
Pozemní hokejisté
pátí

O co jde?
Noc s Andersenem je akce, 

která probíhá celorepublikově 

a snaží se vybojovat zájem dětí 

o čtení. Technologická doba 

přeje televizním obrazovkám 

a počítačům a dětská četba 

upadá, přitom by stačilo dát 

dětem osobní příklad a ukázat, 

že číst je velké dobrodružství. 

Tato myšlenka se ujala a v roce 

2000 proběhla první Noc s An-

dersenem, kdy se dvaceti mla-

dým čtenářům poštěstilo být 

na místě, kde se odhalovala 

tajemství, četly se pohádky 

a hrály se různé hry a soutě-

že.  Nápad se postupem času 

tak rozšířil, že se v roce 2001 

„andersenovalo“ již ve čtyřice-

ti knihovnách. 

Letošní „andersenování“
Knihovna v Jílovém u Prahy ne-

byla výjimkou, a proto se 4. dub-

na vydalo čtrnáct malých noclež-

níků na dobrodružnou noc, kde 

se stali vyšetřovateli po vzoru 

Komisaře Vrťapky, který byl tu 

noc velkou inspirací. Počátek 

večera patřil nejprve dětským 

čtenářským schopnostem násle-

dovaným pátracími a kondiční-

mi schopnostmi. Všechny úkoly, 

které děti tuto noc absolvovaly, 

směřovaly k získání Průkazu 

agenta Vrťapkovy detektivní kan-

celáře. Díky píli a neutuchající-

mu úsilí dospěli malí nocležníci 

až k vypátrání pokladu, který na 

ně čekal u kaple sv. Václava v po-

době hornických kahanů, buřtů 

k opékání a dalších odměn. Noc 

se kvapem přehoupla do své sno-

vé fáze a všechna Anderseňata 

rychle přemohla. Letošní dob-

rodružství pak bylo zakončeno 

sladkou snídaní.  (sas)

Uhelné sklady Hostěradice
Uhlí Němcová

Út – Pá: 8.00 – 15.30

So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

brigetka@email.cz 

www.uhlinemcova.cz Letní slevy do konce 

května
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Přírodní dědictví
VELKÉ POPOVICE – Na kon-

ci března proběhla v obci 

debata ohledně projektu 

podporujícího oživení ko-

munitního života. Hlavním 

námětem setkání bylo pří-

rodní dědictví Velkopopo-

vicka. Probírala se témata 

ohledně pomoci místní pří-

rodě, jak ochránit přírodní 

bohatství, jak zapojit děti 

do ochrany přírody nebo 

jaké jsou šance na vyhlášení 

přírodní rezervace Mokřan-

ského a Křivoveského poto-

ka. V současné době probí-

há sběr podkladů sloužících 

pro vydání sborníku. O dal-

ších podrobnostech vás bu-

deme informovat. (red)

KRÁTCE

Příští vydání 9. května 2014

Přijel kardinál a britská ambasadorka

Jílovská Anderseňata  

Významné osobnosti si přijely 

prohlédnout dvě nově se rozvíje-

jící výzkumná centra Fyzikálního 

ústavu Akademie věd České re-

publiky pro uživatelský výzkum 

– HiLASE a ELI Beamlines. 

Kardinálova návštěva
Na průběh stavby se osobně přijel 

podívat kardinál Dominik Duka. 

Již dříve v souvislosti s těmito 

rozvíjejícími se centry prohlásil, 

že pro Česko je to velmi důležitý 

vstup do oblasti evropské a ce-

losvětové vědy. Připomenul, že 

většina kvalitních mladých věd-

ců odchází do zahraničí za prací. 

Proto bychom podle něho měli 

být rádi, že díky těmto projektům 

tomu může být dokonce naopak 

a můžeme očekávat příliv vědců 

i ze zahraničí. „Vzhledem k mi-

nulosti Dolních Břežan jsem jako 

pražský arcibiskup také rád, že 

tento projekt pomůže k dalšímu 

rozvoji obce,“ dodal.

Samotná výzkumná centra
Jeho dvouhodinovou návštěvou ho 

provázel předseda Akademie věd 

Jiří Drahoš společně s ředitelem 

Fyzikálního ústavu a se zástupci 

Dolních Břežan. Seznámil se s již 

dokončenou budovou, kde v bu-

doucnu za pomoci speciálních 

laserů bude vznikat řada nových 

aplikací pro hi-tech průmysl.

Opomenuto nezůstalo ani centrum 

zaměřené na základní výzkum pro 

laserovou fyziku, astrofyziku, ma-

teriálové vědy, strojírenství, medi-

cínu, biologii nebo chemii. Nyní se 

dokončuje třípatrová administra-

tivní budova a na vybudování pod-

zemního patra technicky náročné 

laserové haly pracují v současné 

chvíli stavaři. 

Její Excelence
Stejně jako kardinál byla britská 

velvyslankyně Jana Thompson pře-

kvapena tím, jak se centra rychle 

rozvíjejí. Při její návštěvě ji dopro-

vázel vědecký koordinátor Tomáš 

Hocek společně s místostarostou 

Břežan a dalšími a ti ji provedli do-

končenou budovou, kam budou 

převezeny lasery s vysokou opako-

vací frekvencí využívané převážně 

v průmyslu. Svou účast Její Exce-

lence paní Thompson shrnula nad-

šeně v jedné větě, kde uvedla, že to 

byla úžasná návštěva a nemůže se 

dočkat, až si přijede prohlédnout 

již dokončený projekt.

Fáze dokončení
S kolaudací u obou budov vý-

zkumného centra ELI Beamlines 

se počítá v příštím roce a následně 

zde budou instalovány a odzkou-

šeny technologie. Poté by měl rok 

2018 již přinést první paprsky, kte-

ré budou k dispozici pro uživatele. 

 Sabina Sarkisovová

DOLNÍ BŘEŽANY – Na 

přelomu března a dubna 

se to v obci významnými 

osobnostmi jen hemžilo. 

Přijel pražský arcibiskup 

a primas český Dominik 

Duka, velvyslankyně Velké 

Británie Jana Thompson 

a několik zástupců 

Evropského parlamentu.

JÍLOVÉ U PRAHY 

Dánského spisovatele 

Hanse Christiana Andersena 

považujeme za jednoho 

z největších světových 

autorů pohádek. Proto je 

příhodné, že noc, ve které 

děti prožívají dobrodružství 

v prostředí pohádkového 

světa, nese jeho jméno. 

Při hledání pokladu byla zábava Foto: Knihovna Jílové u Prahy

Anderseňata pozorně poslouchala a noc si náramně užila

Foto: Knihovna Jílové u Prahy

Nadšení britské velvyslankyně Jany Thompson bylo patrné již od prvních okamžiků

Foto: Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Velvyslankyně osobně prošla celou stavbou Foto: Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Dominik Duka při návštěvě Dolních Břežan Foto: Fyzikální ústav Akademie věd ČR

www.facebook.com/nasregion @nasregion

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Zahradní
kamarádi

Cestovatel Miroslav Zikmund 

při oslavě svých devadesátin 

říkal, že je stále svěží a v dobré 

náladě proto, že jeho nejlep-

šími kamarády jsou lopata, 

rýč, hrábě a zahrada. Tahle 

vidina mě také zlákala. Přede-

vším jsem několik hodin trávil 

v montérkách a holinkách. Lo-

pata ani rýč se ke mně jako ka-

marádi vůbec nechovaly, na-

víc se objevily první puchýře, 

zejména od krumpáče. Později 

jsem přešel raději na hloubení 

jamek pro kytičky. Ještě poz-

ději jsem se na chvíli uvelebil 

do křesílka. Sotva jsem vypil 

kávu, chtěl jsem vstát. Asi moc 

rychle. Trochu se mi zamotala 

hlava a zůstal jsem s ohnutý-

mi zády a bolestí na konci zad, 

která přecházela až do kyčlí. 

Hotový lazar.

Přes plot mé trápení sledoval 

soused. Kupodivu se nepo-

smíval jako jindy, když mě vidí 

manuálně pracovat. Jen suše 

konstatoval: „Jsi blázen, tohle 

máš nechat mladším nebo 

profesionálům. Hele, tady je 

telefon na pana Hrdličku, ten 

všechno se svou partou za-

řídí.“ Poslechl jsem a uklidil 

pomyslné kamarády do kůlny. 

Už budu vždy volat profíky, 

i když přijdu o požitek vlastní-

ma rukama zvelebovat poze-

mek. Ale mohu vás ujistit, že 

grilovat na zahradě 

už budu sám, ale 

s jinými kamarády.

O ČEM SE MLUVÍ

Jan Kotrba
kotrba@nasregion.cz

Loupežné 
přepadení
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DOLNÍ BŘEŽANY
7. 4. – 30. 4. 

