
PRAHA, ŘÍČANY – Ne-

zmaři totiž rádi experi-

mentují. Zahráli si už s fil-

harmoniky, bigbandem, 

ani ne za týden odstartuje 

jejich hvězdné turné, kde 

vystoupí i se známým jaz-

zmanem. Jak to všechno 

vzniklo, vysvětluje v roz-

hovoru Pavel Jim Drengubák, ba-

sista a kapelník slavné skupiny. 

Vidět a slyšet ji můžete v Praze 

14.  dubna v Divadle Hybernia 

nebo v říčanském Městském kul-

turním středisku, kde budou 24. 

dubna křtít svoji nejnovější desku. 

„V Říčanech půjde nejen o křest, 

ale i o jedno setkání v rámci na-

šich hudebních experimentů,“ 

prozrazuje Jim. „Kdysi jsme spo-

lupracovali s Třeboňskými pištci 

a jedna z členek, Lenka Sedláko-

vá, se tam vdala. Tak si s námi teď 

zapíská,“ dodává kapelník.

� Jste folková kapela a přitom 

čas od času hrajete se symfonic-

kými orchestry. Jak to vzniklo?

To byla úplná náhoda. Před 

mnoha lety, když jsme tvořili 

jednu z desek, chtěli jsme na ní 

mít i kvartet. Požádali jsme lidi 

z Jihočeské filharmonie, jestli 

by to s námi nezkusili. Po čase 

jsem se sešel s panem Stani-

slavem Vavřínkem, dirigentem 

– a on říkal, proč jen několik 

muzikantů, když může být celý 

orchestr! Bral jsem to s nadsáz-

kou, vypili jsme trochu vína... 

Ale on to opravdu zorganizoval! 

Lukáš Sommer naše společné 

vystoupení pěkně zaranžoval. 

První koncert byl beznaděj-

ně vyprodaný. Dodnes je to 

tradice. Hráli jsme ve Zlíně, 

s hradeckou filharmonií, 

s dětskou filharmonií...

� No jasně! Hrajete s orches-

trem uničovské základní 

umělecké školy. Jaké to je hrát 

s dětmi?

Ze začátku jsme byli skeptičtí. 

To bude práce! říkali jsme si. Byl 

to ale obrovsky profesionální 

výkon. Děti to moc baví a nás 

s nimi taky. Spolupracujeme už 

asi čtvrtým rokem.

� Pokračování na str. 5

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel 

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., 
K nemocnici 50,  251 62 Tehovec
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Bez spojení 
není velení

Autor těchto řádek nebyl na 

vojně. Ale z vojenského žargo-

nu přeci jenom něco pochytil. 

Kromě „Vojna není kojná“ či 

„Čo bolo, to bolo…“ i slov-

ní spojení „Bez spojení není 

vedení“. A právě na tuto větu 

jsem si vzpomněl ve chvíli, 

když jsem pročítal weby jed-

notlivých obcí a měst našeho 

regionu. Chtěl jsem přijít na 

to, proč jsou obecní weby tak 

rozdílné kvality – co se týče ob-

sahu i formy. Se smutným vý-

sledkem mého pátrání se mů-

žete seznámit v tomto vydání 

našich novin. Jen tak mimo-

chodem jsem přitom zjistil, že 

na mnoha obecních webech 

zcela chybí spojení na krizo-

vého manažera, na kterého se 

může občan ve svém bydlišti 

v případě nouze obrátit. Větši-

nou to bývá starosta nebo jím 

pověřená osoba.  A tak občan 

mnohdy neví, komu má v pří-

padě přírodní katastrofy, váž-

né havárie, ohrožení majetku 

obce či života obyvatel v obci 

zavolat. Na některých webech 

je totiž uvedena jen pevná te-

lefonní linka (na které večer či 

o víkendu samozřejmě nikdo 

není) či mailová adresa, jinde 

se nedozvíte dokonce ani sta-

rostovo jméno. Utajení je také 

jedna z dalších vojenských 

„disciplin“. Jen v případě 

obecného ohrože-

ní nás může přijít 

hodně draho.

GLOSA

Čínská velvyslankyně 
v kraji

KRAJ – Středočeský kraj v čele 

s hejtmanem Josefem Řihá-

kem přivítal velvyslankyni 

Číny paní Ma Keqing spolu 

s její radou paní Yan Yuqing. 

Čína se nyní zaměřuje na bu-

dování vztahů se zeměmi EU 

a dále se zeměmi střední a vý-

chodní Evropy. Nyní se chce 

zaměřit na spolupráci s regi-

ony: s čínskými provinciemi 

již spolupracuje jedenáct kra-

jů. „Středočeský kraj je jeden 

z největších a nejbohatších 

krajů a je schopen spolupra-

covat s jinými regiony,“ uvedla 

čínská velvyslankyně a přijala 

hejtmanovo pozvání na osob-

ní návštěvu kraje. Žádné jiné 

město než Prahu prý dosud 

nenavštívila. (red)

KRÁTCE

Michal Korol
korol@nasregion.cz

Hvězdy spolu!
Představovat legendární folkovou kapelu Nezmaři by bylo nošením 

dříví do lesa. Ani jméno Felixe Slováčka jr. určitě není pro čtenáře 

cizí. Ale spojovat je dohromady už může pro leckoho znamenat 

velké překvapení. Věřte, že ne!

Máme pro vás skvělou soutěž o deset vstupenek 

na koncert, který se koná 14. dubna v pražském 

Divadle Hybernia v rámci turné Hvězdy spolu.

OTÁZKA JE JEDNODUCHÁ: Kdo vedle slavných Nezmarů 

a věhlasné Severočeské symfonie Teplice vystoupí v programu? 

Správné odpovědi posílejte mailem na fekar@nasregion.cz 

do soboty 12. dubna.

S velkou pompézností se před 

několika lety otevírala jihozápad-

ní část okruhu, která stála osm-

náct miliard korun. Většina aut 

a kamionů po něm bez problémů 

jezdí, aniž by si uvědomovala, že 

okruh nemá kolaudaci, a to z dů-

vodu nadměrného hluku z kami-

onové dopravy, který překračuje 

povolené hygienické limity. Jak je 

možné, že se po něm může jezdit? 

Stejně jako u několika dalších dál-

nic se této části udělila výjimka, 

která k jízdě opravňuje. Od doby 

otevření bylo této části okruhu 

dáno povolení o předběžném 

provozu již čtyřikrát, které přešlo 

v červnu roku 2013 na povolení 

o zkušebním provozu s platností 

až do konce roku 2015.

� Pokračování na str. 5

Stále nezkolaudovaný okruh 
komplikuje život obyvatelům obcí

Nová tvář novin

MODLETICE, HERINK, DOBŘEJOVICE, JESENICE  
Tyto obce dlouhodobě bojují proti hluku, který způsobují 

kamiony na nové části pražského okruhu (spojující D1 s D5), 
který byl otevřen v září roku 2010 a dosud není zkolaudovaný. 

Nicméně dostal výjimku, která umožňuje, aby se po něm 
jezdilo. Na obyvatele se ale nemyslí, ani po tolika letech…

Milí čtenáři, je mi velkou ctí vás uvést do sedmého vydání 

našich novin. Počínaje tímto číslem se budeme společně se-

tkávat na stránkách Našeho REGIONU. Nesmírně mě těší, že 

jsem se mohla stát sou-

částí kvalitní redakce 

a budu pro vás s vervou 

připravovat následující 

čísla. Doufám, že čtení 

těchto stran vás potěší 

stejně tak jako mě jejich 

psaní. Pokud byste měli 

nějaké tipy ohledně 

toho, co vám v novinách 

chybí nebo měli zají-

mavý námět na článek, 

můžete mi zavolat na 

774 488 904 nebo poslat 

e-mail na sarkisovova@

nasregion.cz.

Sabina Sarkisovová

vedoucí redaktorka JV regionu

PRŮHONICE
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Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 19 350.

DOLNÍ BŘEŽANY
26. 4.

• Jarní Vídeň s prohlídkou zámku 
Schonnbrun. Odjezd v 6.30 hod. z Dol-

ních Břežan, návrat mezi 21. a 22. ho-

dinou tamtéž. V ceně zájezdu doprava, 

vstupné do zámku, informační mate-

riály v češtině, pojištění. Přihlášky na 

www.brezanek.cz – cestování 

23. 5. 
• Rodinný výlet do zábavního 
parku Mirakulum. Odjezd 10 hod. 

Návrat 16 hod. (V ceně je zahrnuta 

autobusová doprava, vstupné a malé 

občerstvení.) Přihlášky na www.bre-

zanek.cz – cestujeme

JESENICE
12. 4. – 20:00

• Divadelní představení: Mobil 
story. Společenské centrum Jeseni-

ce vás zve na divadelní představení: 

Mobil story, hrají Valerie Zawadská 

a Pavel Nový, vstupné: 1. - 5. řada: 

240 Kč, 6.-10. řada: 190 Kč, 

11. -15. řada: 150 Kč

25. 4. – 19.30
• Tančírna. Společenské centrum 

Jesenice váz zve do tančírny, vstup-

né 100 Kč

30. 4. – 17:00
• Čarodějnice. Společenské centrum 

Jesenice zve na Čarodějnice, které se 

budou konat na louce mezi Jesenicí 

a Zdiměřicemi

JÍLOVÉ U PRAHY
12. 4. – 9:00

• Jílovský velikonoční jarmark. 
Zveme všechny na Jílovský velikonoč-

ní jarmark do parku na náměstí. Do 

14:00 hodin můžete nakoupit klasické 

i velikonoční zboží. www.jilove.cz

12. 4. – 10:00
• Plzeňský Mls. Přijďte se pobavit na 

vystoupení Malého lidového souboru 

do parku na náměstí. V rámci trhů si 

pro vás připravil veselé jarní předsta-

vení. www.jilove.cz

13. 4. – 18:00
• Bára Hrzánová & Condurango. 
CRL uvádí Báru Hrzánovou & Condu-

rango, neděle 13. 4. od 18:00, restau-

race Florián, Vstup 150,- Kč

17. 4. – 18:00
• Promítání historických fotografi í 
„Zmizelé Jílovsko“. Méně známé 

historické fotografi e a další vyobra-

zení z Jílového a okolí, které se ne-

vešly do knihy „Zmizelé Posázaví“ 

autorky Veroniky Kucrové. Akce se 

koná v Regionálním muzeu. http://

www.muzeumjilove.cz/

19. 4. – 9:25
• Vycházka za starými hrady a tvr-
zemi v okolí Čerčan. Po úspěšném 

putování po tvrzích mezi Týncem a Po-

říčím pořádá Regionální muzeum v Jí-

lovém další vycházku. Na programu 

je návštěva Lštění, Staré Dubé, Zlenic 

a Odrance v doprovodu odborníka 

Jana Víznera. Délka trasy cca 8 km. 

Sraz na vlakovém nádraží v Jílovém. 

http://www.muzeumjilove.cz/

27. 4. – 15:00
• Kocourek Modroočko. Kulturní 

centrum vás zve na pohádku Ko-

courek Modroočko, hraje divadlo 

Špílberk, hudba a text: Marek Eben, 

sál KC, vstup 80,- Kč

PETROV
20. 4. – 8:00

• Čendův běh se bude konat v ne-
děli 20. dubna – již 79. ročník. Při-

hlášky: na hřišti 8.00 – 9.00 hodin, 

kategorie dospělí (hlavní závod) do 

10.30 hod. Startovné 30,- Kč

PRŮHONICE
12. 4. – 9:00

• Jarní běh Průhonickým parkem. 
IV. ročník Jarního běhu Průhonickým 

parkem, zúčastnit se mohou všechny 

věkové kategorie běžců, délka tratí je 

800, 1 500 a 3 400 m, všichni účast-

níci obdrží medaili a malé občerstve-

ní. Přijďte si s námi zaběhat do Průho-

nického parku!

19. 4. – 11:00
• Keře časného jara. Předjaří v Den-

drologické zahradě v Průhonicích. 

Délka exkurze: 2 – 3 hodiny. Začátek 

exkurze: 11:00 u hlavního vchodu 

do Dendrologické zahrady. Lektor: 

Jiří Velebil. Rezervace nutná: http://

dendrologickazahrada.cz/rezervace. 

Více na http://dendrologickazahra-

da.cz/akce-pro-verejnost. Adresa: 

Dendrologická zahrada, Za Dálnicí 

146, Průhonice. Vstupné 100/50 Kč. 

Otevírací doba 9:00-18:00 hodin, 

tel. 605 205 959 

22. 4. – 11. 5. 

• Výstava tulipánů. Každoroční vý-

stava tulipánů. Pro tento rok jsme 

vysadili 111 odrůd ve 12 skupinách 

šlechtění od jednoduchých časných 

až po liliovité tulipány. Více na http://

dendrologickazahrada.cz/akce-pro-

verejnost. Adresa: Dendrologická 

zahrada, Za Dálnicí 146, Průhonice. 

Vstupné 60/30 Kč. Otevírací doba 

9:00-18:00, tel. 605205959 v oteví-

rací době zahrady

3. 5. – 11:00
• Tulipány a drobné cibuloviny. 
Komentovaná exkurze zaměřená na 

uplatnění cibulovin v soukromých 

zahradách i veřejné zeleni. Lektor 

Zdeněk Kiesenbauer. Rezervace nut-

ná: http://dendrologickazahrada.cz/

rezervace. Více na http://dendrolo-

gickazahrada.cz/akce-pro-verejnost. 

