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Přihlásit se můžeš i ty!
Krajské ředitelství stále přijí-

má nové kolegy, kteří mají na 

to obléci modrou uniformu. Od 

14. do 16. února proběhne nábo-

rový kemp, kde uchazeči absol-

vují řadu fyzických i psychických 

testů. Podle vyjádření policie je 

zájem především o takové ucha-

zeče, kteří chápou práci u policie 

jako celoživotní poslání.

Hejtman půjde za ministrem
Při příležitosti jmenování nové 

vlády, chce hejtman co nejdří-

ve požádat o schůzku s novým 

ministrem vnitra Milanem Cho-

vancem. „Rád bych s panem mi-

nistrem jednal o dalším navýšení 

počtu policistů ve Středočeském 

kraji. Náš region je nárazníkovou 

oblastí Prahy. Kriminalita se ve 

středních Čechách stává velkým 

problémem. Byl bych proto rád, 

abychom společně současnou 

situaci co nejdříve řešili,“ doplnil 

středočeský hejtman. (red)

Kde se
přihlásit?
Kontakt 
Mgr. Věra Hudrová  

974 861 750   
krps.op.nabory@pcr.cz 

� Vy jste, jestli se nemý lím, Krko-

nošská, že?

Ano, narodila jsem se přímo na 

Benecku, a protože jsem se jako 

jedna z mála dneska narodila 

přímo doma, mám tam doslova 

svůj rodný  dům. Ale pak už jsme 

trávili tak půl roku vždycky v Pra-

ze, včetně toho, že jsem tam cho-

dila i do školy, takže teď jsem už 

také Pražanda. Tak půl na půl. 

� Ale vím, že jí nechcete zůstat 

jednou pro vždy…

To je pravda, už před časem jsme 

se s manželem shodli, že v Praze 

navěky žít nechceme, táhlo nás 

to ven z města do přírody. Nějak 

nás to v Praze už nebaví, hlavně 

nám schází ta příroda, možnost, 

když se člověk vrátí z práce, vzít 

tenisky a někam si vyběhnout, 

nebo vyrazit na kole. Což v Pra-

ze to znamená nutnost sednout 

do auta a jet minimálně na kraj 

města. Rozhodli jsme se tedy, že 

chceme určitě ven… ale samo-

zřejmě ne zase daleko, protože 

manžel je k Praze vázaný  prací 

(pozn. autora: je vrcholový m 

manažerem špičkové firmy se 

sportovním vybavením). A navíc 

je dobré mít do budoucna ten 

kontakt s Prahou. Takže jsme 

vyráželi kolem Prahy hledat. 

Nejdřív to byla představa už ně-

jakého hotového domu, ale pak 

stále víc převažovala moje touha 

mít dům na míru, podle sebe. 

To se ukázalo jako velmi složité; 

viděli jsme řadu domů, některé 

by i vyhovovaly, ale zase nebyly 

na dobrém místě a jiné, kde se 

nám líbilo, zase neodpovídaly 

těm mý m představám o rozvr-

žení a dispozici. Takže jsme se 

spíš zaměřili na pozemky. Jasný  

byl požadavek na pěknou kraji-

nu, přírodu. Až jsme narazili na 

Velké Popovice. Ty nás oba hned 

oslovily, přesně to je to, jsme 

s manželem chtěli – nádherná 

krajina a Praha za rohem, za 

dvacet minut jste na Chodově. 

Což je úžasné místo i pro děti, 

až by jednou chodily třeba na 

střední nebo i vysokou školu do 

Prahy. A hned jsme si to tu i na 

kolech vyzkoušeli. Nádhera. Já 

říkám Šumava u Prahy… 

� pokračování na str. 6

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

www.aulix.cz
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Masopusty za dveřmi
V posledních letech se na 

vesnicích obnovuje tradi-

ce masopustních průvodů. 

V následujícím čísle se podí-

váme kde se v našem regionu 

budou před půstem radovat 

letos. Pořádáte masopust? 

Napište nám na pokorny@

nasregion.cz, rádi o vaší akci 

informujeme.

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 13. února 2014

Používáte oblíbenou sociální síť pro krátké zprávy? Od Nového roku 

jsme na ní také. Následujte náš nick @nasregion – najdete tam dů-

ležité informace z vašeho regionu, pozvánky na zajímavé akce nebo 

i nejrůznější soutěže. Přes Twitter s námi také můžete komunikovat 

o tom, co vás trápí nebo naopak těší. A nezapomeňte, že nás najdete 

také na Facebooku: www.facebook.com/nasregion (red)

Jste na Twitteru? 
My taky!

Další branka?
Velké Popovice!
ŠÁRKA STRACHOVÁ, lyžařka, 

vlajkonoška české olympijské 

výpravy se chystá bydlet 

ve Velkých Popovicích! 

Začne tu její 

nová životní 

kapitola?

Už jen pár dní nás dělí od 

okamžiku, kdy propukne 

velký  svátek pro všechny 

fandy sportu – olympiáda. 

Lyžařka Šárka Strachová 

v našem regionu ještě 

nebydlí, ale jak pochopíte 

z dalších řádků, již se do 

Velký ch Popovic, kde si 

nedávno s manželem pořídili 

pozemek na stavbu, těší.

ÚSPĚCHY
Olympijské hry

 Bronz Vancouver 2010

    slalom

Mistrovství světa
 Zlato Are 2007 slalom

 Stříbro Val d‘Isere 2009 slalom

 Bronz St. Catarina 2005 slalom

 Zlato MS juniorů Bardonecchia

    2005 slalom

Světový pohár
 2x vítězství

 7x stupně vítězů 

 44x TOP 10 2002-2013

Náš region 
vzkvétá!

„Naše země nevzkvétá!“ – pro-

hlásil 1. ledna 1990 při svém 

prvním novoročním projevu 

Václav Havel, náš tehdejší 

prezident. A jmenoval spous-

tu důvodů, proč tomu tak je. 

Od té doby uplynulo 24 let. 

A mnozí občané této země 

mají i nadále „blbou“ náladu. 

V práci, doma i v hospodách 

často slýcháváme skeptická 

slova o tom, co se nedaří a co 

je špatně. Musím říci, že i au-

tor těchto řádků čas od času 

podléhá dojmu, že by se tu 

mohlo dělat více. Zvláště, když 

navštíví dvě sousední země – 

Německo a Rakousko – a po-

rovnává… Proto jak balzám 

na duši se čtou odpovědi sta-

rostů našeho regionu na an-

ketu, kterou jsme v dnešním 

vydání začali otiskovat. Do-

zvíte se také, že obce a města 

dělají vše pro to, aby to u nich 

„žilo“; podporují místní spol-

ky a sportovní kluby. Při čtení 

ankety si jistě vzpomenete i na 

mnohá další fakta, která si člo-

věk sám mnohdy ani neuvě-

domí anebo je bere za samo-

zřejmé.  A najednou zjistíte, 

že vás „blbá“ nálada 

přechází. A že se 

vám chce vlastně 

říci: „Náš region 

vzkvétá!“

O ČEM SE MLUVÍ

Michal Korol
korol@nasregion.cz

Postupně s nimi zhodnotíme 

uplynulý rok a představíme 

plány pro letošní rok, který je 

pro ně i pro nás volební. V na-

šem prvním díle se vydáme do 

Vestce, Jílového u Prahy a Dol-

ních Břežan.

 VESTEC
Pan starosta Tibor Švecje vel-

kým fotbalovým fandou. Do-

konce si najde čas zaletět na 

fotbal do staré dobré Anglie. 

I proto, díky takovýmto nad-

šencům, žije dál fotbal ve Vest-

ci. Ovšem, kdy se ho zeptáte 

na hodnocení loňského roku, 

fotbal v něm kupodivu nefi-

guruje. „Zásadní pro nás je, že 

všechny důležité a nákladné 

projekty, které se měly usku-

tečnit v roce 2013, se dočkaly 

realizace. Především přístavba 

mateřské školy, zřízení obecní 

policie, nové spádové školy ZŠ 

Campanus a s ní související 

školní autobus či rekonstrukcí 

dětských hřišť a přidání dalších 

sportovních kratochvílí včetně 

venkovní posilovny.“

� pokračování na str. 4

Staň se policistou
V nejbližší době posílí 

středočeskou policii několik 

desítek nových policistů. Na 

jednotlivá policejní oddělení 

ve Středočeském kraji přijde 

73 čerstvých absolventů 

policejních škol. Podle 

hejtmana to ale nestačí. 

