech chytlo 3 134 cm ryb, z toho největší chycená ryba byl 

kapr s délkou 72 cm



Celkovou změnu režimu lidé 

v České republice vnímají pře-

vážně kladně, když se dvě třetiny 

(66 %) českých občanů přiklonily 

k názoru, že změna společenské-

ho systému stála za to. Vyplývá 

to z šetření, které při příležitosti 

pětadvacátého výročí sametové 

revoluce provedlo Centrum pro 

výzkum veřejného mínění Soci-

ologického ústavu Akademie věd 

ČR, v.v.i., ve spolupráci s agentu-

rou Focus.  

Tazatelé v říjnu letošního roku 

oslovili celkem 1 045 respon-

dentů z celé ČR. Příznivci změ-

ny společenského systému jsou 

častěji lidé s vysokoškolským 

vzděláním, mladší lidé ve věku 

18 – 44 let, obyvatelé Prahy a pří-

znivci stran TOP 09, ODS, ANO 

a KDU-CSL. Naopak to, že změ-

na systému za to nestála, si ve 

větší míre myslí lidé se základ-

ním vzděláním, lidé starší 65 let, 

obyvatelé Moravskoslezského 

kraje a přívrženci KSCM.

Jak je vidět z časového srovnání, 

navzdory mírným fluktuacím je 

tento názor od roku 2005 poměr-

ně stabilní a ve srovnání s rokem 

1999, tedy výročím deseti let od 

revoluce, je podíl těch, co si mys-

lí, že to stálo za to, vyšší.

Co se týče konkrétních hodnoce-

ní jednotlivých oblastí, jako lepší 

ve svých životech oceňují obča-

né obou zemí svobody nabyté 

po roce 1989, a to zejména mož-

nost studovat, pracovat nebo 

cestovat do zahraničí, svobodný 

přístup k informacím, možnost 

vyjádřit svůj názor a účastnit se 

na veřejném životě. 

Přístup ke vzdělání je rovněž 

oceňován: Že situace je mno-

hem a trochu lepší, si myslí 

67 % v ČR.

Středně dobré, nebo ambivalent-

ně jsou hodnoceny oblasti jako 

životní úroveň, možnost ovlivňo-

vat politická rozhodnutí, rovnost 

před zákonem, šance získat spo-

lečenské postavení na základě 

poctivé práce a poněkud překva-

pivě i zdravotní péče, o níž si více 

než polovina (53 %) lidí myslí, že 

se situace zlepšila.

Pracovní příležitosti, sociální jis-

toty a bezpečnost občanů jsou 

naopak viděny jako ty oblasti, ve 

kterých je situace horší než před 

listopadem 1989.  (red)

17. listopadwww.nasregion.cz4

Opravdu, mimo již výše uvede-

ných variant, neexistuje jiné řešení 

jak zabezpečit konektivitu do sítě 

internet? Je takový člověk odsou-

zen k tomu, že se pro něj internet 

stane nedostupný?

Je zde alternativa (bohužel, kte-

rá není široké veřejnosti natolik 

povědomá a někdy je neprávem 

zavrhovaná) – využití připojení 

prostřednictvím nejmodernější 

satelitní technologie, konkrétně 

systému TooWay. Je to alterna-

tiva, která je pro mnohé poten-

ciální zákazníky řešením, které 

dokáže splnit jejich požadavky 

a očekávání.

O možnostech připojení a podání 

základních informací do sítě in-

ternetu jsme požádali největšího 

a oficiálního distributora služeb 

v ČR, společnosti INTV, spol. s r.o..

Výhodou satelitního připojení je 

skutečnost, že se jedná o službu, 

která je naprosto nezávislá na ko-

munikační infrastruktuře. Jedinou 

podmínkou pro dostupnost služby 

je zabezpečení výhledu na satelit 

v místě instalace satelitní antény, 

což však vzhledem k poměrně 

velké elevaci není na našem úze-

mí ne zcela neřešitelný problém. 