Adresa: Dendrologická zahrada, 

Za Dálnicí 146, Průhonice. Vstupné 

100/50 Kč. Otevírací doba zahrady 

9:00-19:00 hodin, tel. 605205959 

v otevírací době zahrady 

PYŠELY
29. 4. – 10:00 – 17:00

• Zápis dětí do MŠ Pyšely. V úterý 

29. dubna proběhne zápis do Mateř-

ské školy Pyšely. Podrobné informace 

najdete na www.pysely.cz

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 

VRANÉ NAD VLTAVOU
16. 3. – 11. 4. 

• Výstava fotografi í Jana Vrtiš-
ky JARO, VÍTEJ K NÁM, potrvá až 

do pátku 11. dubna ve Staré škole 

u kostela.

12. 4. – 9.30
• Vranský lesní běh. Rádi bychom 

vás pozvali na Vranský lesní běh. 

Mnoho kategorií a délek běžeckých 

tras pro děti a dospělé. Věcné i fi -

nanční ceny, drobné občerstvení.  

Startovné 50Kč, děti zdarma. Více na 

www.sokolvranenadvltavou.cz

15. 4. – 15:00
• Jarní jarmark. Zveme všechny ro-

diče a další příznivce naší školy na tra-

diční JARNÍ JARMARK. Akce se koná 

před školou, pokud nás nepřízeň po-

časí nezažene dovnitř. Budete si moci 

zakoupit jarní a velikonoční výrobky, 

které pro vás tvoří děti 1. stupně, pro-

hlédnout si školu a poslechnout kon-

cert kapely 3. třídy pod vedením Aleše 

Bendy. Těšíme se na vás

ZVOLE
14. 3. – 30. 6. 

• Zápis do školky. Akimova školič-

ka pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/15. Jsme první outdoorová 

mateřská škola v České republice. 

Školka je zapsána do rejstříku škol 

MŠMT a má svůj školní vzdělávací 

program: „Chodíme si k tetě hrát.“ 

Pro přihlášení svého dítěte volejte 

na tel.: 732 280 131 nebo pište na 

akimovaskolicka@seznam.cz. Více 

informací najdete na www.akimo-

vaskolicka.cz 

18. 3. – 22. 5. – 20:00
• Cvičení podle Ludmily Mojžíšo-
vé. Pravidelně každé úterý od 20 do 

21 hodin v ZŠ Zvole pořádá Amicia 

s SK Zvole cvičení pro všechny věko-

vé kategorie. Více na www.amicia.cz

20. 3. – 22. 5. – 20:00
• Taneční pro ženy. Milé dámy, máte 

chuť se pohybovat v rytmu tance? 

Chcete příjemně strávit volný čas a zá-

roveň dělat něco pro své zdraví? Přijďte 

každý čtvrtek od 20 do 21 hodin do ZŠ 

Zvole. Více na www.TSADPRAHA.cz 

18. 4. – 7:05
• Otevírání skal aneb honba za po-
kladem. Zažijte s námi dobrodružství 

na opožděný Velký pátek (předešlé 

bylo zrušeno kvůli počasí)! Tento den 

je považovaný za jeden z nejmagič-

tějších v roce, podle lidové tradice se 

totiž otevírají skály a země vydává 

své poklady! Jedná se o dopolední 

napínavou akci, určenou pro děti 

(mohou i rodiče). Více informací na 

www.akimovaskolicka.cz

26. 4. – 9:00
• 7. ročník Zvolského rapidu. Šacho-

vý klub Medvědi Zvole zvou všechny 

příznivce šachu do sokolovny ve Vra-

ném. Hraje se 9 kol tempem 2x20 mi-

nut. Více na http://www.skzvole.cz/ 

27. 4. – 9:30
• 20. Zvolský orientační běh. Oddíl 

orientačního běhu SK Zvole zve na vý-

běh jarní přírodou. Start u prasečáku ve 

Zvoli. Více na http://www.skzvole.cz/

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

žek probíhá na umělé horolezecké 

stěně v Akimově školičce v obci Zvo-

le. Stěna disponuje řadou cest, na 

kterých se děti naučí základní lezecké 

kroky, správně používat lezecký ma-

teriál a v neposlední řadě se správně 

rozcvičit a dodržovat bezpečnostní 

pravidla ve stěně a pod ní. Veškeré 

vybavení (sedák, karabiny, mágo atd.) 

mají děti k dispozici zdarma. Více in-

formací na www.akimovaskolick.cz

30. 4. – 1. 5. – 17:00
• Akimova školička – Pálení ča-
rodějnic. Pálení čarodějnic (také 

fi lipojakubská noc, Valpuržina noc 

nebo Beltine) se odehrává v noci 

z 30. dubna na 1. května. Jedná se 

o velmi starý a dodnes živý lido-

vý zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc 

se lidé scházejí u zapálených ohňů 

a slaví příchod jara. Na některých 

místech se staví májka. Více infor-

maci na www.akimovaskolicka.cz

24. 5. – 14:00
• Rodinný fotbálek, o. s. Karabina 

zve všechny rodiče a děti na zvolské 

hřiště, kde se uskuteční sportovní 

odpoledne, na kterém si vyzkoušíte 

svoje fotbalové dovednosti. Připravují: 

Zdena Gabrielová a Sokol Zvole  
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kam, kdy a za čím

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

Zveme Vás na 79. ročník 
ČENDOVA BĚHU 
v Petrově
Odstartováno bude v neděli 20. 4. na dětském hřišti v Petrově.
Začátek závodu  – pro děti je v 9,30 hod.  
 – pro muže, ženy, dorost a veterány v 11,00 hod.

Přihlášky 1/2 hod před startem. Startovné 30,- Kč

Dětské kategorie 100 m až 1km
Hlavní závod – jeden okruh 6 km, muži do 40ti let – 12 km

Trať závodu je vedena po měkkých polních a lesních cestách, je technicky náročná

Libřický osadní klub Obec Petrov 

INZERCEINZERCE

Délka trasy: 20,3 km Počet zastavení: 10
www.laduv-kraj.cz

Putování po trase naučné stezky s doprovodným programem 
na jednotlvých zastaveních a v pivovaru Velké Popovice.

9. putování

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

pěšky, na kole i koloběžce

Turisté oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. 
Nejpovedenější modely budou oceněny.

Z l á i děk j

Sobota 26. dubna 2014 od 9:30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Český farmářský trh
ve spolupráci s Obcí Dolní Břežany
připravuje tradiční

V průběhu konání trhu si budete moci uplést 
velikonoční pomlázku, nazdobit vejce spo-
lečně se spolkem Senin, užít si jarní vystoupe-
ní žáků ZUŠ Harmony a tematický workshop 
centra Břežánek.

na náměstí
Na Sádkách,
ve středu 16. 4. 2014
od 13.00 do 18.00 hodin

VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

21. 4. od 19 hod.
Velikonoční 
      degustace vín
Provází J & J Ostrožovič ze slovenského Tokaje
Vstupné na degustaci je 500,- Kč
Rezervace míst na info@stirinskastodola.cz



Za doprovodu ředitelky 

Ing. Evy Hruškové si prohlédl 

celý areál včetně dílen a stá-

vajících učeben. Součástí pro-

hlídky bylo i seznámení se 

s pokračováním výstavby nové 

školy s tělocvičnou, která je fi-

nancována z prostředků Regio-

nálního operačního programu 

a Středočeského kraje.

Na učilišti se vzdělávají stu-

denti v oborech kuchař, ku-

chař-číšník a cukrář a žáci 

v nástavbovém studiu pod-

nikání. Výstavbou nové školy 

s tělocvičnou získají studenti 

vedle prostorných a dobře za-

řízených dílen i odpovídající 

moderní prostory pro teoretic-

kou výuku. Dalším úkolem do 

budoucna bude i modernizace 

domova mládeže, aby i tyto 

prostory odpovídaly požadav-

kům doby.  (sas)

z obcí 3Čtvrtek 10. 4. 2014 • JV 7
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Hasičská zábava
ZVOLE – V sobotu 29. břez-

na proběhla v sokolovně ve 

Vraném nad Vltavou Hasič-

ská zábava 2014 obce Zvole, 

kde se hlavní organizace 

zhostila vlastní obec a její 

sbor dobrovolných hasičů. 

Zábavu celý večer zajišťo-

vala kapela Šarm a předtan-

čení předvedly děti ze zvol-

ské školy. Jak uvedl starosta 

Ing. Miroslav Stoklasa, zá-

bava se velmi povedla a skli-

dila velký úspěch. Vrcholem 

večera byla bohatá tombo-

la, na jejímž konci proběhla 

dražba hlavní ceny, a to di-

vočáka. Šťastným majitelem 

se nakonec stal pan Novák, 

který vyhrál s nejvyšší na-

bídkou 5 000 Kč.

Globe at night
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– V pátek 28. března uspo-

řádala základní škola další 

ročník pozorování noční 

oblohy v rámci meziná-

rodního projektu „Globe at 

night“. Hlavním cílem akce 

bylo zmapování světelné-

ho znečištění zkoumáním 

viditelnosti hvězd Orionu 

a též pozorování oblohy 

v období přestupu zimy do 

jara. V rámci pozorování 

byly účastníkům předány 

základní astronomické in-

formace, a dokonce i legen-

dy vztahující se k jednotli-

vým souhvězdím.

Nález cvičných 
granátů

JÍLOVÉ U PRAHY – Policisté 

z obvodního oddělení Jí-

lové u Prahy vyjížděli v so-

botu 29. března k případu 

nalezené munice. Na území 

obce Pohoří byly nahlášeny 

dva předměty, které připo-

mínaly munici. Po dosta-

vení se hlídky na místo ná-

lezu se zjistilo, že se jedná 

skutečně o dva cvičné ruč-

ní granáty britské výroby 

s modelovým označením 

M8 a M12. Oba byly násled-

ně zajištěny a převezeny 

k odborné likvidaci.

Jarní úklid
DOBŘEJOVICE – V sobo-

tu 5. dubna proběhl jarní 

úklid města pod dohle-

dem Mysliveckého sdruže-

ní Družba Dobřejovice ve 

spolupráci s obecním úřa-

dem. Po samotném úklidu 

následovalo pro dobrovol-

níky opékání buřtů a chvíle 

strávené pohromadě

Velikonoční trhy
KUNICE – V rámci veliko-

nočních trhů 16. dubna 

v budově tělocvičny v Ku-

nicích budete moci zhléd-

nout rozmanitou škálu ve-

likonoční výzdoby, která 

pochází z rukou žáků. Dále 

pak budete moci ochut-

nat velikonočního beránka 

a mazanec a bude prostor 

i pro koupi proutěného 

zboží a jiných hraček.

Vranské budkaření
VRANÉ NAD VLTAVOU – Ve 

čtvrtek 13. března proběhlo 

v Centru ekologické výchovy 

Zvoneček  2. Vranské bud-

kaření. Akce se zúčastnilo 

šestnáct dětí různého věku. 

Na samotném začátku se 

hovořilo o důvodu budová-

ní budek pro ptáky a na co 

by si děti při jejich stavbě 

měly dávat pozor. Následně 

přišla na řadu výroba, u kte-

ré vzniklo čtrnáct budek pro 

ptáky. Část dětí si je odnes-

la domů, nicméně zbytek 

byl o týden později vyvěšen 

v zahradě mateřské školky. 

Nyní již jen čekají na své 

nové obyvatele.

Podvečer 
s Andersenem

KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC – V pá-

tek 4. dubna od 18 hodin 

proběhla v knihovně Křížko-

vého Újezdce akce s názvem 

„Podvečer s Andersenem“. 

Jak sám název napovídá, 

hlavním tématem bylo před-

čítání pohádek pro děti.

   

Nový věžový vodojem
DOLNÍ BŘEŽANY – V obci 

Dolní Břežany byla dokon-

čena výstavba nového vě-

žového vodojemu, jehož 

investice, včetně dostavby 

a rekonstrukce vodovodní 

sítě, dosáhla částky 63 milio-

nu korun. Cílem projektu bylo 

zabezpečit bezproblémové 

zásobování obyvatel kvalitní 

pitnou vodou, a to v dosta-

tečném množství. Stavbou 

tohoto vodojemu a přilehlých 

stavebních a propojovacích 

projektů se rozšířila možnost 

přilákání dalších investorů. 

Jak uvedl Věslav Michalik, 

starosta obce, „rozvoj obce 

v minulých letech, výstavba 

vědeckých center a s nimi 

související očekávaný pří-

chod dalších firem, to jsou 

hlavní příčiny investic do 

vodohospodářské infrastruk-

tury.“ Vodojem je nyní v re-

žimu předběžného provozu. 

Následující měsíce ho čekají 

zkoušky, na jejichž základě 

bude vydáno povolení pro ko-

laudaci, která je naplánovaná 

na konec měsíce června.

Model železnice 
k prohlédnutí

MODLETICE – 22. března 

bylo v zámeckém sále opět 

vystaveno kolejiště, na kte-

rém byl simulován železnič-

ní skutečný provoz. Tento 

rozsáhlý a neuvěřitelně pro-

pracovaný model byl v této 

obci k vidění již v průběhu 

srpnového hudebního festi-

valu a sklidil takový úspěch, 

že se akce musela zopako-

vat. Z modelu byly nadšeny 

nejen děti, ale i dospělí a stal 

se velmi navštěvovanou 

atrakcí. Vstup byl zdarma. 