Starosti našich 
starostů

Na nový rok, k volbám skok – i tak bychom mohli 

charakterizovat směr, kterým se ubírají myšlenky a plány 

našich starostů v letošním roce. A proto, že komunální 

politika je jedním z motorů našich novin, rozhodli jsme se 

přiblížit vám práci našich starostů zblízka. 

Bílý tygr 
řádí na 
ledě
JESENICE

Ladovská
zabíjačka
VELKÉ POPOVICE
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DOLNÍ BŘEŽANY
24. 1. – 18:00

• Keramika pro rodiče a děti. Vý-

roba srdíček, sv. Valentýn cena 150,-

dosp., 70,-dítě rezervace nutná www.

brezanek.cz brezanek@gmail.com 

8. 2. – 09:00
• Předporodní kurzy. rezervace nutná 

www.brezanek.cz brezanek@gmail.com 

16. 2. – 10:00
• Nedělní divadélko. Divadlo Kůzle 

Zazpívejme notu pro Otu cena: 50,- 

rezervace nutná www.brezanek.cz 

brezanek@gmail.com 

21. 2. – 18:00
• Keramika pro rodiče a děti. Auta 

a autobusy cena : 150,-dosp., 70,-

dítě rezervace nutná www.brezanek.

cz brezanek@gmail.com 

22. 2. od 14.00
• Lhotecký masopust. Start průvodu 

u hasičské zbrojnice. Pořádá SK Lhota.

22.2. od 20.00
• Maškarní ples sportovců. Kulturní 

centrum Jesenice. Vstupenky v pro-

deji v Hospůdce u Kuklů od 15. ledna.

JESENICE
4. 2. od 20:00

• PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME – 

Zveme na divadelní představení 

francouzské komedie „Příbuzné si 

nevybíráme“ (Eric Assous – Les bel-

les-soeurs – Švagřičky) ve Společen-

ském centru Jesenice.

9. 2. od 16:00
• KONCERT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. 

Přijďte do Společenského centra Je-

senice na Hodinu zpěvu. Je připraveno 

odpolední rodinné představení určené 

pro malé i velké diváky, ve kterém si 

děti i dospělí mohou se samotným 

autorem písní Jaroslavem Uhlířem za 

jeho klavírního doprovodu zazpívat 

známé písně s texty Zdeňka Svěráka.

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 9. – 31. 1.

• Hobby jílovské doby. Regionální 

muzeum. 

10. 10. – 28. 2.
• Výstava ručně malovaných ob-
rázků. Barbory Fausové v kavárně 

a galerii U Zlatého korálku. www.zla-

tykoralek.cz

20. 2. – 18:00
• Zmizelé Jílovsko. Promítání his-

torických fotografi í z Jílového a oko-

lí. K vidění budou i snímky, které se 

do knihy „Zmizelé Posázaví“ autorky 

Veroniky Kucrové nevešly. Koná se 

v Regionálním muzeu (http://www.

muzeumjilove.cz/).

KAMENICE
11. 2.

• „ZAMILOVAT SE“ – Komedie diva-

dla KALICH. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 

Kamenice. Hrají Jana Paulová a Pavel 

Zedníček. Začátek v 19:30 hodin

15. 2.
• KAMENICKÝ PLES. Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Začátek 19.30 

– Hraje kapela ČEJKA BAND. Na za-

hájení hraje JAZZ KVARTET. bohatý 

program. Vstupné 200,- Kč

27. 2.
• VŠECHNO LÍTÁ – Vojta Vrtek. Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434, 251 68 Kamenice. Začátek 

9:00 hod. Divadelní žonglérské vy-

stoupení. Vstupné 40,- Kč

12. 3.
• BOB A BOBEK NA CESTÁCH – Di-

vadlo Anfas. Kulturní dům Kamenice 

– Ringhofferovo nám 434, 251 68 Ka-

menice. Dva pořady. Začátek v 8:30 

a 10:15 hod. Vstupné 40,-

MNICHOVICE
2. 2.

• HROMNICE (Šibeniční vrch). Za-

čátek od 13.00 hod. Dětský karneval 

na lyžích a snowboardech, spojený 

se závody a soutěží masek pro děti 

od 4 do 14 let. Sledujte prosím we-

bové stránky.

8. 2.
• SPORTOVNÍ KARNEVAL (Mnicho-

vická krčma)

8. 2.
• IV. BOŽKOVSKÁ PRASÁRNA aneb 
Totální vepřový hodokvas (Hostinec 

U NÁDRAŽÍ)

9. 2.
• DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KARNEVAL 

(Mnichovická krčma)

PRŮHONICE
28. 2. od 20.00

• Diskusní večer s režisérem fi l-
mu 5 pravidel (diskuse s režisérem 

fi lmu Vavřincem Menšlem nad jeho 

dokumentárním fi lmem 5 pravidel). 

Knihovna Průhonice.

Pravidelné akce knihovny:
• Kurz malého zdravotníka pro děti je 

každé úterý.

• Výuka angličtiny je každé úterý.

• Vzdělávací/doučovací kroužek je 

každou středu.

• Výuka náboženství je každý pátek.

• Šachový klub je každý pátek.

Od 6. 2. od 18.00
• Cyklus přednášek „Historické 
parky a zahrady“ v Průhonicích
Správa Průhonického parku pořádá 

cyklus šesti přednášek o historických 

zahradách a parcích. V rytířském sále 

průhonického zámku. Přednášet bude 

Ing. Zdeněk Novák, člen Českého ná-

rodního komitétu ICOMOS. Inspiraci 

a nové poznatky na přednáškách 

může načerpat jak laická, tak i odbor-

ná veřejnost.

Program jednotlivých přednášek:
• 6. 2. Ráj a zahrady antického světa 

– Inspirační zdroje evropského za-

hradního umění

• 20. 2. Zahrada středověku – kláš-

terní zahrady, hradní zahrady, měst-

ské zahrady, obory

• 6. 3. Italská zahrada – zahrady Bo-

boli, Královská zahrada a zahrady pod 

Pražským hradem

• 20. 3. Francouzská zahrada – Vaux-le-

Vicomte, Versailles, Petrodvorec, Milotice

• 3. 4. Anglická zahrada – Stowe, 

Kew, Wörlitz, Krásný Dvůr u Podbořan

• 17. 4. Krajinářská zahrada – Muskau, 

Lednicko-valtický areál, Průhonice

PSÁRY
Každý čtvrtek od 14.00

• Univerzita třetího věku. První se-

mestr ofi ciálně začíná 5. února 2014 

ve 14 hodin na OU Psáry a pokračuje 

každou druhou středu, závěrečný se-

minář proběhne v květnu. Cena se-

mestru je 300Kč. Téma si volí senioři 

sami. Ke studiu je vhodný počítač, není 

ale podmínkou. Kdo má o studium zá-

jem, přihlaste se mailem na malkova@

psary.cz nebo na tel. 602 714 101.

ŠTIŘÍN
23. 2.

• Jana Boušková. Mozart – Spohr – 
Camille Saint-Saëns. Zámek Štiřín

8. 3.
• KVĚTINOVÝ PLES – vítání jara 

v tanečním rytmu. Zámek Štiřín – 

Ringhofferova ul. č.711, 251 68 Ka-

menice. Hraje Orchestr Josefa Hlavsy 

Večerem provází Hanka Heřmánková 

a Václav Větvička Vstupné 600,- Kč

28. 3. 
• VoKoBere – Jiří Vondráček, Petr 

Kocman a Tomáš Berka Zámek Štiřín 

– Ringhofferova ul. č.711, 251 68 Ka-

menice. Začátek 19:30 hod. Vstupné 

250,- Kč

VELKÉ POPOVICE
úterý  od 14.30 pátek od 14.00

• Veřejná školička bruslení pro 
děti. Kurzovné: 60 Kč/hodina. Infor-

mace: S. Mannová, tel.: 774 202 768 

(úterní školička), J. Ksandrová, tel.: 

603 894 738 (páteční školička)

Středy od 17.30
• Univerzita 3. věku. Vážení stu-

denti senioři, dovolte mi, abych Vám 

pogratulovala k úspěšnému zvlád-

nutí zimního semestru univerzity 

třetího věku a zároveň Vás pozvala 

k semestru letnímu. V letním semes-

tru se budeme potkávat každý  tý den 

a studovat dvě témata – Kouzelná 

geometrie a Lidské zdraví. Můžete 

si vybrat jeden z kurzů nebo na-

vštěvovat oba. Čas setkání je vždy 

stejný , začátek 17.30. Konec podle 

nálady a chuti. V případě jaký chkoliv 

dotazů ke studiu mě neváhejte kon-

taktovat na tel. Čísle: 605 865 712. 