• Zápis do Nest 4 Kids. Bě-

hem měsíce dubna probíhá zá-

pis do Nest 4 Kids na školní rok 

2014/2015. Přijímáme děti 2-4 

roky. Počet míst omezen. Více info 

na www.nest4kids.com

26. 4.
• Jarní Vídeň s prohlídkou zám-
ku Schönnbrun. Odjezd v 6.30 ho-

din z Dolních Břežan, návrat mezi 

21. a 22. hodinou tamtéž. V ceně 

zájezdu doprava, vstupné do zámku, 

informační materiály v češtině, po-

jištění. Přihlášky na www.brezanek.

cz – cestování 

11. 5. – 14:00
• Víkendové kurzy s Inlinetalen-
tem. Rodinný kurz děti 14:00 – 16:30 

hodin, 290,- Kč, dospělí 17.00 – 

18.00 hod. 150,- Kč. Podrobnosti 

a rezervace zde: www.inlinetalent.cz, 

www.brezanek.cz

18. 5. – 10:00
• Nedělní divadlo – Hudební diva-
délko Lenky Hamajdové zahraje 
pohádku Námořník Bořík. Námoř-

ník Bořík na cestě kolem světa je 

pořad vhodný k navození cestovní 

nálady např. před letními prázdnina-

mi, děti poznávají prostřednictvím 

písniček, opět vesměs známých, 

všechny světadíly a zpívají spolu 

s maňáskem Boříkem nejvíce o zví-

řátkách žijících v různých koutech 

naší planety. Vstupenky v prodeji na 

recepci Břežánku. www.brezanek.cz, 

brezanek@gmail.com

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

v 16 hod. Cena: 290,- Kč (v ceně je 

zahrnuta autobusová doprava, vstup-

né a malé občerstvení). Přihlášky na 

www.brezanek.cz – cestujeme

24. 5. – 9:30
• Komu se nelení, tomu se zelení. 
Kondiční a posilovací cvičení celého 

těla při hudbě za pomoci činek, míč-

ků a gumiček, posilování zejména 

na břišních svalů. Součástí je krátké 

povídání o zdravé stravě a zelených 

potravinách s malou svačinou v ceně. 

Lektorka: Mgr. Dagmar Černá. Rezer-

vace nutná! brezanek@gmail.com, 

www.brezanek.cz

30. 5. – 18:00
• Keramika – Hrad. Cena: dospělý 

150,- Kč, dítě 70,- Kč (v případě platí-

cího dospělého), rodič a dítě pracující 

společně 190,- Kč. Lektorka: Alžběta 

Labounková. Rezervace nutná! www.

brezanek.cz, brezanek@gmail.com

1. 6. 
• Dětský den. Břežánek a OÚ Dolní 

Břežany pořádají 1. 6. DĚTSKÝ DEN 

nejen pro malé (v amfi teátru v Dol-

ních Břežanech). Program: 15:00 

Vystoupení dětí z kroužků Břežánku, 

ZUŠ Harmony 15:15 Hudební soubor 

Kůzle HUSOU 16:00-18:00 Sportovní 

disciplíny s Inlinetalentem Doprovod-

ný program: Disco na in-line bruslích, 

malování na obličej. Vstupné dobro-

volné. Srdečně zveme všechny děti 

i rodiče! 

11. 6. 
• 1. kolo zápisů na šk. rok 
2014/2015. Zveme vás a vaše děti. 

Zápisy se uskuteční 16. 6. Od 14 do 

17 hodin a 17. 6. od 9 do 12 hodin 

a od 15 do 18 hodin. Rozvrh kroužků 

v průběhu května na www.brezanek.

cz. Těšíme se na vás!

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 4. – 1. 6. 

• Výstava Tvrze. Výstava „Staré tvr-

ze a feudální sídla Jílovska“. Výstava 

obrazových rekonstrukcí a modelů 

tvrzí a středověkých památek okolí 

Jílového

14. 4. – 27. 4.
• Výstava „Velikonoce“. Tradice 

a výrobky Klubu lidové tvorby na spo-

lečné výstavě v muzeu

14. 4. – 22. 6. 
• Výstava „Vyšívané obrazy Olgy 
Menšíkové“. Netradiční forma vý-

tvarného umění v jílovském muzeu

24. 4. – 27. 4. 
• Výstava „Velikonoce a masopust“. 
Lidové jarní tradice ve vestibulu muzea

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

všechny do sálu KC na pohádku 

o roztomilém kocourkovi. S veselými 

písničkami od Marka Ebena vás po-

baví divadlo Špílberk. Vstup 80,- Kč, 

www.jilove.cz

6. 5. – 14:00
• Slavnostní otevření kolumbária. 

Zveme vás na slavnostní otevření re-

vitalizované márnice na kolumbárium 

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

obor „Scénografi e“ pražské SÚPŠ

OHROBEC
26. 4. – 8:00

• Vítání ptačího zpěvu pro dospě-
lé i děti, procházka po okolí obce 
s ornitologem. Sraz u obecního úřa-

du v 8 hodin

26. 4. – 16:00
• Ekohrátky. Hry pro děti s ekologic-

kou tématikou, pořádané u příležitosti 

Dne Země. Sejdeme se na Károvském 

dětském hřišti u restaurace Aristokrat 

v 16 hodin.

PRŮHONICE
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 hodin, tel. 605 205 959 

v otevírací 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. 605 205 959 

v otevírací době zahrady 

24. 5. – 11:00
• Jarní keře. Procházka Dendrolo-

gickou zahradou se zaměřením na 

dřeviny atraktivní v druhé polovině 

května. Začátek exkurze: 11:00 hod. 

u hlavního vchodu do Dendrologické 

zahrady. Lektor: Jiří Velebil. Na akci je 

nutná rezervace viz www.dendrolo-

gickazahrada.cz/rezervace. Vstupné 

100/50 Kč. Otevírací doba zahrady 

9:00-19:00 hod., tel. 605 205 959 

v otevírací době zahrady 

PYŠELY
24. 4. 

• Kreativní večer. „Výroba Mon-

tessori pomůcek pro děti a povídání 

o Montessori přístupu“, více informa-

cí na www.cvrcekpysely.cz 

27. 4. 
• Pyšelská Bicyklovka. Cyklistický 

výlet po krásách našeho kraje pro 

všechny, sraz na pyšelském náměs-

tí pro 77 km v 9:00 hod., pro 44 km 

v 11:00 hod., pro 22 km ve 13:00 

hod., společný návrat v 16:00 hod. 

do restaurace SOKOLOVNA, pořádá: 

Galerie u Marie 

28. 4. – 15:00
• Vystoupení dětí ZŠ Pyšely. Z pě-

veckého a hudebního kroužku (hra na 

klavír a fl étnu) v pyšelském kostele 

Povýšení sv. Kříže 

30. 4. – 18:00
• Tradiční pálení čarodějnic v Pyše-

lích v lokalitě Za Vráží, opékání buřtů, 

hudba. Pořádají: SDH Pyšely a Re-

staurace SOKOLOVNA 

1. 5. – 19:00
• Přijďte si zahrát deskové hry. Pro 

tento večer JAVA. Místo konání: Na 

Louce 427, Pyšely, více informací na 

www.cvrcekpysely.cz 

8. 5. 
• Přátelské utkání mezi SDH Pyšely 
a SK Pyšely stará garda na fotbalo-

vém hřišti v Pyšelích, výtěžek z dob-

rovolného vstupného bude použit na 

Dětský den v Pyšelích 

10. 5. 
• Turisticko-poznávací zájezd na 
Říp. Pro členy i nečleny TJ Sokol Py-

šely, podrobnosti zájezdu budou včas 

zveřejněny. Pořádá: TJ Sokol Pyšely 

29. 5. – 19:00
• Kreativní večer. „Souprava náušnic 

a náhrdelníku z FIMA“, místo konání: 

Na Louce 427, Pyšely, více informací 

na www.cvrcekpysely.cz 

ŠTIŘÍN
3. 5. – 10:00

• Štiřín Kros. 3. května 2014 bude 

probíhat již 4. ročník běžeckých zá-

vodů pro všechny věkové kategorie. 

Soutěžíme o tři poháry našich olym-

pioniků. První tři závodníci v každé 

kategorii obdrží medaile a věcné 

ceny. Všichni účastníci závodu obdrží 

diplom s podpisy Barbory Špotákové, 

Romana Šebrleho a Tomáše Dvořáka, 

pro všechny účastníky běhu jsou při-

praveny drobné dárky. 

18. 5. 
• Sukův hudební Štiřín. JIŘÍ HLAVÁČ 

(klarinet, saxofon), FELIX SLOVÁČEK 

ml. (klarinet, saxofon), KAREL RŮ-

ŽIČKA a KATEŘINA MÁLKOVÁ (klavír) 

Mendelsson – Bartholdy – Marcello – 

Růžička – Hlaváč. Vstupné 250,- Kč, 

začátek v 17:00 hod. Předprodej vstu-

penek na recepci – tel.: 255 736 111-

2 a v síti TICKETSTREAM 

21. 5.
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih, Dům 

ATIS 15 – 18 hod. Vstup – zdarma 

25. 5. 
• Rozkvetlý Štiřín. Akce s bohatým 

programem pro dospělé i děti, pro-

hlídka zámeckých interiérů, parkem 

provází Václav Větvička od 9:00 do 

16:00 hod. Vstupné 100,- Kč. Před-

prodej vstupenek na recepci – tel.: 

255 736 111-2 a v síti TICKETSTREAM 

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 

ZAJEČICE
30. 4.