Kolejiště provozuje klub 

Zababov, který se řadí mezi 

největší kluby výkonných že-

lezničních modelářů z České 

a Slovenské republiky.

Krhanické tónohraní
KRHANICE – Ve školní jídel-

ně základní školy se v sobotu 

26. dubna od 19 hodin bude 

konat již druhý ročník Krha-

nického tónohraní. Jedná se 

hudební večer, kde vystou-

pí houslový virtuóz Jaroslav 

Svěcený a cembalistka Jitka 

Navrátilová. Celý výtěžek 

z akce bude věnován na bu-

dování přístavby mateřské 

školy Krhanice.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• Koupím housle čelo basu 

i poškozené tel.: 728 473 687

• Práce na dálku –volejte na 

tel.: 731 902 524

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou. Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel. 605 458 726

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

 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

Výlov Holských rybníků

Karneval v družině

Potravináři hostili hejtmanova náměstka

Průhonice a Karlštejn tahounem turistiky

Na tomto malebném místě se 

na obecní louce konal v sobotu 

29. března výlov druhého a třetího 

Holského rybníka pořádaný Spol-

kem rybářů Hole. Podle slov sta-

rostky obce Průhonice paní dok-

torky Hany Borovičkové to byla 

akce mimořádně zdařilá, a to díky 

faktu, že ji nepořádala žádná ofici-

ální instituce, ale místní rybáři se 

svými rodinami a jejich přátelé.

Neformální charakter setkání se 

odrazil i na občerstvení, které 

se podávalo. Nesměly chybět, 

jak to u takového výlovu bývá, 

ryby na mnoho způsobů nebo 

tradiční koláče a buchty pro 

milovníky sladkého. 

Akce přilákala mnoho lidí. Pře-

devším kvůli hezkému počasí se 

zde shromáždily desítky míst-

ních, ale i přespolních občanů se 

svými rodinami. 

„Děkuji všem organi-

zátorům a doporučuji 

návštěvu lokality sed-

mi Holských rybníků 

v Průhonicích třeba jako 

součást nedělního pěšího 

nebo cyklistického výle-

tu,“ uvedla na závěr sta-

rostka obce.  (sas)

Výlov druhého 

Holského 

rybníka 

u Hli-

něné 

bašty 

Foto: Spolek rybářů Hole 

PRŮHONICE – Sedm 

Holských rybníků si 

uchovává svůj venkovský ráz 

díky péči obce Průhonice, 

spolku Holských rybářů 

a též díky majiteli tamější 

restaurace. Společně 

s cyklostezkou vytváří 

unikátní prostředí, ve 

kterém můžete strávit volné 

odpoledne a nebudete 

litovat s sebou vzít i děti, 

které se mohou zabavit 

hraním na zdejším obecním 

dětském hřišti.

DOLNÍ BŘEŽANY – Školní 

družina se ve čtvrtek 13. března 

proměnila v místo pro dětský 

karneval. Děti měly možnost si 

své kostýmy samy vyrobit na ho-

dinách v družině anebo je mohly 

přinést z domova, aby následně 

byly překvapením pro všechny. 

Jelikož mají malé děti v oblibě 

kreslené pohádky, odrazilo se 

to i ve stylizaci kostýmů. U děv-

čat převládala maska princezen 

a u chlapců se nejčastěji objevo-

val kostým piráta a námořníka. 

Aby v tom děti nezůstaly samy, 

jejich paní učitelky se převlék-

ly do kostýmu tučňáka a kou-

zelníka. Vše se neslo v dětském 

duchu, takže nesměly chybět 

známé hity od Šmoulů a skvělá 

legrace. V samém závěru pro-

běhlo i vyhodnocení nejlepších 

masek, nicméně všechny děti 

dostaly odměnu za svou píli vy-

naloženou při svém snažení.

(sas)

JÍLOVÉ U PRAHY – Náměstek hejtmana pro oblast školství, 

mládeže a tělovýchovy PaedDr. Milan Němec ve středu 

26. března navštívil Střední odborné učiliště potravinářské.

„Blízkost Prahy je pro kraj do 

jisté míry nevýhodou, stává se 

totiž cílem jednodenních výle-

tů. Je velmi obtížné zde turisty 

zdržet alespoň na jednu noc,“ 

vysvětluje Michaela Klocová, 

vedoucí oddělení pro vztahy 

s médii centrály CzechTouris-

mu. V regionu středních Čech 

se tak ubytují jen 2,5 procen-

ta všech cizinců, kteří navští-

ví republiku.

V našem regionu jsou hned dva 

cíle z pěti nejnavštěvovanějších 

památek středních Čech – zá-

mek a arboretum v Průhonicích 

a středověký hrad Karlštejn. Top 

5 zahrnuje ještě kostnici v Kutné 

Hoře, chrám svaté Barbory tam-

též a zámek Konopiště.

Území kraje má také velký po-

tenciál pro rozvoj netradičních 

turistických atrakcí, jako napří-

klad industriální památky nebo 

hornické skanzeny v Jílovém 

u Prahy a Mníšku pod Brdy. 

„Významný vliv na rozvoj ces-

tovního ruchu ve Středočeském 

kraji může mít plánované zru-

šení vojenského újezdu Brdy,“ 

míní Klocová. (zdf)

PRAHA – Do Česka loni 

přijelo historicky nejvíce 

turistů. Podle agentury 

CzechTourism zemi 

navštívilo celkem 7,3 milionu 

cizinců. Středočeskému 

kraji konkuruje, ale zároveň 

pomáhá blízkost 

hlavního města.

Na snímku: ředitelka učiliště Ing. Eva Hrušková, náměstek hejtmana PaedDr. Milan 

Němec a stavbyvedoucí Bohumil Hudec Foto: archiv
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Spolek rybářů Hole 

„Pohádkový“ zámek patří mezi nejcennější turistické atrakce regionu Foto: archiv

I tohoto krasavce místní rybáři 

vylovili

Foto: Spolek rybářů Hole



www.nasregion.cz4

Tisíce českých občanů již do-

staly bílou obálku s dopisem 

podepsaným ministrem zdra-

votnictví. Obsahem je pozvánka 

na prevenci. Z většiny se týká 

žen, jsou zvány na preventivní 

vyšetření prsů, na gynekologic-

kou prohlídku nebo na vyšetře-

ní skrytého krvácení ve stolici. 

A již se také ozývají první reak-

ce. Někteří lidé jsou rádi, že do-

stali upozornění. O prevenci již 

delší dobu uvažovali a dopisem 

jim vlastně přišlo závěrečné po-

postrčení. Protože však žijeme 

v Čechách, kde všichni všemu 

rozumí, známe již také názory 

rozumbradů, kteří vědí, co se za 

tím vším skrývá. Je přeci jasné, 

že si doktoři potřebují přivydě-

lat, a tak to vzali dokonce přes 

ministerstvo. Jiní si zase myslí, 

že to už tady bylo za minulého 

režimu, chodit povinně jako 

ovce, všichni stejně na prevenci, 

k volbám, do průvodu. Přátelé, 

čtenáři, zdraví je to nejcennější, 

co nám život nadělil, a to platí 

za všech režimů, co se jich v his-

torii lidstva odehrálo. Je jen jed-

no a kdo si ho nedokáže nebo 

dokonce nechce ochránit, musí 

být svému okolí podezřelý z ne-

dostatečného myšlení nebo vě-

domé sebedestrukce. Leckteré-

ho všeznalce by jistě překvapilo, 

že nejvíce o své zdraví dbají lidé 

v těch zemích, které se mohou 

pyšnit tradiční demokracií. Při-

padá jim naprosto v pořádku, že 

na pravidelnou prevenci dochá-

zí všichni v daném věku, neboť 

vědí, že zdaleka ne všechny ne-

moci je možno nalézt včas a váží 

si proto těch programů, které to 

dokáží. Děti školního věku naši 

evropští spoluobčané učí, že 

včasný nález nemoci je to samé, 

jako když zachytíme požár ve 

stadiu malých plamínků. 

Na nedávné evropské konferen-

ci EUROPA DONNA, která se 

věnovala pouze problematice 

zhoubných nádorů prsu vzbu-

dila nadšení u všech evropských 

reprezentací zpráva, že v České 

republice máme tzv. solidární 

pojištění. Platíme všichni do 

společné kapsy, a když někdo 

potřebuje nové srdíčko nebo 

ledviny, dostane je. To je pro 

většinu lidí z ostatních zemí 

EU nebo dále za oceánem ne-

představitelné. Při absenci po-

vinného pojištění pro všechny, 

mají na pravidelné platby jen 

někteří a když onemocní ti, co 

nejsou pojištění, buď dostanou 

jen nejzákladnější léčbu, nebo 

se na ně skládají kamarádi. Čes-

ká reprezentace na konferenci 

EUROPA DONNA působila jako 

skupinka osvícenců. Těžko se 

nám však odpovídalo na otáz-

ku, proč tedy, když máme zdra-

votnictví jako společný majetek 

všech, dochází na prevenci ná-

dorů prsů jen každá druhá žena. 

A už vůbec se nám nepodařilo 

odpovědět na zvídavý dotaz An-

gličanky. Vy opravdu zaplatíte 

léčbu všem? I těm, kteří o své 

zdraví nedbají? Mediálně nezní 

příliš dobře, že pozdně naleze-

né nemoci jsou těžko léčitelné 

a samozřejmě drahé. Že z pozd-

ních stadií nemoci se člověk jen 

těžko uzdravuje, a to i přes ne-

sporné pokroky ve farmacii. Že 

se těžko navrací nejen zdraví, 

ale také kvalita života.

Takže: Milí čtenáři! Pokud se 

Vám ve schránce objeví obálka 

s pozváním na prevenci, nehá-

zejte ji do koše! Uchopte tento 

signál zájmu o Vaše zdraví! Ne-

nechte se připravit o možnou 

šanci. (PR)

Dostali jste obálku s pozváním na prevenci? Do koše určitě nepatří!
INZERCEINZERCE

prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

INZERCEINZERCE

Republikově
STAN je smluvně navázaný na 

TOP 09 a sebe charakterizuje: 

„Jsme starostové bez politické 

příslušnosti, regionální politici 

a nezávislé osobnosti“. Propoje-

ní ale křehne, liberecký hejtman 

Půta „svoje krajské volby“ vyhrál 

bez TOP 09 a před komunální-

mi volbami je slyšet otázka Kdo 

s kým a co to přinese.

Co se týká nás?
Odraz parlamentní politi-

ky vnímáme v peněženkách 

všichni, košile ale bližší, než 

kabát. Požádali jsme V. Ková-

řovou (Chýně) a V. Michalika 

(D. Břežany) o komentáře, kde 

bota tlačí a jak hodlají pro-

blém řešit.

� Jaký vidíte aktuální problém 

v okolí a jak ho budete řešit? 

KOVÁŘOVÁ: Je to nedostatečná 

kapacita mateřských a základ-

ních škol (na Praze západ a vý-

chod chybí třídy za 2 mld. Kč). 

Ve Sněmovně jsem prosadila 

pozměňovací návrh na vznik 

dotačního titulu na výstavbu 

škol ve výši 300 mil.. Nedosta-

tek míst v MŠ by pomohl zmír-

nit i nový zákon o „dětských 

skupinách“, který aktuálně 

projednáváme. 

MICHALIK: Nejpalčivějším 

problémem většiny obcí v zá-

zemí Prahy je nedostatečná 

kapacita základních škol. Sna-

žíme se to řešit již mnoho let. 

Pokud se nepodaří do června 

spustit národní víceletý do-

tační program s rozumnými 

podmínkami, budeme muset 

zapojit veřejnost, rodiče, učite-

le a začít organizovat demon-

strace, aby to už konečně vláda 

začala řešit.

� Půjdete dál s TOP 09 nebo s ně-

kým jiným?

KOVÁŘOVÁ: S TOP 09 máme 

uzavřenou smlouvu o spoluprá-

ci. Do komunálních a krajských 

voleb ale půjdou oba subjekty 

samostatně. Koaličním kandi-

dátkám či povolební spolupráci 

však nic nebrání.

MICHALIK: Podle informací 

z regionů budou ve většině 

případů členové a příznivci 

STANu sestavovat samostat-

né kandidátky. Na kraji se nic 

nemění, máme společný klub 

s TOP 09 a předpokládám, 

že to tak zůstane až do kraj-

ských voleb.

„K politice TOP mají blízko“
Poslankyně Kovářová a starosta 

Michalik se na nejpalčivějším 

problému shodli. A nenápadně 

poukazují na koaliční potenci-

ál hnutí. Číslo 3 v TOPce He-

lena Langšádlová (Černošice) 

komentuje: „Z mé zkušenos-

ti se velká část komunálních 

politiků chová konzervativně 

a na rozvoj svých obcí pohlíží 

z dlouhodobého hlediska. Jsou 

odpovědní a své obce nezadlu-

ží, tím mají k celostátní politice 

TOP 09 blízko.“ 

(hs)

Čtenářské reakce 

pište na 

sercl@nasregion.cz

Starostové a nezávislí zvolili šéfa Půtu

Milí čtenáři, volby do obecních zastupitelstev se kvapem blíží a naše redakce si dala za cíl přestavit vám politické strany a uskupení v regionu. Nedáváme návod, koho volit, ani 

nebudeme žádnou stranu či uskupení protežovat. Věříme, že téma komunálních voleb je pro řadu z vás zajímavé a budeme se mu v průběhu roku dále věnovat.� POLITIKA V REGIONU

PRŮHONICE

 V orgánech hnutí zasednou 

z našich „sousedů“: 

Věra Kovářová, bývalá 

starostka Chýně jako 

místopředsedkyně, 

Věslav Michalik, starosta 

a budovatel „zázraku“ 

Dolní Břežany, pražský 

poslanec Polčák 

v předsednictvu strany. 