Těším na stálé i nové studenty. Lu-

cie Fusková

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 

z cyklu Pohádkohraní M. Rejnová or-

ganizuje v RC Baráček nový kurz DRA-

MAŤÁČEK určený pro děti (bez rodičů) 

od 4 do 8 let. Každé sudé pondělí bu-

deme tancovat, zpívat, hrát, vyprávět, 

improvizovat, vyrábět masky a při-

pravovat se na společné vystoupení. 

Cena 770 Kč/11 lekcí, příp. 90 Kč za 

jednorázový vstup. Rezervace a info: 

michaela.rejnova@seznam.cz. 

17. 2. – 17:00
• Pohádkohraní – O chytré vráně. RC 

Baráček zve milovníky pohádek na dal-

ší POHÁDKOHRANÍ – hranou autorskou 

pohádku „O chytré vráně“ s následnou 

dílničkou. Představení je vhodné pro 

šikovné děti ve věku již od cca 3/4 roku 

s doprovodem rodičů. Pohádkový vlá-

ček nás zaveze do pohádky, ve které si 

může každý zahrát, zazpívat a vytvořit 

si i loutku. Délka programu je cca 45 

min. Těší se na vás autorka pohádek 

M. Rejnová. Vstup 50 Kč.

26. 2. – 20:00
• Rivalita a žárlivost. Únorový se-

minář s rodinnou psychoterapeutkou 

a speciální předškolní pedagožkou 

Mgr. Z. Hruškovou se bude věno-

vat problematice rivality a žárlivosti 

v sourozeneckých vztazích a dětském 

kolektivu. Stěžejními tématy bude 

např. sourozenecká láska i neláska 

a promítání vlastní sourozenecké 

zkušenosti do výchovy našich dětí. 

Registrace: info@rcbarecek.cz

Změna programu vyhrazena.
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kam, kdy a za čím

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji do rubriky 
snadno zadáte. 
Pro bližší informace mě, 
prosím, kontaktujte na:
tel.: 774 488 904
pokorny@nasregion.cz

Naším 

přáním je, 

aby tato 

rubrika 

byla co 

nejpestřejší 

a pro vás 

co nejzajímavější.

www.nasregion.cz
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Pozor na podvodníky
PSÁRY – Dle dostupných 

informací se údajně v loka-

litě Vápenka (Ve Višničkách) 

pohybovali dva muži, kteří 

nabízeli levnější svoz odpa-

du. Asi o 500 kč. Pokud Vás 

navštíví, tak prosím rychle 

zavolejte na tel. 775775978 

(hlídku Obecní Policie) 

a podvodníky se snažte po-

zdržet tak, aby došlo k jejich 

zajištění. Milan Vácha

Psáry – Dolní Jirčany

Přivítají prvňáčky
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro 

školní rok 2014/15 se usku-

teční 12. a 13. února v bu-

dově ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, 

K Rybníku 800. V prvním 

kole budou zapisovány děti 

ze spádové obce Jesenice 

(katastrální území Jeseni-

ce u Prahy, Horní Jirčany, 

Osnice a Zdiměřice u Pra-

hy). K vlastnímu zápisu si 

s sebou přineste Občanský 

průkaz (k ověření údajů a tr-

valého bydliště), Rodný list 

dítěte, Vyplněnou žádost 

o přijetí do 1. ročníku k zá-

kladnímu vzdělávání. Den 

otevřených dveří v ZŠ pro-

běhne 6. února. 

Čelní střet
VELKÉ POPOVICE, VŠE-

CHROMY – Dne 15. ledna 

krátce po desáté hodině do-

poledne přijala tísňová linka 

Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje 

informaci o dopravní neho-

dě dvou osobních vozidel na 

silnici číslo 107 mezi obcemi 

Všechromy a Velké Popovice. 

Došlo k čelnímu střetu dvou 

osobních vozidel, v jednom 

z nich byla  zaklíněná řidič-

ka, kterou bylo nutné nejpr-

ve stabilizovat a poté byla vy-

proštěna a předána do péče 

ZZS. Foto: stanice Říčany

ppor. Petr Svoboda

Hledáme mistry
Kraj vyhlašuje třetí ročník 

soutěže o titul „Mistr tradiční 

rukodělné výroby Středočes-

kého kraje“. Ocení se doved-

nosti a znalosti výrobních 

postupů tradičních lidových 

řemeslníků. Vítězové získa-

jí titul, finanční odměnu ve 

výši 10 000 korun a možnost 

účasti v celostátním kole 

soutěže s názvem „Nositel 

tradice lidových řemesel“.

„Vím, že máme v kraji hodně 

šikovných lidí, kteří se věnují 

tradičním lidovým řemes-

lům, která už jsou téměř za-

pomenutá. Právě díky těmto 

nadšencům přežívá odkaz 

našich předků a jsem rád, že 

jejich snahu můžeme i letos 

ocenit,“ uvedl středočeský 

hejtman Josef Řihák.

Zachraň kočku
Služeb neziskové organizace 

Zachraň kočku, která sídlí 

v Jílovém u Prahy můžete 

využít i vy. Náplní této or-

ganizace je pomoc opuště-

ným, týraným a nemocným 

kočkám a jejich umisťování 

do nových domovů. O kočky 

se stará paní Zdena Plachá, 

která se kočkám věnuje už 

8 let. Zajišťuje také kastrační 

program, v jehož rámci zpro-

středkovává kastraci. Pokud 

budete chtít poradit či po-

moci, neváhejte se obrátit na 

tel. 732 145 527, zachrankoc-

ku@centrum.cz.

Sypači v pohotovosti
Ve Středočeském kraji je 

vzhledem k předpovědi po-

časí vyhlášen nejvyšší stu-

peň pohotovosti pro zimní 

údržbu silnic. „Dispečeři ne-

ustále monitorují stav sjízd-

nosti silnic a zajišťují výjezd 

údržbových vozidel. V dopo-

ledních hodinách jezdilo po 

středočeských komunika-

cích I. třídy 23 sypačů a 120 

po silnicích II. a III. třídy. 

Vzhledem k intenzitě sně-

žení to zatím není plný stav 

techniky, kterou jsme při-

praveni v případě nutnosti 

použít,“ informoval středo-

český hejtman Josef Řihák. 

Středočeský kraj připravil 

pro řidiče webové stránky, 

kde je možné aktuálně sle-

dovat zimní údržbu komuni-

kací: http://is.ecsinvention.

cz/zimniudrzba/sck/.

Univerzita pokračuje
VESTEC – Univerzita třetího 

věku ve Vestci pro seniory 

(50+) pokračuje i v roce 2014. 

Na krátkou ukázku před-

nášek a celý  projekt U3V se 

můžete podívat na www.e-

senior.cz. Přednášky se pro-

mítají v rámci Univerzity 

třetího věku na OÚ Vestec, 

Vestecká 3. Studium probíhá 

pomocí virtuálních předná-

šek přes internet. Poplatek 

za semestr je 300 Kč. Zájem-

ci se mohou přihlásit na: OÚ 

Vestec tel.: 313 035 501 nebo 

na tel.: číslo 724 211 72, pří-

padně napsat na e-mail: ja-

rolimkova@volny.cz

Jaké bude náměstí?
KAMENICE – Obec již dlou-

hou dobu uvažuje o úpravě 

širšího prostoru v okolí ná-

kupního centra, obecního 

úřadu a kulturního domu 

– první architektonická 

soutěž proběhla již před 

mnoha lety. Na tyto kroky 

chce radnice opět navázat 

-16. ledna proběhla v Kul-

turním domě prezentace tří 

návrhů na úpravu Ringhof-

ferova náměstí. Jaké jsou 

požadavky obce a v čem se 

liší jednotlivé návrhy? Více 

v následujícím vydání Na-

šeho REGIONU.

Krátké zprávy připravil

Zbyněk Pokorný

ŘADKOVÁ INZERCE  

• Prodám novou líheň pro drů-

bež, 2200 Kč, tel: 733 483 672, 

www.levnelihne.cz

• 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

• Nemáte nevyužité housle, 

violu,cello basu? Koupím 

i poškozené tel. 728473687

• Zhubněte do léta – 

731 902 524

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

Dobrý den, jaký je smysl 
zadržovacího práva 
a co všechno lze takto 
„zadržet“? Martin V.

„Kdo má povinnost vydat cizí mo-

vitou věc, kterou má u sebe, může 

ji ze své vůle zadržet k zajištění 

splatného dluhu osoby, jíž by ji-

nak měl věc vydat.“ 

Takto současný 

občanský zákoník 

definuje zadržova-

cí právo. V praxi to 

může vypadat tak, 

že si dáte do opra-

vy třeba automobil 

a po dvou týdnech 

zjistíte, že byste u jiného opra-

váře zaplatil mnohem méně. 

