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Na vítězné vlně

KUNICE – Třemi brankami 

Šilhana a jednou brankou 

Tenkla se uvedli fotbalisté 

Kunic ve 29. kole České fotba-

lové ligy na svém hřišti. Jejich 

úspěšné tažení celou soutěží 

pokračuje a v současné době 

jim patří skvělé třetí místo 

s 52  body, za vedoucí Chrudi-

mí a Pardubicemi.

Fotbal nás čeká také v příš-

tím čísle. Jak vidí kunický fot-

bal a šance českého týmu na 

EURU patron kunického zám-

ku Berchtold, mistr Evropy 

Antonín Panenka? Rozhovor 

najdete v příštím čísle Našeho 

REGIONU. (kt)

KRÁTCE

POZITIVNÍ 
MYŠLENÍ

Pozitivní myšlení je bezpo-

chyby jedním z mnoha výdo-

bytků naší sametové revoluce. 

Tento životní názor se opírá 

o slogany jako „Mám se skvě-

le“, „Ty to dokážeš“, „Buď in“, 

„Jsi nejlepší“, „Jiní jsou na tom 

daleko hůře než ty“ a další.

S těmito hesly na rtech hravě 

přežívají statisíce nezaměst-

naných, desetitisíce bezdo-

movců, oběti trestných činů, 

ale i lidé těžce nemocní. Vý-

jimkou je hrstka věčných 

nespokojenců a rebelů dáva-

jících průchod svým myšlen-

kám v zakouřených krčmách, 

na pavlačích činžáků apod.

S tvrzením, že tato užitečná 

metoda pochází z Ameriky, si 

dovolím nesouhlasit. Naopak 

si myslím, že vznikla někdy 

v 19. století v Čechách. Jasným 

důkazem je lidová píseň o ne-

ohroženém kanonýrovi Jabůr-

kovi v bitvě u Králového Hrad-

ce. Nebýt pozitivního myšlení, 

jen stěží by uvedený kanonýr 

dokázal vzorně plnit vojenské 

povinnosti při postupné ztrátě 

horních i dolních končetin.

Bohužel musím končit! Někdo 

zvoní jak o život! Aha, … ne-

oprávněná nebo snad falešná 

exekuce… Zbývá jediné, neza-

pomenout na pozitivní myšlení.

 Václav Koleš

čtenář Našeho REGIONU

GLOSA

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900

STRANY 4 – 5

Auto, moto, 
kola a kolečka

Školy kolabují. Pomůže premiér?

„Dětí je obrovské množství 

a jejich počet dále vzrůstá 

a škol je stejně jako před více 

než 20 lety. Od roku 1990 byly 

v těchto dvou okresech po-

staveny jen dvě nové školy. 

V Říčanech a v Jesenici. 

Potřebujeme 1,5 
miliardy
Čtyřčlenné pracovní 

skupiny obcí se snaží 

problém řešit. Proběh-

la již řada jednání s mi-

nistry, náměstky mi-

nistrů, krajem, ale vždy 

argumentace naráží na 

jediné – nedostatek peněz. 

Starostové navrhují řešení
„Ministerstvo školství čerpá ev-

ropské peníze ze strukturálních 

fondů, konkrétně z Operačního 

programu vzdělává-

ní pro konkurence-

schopnost. Členové 

Evropské komise 

z Bruselu vzkázali, 

že potřebný převod 

financí odsouhlasí. 

K tomu je ale zapo-

třebí ještě rozhod-

nutí vlády. „Podpo-

ru z ministerstva pro 

místní rozvoj, ministerstva 

školství, ministerstva financí 

i z kraje máme,“ říká Petra Pec-

ková, místostarostka Mnichovic, 

která společně se starostou Dol-

ních Břežan Věslavem Michali-

kem a MAS Říčansko zorganizo-

vala setkání starostů.