Do celorepublikového 

výboru se prosadili Petr 

Holeček, starosta Kralup 

a Jana Plamínková, 

starostka Slivence. 

Koncem března se do Průhonic sjeli Starostové a nezávislí. Kalousek na sjezdu opět přiostřil, pražský koaliční 

záměr STANU komentoval slovy: „Domlouvá to Sekyra s Hrdličkou“. Ostatní strany přišly spíš na námluvy.

Věra Kovářová Věslav Michalik Helena Langšádlová 

Jaký má být web radnice? 

Pro veřejnou správu existuje 

řada předpisů, které jí naři-

zují zveřejňovat informace 

dálkovým, tedy elektronickým 

způsobem. Tato povinnost se 

vztahuje především na zveřej-

ňování materiálů zastupitel-

stva a rady obce, dokumentů 

na elektronické úřední des-

ce, předpisů, výročních zpráv 

a podobně. 

Ovšem – jaké další informace 

by měl web obsahovat? Tady 

již vyhláška mlčí. Kromě výše 

zmíněných materiálů z jedná-

ní zastupitelstva a rady obce 

tak záleží na kreativitě jednot-

livých radnic. Jak jsme zjistili, 

ve Středočeském kraji neexis-

tuje předpis, který by obcím 

a městům určoval, co na webu 

být má a co ne.  A tak se ně-

kde dočteme sáhodlouhé statě 

o historii a současnosti obce, 

o aktivitách místních klubů, 

spolků a podnikatelů i o per-

sonálním složení zastupitel-

stva a všech možných orgánů 

obce či města, zatímco jinde 

web mlčí…

Michal Korol

To, že dnes má již ta 

sebemenší obec svoje 

webové stránky, nikoho 

nepřekvapuje, žijeme přece 

v době počítačové. Co 

však mnohé lidi naopak 

překvapuje denně, je 

rozdílná kvalita obecních či 

městských webů.

Ve Středočeském kraji vyhrály první místo 

v kategorii „nejlepší webová stránka obce“ 

Dolní Břežany. O vítězství jsme mluvili se 

starostou města panem Michalíkem, který 

nám sdělil, že je vítězstvím potěšen a uve-

dl: „Ze svého pohledu mohu říct, že naše 

webové stránky jsou otevřené a poskytují 

lidem poměrně hodně informací nad rá-

mec toho, co nám ukládá zákon. Zároveň 

máme deset let otevřenou diskuzi, která je 

regulována minimálně a myslím si, že si 

lidé prostě zvykli, že ,webovky‘ jsou dob-

rým nástrojem pro komunikaci. Co se týká 

designu, měli jsme konkrétně představu, 

jak by na lidi měla stránka působit, a to se 

myslím, velmi podařilo.“ (sas)

Třetí místo v kategorii „nejlepší elek-

tronická služba“ si též odnesly Dolní 

Břežany se svým online rezervačním 

systémem pro multifunkční hřiště

Repro: Náš REGION

Ve Středočeském kraji vyhrála první místo v kategorii „nejlepší 

webová stránka obce“, obec Dolní Břežany 

Repro: Náš REGION



Svůj rozkvět zažila za dob Lu-

cemburských, hlavně za Karla 

IV., kdy zde sídlil vrchní sudí 

království českého. Zánik pak 

spadá do doby vlády Jiřího z Po-

děbrad. V pozdějších staletích 

se ruiny hradu staly oblíbeným 

motivem mnoha výtvarníků, 

například místní rodák z Hru-

sic Josef Lada si ji vybíral jako 

častý motiv do svých slavných 

obrázků. V posledním století 

se však urychlilo její chátrá-

ní a rozpad až na hranu samé 

existence této romantické zří-

ceniny. Díky partě dobrovolní-

ků ze Sdružení Zlenice by se to 

ale mohlo změnit… 

Sdružení pro ochranu kulturního 

dědictví – Zlenice se zabývá kon-

zervací zbytků areálu kulturní pa-

mátky již od roku 1996. Za tu dobu 

provedli několik etap konzervace.

Samotná konzervace
Hned z počátku byla zajištěna 

čelní hradba jádra hradu. Ná-

sledně byly staticky zajištěny 

vrcholové partie vstupní brány 

a osazena střešní konstrukce 

chránící dochované zdivo před 

nepříznivými vlivy podnebí. Od 

roku 1999 probíhal kontinuální 

archeologický výzkum a v roce 

2010 byla dokončena obsáhlá 

Studie na záchranu a rehabi-

litaci hradní zříceniny Zlenice 

a jejího přírodního prostředí, 

na jejímž základě došlo v dru-

hé fázi ke statickému zajištění 

brány jádra hradu, která byla 

dokončena v roce 2011 ve for-

mě dřevěné vyhlídkové ploši-

ny. Následně byla zpevněna 

turistická stezka ve svahu ko-

lem hradu.

Co dál?
Letos bude ve spolupráci 

s obcí Senohraby realizována 

již více než deset let připravo-

vaná stavba lávky do jádra hra-

du, což je spolu s konzervací 

věže velký milník v záchraně 

a též to znamená zpřístupnění 

památky významné nejen pro 

tento region. Jaký bude dal-

ší postup? V dalších fázích je 

plánováno zahájení konzerva-

ce severozápadní části paláce 

a též řešení možnosti kom-

plexního statického zajištění 

Velké věže. „Ta je nyní velmi 

kvalitně stabilizována a její 

ještě v minulém roce havarijní 

stav je na další dlouhá léta za-

žehnán, ale podkopané zákla-

dy věže hlasitě volají po finál-

ním řešení, které by na sebe 

nemělo příliš dlouho nechat 

čekat,“ říká Vladimír Havelka, 

předseda sdružení.

Můžete pomoci i vy 
Veškerá konzervace si žádá 

velké finanční náklady. Sdru-

žení Zlenice se ve spolupráci 

s obcí Senohraby dlouhodo-

bě pokouší o získávání peněz 

z grantových projektů, nic-

méně každá finanční pomoc 

je cenná. Máte-li chuť pomo-

ci památce, která by nemě-

la zůstat v chátrajícím stavu, 

kontaktujte starostu obce Se-

nohraby nebo zástupce Sdru-

žení Zlenice pana Havelku na 

e-mailu info@zlenice.cz nebo 

telefonu 603 991 619. Finanč-

ní podporu můžete zasílat na 

transparentní účet na číslo: 

2900508079/2010, variabilní 

symbol: 201401, do zprávy pro 

příjemce uveďte heslo „palác“, 

své jméno a kontakt na vás.

Sabina Sarkisovová
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Pod zkratkou OP VK se skrývá 

víceletý operační program Minis-

terstva školství, mládeže a tělový-

chovy ČR Vzdělávání pro konku-

renceschopnost, který v období 

2007 – 2013 umožňoval čerpat 

finanční prostředky ze struktu-

rálních fondů Evropské unie. 

Operační program se primárně 

zaměřuje na oblast rozvoje lid-

ských zdrojů prostřednictvím 

vzdělávání, důraz přitom klade 

především na systém celoživot-

ního učení, utváření prostředí 

pro vývoj a výzkum v oblasti 

vzdělávání a na podporu spolu-

práce subjektů ve vzdělávacím 

procesu. Tento program je z pro-

středků Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České 

republiky dotován celkovou část-

kou více než 53 mld. Kč. O pod-

poru v rámci OP VK tak mohly 

žádat např. kraje, města a obce, 

školy a školská zařízení, profesní 

organizace, organizace působící 

ve vzdělávání, neziskové organi-

zace, zdravotnická zařízení, ale 

i samotní zaměstnavatelé. 

Ve Středočeském kraji byly 

z OP VK, mimo jiných, financová-

ny následující projekty: 

„Řemeslo má zlaté dno“. Pří-

jemce finanční podpory: Mu-

zeum Říčany.

„Modernizace vzdělávání – šan-

ce lepšího pracovního uplatně-

ní“. Příjemce finanční podpory: 

Odborné učiliště a Praktická 

škola, Kladno – Vrapice.

„Škola pro každého – rozvoj rov-

ných příležitostí pro vzdělávání 

dětí/žáků s autismem“. Příjemce 

finanční podpory: Asociace po-

máhající lidem s autismem – APLA 

Praha, Střední Čechy, o.s. (PR)

Vzdělávání pomohly peníze z Bruselu

� Pokračování ze str. 1

� V rámci aktuálního turné 

Hvězdy spolu jste se kromě sym-

fonického orchestru dali do-

hromady s Felixem Slováčkem 

juniorem. Folk, filharmonie 

a do toho ještě jazzman, koho 

to napadlo?

Vlastně to vzniklo úplně mimo 

nás. Přišel s tím manažer Plzeňské 

filharmonie, kde jsme hráli. Teprve 

budeme mít společnou zkoušku.

� Jde to vůbec k sobě?

Felix je profesionál, nemám 

strach, že by to nešlo. Bude mít 

asi dvě sólová čísla, pak sólo 

v našich písničkách a jinak to 

bude dirigovat.

� Vycházíme ve středních Če-

chách. Máte k našemu regionu 

nějaký vztah?

Pravidelně tady hrajeme, neje-

nom v Praze, ale třeba na Kladně, 

velmi rádi vystupujeme v Sedlča-

nech, kde je pěkný kulturní dům. 

V Říčanech budeme 24. dubna 

křtít naši novou desku.

� Nové cédéčko se jmenuje Stopy 

bláznů. Proč? A čím je unikátní?

Jedna písnička se tak jmenuje. 

Ten název má mnoho významů, 

každý si pod tím může před-

stavit cokoliv. Je to naše první 

deska po sedmi letech, dlouho 

jsme se na ni připravovali. Je to 

autorská deska, až na dvě pře-

vzaté písničky...

� Zařadili jste tam Hallelu-

jah od Leonarda Cohena. 

Proč zrovna tu? Adaptoval ji 

už kdekdo.

No právě. Nevěděli jsme, jestli 

ji tam dát, nebo ne. Ale oni se 

na ni lidi na koncertech pořád 

ptají, prý kde si ji mohou po-

slechnout, tak jsme se ji tam 

rozhodli přidat.

� Asi jako kapela hodně rádi ex-

perimentujete?

Samozřejmě! Začalo to tou fil-

harmonií, loni jsme si zahrá-

li s bigbandem... Nikdy jsme 

nebyli uzavření jen do nějaké 

škatulky, žánry jsme nikdy neš-

katulkovali, prostě se nám pís-

nička líbí, tak ji zahrajeme.

� Pětatřicet let spolu hrajete 

v jedné kapele. Jak se to vlastně 

dá vydržet? Nikdy jste neměli 

nějakou ponorku?

Nikdo nemůže tvrdit, že by 

to vždycky bylo růžový... Je 

to jako manželství. Po těch 

letech už víte, že když někdo 

není naladěnej, nebudete do 

něho šťourat. Není moc kapel, 

které existují tak dlouho. My 

v téhle sestavě jsme spolu už 

dvanáct let, s výjimkou Šárky 

jsme s klukama spolu prak-

ticky od začátku celých třicet 

pět roků.

� Čím dalším příště fanoušky pře-

kvapíte, na co se můžeme těšit?

To právě ještě sami nevíme. 

Tuhle jsme hráli na nějaké akci 

– a před námi dechovka z Ko-

lína. Prý ať to s nimi zkusíme. 

Řekli jsme si, tak tudy cesta ur-

čitě nepovede. Ale jinak se ne-

bráníme ničemu. Když vystu-

pujeme někde, kde je zajímavá 

mladá kapela, rádi je oslovíme 

a zahrajeme si společně. Třeba 

se ve vašem regionu najde ně-

jaká taková?

Dalo by se povídat si ještě dlou-

ho – ale asi je lepší pozvat všech-

ny, kdo vás mají rádi, na některý 

z koncertů turné Hvězdy spolu 

nebo na křest do Říčan. 

Moc díky za rozhovor. 

 Zdeněk Fekar

Hvězdy spolu!

NEZMAŘI vznikli v roce 1978, 

od roku 2002 vystupují ve složení 

Pavel Zajíc, Pavel Jim Drengubák, 

Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. 

Na kontě mají třináct alb, 

letos vyšlo čtrnácté pod názvem 

STOPY BLÁZNŮ.

Stále nezkolaudovaný okruh 
komplikuje život obyvatelům obcí

Zřícenina 550 let od zániku ožívá

� Pokračování ze str. 1  

Nic to ale nemění na tom, že se 

po okruhu může stále bezsta-

rostně jezdit.

O co občanům jde?
Jediné, co občané přilehlých 

obcí chtějí, je výstavba pro-

tihlukových stěn, která by 

jim ulevila od hluku. Starosta 

obce Modletice Ing. Jiří Aron 

uvedl, že nikdo výstavbě ne-

bránil, protože si je vědom, že 

Praha okruh potřebuje z dů-

vodu uvolnění dopravy v cent-

ru metropole.

