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Řemeslo má 
zlaté dno

aneb O zkouškách 
na střední školu

Po odchodu dětí na střední ško-

ly přijdou základky o žáky, spo-

jují se třídy. Na to jsou ředitelé 

zvyklí, umějí výuku přeorgani-

zovat. Obvykle se ale mění i stu-

dijní profil tříd, na to si kantoři 

mohou zvyknout jen těžko. 

Když jde dítě z pětky či ze sed-

mičky na „výběrovou“ školu, 

bývá to šok. Jiný režim, jiné 

nároky, strach z cestování, 

není dost času na kroužky 

a sport. Přípražské děti si na-

jdou nové kamarády a žijí své 

životy kolem nové školy. 

Sám jsem chtěl, aby dítě mělo 

kamarády „kolem“ domu a ne-

chal ho na základce. Výsledek byl 

tristní,  to malé, občas roztomilé 

stvoření se naštvalo a oznámi-

lo, že udělá zkoušky na střední 

a po sedmičce stejně základku 

(kde se mu celkem odůvodně-

ně nelíbilo) opustí. Jak řekl, tak 

udělal a cítí se dobře. Takže já 

taky. A cítil bych se stejně dobře, 

kdyby se učil na truhláře, aspoň 

by hned po škole něco uměl. 

Dnes chápu, že není důležitá 

moje ambice, ale kam instink-

tivně míří dítě. Stejně bude asi 

dělat něco jiného, než vystu-

dovalo. A že je důležité, aby 

škola byla dobrá, 

rozvíjející. Tlačme 

na kvalitu škol!

Jan Šercl
sercl@nasregion.cz

A jak vy jste spokojení 
s fungováním škol? 
Co si myslíte o dnešním vzdě-

lávání? Je nutné, aby měl kaž-

dý maturitu, nebo souhlasíte 

s tím, že řemeslo má zlaté dno? 

Váš názor nás zajímá – pište 

nám na info@nasregion.cz

Tipy na letní brigády
S blížícími se prázdninami je 

aktuální také možnost brigád 

pro mladé lidi. Připravujeme 

na toto téma speciál. Pokud 

vaše firma nabízí nějaké bri-

gády, budeme rádi za vaše tipy 

– posílejte je rovněž na info@

nasregion.cz. Chcete inzerovat 

v našem speciálu? Kontaktujte 

prosím obchodního zástupce:

Ivu Kučerovou na 

kabrt@nasregion.cz 

nebo tel. 774 488 915 (red)

Žáci si vybrali nosné téma Ži-

vot s řekou a v průběhu března 

a dubna zkoumali Vltavu a shá-

něli o ní informace týkající se 

jejího využívání v minulosti 

i v současnosti. Snažili se přijít na 

způsob eliminace problémů tak, 

že vytvářeli informační plakáty 

pro veřejnost nebo se dokonce 

sami pustili do úklidu břehů. 

Školáci dostali úkoly od A do Z
Žáci během své práce měli za úkol 

zmapovat různé proměny vzta-

hu mezi lidmi a řekou v průběhu 

času. Též měli za úkol popsat její 

jedinečné rysy a interpretovat 

svůj osobní vztah k danému vod-

nímu toku. Provést související 

průzkum ohledně jejich náhledu 

na řeku, zdali ji považují za har-

monickou či nikoliv, a svůj postoj 

k této problematice zdůvodnit. 

Popis problémů, které řeka má, 

byl další úkol, který studenti měli 

za úkol zmapovat. Dokonce měli 

pracovat i s různými zdroji, což 

znamená sáhodlouhou rešerši 

informací a jejich následné po-

rovnání a vyhodnocení. Posled-

ním cílem byla veřejná interpre-

tace poznatků ostatním kolegům 

ze školy a veřejnosti.

Jak se žáci s úkolem poprali
Nejdůležitějším výstupem pro-

jektu bylo shrnutí problémů 

a následné návrhy na jejich řeše-

ní. Mezi hlavní problematiku pa-

tří především fakt nepřátelských 

břehů pro živočichy. Kvůli regu-

laci celého toku nenabízejí břehy 

na většině úseku mezi Vraným 

a Modřanami snadný přechod 

živočichů na břeh. Řešením by 

mohlo být vytvoření lagun v ně-

kterém úseku.

Nejen ale fauna trpí. Vranští by 

na řece rádi vybudovali přísta-

viště pro parníky. Parník by mohl 

stavět na místě, kde již v minu-

losti stával, tedy v blízkosti pří-

vozu. Místní mrzí, že má zastáv-

ky ve Zbraslavi, v Měchenicích, 

v Davli a ve Štěchovicích, ale je 

vynechává. Přeci jen by jej rádi 

pro rekreační účely též využívali. 

Znečištění břehů řeky kusovým 

odpadem či chemikáliemi z do-

mácností byl taky jeden ze zkou-

maných cílů. Žáci zjistili, že velké 

množství odpadků, které plave 

přímo v řece nebo se hromadí 

u břehů, může ohrožovat kvalitu 

vodních ekosystémů v řece. Pro-

to se i oni snaží přispívat k řešení 

tohoto problémů opakovanými 

brigádami, kde i letos, při exkur-

zích kolem řeky, uklízeli okolí již 

několikrát a další úklid realizo-

vali na Den Země.

Zvládnou i další studium
Projekt, jehož koordinátory bylo 

Rakousko a Slovinsko, se v této 

škole setkal s velkým ohlasem 

a úspěchem. V dnešní uspěcha-

né době, kde se dětský vztah 

k přírodě v zásadě nepěstuje, 

ale raději se odbyde hraním na 

počítači, je chvályhodné, že se 

žáci této základní školy nebáli 

a projektu se zúčastnili. Naučili 

se tak nejen něco o vztahu lidí 

k přírodě, ale též si zkusili vytvo-

řit metodiku vlastního projektu 

a jeho následnou realizaci, což 

jsou hlavní předpoklady pro bu-

doucí studium.

Sabina Sarkisovová

Richard Chlad, majitel vítězné-

ho automobilu Cadillac série 62 

Convertible z roku 1959, „největ-

šího křídláku světa“ a též obyva-

tel obce 

Všenory, nám poskytl exkluzivní 

rozhovor.

� Richarde, proč jste si vybral 

tento automobil? Čím je tak vý-

jimečný?

Byl pro mě takovým splněním 

dětského snu. Narodil jsem se 

v roce 1962 a tohle auto bylo 

první, které jsem si vystřihl v ča-

sopise a pověsil jsem si ho nad 

postel.

� Jak byste svoje auto po-

psal naprostému laikovi?

Je atypické svým prove-

dením. Hlavně zadními 

ostrými křídly a světly, 

které napodobují rake-

tové plameny, což se 

u Cadillacu dělalo jen je-

diný rok, a tím je tak velmi vý-

jimečný. Bylo vždy spojováno 

s Elvisem Presleyem, byť nelo-

gicky, protože on měl Cadilla-

cy, které byly o trošku jiné, ale 

každopádně je velmi sexy a vy-

rábělo se jen krátkou dobu.

� A když se zaměříme na tech-

nické vlastnosti?

Co je opravdu velmi zajímavé, je 

fakt, že jediné mechanicky ovlá-

dané komponenty jsou postran-

ní okénková křidýlka a zpětné 

zrcátko, jinak je všechno na elek-

triku včetně sedaček nebo klima-

tizace. Je zde i tlumení dálkových 

světel. Na tu dobu bylo tohle auto 

naprosto neskutečné o světelné 

roky před celou Evropou.

� pokračování na str. 6

Život s řekou aneb Voda spojuje

VRANÉ NAD VLTAVOU – Mezinárodního projektu Voda 

spojuje se zúčastnili žáci sedmé třídy základní školy. Cílem 

projektu bylo najít vazby lidí k vybranému vodnímu ekosystému, 

najít jeho problémy a snažit se je vyřešit.