• Zaječické čarodějnice. S dětským 

programem v Zaječicích pořádá: 

Sdružení pro zvelebování Zaječic, 

Kovářovic a okolí (místo a přesný čas 

budou včas plakátovány) 

ZVOLE
14. 3. – 30. 6. 

• Zápis do školky. Akimova školič-

ka pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/2015. 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. Těšíme se na vás!

18. 3. – 22. 5. – 20:00
• Cvičení podle Ludmily Mojžíšové. 

Pravidelně každé úterý od 20 do 21 

hodin v ZŠ Zvole pořádá Amicia s SK 

Zvole cvičení pro všechny věkové ka-

tegorie. 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 zároveň dělat něco pro své zdraví? 

Přijďte každý čtvrtek od 20 do 21 ho-

din do ZŠ Zvole. Více na www.TSAD-

PRAHA.cz 

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

Šachový klub Medvědi Zvole zvou 

všechny příznivce šachu do sokolov-

ny ve Vraném. Hraje se 9 kol tempem 

2x20 minut. 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. 
Kroužek probíhá na umělé horo-

lezecké stěně v Akimově školičce 

v obci Zvole. Stěna disponuje řa-

dou cest, na kterých se děti naučí 

základní lezecké kroky, správně 

používat lezecký materiál a v ne-

poslední 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 infor-

mací na www.akimovaskolick.cz

30. 4. – 1. 5. – 17:00
• Akimova školička – Pálení čaro-

dějnic (také fi lipojakubská noc, Val-

puržina noc nebo Beltine) se odehrá-

vá v noci z 30. dubna na 1. května. 

Jedná se o velmi starý a dodnes živý 

lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc 

se lidé scházejí u zapálených ohňů 

a slaví příchod jara. Na některých 

místech se staví májka. Více informa-

ci 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

Změna programu vyhrazena
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kam, kdy a za čím

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

25/4 – pátek
20:00 LONGITAL (SK)   KONCERT   živelný akustický koncert slovenské klubové legendy

27/4 – neděle
10:00/15:00 RIO 2   PRO DĚTI   3D, rodinný/komedie, USA, 2014

2/5 – pátek
20:00 TARA FUKI   KONCERT   Dvě ženy, dvě cella, dva hlasy.
 Fantastický souzvuk  violoncell a křehké proplétání češtiny a polštiny!

4/5 – neděle Divadlo KaKá
15:00/16:30 LAKOMÁ BARKA   PRO DĚTI   Klasická loutková pohádka podle Jana Wericha

9/5 – pátek
20:00 AMIT CHATTERJEE   KONCERT   tradiční indická hudba fenomenálního sitáristy

15/5 – čtvrtek
19:00 CARMEN   OPERA   záznam představení Metropolitní opery v New Yorku;
 autor: G. Bizet, dirigent: Y. Nezet-Séguin

18/5 – neděle
10:00/15:00 ZVONILKA A PIRÁTI   PRO DĚTI   rodinný, USA, 2014

19/5 – pondělí
18:00 SLUNCE – CO DNES O NĚM VÍME?   PŘEDNÁŠKA   Přednáší RNDr. Pavel Kotrč, CSc. 
 pracovník Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR

hlavní sponzor akce 
AGROMEX s.r.o.

Družstvo vlastníků
Dolní Břežany 

INZERCEINZERCE

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE V DOLNÍCH BŘEŽANECH  

SPOLU S PARTNERY AKCE VÁS ZVOU NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ HER, 

ZAJÍMAVÝCH POKUSŮ A EXPERIMENTŮ

DOLNOBŘEŽANSKÝ VĚDECKÝ
JARMARK

KDY: 15. KVĚTNA 2014 OD 14 HODIN
KDE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOLNÍCH BŘEŽANECH, 

NA VRŠKU 290

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:
 POKUSY A EXPERIMENTY S ORGANIZACÍ VĚDA NÁS BAVÍ

 EXPOZICI LIBERECKÉHO IQ PARKU – ROAD SHOW

 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU BADATELSKÉ VÝUKY, UKÁZKA EXPERIMENTŮ S MĚŘÍCÍM  

 SYSTÉMEM PASCO (ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY, SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL)

 PREZENTACI A EXPERIMENTY LASEROVÝCH CENTER ELi a HiLASE 

 MOŽNOST NÁVŠTĚVY BUDOVY HiLASE A STAVENIŠTĚ ELi, 

 NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE, INf ORMACE NA WWW.DOLNIBREZANY.CZ

 V 17 HOD SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ -  PARTNEŘI AKCE PŘEDSTAVÍ VEŘEJNOSTI  

 PLÁNOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY V REGIONU



Příprava
Pan David Burda se dá považo-

vat za nejpovolanějšího člověka, 

jelikož se jedná o velitele jed-

notky, který daný výcvik připra-

vil. Samotné plánování výcviku 

zahrnuje časový harmonogram. 

Školení a výcvik jednotky se dělá 

vždy pravidelně každý měsíc na 

dvě etapy, protože sbor cholu-

pických hasičů disponuje šest-

nácti členy, a tak je nemožné se 

sejít v jeden den. 

Den výcviku
Osm ráno je pro některé smrtel-

níky ještě hodina, o které mají 

„půlnoc“, ale cholupičtí hasiči 

začínají již trénovat. Každé cvi-

čení je třeba nahlásit u Hasič-

ského záchranného sboru Pra-

ha, aby bylo možné v případě 

nutnosti okamžitě vyjet. A tady 

tomu nebylo jinak. Samotné 

cvičení zahrnuje teoretickou 

část trvající tři hodiny, poté ná-

sleduje návštěva garáží, kde pro-

bíhá praktické školení ohledně 

výzbroje, výstroje a techniky. Po 

teoretickém zaškolení se 

tým přesouvá na soukromý sta-

tek, který umožňuje trénink jak 

v již zmíněných venkovních pro-

storách, tak uvnitř. 

Samotný příklad cvičení
Výcvik, kterého jsme se zúčast-

nili, spočíval především ve vy-

hledávání osob ve ztížených 

podmínkách, dále pak byl zamě-

řen na přenášení hasičského vy-

bavení a na práci se čtyřdílným 

nastavovacím žebříkem a na 

komunikaci při zásahu pomocí 

ručních radiostanic a signálů. 

Při výcviku vyhledávání osob 

v neznámém a ztíženém pro-

středí jednotka používala dý-

chací techniku a masky dýchací 

techniky byly zevnitř opatřeny 

alobalem, aby se simulovala nu-

lová viditelnost. Úkolem druž-

stva bylo postupovat členitými 

místnostmi, používat vyhledá-

vací techniku a udržovat radiové 

spojení s velitelem zásahu. 

Cvičení dokonale prověři-

lo orientaci jednotlivých 

členů v neznámém pro-

středí s nulovou vidi-

telností. Každopádně 

všechna družstva se 

cvičení zhostila s ver-

vou a pohřešovaná 

osoba byla nalezena. 

Ostrý zásah
Jelikož k práci hasičů ne-

patří pouze zachraňování 

osob z hořících budov, vy-

jela cholupická výjezdová 

jednotka na pomoc s proře-

záváním a odlehčováním staré 

vykotlané vrby nedaleko od-

dechové louky v Komořanech. 

Vrba se odlehčovala od koruny 

směrem dolů. Členové družstva 

pro výstup použili nastavovací 

žebřík a pomocí lanového jiš-

tění provedli požadované řezy 

a strom úspěšně odlehčili. Zbyt-

ky stromu byly ponechány na 

rozpad pro početnou kolonii 

brouků v okolí.  (sas)

Zámek a park spravuje Botanic-

ký ústav české akademie věd a je 

zapsán do kulturního dědictví 

památek UNESCO, proto kromě 

vědeckých účelů slouží i návštěv-

níkům, kteří mohou obdivovat 

přírodní bohatství květin a stro-

mů a jejich mimořádné spojení 

se zahradní architekturou.

Vedení Botanického ústavu se 

nyní rozhodlo, že návštěvníkům 

poskytne též zážitek z výtvarné-

ho umění, a tak vznikla myšlen-

ka vybudování galerie na půdě 

zámku.  Zajímavostí je, že výsta-

va přesahuje i do prostor par-

ku, a tak je dán prostor dialogu 

umělců. Návštěvníci zde mohou 

od 2. dubna do 8. června zhléd-

nout díla Václava Fialy společně 

s jeho hosty. (sas)

z obcí 3Čtvrtek 24. 4. 2014 • JV 8
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Zatlučené hřebíky 
v kořenech stromů

DOLNÍ BŘEŽANY – Na jed-

né z lesních pěšin v okolí 

hradiště Závist byly na ně-

kolika místech nalezeny 

nastražené hřebíky natlu-

čené v kořenech stromů. 

Na nebezpečí upozornil 

obecní úřad a zároveň po-

žádal občany, aby podobné 

nálezy hlásili obecní policii 

ve Vestci, která se tímto pří-

padem zabývá, případně na 

obecním úřadu.