Vypravíte-li se ovšem za prv-

ním opravářem s tím, že jste si 

to rozmyslel a chcete automobil 

opravit jinde, s největší pravdě-

podobností Váš vůz zadrží s tím, 

že už pro něj nakoupil součást-

ky nebo už ho dokonce opravil. 

Takto si opravář pojistí, že mu 

náklady na opravu pokryjete 

a automobil Vám po právu ne-

musí vydat. 

Na rozdíl od zástavy však u za-

držovacího práva není potřeba 

žádné dohody, protože věřitel 

zde může věc jednostranně za-

držet i proti vůli dlužníka. 

Důležité je, že se jedná jen o mo-

vité věci, nemůžete tak například 

zadržet něčí byt a zakázat mu 

vstup dovnitř. Dále platí, že vě-

řitel u sebe musí mít věc opráv-

něně, tedy například v úschově 

nebo z důvodu opravy. Dlužník 

musí být také ihned vyrozuměn 

o tom, že jeho věc byla zadržena, 

přičemž věřitel musí uvést dů-

vod zadržení, aby mohl dlužník 

případně posoudit, zda jednal 

věřitel v souladu s právem.

Věřitel se o zadrženou věc musí 

řádně starat, ta nesmí dojít k úho-

ně, aby se nezhoršoval její stav.

Pokud bude dlužník proti, nesmí 

věřitel věc užívat, tedy například 

bude-li si to vlastník vozu přát, 

opravář nebude moci jezdit au-

tomobilem, který opravil. 

PRÁVNÍ
PORADNA
Smysl zadržovacího práva

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

INZERCEINZERCE

FARMÁŘSKÝCH 
PRODUKTŮ
(mléčné výrobky, vejce, med.....)
v nových prodejnách:

Zlatníky č. 14
 Obchůdek na statku

Zdiměřice – Obchůdek   
 v Hrnčířské ulici

NOVINKA!
Celoroční 

prodej
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INZERCEINZERCE

Pachatel v průběhu noci ze stře-

dy 14. na čtvrtek 15. listopadu 

násilně vnikl do prodejny, kte-

rou celou prohledal. Z obchodu 

si odnesl cigarety, zapalovače, 

cukrovinky, stírací losy a další 

zboží přes 55 tisíc korun. V rám-

ci prováděného šetření policisté 

zajistili a následně vyhodnotili 

kamerové záznamy, pořízené 

z okolí a v prodejních prosto-

rách obchodu. Na zajištěných 

záznamech byl zachycen pohyb 

neznámého muže ve věku 30 až 

50 let, štíhlé asi 190 cm vysoké 

postavy, bílé pleti, pravděpo-

dobně tmavých kratších vlasů. 

Na očích měl nasazeny diop-

trické brýle se silnými černými 

obroučkami a na hlavě tmavou 

kšiltovku, oblečen byl do džíno-

vých kalhot, tmavé bundy s ka-

pucí, kde na její zadní a přední 

levé straně je umístěn světlý text 

na tmavém podkladu. Je před-

poklad, že popisovaný muž tuto 

prodejnu navštívil již v pod-

večerních hodinách ve středu 

14. listopadu, kdy přes tmavou 

bundu měl oblečenou rozepnu-

tou zimní bundu v kombina-

ci tmavých a světlých odstínů 

modré barvy a místo kšiltovky 

na hlavě nasazenou pletenou 

čepici s motivem bílých a čer-

ných proužků.

K vysvětlení nejasných okolnos-

tí tohoto případu může přispět 

i výpověď této osoby. Z tohoto 

důvodu se jeseničtí policisté 

obracejí na občany se žádostí, 

aby jim pomohli zjistit totož-

nost muže. Případné informace 

mohou policistům sdělit osobně 

přímo na služebně Obvodního 

oddělení Policie ČR v Jesenici 

nebo je mohou zavolat na tele-

fon: 974 882 770. 

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha venkov-Jih

Výsledky žáků z břežanské ško-

ly byly i tentokrát nadprůměrné 

jak v češtině a matematice, tak 

i v angličtině. Ve všech třech 

předmětech žáci místní ŽŠ do-

sáhli vyšších výsledků než 80 % 

zúčastněných škol. 

„S výsledky, kterých naši žáci 

dosahují v posledních letech 

v různých testech umožňujících 

srovnání s výsledky jiných škol 

(Scio, srovnávací testování žáků 

5. a 9. tříd), můžeme být v po-

sledních letech více než spo-

kojeni. Tentokrát nás ale žáci 

9. ročníku opravdu mimořádně 

potěšili,“ konstatovala ředitelka 

školy Ing. Iva Fischerová.

Testováni byli i žáci šestých tříd, 

i zde slavila břežanská škola 

úspěch. Speciální ocenění za do-

sažení nejlepších výsledků v ma-

tematice v rámci Středočeského 

kraje získali žáci Lukáš Hofman 

a Michal Sýkora.

Gratulujeme!

DOBROTY S PŘÍBĚHEM jsou na-

kládané potraviny, které vznikly 

jako produkt pracovní terapie 

lidí s mentálním postižením 

v sociálně terapeutické dílně na 

Slapech. Tu provozuje již sedm 

let občanské sdružení Portus 

Praha, známé pořádáním celo-

státního benefičního projektu 

AKCE CIHLA. Z výtěžku několika 

ročníků této sbírky Portus Praha 

v roce 2013 kofinancoval i vý-

stavbu zcela nové dílny v městy-

su Davle, která umožnila rozšíře-

ní původní výroby až do roviny 

plnohodnotného zaměstnávání 

lidí s postižením. 

Zatímco na Slapech budou kli-

enti nadále pracovat v rámci 

sociální terapie, v Davli budou 

zaměstnáni na hlavní pracovní 

poměr a také honorováni. Ně-

kteří přecházejí do Davle z dílny 

na Slapech, ale výsledný počet 

8 zaměstnanců s postižením 

bude doplněn i o nově příchozí 

žadatele o práci. Výroba naklá-

daných sýrů a utopenců, které 

Portus Praha rozváží do desítek 

pražských restaurací a kaváren 

a prodává na farmářských tr-

zích, se zde spustí již od února 

2014. V letní sezoně se v budo-

vě otevře i rychlé občerstvení 

a miniobchod, poskytující služ-

by projíždějícím řidičům, cyk-

listům i místním obyvatelům. 

Těm bude zpříjemněn přístup 

vybudováním nové autobusové 

zastávky přímo před objektem.

Gabriela Štěpánková

Říká se, že „sladké dělá místo“, 

bude proto připraven také bo-

hatý výběr různých pekařských 

a cukrářských výrobků. Ten, 

kdo byl na hodech vloni, si ur-

čitě pamatuje vynikající domá-

cí štrúdly a koláče… Chybět 

nebude ani hudební doprovod 

a představení žáků ZUŠ Velké 

Popovice. Přemýšleli jsme, zda 

by se k něčemu nedala využít 

hromada ledového obrusu ze 

zimního stadionu v Popovicích? 

Nakonec vznikl nápad a dohoda 

s Vyšší odbornou školou umě-

leckoprůmyslovou a Střední 

uměleckoprůmyslovou školou 

v Praze, že se studenti a učitelé 

oboru Řezbářství a produktový 

design pokusí z tohoto mate-

riálu vytvořit před pivovarem 

několik soch. Půjde o první po-

kus zpracování tohoto materi-

álu. Netušíme proto, jak to celé 

dopadne…! Přijďte se podívat 

a třeba si i vyzkoušet vytvořit 

svou vlastní sochu. (red)

Ladovské 
vepřové hody

VELKÉ POPOVICE – Tradiční 

vepřové hody v areálu 

pivovaru Velké Popovice 

se konají 15. března 

2014 od 10 do 15 hodin. 

Jitrnice, jelítka, guláš a další 

zabijačkové dobroty bude 

letos možné ochutnat hned 

od dvou mistrů řezníků.

Pátráme po totožnosti neznámého muže
JESENICE – Policisté z Obvodního oddělení Jesenice 

vyšetřují případ vloupání do prodejny potravin v Horních 

Jirčanech z poloviny loňského listopadu.

Úspěchy žáků břežanské školy
Žáci devátých tříd základní školy v Dolních Břežanech 

absolvovali testování Scio Stonožka (projekt připravený 

pro rychlé a jednoduché získání zpětné vazby a porovnání 

se zapojenými školami) z češtiny, matematiky, angličtiny 

a obecných studijních předpokladů. 

