
Ochotníci na porážce
Na Ringhofferově náměstí před 

kamenickou radnicí bude v so-

botu 1. března od 9:00 zahájen 

trh. Na své si přijdou příznivci 

masových specialit, vyznavači 

smažených kobližek i ti, kdo oce-

ní práci zlatých českých ručiček. 

Průvod v 9:30 požádá starostu 

o svolení s obchůzkou a vydá se 

na okružní trasu obcí. V závěru 

obchůzky bude vykonán rituální 

obřad „porážky kobyly“ v podá-

ní Obnoveného ochotnického 

spolku Tyl. Pan starosta už sepi-

suje žalobu, co všechno má ko-

byla v obci na svědomí.

Někde probouzí pár nadšenců 

novou tradici, jinde pamětníci 

vzpomínají, jak to bylo před de-

sítkami let.

V Kamenici vznikla myšlenka na 

obnovení tradice v kruhu lidí kolem 

lesní školky Devětsil. „Masopust 

oslavíme už po třetí. V předešlých 

letech jsme navštívili s průvodem 

mateřskou školku na Želivci. Le-

tos nás napadlo, že formát akce, 

který se osvědčil, nabídneme širší 

veřejnosti. Obec takové setkání lidí 

podporuje. Jeden za zastupitelů 

dokonce osobně připraví masové 

speciality,“ říká jedna z organizá-

torek Veronika Zimmelová.

V Jesenici se vydají do průvodu 1. 

března ve 14.00 od místní základní 

školy, od 16 hodin čeká děti i do-

spělé program ve společenském 

centru. Jílové patří k těm městům, 

kde se na tradici dbá. Proto 22. 

února proběhne nejen masopust, 

ale i jarmark od 9.00 do 12:00 na 

náměstí před Obecním domem. 

Sraz masek je od 9.00 na náměstí. 

Nebude chybět dechovka, jitrničky, 

klobásky a jiné tradiční dobroty.

Až na 8. března naplánovali oslavu 

masopustu v Šeberově - Hrnčířích. 

Průvod půjde 

z centra Šebe-

rova v 11 hodin 

do Hrnčíř, kde 

bude program 

s občerstvením 

u Baráčnické rych-

ty.  Stejně tak na 8. března zvou na 

průvod Radlíkem. Sraz je v 11: 00 

před restaurací Elenka. 

Zbyněk Pokorný

Nový projekt adresného zvaní na 
lékařské vyšetření představuje 
MUDr. Skovajsová,  
Mamma centrum Háje.  Více na str. 5
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Cítíte se 
bezpečně?

Je úsměvné, když hejtman pro-

hlásí, že: „Kraj neměl v uplynu-

lých letech v boji s kriminalitou 

žádnou koncepci.“ Přesně to 

pronesl náš pan hejtman Josef 

Řihák koncem ledna, když jed-

nal se starosty středočeských 

obcí a zástupci policie o pre-

venci kriminality. Hejtman se 

chce co nejdříve setkat s no-

vým ministrem vnitra Milanem 

Chovancem a jednat o navý-

šení počtu služeben v kraji. 

Plánuje schůzky se zástupci 

měst, jak zlepšit bezpečnostní 

situaci a zvýšit pocit bezpečí 

našich spoluobčanů… Tak to-

hle si neumím představit. Že 

bych zavolal panu hejtmanovi 

a chtěl po něm, aby v naší ves-

nici zřídil služebnu státní poli-

cie? Práci policie uznávám, ale 

myslím, že by jen přibylo pokut 

za špatné parkování. Kdybych 

se opravdu necítil bezpečně, 

nebo cítil nebezpečně (jak 

chcete), nejspíš bych volil jinou 

variantu. Buďto bych přemluvil 

manželku, aby mě nechala na-

stoupit k policii (o náboru, kte-

rý právě probíhá, se dočtete na 

straně 5), anebo bych si opatřil 

pistoli. Mimochodem, v Čes-

ku má legální zbraň asi sedm 

procent osob, pro srovnání 

– v USA je to zhruba devadesát 

procent. Revolver vyjde na pár 

tisíc a ještě tím podpořím český 

zbrojařský průmysl.   

Jak je to s vámi? Cítíte se bez-

pečně? Máte pocit, že potřebu-

jeme v regionu další 

policejní služebnu? 

Pište nám.

O ČEM SE MLUVÍ

Čingischán 
v regionu

3 55

Místo Soči do Popovic 
VELKÉ POPOVICE – Pro 

všechny milovníky brusle-

ní je v únoru a březnu opět 

připravena ledová plocha 

na stadionu ve Velkých 

Popovicích. Na odpoled-

ní bruslení s hudbou zve 

Náš REGION jako partner 

Slavoje Velké Popovice.

 22. 2.  15:00 – 17:00

 8. 3. 15:00 – 17:00

 9. 3. 15:00 – 17:00

 16. 3. 15:00 – 17:00

 21. 3. 18:00 – 20:00

V provozu je také veřejná ško-

lička pro děti každé úterý od 

13:30 nebo v pátek od 14:00.

(red)

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Příští vydání 27. února 2014 www.facebook.com/nasregion @nasregion

Zbyněk Pokorný
pokorny@nasregion.cz

PRAHA – Zkraje roku jsme při-

nesli zprávu o tom, že starostům 

– a to jak těm uvolněným i neu-

volněným – se od ledna letošního 

roku zvyšují jejich příjmy. Polepší 

si i zastupitelé. Dveře k tomu ote-

vřelo jednání vlády ČR, která se 

tím zabývala v polovině prosince 

loňského roku. Vláda se přikloni-

la k variantě, že je třeba vrátit výši 

odměn členů zastupitelstev na 

úroveň roku 2010 (tzn. o 5 % více 

než dosud) a současně zakotvit 

možnost rozhodnutím zastupitel-

stva zvýšit hranici možné měsíční 

odměny neuvolněných starostů 

na 60 % výše odměny uvolněného 

starosty. „No jo, ale kolik vlastně 

starostové berou?“ To byl častý 

dotaz mnoha našich čtenářů.

Náš REGION po tom pátral. Zjistili 

jsme, že není tak jednoduché ur-

čit, jaký má který starosta příjem. 

Závisí totiž na mnoha proměn-

ných: Jde o to, zda se jedná o sta-

rostu takříkajíc na plný úvazek, 

anebo o starostu neuvolněného 

a zejména pak kolik má daná 

obec či městská část obyvatel.

 

Jak číst v přiložené tabulce?

Uvádíme modelový příklad 

obce, která má 2 600 obyvatel. 

Tamní uvolněný starosta dosta-

ne: 27 425 základní plat + 13 038 

odměnu + 194,9x16; celkem tedy 

43 581 Kč. Neuvolněný starosta 

může dostat až 60 procent této 

částky. Jakkoliv se ovšem může 

zdát výše odměn vysoká, nesmí-

me zapomínat, že se jedná o tzv. 

hrubou mzdu. Z ní se odečítají 

zdravotní a sociální pojištění 

a platí se daň. 

Připravil: Michal Korol

Kolik berou šéfové radnic?

Všechny cesty 
vedou do Sapy

Starosta už sepisuje žalobu

Měsíční odměny uvolněných starostů a místostarostů
Počet 

obyvatel 

obce

Starostové Místostarostové

Příplatek podle počtu obyvatelodměna v Kč 

měsíčně

odměna v Kč 

měsíčně

do 1 000 27 425 19 874 1 304 na každých 100 obyvatel                                  

nad 1 000

do 3 000
27 425 19 874

13 038 Kč + 194,90 Kč na každých 

100 obyvatel nad 1 000 obyvatel

nad 3 000

do 10 000
27 425 19 874

16 933 Kč + 72,50 Kč na každých 

100 obyvatel nad 3 000 obyvatel

nad 10 000

do 20 000
27 425 19 874

22 006 Kč + 50,10 Kč na každých 

100 obyvatel nad 10 000 obyvatel

nad 20 000

do 50 000
27 425 19 874

27 014 Kč + 22,60 Kč na každých 

100 obyvatel nad 20 000 obyvatel

nad 50 000

do 100 000
27 425 19 874

33 800 Kč + 8,10 Kč na každých 

100 obyvatel nad 50 000 obyvatel

Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

V Libři odhalena padělatelská výrobna textilu

Celníci při domovní prohlídce 

zajistili přes osm tisíc paděla-

ných oděvů a další stovky oděvů 

k padělání přímo připravených. 