Nicméně i on sám potvrzu-

je, že ho hluk v noci stále ruší 

a nemůže si otevřít okna. „Jsou 

to již čtyři roky od otevření a já 

jsem si za tu dobu na ten hluk 

nezvykl. Většina kamionů, 

které tu jezdí, nedodržuje ma-

ximální povolenou rychlost, 

a o to víc je slyšet nesnesitel-

né pískání. Musím doma spát 

při zavřeném okně, a to napří-

klad v létě není nic příjemné-

ho,“ uvedl.

Dále zmínil, že v projektové 

dokumentaci, která obci byla 

poskytnuta, je napsáno, že až 

se celý okruh dostaví a dosta-

ne se do plného provozu, bude 

– konkrétně u Modletic – hluk 

v rozsahu 40 – 45 dB. Jenže už 

v tuto chvíli je zde hladina hlu-

ku na 52 dB, a přesto s tím ni-

kdo nic nedělá.

Aktuální situace
Zmíněné obce podaly v srpnu 

2013 proti opakovanému prodlu-

žování udělování výjimek provo-

zu žalobu k Městskému soudu 

v Praze. Ta ale byla zamítnuta, 

a tak se na konci roku rozhodly 

podat kasační stížnost k Nejvyš-

šímu správnímu soudu. Zde jim 

bylo sděleno, ať počítají s mini-

málně půlroční lhůtou k řešení.

Podle právní zástupkyně obcí 

JUDr. Petry Humlíčkové, Ph. D., 

případ poukazuje na to, jak je 

v Česku těžké domoci se svého 

práva. Advokátka se domnívá, že 

obce jsou v plném právu, proto-

že hluk z oné dopravy je zatěžuje 

již dlouhodoběji a nic se s tím 

stále nedělá.  Sabina Sarkisovová

SENOHRABY – Hláska, 

jak se také hradu Zlenice 

u Senohrab přezdívá, 

je zřícenina gotického 

hradu, která letos oslavila 

550.  jubileum 

od svého zániku.

Nová část okruhu byla dokončena v roce 2010

Konzervace vyžaduje hodně času 

a energii mnoha lidí

 Foto: Vladimír Havelka

Čas byl k hlásce neúprosný, ale to se sdružení snaží změnit Foto: Vladimír Havelka
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová
 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

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

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

Letní slevy uhlí do 31.7., brikety do 31.5.2014

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

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

Zrekostr. 2+kk, 60m2, 
celoročně obyvatelná

prodej paliv

Sběrný 
dvůr 
Kamenice

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

Výkup žželezaa 
a barevných kovů,
autobatterií

Kontejnnerováá dopravva

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

Prodej ttříděné zahrraddní 
zeminy,, pískůů, drtí, 
recykláttu

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

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

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

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

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

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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e 
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u!hledá 

údržbáře: 
mladý muž, velmi zručný a časově 

flexibilní, komunikativní a laskavý.

Životopis prosím posílejte 

na sternbergova@jemniste.cz



Pojďme se podívat po našem re-

gionu, co se kde před svátky děje!

Jílové u Prahy
Zakoupit tradiční velikonoční 

předměty si budete moci na ná-

městí a v parku před obecním 

domem města Jílové u Prahy 

na tradičním jarmarku. Koná se 

v sobotu 12. dubna. Jarmark za-

čne ráno v 9 hodin a skončí po 

obědě ve 14 hodin. V deset hodin 

budou moci návštěvníci shléd-

nout vystoupení hostů ze západ-

ních Čech – Plzeňského malého 

lidového souboru. Ten byl za-

ložen posluchači a absolventy 

Konzervatoře Plzeň a věnuje se 

reprodukci tradiční západočes-

ké hudby. Ke zpěvu zazní vlastní 

živá hudba. Atmosféru doplní 

i tradiční, západočeské kroje. 

Na stejný den připravilo svůj pro-

gram i Regionální muzeum Jílové 

u Prahy. I zde bude možnost za-

koupit výrobky ze slámy, kras-

lice, pomlázky nebo slavnostní 

pečivo. Na nádvoří muzea bu-

dete moci pořídit keramiku, dře-

věné hračky, případně se poučit 

o ražbě mincí, která je s tímto 

městem svázána díky těžbě zlata. 

V konírně proběhne tvůrčí dílna 

pro děti, kterou pořádá mateřské 

centrum Permoníček.

Vestec
Vyzkoušet si tradice, které k Veli-

konocům neodmyslitelně patří, 

si budete moci i v obci Vestec. 

V prostorách sportoviště se bude 

20. dubna od 14 hodin konat akce, 

která je již v obci tradicí, a to zdo-

bení kraslic a pletení pomlázek.

Kamenný Přívoz
Základní škola v Kamenném Pří-

voze pořádá každý rok vánoční 

tvořivé odpoledne. Tentokrát je 

tato akce připravena i v době Ve-

likonoc.  Proběhne 10.  dubna od 

16:30. Zájemci o tuto akci jsou 

žádáni, aby si s sebou přinesli, 

pokud mají, tavnou pistoli a za-

hradnické nůžky. 

Dolní Břežany
Obyvatelé a návštěvníci Dolních 

Břežan se mohou těšit na tradič-

ní Velikonoční Tvoření. Celá akce 

proběhne v rámci pravidelného 

farmářského trhu, který se koná na 

náměstí Na Sádkách každou středu 

od 13 do 18 hodin. Právě časové 

rozpětí akce je totožné s farmářský-

mi trhy. Na trzích bude možnost 

uplést si vlastní tradiční pomláz-

ku, společně s místním spolkem 

aktivních seniorů SENIN nazdobit 

vajíčka. V průběhu trhu vystoupí 

se svým programem břežanská zá-

kladní umělecká škola Harmony. 

Své tematické workshopy si připra-

vilo i centrum Březňáček.

Davle
Ve Vltavance se budou konat Veli-

konoční trhy. Jejich návštěvníci si 

budou moci koupit jak zdravé po-

traviny, tak šperky, keramiku, rybí 

výrobky či výrobky dětí z místní 

základní a mateřské školy. Rádi 

vás zde uvidí 11. dubna od 9  do 

18 hodin.  Lukáš Altman
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Co se kde děje o Velikonocích?

„Mně by se vůbec nejvíc líbilo, 

kdyby se toho nápadu chyti-

li i další menší farmáři,“ říká 

český vajíčkový průkopník. 

Zlatníky vůbec přitahují no-

vátory – najdete tu mlékomat 

místní společnosti Agro Jeseni-

ce a hned vedle něj jen pár dnů 

v provozu stojí automat, kam 

vhodíte mince a v ruce máte 

platíčko s deseti vejci z chovu 

na podestýlce.

První byla slepice
Pan Dvořák není v oboru žád-

ný nováček, naopak začínal 

již v roce 1993 s odchovem 

kuřat. Postupem času rozší-

řil sortiment i o prodej vajec 

z vlastního chovu. Ty prodává 

přímo zákazníkům jak na far-

mářských trzích (ten nejbližší 

je každou sobotu dopoledne 

v Říčanech), tak v podnikové 

prodejně a nově i ve vejcomatu. 

„Bylo potřeba rozšířit nabídku 

i o takzvaný hotový produkt, 

tedy vejce byly přirozenou vol-

bou. A navíc mě to baví.“  Práce 

kolem drůbeže ho baví dokonce 

tak, že dvakrát ročně odjede do 

ciziny okusit práci v místních 

chovech a poznat nové směry 

v chovu drůbeže. 

Vejce pod dohledem
„Jsem hodně zatížený na 

nejmodernější technologie. 

Hlídám zvířata přes kame-

ru, mám monitoring, vidím, 

kolik aktuálně vypila, sežrala, 

umím upravit teplotní pod-

mínky ve stájích a podobně. 

Tohle všechno mi snižuje po-

čet vstupů do stáje, čímž ta 

zvířata tolik nestresuji. Naše 

vejce jsou zásadně z podestýl-

kového chovu, od slepic, které 

jsme si sami odchovali. Navíc 

vylepšuji krmení tím, že pou-

žívám čerstvou trávu - ta má 

podobně jako kukuřice vliv na 

barvu žloutku. Tím největším 

přínosem pro zákazníka je to, 

že od nás je má opravdu čers-

tvá. Od nás nejdou vejce, která 

jsou starší sedmi dnů.“

Zbyněk Pokorný (PR)

ZLATNÍKY – HODKOVICE  

„Snažíme se naše 

vejce prodávat přímo 

odběratelům. Nedodáváme 

do řetězců, naopak naše 

snaha být zákazníkovi co 

nejblíže vyústila instalací 

automatu na vejce 

nedaleko naší provozovny,“ 

říká pan Dvořák, majitel 

firmy, která ve Zlatníkách 

chová přes pět tisíc nosnic 

a ročně odchová přes 

30 tisíc kuřat.

ZLA

Vajíčková symfonie
Unikátní prodej vajec z automatu zahájila Farma Dvořák ve Zlatníkách

Proč je málo bílých vajec? 

„Možná, že se hnědá vejce roz-

šířila, protože si lidé ve měs-

tech myslí, že jsou lepší. Není to 

pravda. Není mezi nimi rozdíl. 

V Holandsku či Rakousku je na 

trhu většina vajíček s bílou sko-

řápkou. My plánujeme rozšíře-

ní i na bíloskořápková vejce,“ 

říká pan Dvořák. 

BUDOUCNOST  FARMY? 

„Vedle chovu na podestýlce ji 

vidím v chovu slepic s volným 

výběhem. To je trend, který 

v cizině už dávno běží, a já ho 

chci dohnat. Ovšem čím jsou 

chovy otevřenější, tím jsou ná-

ročnější a cena za vejce je tím 

pádem vyšší, nicméně dá se 

očekávat, že se počet zákaz-

níků, kteří budou vyžadovat 

vejce z volného chovu, bude 

i u nás rozšiřovat.“

„Snažíme se naše vejce prodávat přímo odběratelům,“ říká pan Josef Dvořák Foto: Zbyněk Pokorný

FARMA DVOŘÁK
ODCHOV KUŘIC – Odchovem kuřic se zabýváme od roku 1993. Slepičky pro drobnochovatele odchováváme ve dvou 

turnusech (březen, květen) od jednodenních kuřat do stáří 9 nebo 14 týdnů. Jednodenní kuřata nosného typu nám 

dodává INTEGRA Žabčice, a to černé Moravia BSL, hnědé Bovans Brown nebo ISA Brown, kropenaté Bovans Sperwer. 

Odchov provádíme na hluboké podestýlce. Na pravidelné kontroly k nám dochází veterinář, který chov i očkuje. Kuřice 

vyskladňujeme ve dvou dnech.

Objednávky přijímáme od ledna na tel.: 241 932 005
PRODUKCE VAJEC – V roce 2010 jsme na našem statku zprovoznili nový podestýlkový chov nosnic. Řadíme se tím mezi 

chovatele s malou produkcí, kteří jsou lépe schopni udržet si nejvyšší možnou kvalitu. Vždy čerstvá vejce si můžete zakoupit 

u nás v obchůdku přímo na statku a nově i ve vajíčkomatu ve Zlatníkách.

Kontakty: Farma Dvořák, Náves sv. Petra a Pavla 14, Zlatníky-Hodkovice

Tel.: 241 932 005, 246 083 569, mobil: 733 703 961 www.nosnice.cz

Oslava Velikonoc je 

z křesťanského hlediska 

ještě důležitější než 

oslava prosincových 

Vánoc. Zatímco v zimě 

si připomínáme narození 

Ježíše, na jaře je 

to zmrtvýchvstání.

Po postní době přichází ob-
dobí samotných Velikonoc, 
tedy Velký pátek, den ukři-
žování, Bílá sobota, Boží 
hod a velikonoční pondělí. 
I přesto, že tyto svátky mezi 
širokou veřejností nedo-
sáhly takové obliby, je jistě 
zapotřebí uchovat tradice, 
které nám přinášejí. A to 
nejen z pohledu oslavy 
znovuvzkříšení Ježíše Kris-
ta, ale i z pohledu oslavy 
návratu jara po dlouhé 
zimě. Oslava návratu doby 
úrody a hojnosti.

Loni počasí jaro vůbec nepřipomínalo a tak děti ze ZŠ ve Vraném nad Vltavou museli 

své prodejní stánky na jarní jarmark nachystat v prostorách haly a chodby uvnitř školy

 Foto: www.zsvrane.cz.

K Velikonocům patří i dodržování tradic Koza je jedním ze symbolů svátků  Foto: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

VÍTE, ŽE...

Vejce se dělí podle váhové ka-

tegorie a označují velikostmi 

podobně jako oblečení. S – pod 

53 g, M 53 – 63 g, L – 63 –73g, XL 

nad 73 gramů. Čím větší, tím 

dražší. Všechny slepice začína-

jí snášet od cca 20. týdne stáří 

a všechny nosnice začínají na 

velikosti S, postupem času se 

vajíčka zvětšují.
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Příběh
Lyžař „hrdina“ přišel k lékaři 

po deseti dnech s „naplně-

ným“ kolenem se silně omeze-

ným pohybem a velkou boles-

tí. „Z kolene jsem vytáhl krev, 

nic příjemného. Diagnostiko-

val jsem přetržení zkříženého 

vazu a poškození menisku. 

Ten jsem artroskopicky ošet-

řil a následovala plastika vazu. 