Se „zebrou“ 
do okolí Prahy

JIHOVÝCHOD – Do celo-

republikové preventivně 

dopravní akce se zapojili 

i policisté z jihovýchodní-

ho regionu Prahy. V prů-

běhu školního týdne po-

zorně policisté sledovali 

chování dětských chodců 

při přecházení silnic. Po-

kud překračovali komuni-

kaci nevhodným způsobem 

a porušili tak pravidla sil-

ničního provozu, policisté 

je zastavili a napomenu-

li kvůli chybám, kterých 

se dopustili. V učebnách 

základních škol v obcích 

Kamenný Přívoz, Kostelec 

u Křížku, Hodkovice-Zlat-

níky se uskutečnily semi-

náře pod vedením policisty 

z preventivně informačního 

oddělení, na nichž se hovo-

řilo o zásadách bezpečného 

překračování vozovky. Žáci 

byli upozorněni na nebez-

pečné situace a nejčastější 

příčiny dopravních nehod 

na přechodech pro chodce.

Nový kompost
CHOMUTOVICE – Obecní 

úřad vybudoval ve Stru-

hách nový kompost, kte-

rý je určen především pro 

obyvatele obcí Chomuto-

vice, Nebřenice a případně 

pro obyvatele Popoviček. 

Je striktně zakázáno do něj 

vhazovat jakékoli plasto-

vé, kovové či skleněné věci, 

papír, kartony, nebezpečný 

odpad, zbytky jídel živočiš-

ného původu, trus a pode-

stýlku masožravých zvířat 

a větve ze stromů a keřů (lze 

jen štěpkované).

Zvelebují náměstí
JÍLOVÉ U PRAHY – Část 

náměstí společně s Tyršo-

vou a Komenského ulicí je 

v těchto dnech rekonstruo-

vána. Kulturní a společen-

ské akce (například jarmar-

ky) se budou konat v parku 

a před obecním domem na 

již zrekonstruované části. 

Dokončení je plánováno na 

30. dubna.

Otevřeli muzeum
PYŠELY – V pátek 11. dubna 

bylo otevřeno pyšelské mu-

zeum. Je umístěno v obec-

ním domě č. 34 na náměstí 

T. G. Masaryka. Je zde stálá 

expozice se sezonní výsta-

vou od dubna do listopadu. 

Součástí výstavy je etnogra-

fická a numismatická sbír-

ka, archeologie a historie 

obce a okolí. Část expozice 

je věnována pyšelskému ro-

dákovi, univerzitnímu pro-

fesorovi doktoru Emanuelu 

Rádlovi. Muzeum můžete 

navštívit každý pátek a so-

botu v dopoledních i odpo-

ledních hodinách.

Do říše Inků
PYŠELY – Ve čtvrtek 3. dub-

na proběhl večer ve zname-

ní deskových her, ve kterém 

se účastníci přenesli do říše 

Inků a objevovali poklady Ti-

kalu, vykopali pyramidy a též 

obsadili sousedním archeo-

logům jejich místa.

Žábám pomohli 
dobrovolníci

VRANÉ NAD VLTAVOU – Zá-

chranné transfery žab – nová 

činnost, které se věnují dob-

rovolníci a centrum ekolo-

gické výchovy Zvoneček. Prv-

ním impulsem bylo extrémní 

množství rozjetých žab, a tak 

bylo rozhodnuto vybudovat 

zábrany podél silnic u ryb-

níka. V průběhu tří týdnů 

dobrovolníci celkem žáby 

přenesli 3 190x. Pokud byste 

měli zájem i vy „dobrovolni-

čit“, bude se s transfery po-

kračovat i příští rok.

Velikonoční jarmark
JÍLOVÉ U PRAHY – Lido-

vé písně s jarní tematikou 

a veselé velikonoční koledy 

zazněly 12. dubna v parku 

u kostela, kde mladý lidový 

soubor z Plzně MLS před-

vedl, co umí. Slovy Mirosla-

va Šimandla, uměleckého 

vedoucího: „Lidová píseň 

je prostá, ale není vůbec 

snadné ji dobře zazpívat 

a zahrát. Jsou to příběhy 

z dílen anonymních tvůr-

ců. O to více je třeba si jich 

vážit. To je cesta, na kterou 

jsme se v našem uskupe-

ní vydali.“

Judo Cup
KAMENICE – O víkendu 

26. a 27. dubna proběhne 

v Kulturním domě v Kame-

nici velký turnaj – již třetí 

ročník Judo Cupu. V sobo-

tu proběhne soutěž těch 

nejmenších – přípravky 

a mláďat, v neděli se o me-

daile a diplomy utká mladší 

žactvo, starší žactvo, do-

rost a junioři. Zúčastní se 

ho mnoho judistů z celé-

ho Česka.

Starostové pro 
transparentnost

OHROBEC – Starosta obce 

Pavel Makovský se připojil 

k podpoře smlouvy k Pro-

hlášení starostů pro trans-

parentnost, které vyzdvihuje 

zákon, podle kterého by měly 

všechny veřejné instituce au-

tomaticky zveřejňovat nově 

uzavřené smlouvy v interne-

tovém Registru smluv. Obec 

zveřejňuje všechny smlouvy 

na svých webových strán-

kách již od roku 2011.

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• Práce na dálku – 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

• Koupím housle čelo basu 

i poškozené tel. 728 473 687   

• Při-výdělek / práce z domu 

přes internet. Vážní zájemci 

volejte 775 316 567 

• Prodám motocykl Enduro 

KTM690LC4, rok výroby 2011, 

najeto 11 000 km, po servisu, 

připraveno na sezonu, nová 

baterie, nová řetězová sada, 

náhradní řadící páka, cena 

110 000 Kč, tel: 774 919 519

• Koupím malotraktor VA-

RI-TERRA za rozumnou ce-

nu,předem děkuji za nabíd-

ku. Tel: 777 428 234

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

Hasiči se stále udržují v kondici

Zámek má novou galerii

Umí využít vodu

CHOLUPICE – Skoro 

každá obec má k dispozici 

své dobrovolné hasiče. My 

jsme se tentokrát rozhodli 

zmapovat, jak vypadal 

pravidelný výcvik u jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

v Cholupicích.

PRŮHONICE – Galerie 

Natura, která vzniká 

jako součást programu 

průhonického parku a zámku, 

odráží přírodní rámec svého 

okolí a zároveň vystavuje 

i osobité umění, které se 

nepodbízí stávajícím trendům.

Učitelé a děti mateřské a zá-

kladní školy spojili své síly a pod 

vedením paní ředitelky Dagmar 

Strejčkové dokázali, že s deš-

ťovou vodou se dá pracovat. 

V rámci projektu ji svedli ze 

střechy budovy, vedli ji umělým 

dřevěným korytem do štěrkopís-

kového lože a využívají ji pro za-

lévání okolní flóry. Dále se zreali-

zovaly terénní úpravy a výsadba 

za účelem podpory přirozeného 

zasakování dešťové vody. Vytvo-

řilo se místo, které bude sloužit 

žákům základní školy pro zkou-

mání chemických i fyzikálních 

vlastností dešťové vody, a pan 

Kamil Čelikovský vytvořil inter-

aktivní dřevěné prvky pro hrátky 

s vodou. (sas)

VELKÉ POPOVICE 

Mateřská škola uspěla 

v rámci výzvy Voda v krajině 

a je mezi čtrnácti projekty, 

které získaly podporu 

Nadace Partnerství.

Dobrý den, nedávno jsme 
se s manželem vrátili 
z dovolené, která pro 
nás byla noční můrou. 
Uvízli jsme na dva dny na 
špinavém letišti, ze kterého 
nás následně odvezli do 
náhradního hotelu, který byl 
službami a čistotou naprosto 
neodpovídající smluveným 
podmínkám a umístěný od 
moře asi dva kilometry. 
Jak můžeme po cestovní 
kanceláři žádat vrácení 
peněz a za co všechno? 

Děkuji, Daniela K.

Závazným do-

kumentem ve 

Vašem případě 

bude cestov-

ní smlouva, ve 

které nalezne-

te všeobecné 

smluvní pod-

mínky mezi 

Vámi a společností, se kterou jste 

se s manželem rozhodli vycesto-

vat. Výše náhrady se bude odvíjet 

právě od těchto podmínek, které 

si určuje sama cestovní kancelář. 

Obecně platí, že musíte reklamaci  

na náhradu hmotné škody podat 

do tří měsíců od ukončení zájez-

du a cestovní kancelář je povinna 

Vám do 30 dní odpovědět. 

Zajímavostí přímo pro Vás však 

bude novinka v novém občan-

ském zákoníku, která výslov-

ně zavedla náhradu újmy za 

narušení dovolené. Jedná se 

o jistou formu nemajetkové 

újmy, kterou představuje právě 

například zmaření či zkrácení 

dovolené, převezení do jiného 

(horšího) hotelu, špatné hygi-

enické podmínky, nesprávná 

poloha atd. Tedy vedle škody 

na majetku Vám cestovní kan-

celář nahradí i tuto újmu, jejíž 

výše se bude posuzovat podle 

dalších okolností zájezdu jako 

cena, účel, či osobní význam 

pro rekreanta. Přesný finanční 

rámec Vám proto pouze z uve-

dených informací neposkyt-

neme, můžete se však obrátit 

na naši advokátní kancelář 

a s reklamací o náhradě škody 

a újmy za narušení dovolené 

Vám rádi pomůžeme.