Jednalo se především o trička 

a mikiny známých značek Nike, 

Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, 

Jack Wolfskin a další. Dále celníci 

objevili visačky, nášivky a nažeh-

lovací obtisky uvedených značek. 

Prodejní hodnota originálů by či-

nila téměř 2,5 milionu korun.

Středočeští celníci zkontrolo-

vali rodinný dům v obci Libeř 

nedaleko Jesenice u Prahy, kde 

si padělatel, vietnamský občan, 

pobývající v ČR nelegálně, pro-

najal celé přízemí. Policie poté 

zjistila, že cizinec byl v databázi 

hledaných osob na základě zaty-

kače vydaného obvodním sou-

dem v Praze v souvislosti s po-

dezřením ze spáchání obdobné 

činnosti na území Prahy.

Vietnamec byl umístěn do vaz-

by. Je podezřelý ze spáchání 

trestných činů porušení práv 

k ochranné známce a jiným 

označením a maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázá-

ní. V případě jeho odsouzení mu 

hrozí za tuto trestnou činnost až 

pětiletý trest odnětí svobody.  

(pok)

LIBEŘ – Představte si, 

že máte dům, pronajímáte 

spodní patro a najednou 

u vás zazvoní policie, že 

u vašeho pronajímatele našli 

nelegální padělatelskou 

dílnu. Přesně to se stalo 

koncem ledna v Libři.

Při zásahu celníci také zajistili velký průmyslový šicí stroj, dva zažehlovací stroje, dva 

sítotiskové stroje, sítotiskové rámy a šablony, které sloužily ke zhotovování padělků. 

Všechny indicie nasvědčují, že padělané zboží většinou mířilo do nechvalně známé 

pražské tržnice Sapa Foto: Policie ČR

Není nic horšího než shánět 

kostým na poslední chvíli. 

Masopusty jsou tady a na 

mnoha místech v regionu už 

se pilně připravují. Abyste 

nepropásli tradiční průvod, 

přinášíme vám již nyní 

přehled, kde to letos bude 

zajímavé a kde se můžete 

ve svém kostýmu 

dosyta vyřádit.

Nelekejte se, tentokrát má všechno na svědomí jedna kobyla

V tradičním průvodu nemůže chybět Laufr (Strakatý). Biřic s papírovou čepicí zdobený barevnými odstřižky, který chodí v čele 

průvodu a zjišťuje, zda jsou maškary vítány. Žádá starostu o souhlas s masopustní obchůzkou. Historicky laufři varovali obyvatele 

habsburské říše před nájezdy Turků

Ne všude probíhá masopust tak tra-

dičně, jak plánují v Kamenici. Ve Vestci 

se do průvodu přimíchává neuvěřitelná 

dávka vesnické kreativity. Podle pří-

prav to vypadá, že i letos se 1. března 

naplní slova neznámého vesteckého 

básníka: „Tak se jedlo a pilo, k tomu 

tančilo a blilo až do dlouhé noci, kdy již 

nebylo všem pomoci.“

Vestec 1963 

Ve Vraném je již tradice, že v průvodu 

se ukáže paní starostka a její kolega 

místostarosta Petr Janeček, který se 

nebojí extravagantních kostýmů.  Také 

oni přivítají 40 dnů půstu 1. března.

Foto: Ivo Vavřina

masopustu v Šebe

P

z

u 

ty.  Stejně tak na 8

Vynechali jsme vaši akci? 

Napište nám na 

pokorny@nasregion.cz 

a v následujícím vydání 

uveřejníme vaši pozvánku.

DOLNÍ 
BŘEŽANY 3

Zábavný Rapid 
Spaceback

44 BEZPEČNOST

policistépolicisté
AUTOTEST

Chybí  nám 
policisté
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Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Čenětice, Černíky, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dubiny, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Hostěradice, Chlomek, Chomutovice, Chotouň, 

Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Kunice, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Modletice, Mokřany, Nechánice, 

Nová Hospoda, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Osnice, Petrov, Petrov, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Průhonice, Psáry, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Sázava, Skalsko, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Štiřín, 

Těptín, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Všedobrovice, Všešímy, Zahořany, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole  Veřejně dostupná místa: OÚ Jesenice, ELLA Jesenice, STAP - Staročeské pekárny , Swiss Cheese, Elysium Spa, , OÚ 
Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, Pivovarská restaurace Uhříněves, Restaurace pod Ledem, Zimní stadion a Řeznictví-Jídelna Kadlec Velké Popovice, Pizzerie 
Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola, obchodní centrum ABC Sulice 

Jihovýchod

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 19 350.

ZŠ Kamenice 

Životopis můžete zasílat na e-mail: 

reditelka.zskamenice@tiscali.cz

Kontaktní osoba:

Pavlína Tolarová 

tel. 731 449 238

Zimní stadion 
Velké Popovice 

hledá 
zamestnance 

na pozici 

LEDAR
/ÚDRZBÁR

Bližší info na 
tel. 603 897 510, 
pan Chochola.

RESTAURACE VE VELKÝCH POPOVICÍCH 
PŘIJME 

KVALIFIKOVANÝ 
OBSLUHUJÍCÍ 
PERSONÁL
DOBRÉ PLATOVÉ A PRACOVNÍ PODMÍNKY ! 
INFORMACE NA TEL: 607559851 , 602 834 699

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

pracovníka na pozici

LEPENÍ TISKOVÝCH

FOREM – ŠTOČKŮ

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

PERSONÁLNÍ INZERCEPERSONÁLNÍ INZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY
16. 2. – 10:00

• Nedělní divadélko. Divadlo Kůzle 

Zazpívejme notu pro Otu, cena: 50,- 

Kč, rezervace nutná, www.brezanek.

cz, brezanek@gmail.com 

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

a autobusy. 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

23. 2. – 15:00
• Divadelní představení pro děti. 
Pohádka Jo, náš Jonáš na motivy 

Miloše Macourka v podání Studia 

Damuza. Představení se koná v Nest-

4Kids, délka 40 min., vhodné pro 

děti od 3 let. Více informací na www.

nest4kids.com nebo na emailu info@

nest4kids.com

JESENICE 
21. 2. od 19:30

• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

22. 2. od 20:00 
• Maškarní ples SK Olympie Dolní 
Břežany. Kulturní centrum Jesenice, 

Budějovická 303 

26. 2. od 19:00
• Zábavný  pořad pro seniory: Zá-
bavně o stáří. Účinkují Aleš Cibulka 

a Vladimír Hron. Kulturní centrum Je-

senice, Budějovická 303 

28. 2. od 19:30 
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

1. 3. od 14:00
• Masopust. Sraz průvodu v mas-

kách před ZŠ Jesenice, od 16:00 

program ve společenském centru pro 

děti i dospělé.

7. 3. od 19:30
• Tančírna. Kulturní centrum Jese-

nice, Budějovická 303 

15. 3. od 8:30 
Floorbalový  turnaj, v tělocvičně 

ZŠ Jesenice

15. 3. od 20:00
• Ples obce Jesenice. Orchestr Jo-

sefa Hlavsy, hostem večera Václav 

Noid Bárta. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

21. 3. od 19:30 
• Tančírna. Kulturní centrum Jeseni-

ce, Budějovická 303 

4. 4. od 20:00
• Divadelní představení: Mobil 
story. Hrají: Valerie Zawadská a Pa-

vel Nový . Kulturní centrum Jesenice, 

Budějovická 303 

JÍLOVÉ U PRAHY
15. 2. od 15:00

• Příhody včelích medvídků. Zahraje 

divadlo věž v sále kulturního centra.

Do 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/

22. 2. od 9:00 do 12:00
Masopustní jarmark. Masarykovo ná-

městí před obecním domem.