Součástí projektu bylo testování vody z řeky Foto:  ZŠ Vrané nad Vltavou

S úsměvem šlo všechno lépe Foto: ZŠ Vrané nad Vltavou

VŠENORY – Když jsme se s redakcí poslední dubnový víkend vydávali na sraz amerických 

automobilů, věděli jsme, že zde potkáme velké množství příznivců tohoto detroitského 

železa z regionální oblasti Prahy. Netušili jsme ale, že jeden z nich vyhraje se svým vozem 

cenu Best of Best celého srazu, a tak ho naprosto ovládne. 

www.facebook.com/nasregion @nasregion

Vyhrál desáté jarní bublání

Společnou fotografii jsme si nemohli nechat ujít. V pozadí Richard Chlad, majitel 

vítězného automobilu, a před ním Sabina Sarkisovová, redaktorka Našeho REGIONU

Foto: Václav Sarkisov

Přehlídka plná hvězdPřehlídka plná hvězd
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DOLNÍ BŘEŽANY
11. 5. – 14:00

• Víkendové kurzy s Inlineta-
lentem. Rodinný kurz děti 14:00 

– 16:30 hod. 290,- Kč, dosp. 17.00 

– 18.00 hod. 150,- Kč. Podrobnosti 

a rezervace zde: www.inlinetalent.cz, 

www.brezanek.cz

15. 5. – 14:00
• Dolnobřežanský Vědecký Jar-
mark. Zábavné odpoledne plné her, 

zajímavých pokusů a experimentů, 

kde: základní škola v Dolních Břeža-

nech. Program: pokusy a experimen-

ty s organizací Věda nás baví, expozi-

ce libereckého IQ parku, prezentace 

a experimenty laserových center ELI 

a HILASE, prezentace badatelské 

výuky zš. v 17 hodin slavnostní za-

končení. více informací na www.

dolnibrezany.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 prázdni-

nami, 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 par-
ku Mirakulum. Odjezd 10 hod. Ná-

vrat 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 celé-

ho těla při hudbě za pomocí činek, 

míčků a gumiček, posilování zejmé-

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. 2014 

Dětský den nejen pro malé (v am-

fiteátru v Dolních Břežanech). 

Program: 15:00 Vystoupení dětí 

z kroužků Břežánku, ZUŠ Harmony 

15:15 Hudební soubor Kůzle HU-

SOU 16:00-18:00 Sportovní disci-

plíny s Inlinetalentem Doprovodný 

program: Disco na in-line bruslích, 

Malování na obličej. Vstupné dob-

rovolné. Srdečně zveme všechny 

děti i rodiče! 

11. 6. 
• 1. kolo zápisů na šk. rok 2014/15. 
Zveme vás a vaše děti k zápisům na 

šk. rok 2014/2015. Zápisy se usku-

teční 16. 6. 14-17 h a 17. 6. 9 -12 h 

a 15-18 h. Rozvrh kroužků v průběhu 

května na www.brezanek.cz. Těšíme 

se na vás!

CHOMUTOVICE
14. 6 – 9.00

• Soutěž SDH – Huntovický 
útok 2014. Kdy? Sobota 14. 6. od 

9 hodin. Kde? U rybníka Ve Struhách 

v Chomutovicích. Přijďte se podívat 

na zajímavou sportovní akci a pod-

pořit naše hasiče! Srdečně zve SDH 

a OÚ Popovičky

JÍLOVÉ U PRAHY
14. 4. – 1. 6. 

• Výstava „Staré tvrze a feudální 
sídla Jílovska“. Výstava obrazových 

rekonstrukcí a modelů tvrzí a středo-

věkých památek okolí Jílového

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

tvarného umění v jílovském muzeu.

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

obor \“Scénografi e\“ pražské SÚPŠ

LŠTĚNÍ
23. 5. 

• Noc kostelů. Místo konání: Kostel 

sv. Klimenta na Hradišti – Lštění. Mot-

to k Noci kostelů 2014, jehož autorem 

je P. Petr Bulvas, biskupský delegát 

pro pastoraci olomoucké arcidiecéze. 

„Nechť jsou světla na nebeské klen-

bě, aby oddělovala den a noc. Budou 

na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14

POPOVIČKY
17. 5. – 14.00 do 17.00

• Dětský den. Dne 17. 5. se koná tra-

diční Dětský den. Po skončení Dětské-

ho dne pokračuje zábava pro rodiče 

i děti. Srdečně zve Obecní úřad Popo-

vičky ve spolupráci s SDH Popovičky

31. 8 – 9:00
• Huntovický nohejbálek. Nohejba-

lový turnaj o putovní pohár starosty 

obce Popovičky. Přihlášky: Jan Kubr – 

tel. 723 025 008. Hrají tříčlenná druž-

stva. Občerstvení zdarma – pivo, limo 

apod. Těšíme se na hojnou účast! Sr-

dečně zve Obecní úřad Popovičky ve 

spolupráci s SDH Popovičky

13. 9 – 16.00
• Loučení s létem – 8. ročník. Kde: 

u dětského hřiště Na Stádlech. VSTUP 

VOLNÝ, jídlo a pití ZDARMA! K posle-

chu i tanci bude hrát špičková kapela. 

Předpokládaný závěr ve 22.00 hodin. 

Srdečně zvou OÚ Popovičky a hlavní 

partner akce Arendon, a. s.

PRŮHONICE
22. 4. – 11. 5. 

• Výstava tulipánů. Každoroční výsta-

va tulipánů. Pro tento rok jsme vysadili 

111 odrůd ve 12 skupinách šlechtění 

od jednoduchých časných až po liliovité 

tulipány. Více na http://dendrologicka-

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

Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, 

Průhonice. Vstupné 60/30 Kč. Otevírací 

doba 9:00-18:00hod., tel. 605205959 

v otevírací době zahrady

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

gickou zahradou se zaměřením na 

dřeviny atraktivní v druhé polovi-

ně května. Začátek exkurze: 11:00 

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. 605205959 

v otevírací době zahrady 

PYŠELY
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 

SENOHRABY
16. 5. – 20:00

• Travesti show. V Senohrabech vás 

čeká neuvěřitelný zážitek v podobně 

Travesti show Darii, Palomy, Gee a Eiffel 

od 20.00 hod. v sálu restaurace „U An-

dělů“. Nenechte si ujít přes hodinu zá-

bavy, smíchu, tance, show a vtipů.

ŠTIŘÍN
18. 5. 

• Sukův hudební Štiřín. Jiří Hlaváč 
(klarinet, saxofon), Felix Slováček ml. 
(klarinet, saxofon), Karel Růžička a Kate-
řina Málková (klavír) Mendelsson – Bar-
tholdy – Marcello – Růžička – Hlaváč. 
Vstupné 250,- Kč, začátek v 17:00 hod. 
Předprodej vstupenek na recepci – tel.: 

255736111 - 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.: 

255736111-2 a v síti Ticketstream 

VESTEC
3. 2. – 23. 6. – 16:15

• Dramaťáček. Autorka pohádek z cyk-

lu Pohádkohraní M. Rejnová organizuje 

v RC Baráček nový kurz Dramaťáček 

určený pro děti (bez rodičů) od 4 do 8 let. 

Každé sudé pondělí budeme tancovat, 

zpívat, hrát, vyprávět, improvizovat, vyrá-

bět masky a připravovat se na společné 

vystoupení. Cena 770 Kč/11 lekcí, příp. 

90 Kč za jednorázový vstup. Rezervace 

a info: michaela.rejnova@seznam.cz 

ZVOLE
14. 3. – 30. 6. 

• Zápis do školky. Akimova ško-

lička pořádá zápis dětí na školní rok 

2014/2015. Jsme první outdoorová ma-

teřská škola v České republice. Školka 

je zapsána do rejstříku škol MŠMT a má 

svůj školní vzdělávací program: „Chodí-

me 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. od 20:00
• Cvičení podle Ludmily Mojžíšové. 
Pravidelně každé úterý od 20 –21 ho-

din v ZŠ Zvole pořádá Amicia s SK Zvo-

le cvičení pro všechny věkové katego-

rie. Více na www.amicia.cz

20. 3. – 22. 5. od 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 – 21 hodin do ZŠ 

Zvole. Více na www.tsadpraha.cz 

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

probíhá na umělé horolezecké stěně 

v Akimově školičce v obci Zvole. Stěna 

disponuje řadou cest, na kterých se děti 

naučí základní lezecké kroky, správně 

používat lezecký materiál a v neposled-

ní 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 

informací na www.akimovaskolick.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

LUKÁŠ PAVLÁSEK PAVEL ANDĚLa

LUCIE BÍLÁ / STO ZVÍŘAT
WOHNOUT / ESKÉ SRDCEČ
UDG / LAKE MALAWI .

LUCIE BÍLÁ STO ZVÍŘAT
WOHNOUT ESKÉ SRDCEČ
UDG LAKE MALAWI

/
/

/ .ALBERT ČERNÝ
zp v k CHARLIE STRAIGHTě á

ADAM MI ÍK / RYBI KY 48Š Č
VLADIMÍR MI ÍK & ETC /Š VOXEL
JOHNY MACHETTE / NHENTAI CORPORATIO
PETR BENDE IMODIUM/ MICHAL PELANT/ a dalš .....

ADAM MI K RYBI KY 48Š Č
VLADIMÍR MI ÍK & ETCŠ VOXEL
JOHNY MACHETTE NHENTAI CORPORATIO
PETR BENDE IMODIUM

Í

MICHAL PELANT

/
/

/
/ / a dalš .....