PRÁVNÍ
PORADNA

Mgr. Eva Krajová, LL.M.

poradna@advokraj.cz

+420 601 386 589

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Náhradu újmy za narušení dovolené

Galerie je zajímavým propojením vnitřních a venkovních prostor Foto: Galerie Natura

Dřevěné koryto stvořil Kamil Čelikovský Foto: Andrea Lichtenbergová
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Prořezávání není lehký úkol, ale hasiči se ho zhostili velmi dobře 

Foto: David Burda



Život bez sociálních sítí si mno-

ho lidí dnes dokáže jen stěží 

představit. Platí okřídlené, že 

kdo není on-line, jako by ani ne-

byl. Vždyť možnosti, které nám 

facebook a podobné sítě nabízí, 

jsou nepřeberné. A s rapidním 

příchodem chytrých telefonů 

a internetu do mobilu se komu-

nikace pomocí těchto aplikací 

ještě zrychlila. 

Během pár sekund může celý 

svět obletět jediná fotografie, 

kterou kdokoliv umístí na svůj 

profil. Během pár sekund se 

může pomocí sociálních sítí roz-

poutat revoluce, zorganizovat 

rychlá pomoc pro oběti živel-

ných katastrof nebo jen předat 

informace o tom, co se právě 

děje na opačném konci světa.

Některé obce stále ještě sílu soci-

álních sítí nepochopily a žádnou 

stránku, která by občany infor-

movala o všem, co se děje, co je 

důležité nebo co by je mohlo jen 

zajímat ve volném čase, neza-

vedly. Jiné jdou naopak s dobou 

a snaží se vše vkusně naservíro-

vat na zlatém podnose, aby se 

všichni dozvěděli, co se dozvě-

dět mají nebo chtějí.

Někdo ho využívá, jiný ne
Při prozkoumání facebooku to 

vypadá, že většina obcí v tomto 

regionu patří do první skupiny. 

Naštěstí se najdou i světlé výjim-

ky, obce, které se o svůj faceboo-

kový profil starají přímo ukázko-

vě a občané zde najdou mnoho 

informací a aktualit.

Jesenice jde s dobou
Na profilu obce Jesenice se vy-

skytují informace o komunitních 

a kulturních akcích, které zde 

jistě přispívají k lepšímu životu. 

Najít se zde ale dají i důležitá 

upozornění, jako například in-

formace o falešných popelářích 

nabízejících falešné známky na 

odvoz popelnic. Dále zde najde-

me žádosti o pomoc při hledání 

ztracených zvířat. Již na první 

pohled je vidět, že v Jesenici se 

o profil starají a snaží se, aby zde 

byly aktuální informace. Ikonku 

o tom, že obec provozuje face-

bookový profil, lze najít na ofici-

álních internetových stránkách 

obce, takže je snadno dohleda-

telný pro každého.

Jílové informuje 
především o akcích
Pozadu ale nezůstává ani dal-

ší město, které si zavedlo svůj 

vlastní profil na facebooku, Jílo-

vé u Prahy. Již na první pohled, 

podle počtu různých pozvánek, 

je vidět, že informace, které pře-

vládají, jsou oznámení o kultur-

ních a společenských akcích. Ale 

i zde najdeme důležitější doku-

menty, jako například přihlášku 

na taneční kurzy či oznámení 

o výběrovém řízení. Podle dat 

u jednotlivých příspěvků je vi-

dět, že informace jsou přidávány 

poměrně často a vždy ve větších 

skupinách během jednoho dne 

nebo týdne. Město bohužel face-

bookový profil na svých interne-

tových stránkách nijak viditelně 

neprezentuje, ne každý tak může 

o této možnosti vědět.

V Dolních Břežanech 
vládne komunikace
Facebookový profil obce Dolní 

Břežany je téměř ukázkovým 

profilem. Už 

se zde nevy-

skytují jen 

pozvánky a oznámení o tom, 

co se v obci děje, ale jsou zde 

i fotografie týkající se obce, no-

vých projektů nebo fotbalové 

výsledky. „Pro mě osobně byl 

facebook novinka,“ říká staros-

ta Dolních Břežan pan Věslav 

Michalik. „Pro obec, jako jsou 

Dolní Břežany s 3 500 obyvateli 

a kde se něco děje, je to důležitý 

komunikační nástroj, který ský-

tá mnoho nepoznaného. Což 

shledávám velmi přínosným,“ 

dodává. Odkaz na profil obce 

lze najít i na oficiálních strán-

kách obce.

Někdy to nevyjde dle představ
Trochu smutným příkladem, 

jak také může snaha o komu-

nikaci prostřednictvím nových 

médií dopadnout, je profil obce 

Modletice. Profil byl založen 

v červenci roku 2011. Podle slov 

starosty Jiřího Arona se nejedna-

lo o oficiální zdroj obce a v sou-

časné době nefunguje. „O jeho 

obnově neuvažujeme,“ dodává 

pan starosta. Nových příspěvků 

sdílených profilem nebylo po-

málu. Poslední je ze září roku 

2012. Nic s novějším datem tu 

nenalezneme. A jak už potvrdil 

i pan starosta, momentálně se 

na tomto profilu nic neděje. 

Reakce občanů
A jak to vypadá s aktivitou uži-

vatelů facebooku? Vyjadřují se 

často k tomu, co obce vyvěsí, 

nebo se raději drží v pozadí? 

Obecně platí, že lidé na obec-

ních facebookových profilech 

příliš aktivní nejsou. A nezáleží 

na obci, situace je všude stej-

ná. Jediné příspěvky, které do-

kážou rozvést alespoň malou 

diskuzi, jsou informace o ne-

bezpečných činech, například 

o pachateli, který nalil hořla-

vinu do kanalizace. Nebo o ne-

bezpečném umístění hřebíků 

v lese. Ale i zde se jedná maxi-

málně o deset komentářů. 

Lukáš Altman

Zúčastnilo se ho celkem šestnáct 

mladých pianistů, žáků školy, 

v pěti věkových kategoriích od 

sedmi do čtrnácti let. Výběr re-

pertoáru nebyl nijak limitován, 

mohli jsme tedy vyslechnout jak 

skladby klasické hudby, tak fil-

movou nebo populární hudbu.

Porota ve složení prof. Jaromír 

Klepáč, Marta Kopečná, Pavel 

Loukota a Radka Hoppová se 

tak zaposlouchala například do 

Ježkovy skladby Ezop a Brabe-

nec, Martinů Kolombína tančí, 

ale zazněla i bluesová melodie 

Blue Moon nebo ústřední téma 

z filmu Harry Potter.

První Jarní klavíroklání beze-

sporu dokázalo, že v ZUŠ Har-

mony je hodně šikovných pia-

nistů. Výkony byly originální, 

navzájem srovnatelné, všich-

ni mladí pianisté vystupovali 

s viditelnou radostí ze hry. Ke 

slyšení byly skladby technicky 

náročné, interpretačně propra-

cované. Občas sice tréma pů-

sobila více, než by si soutěžící 

přáli, přesto můžeme všechny 

výkony hodnotit jako zdařilé 

a posluchačsky příjemné.

Spravedlivé rozdělení jednotli-

vých umístění se poté porotcům 

jevilo jako nelehký úkol. Při vy-

hlašování výsledků porota vyjád-

řila pochvalu soutěžícím za jejich 

snahu a píli, se kterou se věnují 

hře na hudební nástroj. Po-

děkovala i rodičům, bez 

jejichž podpory by se 

žáci tomuto koníčku 

nemohli věnovat, 

a v neposlední řadě 

patřilo poděková-

ní i všem peda-

gogům. Vždyť 

i díky jejich pří-

pravě a nasaze-

ní jsme mohli 

strávit nebýva-

le příjemné 

a hudebními zážitky nabyté od-

poledne v ZUŠ Harmony.

Již nyní se těšíme na příští ročník 

soutěže a připojujeme přání, aby 

se jarní muzicírování mladých 

klavíristů stalo tradicí, které se 

všichni malí i větší muzikanti 

budou s radostí účastnit.

Magda Marková,

ředitelka ZUŠ Harmony

www.nasregion.cz4

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

Tel.: 241 950 776, 241 950 409

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

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

CUKRÁŘ / KUCHAŘ / KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou PODNIKÁNÍ

MOŽNOST NÁVŠTĚVY SOUP V PRACOVNÍCH DNECH OD 8-14 HOD. (nejlépe po tel. domluvě)

Se smyčcovým kvartetem a jaz-

zovým triem se Tomáš Savka 

představil fanouškům již minulý 

rok při svém narozeninovém tur-

né a také v prosinci na vánočním 

koncertu právě v Divadle v Ry-

tířské. Zde diváky nadchly nejen 

krásné barokní prostory, ale také 

skvělá akustika. Právě proto se 

zpěvák a pořádající agentura JA-

BATO rozhodli v koncertech na 

tomto místě pokračovat.