Dalo by se tedy říci, že TooWay je 

systém s bezkonkurenčně největší 

dostupností na území ČR. My však 

nebudeme tvrdit, že to je systém se 

100% pokrytím (jak to tvrdí někteří 

operátoři ve svých „přesvědčivých“ 

reklamách), určitě by se našel čte-

nář, který by nám dal jasně najevo, 

že výjimka potvrzuje pravidlo.

Co může systém TooWay poten-

ciálnímu zákazníkovi nabídnout? 

Na základě předem definovaných 

požadavků je možné nabídnout 

některou z více jak 20 nabízených 

služeb s rychlostí připojení až 22/6 

Mbps (down/up). U vybraných 

služeb je možné pořídit dynamic-

ky přidělenou statickou veřejnou 

IP adresu. Rychlost připojení je 

u všech služeb stejná, rozdíly jsou 

definovány měsíčním objemem 

dat. Základní služba má k dispozici 

10 GB dat, v nabídce je však i služba 

s neomezeným objemem dat. Pro 

mnohého se může zdát, že 10 GB 

dat v podstatě nic neznamená. Jed-

ná-li se však o běžného uživatele 

internetu, který potřebuje přístup 

na webové stránky, mít dostupnou 

elektronickou poštu a příležitost-

ně se podívat na nějaký klip nebo 

videosoubor, případně si jej stáh-

nout do počítače, je i tato hodnota 

postačující. Navýšení objemu dat 

je možné řešit formou dokoupe-

ním dat navíc, případně změnou 

služby na některý z vyšších pro-

duktů služeb. Dokoupení dat lze 

realizovat online u poskytovatele, 

změna produktu služby je prová-

děna v den vyžádání ve 24 hod.

Výhodou systému TooWay je 

i skutečnost, že běžný, manuálně 

zdatný zákazník je schopen pro-

vést sestavení satelitního kom-

pletu, jeho instalaci a aktivaci 

služby svépomocí, bez nutnosti 

potřeby speciálních přístrojů. 

Pro ty, kteří se na instalaci a ak-

tivaci služby necítí, je samozřej-

mě možné provést instalaci „na 

klíč“ prostřednictvím pracovníků 

poskytovatele, nebo prostřednic-

tvím jeho smluvních partnerů. 

Vždy je dodržována zásada rea-

lizovat instalaci s co nejmenšími 

náklady pro zákazníka.

Dalo by se tedy říci, že satelitní 

služby nemají žádná negativa. To 

ale také není pravda, i když se nedá 

mluvit o negativech jako takových, 

ale o omezeních, které musí vzít 

potenciální zákazník na vědomí. 

Omezením je např. časová odezva 

(ping), která je v porovnání s běž-

ným připojením několikanásobně 

delší. V průměru se pohybuje ko-

lem 800 – 900 ms. Proto není ten-

to způsob připojení k síti internet 

ideální např. pro hráče online her, 

zde by tento handicap předem 

odsoudil hráče do role prohrá-

vajícího. Na druhou stranu, toto 

zpoždění nemá žádný zásadní vliv 

na možnost využívání VoIP nebo 

SKYPE služeb, hlasová komunika-

ce je plně funkční a mnohými zá-

kazníky využívaná.

Dalším, ne nepodstatným fakto-

rem je vstupní investice do poříze-

ní satelitního kompletu (není mož-

né použít běžnou satelitní anténu 

využívanou pro příjem satelitní 

televize). Je však možné pořídit sa-

telitní komplet formou pronájmu 

a cenu postupně splácet.