Příběh, který chutná i pomáhá
PRAHA – V městysu 

Davle se od února otevře 

potravinářská dílna 

DOBROTY S PŘÍBĚHEM. 

Vyrábí nakládané speciality – 

především sýry a utopence, 

a jejími novými zaměstnanci 

se stane i 8 lidí s postižením.  DOBROTY S PŘÍBĚHEM patří mezi 

první sociální projekty tohoto druhu 

v regionu
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Naše pýcha? Policie!
Obecní policie je pro Vestec 

velkou pýchou – od 1. června tu 

slouží 6 strážníků, kteří se střída-

jí 24 hodin denně v nepřetržité 

službě. I díky tomu se krimi-

nalita, která je podle informací 

policie převážně majetkového 

rázu, rapidně snížila. Zřízení 

policie přišlo na 2,5 milionu ko-

run, o provoz se pak dělí ještě 

s Dolními Břežany, Ohrobcem 

a Zlatníky, kam policisté rovněž 

zajíždějí.

Stovky pracovních míst
Výčet dokončených projektů 

by nebyl úplný, kdybychom za-

pomněli na přístavbu mateřské 

školy. Projekt přišel na 15 mili-

onů korun. K dispozici jsou v ní 

dvě nové třídy, každá pro pěta-

dvacet dětí, rozsáhlé prostory na 

kroužky či nová zahrada. Velké 

vědecké centrum BIOCEV, kte-

ré ve Vestci otevře ve spolupráci 

celkem šest vědecký ch ústavů, 

v říjnu dostalo základní kámen 

a už se pracuje na jeho realizaci.

Podle plánu vytvoří stovky pra-

covních míst. 

Čekáme ve frontě na dotaci
Čistírna odpadních vod. „Obec 

stále ještě čeká „ve frontě“ na 

dotaci. Předpokládáme, že le-

tos vše doženeme,“ vysvětluje 

starosta Tibor Švec.  Mezi další 

letošní plány se řadí ještě napří-

klad dokončení cyklostezky či 

revitalizace rybníka.

 JÍLOVÉ U PRAHY
Květa Halanová
Paní starostka razí heslo, že pro 

vděk se tahle práce nedělá. „Dva-

krát za rok slyšet poděkování je 

až až a třikrát je nadstandard,“ 

říká s úsměvem. Ovšem když se 

podíváme na dokončené projek-

ty v minulém roce a seznam plá-

nů pro letošní, určitě by se těch 

důvodů k díkům našlo vícero.

Co se povedlo 
v minulém roce?
Jílové a okolní spádové obce 

měly „štěstí“ na povodně. Je tedy 

pochopitelné, že značná část 

úsilí a práce mířila do obnovy 

chodníků, vodovodů, kanalizace 

a dalších oprav. Kromě toho si Jí-

lové oblíbil hejtman Řihák, který 

přijel několikrát zahájit či uvést 

do provozu několik významných 

projektů. Mezi ně patří dokon-

čení přístavby základní školy, 

zateplení a rozšířené mateřské 

školy či zahájení prací na nové 

budově potravinářského učiliš-

tě. „Slibovali jsme také zastávku 

v Pražské ulici směrem na Prahu 

a i z té už od září lidé jezdí.“

Plánů je mnoho
Co se týká plánů pro letošní rok, 

sama Květa Halanová říká, že 

by vydaly na celé jedno vydání 

Regionu. Vybrali jsme pro vás 

ty nejdůležitější. „Dostali jsme 

dotaci z ROPu na opravu části 

náměstí od spořitelny k měst-

ské policii, tam budeme dláždit 

a zřizovat nová parkovací místa. 

Další opravy proběhnou v Tyršo-

vě ulici. Připravujeme přístavbu 

mateřské školy v ulici Pod Škol-

kou, kde se přistaví nový pavilon. 

Máme připravenou projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci 

MŠ v Tyršově ulici a podáváme 

žádosti o podporu z dotačních 

programů. Na spadnutí je také 

rekonstrukce náměstí na Radlíku 

– tam je vybraná firma a čekáme 

na počasí, do městského rozpoč-

tu jsme zahrnuli také první etapu 

chodníku z Jílového do Kabátů.“

Kromě stavebních projektů jsou 

tu také plány pro rozšíření či 

úpravu míst pro odpočinek. „Po-

dáváme žádost na MAS Posázaví 

s cílem připravit dobrodružnou 

stezku pro rodiče s dětmi, při-

pravená je projektová dokumen-

tace na revitalizaci obecního 

rybníku.“

Skládka za humny zmizí
Na skládku, která je trnem v oku 

zejména obyvatelům Radlíku, se 

bude odpad vozit již jen několik 

málo měsíců. Skládka se zaveze 

konstrukčním materiálem a ze-

minou a bude připravena

k rekultivaci. „Vznikne zde malý 

třídicí provoz odpadu, ale ne 

překladiště komunálního odpa-

du  - něco na způsob sběrného 

dvora, komunální odpad se tam 

už nebude vozit žádný. Ten bude 

AVE svážet mimo oblast,“ dodá-

vá starostka.

 DOLNÍ BŘEŽANY
Věslav Michalik
Malé velké ohlédnutí
Pan starosta Michalik, kromě 

toho, že v minulém roce kandi-

doval do parlamentu, stihl být 

u řady projektů, které v Břeža-

nech v posledních letech rostou 

jako houby po dešti. Sám hod-

notí loňský rok jako úspěšný, 

například proto, že počet oby-

vatel mírně stoupl, naplno běží 

výstavba vědeckých center, obec 

zrealizovala řadu investic. Bon-

bónkem navíc je fakt, že oproti 

loňsku se obec lépe vypořádala 

s vandalismem a drobnou krimi-

nalitou. 

Pan starosta je velmi pragma-

tický, a tak si všimněte grafické 

úpravy v naší tabulce. Všimněte 

si, jak to mají v Břežanech na-

linkované. Jste-li místní, vez-

měte do ruky tužku a můžeme 

fajfkovat:

Rok 2013
• Dolní Břežany získaly stří-

brnou medaili v mezinárodní 

soutěži kvetoucích sídel Enten-

te Florale Europe za péči o ve-

řejnou zeleň, životní prostředí 

a vzhled veřejných prostranství. 

• Výstavba multifunkčního 

sportovního areálu. Sportovci 

získali zázemí na úrovni profesi-

onálního sportu. 

• Byla realizována rekonstrukce 

několika ulic: Na Vršku, Jílov-

ská, Pod Struhami.

• Výstavba Cyklostezky do Lhoty.

• Nové šatny na hřišti ve Lhotě.

• Technické zázemí obce bylo 

rozšířeno o novou budovu a čis-

ticí vůz.

• Nové chodníky v ulici Lhotec-

ká a K Točné.

• Rekonstrukce budovy radnice.

Rok 2014
Obec v lednu schválila nový 

Strategický plán na období 2014-

2023, v souladu s ním budou roz-

víjeny mnohé aktivity. Obec se 

bude věnovat otázkám sociální 

a rodinné politiky. Zaměří se na 

rozvoj cestovního ruchu v míst-

ních podmínkách. „Budeme 

podporovat rozvoj podnikání na 

svém území a v mikroregionu 

Dolnobřežansko s důrazem na 

inovační podnikání a vysokou 

úroveň zaměstnanosti.“

Čeká je také realizace 
řady investic:
• Obec získala dotaci z Regionál-

ního operačního programu na 

realizaci projektu Regionálního 

informačního centra národní 

kulturní památky Závist. Do 

poloviny roku 2015 tak rekon-

strukcí chátrající budovy v cent-

ru obce vznikne nové Regionální 

informační centrum. 

• V rámci realizace projektu od-

počinkové zóny vznikne nový 

hřbitov, který bude přirozenou 

součástí komponované krajiny. 

Záměrem je propojit zástavbu 

obce s okolní krajinou. 

• Bude dokončena výstavba vo-

dojemu ve Lhotě.

• Plánujeme výsadbu další veřej-

né zeleně v intravilánu obce.

• Na jaře budou dětská hřiště do-

plněna novými herními prvky.

• Bude vystavěn nový kruhový 

objezd v blízkosti sportovního 

areálu a s tím související přelož-

ka ulice 5. května. 

• Připravujeme opravu dalších 

místních komunikací a chodníků.