Napsali premiérovi
Během říčanského „summitu“ 

podepsala padesátka starostů 

dopis premiérovi a členům vlá-

dy, aby toto řešení podpořili. 

„My jsme udělali maximum, teď 

musí kopnout do míče oni. Zda 

se podařilo náš návrh prosadit, 

bychom měli vědět nejpozději 

do podzimu. Pokud vše dopadne 

dobře, mohlo by se na jaře 2013 

začít čerpat,“ dodává Pecková.

Situace je kritická, školy 
nejsou nafukovací
Například v Mnichovicích je 

to dlouhodobě téměř 20 naro-

zených dětí na 1 000 obyvatel. 

„A prvorepubliková škola, přista-

věná v osmdesátých letech, není 

nafukovací. Stejně kritická situa-

ce je i v ostatních obcích těchto 

dvou okresů. Všechny školy zru-

šily odborné učebny, kabinety 

učitelů, cvičné kuchyňky, druži-

ny a vše přestavěly na kmenové 

třídy pro prvňáčky. Už není co 

přestavovat, rovněž nestačí ka-

pacity tělocvičen a jídelen,“ uvá-

dí mnichovická místostarostka.

 Zbyněk Pokorný

ŘÍČANY – problém 

nedostatečné kapacity ve 

školních třídách přivedl na 

jednání do Říčan 50 starostů 

obcí ve dvacetikilometrovém 

prstenci kolem Prahy. Na 

to, aby se krizová situace na 

Praze-východ a Praze-západ 

vyřešila a vzrostla potřebná 

kapacita škol, je potřeba 

1,5 miliardy korun. Podle 

starostů by pomohly finance 

z evropských fondů.
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Jak odpoví premiér na dopis od starostů?

První červnový páteční večer 

lze, tak jako v minulých letech, 

očekávat bohatý program urče-

ný především pro ty, kdo do kos-

tela běžně nechodí. Vzhledem 

k tomu, že tento termín vychází 

na Den dětí, rozhodla se řada 

farností i sborů začít již odpo-

ledne a připravila pro děti a je-

jich rodiče zajímavý program: 

ve Zlatníkách například pro-

hlídku kostela pro děti, soutěže, 

vystoupení sborečku MŠ a ZŠ 

Zlatníček, povídání o sv. Petrovi 

a Pavlovi, vystoupení žáka ZUŠ 

– hra na trubku.

Ve zlatnickém kostele sv. Petra 

a Pavla bude probíhat také vý-

stava výrobků dětí ze ZŠ Zlatní-

ky-Hodkovice, které se budou 

v následujícím týdnu dražit. 

Peníze získané dražbou budou 

použité na školní pomůcky a na 

rekonstrukci kostela.

Samotná akce začíná v 18 hodin 

– to se rozezní kostelní zvony, 

které ohlásí otevření dveří a bran 

kostelů, kaplí a modliteben větši-

ny křesťanských církví na území 

České republiky. Oproti loňsku, 

kdy bylo otevřeno přibližně 950 

kostelů, se letos toto číslo navý-

šilo o více než stovku dalších. Na 

webových stránkách www.nock-

ostelu.cz je aktuálně program 

1 083 chrámů.  Zbyněk Pokorný

Zdroj: www.nockostelu.cz

Přijdou i nevěřící
Myšlenka otevřít kostely 

v noci vznikla v roce 2005 

ve Vídni. V roce 2009 tento 

nápad poprvé přeskočil 

hranice a inspiroval několik 

moravských kostelů. Letošní 

rok se otevřou kostelní dveře 

v pátek 1. června v 18 hodin. 

V republice se na jednu noc 

otevře více než tisíc kostelů. 

U nás v regionu jsou to 

kostely ve Zvoli, Zlatníkách 

a v Šeberově.

Dne 1. června v 18.00 se otevřou brány více než tisíce kostelů v republice. Farnosti připravily program pro děti i dospělé. Sbor Sv. 