S využitím satelitního systému 

TooWay se dnes můžete setkat 

prakticky kdekoliv, počet zákazní-

ků se i navzdory postupně se roz-

šiřujícímu počtu nových WiFi sítí 

a rozvoje systému LTE neustále 

rozšiřuje. Jedná se o systém, kte-

rý je využitelný jak pro běžného 

koncového uživatele s připojením 

jednoho, či menšího množství 

připojených počítačů, tak i pro 

firmy s rozsáhlejšími sítěmi a vel-

kým počtem uživatelů. Některé 

české firmy, které mají své poboč-

ky nebo dočasná pracoviště v za-

hraničí, využívají tento systém pro 

zabezpečení komunikace se svými 

pracovišti mimo území ČR přede-

vším kvůli jednoduché dostup-

nosti, kvalitě služeb, ale i ceně, 

která je v porovnání s místními 

poskytovateli bezkonkurenční. 

Cílem tohoto článku není ani pro-

pagace poskytovatele, ani potřeba 

čtenáře zatěžovat množstvím tech-

nických detailů a informací, ale 

snaha poukázat na další alternativ-

ní možnost jak zabezpečit připoje-

ní k síti internet. Pro ty, kteří musí 

řešit problém jak zabezpečit inter-

netovou konektivitu v místech, kde 

jsou ostatní možnosti nedostupné, 

může být inspirací pro to, aby za-

čal pátrat po informacích o této 

variantě zabezpečení připojení.

www.intv.cz  (PR)

Systém TooWay – (ne)standardní připojení k síti internet s „opravdu největší dostupností“
Internet stal nezbytnou součástí našeho života a člověk se 

pomalu, ale jistě stává „internetově závislý“. S nadsázkou 

by se dalo říci, že tak, jak člověk k životu potřebuje vodu 

a vzduch, tak někteří jedinci si přidali k základním životním 

potřebám i další potřebu – dostupný internet. Většina 

populace využívá pro připojení možnosti pevného připojení, 

WiFi, nebo připojení poskytované operátory mobilních služeb. 

Přesto (a to za situace, kdy komunikační infrastruktura v ČR je 

na poměrně dobré úrovni) se nacházejí lokality, kde opravdu 

není možné využít ani jednu z výše uvedených variant. 

PRPR

HLEDÁME KOLEGU:

Picker/řidič retraku 
do skladu v Modleticích 
s ubytováním
Požadujeme:

Praxi ve skladu minimálně 1 rok 

Znalost práce se skenery čárových kódů výhodou 

Pracovitost, zodpovědnost, spolehlivost 

Časovou flexibilitu – směnný provoz

Dobrou fyzickou kondici

Nabízíme:
Dlouhodobou spolupráci 

Motivující platové ohodnocení

Nástup ihned, případně dle domluvy

Možnost ubytování

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis 
na adresu: zamestnani@wellpack.cz, 
nebo volejte bezplatně na 800 577 775

Jedna taková sametová

Taková hezká připomínka let minu-

lých a stávajících. Nicméně je třeba 

připomenout, že se po listopadu 

1989 bouraly hranice. Jak ty fyzické, 

tak ty psychické. Mohlo se vše, co se 

do té doby nemohlo. Nynější doba 

ovšem skýtá jiná úskalí. Může se 

sice vše, ale není na to kde brát. Měli 

bychom si tak uvědomit, co dělá-

me. Ať už jako jedinci, či jako národ. 

Nicméně jsme na dobrém začátku. 

Zvolili jsme si zástupce svých obcí 

a mnohde již máme nové či staro-

nové starosty, kteří jsou odhodláni 

pro obce udělat vše. A proto oni byli 

tou jedinou logickou volbou pro 

zodpovězení otázky:  

Co pro vás osobně znamená 

25. výročí Sametové revoluce, 

a co to pro vás znamenalo 

tehdy v roce 1989? 

Věslav Michalik, 
Dolní Břežany
V roce 1989 pro 

mě Sametová re-

voluce a následné 

týdny znamenaly 

založení Občan-

ského fóra, organizování generální 

stávky, setkání s Václavem Havlem 

a spoustu emocí. Následně pak 

otevřenou cestu mladému vědci 

na Západ a dříve nepředstavitel-

né možnosti. Výročí je pak dob-

rým důvodem si připomenout, že 

dnešní doba sice není dokonalá, 

ale je nesrovnatelně svobodnější 

než tehdejší komunistický režim. 