Text připravil Zbyněk Pokorný

www.nasregion.cz4

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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Sjednejte si levnější plyn o 11 %

Pokud patříte mezi zákazníky 

Pražské plynárenské, kteří si od 

května minulého roku stačili za-

řídit levnější plyn o 11 %, můžete 

být klidní, protože ušetříte až ti-

síce korun ročně. Ani v opačném 

případě ale není nic ztraceno. 

Levnější plyn může mít za urči-

tých podmínek každý odběratel 

zmíněné společnosti. Stačí vypl-

nit a podepsat příslušný formu-

lář. K dispozici je v obchodních 

kancelářích Pražské plynáren-

ské, ve stojanech na všech praž-

ských pobočkách České pošty 

nebo na webových stránkách 

společnosti www.ppas.cz 

Jak formulář odevzdat
Vyplněný formulář je možné 

odevzdat v jedné ze dvou ob-

chodních kanceláří – v Jung-

mannově ulici 31 (Palác Adria) 

v Praze 1, nebo v ulici U Ply-

nárny 500 v Praze 4. Můžete jej 

také zaslat poštou na adresu: 

Pražská plynárenská, a. s., Ná-

rodní 37, 110 00 Praha 1 nebo 

zdarma podat na pražských po-

bočkách pošty. 

Kdo má na slevu nárok
Na levnější plyn o 11 % mají 

nárok po dobu tří let všichni 

zákazníci Pražské plynárenské 

z kategorií Domácnost a Malo-

odběratel, kteří řádně plní své 

závazky. Podmínkou je pouze 

prodloužení smlouvy týkající se 

dodávky zemního plynu. 

Kolik ušetříme
A kolik je možné při využití slevy 

ušetřit? Například majitel běžné-

ho rodinného domu může roč-

ně uspořit kolem 2 500 korun, 

v případě vlastníka vícegenerač-

ního domu se tato částka může 

pohybovat kolem 3 500 korun. 

Slevu 11 % Pražská plynárenská 

poskytuje z neregulované, tzv. 

komoditní složky ceny zemního 

plynu. (pr)

Po celý rok připravuje 

Pražská plynárenská pro 

své zákazníky širokou 

nabídku služeb a produktů. 

Společným jmenovatelem 

poskytovaných služeb 

a produktů je kvalita. Zima 

je v plném proudu, přináší 

s sebou zvýšené náklady na 

vytápění a mnozí z nás 

tak uvažují, jak by bylo 

možno ušetřit. 

NEZAPOMEŇTE

si zajistit

LEVNĚJŠÍ

PLYN

Potřebujete 
poradit?
Volejte zákaznickou linku: 

840 555 333

A přitom stačí jen navštívit nej-

bližší sklenářství a domluvit se na 

důstojném uchování svého dárku. 

Navštívila jsem Sklenářství Jeník, 

s.r.o. v Praze Lipanech, abych se 

informovala, jaké jsou možnosti 

doladění mého ručně malované-

ho dárku. Jak jsem se dozvěděla, je 

lepší jej vzít s sebou. Lépe tak uvidí-

te, co spolu nejvíc „pasuje“. Vybrat 

si můžete z širokého sortimentu lišt 

– různých barev i šířek. K některé-

mu obrázku se hodí spíše pasparta, 

k jinému např. klipový rám.

Jaké služby sklenářství nabízí?
Samozřejmě klasiku – zasklívání 

oken, dveří – i atypických rozmě-

rů. „Po dohodě provádíme práci 

také v terénu,“ dodává Jan Čer-

ný, majitel zdejší provozovny. 

Další služby jsou např. broušení 

a vrtání skla, lepení, již zmíněné 

rámování, pískování skel, faze-

tování. Seženete zde izolační 

skla a také široký sortiment zr-

cadel – vzorovaných, barevných 

i bezpečnostních skel.

Zkrátka nepřijdou ani zákazníci, 

poptávající vitráže. 

� Zajímalo mne, co si pan Černý 

myslí o rčení, že střepy přináše-

jí štěstí, nebo naopak – rozbité 

zrcadlo, sedm let neštěstí?

V našem oboru na taková rče-

ní nedáme, je to naše živobytí 

a není čas se zabývat, kterých 

střepů je více.

Více info na 

tel.: 603 416 410 

nebo email@jeniksklo.cz 

(ik)

PRPR

Rutina i kouzlení s křehkou krásou
PRAHA 10 – LIPANY 

–  Vánoční atmosféra 
pomalu opadla a nás už 
zase pohltil každodenní 

shon. Také jste dostali pěkný 
obrázek či plakát a stále 

leží nepovšimnutý někde na 
odkládacím stolku?

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Starosti našich starostů

Do moderního vybavení vestecké policie 

patří i defibrilátor, na jehož používání mají 

muži zákona profesionální školení. Zasa-

hují tedy i jako složka Integrovaného zá-

chranného systému Středočeského kraje

 Foto: vestec.cz
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ZŠ Kamenice 

Životopis můžete zasílat na e-mail: 

reditelka.zskamenice@tiscali.cz

Kontaktní osoba:

Pavlína Tolarová 

tel. 731 449 238

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

Od ledna 2014 SNIŽUJEME CENY měření emisí!!!

VYKUPUJEME A PRODÁVÁME NÁBYTEK Z VELKÝCH
NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ Z ČECH A ZAHRANIČÍ

| www.officeoutlet.cz

PRODEJNÍ SKLAD: V uličce 48, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel. 731 854 944

POUŽITÝ  KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

LYŽOVÁNÍ U PRAHY 
Ideální pro rodiny s dětmi

NOVĚ PŮJČOVNA 
A SERVIS

NOVĚ PŮJČOVNA 
A SERVIS

* sjezdovka 300 m + dětský vlek

* uměle zasněžováno

* denně upraveno rolbou

* v provozu denně 9 – 21 hodin

* lyžařská škola
www.vlekychotoun.cz, tel: 721 115 584 

Praha

Benešov

Jílové
u Prahy

Chotouň

INZERCEINZERCE

S tygry vybojoval extraligu
S hokejem začínal v pražské Sla-

vii. Absolvoval hokejovou třídu 

ve Vladivostocké ulici. Tam se 

s ním potkal i trenér Karel Čuřík. 

Od přechodu do mužů hrál již 

jenom pod profesionální smlou-

vou až do doby, kdy se objevil 

v HC Jesenice. Petr působil v 1. 

lize v Liberci, kde s týmem vybo-

jovali extraligu. Další angažmá 

bylo v Berouně a potom ve Vrch-

labí ve 2. národní lize, kdy vyhrá-

li postup do 1. ligy. Následoval 

opět Beroun, dál Litoměřice ve 2. 

lize, kde byl součástí týmu, který 

postoupil do 1. ligy, kterou hrají 

dosud, a tam také skončil s pro-

fesionálním hokejem a přišel do 

Jesenice s jeho letitým spoluhrá-

čem Láďou Slížkem, také odcho-

vancem Slavie. Jako hokejista 

má velké přednosti v bruslení 

a v přesném zakončení. Je cíle-

vědomý a poctivý s velkým nad-

hledem k tomuto sportu. Petr je 

ženatý, má dceru, a nedávno se 

mu narodil syn.

Tři zápasy za víkend
V současné době se Petr Horčič-

ka těší na nadstavbu, což jsou 

zápasy play-off, které jsou pro 

hráče nábojem. Sám je jedním 

z motorů celého týmu. Záro-

veň ale kritizuje systém, kde se 

uplatňuje baráž, protože vlast-

ní soutěž musí být pro baráž 

ukončena do určitého termí-

nu, a proto utkání play-off jsou 

zhuštěna do velmi krátkého ča-

sového období. Takže se může 

stát, že amatérští hráči chodící 

do zaměstnání musí odehrát za 

víkend až tři utkání.

Co si myslí o Soči?
Petr bude pochopitelně se zá-

jmem sledovat olympijský ho-

kejový turnaj v Soči, ale názor 

na nominaci reprezentace má 

krajně zdrženlivý. Jediným ob-

jektivním kritériem posouzení 

bude výsledek. Přesto nomina-

ce je trochu překvapivá. Působí 

to dojmem, že hrají roli i osobní 

vztahy, což by v takové míře v re-

prezentaci nemělo podle jeho 

názoru být. Je smutné, že někteří 

aktivní hráči nedokážou udržet 

nadhled a vzájemnou kolegiali-

tu v médiích a živí tak bulvární 

stránku věci. Jan Kotrba s přispěním

Karla Čuříka, trenéra HC Jesenice

INZERCEINZERCEBývalý Bílý tygr Petr Horčička oporou hokejistů HC Jesenice

Profík mezi amatéry
JESENICE – Významnou 

roli letos hrají v krajském 

přeboru hokejisté HC 

Jesenice. V týmu je několik 

vynikajících hráčů. Mezi nimi 

je i Petr Horčička, bývalý 

extraligový hráč.