Kdyby pacient přišel dřív, 

ušetřil by si bolest, neochably 

by mu svaly na noze a nepro-

žil by si odhadem 2-3 měsíce 

trápení navíc,“ komentuje je-

den z případů MUDr. Štěpá-

nek, kterému pokládáme další 

praktické otázky:

Proč sportovní lékař? 
Kdo to je? 
Sportovní doktor je ortoped, 

který se v rámci oboru speciali-

zuje na sportovní úrazy. Obvykle 

se stará o výkonné sportovce či 

nějaký sportovní  tým a přichází 

do častého styku se sportovními 

úrazy. Akutně řeší menší úrazy, 

víc se věnuje řešení dlouhodo-

bých problémů a následkům 

sportovních úrazů. Má zkuše-

nosti a přehled o aktuálně užíva-

ných metodách léčení. 

Kdy ke sportovnímu lékaři? 
Pokud máte velké obtíže, na-

příklad při otoku, bolesti, ome-

zení hybnosti atd., s návštěvou 

lékaře neotálejte. Na druhé 

straně, když je úraz malý a sám 

bez následků odezní do 14 dnů, 

nemá větší léčba smysl. Se zlo-

meninami velkých kostí nebo 

přetrženou achillovkou se musí 

do nemocnice. Doléčení a říze-

ní rehabilitace je zase spíš věcí 

sportovního doktora.  

Jak se dostat ke sportovnímu 
lékaři? 
Někteří specialisté vyžadují do-

poručení obvodního lékaře, 

jiní ne. To je třeba zjistit. Řada 

informací je na internetu, ne-

podceňujte reference od jiných 

pacientů a samozřejmě ani od 

praktického lékaře. Specialista 

musí pacienta vidět, aby mohl 

úraz a jeho případné následky 

dobře posoudit. Při vyšetření si 

s lékařem promluvte, žádejte, 

aby vám problém a léčbu srozu-

mitelně vysvětlil. 

Dnes se budeme krátce věno-
vat kolenu…
Většina úrazů kolene se sta-

ne jeho prolomením dovnitř 

v kombinaci s rotací. Typicky 

u lyžařů, kdy se lyže zapíchne 

a tělo pokračuje v pohybu, či 

při kontaktech se soupeřem při 

kopané. Obvykle to odnesou 

vazy nebo menisky, často obojí. 

Řešení jsou různorodá, lékař při 

vyšetření zjistí míru poškození 

a pak buď začne konzervativní 

léčbu (berle, bandáže, ortézy 

atd.), nebo je na řadě operace 

(například artroskopie). A je na 

zkušenosti a kvalitě lékaře, aby 

určil šetrný postup a případnou 

operaci kvalifikovaně provedl. 

Příště bude řeč o kotníku.  (hs)

Sportovní úrazy – fenomén doby
Vztah mezi lékařem 

a pacientem je velmi 

intimní a lékař nesmí 

chybovat ani v diagnóze, 

ani v léčení. A pacient 

musí lékaři věřit a rozumět 

mu. Roli hraje odbornost, 

zkušenost, schopnost 

lékaře zvolit správnou léčbu 

v souladu s možnostmi 

pacienta. Důležitá je 

i srozumitelná komunikace.

MUDr. Zdeněk Štěpánek: Kdyby pacient přišel dřív, ušetřil by si bolest a významně by si zkrátil rekonvalescenci

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.
PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30
Út, Čt 7.30 – 16.30
Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9
Praha – západ 252 45
www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč
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Inu, já jsem Češka a jsem na to 

hrdá. Právem. Jelikož mě Ško-

da Rapid velmi mile překvapila 

a domů, do Auto Palace Spoři-

lov, se jí pak vůbec nechtělo… 

První dojem
Rozpačitost. Naprosto vystihu-

je prvotní dojem z usednutí do 

auta. Věřte nebo ne, měla jsem 

pocit, že nechci nikam jet. Nízko 

posazené auto, tvrdé sedačky. 

Všechno špatně hned od začátku. 

Většinou na první pocit dávám 

velký důraz, jenže u Rapidu bych 

udělala velkou chybu, kdybych 

tak učinila. Všechno bylo totiž jen 

o zvyku. Po několika ujetých kilo-

metrech jsem si začala užívat, že 

sedím tak blízko zemi, dávalo mi 

to určitou moc si s autem dělat, 

co chci, protože moc pěkně re-

agovalo na všechny povely a se-

dačky se staly pohodlnými díky 

bočnicovým opěradlům, která 

záda držela pěkně tam, kde měla. 

Začala jsem nabývat pocitu, že si 

budeme velmi rozumět.

„Simply clever“
Nejdůležitější fáze probíhala 

v prvních patnácti minutách, 

a to sžití se s autem. Tak dlouho 

mi trvalo, abych zjistila, že Rapid 

nebude jen milou „Škodovkou“, 

ale pěkně ostrým a hbitým gen-

tlemanem, který uspokojí jak 

rodinu s dětmi, tak mladou ge-

neraci. Během jízdy jsem velmi 

ocenila klasické rozložení budí-

ků (ano, je zde i otáčkoměr) na 

přístrojové desce. Zároveň jsem 

měla možnost sledovat svou 

průměrnou rychlost, spotřebu 

a např. dojezdovou vzdálenost, 

což ocení zejména ti, kteří ab-

solvují delší trasy. Všechny tyto 

informace jsem zjistila stiskem 

jednoho tlačítka na volantu, stej-

ně tak zde bylo umístěno i ovlá-

dání rádia. Chytře a jednoduše. 

Tak to my ženy máme rády. Tedy 

až na ten volant, který by mohl 

být trošku masivnější.

Celkově je interiér auta svěží 

a mladistvý, je zde hodně mís-

ta, což ocení i vyšší pánové. Co 

mě velmi mile překvapilo, byla 

velikost kufru. Naprosto v po-

hodě by se tam vešel třeba kočá-

rek a ještě pár tašek s nákupem. 

A to ani nemusím být maminka, 

abych to dokázala ocenit.

Dravost aneb začala se proje-
vovat vlčí povaha
Anděl s ďáblem v těle. Ideální 

popis pro celkový dojem z řízení. 

1.2 benzínový motor s přímým 

vstřikováním šel velmi rychle 

do tahu. Krátké a přímé řazení 

mi dávalo pocit jezdce Formule 

1 aneb „o nic se nestarej a jen si 

to užívej“.

Jelikož jsem ho nechtěla trápit na 

D1, rozhodla jsem jízdní vlast-

nosti vyzkoušet na rychlostní 

silnici. Šestistupňová manuální 

převodovka byla v tu chvíli mým 

nejlepším přítelem a musela 

jsem se hodně hlídat, abych po-

volených 130 km/h dodržovala, 

protože Rapid sváděl k dravé jíz-

dě. Na vozovce se choval celkem 

poslušně, až na pár výjimek, kdy 

„zaplaval“. S podvozkem jsem 

byla naprosto spokojená, stejně 

tak i s absolutní tichostí v kabi-

ně. Je sice klišé použít „přede 

potichu jako kotě“, ale když to 

je pravda, nic jiného mi nezbylo. 

Okresní silnice též zvládl s pře-

hledem a titulovat ho králem sil-

nic by bylo pramálo.

Summa summarum
Na začátku mělo auto najeto 

pouhých 582 km. Když jsem na 

konci odevzdávala se strasti-

plným výrazem ve tváři klíčky, 

mělo o tři sta kilometrů víc. Prů-

měrná spotřeba 6,1 litrů byla po-

těšující zprávou na závěr celého 

dne. Škoda Rapid dokázala, že 

není automobilem pro upjaté 

manažery, ale že má v sobě ná-

dech dobrodružství, což ocení 

i mladší ročníky. Dokázala, že 

se nebojí rychlosti, ale též má na 

paměti, že pohodlí je základ. Do-

kázala nemožné – překvapit mě. 

A já jí za to děkuji.

Sabina Sarkisovová

Vlk v rouše beránčím
Testování Škody Rapid 
Ambition Fresh bylo pro 

mě novým, nicméně 
nezapomenutelným 

zážitkem. Usednout do 
auta, jež má české kořeny, 

se stalo milou povinností, 
protože na dnešním trhu se 

to jen hemží zahraničními 
značkami a jaksi se na 

patriotismus zapomíná.

rychlá reakce převodovky, 
příjemný interiér, krátké 
řazení, absence rámu dveří, 
spotřeba, velký kufr, 
intuitivní ovládání počítače

tvrdé sedačky, manuální 
zapnutí světel, velmi citlivá 
brzda, malý „rejd“ kol

Hodnocení redakce: 

�����

Víte, že v AutoPalace Spořilov nově otevřeli showroom 
podle nejnovějších standardů značky Škoda? 

Nyní zde můžete vidět i vyzkoušet si Rapid Fresh, 
který je notně propagovaným a prodávaným vozem.

Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, 

tel.: 296 574 390, email skoda.sporilov@autopalace.cz

www.autopalace-sporilov.cz

Naši re-

daktorku 

Rapid vel-

mi mile překva-

pil, že ho na konci autotestu 

vůbec nechtěla vrátit

Foto: Sabina Sarkisovová

silnici. Šestistupňová manuální 

převodovka byla v tu chvíli mým

Naši re-

daktorku 

Rapid vel-

mi mile překva-

pil, že ho na konci autotestu 

vůbec nechtěla vrátit

Foto: Sabina Sarkisovová

V interiéru již nenajdete tvrdé plasty, pro Škodovku tak typické, ale příjemné a útulné prostředí. A motor s přímým vstřikováním dává o sobě 

hezky vědět Foto: Sabina Sarkisovová

MUDr. Zdeněk Štěpánek, 
Poliklinika  Kartouzská, Praha 5 

Tel.: 251 512 442, 

mail: ortopedie@medifin.info. cz

Ambulance: 

v pondělí a ve středu 

od 7 do 17 hodin

Nový Rapid s přehledem nadchne i mladou generaci



Osvědčeným místem, kde Vám 

bude ze všech těch tušených 

i netušených inspiračních zdrojů 

přecházet doslova zrak, je prodej-

ní areál firmy Keramika Piskáček. 

Na prodejní ploše přibližně 600 

m2 objevíte zavedený sortiment 

půvabné keramiky, přitažlivých 

umělých květin, vznosného skla, 

ladného proutí, rozmanitých sví-

ček a bytových dekorací.

Krásné květiny si zaslouží 
krásné umístění
Pokud si přinesete ze zahradnic-

tví nebo květinářství do svých 

domovů své ob-

líbené rychlené 

květiny, nespor-

ně Vám doma 

udělají daleko 

větší radost, po-

kud je umístíte 

do nějakého vhodného deko-

rativního obalu příjemné barvy 

nebo dokonce do atraktivní skle-

něné vázy. Totéž platí, budete-li 

si chtít vylepšit balkon, případně 

terasu venkovními rostlinami. 

I v tomto případě se Vám totiž 

v areálu firmy Piskáček nabízí 

široká škála mrazuvzdorných 

keramických nádob a kontejne-

rů, vypracovaných jak v barvách, 

tak v přírodních terakotových 

odstínech. I ty nejobyčejnější 

pokojové a venkovní rostliny zís-

kají s dekorativním keramickým 

obalem zcela jinou tvář.

Křehká nádhera 
nádherná křehkost
Kromě zmíněných keramic-

kých obalů a květináčů je však 

také možné k realizaci svěží 

jarní dekorace použít skleně-

ných nádob, mís, váz a číší. 

Protože sklo je přitažlivý artikl 

a při jeho použití se snad nej-

víc rozevírá široké pole Vaší 

fantazii. Do skleněných nádob 

lze naaranžovat stejně úspěš-

ně písky jako svíčky, nebo jen 

pouhé řezané květiny.

A o tom, že se vlastně stačí jenom 

dívat kolem sebe a popustit uzdu 

svojí obrazotvornosti, abyste obje-

vili řešení, která mohou povznést 

Vaše bydlení, se přijďte přesvědčit 

sami do prodejního areálu Kera-

mika – umělé květiny – Ing. Karel 

Piskáček v  Modleticích .

Ing. Karel Piskáček

AOS  Modletice 79

D1 – exit 10 směr Brno, exit 12 

směr Praha

251 70  Dobřejovice

Tel.: 323 637 308

Fax.: 323 637 389

E-mail: piskacek@uk-keramika.cz

Snížení nákladů
na zateplení vašeho domu

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

video tv klip uvidíte na   
    www.izolacesejk.cz

Špičková tepelná foukaná izolacee

Specialista  na PRAHU – „JIH“
Chcete seriózně prodat, či koupit nemovitost 
na Praze – západ, nebo východ?

Obraťte se na nás – tel. 608 729 226
e-mail: anna-reality@volny.cz

www.anna-reality.cz

ZAHAJUJEME 
JARNÍ  VÝPRODEJE
v naší maloobchodní prodejně
KERAMIKA – UMĚLÉ KVĚTINY
ING. KAREL PISKÁČEK
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ  
PRO VYBAVENÍ INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ:

 Keramické obaly všech velikostí, barev a tvarů
 Terakotové květináče, truhlíky, mísy a podmisky
 Zahradní ozdobnou keramiku velkých rozměrů
 Plastové květináče a truhlíky
 Skleněné vázy, číše, mísy a obaly
 Umělé stromy, keře, palmy a kompozice
 Proutěné výrobky – obaly, košíky, ošatky, dekorace
 Dekorativní keramiku, figurky, vázičky
 Bytové doplňky
 Svíčky, svícny, barevný dekorativní písek a granuláty

Kde nás najdete:

D1-exit 10,12
AOS Modletice 79
251 70 Dobřejovice

tel.: 323 637 308
piskacek@uk-keramika.cz 
www.keramika-piskacek.cz

odejně

Ů:

SLEVY

AŽ 70%

Jarní sluníčko asi v každém 

z nás vzbouzí touhu začít 

věci kolem sebe měnit, 

upravovat je a v neposlední 

řadě si také něco 

nového pořídit.