K ř
Prahy ká !

yvadlová doprava linka X Oko
z Dejvic a Kladna

Vstupenky do 21.5. 9 ,- ; na místě 550,-Kč.3 0 Kč

Festival budou uvádět:
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Odměna pět tisíc 
za graffiti

DOLNÍ BŘEŽANY – Obec-

ní úřad nabízí odměnu pět 

tisíc korun za informace 

vedoucí k dopadení auto-

rů graffiti. Hledají se autoři 

s přezdívkou Skank, Pomp, 

Baker, Cask a další. Infor-

mace předávejte policii v Jí-

lovém u Prahy nebo paní 

Pekové z obecního úřadu na 

telefonu 241 910 628 nebo 

e-mailem na pekova@dol-

nibrezany.cz

Norští starostové 
na návštěvě 

PRŮHONICE – Ve středu 

16. dubna obec oficiálně na-

vštívilo dvacet starostů z již-

ního Norska. „Jako starostku 

mě potěšilo, že si návštěvu 

na doporučení svých kolegů 

z jiného kraje, kteří nás na-

vštívili před dvěma lety, vý-

slovně vyžádali u organizá-

tora cesty, Svazu měst a obcí 

ČR. Dopoledne jsme disku-

tovali o veřejné správě a po 

obědě jsme navštívili Průho-

nický park,“ uvedla starostka 

Hana Borovičková.

Odpadkový happening
DAVLE – V pátek 25. dubna 

proběhla v tamější základní 

škole akce Odpadkový hap-

pening v rámci Dne Země. 

Celá událost začala ráno 

před školou sběrem baterií, 

papírů, víček, hliníku a drob-

ných elektrospotřebičů. Po-

kračovala následně v parku 

výsadbou nového školního 

stromu.)

Pozor na uhynulá 
zvířata

OHROBEC – V poslední době 

se v obci zvýšil výskyt uhy-

nulých psů a koček. V jed-

nom případě bylo z rozboru 

zjištěno, že pes byl otráven 

požitím fridexu. Potvrzená 

otrava je z části okolí horní-

ho rybníku. Upozorňujeme 

majitele domácích zvířat, 

aby si při procházkách dáva-

li větší pozor na svá zvířata. 

Obec předala podnět Měst-

ské policii Vestec.

Jubilejní Vranský běh 
je za námi!

VRANÉ NAD VLTAVOU 

– V dubnu proběhl již 

20. ročník oblíbeného bě-

žeckého závodu. Vše zača-

lo hned ráno, kdy se v 9:30 

začali scházet závodníci, 

ale také doprovodné síly. 

Celkem se sešlo 133 zá-

vodníků. Ženy běžely trať 

dlouhou 4 600 m společně 

s muži nad padesát let. Ne-

uvěřitelný výkon předvedl 

v kategorii od sedmdesá-

ti let pan Pavel Kohout. 

V hlavním běhu na 8 600 m 

doběhl na prvním místě 

Dalibor Slovák. Vítězem 

skupiny muži 40 – 49 let se 

stal pan Michal Kovář.

Výchovný koncert
ZVOLE – Zatěžkávací zkouš-

kou prošel společenský sál 

polyfunkčního domu. Nejpr-

ve padesát dětiček z mateř-

ské školky a pak sto dvacet 

žáků zvolské školy zhlédlo 

krásný koncert Malé české 

muziky Jiřího Pospíšila s té-

matem Velikonoc.

Noc s upírem
PSÁRY – Co se skrývá v lese po 

setmění, zjistí děti 17. května. 

Čeká je tajemná Noc s upí-

rem, během níž se mohou 

v lese setkat opravdu s kým-

koliv, a nikdo si nemůže být 

jistý, co se skrývá pod rouškou 

tmy a za tajemnými stromy. 

Více o této noční bojové hře 

pro děti se dozvíte na webo-

vých stránkách www.psary.

cz, www.skolapsary.cz nebo 

www.klub-mozaika.cz

I Plamínek se podílel
KAMENICE – Lesní klub Pla-

mínek se v dubnu zúčastnil 

akce Čistý Ladův kraj. Důle-

žitost této akce si zúčastnění 

uvědomili až při samotném 

úklidu lesa za zázemím škol-

ky v Těptíně. Děti na úklid 

vyfasovaly dva velké pytle 

na odpadky. Tyto pytle byly 

naplněny na ploše zhruba 

padesát krát padesát metrů. 

Všechny nemile překvapil 

stav lesa v okolí Těptína. 

Bylo zajímavé sledovat děti 

ze školky, které si během 

sbírání uvědomovaly, že ta-

kovéto nakládání s odpadky 

je zcela špatné a že lidé ne-

mají k přírodě úctu.

Nabídka vybavení
LADŮV KRAJ – Svazek obcí 

Ladův kraj v loňském roce 

pořídil vybavení, které může 

usnadnit práci těm, kteří po-

řádají akce v regionu. Touto 

podporou chce svazek obcí 

přispět ke zkvalitnění jed-

notlivých akcí a vyjádřit tím 

i poděkování všem, kteří 

připravují akce pro ostatní 

a přispívají tak k bohaté na-

bídce volnočasových aktivit 

v Ladově kraji.

Vítězové pojedou 
do Bruselu

Středočeský kraj vyhlásil nej-

lepší projekty v soutěži pro 

školy a školská zařízení zřizo-

vané krajem a s názvem Po-

znávejme Středočeský kraj. 

Cílem soutěže bylo objevení 

či rozšíření turisticky zajíma-

vých míst ve Středočeském 

kraji. Absolutním vítězem se 

stal projekt Z Kralup za An-

tonínem Dvořákem, který 

přiblíží památky a zajímavá 

místa formou aplikace v mo-

bilech a tabletech.

Festival výtvarníků
ŘÍČANY – V galerii Kotelna 

probíhá až do 17. května Fes-

tival amatérské tvorby před-

stavující nejzajímavější díla 

neprofesionálních výtvarní-

ků. V rámci akce se uskuteční 

i závěrečný koncert 16. květ-

na od 18 hodin, na kterém 

zazpívá komorní sbor Urban 

Ladies.

Dětský jarní bazárek
ČESTLICE – Potřebujete pro-

dat nebo výhodně nakou-

pit svým dětem? Oblečení 

a botky, případně sportovní 

potřeby nebo hračky může-

te donést v pátek 16. května 

mezi 16. až 19. hodinou do 

základní školy. Limit je třicet 

věcí, poplatek koruna za kus. 

Prodej: v sobotu 17. května 

od 9 do 12 hodin, poté od 12 

do 13 hodin bude výdej pe-

něz, případně neprodaného 

zboží. Nevyzvednuté věci 

půjdou na charitu.

Krátké zprávy připravila

Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• Práce na dálku – tel.: 

731 902 524

• Při-výdělek / práce z domu 

přes internet. Vážní zájem-

ci volejte 775 316 567 

• Koupím malotraktor VA-

RI-TERRA za rozumnou 

cenu,předem děkuji za na-

bídku. Tel:777 428 234

• Soukromé lekce ang-

ličtiny a němčiny. Tel. 

733 363 404

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

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

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

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

INZERCEINZERCE

Každoročně je termín běhu stano-

ven, již od svého prvního ročníku, 

na neděli před velikonočním 

pondělím. Letos byly Velikonoce 

v pozdějším termínu, a proto byla 

naděje, že bude počasí závodu 

přát. K velké radosti pořadatelů 

i účastníků skutečně v den závo-

du od rána svítilo sluníčko, i tep-

lota byla pro běh skoro ideální. 

Trasa závodu vedla po lesních 

cestách a byla ve velice dobrém 

stavu a přehledně vyznačena.

Pořadatelé z osady Libřický 

osadní klub již tři neděle před 

závodem opravili na trase láv-

ku přes záhořanský potok, která 

byla loni zničena ničivou po-

vodní. Samotná příprava zá-

vodu začala den před startem, 

kdy se muselo připravit zázemí 

pro účastníky a vyznačit trať. Už 

několikátý rok bylo místo startu 

a cíle v prostoru dětského hřiště 

na kraji obce Petrov. 

Vše vyšlo, jak mělo
Bez podpory obce, v čele s paní 

starostkou, by organizace tako-

vé akce nebyla možná. Samotná 

obec se na závodu podílela i fi-

nančně a přispěla na nákup cen 

pro vítěze. Krásné počasí mělo 

vliv na účast, která proti loňsku, 

kdy bylo špatné počasí, stoupla 

o sto procent. 

Závod se opravdu vyvedl
Samotného závodu se zúčastnilo 

219 závodníků ve všech kategori-

ích. Ozvučení a průvodní slovo již 

několikátý rok obstarával populár-

ní herec a muzikant Martin Písařík 

a kromě závodníků se této akce le-

tos účastnilo i mnoho diváků. 

Všichni běžci podali velice pěkné 

výkony na hranici svých možnos-

tí a první tři ve všech kategoriích, 

kterých je patnáct, získali medai-

le a zajímavé ceny. Vítěz hlavního 

závodu na dvanáct kilometrů, Jiří 

Wallenfels, který tento běh vyhrál 

už poosmé a překonal rekord 

v počtu vítězství, získal pohár 

a prémii čtyři tisíce korun. Jeho 

jméno bylo vyryto na podstavec 

putovního poháru, ke jménům 

všech předchozích vítězů. 