Petr Horčička, bývalý hráč Bílých tygrů Liberec, dnes opora hokejistů HC Jesenice 

Foto: HC Jesenice

� SPORT

Slavoj Popovice

Únor 2014

Odpolední bruslení
s hudbou
ne  2. 2. 12:00 – 14:00

pá  7. 2. 18:00 – 20:00

so   8. 2. 14:30 – 16:30

ne  9. 2. 15:00 – 17:00

so 22. 2. 15:00 – 17:00

ne 23. 2. 12:30 – 14:30

Veřejná školička 
bruslení pro děti
Každé úterý od 13:30

Každý pátek od 14:00

Kurzovné: 60,- Kč/hod.

Informace:
pro úterní školičku

S. Manová

tel. 774 202 768

pro páteční školičku

J. Ksandrová

tel. 603 894 738

Domácí zápasy 
A-tým:
1. 2.  so 18:00 

SVP – M. Boleslav

Domácí zápasy
Junioři:
2. 2. ne 15:30

SVP – Kladno

21. 2. pá   18:30

SVP – Letňany

28. 2. pá 18:30

SVP – Litoměřice

Kam míří Yeti? Cenu Auto roku už dostal…

Praktická data a výtky
Nový Yeti má 2 varianty: měst-

skou, která je šarmantní a jemná 

a praktický Outdoor, která má už 

v základu tažné zařízení. Dříve si 

pro vůz Škoda Yeti chodili zákaz-

níci hlavně z praktických důvodů 

a výhrady měli ke kufru. Praxe ale 

ukazuje, že posuvná zadní lavice 

problém s nedostatkem místa 

obvykle řeší. Upřímně řečeno, 

kromě designu nebyl důvod nic 

měnit, Yeti je na vrcholu kvali-

ty i praktičnosti, což dokládají 

jeho prodejní výsledky v Evropě. 

Loni se ho prodalo o 25% víc, než 

předloni. 

Pro koho je určen vůz Yeti
My Češi jsme stěhováci, zají-

má nás kufr. Yeti měří na délku 

4 222 mm a přitom má kufr od 405 

do 510 litrů, podle toho, jak jsou 

posunutá sedadla. Když se sklopí, 

vznikne prostor pro 1760 krabic 

od mléka. Výrobce tomu zázraku 

říká „chytře obalený prostor“. 

 Při řízení je Yeti velmi kom-

paktní a obratný, cítíte se 

bezpečně jak pro robust-

nost konstrukce, tak i pro-

to, že sedíte výše. České 

silnice mu vyhovují a ve 

verzi 4x4 je výjimečný 

i v terénu. 

Zpět k otázce: Malé SUV 

mají rádi Ti, kteří na svět 

rádi hledí shora. Mamin-

ky se nemusí sklánět při na-

kládání dětí na zadní sedadla 

a vůz je i díky robustní kon-

strukci i bezpečný. Navíc inte-

riér je pro škodovku nezvykle 

kreativní a nápaditý. Facelift 

prospěl, Yeti dostal šibalský 

pohled, moderní LED diody a zadní kameru a pokukuje po 

něm řada mladých. 

Yeti a Jeremy
Není vlivnějšího barometru kvality 

auta, než test Top Gearu. Většina 

modelů sklidí posměch a mode-

rátoři je zničí. Sarkastický Jeremy 

Clarkson trápil čtyřkolku Škoda 

Yeti v terénu, nechal ho projíždět 

hořící budovou, aby zjistil, jestli se 

rozteče zmrzlina a nakonec mu za 

jízdy nechal na střeše přistát vrtul-

ník. Oficiální komentář Top Gearu 

pak psal „Clarkson prokázal, že 

není nic, coby Yeti nezvládl, včet-

ně helikoptéry na střeše“. A proto 

„roztomilý malý uličník“ získal 

cenu „Auto roku Top Gearu“. 

Osobní soud – tři překvapení
Osobně preferuji pohodlné 

a praktické vozy s náhonem na 

všechna kola. Kvůli bezpečnosti 

i radosti z jízdy a nevěděl jsem 

co mám od staronového vozu 

čekat. První překvapení přišlo, 

když jsem si vůz půjčoval: paní, 

která mi měla dát klíče, mi je po-

dávala dosti zdráhavě s komen-

tářem „mám to auto ráda“. Nové 

škodovky bývají spíš praktické 

než, že by k nim lidi přilnuli, ale 

musím uznat, že nový Yeti má 

opravdu „kukuč“, vypadá, že na 

vás něco vymýšlí a že si chce hrát 

(druhé překvapení). To je úplně 

jiný pocit, než ze staršího mode-

lu. A uvnitř je všechno funkční, 

ale v žádném případě sterilní či 

bezvýrazné. Jinými slovy, po de-

seti minutách jízdy jsem tu dámu 

pochopil a po zkoušce v terénu 

jsem k autu získal respekt (třetí 

překvapení). Je opravdu skvělé, 

ve městě i v terénu, doporučuji 

vyzkoušet. Umím si ho předsta-

vit jako první i jako druhé auto 

v rodině. (hs)

Dřív byl Yeti pracant a jeho designu se vedly spory. Jeho 

užitné kvality a schopnosti ho vynesly až k ceně Auto roku 

Top Gearu. Dnes má novou tvář, která ho posouvá mezi 

pohledná auta a míří i mezi mladé. 

Přijďte si vyzkoušet nový 
vůz ŠKODA Yeti.
Nezapomeňte na jarní 
servisní prohlídku za 99 Kč.

Auto Podbabská

Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6

Tel.: 224 316 269, www.autopodbaba.cz

Yeti Outdoor. Upřímně řečeno, kromě designu nebyl důvod nic měnit, Yeti je na vrcholu kvality i praktičnosti, což dokládají jeho prodejní výsledky v Evropě. Loni se ho prodalo 

o 25% víc, než předloni a po faceliftu auto míří kromě chalupářů a firem i na maminky a mladé

Cílové skupiny
� Chataři a chalupáři, když mají 

hůř přístupnou chalupu
� Sportovci a zejména lyžaři
� Mladé rodiny
� Cestovatelé
� Ženy
� Senioři
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K dispozici fotbálek, kulečník, Indiana 
Jones flipper, šipky.  

Sportovní přenosy na velké televizi  
i na promítacím plátně.

Kuřácký bar s kapacitou až 50-ti míst 
k sezení.  

V dopoledních hodinách vhodné i pro 
pořádání firemních školení.

OLYMPIÁDA V PRŮHONICÍCH

Fanděte s námi ve SPORTBARU Pod Zámkem 

Restaurace Pod Zámkem

Hlavní 87, Průhonice

Rezervace míst:

267 751 545/544
www.podzamkempruhonice.cz

Otevřeno denně od 14.00 do 2.00 hodin

Po povodních 
v novém hávu.

S tímto

inzerátem

1 DRINK

zdarma!

INZERCEINZERCE

� pokračování ze str. 1

� To byla náhoda, že jste nara-

zili na pozemek v Popovicích, 

který  vás tak oslovil?

No vlastně ani ne tak náhoda… 

manžel strávil nad nabídkami 

realitek dost času, ale to se uká-

zalo jako nepříliš zajímavé. Takže 

vlastně za to může dost váš místní 

doktor-veterinář, ke kterému jez-

dil často manžel se svý m psem. 

A právě od něj získal i tipy. 

� To místo, které jste si vybrali 

a koupili, je určitě zajímavé. 

Třeba i tím, že nedaleko odtam-

tud bý vala kdysi – co jsem se do-

slechl od pamětníků – sjezdov-

ka. Tedy ne sjezdovka ve smyslu, 

jak jí znáte vy; ale prostě pár 

metrů s kopce, kde to před pár 

desítkami let velkopopovické 

děti prvně zkoušely na lyžič-

kách… No vidíte, tak třeba na 

tom něco bude, že mě to přitáh-

lo, ten duch místa… Věřme tedy, 

že se vám bude u nás líbit…

Určitě. Už jsme tam strávili pár 

dní, třeba fajn to bylo na osla-

vách Dne dětí, i když byl kvů-

li vodě odložen, poznali jsme 

místní prímové hasiče. A já jsem 

do budoucna ráda, že i místní 

škola má dobré jméno. 

� Místo tedy vybrané máte, kdy 

začnete stavět?

Pokud všechno půjde podle plá-

nu, chtěli bychom tak do dvou 

tří let. Já to beru prakticky ke 

konci svojí kariéry, protože plá-

nuju jezdit ještě tak ty dva roky. 