„Po Vánocích jsme přemýšleli 

jak pokračovat v tradici tematic-

kých koncertů v tomto krásném 

divadle a napadl nás máj a květ-

nová romantika. Proto Maybe 

Swing,“ vysvětluje zrod přípravy 

koncertu Tomáš Savka.

Radku Fišarovou neoslovil ke spo-

lupráci náhodou, na koncertech 

či divadelních jevištích se po-

tkávají už přes osm let. „ Každou 

chvíli spolu někde zpíváme. Do-

konce máme svůj program Edith 

a Frank, v němž ona představuje 

francouzské šansony Edith Piaf 

a já sinatrovky,“ říká zpěvák.

Předprodej vstupenek probíhá 

exkluzivně v síti Ticket Art, včet-

ně poboček CK ČEDOK a vybraná 

místa jsou k dispozici také přímo 

na pokladně Divadla v Rytířské.

Za romantickým prožitkem nemusíte chodit jen na Petřín. 

Ve středu 28. května navodí zpěvák Tomáš Savka v Divadle 

v Rytířské pravou májovou atmosféru pomocí živé hudby 

a zamilovaných swingových melodií. Hostem jeho koncertu, 

dvojsmyslně nazvaného „Maybe Swing“, bude známá 

šansoniérka a česká Edith Piaf, zpěvačka Radka Fišarová. 

Těšit se můžete i na hudební překvapení.

Tomáš Savka rozezpívá 
Divadlo v Rytířské

O TOMÁŠI SAVKOVI: 

Cestu mu otevřela premiéro-

vá řada soutěže Česko hledá 

Superstar. Poté vydal dvě 

alba, za která dostal zlaté 

a platinové album. V sou-

časnosti je jedním z nejob-

sazovanějších muzikálových 

zpěváků. Za roli Kenickie-

ho v muzikálu Pomáda byl 

v roce 2013 v širší nominaci 

na cenu Thálie. Zároveň také 

pravidelně koncertuje po 

České republice s předními 

českými big bandy.

PRPR

www.agentura-jabato.cz

HLEDÁME

učitele/učitelku
pro 1. stupeň

ZŠ Velké Popovice

Nástup září 2014 na plný úvazek.
Škola spíše rodinného typu 

1 až 9 postupný ročník  
s kapacitou 435 žáků.

Výborné spojení z Prahy  
vlakem i autobusy PID

škola@zsvelkepopovice.cz
Tel.: 605 865 712

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Cílem projektu s názvem „Ško-

la pro každého“ bylo vytvořit 

ucelený systém aktivit, které 

pomohou rozvoji rovných pří-

ležitostí ve vzdělávání pro děti 

s poruchami autistického spek-

tra (PAS). Projekt byl realizován 

v letech 2010 – 2013 ve Středo-

českém kraji a byl podpořen 

z prostředků Evropského sociál-

ního fondu a státního rozpočtu 

České republiky prostřednictvím 

Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost 

ve výši přesahující 5,5 mil. Kč. 

V rámci projektu bylo zřízeno 

metodické centrum pro peda-

gogy. Rodiče mohli využít spe-

ciální pedagogické a poradenské 

služby. U diagnostikovaných 

dětí byla prováděna speciální 

vyšetření. Na základě zjištěných 

poznatků pak speciální pedagog 

vypracoval podklady pro indi-

viduální vzdělávací plán. Pro 

umožnění integrace žáků s PAS 

do běžných tříd byly rovněž rea-

lizovány programy pro spolužá-

ky dětí s PAS, které umožňovaly 

žákům pochopit jednání dítěte 

s touto diagnózou, jak mu po-

moci a jak předcházet problé-

movým situacím. Vznikly také 

webové stránky www.autismus.

cz a www.aspergeruvsyndrom.

cz a metodická publikace „Inte-

grace dětí s Aspergerovým syn-

dromem a vysoce funkčním au-

tismem, zkušenosti rodičů“.

(PR)

Škola pro každého

Jak se obce přizpůsobují trendům sociálních sítí

Jarní klavíroklání
DOLNÍ BŘEŽANY 

Základní umělecká škola 

Harmony zažila ve středu 

9. dubna velký hudební 

svátek. Konal se zde totiž 

historicky první ročník sólové 

soutěže ve hře na klavír.

mladých pianistů, žáků školy, 

v pěti věkových kategoriích od 

sedmi do čtrnácti let. Výběr re-

pertoáru nebyl nijak limitován, 

mohli jsme tedy vyslechnout jak 

skladby klasické hudby, tak fil-

movou nebo populární hudbu.

Porota ve složení prof. Jaromír 

Klepáč, Marta Kopečná, Pavel 

Loukota a Radka Hoppová se 

tak zaposlouchala například do 

Ježkovy skladby Ezop a Brabe-

nec, Martinů Kolombína tančí, 

ale zazněla i bluesová melodie 

Blue Moon nebo ústřední téma 

z filmu Harry Potter

hře na hudební nástroj. Po-

děkovala i rodičům, bez

jejichž podpory by se 

žáci tomuto koníčku

nemohli věnovat,

a v neposlední řadě

patřilo poděková-

ní i všem peda-

gogům. Vždyť 

i díky jejich pří-

pravě a nasaze-

ní jsme mohli 

strávit nebýva-

le příjemné

„To se mi líbí“ Mluví o tom Nejoblíbenější týden Nejoblíbenější věková skupina

Jesenice u Prahy 358 27 2. červen 2013 25 – 34

Jílové u Prahy 177 18 28. duben 2013 25 – 34

Dolní Břežany 198 180 23. březen 2014 25 – 34

Modletice 40 0 10. červen 2012 25 – 34

Vysvětlivky: „To se mi líbí“ – počet lidí, kteří tuto stránku sledují

Mluví o tom – počet zmínění této stránky na profilech uživatelů FB

Nejoblíbenější týden – týden, kdy o stránce mluvilo nejvíc lidí

Nejoblíbenější věková skupina – největší věková skupina lidí, která mluví o dané stránce  (sas)

První místo získala Andrea Kreppke Foto: Magda Marková
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Devátý ročník akce s názvem 

Čistá řeka Sázava ukázal, že ne-

pořádku kolem řeky neubývá. 

Na druhou stranu akce ukázala, 

že lidí, kteří jsou ochotni pomoct 

přírodě, je stále dost.

Úsek úklidu měřil devadesát kilo-

metrů a do úklidu se letos zapo-

jilo na 1 300 dobrovolníků včetně 

studentů, vodáků, hasičů a všech 

těch, kteří chtějí žít v přírodě za-

chovávající svůj původní ráz. 

„Neznamená to, že by odpadu 

výrazně přibylo, i když loňské 

povodně se na jeho množství 

taky podepsaly. Na některých 

úsecích přišlo víc lidí, takže do-

kázali zlikvidovat i staré sklád-

ky, na jejichž odvezení nám 

v uplynulých ročnících nezbyly 

síly, a nové skládky v chatových 

oblastech mezi Týncem nad 

Sázavou a Pikovicemi,“ uvedla 

Bohunka Zemanová, ředitelka 

Posázaví, o. p. s.

Inspirace pro čištění dalších 
vodních toků
Počátky úklidu řeky se datují do 

roku 2006 a od té doby se dob-

rovolníci pravidelně schází, aby 

řeku vyčistili. Ale nejen Sázava 

je místem, které potřebuje vyčis-

tit. Akce tohoto typu inspirovala 

další nadšence a úklidové akce 

se postupně rozšiřují i na další 

vodní toky, jako například na Be-

nešovský potok, s jehož úklidem 

letos pomáhalo čtyřicet dobro-

volníků. Šest tun nasbíraných 

odpadků – taková byla bilance. 

A co se v takových řekách najde? 

Lajnovačka z tenisového kurtu, 

několik jízdních kol, pneumati-

ky, části aut, nábytku, koberců 

a podlahových krytin…

Příroda nám to jednou oplatí. Ať 

tak nebo tak… (sas)

Nastává období, kdy se tažní 

ptáci pomalu vrací do našich 

krajin, jelikož jsou již schopni 

zde najít dostatek potravy. Jako 

každý rok si tento návrat nene-

chá ujít hodně lidí a bude na-

slouchat s oblibou jejich zpěvu. 

Centrum Zvoneček z Vraného 

nad Vltavou a jeho dobrovol-

níci nebudou výjimkou, a pro-

to pokud máte zájem, můžete 

se k nim přidat a přivítat první 

„jarní“ ptáky v rámci akce Vítání 

ptačího zpěvu, která se koná již 

po dvacáté pod záštitou České 

ornitologické společnosti.

Kde si užijete ptačí zpěv?
Setkání proběhne ve čtvrtek 

1. května v osm hodin ráno na 

hrázi rybníka Sýkorník u Mníšku 

pod Brdy. Cílem je oblast luk na 

jeho severním břehu a v průbě-

hu je naplánováno pozorování 

ptáků a rozprava o nich. Součástí 

akce je odchytová akce, při které 

bude probíhat ukázka kroužko-

vání. Akce je vhodná i pro děti.