22. 2. od 13:30
• Zimní turnaj žen „DUŠEK CUP“. 
Hřiště FC Jílové

25. 2. od 14:00
• Dobře utajené housle. Pořad Jit-

ky Foltýnové v sále kulturního centra. 

Nejen pro pamětníky a milovníky lite-

rárně hudebních pořadů.

1. 3. od 14:00
• Vernisáž výstavy Staré tvrze 
a feudální sídla Jílovska. Regionální 

muzeum Jílové

15. 3. od 20:00
• VII. Reprezentační ples města 
Jílové u Prahy. K tanci a poslechu 

hraje Čejka band, předtančení – dvoj-

násobný vítěz StarDance Jan Onder, 

bubenická show – Jumping Drums, 

slosovatelné vstupenky, bohaté ceny. 

Sokolovna Jílové

Do 6. 4. 
• Výstava soch Josefa Vaška. Zají-

mavé plastiky a umělecká díla s ne-

všedními názvy. Regionální muzeum

KAMENICE
15. 2.

• KAMENICKÝ PLES. Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Začátek 19:30 – 

Hraje kapela ČEJKA BAND. Na zahájení 

hraje JAZZ KVARTET, bohatý program

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,-

PRŮHONICE
28. 2. od 20:00

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

fi lmu Vavřincem Menšlem) Knihovna 

Průhonice

• Akce Knihovny Průhonice:
• 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. Inspiraci a nové po-

znatky na přednáškách může načerpat 

jak laická, tak i odborná veřejnost.

Program přednášek:
• 20. 2. Zahrada středověku – kláš-

terní zahrady, hradní zahrady, měst-

ské zahrady, obory

• 6. 3. Italská zahrada – zahrady 

Boboli, Královská zahrada a zahrady 

pod Pražským hradem

• 20. 3. Francouzská zahrada – 

Vaux-le-Vicomte, Versailles, Petrod-

vorec, Milotice

• 3. 4. Anglická zahrada – Stowe, 

Kew, Wörlitz, Krásný Dvůr u Podbořan

• 17. 4. Krajinářská zahrada – Mus-

kau, 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 pokraču-

je každou druhou středu, závěrečný 

seminář proběhne v květnu. Cena 

semestru je 300 Kč. Téma si volí se-

nioři sami. Ke studiu je vhodný po-

čítač, není ale podmínkou. Kdo má 

o studium zájem, přihlaste se mailem 

na malkova@psary.cz nebo na tel. 

602 714 101

ŠTIŘÍN
23. 2.

• Jana Boušková. Mozart – Spohr – 

Camille Saint-Saëns

8. 3.
• KVĚTINOVÝ PLES – vítání jara 

v tanečním rytmu. Zámek Štiřín – 

Ringhofferova 711, 251 68 Kame-

nice. Hraje Orchestr Josefa Hlavsy. 

Večerem provází Hanka Heřmánková 

a Václav Větvička

28. 3. 
• VoKoBere – Jiří Vondráček, Petr 

Kocman a Tomáš Berka Zámek Štiřín 

– Ringhofferova 711, 251 68 Kameni-

ce. Začátek 19:30 hod.

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. Každý týden 

dvě témata – Kouzelná geometrie 

a Lidské zdraví. Můžete si vybrat je-

den z kurzů nebo navštěvovat oba. 

Kontakt: 605 865 712 Lucie Fusková

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek 

z cyklu Pohádkohraní M. Rejnová 

organizuje v RC Baráček nový kurz 

DRAMAŤÁČEK určený pro děti (bez 

rodičů) od 4 do 8 let. Každé sudé 

pondělí budeme tancovat, zpívat, 

hrát, vyprávět, improvizovat, vyrábět 

masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Rezervace a info: micha-

ela.rejnova@seznam.cz

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

RC Baráček zve milovníky pohádek 

na další 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 vláček nás zaveze do po-

hádky, 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

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
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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

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz rozvoz osob a jíd

el 

Sobota 1. března ve 20:00

Kapela B.U.M 
ROCK

INZERCEINZERCE

JESENICE – Známý  moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se 

rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve městech České republiky. 

Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky 

o praktický ch tématech, která se tý kají péče o seniory, ale také zdravého 

a aktivního stárnutí. 

Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinný m příslušníkům, 

kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. 

Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, 

které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během 

večera několik písní ze svého repertoáru. 

Společenské centrum Jesenice – Zábavně o stáří 
Účinkují: Aleš Cibulka, Vladimír Hron a místní odborníci na
problematiku stáří, zdravotních a sociálních služeb.
Vstupenky v prodeji v pokladně OÚ Jesenice za 40 Kč

Zábavně o stáří? Ale ano! 
Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron



Návštěvníci se mohou seznámit 

s principem 3R (reduce, reuse, 

recycle), který říká např. to, že 

nejlepší odpad je ten, který vů-

bec nevznikne, když už odpad 

vznikne, je dobré ho nějak dru-

hotně využít a když se to ne-

podaří, je důležité nabídnout 

odpad tříděním těm firmám, 

které si s ním poradit dovedou. 

Výstava je velmi komplexní - od 

představení nejrůznějších oba-

lových materiálů a jejich výroby, 

ukazuje různé druhy potravin, 

systémy certifikace kvality a po-

dobně. Žáci ve Vraném připra-

vili i možnost aktivně se zapo-

jit. V rukodělné dílně si můžete 

rozvíjet fantazii i zručnost při 

výrobě užitkových či okrasných 

předmětů z odpadu, ale i vyrobit 

vlastnoruční papír. 

Výstava bude otevřena do kon-

ce února ve všední dny mezi 

8:00 – 17:00 a pokud ji chcete 

navštívit, stačí se domluvit s ve-

dením školy, případně s vycho-

vatelkami ve školní družině. 

Všichni jsou vítáni.   (pok)

Ekologické desatero:
1. dodržujme pravidlo 3R (redu-

ce, reuse, recycle)

2. přemýšlejme v souvislostech 

(o svém nakupování a spotřebě)

3. mezi obalovými materiály jsou 

velké rozdíly ve vztahu ke zdra-

ví, ke stavu životního prostředí 

i mezilidských vztahů – vnímej-

me je a využívejme své znalosti 

při rozhodování 

4. nebezpečným látkám a mate-

riálům je dobré se vyhýbat

5. obaly nám o sobě a o výrobku, 

který ukrývají, hodně prozrazují 

– je důležité umět a chtít tyto in-

formace číst a reagovat na ně

6. je dobré se co nejvíce vyhýbat 

slazeným nápojům (i nápojům 

v light verzi), obalům z pvc, po-

lystyrenu a hliníku

7. život se dá prožít zajímavě-

ji než pouhým nakupováním 

a konzumováním

8. chovejme se tak, abychom li-

neární vztah mezi surovinami 

a odpady změnili v cyklus

9. planetu jsme si půjčili od 

svých potomků, je třeba jim ji 

v pořádku vrátit

10. každý má svůj díl odpovědnos-

ti za své zdraví a za stav planety

Zdroj: Ekoškola v ZŠ Vrané nad Vltavou
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Pomozte s výstavou
Od 11. do 18. května 2014 se 

uskuteční v KD Kamenice 

výstava Olešovice a Struha-

řov v proměnách času. Budu 

velmi vděčná všem obča-

nům, případně i přespolním 

z okolí, kteří mi poskytnou 

informace a podělí se o své 

vzpomínky. Uvítám též za-

půjčení dokumentů, přede-

vším fotografií, pohlednic 

a dalších podobných mate-

riálů. Pořídím si jen kopie 

a samozřejmě vše v pořádku 

obratem vrátím. Případně mi 

je můžete poslat oskenované 

e-mailem.