A osobní svoboda je to nejcenněj-

ší, co máme. Dávejme si pozor, 

aby nám ji stále byrokratičtější stát 

nesebral příliš mnoho.

Tibor Švec, 
Vestec
V roce 1989 mi 

bylo 13 let. Samo-

zřejmě jsem vní-

mal atmosféru té 

doby, ale nedoká-

zal jsem v té době docenit význam 

těchto událostí. Nejvíc mě potěšila 

první cesta za západní hranice, ale 

o tom to není. Dnes se na Sameto-

vou revoluci dívám jinak. Svoboda 

je nedocenitelný pocit. Nevěřím, 

že události před 25 lety byly nějak 

zinscenované a vážím si všech, 

kteří se do tohoto boje za svobodu 

zapojili. Dnes můžu svůj dík vyja-

dřovat svojí pravidelnou účastí ve 

volbách a vzpomínkou při kterém-

koliv svobodném překročení stát-

ních hranic. Je to úžasný pocit.

Milan Vácha, 
Psáry/Dolní Jirčany
Osobně považuji 

výročí 17. listopa-

du za významné, 

za historický mil-

ník „před a po“. 

Porevoluční ob-

dobí je v našich 

dějinách jednou z mála etap, kdy 

si vládneme sami a nemůžeme se 

vymlouvat na nadvládu Rakuša-

nů, Rusů nebo Němců. Prostě si 

tu vládneme, jak umíme. Z toho 

možná plyne rozčarování nemalé 

skupiny obyvatel, jejichž očeká-

vání zůstala nenaplněna. Je těžké 

přijmout plnou zodpovědnost za 

vlastní rozhodování a skutečnost, 

že si ve volbách vybíráme nejlepší 

z nejlepších. Naše politické elity 

jsou kvalitativním odrazem naší 

společnosti. Přes všechna negativa 

a problémy, které nás štvou, žijeme 

ve svobodné zemi s ne tak špatnou 

životní úrovní. Popravdě mne ne-

napadá období v našich dějinách, 

kdy by se nám mohlo žít lépe a do 

které bych se chtěl narodit. Staros-

tem, které dnes prožíváme, by se 

naši předci asi zasmáli. 

Na 17. 11. 1989 si pamatuji vel-

mi dobře. Koukali jsme doma na 

zprávy rakouské televize a viděli 

záběry z Národní třídy. To, že se 

jedná o Prahu, jsme zjistili až ke 

konci reportáže a bylo to neuvě-

řitelné. Krátká zmínka na našich 

zprávách nás pobouřila. Pak přišlo 

období velkých změn, které jsem 

možná i díky mládí vnímal mno-

hem barevnější a voňavější, než ve 

skutečnosti bylo.

Květa Halanová, 
Jílové u Prahy
V roce 1989 jsem 

měla roční dcer-

ku a ještě jednu 

šestiletou, záro-

veň jsem studo-

vala dálkově filozofickou fakultu. 

Ten den jsem měla přednášku, bo-

lel mě hrozně zub a bylo mi nanic. 

Kamarádi ze studií se ptali, zda jdu 

na Albertov. S malým dítětem a bo-

lavým zubem jsem samozřejmě 

nešla. A pak se děly věci. Manžel 

běhal s Občanským fórem, které 

spoluzakládal. Sled událostí, zmat-

ků, zpráv a změn řídil naše životy. 