Ceny vítězům předávala stálá 

členka národního družstva bas-

ketbalistek a účastnice třech 

olympijských her Jana Veselá. 

Letošní ročník patřil jednoznač-

ně k těm nejvydařenějším jak 

atmosférou, tak množstvím di-

váků i výkony všech účastníků. 

Pořadatelé si pro příští ročník, 

který bude jubilejní, osmdesátý, 

nasadili laťku opět o něco výše.

 (sas)

Jde o obecně prospěšnou spo-

lečnost, která nabízí program 

zaměstnání na dobu šesti měsí-

ců pro čtyři absolventy škol Jed-

ličkova ústavu a pro další oso-

by s postižením. Pod vedením 

zkušených lektorů se vzdělávají 

v grafických a počítačových do-

vednostech, pracují na reálných 

zakázkách v prostředí skutečné 

firmy. Praxe a dovednosti naby-

té ve firmě Maturus posílí jejich 

schopnost uplatnění na otevře-

ném trhu práce. „Rádi bychom, 

aby se o nás vědělo, protože po-

moci není nikdy dost,“ uvedl Jan 

Mazoch, fundraiser organizace.

Akce pro dobrou věc

I z toho důvodu byste měli 

24. května ve večerních hodi-

nách navštívit náměstí v Dol-

ních Břežanech, kde se bude ko-

nat benefiční módní přehlídka 

právě ve prospěch uvedené or-

ganizace. Na své by si měli přijít 

opravdu všichni. 

Ať jste již aktivními či pasivními 

příznivci sportovních aktivit, zde 

budete mít možnost se setkat 

s takovými osobnostmi, jako je 

Roman Šebrle, Kateřina Neu-

mannová, David Svoboda nebo 

Jan Mazoch. Nefandíte-li sportu, 

ale milujete společenský život, 

měli byste vědět, že si zde můžete 

potřást rukou s Monikou Mare-

šovou nebo Mirkou Košťánovou. 

V neposlední řadě příznivce hud-

by bude zajímat nestárnoucí dvo-

jice Těžkej Pokondr. Samotnou 

módní přehlídkou bude provázet 

operní diva Andrea Kalivodová ve 

spolupráci s Helenou Konarov-

skou, odbornicí na spodní prádlo. 

V průběhu večera proběhne ex-

kluzivní dražba fotografií známé-

ho spisovatele a novináře Ondřeje 

Neffa. Náš REGION je hrdý na to, 

že se stal mediálním partnerem 

akce a že vám bude moci poskyt-

nout exkluzivní informace.

Sabina Sarkisovová

Hlavním úkolem projektu je 

odbahnění celého prostoru ryb-

níka. Jelikož revitalizace v před-

chozích několika desítkách let 

neprobíhala, nashromáždil se 

zde za dlouhá léta až metr bahna. 

V zimním období, které je svým 

mrazivým charakterem ideální 

pro odstraňování sedimentů, 

nebylo možné toto odbahnění 

provádět kvůli nepřízni počasí, 

protože letošní zima byla oprav-

du mírná. Proto se v průběhu 

března a dubna konečně prostor 

rybníka ukázal v celé své kráse. 

Projekt Obnova retenčních 

a akumulačních prostor v Kuni-

cích je spolufinancován v rámci 

Operačního programu životního 

prostředí z prostředků Státního 

fondu životního prostředí. Mimo 

rozpočet byla ovšem pokácena 

řada stromů, které narušovaly 

hráz a břehy rybníka. Za povolené 

vykácení byla stanovena výsadba 

nových stromů společně s opra-

vou stávajících kamenných břehů 

rybníka, kde bude část zpevněna 

pro zajištění optimálních podmí-

nek vodních živočichů. (sas)

Běhání všechny smutky zahání
PETROV – Už 79. ročník 

Čendova běhu proběhl 

20. dubna. Závod patří mezi 

sedm nejstarších běhů u nás 

a je jen o dva roky mladší 

než mnohem slavnější 

Velká Kunratická. 

Při prvních metrech nikomu nechyběl úsměv na tváři Foto: Monika Kratochvílová

Přehlídka plná hvězd pomůže postiženým
DOLNÍ BŘEŽANY – V dnešním světě, kde je vše 

provázáno s byznysem, je třeba ukázat, že existují i lidé či 

organizace, které svůj veškerý zisk investují do pomoci těm, 

kteří to potřebují. Jednou z takových organizací je i Maturus. 

Vyčistili rybník Žlábky
KUNICE – Říjen minulého roku byl pro obec zlomový. 

Byla totiž zahájena akce s názvem „zvýšení akumulačních 

schopností rybníka“. Pokud vám to nic neříká, nezoufejte – 

jde totiž, jednoduše řečeno, o revitalizaci rybníka.

Panoramatická fotografie velmi dobře zachycuje již provedené práce Foto: FB Kunice
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prodej paliv

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

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

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

 montáž rozvodů vody, topení a plynu

 připojení spotřebičů

 revizní a tlakové zkoušky

PETR BREDA 

604 170 140
breda.petr@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ
 & TOPENÁŘSKÉ

práce

Důstojný život s Alzheimerovou chorobou

INZERCEINZERCE

Je na čase se rozloučit s Windows XP a starým Officem
8. dubna 2014 ukončila společ-

nost Microsoft podporu systému 

Windows XP a sady Microsoft 

Office 2003. Ukončení podpory 

neznamená, že by tyto produkty 

byly nadále nepoužitelné. Nic-

méně tuto situaci lze přirovnat 

k tomu, že k produktu, který 

používáte, jeho výrobce přestal 

dodávat náhradní díly. Náhrad-

ními díly se v tomto případě 

myslí bezpečnostní a funkční 

aktualizace. Ty Microsoft posky-

toval k systému Windows XP té-

měř 13 let a k sadě Office 2003 10 

let. V květnu budou však uvolně-

ny pouze aktualizace na novější 

verze Windows a Office a pou-

žíváním těchto starých verzí se 

vystavujete zbytečnému riziku. 

Je tedy na místě se zamyslet nad 

tím, jak tuto situaci řešit. 

Doporučovaným řešením je pře-

chod na novější zařízení se sys-

témem Windows a sadu Office. 

Mnoho lidí si řekne, proč nahra-

zovat něco, co funguje. Ale když 

se na to podíváte z druhé strany, 

budete hledat asi těžko obor, kte-

rý je více dynamický než infor-

mační technologie. Když přišel 

systém Windows XP na trh, neby-

lo běžné používat USB nebo Blu-

etooth zařízení. Útoky na počí-

tače představovaly spíše ukázku 

počítačových dovedností útoč-

níka, než snahu získat přístup 

k citlivým datům a obohatit se, 

jak je tomu dnes. Výkon počítačů 

se každý rok téměř zdvojnásobu-

je, kapacita úložného prostoru 

a množství dat, které vyprodu-

kujeme, neustále roste. Z těchto 

důvodů je tedy dobré nahradit 

starý počítač, systém a kancelář-

skou sadu novými. Rychlost a vý-

kon už není potřeba jen pro hra-

ní nejnovějších her, ale je patrný 

i při práci s běžnými aplikacemi, 

při procházení webu a zpraco-

vání fotek a videa. Jak hardware, 

tak i software současné genera-

ce lépe odpovídá požadavkům 

dnešní doby, ale je zároveň lépe 

připraven na bezpečnostní rizika 

a typy útoků, kterým jsme dnes 

každý den vystaveni. 

Sečteno a podtrženo, výkonnější 

a nový počítač vám ušetří mnoho 

cenného času. S nárůstem výko-

nu zároveň došlo za posledních 

deset let k významnému poklesu 

ceny počítačů, ať už se jedná o kla-

sický počítač nebo notebook. To 

co dříve stálo 40 tisíc korun, dnes 

pořídíte za cenu kolem 10 tisíc, 

například tento počítač: www.

aka.ms/fenixpc. A kromě ceny 

jsou nové počítače a notebooky 

také více energeticky úspornější, 

což oceníte na účtu za elektřinu 

nebo v souvislosti s vaším eko-

logickým smýšlením. Budete-li 

se chtít dozvědět o tomto téma-

tu více, navštivte stránku www.

microsoft.cz/ukoncenipodpory 

nebo některý obchod s výpočet-

ní technikou. (PR)

Letos se do ní zapojily všechny 

obce spadající pod Kamenici 

a pod Velké Popovice, Koste-

lec u Křížků, Kunice, Mirošovi-

ce, Ondřejov, Kaliště-Lensedly, 

Mnichovice, Zvánovice, Louňo-

vice, Struhařov, Klokočná, Te-

hov, Světice, Všestary, Nupaky, 

Čestlice a Ekocentrum Říčany. 

Největší účast byla v Kamenici 

a ve V. Popovicích, což je vzhle-

dem k velikosti těchto obcí celkem 

předpokládatelné, ovšem v pomě-

ru k velikosti obce bývá tradičně 

veliká účast třeba v Mirošovicích. 