V tomto článku Vám proto 

přinášíme hrst nápadů 

vhodných pro Vaše jarní 

nákupy. A když snad ne 

hned nákupy, tak rozhodně 

zajímavou inspiraci na 

zkrášlení bytu a zahrady. 

Protože někdy opravdu 

stačí jen pouhá maličkost 

za pár korun, aby výsledný 

efekt předčil všechna vaše 

očekávání. Vše a vžycky 

ještě něco navíc.

Pro jarní dekorace k Piskáčkovi!

INZERCEINZERCE
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Firma Tomáš Hrbek
Smluvní partner firmy OTIMI

ŽALUZIE
horizontální hliníkové
vertikální látkové
látkové rolety
sítě proti hmyzu
venkovní hliníkové rolety
markýzy

E-mail: hrbek-tomas@seznam.cz

www.zasklenalodzie.cz

272 931  863
603  501 672

systém OPTIMI

INZERCEINZERCE

Dům, stavba, zahrada

Jednoduchost a funkčnost – to 

jsou dvě základní vlastnosti, kte-

ré má trendy nábytek letošního 

roku. Stačí se podívat do obýva-

cího pokoje. Skříňky, které se zde 

používají, jsou variabilní a vždy 

jde o kombinaci jednotlivých 

segmentů, stojacích a závěsných, 

uzavřených i otevřených polic 

a prosklených vitrín, které si člo-

věk skládá podle toho, jak chce, 

jak potřebuje a jak velkou má te-

levizi, která zde má stále své mís-

to.  Výhodou těchto variabilních 

skříněk je i to, že v dnešním světě, 

kdy stěhování není nic neobvyk-

lého, není problém stěhovat i ná-

bytek. A je jedno, zda se stěhujete 

z velkého do malého, nebo z ma-

lého do velkého. Sestavu si vždy 

přizpůsobíte bytu na míru. 

Pohovky se mění na válendy
Pro pohovky platí, že hlavní 

roli u nich hraje pohodlí. I když 

pohodlí znamená pro každé-

ho něco jiného. Proto součas-

né gauče lze rozdělit do dvou 

skupin. První by se daly nejlé-

pe popsat jako válecí soupravy 

a tomu jsou také přizpůsobené 

jejich rozměry. Mívají zpravi-

dla nižší výšku jen kolem čty-

řiceti centimetrů, ovšem jejich 

hloubka dosahuje až devadesá-

ti centimetrů. Vznikne tak zde 

dostatek místa na ležení i se-

zení s nohama nahoře. Tyto se-

dačky bývají měkké, aby se do 

nich člověk zabořil jako do pe-

řiny a také je doplňuje spousta 

polštářků pro větší pohodlí.  

Naopak u starší generace se 

stále setkávám s tím, že jim 

vyhovují sedačky vyšší, pro ně 

se vyrábí typy se sedací výškou 

kolem pětačtyřiceti centimetrů, 

mělčí, aby se mohli při sezení 

opřít, a s područkami, o něž by 

se mohli opřít při vstávání.

Z materiálů vede příroda 
Co do použití materiálů už 

několik let staví trendy na 

kouzlu a přirozeném vzhledu 

přírodních materiálů. Z těch 

je zde samozřejmě nejvíce za-

stoupené dřevo, z nějž se vy-

rábí nábytek, podlahy i vany, 

ale i korek a podlahy z něj, 

dále křesla, pohovky a stolky 

vyplétané z různých travin. To 

vše podtrhují přírodní kůže 

a kožešiny. 

Platí, že si jednotlivé výrobky 

maximálně zachovávají svůj 

přirozený a přírodní vzhled.  Za-

pomeňte proto na různé úpravy 

bělením či moření na barevné 

odstíny. Povrchová úprava je 

žádná nebo jen minimální, aby 

vynikla krása tohoto materiálu. 

V dřevinách pak stále panuje 

velká obliba ořechu, nesmrtelný 

zůstává dub. Své místo na slunci 

si získávají i ovocné dřeviny a ze 

světlejšího spektra si designéři 

oblíbili buk, javor, jasan, olše 

nebo bříza. 

Z barev vedou bílá a zase bílá 
Z barev je pak doplňují bílá 

a šedá, která se stává „novo-

dobou“ černou. Důvod obliby 

bílé je zřejmý: lze ji kombinovat 

s jakoukoli jinou barvou i ma-

teriálem. Šedá barva postupně 

vytlačuje černou, která stejně 

jako jiné tmavé odstíny navozu-

je pocit luxusu. Ovšem mnohým 

připadá příliš tmavá a ponurá, 

proto ji plnohodnotně nahradi-

la šedá. Své místo mají v inte-

riérech i výrazné barvy, ovšem 

zpravidla pouze na doplňcích, 

kdy se stávají onou pověstnou 

„třešničkou na dortu“, která 

podtrhne celý interiér. 

Magdaléna Krajmerová

Trendy v bydlení: 
vsaďte na jednoduchost

Řekne-li se módní trendy, 

mnozí si vybaví přehlídkové 

molo a na něm modelky 

v něčem, co by na sebe 

člověk nikdy nevzal. Pokud 

se ale podíváte na módní 

trendy ze světa bydlení, 

zjistíte, že jde (zpravidla) 

o věci praktické, užitečné 

a inspirované přírodou.

Jednoduché tvary nábytku a jeho variabilitu doplňují ve světě obývacích pokojů pohodlné pohovky určené na sezení i relaxaci

Foto: 2x IKEA



Neotesaný profesionál 
recidivista
Velká část nezabezpečených do-

mácností je vykrádána opako-

vaně, drtivou většinu vloupaček 

do domů i bytů mají na svědo-

mí recidivisté. První vloupání 

je často jen průzkumem terénu, 

během několika týdnů či měsíců 

následuje další. Zvláště nebez-

pečné jsou organizované gangy, 

které mají nejen potřebné lu-

pičské know-how, ale i technic-

ké vybavení. Násilné překonání 

dveří nebo okna je pro ně otáz-

kou několika minut.

Specialista na jemnou práci
Aby vás zloděj mohl vykrást, 

vůbec nemusí použít páčidlo, 

vrtačku nebo jiné obvyklé po-

stupy násilného vniknutí. Pokud 

nenarazí na bezpečnostní dveře, 

může použít jemnou a tichou 

metrodu. „K  vniknutí používá 

speciálně upravený univerzální 

klíč. S lupem pachatel odejde 

dveřmi a dost možná za sebou 

i zamkne. Zámek přitom zůsta-

ne neporušený, což následně 

znamená zásadní přitěžující 

okolnost při vyřizování pojist-

né události,“ upozorňuje Ivan 

Pavlíček z firmy NEXT, odbor-

ník na zabezpečení.

Facebookový slídil
Sociální sítě slouží řadě zlodějů 

jako inspirace a vodítko. Snad-

no získají přehled o cennos-

tech v domácnosti, které lidé 

zveřejňují pomocí fotografií, 

když dávají na odiv své ma-

jetkové poměry. Rychle si pak 

zmapují terén a půjdou najisto. 

Na objednávku zloději nezříd-

ka kradou cenné obrazy nebo 

jiné předměty s uměleckou 

hodnotou, které končí v ně-

které soukromé sbírce. Umě-

lecká díla bez patřičných do-

kumentů o jejich původu jsou 

totiž v aukčních síních obtížně 

prodatelná. Nastavte si proto 

na Facebooku a ostatních so-

ciálních sítích nejvyšší možnou 

ochranu soukromí. 

Noční fantom
Tito pachatelé vloupání se s ob-

libou zaměřují na satelitní měs-

tečka s velkou koncentrací domů. 

Oblíbenou dobou pro lup bývá 

interval mezi půlnocí a druhou 

hodinou ranní. „Zloději počítají 

s tím, že obyvatelé budou spát 

v horním patře domu, kde se ob-

vykle nacházejí ložnice. Zatímco 

majitelé spí, zloději ve spodním 

patře nerušeně loupí. Případy, 

kdy pachatelé kradou za pří-

tomnosti obyvatel, jsou bohužel 

stále častější,“ říká Ivan Pavlí-

ček z firmy NEXT. „Vzpomínám 

si na případ, kdy zloděj ujel 

i s nakradeným majetkem roze-

spalým majitelům rovnou před 

nosem jejich vlastním autem.“

Příležitostný nenechavec
Jde o méně zkušeného zlodě-

je, který čeká na vhodnou pří-

ležitost. Pokud mu připravíte 

příhodné podmínky, například 

nezamykáte, necháváte ote-

vřená okna, umí této situace 

bleskurychle využít. Naopak 

zámky, petlice, kamery a další 

bezpečnostní prvky jej doká-

žou spolehlivě odradit. Zcela 

zásadní překážku představují 

pro každého zloděje certifiko-

vané bezpečnostní dveře, kte-

ré odpovídají třetí nebo čtvrté 

bezpečnostní třídě.

Také je vám po přečtení těchto 

řádků trochu úzko? Domluvte si 

tedy schůzku s oborníkem, který 

vám doporučí vhodný typ ochra-

ny vašeho domova. Více na:

www.next.cz, (PR)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

www.next.cz

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ  

ZDARMA
Akce platí do 30. 4. 2014 při objednání spolu s dveřmi

INZERCEINZERCE

Změnit dodavatele energie se nemusí vyplatit

Víte, kdo si brousí zuby na váš dům či byt?

Seznamte se s veškerými 
informacemi
Zásadou by mělo být vše si dů-

kladně promyslet a opatřit si 

veškeré dostupné informace. 

Nabídku je rozhodně třeba posu-

zovat vždy komplexně, v  celé šíři, 

ve všech souvislostech a neřídit 

se pouze podle jednoho atribu-

tu. Navíc, i stávající dodavatel  

mnohdy může nabízet různá za-

jímavá cenová a další zvýhodně-

ní, bonusy a služby, o jejichž exis-

tenci nemusíme mít ani potuchy 

a které zmíněnou konkurenční 

nabídku mohou postavit do zce-

la jiného světla. I proto je dobré 

před rozhodnutím, zda přejít k ji-

nému dodavateli, nejdříve zjistit, 

co vlastně nabízí ten stávající. 

Mnohdy to může být velmi  pře-

kvapivé zjištění.

Nevýhody ukvapeného jednání
Nabídky levnějších  energií jsou 

velmi často prezentovány tzv. 

podomními prodejci. Ti stále 

častěji a usilovněji obcháze-

jí domácnosti a slibují výrazné 

úspory v účtech. K těm však 

prakticky nemusí dojít.  Mnohdy 

totiž slibují nesplnitelné, podá-

vají lidem zkreslené nebo přímo 

lživé informace a jejich nabídky 

jsou tak výhodné jen zdánlivě. 

Zmiňují totiž většinou jen jejich 

lákavější část a o nevýhodách 

pomlčí. Výsledkem tak nemusí 

být slibovaná úspora, ale spíše 

nesolidní podmínky, řada po-

platků, finančních sankcí apod. 

Zejména starší lidé jsou tak čas-

to donuceni podepsat smlouvu 

bez potřebného prostudování 

přímo na chodbě domu, aniž 

by měli bližší informace a plně 

chápali případné důsledky. Když 

potom zjistí svůj omyl a chtějí se 

vrátit k původnímu dodavateli, 

musí uhradit až několikatisícové 

deaktivační poplatky. Při před-

časném vypovězení smlouvy je  

může čekat  i vysoká pokuta.

Úskalí elektronické aukce
Nebezpečí skýtají i v poslední 

době  časté elektronické aukce 

energií. Ty probíhají v elektronic-

ké aukční síni, kde zákazník on-

line sleduje nabídky jednotlivých 

dodavatelů, kteří se předhánějí 

v nejnižších nabídkách a soutěží 

mezi sebou o přízeň odběratelů. 

To je bezesporu lákavá předsta-

va, která však, jak to už většinou  

bývá, není bez „háčků“. Jeden 

z nich může např. spočívat  v tom, 

že cena, za níž odběratel energii 

v určitý den a hodinu nakoupí, 

pro něj bude platit bez možnosti 

změny po danou dobu (napří-

klad dvou let), a to i když v tomto 

období bude díky vývoji na trhu 

ostatním zákazníkům klesat. Co 

se proto zpočátku mohlo zdát 

jako výhoda, se může rázem změ-

nit ve velkou nevýhodu. Dalším 

úskalím může být fakt, že účast-

ník elektronické aukce v jistém 

smyslu tzv. „kupuje zajíce v pyt-

li“. Mění totiž svého stávajícího již 

vyzkoušeného dodavatele energie 

za nového, kterého vybírá pouze 

podle jediného hlediska – ceny 

nabízené v jednom konkrétním 

okamžiku. Ta ale sama o sobě 

vypovídá o kvalitě, postavení na 

trhu, serióznosti a budoucí per-

spektivě dodavatele pramálo. 