Děti a studium měly pro mne v té 

době přednost. Když si vzpomenu 

zvláště na studia, mělo to ohrom-

ný dopad na výuku, na literaturu, 

pro FF UK to byl jiný svět. Před tím 

jsme měli vždy „úvod“ do buržoaz-

ní filozofie, sociologie, pedagogiky, 

psychologie … a všechny informa-

ce byly uvozeny „podle pojetí vě-

deckého materialismu“, dostávalo 

se nám mnohdy poctivé vědy, ale 

mezi řádky. Pak nastal zlom a my 

byli v úžasu – otevřenost, vraceli se 

akademičtí pracovníci, kteří dříve 

nesměli učit, do rukou nám přišly 

knihy, o kterých jsme jen slyšeli. To 

byla jedna z nádherných věcí. A pak 

poznávání, cestování do míst, o kte-

rých jsme snili. Léta jsem pracova-

la v kultuře a v našem kulturním 

domě jsme zřizovali či vystupovala 

u nás i ta uskupení, která nesměla 

být v Praze. Domov u nás měli Blu-

esberry, hrála u nás Duškova Vizi-

ta… Potom se už nemuselo mluvit 

a hrát mezi řádky, mohli jsme po-

slouchat a vidět, co chceme.

Změny se dotkly všech oblastí 

i úrovní. Stalo se tolik převrat-

ných věcí, které zasáhly naše 

životy, i ten můj. Tehdy jsme si 

nepředstavili, kam až půjdou. Ale 

podívat se do budoucnosti nešlo 

a nejde, proto jsme museli zažít 

i slepé uličky, problémy, úskalí. 

Doufám, že jsme se poučili a nebo 

poučíme z chyb, které se staly za 

posledních 25 let, a že demokracii 

zvládneme a že to dobré, co při-

nesl listopad 1989, zůstane.

Hana Borovičková, Průhonice
V listopadu 1989 

mi bylo 33 let 

a dodnes vnímám 

tu dobu jako ote-

vřenou cestu ke 

svobodě v myšlení 

i jednání a k lidské 

důstojnosti. Nejsou to hodnoty sa-

mozřejmé, o jejich zachování mu-

síme v každodenním životě usilo-

vat i dnes.  Vzpomínám si, jak jsem 

tehdy byla ráda, že z reprezentace 

naší země odešli lidé, za které se 

člověk styděl a jejichž jedinou kva-

lifikací bylo členství v KSČ.

Radka Vladyková, Jesenice
V roce 1989 jsem 

byla studentkou 

střední školy. Celý 

podzim roku 1989 

jsme vnímali vel-

mi intenzivně. Po-

stupně se k nám 

dostávali kusé zprávy z průběhu 

změn státních režimů v okolních 

zemích. 17. listopad a následný 

pád totality jsem uvítali s neoby-

čejným nadšením. Euforie, která 

byla v celé zemi, pohltila snad 

každého. Vzpomínka na úsměva-

vé tváře, pozitivní náladu a pocit 

úplné volnosti a svobody se občas 

vybaví i v dnešní době.

Polistopadové události jsou spoje-

ny s přípravou prvních postkomu-

nistických svobodných voleb. Měla 

jsem to štěstí, že jsem se na nich 

mohla aktivně, svým malinkatým 

dílem, zúčastnit. Ve Špalíčku jsem 

přepisovala do počítače publika-

ci Kandidát OF. Jako omluvenku 

na odpolední vyučování do školy 

jsem dostávala dopisy orazítkova-

né krásným usměvavým razítkem 

OF, které si moje třídní paní profe-

sorka schovávala. 

17. listopad 1989 a události po něm 

byla krásná doba plná naděje. Stále 

věřím a doufám, že zbytky z těchto 

pocitů v nás stále setrvávají. (red)

Česká republika oslavila 
17. listopadu tohoto roku 
velké jubileum. 25. výročí 

Sametové revoluce 
(slovensky nežná revolúcia, 

abychom nezapomněli na 
naše drahé, ještě v té době 

bratia). Česká národní banka 
nelenila a vydala přes dvacet 

tisíc kusů pamětních mincí, 
na kterých je zamřížovaný 

lev ze socialistického znaku 
a osvobozený český lev 

ze státního znaku 
České a Slovenské 

federativní republiky.