K akci se připojilo i několik základ-

ních škol, které vyměnily jeden 

den školy za úklid okolí obce. „Za 

veliký úspěch letošního ročníku 

považuji to, že se po vzoru ško-

ly v Kamenici a ve Strančicích do 

akce letos zapojilo podstatně více 

zdejších základních škol, malo-

třídek i klasických škol, které vy-

měnily celou nebo alespoň část 

páteční výuky za úklid. Děti tak na 

vlastní oči viděly, kolik nepořádku 

kolem nás stále je. Jejich účastí 

nejenže zásadně poskočí celkový 

počet účastníků, ale i množství se-

braného odpadu, protože to v nich 

vždy probudí soutěživost, kdo se-

bere více,“ řekl nám Roman Sauer 

z Ladova kraje a dodal: „I pro leto-

šek tuto akci podpořily společnos-

ti Marius Pedersen a ASA, které 

nám bezplatně poskytují kontej-

nery i likvidaci odpadu. Obrovské 

množství odpadních pytlů, které 

každoročně potřebujeme, nám 

letos věnovala zdarma společnost 

Van Gillern z Kamenice. Díky této 

podpoře můžeme ušetřené peníze 

využít na jiné projekty, jako napří-

klad nákup materiálního vybavení 

potřebného k pořádání různých 

akcí v regionu. Toto vybavení je 

pak všem organizátorům z člen-

ských obcí k dispozici zdarma. 

Snažíme se tím usnadnit jim jejich 

dobrovolnou práci, kterou dělají 

pro ostatní.“ (lb)

Zase září čistotou
LADŮV KRAJ – Rukavice, 

kolečka, pytle a hlavně 

dobrá nálada a chuť udělat 

něco pro své okolí byly 

hlavním nářadím dalšího 

ročníku Čistý Ladův kraj. 

Ve Velkých Popovicích pomohl s úklidem i traktor s valníkem

Po Pavoučí stezce, tak se na-

zývala akce určená pro rodiny 

s dětmi, která byla pořádána 

pod záštitou obce Psáry ve spo-

lupráci s Centrem Mozaika. 

Pod vedením zkušených in-

struktorů si děti i dospělí mohli 

v krásném prostředí lesa neda-

leko rybníku Kukaláku vyzkou-

šet řadu lanových překážek 

a navíc otestovat své znalosti 

o přírodě v kvízech, které pro 

ně připravili myslivci ze sdru-

žení Borovina.

Zpestřením byla střelba ze 

vzduchovek či myslivecké fan-

fáry, které celou akci zahájily. 

Děti po splnění všech úkolů 

na dobrodružné pavoučí tra-

se získaly nejen diplom, ale 

i sladké odměny. Zábava ale 

pokračovala i v pozdním od-

poledni, kdy hlavní „slovo“ 

dostala místní kapela Fishme-

ni, která hrála až do večerních 

hodin.

„Jsme rádi, že nám počasí opět 

přálo a přibližně tři sta dětí a je-

jich rodičů se na stezce, kterou 

jsme s desítkami obětavých dob-

rovolníků připravovali několik 

týdnů, skvěle bavilo,“ uvedla 

místostarostka Vlasta Málková 

v cílovém prostoru při předávání 

cen. (sas)

Hlavním cílem investiční akce 

je modernizace místních ko-

munikací Keltská a Na Prů-

honu, které jsou dlouhodobě 

v nevyhovujícím technickém 

a estetickém stavu. Keltská uli-

ce se nachází v centru místní 

části Lhota, přímo navazuje na 

regionální silniční síť a záro-

veň je přístupovou komunikací 

k podnikatelským provozov-

nám, trvalé archeologické zá-

kladně Archeologického ústa-

vu Akademie věd a k významné 

národní kulturní památce Zá-

vist. Ulice Na Průhonu propo-

juje nově zrekonstruovanou 

náves a ulici Keltskou.

„Místní část Lhota má dosud 

většinu dopravy vedenou přes 

nově zrekonstruovanou náves. 

Díky této investici vznikne nové 

napojení Lhoty na krajskou sil-

nici a dojde k rekonstrukci téměř 

jednoho kilometru místních 

komunikací. Při rekonstrukci 

bude stávající nevyhovující as-

faltový povrch nahrazen beto-

novou dlažbou. Tato investice 

významně přispěje ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy a doprav-

ně uleví centrální návsi ve Lho-

tě,“ sdělil Věslav Michalik, sta-

rosta obce. (sas)

Auto bylo v okamžiku zaplave-

no až po střechu. Naštěstí řidič 

vyvázl bez zranění a z auta se 

dostal sám. „Řidič vozu si podle 

svých slov spletl cestu, vjel na 

náplavku a už nestačil zabrzdit,“ 

popsal situaci policejní mluvčí 

Zdeněk Chalupa. 

Na místo vyrazily čtyři jed-

notky hasičů ze stanice Jílo-

vé, Štěchovice a z pražských 

Modřan a Petřin. Řidiči se po-

vedlo z automobilu dostat ven 

a doplavat ke břehu, který byl 

vzdálen několik metrů. Neu-

trpěl žádná zranění, byl pou-

ze v šoku, a tak ho záchranáři 

z preventivních důvodů pře-

vezli do nemocnice. 

Těžká technika následně vy-

táhla automobil pomocí navi-

jáku ze dna řeky, na kterém se 

auto po nehodě usadilo. Přes-

né příčiny a okolnosti nehody 

jsou předmětem dalšího vyšet-

řování. (sas)

I mistr taxikář se někdy utne

DAVLE – Zaměstnání 

taxikáře vyžaduje 

velmi dobré orientační 

schopnosti. Výjimku, která 

potvrzuje pravidlo, dovedl 

k dokonalosti pětatřicetiletý 

řidič taxislužby, který sjel do 

Vltavy poté, co si spletl cestu.

Vyprošťování automobilu z řeky trvalo necelé dvě hodiny Foto: Policejnidenik.cz

Není pavouk jako pavouk
PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY 

Konec dubna byl ve znamení 

všelijakých aktivit v obcích 

regionu kolem Prahy. Nás 

ovšem zaujala jedna, kde se 

nejen děti rozhodně nenudily. 

Opraví místní cesty
DOLNÍ BŘEŽANY – I letos 

se občané dočkají nových 

silnic. Tentokrát se bude 

ve velkém rekonstruovat 

v místní části Lhota. Většinu 

zaplatí Evropská unie.

Někdy si děti opravdu lámaly hlavy nad řešením hádanek a kvízů Foto: Vlasta Málková
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TKY
ZENTAČNÍ DESKY

STĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ K

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULAC

JEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY OBÁ

BLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PU

AKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KAL

ŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALKULA

BJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOGY VIZ

ÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZENTAČN

DÁŘE STOLNÍ KALENDÁŘE 

PÍRY KALKULA

E-shop tisku
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem v Průhonicích 
přijmeme pracovníka na pozici: 
ZAHRADNÍKA/CE pro botanickou zahradu
Požadujeme: minimálně výuční list, řidičský průkaz sk. T, pila, křovinořez, zájem 
o růže a pěnišníky vítán
Činnost: běžné zahradnické práce, sekání trávníků, výsadba rostlin, prořezávání 
stromů a keřů
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, 28 dní dovolené, stravenky

Nástup v polovině května 2014.

V případě zájmu zašlete prosím svůj profesní životopis nejpozději do 5. května 2014 na  

e-mail: pavel.sekerka@ibot.cas.cz, kont. osoba: RNDr. Pavel Sekerka, tel. 271 015 465

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku Zámek 1, 252 43 Průhonice

INZERCEINZERCE PERSONÁLNÍ  INZERCEPERSONÁLNÍ  INZERCE

Obec Jesenice
přijme

REFERENTA PRO KULTURU
Náplň práce: organizace kulturních a společenských akcí, 

administrativní zajištění vydávání obecního měsíčníku

Požadujeme: min. středoškolské vzdělání s maturitou, organi-

zační a komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk. B, časová 

flexibilita, zkušenost s organizováním kulturních akcí výhodou

Bližší informace: Tomáš Hejzlar

tomas.hejzlar@oujesenice.cz, tel.: 241 021 714

www.oujesenice.cz

Místní organizace vznikají
Pokud budeme hledat zástupce 

jednotlivých regionálních oblas-

tí, zjistíme, že jedinou možnou 

volbou jsou tři lidé. Jaroslava 

Jermanová, nynější krajská před-

sedkyně hnutí, Miloš Babiš a An-

drej Babiš.  Strana údajně stále 

sbírá zkušenosti a v tuto chvíli je 

ve stadiu příprav. „Klademe dů-

raz na vznik místních organizací. 

Připravuje se vznik říčanské a če-

lákovické organizace, na severu 

od Prahy zatím bohužel žádnou 

místní organizaci nemáme,“ říká 

mluvčí ANO Lucie Kubovičová. 