Takže nám to vychází pak začít 

nově na novém místě v novém 

domě s dětmi… Představuju si 

to tak, že ve Velký ch Popovicích 

by mohl začít taková moje nová 

kapitola života. Rodinná.

� Ale vraťme se od budoucích 

snů ještě do aktuální olympij-

ské současnosti. Po vážný ch 

zdravotních problémech jste se 

vrátila hodně rychle už loni na 

slalomové tratě. Jak jste na tom 

sportovně teď? 

Pravda je, že návrat jsem zvlád-

la až zázračně rychle. Sezóna se 

rozjela, mám za sebou prvních 

pár závodů.

� Takže se přímo nabízí otázka, 

jak to vidíte se svou účastí na 

olympiádě?

Já to vidím docela dobře. S tre-

nérem jsme udělili ohromný  kus 

práce. Teď se koncentrujeme na 

závody světového poháru před-

cházející ještě olympiádě, ta pak 

bude už jen takový m vrcholem 

sezóny. Ale už toho za předchozí 

roky mám za sebou tolik, včetně 

špičkový ch vý sledků, že si nemů-

žu klást malé cíle. Dělám maxi-

mum pro to, aby z toho mohla 

bý t na olympijský ch hrách zase 

nějaká medaile. To víte, zda se to 

podaří, nebo ne, ale rozhoduje ve 

sportu – a v tom mém zvlášť – tolik 

okolností, vlivů, včetně štěstí, že 

se musí podařit, aby se to všechno 

v jeden okamžik potkalo. Už mám 

dost zkušeností na to, abych se 

nestresovala tím, že i když člověk 

pro nejlepší vý sledek udělá ma-

ximum, nakonec to nemusí vyjít. 

Každopádně pro mě je důležité, že 

i bez ohledu na poslední vý sledky 

v těch čtyřech pěti závodech, co 

mě čekají, mám už nominaci na 

olympiádu splněnou. 

� Víte už termín, kdy nastoupí-

te na sjezdovku, abychom vám 

mohli držet palce?

Slalomy se vždy jezdí koncem 

her, takže to je těsně po dvacátém 

únoru. Ale i když to vím přesně, je 

třeba to brát s určitou rezervou, 

protože s termíny se hý be podle 

počasí. Ale to se tý ká spíš rychlej-

ších sjezdový ch disciplín, přímo 

slalomu ne. Třeba na olympiádě 

ve Vancouveru nás trápil sníh, 

takže se čekalo. Pak se ukáže, 

když vám start posunují po dvou 

hodinách a nakonec až na další 

den, jak je člověk psychicky sta-

bilní. V tom to máme my lyžaři 

jiné třeba proti atletům, kteří se 

můžou už rok dopředu naladit 

přesně na den a hodinu, kdy tře-

ba budou házet kvalifikaci. 

� Z tohoto pohledu, když vezmu, 

jaký mi rodinný mi a zdravotní-

mi problémy jste musela projít, 

byste měla bý t psychicky otuži-

lá. To je na sjezdový ch tratích 

vý hoda, ne?

Máte pravdu (s úsměvem), že 

jsem tak nějak už dost ošleha-

ná, takže všechny tyhle věci, na 

které narážíte, mě jen jakoby 

zocelily, opravdu umím brát věci 

s velký m nadhledem. Ale víte, 

v tom našem sportu je to pak 

pro mě obtížnější se motivovat, 

vyburcovat na těch pár sekund, 

když vidíte, že v životě není sport 

úplně všechno, že jsou i věci dů-

ležitější; jinak to vidí šestnáctile-

tá děvčata, jinak vdaná paní jako 

já. Já jim rozumím, já jsme v je-

jich věku byla taky taková, že pro 

mě sport a vý sledky byl všechno, 

člověk za tím šel dravě. A prožíval 

každou chybu, každý  neúspěch. 

Pak, když dospějete do toho nad-

hledu, je trochu obtížně tu dra-

vost – v našem sportu nezbytnou 

– v pravou chvíli vyburcovat. 

� K našemu rozhovoru se mezi-

tím připojuje manžel Šárky, pan 

Antonín Strach (ostatně – také 

bý valý  špičkový  sportovec, když 

závodně vesloval a Šárku poznal 

jako její kondiční trenér). 

… „Já se už taky do Popovic tě-

ším, už toho mám plný  zuby, 

toho pražského shonu,“ přizná-

vá a řeč se tak vrací ke sportov-

ním možnostem v okolí Velký ch 

Popovic. Jak Šárka Strachová dál 

říká: Docela uvažuji o tom, že 

bych v budoucnu docela ráda své 

zkušenosti, nasbírané u sportu, 

předávala dál. Třeba v podobě 

rozvíjení sportů u dětí. To by se 

mi hrozně líbilo, spojit náš život 

ve Velký ch Popovicích s nějaký mi 

takový mi volnočasový mi aktivi-

tami se školou, s obcí. Já si mys-

lím, že tenhle aktivní přístup k ži-

votu i z pohledu fyzický ch aktivit 

se teď u dětí dost zanedbává, že 

jsou dost mnohdy vedené jedno-

stranně. Vždyť děti přece pohyb 

a hry mají rády, jen jde o to, je 

v tom podporovat, dopřát jim je. 

To je přece celkově o zdravém 

životním stylu, ale i třeba i o pre-

venci před nemocemi. 

Tak, a teď už nezbý vá, než Šár-

ce držet palce, aby si ke svý m 

devětadvacátý m narozeninám 

nadělila i nějaké to pěkné umís-

tění ze slalomový ch závodů. 

Sympatická, přirozená, usměvavá 

mladá dáma si ho určitě zaslouží. 

Po známý ch komplikacích a pro-

blémech, které jí před časem ra-

dikálně zasáhly do života, si loni 

dopřála na jaře svatbu; věřme, 

že změna jména předznamenala 

nejen návrat do špičky lyžařského 

sjezdového lyžování, ale časem 

i příchod nové prima sousedky. 

Miroslav Hájek, Velké Popovice

Další branka? Velké Popovice!
Soči není 
Moskva

Sportovní svět se těší, bude 

napjatý, pozorný a s viditel-

ným zájmem bude sledovat 

vše, co se v Soči na olympij-

ských hrách bude odehrávat. 

Avšak celá planeta, a to bez 

nadsázky, bude i trnout. Veliká 

koncentrace lidí bude vítanou 

příležitostí pro nejrůznější 

skupiny teroristů splnit si své 

zhoubné, pro nás nepochopi-

telné sny - zabít co nejvíce lidí. 

Za svým cílem jdou bez ohledu 

na olympijské či lidské ideály. 

Chtějí se mstít a svůj boj o osa-

mostatnění, zejména kavkaz-

ských národnostních skupin, 

je dlouholetý a trvalý. Olym-

pijské hry jsou tak vítanou pří-

ležitostí ukázat se nejen v plné 

síle, zviditelnit se, ale také 

zastrašit všechny, kteří o nich 

pochybují. Pořadatelé, a ze-

jména prezident Vladimír Pu-

tin, mají zájem na co největší 

bezpečnosti. V městě i okolí 

budou tisíce policistů, vojáků 

i dobrovolníků a snaha vše 

kontrolovat je pochopitelná 

i nutná. Ostatně i v roce 1980 

na letních olympijských hrách 

v Moskvě byly tisíce policistů 

převlečených za sportovce, 

kteří střežili bezpečnost. Teh-

dy to vyšlo, nic se nestalo, jsou 

tedy jisté zkušenosti, jak sní-

žit riziko útoku na nejmenší 

míru. Avšak od roku 1980 se 

metody, vybavení a vše, co 

souvisí s útoky, včetně odpá-

lení výbušnin na vlastním těle, 

změnily natolik, že riziko je 

mnohonásobně větší, než bylo 

před léty v Moskvě. Netřeba 

zbytečně nikoho děsit, spíš 

věřit, že k ničemu nedojde, 

ale riziko tu je a nelze ho ani 

na chvíli podceňovat. Musí se 

s ním však počítat. Jan Kotrba

GLOSA

Šárka STRACHOVÁ (roz. Záhrobská)
Česká reprezentantka v alpském lyžování narozená 11. února 1985.

Specializuje se na obří slalom a především slalom, ve kterém získala před 

šesti lety titul mistryně světa. Na posledních zimních olympijský ch hrách 

v kanadském Vancouveru vybojovala ve slalomu 3. místo (pro Česko to před-

stavuje olympijskou medaili ze sjezdového lyžování po čtvrtstoletí).