Jiří z Vraného nad Vltavou se představí ve 20.00 hodin ve Zlatníkách Foto: Sbor Sv. Jiří

KAM VEČER 1. 6. DO KOSTELA V REGIONU?

Zvole, kostel sv. Markéty
Zlatníky-Hodkovice, Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla
17:30 – 19:00 Děti dětem

20:00 – 21:00 sv. Jiří na návštěvě u sv. Petra a Pavla

21:00 – 21:30 Kdo byl sv. Petr a Pavel?

21:30 – 22:00 Modlitba růžence

Praha – Šeberov, kostel sv. Prokopa
18:00 – 22:00 Prohlídka kostela. V případě zájmu i s komentářem.

Praha – Šeberov, kostel Církve bratrské
17:00 – 19:00 Velryba – klub pro mladé do 15 let s hostem T. Graumannem

19:30 – 21:00 Život jako dar – Beseda s ‚Wintonovým dítětem‘ T. Graumannem

21:30 – 22:30 Večer naděje – setkání se zpěvy z Taizé

22:45 – 00:30 Šeberovský fi lmový klub: Útěk do divočiny (Into the Wild)

Padesát starostů na Praze-východ a Praze-západ se zapojilo do záchranné akce. Napsali dopis premiéru Nečasovi

Hlavní představitelé výzvy 
premiérovi:
Věslav Michalik (starosta Dolních 

Břežan), Marcela Erbeková (ředitel-

ka ZŠ Mnichovice), Karel Knetl (člen 

školské komise-Mnichovice), Milan 

Vácha (starosta Psár), Martina Čer-

máková (starostka Velkých Popovic), 

Pavel Čermák (starosta Kamenice), 

Lída Třeštíková  (MAS Říčansko).

Policie v pon-

dělí zadržela 

středočeské-

ho hejtmana 

a poslance 

Davida Ratha. 

Zadržení, kte-

rých je celkem 

osm, jsou 

podle ús-

tecké kraj-

ské státní zástupkyně Lenky Bra-

dáčové podezřelí z poškozování 

zájmů Evropské unie, podplácení 

či přijetí úplatku a sjednávání vý-

hody při zadání veřejné zakázky. 

Server iDnes uvedl, že policie 

prohledává Rathovu kancelář 

v budově hejtmanství v Praze. 

Podle informací serveru souvisí 

vyšetřování s evropskými dota-

cemi do nemocnice v Kladně. 

Mluvčí Středočeského kraje Beryl 

Mascheková uvedla, že hejtman 

Rath zvažuje rezignaci na všech-

ny své funkce. 

Zbyněk Pokorný, Zdroj: ČTK

Zatkli nám 
hejtmana

JílovskáJílovská
tvrz padlatvrz padla

Vltavané 
slaví



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den, nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
18.5. od 19.00 hod.
Šperky – Výroba  šperků technikou 
studená glazura. Lektor: Pavla Gaboro-

vá. Cena: 180,- Kč. U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138

19.5. od 10.00 do 12.00 hod.
ZUMBA dopoledne s Míšou – sobotní 

dopoledne pro Vaši relaxaci (2x55min), 

rezervace nutná, cena: 150,- Kč. 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

20.5. od 15.00 hod.
Trampolína – soustředění s Jitkou 

Holíčkovou – odpoledne plné pohybu, 

rezervace nutná, cena: 190,- Kč. U Ná-

městí 712, Dolní Břežany, www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138

26.5. (9-17h) a 27.5. (9-16h)
Předporodní kurzy pro maminky 
a tatínky.  Bonus: pro zájemce kurz 

vázání šátků. Více na www.porodjinak.

cz. Rezervace nutná.  Cena: 1990,- Kč 

(partner zdarma, příspěvek zdravotních 

pojišťoven). U Náměstí 712,  Dolní Bře-

žany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel.  773 619 138

31.5. od 16.00 do 18.00 hod.
MINIBURZA – Nestihli jste naši pravi-
delnou burzu? Oblečení, hračky, kníž-

ky, vybavení atd. můžete v MC prodat 

vždy poslední týden v měsíci!  Pod-

mínky a formuláře na recepci MC. 