Mgr. Vlasta Hartvichová

tel. 605 923 107 nebo 734 127 100

Sběrný dvůr se otevírá
VESTEC – Již v únoru se ote-

vře sběrný dvůr v areálu AGRO 

Jesenice ve Vestci. Občané tam 

mohou svážet veškerý odpad 

kromě bioodpadu. Vestecký 

sběrný dvůr bude sloužit vý-

hradně komunálním účelům, 

i proto vedení obce stanovilo 

maximum odevzdané staveb-

ní sutě na 300 kilogramů ročně 

pro jednu domácnost. Sběrný 

dvůr bude v provozu dva dny 

v týdnu: ve středu otevírá ve 

12 hodin a zavírá ve 21 hodin, 

v sobotu se začíná od 8 hodin 

a končí se ve 14:00. Cena li-

kvidace je součástí poplatku 

za komunální odpad. Sběrný 

dvůr vyšel celkem na 3 miliony 

korun, z toho 2,7 milionu bylo 

hrazeno z dotace Státního fon-

du životního prostředí.

Olympiáda 
po vesnicku?

Na sobotu 21. června 2014 

připravuje SK Kamenice 

ve spolupráci s komisí pro 

sport a kulturu 1. ročník 

soutěžního dne s názvem 

Kamenické obecní hry. 

Účastníky čeká sportovní 

klání v 10 kolektivních dis-

ciplínách, z nichž část bu-

dou míčová utkání (volej-

bal, nohejbal, minikopaná) 

a část netradiční žertovné 

soutěže (přetahování la-

nem, hod kamenem, kolo-

běžky, hlavotočky, jabko-

lov atd.). Vyzýváme tímto 

kolektivní zájemce o účast 

v KOH 2014, aby zasla-

li předběžnou přihlášku 

s uvedením názvu osady 

(spolku) a kontaktní osoby 

do 20. února na adresu pa-

vel.zitko.kam@gmail.com.

Solidarita za 111 milionů
Fond solidarity Evropské 

unie by měl pomoci při fi-

nancování povodňových 

škod v krajích zasažených 

loňskými povodněmi. Pro 

Středočeský kraj činí před-

pokládaná maximální výše 

příspěvku 111,1 miliónů 

korun. O tyto finanční pro-

středky budou moci požádat 

více než čtyři stovky našich 

obcí, které byly poškozeny 

letošní povodní, ale i obec-

ní či krajské organizace. 

„Za oprávněnost finančních 

prostředků nárokovaných 

z fondu budeme odpovídat 

my, tedy Středočeský kraj. 

Ministerstvo financí předpo-

kládá, že by činnost spojená 

s podáváním žádostí o tento 

typ příspěvku, byla zahájena 

už koncem tohoto měsíce,“ 

uvedl hejtman Josef Řihák. 

Pozor na zloděje
HERINK – V noci na nedě-

li 26. ledna se po obci Herink 

pohybovali tři muži romské-

ho původu, kteří byli přisti-

ženi při pokusu o vloupání 

do budovy OÚ a byli viděni 

i v jiných částech obce při 

obhlížení automobilů a sta-

veb. Byli vybaveni slzným 

plynem (který neváhali po-

užít) a železnou tyčí. Inci-

dent byl nahlášen na policii. 

Tragédie na okruhu
Dopravní nehoda osobního 

automobilu a kamionu se sta-

la na pražském okruhu mezi 

sjezdem na Jesenici a Vest-

cem, kde došlo ke smrtelné-

mu zranění. Pomocí vypro-

šťovací techniky oddělili od 

sebe hasiči havarované vozy 

a řidiče osobního automobilu 

předali do péče zdravotníků.

Foto: Milan Pacík, HZS Praha

Změna v proplácení 
poplatků

KRAJ – Rada Středočeského 

kraje změnila podmínky pro 

proplácení regulačních po-

platků, které uhradili pacienti 

ve zdravotnických zařízeních 

na území kraje. Kraj uhradí 

poplatky pouze za uplynu-

lé čtvrtletí. Hradit poplatky 

však bude kraj i nadále, změ-

nil se jen způsob proplácení, 

který by měl být jednodušší 

a rychlejší. Změna platí od 

28. ledna. Dosud kraj vyplatil 

celkem 42,6 milionu Kč a vy-

hověl 22 525 žadatelům. 

Srazil chodce a ujel
KAMENICE – Policie hle-

dá svědky dopravní nehody 

u golfového hřiště na Štiříně. 

Ve středu 15. ledna ve 12:15. 

neznámý řidič srazil dvaaše-

desátiletého muže, který utr-

pěl lehká poranění. Z místa 

nehody ujel a pokračoval 

v  jízdě směrem na Štiřín. 

Svědci se mohou přihlásit na  

974  882  458, 974  882  451 

nebo 158.

Krátké zprávy připravil 

Zbyněk Pokorný

ŘÁDKOVÁ 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. 728 473 687

• Soukromé lekce angličtiny 

a němčiny. Tel. 733 363 404

• Práce na dálku - 731 902 524

• Při-výdělek / brigáda z domu 

přes internet. Vážní zájemci 

volejte 775 316 567

• Malá cukrářská výrobna 

ve Zvoli, hledá cukráře-cuk-

rářku na hlavní nebo ved-

lejší pracovní činnost. In-

formace na telefonním čísle 

776 613 355.

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

VAN GILLERN s.r.o.

NABÍZÍME
K PRONÁJMU

SKLADOVÉ/VÝROBNÍ 

PROSTORY! (90m2)

ve výrobním areálu
v Kamenici – Olešovicích

Volejte:

602 200 020

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

INZERCEINZERCE

Dobrý den, co mám dělat 
s nalezenou věcí a kolik je 
podle nového občanskho 
zákoníku nálazné?  Luděk B.

Při nálezu věci je 

třeba předem zhod-

notit, zda jde o věc 

ztracenou, opuště-

nou nebo ukrytou. 

Opuštěnou věcí se 

rozumí třeba starý 

obraz, který někdo 

odloží u popelnice a předpokládá 

se tak, že se ho původní vlastník 

chce zbavit. Občanský zákoník 

stanoví, že byla-li movitá věc, kte-

rá pro vlastníka měla zřejmě jen 

nepatrnou hodnotu, zanechána 

na místě přístupném veřejnos-

ti, považuje se za opuštěnou bez 

dalšího a takovou věc si jako ná-

lezce můžete přivlastnit. 

Pokud byste našel někde venku 

v parku na lavičce třeba knihu, 

je velice pravděpodobné, že ji 

zde čtenář jen zapomněl, a tudíž 

nemáte právo si ztracenou věc 

ponechat. V takovém případě 

je nejlepší vrátit ji majiteli (je-li 

podepsaná) nebo knihovně (je-

li opratřena razítkem). Pokud 

nenajdete žádné znaky, podle 

kterých byste poznal, kam věc 

vrátit, máte se podle zákona do 

tří dnů obrátit na obec, na jejímž 

území jste věc našel, nebo ji ode-

vzdáte provozovateli zařízení, ve 

kterém jste tuto věc našel (tedy 

nádraží nebo úřad). S obcí se 

můžete domluvit, že si nález ne-

cháte u sebe a pokud se do jed-

noho roku nepřihlásí její vlast-

ník, můžete s ní nakládat jako 

poctivý držitel. Po uplynutí tří let 

se pak stáváte jejím vlastníkem 

vy, nikdo se však v průběhu o věc 

nesmí přihlásit. 

U nalezení věci ukryté se postu-

puje stejně jako u věci ztracené, 

ale navíc nález musíte oznámit 

i vlastníkovi pozemku, na kterém 

jste věc našel. Pokud vlastník po-

zemku o úkrytu věděl, nebudete 

mít nárok na nálezné, které jinak 

u ztracené věci činí desetinu 

ceny nálezného.

PRÁVNÍ
PORADNA
Co dělat s nalezenou věcí

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

INZERCEINZERCE

Škola plná odpadků

Chytáme lupiče do fotopasti

VRANÉ NAD VLTAVOU 

Členové Ekotýmu druhého 

stupně základní školy 

připravili výstavu týkající se 

obalů, nakupování 

a hlavně odpadu.

Žáci vystavují odpadky, hrají si s nimi a tvoří z nich

„Chaty jsme začali kontrolovat minulý rok,“ říká Vladimír Bílek, velitel Městské policie v Jílovém u Prahy 

Mongolsko se vymyká předsta-

vám Středoevropana v mnoha 

ohledech. Nekonečná rozloha 

téměř neobydlených oblastí, 

neexistující dopravní infrastruk-

tura evropského typu a příroda, 

o které lze bez nadsázky říci, že 

je divoká, to vše tvoří Mongol-

sko jedinečným. Historie Mon-

golska, postavená na základech 

Čingischánovy říše, je dodnes 

patrná téměř na každém kroku. 