Prchlá síla, kdy se vrátí?
Je mi přes devadesát roků, takže 
si moc dobře pamatuji, čím a jak 
20. listopadu 1989 ožilo Václav-
ské náměstí v Praze. Na dvě stě 
tisíc lidí, převážně mladých, žá-
dalo svobodu projevu a ukončení 
vlády jedné strany.
Vývoj dalšího čtvrtstoletí všich-
ni známe – růst životní úrovně 
i demokracie. Čí je to zásluha? 
Proč se vrátila prchlá síla z doby 
obrození? Stávky a demonstrace 
odpověděly: „Svůj až k svému bu-
dou státi!“
Pravda prověřila vůli lidí. 

Máme čerstvá obecní zastupi-
telstva. Účast na komunálních 
volbách je projevem politické 
angažovanosti občanů a jejich 
spokojenosti se životem v na-
šich obcích.  Potěšujícím kla-
dem je i stabilita padesáti pro-
cent ve funkcích starosty. Toto 
aktivum nesnižuje ani nízká 
účast lidí na volbě senátorů 
v druhém kole. 
Prostě a jasně: zde je na místě 
připomenout moudrost starého 
přísloví: „jak si ustelem, tak si 
lehnem“. To se týká nás všech.

Jan Kotrč, Oleško-Březová

Dopis čtenáře 
aneb k výročí Sametové revoluce

17. listopad? Stálo to za to!
Myslíte si, že změna společenského systému u nás, k níž 
došlo v roce 1989, stála za to? (časové srovnání v %)

10/1999 2/2005 10/2006 10/2007 9/2009 10/2011 10/2014

rozhodně ano 24 26 30 27 34 25 30

spíše ano 31 34 35 36 35 38 36

spíše ne 19 19 16 15 16 18 14

rozhodně ne 13 6 5 7 7 7 8

neví 13 15 14 15 8 12 12

Pozn.: Údaje reprezentují populaci CR starší 15 let. Zdroj: CVVM SOÚ AV CR, v.v.i., Naše společnost

Foto: Jan Kouba
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Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

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

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

Kanadsko-česká škola v Jesenici u Prahy

VYPISUJE STIPENDIA 
PRO STUDIJNĚ NADANÉ ŽÁKY DO 6. – 9. TŘÍD 
a 1. ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA.
Proces přijímání uchazečů do 20. prosince 2014.

Bližší informace o podmínkách přijetí: 
tel.: 734 570 671 gymnazium@sunnycanadian.cz

www.sunnycanadian.czNabídka
práce

v truhlářské dílně 

v Jílovém u Prahy.

Sháním

2 pracovníky.

Více na:
www.truhlarna.com

VAN GILLERN s.r.o.
hledá na uvolněné místo

pracovníka na pozici

TISKAŘ a SEŘIZOVAČ
svářecích NC strojů (plasty)

Požadavky: ukončené SO nebo ÚSO, praxe není 

podmínkou, na uvedenou pozici zaškolíme dobrá 

manuální zručnost dobrý zdravotní stav práce 

na tři směny

Nabízíme: perspektivní práce ve stabilní a dlouho-

době fungující společnosti dobré platové podmínky

Nástup možný ihned! Pracoviště Kamenice
Kontakt: Pavel Boxan, mobil: 602 696 756, 

e-mail: pavel.boxan@vangillern.cz

Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

Kozlíci nedbali pokynů trenéra

Tři smrtící kopce 
pravdy

Slavoj V. Popovice 
– Ml. Boleslav 3:4
Domácí si nezasloužili vyhrát. 

V průběhu celého utkání nedbali 

na pokyny trenéra a hráli svoji 

hru, která nebyla ve většině pří-

padů moc působivá. I přes velký 

tlak v průběhu třetí třetiny se 

nepodařilo vstřelit rozhodující 

branku a toho využil hostují-

cí hráč, který byl faulován při 

uniku na bránu a z nájezdu vy-

střelil tři body pro hostující tým. 