Strana disponuje sice sedmnác-

ti členy a pěti kandidáty, kterým 

běží půlroční kandidátská lhůta 

pro vstup (neboť, podle mluvčí, 

kritéria výběru členů jsou vyso-

ká, takže nárůst počtu je poma-

lý), ale vůbec nedomýšlí fakt, že 

tu již brzy budou komunální vol-

by. A kým obsadí radnice, pokud 

vyhrají, je evidentně nezajímá. 

Na konkrétní jména je brzy

Ano, strana se chce zaměřit hlav-

ně na regionální problematiku 

školství, stav komunikací, kont-

rolu hospodaření a transparent-

ní činnost zastupitelů, ale stále 

tu visí otázka počtu dosazených 

reprezentantů, kteří tuto otázku 

budou řešit.

Přípravu komunálních voleb 

staví ANO na vlastních kandi-

dátkách, kde budou jak členové 

hnutí, tak i sympatizanti. „S kon-

krétními jmény nechci nyní vy-

cházet na veřejnost, na to je ještě 

brzy. Pro ANO jsou důležitá větší 

okresní města. Pokud budeme 

mít úspěch v některých obcích, 

budeme rádi, ale konkrétně na 

nich nestavíme,“ sdělila Pavlí-

na Kuncová, krajská manažerka 

hnutí ve středních Čechách.

Osobnosti regionu
Paní Jermanová již v minulosti 

uvedla, že chtěla vstoupit do vy-

soké politiky proto, že jako býva-

lá starostka obce Krhanice ví, co 

starostům dalších obcí znepří-

jemňuje život. Domnívala se, že 

tento problém může být způso-

ben faktem, že zákony vymýšlí 

ti lidé, kteří v malé samosprávě 

nikdy nefungovali. Jaké konkrét-

ní kroky ale strana ANO v tomto 

podnikla, se neví.

Pan Miloš Babiš působí v Mni-

chovicích, kde se zabývá na-

příklad špatnou bezpečnostní 

situací na silnicích. „Mám vy-

tipováno mnoho selhání při 

údržbě a správě silnic a jednám 

o jejich odstranění. Něco už se 

i podařilo, konkrétně generál-

ní oprava zabezpečení mostu 

na silnici mezi Mnichovicemi 

a Všestary. Situace tam byla 

kritická, jedná se totiž o místo 

s vysokým počtem nehod a stav 

bezpečnostních prvků na mos-

tě tomu dlouhodobě neodpoví-

dal. Na základě mojí iniciativy 

bylo postaveno bezpečnostní 

zábradlí a vystavěna nová svo-

didla na mostě i před mostem, 

která byla osazena řadou bez-

pečnostních prvků,“ uvedl pan 

Babiš.

Andreje Babiše asi netřeba před-

stavovat. Bydlí v Průhonicích, 

kde se též významně realizuje. 

Jeden z mnoha příkladů může 

být rozsáhlá rekonstrukce So-

kolovny, která nyní nabyla nové, 

velmi moderní podoby. 

V obcích se o straně nemluví
„Tichá voda břehy mele,“ říká se. 

Tak by se dala charakterizovat 

i taktika hnutí ANO v regionu. Sice 

se toho o ní v obcích moc neví, 

ale počkejme si do komunálních 

voleb, od kterých si hnutí slibuje 

velké výsledky. Pak o ní třeba usly-

šíme víc a dočkáme se realizace 

naslibovaného. Sabina Sarkisovová

V původním významu slova se 

jedná o výroční trh, a tak to Těp-

tínští také chtěli pojmout. O této 

vesnici se toho sice moc neví, 

ale nyní se situace změnila. Po 

několika desítkách let tu opět 

stály stánky s keramikou, šper-

ky, medovými výrobky a košíky. 

Mohli jste se seznámit tradiční-

mi řemesly, která se dnes již moc 

neobjevují, jako je košíkářství 

či drátenictví. Nechybělo řádné 

české občerstvení ve formě jitrnic 

a tlačenky a ze sladkého štram-

berské uši či valašské preclíky. 

Narváno v hospodě 
i na parkovišti
Zájem překvapil i samotné or-

ganizátory, což se odrazilo na 

organizaci parkování v obci. Ne-

jen s místy na parkování byl pro-

blém, ale též najít volnou židli 

v místní hospodě se ukázalo vel-

mi náročné. Tato vesnice chce 

v nově obnovené tradici pokra-

čovat. Není se co divit, sklidit 

takový úspěch hned při prvním 

pokusu bylo potěšující. (sas)

Padl rekord
Soutěžilo se ve čtyřech kategori-

ích: děti od osmi do dvanácti let, 

mládež od třinácti do šestnácti 

let a muži a ženy nad sedmnáct 

let. Absolutně nejrychlejší čas 

měl Petr Dvořák ze Železného 

Brodu, který s časem 15:89 s za-

jel rekord celé čtyřleté historie 

mistrovství a nastavil tak značně 

vysokou laťku do dalších roč-

níků. Výherci získali hodnotné 

ceny od partnerů.

Doprovodný program o sou-

těžním dni nabídl škálu zají-

mavých soutěží a her, jako na-

příklad turnaj ve vodním pólu, 

bungee swimming, který spo-

čívá v plaveckých soubojích na 

gumovém laně, závod na aqua-

paddlerech (dětské lodičky na 

ruční pohon) či podvodních 

skútrech nebo oblíbenou aqua-

zumbu.

A pokud jste fanoušky vodních 

sportů, můžete se v budoucnu 

těšit na otevření supertobo-

gánu, na kterém se bude moci 

jezdit na jedné i dvou gumách 

a zároveň si zařádit během jízdy 

a předjíždět se. (sas)

Cílem projektu je zvýšit povědo-

mí obyvatel i návštěvníků o his-

torii, kultuře a přírodním bo-

hatství regionu. Studie mapující 

kulturní a přírodní dědictví za-

hrnuje správní území obce Velké 

Popovice s jejími osadami a část-

mi – Todice, Habří, Brtnice, Dub, 

Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá 

Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. 

V rámci studie budou zpraco-

vány seznamy památek s rešer-

šemi, které budou zmapovány 

a rozděleny do pěti tematických 

okruhů (památky historické, sta-

vební, přírodní, kulturně-tradič-

ní a památky spjaté s významný-

mi osobnostmi). Následně bude 

vydána kniha s doprovodnými 

propagačními tiskovinami. Pro-

jekt je financován EU z Progra-

mu rozvoje venkova – Leader 

a realizován s podporou MAS 

Říčansko, o. p. s.

Je zde hodně cenného
Mapování identifikuje výjimečné 

přírodní krásy regionu, rozsáhlé 

vodní plochy a lesní pozemky, 

které jsou domovem ohrožených 

druhů zvířat a rostlin.

V krajině Velkých Popovic a okolí 

se nacházejí významné přírodní 

biotopy klíčové pro zachování 

místní biologické rozmanitosti, 

včetně biotopů, kde se nacházejí 

ohrožené druhy rostlin a živoči-

chů. Silně ohroženým druhem 

rostliny je například zvonek ha-

dincovitý. Ze silně ohrožených 

živočichů zde žije například vyd-

ra říční, čolek obecný, ještěrka 

obecná, skokan zelený, ledňá-

ček říční. Najdou se zde i kritic-

ky ohrožené druhy, např. zmije 

obecná, mihule potoční a rak říč-

ní. Dále se zde a v okolí nacházejí 

i výrazné útvary neživé přírody. 

Jedná se o údolí potoků, rybníky, 

ploché nivy, skalní útvary nebo 

opuštěné lomy, kde převažují 

amfibolická gabra. 

Toto mapování přírodního dě-

dictví je důležitý nástroj pro zvý-

šení osvěty, pro ochranu přírody 

a její uchování budoucím gene-

racím. Andrea Lichtenbergová,

Popovický spolek okrášlovací

Nový mistr tobogánu
ČESTLICE – Známé osobnosti jako Ivana Jirešová 

a Vendula Křížová zahájily v sobotu 26. dubna v čestlickém 

aquaparku již čtvrtý ročník Mistrovství Česka v jízdě na 

tobogánu. I přesto, že na soutěž netrénovaly jako mnozí 

z účastníků, zajely skvělé časy.

I herečky si užily spoustu zábavy Foto: Aquapalace Čestlice

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

ANO, bude líp? Ano. Ale i v obcích?
Strana ANO – nový subjekt, který se na politické scéně 

objevil, sklízí v poslední době samé pozitivní body. Její 

základna se oproti loňsku zdvojnásobila a zájemců o členství 

je několik tisíc. Podle aktuálního volebního průzkumu, který 

zpracovala agentura Data Collect, by strana jasně vyhrála 

eurovolby. Její velké politické ambice známe, ale čemu se 

strana věnuje v našich regionech?