Snad jen Ulánbátar se začíná 

měnit ve standardní velkoměsto 

a ztrácí tak mnoho ze své histo-

rické atraktivity. 

Výstava probíhá v Galerii Jac-

ques, kterou najdete v prodejně 

nábytku na náměstí v Dolních 

Břežanech (www.galleryjac-

ques.com). Vstup je volný v ot-

víracích hodinách prodejny.

(pok)

DOLNÍ BŘEŽANY se 

na několik týdnů staly 

místem, kde se můžete 

bez náročného cestování 

seznámit se vzdáleným 

Mongolskem. Až do poloviny 

března zde probíhá výstava 

velkoplošných fotografií, která 

tuto zemi barvitě přibližuje.

Unikátní výstavu o zpracování odpadu připravili žáci vranské školy Foto: ZŠ Vrané

Fotograf Milan Štolba se orientuje zejména na výtvarnou a krajinářskou fotografii. 

V Mongolsku několik let pracoval a měl možnost detailně poznat tuto zemi, její oby-

vatele a zvyky. Svůj pohled a zkušenost přináší na více než třiceti fotografiích. S jeho 

pracemi se můžete seznámit také na stránkách www.photostolba.cz

Foto: Milan Štolba

„Ohlasy na kontroly jsou kladné. 

Samozřejmě v případě například 

náhlé hospitalizace kontrolujeme 

nejen chaty, ale i obydlí seniorů ve 

městě. Nejvíce práce bylo po led-

nové amnestii minulý rok, situace 

se naštěstí trochu uklidnila,“ sdělil 

Našemu REGIONU velitel Bílek.

V současné době městští strážníci 

spolupracují s firmou dovážející 

do Česka fotopasti a jiné bezpeč-

nostní pomůcky. „Nějakou tech-

niku budeme mít na rok bezplat-

ně zapůjčenou. Budeme tak mít 

větší přehled o městském majet-

ku,“ dodal šéf policistů. Skryté 

fotopasti hodlá městská policie 

používat i při odhalování zaklada-

telů černých skládek. (pok)

JÍLOVÉ U PRAHY – Chat 

a víkendových domků je 

v regionu několik tisíc. 

Mnoho z nich bohužel leží na 

samotě, kam se dostanou 

strážníci jedině pěšky. Při 

práci používají i terénní 

vozidlo Niva a motocykl.

Čingischán v regionu

Když do školky, tak do lesa

„V naší školce zajišťujeme vzdělání 

a výchovu dětí od 3 do 7 let zamě-

řenou na harmonický duševní a tě-

lesný rozvoj. Nabízíme celodenní 

provoz skupině 15 dětí vždy v do-

provodu 2 pedagogů. Malá věkově 

smíšená skupina tvoří společen-

ství, kde je prostor pro individu-

alitu a spolupráci,“ říká Veronika 

Zimmelová. Školní vzdělávací pro-

gram vychází z Kurikula podpory 

zdraví v MŠ, z konceptu Respek-

tovat a být respektován, waldorf-

ské, intuitivní a lesní pedagogiky 

a v neposlední řadě ze zkušeností 

týmu občanského sdružení.

Místo interaktivní tabule prožitky 
z přírody a obecní komunity
Zázemí školky tvoří vytápěná vel-

ká maringotka a týpí na louce. Po-

blíž je les, niva a potok. V docház-

kové vzdálenosti se nachází pole 

a rybník. S dětmi se dá dojít i do 

centra Kamenice, což umožňuje 

navštěvovat kulturní dům s kni-

hovnou a zapojit se do života obce 

– třeba spolupořádáním obecní-

ho masopustu. Díky celoročnímu 

kontaktu s přírodou a aktivnímu 

komunitnímu životu se děti učí 

vnímat svět v souvislostech. 

Pro příští rok mají podle slov paní 

Zimmelové ještě volná místa. Jak 

se přihlásit? „Přistupujeme k dě-

tem i rodičům individuálně. Na 

telefonním čísle 773 776 390 nebo 

přes vzkazník na www.devetsil.eu 

je možné si domluvit den návštěvy 

ve školce a po vzájemném bližším 

seznámení požádat o zápis dítěte,“ 

dodává paní Zimmelová.  (pok)

KAMENICE – Občanské 
sdružení Devětsil v čele 

s koordinátorkou 
Mgr. Veronikou Zimmelovou 

stojí za projektem lesní 
mateřinky. Po třech 

letech zkušeností zahajují 
celotýdenní výuku.
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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

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!!!

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

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

Na první pohled budete mít do-

jem, že jste v moderní prodejně 

náhradních dílů, autodoplňků 

a potřeb pro motoristy, ale brzy 

zjistíte, že se nejedná o běžný 

typ prodejny s autodíly a doplň-

ky pro Vaše plechové miláčky. 

Vyberte si doma, vyzvedněte 
na prodejně
Zboží si můžete vybrat a objed-

nat v klidu třeba z domova přes 

internetový obchod na adrese 

www.adsc.cz nebo přímo v ka-

menné prodejně kde Vám s vý-

běrem pomůže profesionální 

tým prodavačů znalých veške-

rých podrobností a schopných 

doporučit konkrétní zboží přímo 

na míru. Navíc díky věrnostnímu 

programu získáváte již s prvním 

nákupem zajímavé slevy na 

kompletní sortiment, společně 

se zákaznickou kartou. Nehledě 

na to, že v pravidelných  akčních 

nabídkách jsou zohledněny se-

zónní produkty ještě za výhod-

nějších podmínek.

Pod křídly „Autoservisu roku“
Zakoupené zboží vám ochotně 

namontují v mateřském Auto-

servisu Borek v Jílovém u Prahy. 

(Autoservis roku 2012, o kterém 

jste v Našem Regionu četli již ně-

kolikrát). Výhoda této služby je 

především v plně uznané záruce 

na zakoupení i montáž dílu a tak 

případná reklamace je velmi 

snadná a rychlá. 

Vůz vám odvezeme, náhradní 
přistavíme
S vozidlem  kvůli montáži ne-

musíte cestovat do servisu 

osobně, můžete využít další 

poskytovanou službu – Pick Up 

servis,  kde při prodeji dílu je 

zákazníkovi nabídnuto sepsá-

ní zakázky se servisem přímo 

v prodejně autodílů a profesi-

onální a školený mechanik  si 

sám pro zákazníkovo vozidlo 

přijede a po montáži dílu opět 

vrátí zpět do prodejny. Trápí 

Vás, že budete po dobu mon-

táže dílu bez vozidla? Nemusí, 

protože jste v moderním centru 

služeb pro motoristy a to dispo-

nuje i vlastní autopůjčovnou, 

kde si okamžitě můžete zapůjčit 

vůz za bezkonkurenční ceny. 

Potřebujete pojištění? 
Vše vyřídíme za vás
Potřebou každého motoristy je 

i myslet na pojištění svého auto-

mobilu a to je další služba, kterou 

Vám ADSC.cz nabízí. Centrum 

spolupracuje se  největšími po-

jišťovnami působících na území 

ČR a tak lze dosáhnout na nej-

výhodnější nabídky při sjednání 

zákonného i havarijního pojiš-

tění. Veškerou agendu spojenou 

s výpovědí staré nevýhodné po-

jistky za Vás personál servisního 

centra samozřejmě vyřídí.

Kontakty:
ADS Centrum s.r.o .

Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany

E-mail: info@adsc.cz

Tel: +420 702 287 969

Tel: +420 702 287 970

PRPR

Sháníte autodíly? Už nemusíte!
ADSC.cz  – moderní centrum služeb pro motoristy najdete v Dolních Břežanech

Nově otevřené centrum 

služeb pro motoristy najdete 

od ledna na rohu ulic Pražská 

a Ke Kapličce v Dolních 

Břežanech. Jedná se 

o moderní až revoluční řešení 

potřeb všech motoristů. 