Někteří dodavatelé jsou  ve  sna-

ze získat zákazníky nuceni jít do 

extrémně agresivních nabídek 

a někdy tak např. nabízejí i to, co 

ve skutečnosti zatím nemají za-

jištěno a spekulují, že slibovanou 

dodávku teprve v budoucnu ně-

jak zajistí. Varovným mementem 

jsou tak v této  souvislosti případy 

některých zejména menších do-

davatelů, kteří nebyli ve výsledku 

schopni dostát svým závazkům, 

týkajících se dodávky energie, 

vůči zákazníkům. Při rozhodová-

ní o výběru dodavatele energie 

je tak třeba významně přihlížet 

i k faktorům jako je jeho stabilita, 

zázemí, postavení a důvěryhod-

nost dodavatele energie.   (pr)

Na trhu s energiemi vrcholí 

boj o zákazníky a ti jsou 

prakticky denně vystaveni 

nepřebernému množství 

různých nabídek. Posoudit, 

co však, co je pro potřeby 

konkrétního odběratele 

skutečně výhodné a odlišit 

seriózně míněné nabídky 

od těch méně seriózních 

nebo zcela neseriózních, je 

stále obtížnější.

Vloupání do domácností 

přibývá, rostou i škody 

na majetku. Víte, kdo 

si brousí zuby na váš 

majetek a jaké metody 

používá? Na to odpovídá 

Ivan Pavlíček z firmy NEXT, 

odborník na zabezpečení 

domácností, který připravil 

základní typologii lupičů.

Dům, stavba, zahrada



Park Holiday a sport:  Re-

sort tvoří komplex s fitness 

a wellness službami, teni-

sem, badmintonem, golfo-

vým trenažerem a dalšími 

sporty. A špičkovým Health & 

Leisure Clubem a 4* hotelem 

s moderním kongresovým 

zázemím. 

Park Holiday a galerie:  To-

máš Linhart, majitel komple-

xu: „Uprostřed sportu umění 

nepůsobí nepatřičně. Umění, 

zábava a sport se doplňují. 

Orientujeme se na přední 

české a slovenské umělce.“  

V Park Holiday vystavova-

li svá díla mj. Tomáš Bím, 

Oldřich Kulhánek, Boris Jir-

ků či třeba bratři Kája a Jan 

Saudkovi. Na vernisážích se 

v minulosti představili i hu-

debníci – mj. Vladimír Mišík, 

Jiří Stivín, Ivan Hlas, Jaroslav 

Hutka s Radimem Hladíkem 

nebo Aneta Langerová.

Mikoláš Axmann (59) se věnuje 

grafice, experimentálním tis-

kům, kresbě a malbě otiskova-

né s povrchu kamene na papír 

a plátno. Jako profesor působil 

na ČVUT v Praze, na pražském 

VŠUMPRUM i na Západočeské 

univerzitě v Plzni. Od roku 2004 

zde působí v Ústavu umění 

a designu. Jeho dílo je ceněno 

na domácí i zahraniční půdě.

Peter Nižňanský (57) se věnu-

je monumentální i komorní 

figurální sochařské tvorbě, 

reliéfu a medailérství. Pracuje 

se dřevem, kamenem, osin-

kocementem, cínem i bron-

zem. Jeho dílo je zastoupe-

no v mnoha sbírkách doma 

i v zahraničí.

Michal Korol

sport 11Čtvrtek 10. 4. 2014 • JV 7

Květnového povstání 194, Praha 10, tel.: 267 268 112, www.parkholiday.cz
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Chceme vychovat vlastní hráče

Remizovali 
s béčkem z Říčan Povzbudivé vítězství

Dětský turnaj ve 
stolním tenise

Sportovní ředitel  FK Kunice Zdeněk Hašek říká:

Kunice – Sparta B 3:0

Jsem maximalista, a proto jsem 

kritický. Klub funguje dobře, ale 

mohlo by to být lepší. Myslím, 

že na naše podmínky jsme na 

vrcholu, čeho jsme mohli do-

sáhnout.  Přípravkovou katego-

rii má na starosti Marcel Lička, 

který si vytvořil kvalitní tým. 

Zde bývá nejméně problémů, 

protože hodně spolupracují ro-

diče a při dobrém trenérském 

vedení a organizaci je to poho-

dová kategorie. 

� Jak se vyrovnáváte se žákov-

skými kategoriemi? 

Žákovská kategorie je pravý 

opak a je zde nejvíce problé-

mů. Před sezónou jsme dostali 

nabídku hrát žákovskou ligu 

a museli jsme se během jed-

noho dne rozhodnout, jestli jí 

chceme hrát nebo ne. Po kon-

zultaci s naším trenérem star-

ších žáků Davidem Zoubkem 

a trenérem mladších žáků Jir-

kou Novákem jsme se rozhodli, 

že do toho půjdeme. Bohužel 

to nebylo šťastné rozhodnutí. 

Museli jsme ze dvou kategorií, 

které stačily na krajský přebor, 

starší žáci (potřebujete 15 hrá-

čů) a mladší žáci (malé hřiště 

stačí 10 hráčů), vytvořit kate-

gorie U15 (15 hráčů) – U14 (15 

hráčů) – U13 (16 hráčů) – U12 

(16 hráčů). Dříve nám stačilo 

25 hráčů a nyní potřebujeme 

62. Místo dvou trenérů a jejich 

realizačních týmů musíme mít 

čtyři. Což se bohužel nestalo, 

a tak je to pro všechny spíše 

noční můra a trápení. A proč 

jsme do toho šli? Chtěli jsme 

se pokusit vytvořit regionální 

středisko, které by vychová-

valo hráče z nejbližšího okolí, 

a pod vedením kvalitních tre-

nérů jsme rozvíjeli jejich umě-

ní. Druhý důvod je, že chceme 

hrát i příští rok nejvyšší žákov-

skou soutěž v regionu a tím, že 

je na příští rok naplánovaná 

reorganizace soutěží mládeže, 

tak jsme zaručili, že budeme 

od 31. července hrát krajský 

přebor. Přes zimní přestávku 

uskutečníme kroky pro kva-

litní dohrání žákovské ligy 

a tím koncepčně nastartujeme 

funkčnost kategorie žáků. 

� Hlavní cíl je tedy udržet hráče 

u fotbalu? 

Kategorie dorostu se potýká 

s problémem nedostatečného 

počtu hráčů na tři soutěže. Před 

sezónou jsme si mysleli, že bu-

deme mít hodně hráčů a aby 

jejich zápasová vytíženost byla 

dostatečná, tak jsme přihlásili 

ještě jedno mužstvo do soutěže 

okresu Praha-východ. Bohužel 

zranění a menší počet hráčů za-

příčinily, že někteří hráči museli 

hrát o víkendu dvě soutěžní utká-

ní, ale myslím, že se s tím poprali 

v celku slušně. Jinak opakovaně 

hrát krajskou nejvyšší soutěž 

v kategorii dorostu je pro nás 

maximum a hodně za to vděčíme 

práci trenérů. Nejvíce Luďkovi 

Rubličovi, jako šéftrenérovi kate-

gorie dorostu, který momentálně 

studuje trenérskou „A“ licenci 

a tak věřím, že dostane takové in-

formace, které jej posunou dále, 

a bude o větší koncepčnosti více 

přesvědčen. Náš cíl je vychovat 

hráče do co nejvyšší soutěže do-

spělých a hlavně hráče udržet 

u fotbalu. Jan Kotrba

KUNICE –  V minulých 

vydáních jsme hovořili 

se sportovním  ředitelem 

FK Kunice Zdeňkem 

Haškem o jeho práci v klubu 

i výchově mládeže a činnosti 

všech celků. Jak vás 

funkce sportovního ředitele 

zaměstnává?

Vítězové byli všichni Foto: KST Dolní Břežany

Turnaje i zápasy mládeže jsou nejen zajímavé, ale také plné bojovnosti, chuti do hry 

a vůbec je to radost pohledět. Rozhodně lepší, než když kluci sedí dlouhé hodiny 

u počítačů Foto. Jan Kotrba  

DOLNÍ BŘEŽANY – V základní 

škole se konalo osmé kolo 4. roč-

níku turnaje ve stolním tenise, 

pořádané Komisí pro sport a tělo-

výchovu v Dolních Břežanech. Po-

slední březnová neděle tak v této 

obci patřila sportu, který si čím 

dál tím víc získává na oblíbenos-

ti. Turnaj byl věnován dětem, a to 

ve věku od 8 do 12 let. Celkem se 

zaregistrovalo 34 hráčů, kteří byli 

následně rozdělení do tří skupin, 

podle věku. Celý turnaj se nesl 

v přátelském duchu a žáci, kteří, 

se turnaje zúčastnili, dopřáli, díky 

svým vylepšeným a propracova-

nějších technikám, fanouškům 

nezapomenutelný zážitek ve for-

mě dramatické podívané s pře-

kvapujícím závěrem. (sas)

Sportovní ředitel Zdeněk Hašek 

Foto: FK Kunice 

SENOHRABY – Zápas, který se 

hrál poslední březnový víkend, 

skončil 1:1 a ukázal, že momen-

tální forma senohrabského „áčka“ 

nebude tak skvělá, protože v dru-

hé půli měly Říčany jednoznačně 

navrch jak fyzicky, tak fotbalově. 

Ačkoliv se v první polovině přelé-

vala hra z jedné strany na druhou 

a senohrabští hráči se dostali do 

šance, kterou proměnili, druhá 

polovina přinesla spíše trápení. 

Absence šancí, viditelná ztráta 

bojovnosti a únava umožnila ří-

čanským hráčům vstřelit vyrov-

návací gól. Do konce zápasu se 

nic nezměnilo a Senohrabští si 

z říčanského hřiště odvezli ales-

poň remízový bod. Uvidíme, zda-

li se hráči do budoucna motivují, 

aby zopakovali pozitivní výsledky 

z loňské sezony. (sas)

Už poslední vítězství 5:1 nad 

Strakonicemi v České fotbalo-

vé lize přetrhlo šňůru jarních 

proher fotbalistů FK Kunice. 

Byl to neomylný signál k celko-

vému zlepšení formy a získání 

sebedůvěry. Proto se s velkým 

zájmem čekalo na utkání se 

Spartou B, nesporně velmi 

silným soupeřem, který je na 

čtvrtém místě tabulky. Kuničtí 

fotbalisté plně využili domácí-

ho prostředí a po bezbranko-

vém poločase, ve druhé části 

hry, zaznamenali tři branky. 

V 55. minutě se strefil Svobo-

da a v 64. a 75. minutě Kordiak. 

Fotbalisté Kunic nyní zaujíma-

jí 10. místo v tabulce a v příš-

tím utkání se střetnou s týmem 

Horních Měcholup. 

(kt)Stolní tenis není pro žádné lenochy Foto: KST Dolní Břežany

Výsledky turnaje

I. Kategorie – starší žáci

1. Tomáš Nguyen

2. Martin Řehák

3. Jakub Vacek

II. Kategorie – mladší žáci

1. Lukáš Kverka

2. Patrik Čížek

3. Ondřej Vaňout

III. Kategorie – nejmladší žáci

1. Lukáš Brada

2. Oliver Mikuda

3. Ondřej Novotný

Když se sport snoubí s uměním ∙ Výstava autorů velkého významu 
BENICE – Grafik Mikoláš Axmann a sochař Peter Nižňanský 

zahájili ve středu 26. března společnou výstavu Do mlhy vzkaz 

v Park Holiday v Benicích. Na vernisáž do Benic má smysl 

chodit, schází se zde řada významných osobností z řad umělců 

i podnikatelů. 

Aktuální výstava 

potrvá šest měsíců. 

Je volně přístupná 

pro všechny 

zájemce, které jistě 

potěší i to, 

že se zde neplatí 

vstupné.

Na snímku zleva: M. Axmann, P. Nižňanský, B. Jirků a manželé Irena a Tomáš Linhartovi (majitelé Park Holiday)   

Foto: Miroslav Belančin – FUTURA
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 CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE  KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

Od 10. 4. do 20. 4. 2014

 

CASH & CARRY CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK
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SUPER CENA!

17,90

CUKR KRUPICE
1Kg

10,95

BOHEMIA CHIPS 
slané, 77g

27,90

NESCAFÉ 3v1 
180g

11,50

KOFOLA
0,5l

4,99

MILKA CARAMEL
45g

CENA ZA 1ks

8,25

BRAMBŮRKY KLADENSKÉ
slané, 100g

6,99

MAJOLKA BONECO 
100ml

8,90

MOUKA SEDLČANSKÁ
hladká, polohrubá, hrubá, 1Kg

25,90

OLEJ SLUNEČNICOVÝ
1l

36,90

LÁZEŇSKÉ OPLATKY
oříškové, dárkové balení, 175g

2+1 ZDARMA

219,00

MEDOVNÍK STAROČESKÝ
1750g

oříšoříříšíššoříššooříškovékkko , dá dárkovové bbbbbaé aé bbbbaab lenlenenílení, 171717, 11 11 11 5g55g5g

15,99

MILKA ALPINE MILK
100g

6,20

FIDORKA
více druhů, 30g

slalaansl éé, 11é 000000000000g00g

6,50

TĚSTOVINY JAPAVO
bezvaječné, 400g

1K

MMMMMOOOOOO
hlad ggá,á po opo oo ooo ububbbbá,á, ubáubáá,,, g

129,90

CINZANO
1l

299,00

BALLANTINES BRASIL
0,7l

249,90

FINLANDIA
0,7l

119,90

FERNET STOCK
0,5l

49,90

FERNET STOCK
citrus, 0,2l

72,90

NESCAFÉ GOLD
100g

 TEL.: 296 828 306-311

19,95

CAPPY
jahoda, 1l