Vzniká mapa bohatství regionu
VELKÉ POPOVICE  

Právě v těchto chvílích 

je finalizován projekt na 

zmapování kulturního 

a přírodního dědictví 

Popovic a okolí.

Co tvoří součást 

přírodního dědictví 

Velkých Popovic?

Údolí Mokřanského 

a Křivoveského potoka, 

významný krajinný 

prvek Přírodní park 

Velkopopovicko, rybníky 

Pivovarský, Klášterní, 

Farský, památné nebo 

stoleté stromy, stromové 

aleje připomínající barokní 

krajinu, studánky nebo již 

zmiňované lomy.

Jarmark sklidil úspěch
TĚPTÍN – Konec dubna se 

nesl v duchu Velikonoc. Kdo 

by si myslel, že v Těptíně 

tomu bylo jinak, velmi by 

se mýlil. Místní se rozhodli 

obnovit tradici jarmarků. 

A že se jim to povedlo.

Jarmarku se zúčastnilo velké množství obdivovatelů Foto: FB Kamenice u Prahy

Nesměla chybět perníková srdce, klasika tradičních jarmarků

Foto: FB Kamenice u Prahy

Čolek obecný



� pokračování ze str. 1

� Je to vaše jediné americké auto?

Naše rodina má amerik několik. 

Přítelkyně i dcera jezdí v Cadil-

lacu. Nyní mi přiváží z Floridy 

Pontiac Transam model 78 Black 

Bandit, takže já americká auta 

mám poměrně rád.

� Ale to dnešní auto, ve kterém jste 

na srazu, je vaše nejoblíbenější?

Mám všechna auta rád stejně. 

Je to stejné, jako když se zeptáte 

maminky mající pět dětí, které 

má nejradši. Odpoví vám, že 

všechny, a u mě je to stejné. 

� Závěrem bych se vás ráda ze-

ptala, říkal jste, že je tento auto-

mobil spojován s Elvisem Pres-

leyem. Jak je všeobecně známo, 

on si nemohl na nepřízeň žen 

stěžovat. Máte to stejně, když se 

v tomto voze projíždíte?

Myslím si, že ne. Už na ně vypa-

dám, i s tím autem, jako starej 

páprda, takže asi těžko. (Smích.)

Sabina Sarkisovová

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

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

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

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

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

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

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY – Kolo pa-

tří k životu lidí již od nepaměti. 

Nejenže podporuje zdravého 

ducha a tělo, ale též spojuje lidi 

všech generací a podporuje sou-

těživost. Proto se na konci dub-

na městská komise pro sport 

a tělovýchovu ujala organizace 

první cyklovyjížďky letošního 

roku. Účastníci jeli pětadvacet 

kilometrů, tzv. fialový okruh. Sa-

motného výjezdu se zúčastnilo 

dvacet dospělých a patnáct dětí, 

které si s tratí fenomenálně po-

radily a během zastávek se spřá-

telily. I ti nejmenší ujeli velkou 

část okruhu na vlastním kole, jen 

na náročnějších úsecích si je ro-

diče připojili na tyč. Počasí vyšlo 

ideálně, takže následná odměna 

v cukrárně byla ideálním zakon-

čením sportovního výkonu. (sas)

Místem konání bylo středisko 

v Jizbici a rozhodně to stálo za to! 

K vidění bylo několik stovek aut, 

kdy některé z nich se zúčastňují 

srazů již několik let a jsou ostří-

lenými matadory, ale zahanbit 

se nenechali ani nováčci, kteří 

sbírali rady od zkušenějších. Ne-

chyběla ani spanilá jízda, kde se 

všechno „detroitské železo“, jak 

se amerikám přezdívá, vydalo do 

pohybu a ukázalo své krásy při 

jízdě. 

Petr Bellinger, šéfredaktor časo-

pisu Chrom a plameny a záro-

veň člen Českého klubu majitelů 

amerických automobilů, který 

sraz pořádá, nám sdělil, že byl 

nadšen počasím i onou atmo-

sférou, která na srazu panovala. 

„Jsem rád, že čím dál tím víc lidí 

přitahuje krása těchto aut a chá-

pou, že to není jen koníček, ale 

taky způsob, jak být se svými 

přáteli,“ dodal. Vstřícná atmo-

sféra lidí, pro které se životním 

koníčkem stala péče o čtyřkolé 

miláčky vyrobené ve vzdálených 

Spojených státech. Těmito slovy 

by se dal letošní sraz rozhodně 

shrnout. (sas)

Vyhrál desáté jarní bublání

Seznamte se s Prvním 
jarním bubláním
STŘEDNÍ ČECHY –  Pokud jste někdy oplývali 

nezvladatelnou potřebou ochutnat pravou Ameriku, měli 

jste příležitost 26. dubna v Jizbici pod Blaníkem. První 

jarní bublání je totiž každoroční sraz příznivců a fanoušků 

amerických automobilů, který v tuto jarní dobu otevírá sezonu.

Poprvé po zimě na kole

První jarní vyjížďku si užilo třicet pět 

účastníků Foto: Jana Šimečková

Auta přilákala hodně návštěvníků Foto: Petr Bellinger

INZERCEINZERCE
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Dvacetikilometrový pochod 

poskytl účastníkům kromě 

krásných pohledů do krajiny 

a zdravého pochodového po-

hybu i řadu snadných, spíš žer-

tovných úkolů a dále návštěvu 

pivovaru ve Velkých Popovi-

cích a pak závěrečný slavnost-

ní koncert v Kamenici. Zážitků 

bylo habaděj.  

Jeden za všechny nám prozradil 

Josef Výborný z Hrusic s manžel-

kou Anežkou: „Zastávka v pivo-

varu ve Velkých Popovicích byla 

skvělá, já byl vyprahlý a nohy 

mě také bolely.“ Jeho manželka 

dodala, že ho k pokračující túře 

musela přemlouvat. Když svolil, 

následně si celou dobu pískal. 

„Říkám vám, ostuda, ale jinak 

to bylo moc fajn a musím dodat, 

že jsme tady už potřetí a příští 

rok přijedeme opět,“ řekla. Naši 

debatu s manželi Výborných za-

slechla další účastnice pochodu 

Marie Spurná z Jesenice a doda-

la: „My, tedy celá naše rodina, 

sice nepochodujeme, ale jede-

me na kolech a děti na koloběž-

kách. Je to rychlejší a stejně si to 

užijeme.“

Ze tří stovek zapsaných účastní-

ků jich do cíle podle pořadatelů 

došlo hodně přes polovinu. A to 

byl úspěch. Dvacet kilometrů 

v poměrně teplém počasí bylo 

na účastnících znát, ale všichni 

si pochod velmi užili. Možná by 

i baron Ringhoffer byl spokoje-

ný. Jeho duch byl znát po celé 

trase. Text a foto: Jan Kotrba

O přípravách nás informoval člen 

výboru fotbalového klubu Ra-

pidu Psáry František Kropáček, 

který prozradil řadu zajímavostí. 

Spokojení diváci
Už loni byla účast přihlášených 

klubů nad očekávání výborná. 

Účastnilo se čtrnáct českých, 

převážně ligových klubů, Sloven-

sko reprezentovaly kluby Slovan 

Bratislava a Jednota Trenčín. 

Bez nadsázky je možné tvrdit, že 

tak kvalitně obsazený turnaj se 

v této kategorii v Česku nekonal. 

Výkon domácího mužstva slože-

ného z hráčů Rapidu Psáry a Če-

choslovanu Dolní Jirčany byl 

obdivuhodný. Hráči pod vede-

ním trenéra Jana Zeithamla vy-

bojovali skvělé 4. místo. O tom, 

že první ročník dopadl velmi 

úspěšně, svědčí i zhruba tisícov-

ka spokojených diváků.

Jak letos?
Pořadatele čeká letos poměr-

ně těžký úkol. Loni nastavená 

laťka kvality účastníků i výko-

nů je hodně vysoko. Už nyní 

se však dá tvrdit, že kvalita 

bude opět výborná. S podpo-

rou lze opět počítat od gene-

rálního sponzora Skupiny ČEZ 

a dle předběžných jednání i od 

Obecního úřadu Psáry. Také 

účast nejkvalitnějších klubů 

Česka a Slovenska je již zajiš-

těna. Za české týmy svoji účast 

potvrdila Slavia Praha, Sparta 

Praha, Bohemians Praha, Duk-

la, České Budějovice, Příbram, 

Jihlava, Teplice, Hradec Krá-

lové, Mladá Boleslav, Trenčín 

a Trnava. Jednání probíhají 

i se zahraničními kluby. Pro 

zpestření a porovnání českých 

mladých talentů se zahraničím 

chtějí pořadatelé pozvat jeden 

klub z Ruska a jeden z Polska. 

Protože se domácí hráči chtějí 

i letos umístit co nejlépe, věnu-

jí se v současné době kvalitní 

přípravě. Konkrétně se účastní 

Coerver akademie, kterou vede 

hlavní trenér Slavie Praha 2006 

Jiří Strnad mladší. Zároveň 

jednou týdně trénují také pod 

dohledem trenérského dua 

Kalbáč-Baxa. O tom, že součas-

ná příprava je efektivní, svědčí 

výsledky posledních turnajů. 