Co je

ADSC?
AD – autodíly 

SC – servisní centrum 

.cz – internetový obchod

www.adsc.cz

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

Tel.: 241 950 776, 241 950 409, fax 241 950 300

www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

SOUp nabízí vyučení a studium v těchto oborech:
tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou

Cukrář / Prodavač / Kuchař / Kuchař – číšník
dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou Podnikání

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  18. 2. 2014 od 10-17 hod. Ostatní dny po tel. domluvě.
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Jízda s ním je mimořádně zábav-

ná. Proč zrovna zábavná? K naší 

testovací jízdě jsme měli k dis-

pozici akční model Škoda Rapid 

Spaceback StylePLUS s moto-

rem 1,2 TSI, který má 77 kW (105 

koní). A právě tento koncernový 

motor nás oslovil: Je mimořád-

ně živý, díky turbu zabírá již při 

nižších otáčkách. Odpich vozu 

je pozoruhodný: Na „dvojku“ 

auto vylétlo během 

pár vteřin 

až do stokilometrové rychlosti. 

Koho však tento druh adrenalinu 

nebaví a chce jezdit klidně a hlav-

ně úsporně, toho tento motor také 

nezklame: Dá se s ním jezdit za pět 

a půl litru benzínu na 100 kilome-

trů, mimo město dokonce i pod 

pět! Není se co divit, že stejný mo-

tor najdeme např. ve Škodě Octa-

vii, VW Golf či Seatu Leon.

Když vidíte hvězdy na nebi
Model Rapid Spaceback Style-

PLUS má výrazné akční prvky. 

Jedním z nich je pevná panora-

matická střecha, která plynule 

přechází v prodloužené okno 

zadních dveří, kde tónované sklo 

končí asi o deset centimetrů níže 

než u běžného provedení. Spo-

jením těchto prvků vzniká jedi-

nečný vizuální dojem. Součástí 

designových úprav jsou též čer-

ně zabarvená zrcátka a střešní 

spojler, černé přední mlhovky, 

barevně odstíněné zadní sdruže-

né svítilny a další vychytávky. 

Musím říci, že mě nejvíce za-

ujala ona panoramatická stře-

cha. Dovnitř vozu skrze ni vidět 

není, posádka auta má však 

mimořádný výhled na vše, co 

se děje nad vozem. Vzhledem 

k zimě jsme to nezkoušeli, ale 

představa romantického večer-

ního pozorování hvězd na nebi 

(samozřejmě ne za jízdy!) nám 

doslova brala dech. Střecha 

je zatmavená proti UV záření, 

v případě palčivého slunce se 

dá zevnitř zatáhnout zastiňu-

jící žaluzie. A co je důležité: 

„Skleněná“ střecha nemá žád-

ný negativní vliv na bezpečnost 

posádky; na střeše můžete vozit 

i běžný zavazadlový nosič.

Přesné řazení a ostré brzdy
Řadicí páka Rapidu se mi na první 

pohled zdála krátká. Je to ovšem 

otázka zvyku a když si podepře-

te ruku sklopnou podpěrkou, 

padne řidiči přímo do ruky. Řa-

zení je díky kratší dráze rychlejší 

a hlavně přesnější, než bývá zvy-

kem u jiných značek. Ocenil jsem 

i šestistupňovou převodovku. 

Méně zkušeným řidičům pak pa-

lubní počítač poradí, kdy přeřadit 

na vyšší stupeň. Vůz byl vybaven 

poslední generací elektronické-

ho brzdového stabilizačního sys-

tému ESC. Což spolu s klidným 

podvozkem a vynikajícím moto-

rem z Rapidu Spaceback vytváří 

takřka dokonalé auto. 

Unikátní záruka FEMAT
Pátrali jsme, kde v našem regi-

onu najdeme specializované-

ho prodejce vozů Škoda. Našli 

jsme ho ve firmě FEMAT Rado-

tín, která je již přes dvacet let 

autorizovaným prodejcem vozů 

Škoda a má zde i servis, STK 

a prodej prověřených ojetých 

vozů v programu Škoda Plus 

(více na www.femat.cz). Podob-

ných autorizovaných prodejců 

je v Česku sice přes dvě stě – ale 

FEMAT Radotín je v něčem vý-

jimečný. Pouze u nich totiž od 

1. ledna při koupi nového vozu 

Škoda odjedete s exkluzivní 

prodlouženou zárukou na pět 

let nebo 150 000 ujetých kilo-

metrů.  A to zcela zdarma!    

Michal Korol  

RADOTÍN – Do prestižní společnosti hatchbacků nižší střední 

třídy zamířila mladoboleslavská Škoda Auto svým modelem 

Rapid Spaceback. Oproti „obyčejnému“ Rapidu je Spaceback 

na první pohled kratší, s výraznými sportovními prvky.

V Radotíně jsme hovořili 

s Jaroslavem Erhardem, 

prodejcem nových vozů. 

� Jaký je jeho názor na nový 

Rapid Spaceback?

Vůz je povedený nejen desig-

nově, ale především technicky. 

Oproti Rapidu s karosérií lift-

back, která přišla před rokem 

a půl, se zklidnil podvozek, 

který již není tak tvrdý, jako 

dříve. Tohle auto se už chová 

jako „dospělý“ vůz. To, že jste 

ho označil jako „zábavné“, 

mohu jen potvrdit. Nový Rapid 

Spaceback má hezky sladěný 

podvozek, brzdy a motorizaci; 

jízdu s ním si užije opravdu 

většina zákazníků.

� Komu byste Rapid Space-

back doporučil?

Všem, kteří dokážou ocenit 

bezpečnost, poměr ceny, vý-

konu a výbavy vozu, tedy za-

čínajícím i zkušeným řidičům, 

ale také jako rodinný vůz. Je 

mimořádně atraktivní model 

s dostatkem vnitřního pro-

storu pro posádku, je vybaven 

předními, bočními i hlavo-

vými airbagy. Jeho předností 

je mj. velký zavazadlový pro-

stor s objemem 415 litrů (po 

sklopení zadních sedadel pak 

1 380). Nejlepší je se o tom 

přesvědčit osobně, proto vás 

zveme do našeho autosalonu 

FEMAT Radotín. Těšíme se na 

vaši návštěvu.

Autosalon FEMAT ŠKODA
Výpadová 2313 • Praha 5 – Radotín

Tel. 800 400 104 • www.femat.cz

Zábavný Rapid Spaceback

Zveme vás do našeho autosalonu Foto: Michal Korol 

FEMAT Radotín je v něčem 

výjimečný. Pouze u nich totiž od 

1. ledna při koupi nového vozu 

Škoda odjedete s exkluzivní 

prodlouženou zárukou na pět let 

nebo 150 000 ujetých kilometrů.  

A to zcela zdarma!   Foto: FEMAT
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tel.: 603 244 767
Psáry-Dolní Jirčany

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

PALIVOVÉ 
DŘÍVÍ
Štípané – tvrdé, měkké 
včetně dopravy a vykládky
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Dlouho připravovaný projekt ad-

resného zvaní občanů na preven-

tivní prohlídky byl zahájen. Jde 

o historicky největší a organizač-

ně nejsložitější akci nejen v his-

torii České republiky, podobný 

program dosud nebyl celoplošně 

organizován nikde v Evropě. Pro-

jekt zvaní vychází z toho, že díky 

organizovanému screeningu ná-

dorů prsu od roku 2003 došlo ke 

snížení úmrtnosti u českých žen 

na zhoubný nádor prsu o 30%. 

Přes tyto úspěchy dochází na pre-

venci prsní žlázy doposud jen 56% 

žen. Podobně nedostatečný počet 

žen dochází na gynekologickou 

prevenci a dokonce jen mizivé 

procento žen a mužů dochází na 

prevenci nádorů tlustého střeva. 