V Boleslavské brance zářil 16letý 

dorostenec. Branky za domácí: 

Moravec, Medřický a Culka. Při-

hlíželo 139 diváků. 

Poděbrady – Jesenice 1:5
Do střetnutí vstoupili lépe domá-

cí, byli aktivní, dotěrní a rychle 

bruslili. Naproti tomu hráči Jese-

nice začali těžkopádně. Také se 

vedení ujali poděbradští v přesi-

lové hře z hole Drahoňovského. 

Tato branka pomalu dostávala 

naše Jesenické do tempa a dvě 

minuty nato po přihrávkách Hor-

čičky a Maláta vyrovnal obrán-

ce Kykal. Neuběhla ani minuta 

a projevila se síla a zarputilost 

Nováka, který po přihrávkách Da-

vida Formánka a Kadeřávka poslal 

Jesenici do vedení. V tuto chvíli se 

zdálo, že hráči nabrali druhý den. 

Pozitivní styl hry se nesl i druhou 

a třetí třetinou a Jeseničtí tak Po-

děbrady převálcovali. (kt)

V. POPOVICE, JESENICE 

Zápasy o mistra 

Středočeského kraje 

hokejistů pokračovaly dalšími 

zápasy. Nepřinesly však nic 

překvapivého. Hráči Slavoje 

doma podlehli po matném 

výkonu Mladé Boleslavi 

a hokejisté Jesenice se 

vyznamenali v Poděbradech, 

kde dokázali zvítězit. 

K oběma zápasům 

přinášíme komentáře.

Pošmourné dušičkové počasí, 

chvílemi mrholení, rozbahněné 

cesty, jakož i zvýšený tok Kun-

ratického potoka, nic z toho ne-

odradilo v nedělním dopoledni 

3.400 běžců, kteří se dostavili na 

start. Velkou Kunratickou ne-

běhají jen atleti, ale objevují se 

i lyžaři, veslaři, vodáci a mnoho 

dalších, kteří chtějí nejen mě-

řit síly, ale dokázat si, že krajně 

obtížnou trať vůbec zdolají. Pří-

ležitostí k tomu mají habaděj, 

zejména ale diváky přitahuje 

přeběh potoka pod Hrádkem 

a pak jeho zdolávání. Proto jsme 

se i my vydali právě v tato místa.

Hrádek není vysoký kopec, ale 

strmý, s kamením a listím, vše 

klouže a tak mnozí ochotně vy-

užívají lan, která jsou podél trati 

a s jejich pomocí se dostávají na 

vrchol. Pak běžce čeká druhá 

opět strmá strana Hrádku, což 

je náročné seběhnutí, které kon-

čí v potoce. Po jejich zdolání je 

v cestě smrtící třetí kopec. Síly 

ubývají, dech se krátí, musí na-

stoupit vůle vůbec závod dokon-

čit.  Právě zde jsme zaslechli nej-

různější zvolání i příkazy jako ze 

slovníků hradního pána. „Uhni 

z tratě ty k…o!“, nebo „ Přidej 

ty k…o!“. Mnohým však na po-

dobné výkřiky nezbývaly síly 

a byli rádi, že po zdolání  třetího  

kopce následuje rovinka v říd-

kém březovém háji a několik 

posledních stovek metrů se běží 

z mírného kopce do cíle. Traťový 

rekord drží z roku 1979 Vlasmil 

Zwiefelhofer ( roč. nar. 1952) ne-

uvěřitelným časem 10:58,9 min. 

Letošní vítěz Jan Procházka do-

sáhl času 11:25,2 min.      

Jan Kotrba

JESENICE - KUNRATICE 

Les vklíněný mezi vilky, 

panelové věžáky i nemocnici 

v Krči si od nepaměti 

zachoval ráz lokality, které 

se zub času tak moc netýká. 