Naši mladí borci se zúčastnili 

čtyř turnajů a ze všech si při-

vezli pohár za první místa. 

Hovoří trenéři 
Jiří Strnad mladší: „Co to je Co-

erver? Metoda učení fotbalových 

dovedností vhodná pro všechny 

hráče uzpůsobená pro děti mezi 

5. – 16. rokem bez rozdílu jejich 

schopností. Metoda, která se 

soustředí na vývoj individuálních 

dovedností a hry v malém počtu 

hráčů. Metoda byla schválena 

a doporučena nejlepšími fede-

racemi, asociacemi, legendami 

a experty, klubovými týmy i kor-

poracemi. Podporu vyjádřila např. 

Francouzská fotbalová federace, 

FC Bayern Mnichov, Newcastle 

United FC, Arsenal FC a další.“

Michal Kroupa, vedoucí příprav-

ky: „Co v současné době připra-

vujeme? Právě probíhají jednání 

o prázdninovém fotbalovém 

kempu (4. – 8. srpna). Dále by-

chom rádi zprovoznili fotbalový 

kroužek v rámci školky a školy. 

Ze sedmdesáti procent by měl 

být orientován na všeobecnou 

tělesnou průpravu a ze třiceti 

procent na fotbalové dovednos-

ti. Doufám, že ze strany obce 

získá podporu a že se nám v bu-

doucnu podaří vytvořit fotbalo-

vou akademii.“ Jan Kotrba

Zdá se, že to byla především 

skvělá myšlenka právě ve Vestci 

otevřít akademii. V okolí přibý-

vá stále nových obyvatel, jejich 

děti potřebují kromě školy také 

smysluplně trávit volný čas. 

Sport, v tomto případě fotbal, 

je jedním z nejlepších řešení. 

O tom, jak se vedení akademie 

stará nejen o sportovní výkony, 

ale také o celkovou výchovu, 

a to zejména rodičů, kteří tvoří 

velikou sponzorskou základnu, 

nás přesvědčilo desatero. Těch 

několik řádek plně vystihuje, jak 

by se rodiče i hráči měli na hřišti 

i mimo něj chovat, jak přijímat 

porážky, jak se radovat z úspě-

chů. Ostatně posuďte sami:

Desatero fanoušků a rodičů: 
1. Fanděte a povzbuzujte 

2. Nenadávejte a nekřičte na nás 

3. Neraďte nám, co máme na 

hřišti dělat, máme svého 

trenéra 

4. Respektujte našeho soupeře 

5. Hlavní cíl není výhra, ale 

radost ze hry 

6. Zatleskejte soupeři, pokud 

zvítězil 

7. Nenadávejte rozhodčímu, 

všichni děláme chyby 

8. Nechtějte výhru za každou 

cenu 

9. V životě jde o více než o fotbal 

10. Fotbal je hra, ne válka

Jan Kotrba

Přehlídka fotbalových talentů
PSÁRY – Už první ročník 

mezinárodního fotbalového 

turnaje chlapců narozených 

v roce 2007 a mladších měl 

veliký úspěch, a to nejen co 

do účasti, ale především se 

mladí fotbalisté předvedli 

výbornými výkony. Letošní 

II. ročník, který se uskuteční 

21. června, opět slibuje 

skvělou účast a nepochybně 

i zájem fotbalových fandů, 

včetně rodičů. 

O podobné trofeje se bude opět bojovat na psárském stadionu

Baron by měl radost

MIROŠOVICE, KAMENICE – Jako vždy na pochod Krajinou 

barona Ringhoffera přivezly před půl desátou v sobotu 

26. dubna vlaky od Prahy i Benešova poslední turisty. Pak už 

nic nebránilo tomu, aby se téměř tři stovky účastníků vydaly na 

dvacetikilometrový pochod z Mirošovic přes Velké Popovice až 

do Kamenice. Tedy krajinou, kterou měl v oblibě i baron.

S chutí a odhodláním se vydávají turisté na první kilometry

Užitečné desatero
VESTEC – Fotbalová 

akademie Jiřího Novotného 

při Viktorii Vestec si už získala 

respekt soupeřů, uznání 

fotbalových funkcionářů 

a především pak rodičů, 

kteří ochotně posílají děti na 

tréninky. Je toho podstatně 

víc, co lze pochválit. 

Doufejme, že toto vestecké fotbalové mládí se už také řídí užitečným desaterem

 Foto: Viktoria Vestec

Klientela, ta se hlásí sama a už 

to nejsou jen zájemci, kteří 

chtějí být na módní vlně, že 

jsou dokonale „in“, ale přichá-

zejí lidé všech věkových ka-

tegorii. Jako samozřejmost je 

kvalitní vybavení, pochopitelně 

každý podle svých finančních 

možností, ale s velkým nadše-

ním a skutečným zájmem nau-

čit se golf hrát. Nebrání se ani 

najímat trenéry, mnozí zkouší 

první údery sami či za pomoci 

kamarádů, ale snaha brzy se 

vše naučit je až obdivuhodná. 

Co je však pozoruhodné, golfo-

vé školy a školičky pro děti jsou 

vrchovatě naplněné, mnohé 

už na léto nikoho nepřijímaljí 

a jinde se budou další otevírat 

až se začátkem školního roku. 

Možností hrát i učit se golfovým 

úderům je kolem nás přehršle. 

Ostatně následující seznam je 

toho nejlepším důkazem. 

Praha a Střední Čechy 
• Black Bridge (Černý Most – 18 jamek) 

• Prague City Colf (Zbraslav – 18 jamek)

• Hodkovičky (9 jamek)

• Hostivař ( 9 jamek) 

• Golf Club Praha Motol (9 jamek)

• Konopiště u Benešova (36 jamek)

• Karlštejn (27 jamek)

• Albatros Vysoký Újezd (18 jamek),

• Benátky nad Jizerou (18 jamek)

• Beroun (18 jamek)

• Beřovice (18 jamek)

• Casa Serena Roztěž u Kutné Hory
(18 jamek)

• Mladá Boleslav (18 jamek)

• Molitorov u Kouřimi (18 jamek)

• Mstětice u Českého Brodu (18 jamek)

• Poděbrady (18 jamek)

• Slapy sv. Jan (18 jamek)

• Botanika Horní Bezděkov (18 jamek)

• Lišnice (18 jamek)

• Podbořánky (18 jamek)

• Ráj Srbsko (18 amek)

• Stará Boleslav (18 jamek)

• Štěřín Ringhoffer (18 jamek)

• Trhový Štěpánov (18 jamek)

• Zlomín ( 18 jamek)

Jan Kotrba

Náš region je golfovým rájem
Je to sice otřepané klišé, 

ale skutečně golfová hřiště 

v našem regionu v okolí 

Prahy a ve Středočeském 

kraji rostou jako ty houby 

po dešti. A ani nemusí moc 

pršet a měsíc co měsíc se 

objevují další hřiště, možná 

výstižněji stadionky skvěle 

vybavené s nejmodernějším 

zařízením. A budou přibývat 

další a další.

Neproměnili penaltu 

Zajímavé však je kritické hod-

nocení trenéra Jaroslava Peřiny: 

„Tentokrát se mi utkání hodnotí 

těžko. První poločas jsme hráli 

hodně do plných a jediná stře-

la na branku znamenala gól. 

My jsme sice střel na branku 

také moc neměli, ale hru jsme 

měli pod kontrolou. Bohužel se 

nám nevyvedl vstup do druhé-

ho poločasu, kde jsme během 

pěti minut obdrželi dvě branky, 

kdy soupeř velmi dobře vyřešil 

přechodovou fázi. Dostali jsme 

se do mínus tří a i když se nám 

podařilo snížit na 1:3 a měli 

jsme ještě několik šancí, na vý-

sledku se bohužel nic nezměni-

lo. Nepodařilo se nám za stavu 

0:0 proměnit penaltu, což také 

ovlivňuje celkový výsledek, ale 

druhý poločas jsme odehráli tak, 

jak jsme chtěli, jen se nám nepo-

dařilo vstřelit více branek.“ (kt)

KUNICE – V České 

fotbalové lize v 25. kole 

hostily Kunice ambiciózní tým 

z Čáslavi. Obavy, že utkání 

bude hodně těžké, se vyplnily 

a domácí prohráli 1:3.

Chystá se II. ročník Junior ČEZ Cupu Psáry 2014
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SEZÓNNÍ VÝPRODEJ SKLADU 
OBUVI A TEXTILU

DERMATEX

úterý 20. května 
od 9,00 do 17,00

středa 21. května
od 9,00 do 15,00 

Sklad firmy Dermatex, V Areálu 1171, 252 42 Jesenice u Prahy

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

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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