Od ledna 2014 rozesílají všechny 

české zdravotní pojišťovny obálky 

s pozváním na preventivní vyšet-

ření ženám i mužům. Bílou obál-

ku dostanou ti občané, kteří se 

v posledních 3 letech nedostavili 

k některému ze tří probíhajících 

preventivních programů: 

• Mamografický screening, kdy 

jsou za pomoci preventivní ma-

mografie vyhledávány nádory 

prsní žlázy. Dopisem budou zvá-

ny ženy ve věku 45-70let, které se 

v posledních třech letech nedo-

stavily na preventivní mamogra-

fii. Na preventivní vyšetření prsu 

mají nárok i seniorky nad 70 let, ty 

však nebudou zvány adresně. Pre-

ventivní mamografické vyšetření 

mohou provádět jen centra s akre-

ditací Ministerstva zdravotnictví, 

jako je screeningové mamografic-

ké pracoviště  BREAST UNIT PRA-

GUE, Mamma centrum Háje. 

• Gynekologické preventivní 

vyšetření zaměřené na vyhle-

dávání zhoubných novotvarů 

děložního hrdla. Budou zvány 

všechny ženy ve věku 25-70 let, 

které nemají v posledních třech 

letech ve své pojišťovně záznam 

o preventivním vyšetření.

• Vyšetření pomocí testu na 

okultní (skryté) krvácení do 

stolice, které odhaluje nádory 

tlustého střeva. Obeslány budou 

všechny ženy i muži ve věku 50-

70 let, kterým v posledních třech 

letech nebyl test proveden. Test 

ve formě malého psaníčka je k vy-

zvednutí u vlastního praktického 

lékaře a každý sám si podle návo-

du test tři dny za sebou provede. 

Psaníčko pak opět vrátí lékaři.

Projekt adresného zvaní je dvou-

letý, zvací dopisy budou přichá-

zet postupně, občané je budou 

dostávat poštou v následujícím 

měsíci po narozeninách.

Adresné zvaní na vyšetření je 
největší preventivní akcí v historii ČR

INZERCEINZERCE

PRPR

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

INZERCEINZERCE

Územní odbor Praha – venkov Jih 

se prakticky překrývá s územím, 

kde vychází naše noviny, a tak 

si schůzku nemůžu nechat ujít. 

V Mnichovicích, kde sídlí vedení, 

se scházím s panem Chalupou 

a kpt. Ing. Bc. Ladislavem Nová-

kem, vrchním komisařem územ-

ního odboru Jih. Kapitán Novák 

velí více než dvěma stovkám po-

licistů na šesti obvodních praco-

vištích v našem regionu. I k němu 

budou mířit nové posily, které 

policie v těchto dnech hledá.

Máte zájem? Začnete od píky
Nepočítejte s tím, že budete hned 

vyšetřovat vraždy na 1. oddělení. 

„Noví uchazeči samozřejmě ne-

mohou hned vyšetřovat, chce to 

čas. Obvykle začnou v uniformě 

v terénu, například u dopravní či 

pořádkové policie. Další služeb-

ní postup závisí na výsledcích,“ 

říká kapitán Novák. Samotný ná-

bor podle jeho slov není zrovna 

jednoduchý – řada uchazečů po-

hoří na psychotestech, které jsou 

náročnou zkouškou přijímacího 

řízení. Následuje zdravotní pro-

hlídka a fyzické testy. 

Co musíte zvládnout 
při fyzických testech?
• Běh mezi metami na čas (po-

kud jste běhali naposledy na zá-

kladce při tělocviku, zkuste ještě 

potrénovat, než se přihlásíte)

• Kliky (jestli jich uděláte jen pět 

v řadě, tak se ani nehlaste a zkus-

te hledat práci někde u pokladny)

• Běh na 1 000 metrů na čas 

(1 000 m je pro znalé jeden kilo-

metr – to už se trochu zadýcháte)

• Motorické cvičení (jestli se vám 

točí hlava pokaždé, když si zava-

zujete tkaničky, tak nic pro vás)

Jak vypadá ideální uchazeč? 
Tuhle otázku komentovali oba pá-

nové s úsměvem: „Je fyzicky a psy-

chicky zdatný, bydlí pět minut ces-

ty od oddělení, je schopný pracovat 

i 26 hodin denně.“ Poněkud vážně-

ji už dodávají: „Musí mít k té práci 

vztah a nebrat službu u policie jako 

poslední možnost, když už nemůže 

sehnat práci. Navíc, hledáme v ide-

álním případě uchazeče z regionu, 

ne z Moravy, které tu vyškolíme, 

a oni nám pak odjedou domů.“ 

Náš region v číslech
Ročně 1 500 dopravních událostí 

či nehod. Každá jednadvacátá s al-

koholem. Policisté přijdou ročně 

do kontaktu s 15 tisíci osobami.

Kriminalita: Převládá majetková 

trestná činnost, vloupání do vo-

zidel, v závěsu jsou vloupání do 

chat, domů, areálů firem apod.

Hejtman chce víc policistů
V navýšení počtu policistů podniká 

kroky i hejtman Josef Řihák. Ten 

se chce co nejdříve setkat s novým 

ministrem vnitra Milanem Cho-

vancem. „Pozval jsem pana minis-

tra na návštěvu do středních Čech. 

Chci s ním hovořit o dalším zvýšení 

počtu policistů v kraji, o vzniku no-

vých policejních služeben i o pro-

jektech prevence kriminality. Schá-

zet se chci i s vámi, zástupci měst, 

a vymýšlet, jak zlepšit bezpečnostní 

situaci a zvýšit pocit bezpečí našich 

spoluobčanů,“ dodal hejtman.

Zbyněk Pokorný

� Jste funkcionářem středně vel-

kého sportovního klubu. Co pro 

takovou obec, jakou jsou Psá-

ry, znamená sport a třeba kon-

krétně fotbal? Je to do jisté míry 

i společenská záležitost?

Místní fotbalový klub Rapid 

Psáry se k tomuto přímo nabízí 

jako jedna z možností se spo-

lečensky setkávat a bavit. Při 

současném způsobu života se 

pro mládež a dospělé ukazuje 

stále větší potřeba trávit volný 

čas aktivním pohybem. Nutno 

zdůraznit, že nejen fotbal, ale 

i ostatní sportovní a zájmové 

spolky např. Sbor dobrovol-

ných hasičů či tenisté tuto po-

třebu pomáhají naplnit. 

� Jaké máte největší problémy 

při výchově nových fotbalistů 

a sportovců vůbec?

Problémy jsou asi všude stejné 

a v našem klubu určitě nejsou 

ani větší ani menší než v jiných 

klubech. Pominu-li problémy 

s financováním činnosti klubu 

a stálý boj o přežití, se nám zatím 

daří se úspěšně držet nad vodou. 

Hodně by nám pomohlo, kdyby 

byrokratická regulace FAČR byla 

nastavena směrem k usnadně-

ní činnosti malých klubů a ne 

právě opačným. Pozitivně mu-

sím zhodnotit zájem a pomoc 

vedení obce a dalších sponzorů. 

Jinak co se týče mini přípravky, 

mám pocit, že situace se pomalu 

zlepšuje. Je to patrné na počtech 

nových dětí se zájmem o fotbal 

a o činnost v dalších klubech 

a spolcích.

� Jaká je spolupráce s rodiči, 

je známo, že právě rodiče jsou 

ochotni pro své děti udělat 

mnohdy i nemožné, jaké jsou 

vaše zkušenosti?

Spolupráce s rodiči je výborná. 

Upřímně řečeno bez jejich an-

gažovanosti by to ani nešlo. Náš 

klub si takového přístupu velmi 

váží a snažíme se vytvořit pro 

výchovu mládeže co nejlepší 

podmínky. Jako jediný klub na 

okrese Praha-západ jsme pro 

tréninky našich nejmladších 

uzavřeli dohodu s Coever Coa-

ching akademií, kde naši trénují 

pod vedením profesionálních 

trenérů. Jde o metodu učení fot-

balových dovedností pro děti od 

5 do 16 let. Tato metoda se sou-

středí na vývoj individuálních 

schopností v malém kolektivu 

hráčů. Výsledky takto pojatých 

tréninků se už projevují a soupe-

ři, třeste se. Pro žáky každoročně 

pořádáme týdenní soustředění 

na horách a žáci se nám odvdě-

čili svým umístěním na 1. místě 

své soutěže.