(sas)

VRANÉ NAD VLTAVOU – K ne-

úspěšnému loupežnému pře-

padení samoobsluhy došlo ve 

večerních hodinách koncem 

března. Do prodejny potravin 

vstoupil pět minut po jedn-

advacáté hodině masko-

vaný muž. Na prodavače 

uvnitř obchodu namířil 

pistoli a pod hrozbou 

použití střelné zbraně 

požadoval vydání peněz 

z pokladny. Přepadení prodejci 

toto odmítli a počali se ozbro-

jenému lupiči aktivně bránit. Za 

pomoci plastových přepravek se 

jim podařilo lupiče vytlačit ven 

z prodejny. Pistoli, kterou ná-

silník ohrožoval prodavače, pak 

při útěku navíc zanechal na mís-

tě přepadení.

Jednání neznámého lupiče 

bylo zachyceno záznamovým 

zařízením. Z výpovědi osob, 

jakož i po vyhodnocení kame-

rového záznamu bylo zjištěno, 

že se jednalo pravděpodobně 

o mladšího muže, štíhlé, při-

bližně 185 až 190 cm vysoké 

postavy, hovořil plynně česky, 

podle pohybů a používa-

ných gest se zřejmě jed-

nalo o praváka.

Oblečen byl do šedé mi-

kiny s kapucí, tmavých 

kalhot, na nohou měl 

sportovní obuv v kombina-

ci bílé a tmavé barvy.

Případem se intenzivně od 

začátku zabývají kriminalisté. 

Na místě činu se jim podařilo 

zajistit několik stop a v sou-

časné době prověřují zejména 

skutečnosti, které získali při 

samotném prvotním šetření. 

Další potřebné informace jim 

mohou poskytnout samotní 

svědci této události, kteří se 

v době přepadení nacházeli 

poblíž prodejny, ale rovněž 

i další občané. Z tohoto dů-

vodu se policisté obracejí na 

širokou veřejnost se žádos-

tí, aby se jim případní svědci 

přihlásili přímo na služebně 

v Jílovém u Prahy nebo pro-

střednictvím bezplatné tísňo-

vé linky policie 158.

nprap. Zdeněk Chalupa,

tiskový mluvčí policie Praha venkov-JIH
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Odvoz aa likviddace 
domovnního a živnoostt. 
odpadu včetnně 
nebezpeečnéhho 
(např. eternit, 
barvy, leepenkka)

Prodej ttříděné zahrraddní 
zeminy,, pískůů, drtí,, 
recykláttu

Zpětný odběrr 
elektrozzařízeení

prodej paliv

 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz
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 & TOPENÁŘSKÉ

práce

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

HLEDÁME

DOPRAVCE
pro pravidelnou přepravu nákladu

Frekvence: Vždy ve středu 1 x týdně

na cca 30 míst v okolí Prahy

Kilometráž: 2-3 okruhy,

celkem 280 – 380 km

Náklad: celkem cca 500 – 1500 kg

V případě zájmu kontaktujte

Jan Šercl, tel.: 777 773 335, e-mail: sercl@nasregion.cz

Náš REGION jako mediální part-

ner na akci také chybět nebude, 

a tak jsme si povídali s ředitelem 

závodu Antonínem Pařízkem.

� Najdete si při vašem pracov-

ním vytížení stále ještě čas jít 

si zaběhat?

Čas na trénink vlastní tělesné 

schránky, zejména kardiovas-

kulárního aparátu, si dnes člo-

věk musí najít vždy. Na sportovní 

aktivitě vůbec přitom nezáleží, 

ale běh je z mnoha důvodů nej-

více praktický. A les mezi Vše-

dobrovicemi a Řepčicemi po-

skytne v kombinaci s pohybem 

relaxaci i po největším stresu na 

porodním sále.

� Jak vlastně vznikla myšlenka 

uspořádat u nás závody v přes-

polním běhu? 

S nápadem přišel před lety pan 

Václav Hrubý. Coby ředitel Zám-

ku Štiřín původně uvažoval, že 

by se soutěž konala v krásné 

zámecké zahradě. Ale z technic-

kých důvodů jsme zvolili raději 

místo sice v těsně blízkosti zám-

ku, ale mimo park.

Louky mezi Štiřínem, Všedob-

rovicemi a Petříkovem poskytu-

jí pro běh příjemný podklad, jsou 

i pro diváky atraktivní a program 

nikdy nekoliduje s programem 

golfu apod.

� Bude se letošní ročník lišit od 

těch předchozích?

Očekáváme další nárůst počtu 

závodníků, odhadujeme jich letos 

500. Velký počet běžců klade vy-

soké nároky nejen na určení po-

řadí, ale i nejmenší amatéři často 

požadují přesnou znalost svého 

času. Proto jsme letos oslovili fir-

mu na organizaci přesné časomí-

ry. Poprvé budou na našem zá-

vodě použity čipy. Pro zvýšenou 

atraktivitu krosu mírně posune-

me trať, aby se vícekrát přebíhalo 

koryto potoka. Pro účastníky dále 

rozšiřujeme parkoviště a pomoc 

přislíbil i širší okruh sponzorů.

� Daří se vám plnit záměr, kte-

rého jste chtěl dosáhnout uspo-

řádáním takovýchto závodů?

Hlavním naším cílem bylo, je 

a bude příprava závodu předně 

pro děti a mládež. Na rozdíl od 

naprosté většiny obdobných 

mítinků, kde se organizátoři 

věnují zejména kategoriím do-

spělých, my se soustředíme 

zejména na děti, a to dokonce 

i na ty nejmenší. Smyslem je 

představit nejmladší genera-

ci jinou aktivitu, než je vysedá-

vání u computerů a televize. 

Patroni našich závodů jsou 

pak asi tím největším příkla-

dem a motivací pro pohybo-

vou aktivitu. (lb)

Pro malé i velké sportovce
ŠTIŘÍN – Třetího května se na loukách mezi 

Všedobrovicemi a Štiřínem bude konat v pořadí už 4. ročník 

přespolního běhu MCC Štiřín Kros. Akce, která každoročně 

nabývá na oblíbenosti jak mezi sportovci, tak i amatéry, kteří 

si rádi zaběhají, ale hlavně rodiči s nejmenšími dětmi, patří 

mezi skvěle organizované závody u nás a nevynechají je 

takové osobnosti jako třeba Bára Špotáková, Roman Šebrle, 

Tomáš Dvořák nebo Pavel Čermák.

Konečně čistá Sázava

Loupežné přepadení prodejny

doc. MUDr. 

Antonín Pařízek, CSc.

Rodák ze Všedobrovic, 
vedoucí lékař porodnické 
části Gynekologicko-
porodnické kliniky 1. LF UK 
a VFN v Praze neboli 
„porodnice U Apolináře“. 
Kromě toho je sám bývalý 
atlet. Závodil za AC 
Sparta Praha, ve štafetě na 
4 x 400 m se dokonce dvakrát 
stal mistrem ČSSR, má řadu 
titulů z mistrovství ČSR 
a národních Univerziád

Víkend od 11. do 13. dubna 

se nesl ve znamení rukavic, 

pořádné dávky kuráže 

a hlavně dobrého srdce. 

Během těchto dvou dní 

se party dobrovolníků 

rozhodly přispět rukou k dílu 

a sesbíraly z koryta 

a břehů Sázavy podle 

prvních odhadů 

pětadvacet tun odpadků.

Vítání ptačího zpěvu
VRANÉ NAD VLTAVOU  

Návrat tažných ptáků zpět 

do našich krajů přímo 

vybízí k pozorování oblohy. 

Centrum ekologické výchovy 

Zvoneček tuto 

příležitost nabízí.

Musíte být připraveni, že v řece opravdu občas najdete poklady Foto: Posázaví, o. p. s.

Louky mezi Štiřínem, Všedobrovicemi a Petříkovem nabízejí podmínky pro skutečný „kros“
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PRONÁJEM SKLADOVÝCH
PROSTOR V OSNICI!
tel.: 606 841 155, 241 910 053

e-mail: info@sjtrade.cz

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

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

STOP EXEKUCI !!!
Žádné zabavování majetku! Žádná dražba!

Žádné návštěvy exekutora u Vás doma!
OKAMŽITÉ ZAPLACENÍ VAŠEHO DLUHU. NEVÁHEJTE, ABY NEBYLO POZDĚ!!!

Pomůžeme Vám, jsme tu pro Vás.

TELEFON: 608 11 44 33
E-mail: stop.exekuci@atlas.cz, www.stop-exekuci.com

Ještě není pozdě!

INZERCEINZERCE

Blíží se letní prázdniny a už je nejvyšší čas 
myslet na to, jak děti tento čas stráví 

Páté místo v turnaji

Úspěch Modletických

Nohejbalový start 
Osnickým vyšel

NK Osnice – TJ Sokol Slaný B 6:3

Slavia Louňovice – Sokol Senohraby 2:2

Léto na bruslích

Po přestávce 
zase hrají

Nový ročník Posázavské ligy

Velice oblíbené jsou v posledních 

letech příměstské tábory, a proto 

bychom Vás tentokrát rádi pozvali 

do Centra pro volný čas Na Fialce 

v Říčanech, kde budou po celou 

dobu letních prázdnin probíhat 

pětidenní táborové turnusy. 