A právě proto se v tomhle 

prostředí koná už od roku 

1934 lesní běh, který se 

proslavil svoji náročností, 

zejména pak zdoláváním 

pověstného kopce Hrádku. 

Druhý listopadový víkend se 

konal už 81. ročník tohoto 

ojedinělého závodu.

Brutální kopec Hrádek vyčerpá a vyzkouší síly každého, proto někteří využívají lana, 

aby kopec vůbec zdolali     Foto: Spartak Praha 4

Žluté baletky zakončily podzim výhrou

Od první minuty jsme byli aktiv-

nější. Bohužel se nám nedařilo 

prorazit hostující obranu. Hosté 

naopak udeřili z první šance. Do 

samostatného úniku se dostala 

Vydrová a svoje sólo proměnila 0:1. 

Na 1:1 vyrovnala Terka Pašková, 

která po velmi dobré kombinaci ve 

středu hřiště dokázala akci dotáh-

nout do vyrovnávací branky. Obrat 

v utkání nastal ve 30. minutě, kdy 

Andrea Lupačová šťastně přehodi-

la gólmanku hostí z velkého úhlu 

2:1. Na poločasových 3:1 upravila 

opět Terka Pašková, která dorazila 

střelu Karolíny Černé do tyče. Pro 

Terku Paškovou se jednalo o dru-

hý vstřelený gól při svém prvním 

utkání za dorostenky.

Do druhého poločasu jsme pro-

vedli šest změn v sestavě a hos-

tující obraně začalo být ještě vět-

ší horko než v prvních čtyřiceti 

minutách. Hned zkraje poločasu 

navýšila skóre Natálie Pavliso-

vá a hattrick si připsala Gábina 

Gaislová. Soupeř v závěru už jen 

zkorigoval výsledek na 7:2.

Ondřej Havlas, trenér dorostenek

DOLNÍ BŘEŽANY 

K poslednímu utkání 

podzimu přijely na naše 

domácí hřiště do Dolních 

Břežan hráčky Mnichova 

Hradiště. Sestava 

dorostenek Dukly Praha byla 

přizpůsobena plánovanému 

přesunu části hráček do 

dospělé kategorie. Šanci 

ukázat se tak dostalo celkem 

sedm hráček 

mladších ročníků.

Hlavní trenér Ondřej Hlavas k zápasu 
řekl: „Musím vyzdvihnout výkon Lindy 
Veselé, která na svůj věk odvádí poctivé 
výkony a dovolí si ve středu hřiště několik 
individuálních průniků jedna na jednu.“ 

Situace před brankou jsou vždy složité, záleží pak na brankáři, jak je dokáže vyřešit 

 Foto: Aneta Procházková 
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Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

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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*Více na www.kika.czkika Čestlice, Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice, Po – Pá: 10.00 – 20.00 hod. So – Ne: 09.00 – 20.00 hod.

Inspirujte se exkluzivní novinkou v oblasti bydlení a přijďte se 
podívat na nábytek Quattro Mobili.  Nábytek je  určen pro ná-
ročného zákazníka, který ocení kvalitu a přírodní materiály. Je 
vyjímečný svou variabilitou - nabízí se spojení obývacího pokoje  
s jídelnou.  K obývacím pokojům jsme pečlivě vybírali i patřičné 
sedací soupravy, které se stylově hodí právě k tomuto nábytku. 
Široká nabídka praktického nábytku z kika nabízí komplexní 
řešení, které okouzlí nejen vás, ale také vaše návštěvy! 

KVALITNÍ NÁBYTEK Z AKÁCIE
nyní exkluzivně v obchodních domech kika
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Alfa Romeo  Fiat  Fiat Professional
Jeep  Opel  Subaru  Volvo

Váš nový vůz

hledejte na

www.srba.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