� S jakými plány a předsevzetí-

mi jdete do roku 2014, a to nejen 

vy osobně, ale i celý klub?  

Do roku 2014 jdeme s přáním 

pevného zdraví a nezdolné-

ho optimismu. Chtěli bychom 

úspěšně pokračovat v naší práci, 

a to nejen ve sportovní, ale i spo-

lečenské činnosti.  Jan Kotrba 

„Popovičtí se ujali jako první 

vedení, když se po přihrávce 

Marka Žohy prosadil Jakub 

Žoha střelou po ledě. Vedení 

udrželi 6 minut poté, co skó-

roval Malát střelou z pravého 

kruhu. Zbytek třetiny zářili 

brankáři, a tak se šlo do šaten 

za stavu 1:1. Druhou třetinu 

začali Popovičtí ve stejném 

tempu, hráli velmi útočně. 

Jaroslav Petrželka několik vte-

řin po návratu z trestné lavice 

nahrával krásnou žabičkou 

na volného Jakuba Chocholu, 

který střelou z první překonal 

brankáře, a Popovice se znovu 

ujaly vedení. To znovu trvalo 

šest minut, než po hezké kom-

binaci vyrovnal na 2:2 Petr 

Horčička střelou k pravé tyči. 

Ve 48. minutě se Jesenice ujala 

poprvé v utkání vedení, když 

se v přesilové hře prosadil To-

máš Patera přesnou střelou do 

pravého horního rohu branky. 

Dlouho vypadalo, že Jesenice 

své vedení udrží, ale Popovičtí 

dokázali také využít přesilov-

ky a dorážkou k tyči skóroval 

Petr Culka. Popovice se sna-

žily dotáhnout utkání k tří-

bodovému konci, ale štěstí 

se obrátilo na druhou stranu, 

a tak se rozhodovalo až v ná-

jezdech. Ani jeden ze střelců 

v prvních šesti nájezdech ne-

byl úspěšný, a tak přišla na 

řadu náhlá smrt. Za Popovice 

jel první nájezd Václav Med-

řický, ale neproměnil, a za 

Jesenici jel svůj druhý nájezd 

Petr Horčička, který střelou 

zápěstím do pravého horního 

rohu rozhodl o bodu navíc pro 

jesenické hokejisty.“

Diváků bylo 223. První utkání 

play-off sehrají Popovičtí v so-

botu 15. února od 18:30 hod. 

s Příbramí.  Jan Kotrba

O tom, jak žijí Psáry sportem, hovoříme s Vladimírem Zeithamelem

Obec i sponzoři fandí fotbalu
PSÁRY – Významnou 

roli tu hraje sportovní klub 

Viktoria Psáry. Protože 

zejména fotbalisté mají 

výrazné úspěchy i se podílejí 

na životě v obci, zapředli 

jsme hovor s členem výboru 

Vladimírem Zeithamelem.  

Pavel Kuka (třetí zprava) je nejen hráčem týmu Psáry, ale také často zavítá mezi mladičké fotbalisty tak jako na snímku, kde je 

i s Janem Kolerem (druhý zprava) při turnaji fotbalových nadějí v Psárech Foto: Viktorie Psáry

Tři turnaje probíhají od ledna 

na hřišti v Jílovém u Prahy. 

Turnaj starších žáků 

odstartoval 12. ledna, 

potrvá do 15. března. 

Zápasy se hrají každé 

sobotní dopoledne 

od 8.30 hodin. Turnaj 

dorost běží od 19. led-

na a vyvrcholí finálovými 

boji 16. března. A do třetice 

turnaj mužů B  – jediný zim-

ní turnaj mužů v okrese Pra-

ha-západ, kde domácí FC Jílové 

obhajuje loňské prvenství. 

Týmy v mužském turnaji:
• FC Jílové B

• Sokol Měchenice

• Slovan Hradištko

• Meteor Libeř

• Slavoj Davle

• AFK Radlík

• Šeberov

• SK Pikovice

Třešničkou na dortu 

pak bude zimní tur-

naj žen v kopané pod 

názvem „Dušek Cup“. 

Ten se uskuteční v so-

botu 22. února od 13.30. 

Všimněte si poetických ná-

zvů jednotlivých týmů, které 

se na hřišti v Jílovém představí:

• FC Jílové – Andílci

• AFK Radlík – Pink Ladies

• Újezd nad Lesy

• Velká Lečice

Finálový zápas je naplánován na 

18. hodinu. FC Jílové srdečně zve 

všechny fanoušky žen a sportu.

(pok)

Třešničkou na dortu jsou ženy

Horčička rozhodl derby
Jesenice – Velké Popovice 4:3 po nájezdech

VELKÉ POPOVICE 

V boji o postavení 

pro play-off zápasy 

se v sobotu 8. února 

utkali jeseničtí hokejisté na 

velkopopovickém ledu. 

O vítězi rozhodly 

až samostatné nájezdy: 

Petr Horčička vstřelil gól 

a Jesenice zvítězila.

 Zápas pro 

Náš REGION 

komentuje trenér Popovic 

Karel Holý:

Chybí nám policisté
Hejtman chce zvýšit počty policistů v kraji. Přihlásit se můžeš i ty!

MNICHOVICE 

Hledáme policisty, volá 

mi pan Chalupa, tiskový 

mluvčí územního odboru 

policie Praha- venkov Jih. 

„V pořádku, kdy se můžu 

zastavit,“ ptám se. „Sejdeme 

se s naším šéfem kapitánem 

Novákem,“ odpovídá.

Zatím nejvíc policistů nastoupilo loni v září. Slavnostní slib proneslo přes 80 nováčků. 

Na další nové uniformy teprve čekaji Foto: Policie ČR
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PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

S
 t

ím
to

 i
n
z
e
rá

te
m

S
L
E

V
A

 1
0

%
n
a
 s

e
rv

is
n
í 

p
rá

c
e

EDUCAnet – základní škola, gymnázium a SOŠ Praha s.r.o.
Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4 – Chodov, 776 276 456,

vanda.mullerova@educanet.cz

Hlavní partner školy:
„Učíme jinak, učíme smart — EDUCAnet 

powered by SAMSUNG“

Motta naší školy
Nadstandard
Komunikace
Odlišení
Zábava
Důvěra
Profesionalita

Proč k nám?
 Česko–anglická základní škola vyučující dle českého 
vzdělávacího programu
 Anglický jazyk učíme přirozeně – kombinovaná výuka 
v angličtině, metoda CLIL (Content and Language Integrated 
Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení)
 Rozšířená výuka cizích jazyků (Aj, Frj, Nj, Rj, Špj)
 Zaručujeme maximálně 16 dětí ve třídě
 Vyučujeme pomocí tzv. konstruktivistických přístupů – řešení 
problémových úkolů, tvořivá hra, inscenační, simulační, 
experimentální metody, myšlenkové mapy, brainstroming, 
metody dramatické výchovy
 K výuce využíváme také moderní technologie  
(PC, tablety, Samsung učebna)
 Zahraniční stáže po celé Evropě, partnerská škola v Kanadě
 Možnost sociálního stipendia

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

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

www.lepsi-znamky.cz
 info@lepsi-znamky.cz

 +420 603 452 641

Jazyková a vzdělávací agentura
Lepší známky nabízí:

 Jazykové kurzy pro děti a dospělé 

 Firemní jazyková výuka 

 Doučování školních předmětů 

 Přípravné kurzy na gymnázia a VŠ 

 Dopolední aktivity pro předškoláky 

 Reiky, koučink životní rovnováhy, EFT atd. 

 Psycholog, logoped, pedopsychiatr 

 Odborná příprava pro maturanty 

 Individuální kurzy deskriptivní geometrie a AutoCAD  

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice 

 – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 
Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz
Při odběru 20 q a více doprava do 30 km 
zdarma.

VYSÍLÁME NOVĚ
nové pořady | nové vysílače

91.2 MHz | 103.2 MHz 

www.dvojka.rozhlas.cz