Každý týden čeká na děti bohatý 

program, jako jsou celotáborové 

turnaje, výtvarné aktivity, pla-

vání pod vedením plaveckého 

instruktora, výlet do okolí, pobyt 

venku a spousta dalších zážitků. 

V případě nepřízně počasí mo-

hou děti sportovat v hale nebo 

navštívit filmové představení 

v kulturním sále. 

Děti si pod dohledem zkušených 

lektorů zopakují také angličtinu, 

aby přes léto nezapomněli, co se 

v kurzech Helen Doron Early Eng-

lish naučili. Tyto termíny jsou ur-

čeny pro všechny děti, nejen pro 

návštěvníky celoročních kurzů! 

Zajímavou aktivitou, která děti 

čeká, je tajemná noc Na Fialce. 

Děti si prohloubí svá přátelství 

a zažijí něco nového. 

Tábory jsou vhodné pro děti 

od 5-12 let. Naplánujte dětem 

zajímavé prázdniny. Zvolte si 

jakýkoliv termín a Na Fialce v Ří-

čanech se o děti postarají s maxi-

mální péčí a radostí. Více infor-

mací na www.nafialce.cz nebo 

na tel. 323 606 157. (PR)

PRPR

KUNICE – Trenér Jaroslav Pe-

řina věřil, že se jeho svěřencům 

v České fotbalové lize podaří pět 

vítězství v jedné řadě. Po vítěz-

ných zápasech nad Strakonice-

mi 3 : 1, Spartou B 3 : 0, Horními 

Měcholupy 1 : 0 a Domažlicemi 

3 : 1 se jim nedařilo v utkání se 

Štěchovicemi.  Rozhodovalo se 

až ve druhé půli. Branky Štěcho-

vic vstřelili Pospíšil a Hřebeček, 

za Kunice Ilko. Konečný výsle-

dek 1 : 2.  Příští zápas hrají Kuni-

ce doma v sobotu 26. dubna od 

17:00 hod s Čáslaví. 

(kt)

VELKÉ POPOVICE – Letošní 

zima rozhodně nebyla k vyzna-

vačům hokeje a bruslení příliš 

štědrá. Rybníky v našich obcích 

na východ a jih od Prahy téměř 

nezamrzly, nebylo kde bruslit.

A tak všichni raději navštěvo-

vali velkopopovický zimní sta-

dion, jehož ledová plocha byla 

vytížená nejen hokejovými 

zápasy, školami, které využí-

valy akce Učíme školáky brus-

lit (výhradně v dopoledních 

hodinách), ale také veřejností. 

Bruslilo se o svátcích i víken-

dech a tahle možnost bude 

letos i celé léto. Důvod je pro-

stý – led se nerozpustí a mra-

zicí stroje budou pracovat jako 

v plné sezoně. Ledová plocha 

bude nejen pro veřejnost, ale 

také pro tréninky hokejistů, 

krasobruslařů i další zájem-

ce plně k dispozici denně od 

7 do 24 hodin. Více o provozu 

i možnostech se zájemci do-

zvědí na telefonu 603 897 510.

 (kt)

OSNICE – „První set v sezoně 

putoval do Slaného, když Segh-

man s Kováčikem přejeli favo-

rizované Laštovkovo duo, od 

druhé sady už ale přebírali otěže 

domácí,“ komentoval začátek 

zápasu Jiří Beránek, předseda 

TJ Sokol Slaný. Ale první trojice 

„Slaňáků“ neuspěla, druhý set 

už byl horší a domácí se radovali 

z jasného vedení 3:0. Ačkoliv si 

Osničtí udrželi vedení až do kon-

ce, díky tomu, že zvládli první 

polovinu utkání mnohem lépe, 

nebylo to ani pro jeden tým jed-

noduché. Tým protihráčů se jim 

snažil vyrovnat, ale jak pan Be-

ránek uvedl: „Naší prioritou je, 

aby hráli mladí hráči a ti pocho-

pitelně hrají s výkyvy, rozhodu-

jící okamžiky mnohdy řeší hůře. 

Doufali jsme v lepší výsledek.“

(sas)

PRŮHONICE – Děti ze základní školy se na konci března zúčastni-

ly celorepublikového turnaje kroužků pozemního hokeje. Na turnaj 

dorazilo celkem dvacet družstev a v této velké konkurenci se průho-

nickému týmu podařilo z odehraných pěti zápasů čtyři vyhrát a vy-

bojovat celkově 5. až 6. místo. Gratulujeme ke skvělému výsledku!

(sas)

Čtyři vítězství a dost!

Dalšího ročníku turnaje ve florba-

le, který se konal v Průhonicích, 

se zúčastnila modletická „repre-

zentace“ a sklidila úspěch.

Začátek zápasu a celého turnaje 

nebyl sice v podání týmu Mod-

letic zrovna k pochvale. Prohra 

následovala další prohru a ono 

sportovní „štěstíčko“ chybělo 

a vypadalo to, že už se ani neob-

jeví. Součástí týmu byl i Jan Šimr, 

hrající trenér, který evidentně 

věděl, jak své spoluhráče namo-

tivovat, protože do klíčového 

zápasu celého turnaje vstupo-

val tým jako vyměněný. Sice to 

nevypadalo, že by mohli hráči 

bojovat o medaile, ale nejdůle-

žitější zápas turnaje zvládli na 

výbornou, a tak domů odjížděli 

se stříbrnými medailemi na krku 

a s úsměvem na tváři. (sas)

Hráči Slaného doufali v lepší výsledek  Foto:  Nohejbal Sokol Slaný

O nohejbalu
Cílem hry je získávat BODY. K tomu, 

abyste vyhráli SET a stali se vítězem 

hry, jich potřebujete 10. Pro výhru 

není nutný rozdíl dvou bodů jako 

třeba u volejbalu. ZÁPAS se většinou 

hraje na dva sety a celý ho vyhrává 

družstvo, které je oba získá. V no-

hejbalovém UTKÁNÍ se střetává více 

družstev a měří tak mezi sebou svoje 

síly. Počet zápasů každého družstva 

a pořadí hry určuje rozpis utkání, 

podle kterého se řídí celá soutěž.

Mladí hokejisté se radují z poháru Foto: ZŠ Průhonice

Zleva: Michal Sládek, Jan Šimr, Dominik Olmr, Václav Ondráček, Libor Hanuš, 

Roman Hanuš

KAMENNÝ PŘÍVOZ – Po 

ukončení podzimní části sou-

těží mladší a starší přípravky 

se fotbalový tým Tatranu do 

konce března 2014 přesunul 

k zimní přípravě do tělocvičny 

základní školy v Jílovém u Pra-

hy a na školní hřiště s umělou 

trávou tamtéž. 

Během zimní přípravy sehrála 

mužstva mladší a starší příprav-

ky a předpřípravky asi pětadva-

cet zimních halových turnajů. 

Na začátku prosince se uskuteč-

nila Mikulášská besídka v Těp-

tíně, která měla velký úspěch. 

V posledním týdnu ledna pro-

běhlo týdenní zimní soustředění 

v Krkonoších.

A co nás čeká nyní? Mimo tré-

ninků na našem hřišti, které se 

konají třikrát týdně,  začínají 

od 26. dubna mistrovské zápa-

sy mladší přípravky; od 5. dub-

na běží mistrovské zápasy star-

ší přípravky okresního přeboru 

Praha-západ. 

Pro nejmenší budou fotbalis-

té i nadále sjednávat přátelské 

zápasy s mužstvy z okolních 

klubů. I nadále probíhá nábor 

dětí, které mají zájem o fotbal. 

Vzhledem k tomu, že klub již 

má více jak padesát dětí,  hle-

dají se trenéři i tatínkové, kteří 

by byli ochotni pomoci s tré-

ninky dětí. 

Martin Doutnáč, trenér přípravky

V úvodním zápase se tým Seno-

hrab utkal se Slavií Louňovice. 

K vidění byl velmi kvalitní fotbal, 

nicméně Louňovičtí se dostávali 

do bojové nálady velmi pomalu, 

a tak mohli být rádi, že bezbran-

kový stav díky svému gólmanovi 

nějakou chvíli udrželi. Senohrab-

ští vytrestali následně jejich obra-

nu a rázem se dostali do vedení 

1:0. Stav se změnil až v druhé po-

lovině hry, kdy borci z Louňovic 

zabrali a snažili se výsledek zá-

pasu zvrátit. Vypadalo to, že na-

konec stav 2:1 uhájí, ale opak je 

pravdou. Závěr se tomuto týmu 

vůbec nevyvedl a v posledních 

minutách převzali Senohrabští 

nadvládu nad míčem a srovnali 

na konečných 2:2. (sas)

Desítky děti se už vystřídaly na ploše zimního stadionu 

ve Velkých Popovicích a všechny se naučily velice dobře 

bruslit. Jaké bude letošní léto?  Foto: Jan Kotrba