U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.

cz, tel.  773 619 138

JESENICE
17.5. od 17.00 hod.
Večer plný stepu. KC Jesenice, Budě-

jovická 303, Jesenice. Tel.: 603232116, 

mail: dance.novacek&volny.cz 

25.5. od 19.30 hod.
TANČÍRNA. KC Jesenice, Budějovická 

303, Jesenice. Tel.: 603232116, mail: 

dance.novacek&volny.cz 

27.5. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti  „O perníkovém 
dědkovi“. KC Jesenice, Budějovická 

303, Jesenice. Tel.: 603232116, mail: 

dance.novacek&volny.cz.

JÍLOVÉ U PRAHY
19.5.
Maroko – Brána západu. Putovní vý-

stava českého fotografa a cestovatele 

Jana Foltána. Vernisáž 19.5. v 10.00 ho-

din dopoledne. Otevřeno do 17.6. Regio-

nální muzeum Jílové, Masarykovo nám. 

16, tel. 241 950 791, www.muzeumjilo-

ve.cz, e-mail: info@muzeumjilove.cz.

19.5.
120 LET OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU 
V JÍLOVÉM. Výstava ve vestibulu muzea 

k výročí jednoho s nejstarších ve městě 

fungujícího občanského sdružení. Do 

17.června. Regionální muzeum Jílové, 

Masarykovo nám. 16, tel. 241 950 791, 

www.muzeumjilove.cz, e-mail: info@

muzeumjilove.cz.

25.5.
Muzejní noc. Komentované prohlídky 

v muzeu a kulturní program v Konírně. 

Ve štole Halíře stezka odvahy pro děti 

a komentované prohlídky.Od 19 do 23 

hodin. Regionální muzeum Jílové, Ma-

sarykovo nám. 16, tel. 241 950 791, 

www.muzeumjilove.cz, e-mail: info@

muzeumjilove.cz.

2.6.
„Americká krása“ aneb národní 
parky, zvířata a města USA. Výstava 

fotografa a cestovatele Petra Palouše. 

Vernisáž 2.6. 2012 v 10 hodin dopo-

ledne. Otevřeno do 15.7. Regionální 

muzeum Jílové, Masarykovo nám. 16, 

tel. 241 950 791, www.muzeumjilove.

cz, e-mail: info@muzeumjilove.cz.

KUNICE
17. 5. 
Den záchranářů. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.c.

19. 5. 
Volejbalový  turnaj. Organizuje Mgr. Flo-

rentia Ptáčníková, přihlášky zasílejte na 

e-mail Florentia@seznam.cz

20. 5. 
Turnaj ve stolním tenisu. Začínáme od 

9:30. Rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

22. 5. 
Malované písničky s Vítězslavou KLIM-

TOVOU – objevitelkou pohádkové země. 

Akce pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

29. 5. 
Cvičení s pejsky. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

30. 5.
Přehlídka dravců. Akce pro MŠ a ZŠ. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém cen-
tru Průhonického zámku výstava 
fotografií a kreseb Petra Horáč-
ka nazvaná Stromy. Na výstavě si 

prohlédnete fotografie významných 

jedinců dřevin v parcích a zahradách 

a ilustrační grafiky jehličnanů. Vý-

stava bude doplněna ukázkami ze 

sbírky šišek Botanického ústavu AV 

ČR. Petr Horáček je autorem Ency-

klopedie listnatých stromů a keřů 

a publikuje v řadě populárně nauč-

ných časopisů.

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

SKOCHOVICE
26.5. od 12.00 hod.
100. výročí založení SDH Skochovice 
(1912 – 2012). Dětské soutěže, ukázky 

práce s technikou, bohaté občerstvení, 

živá i reprodukovaná hudba. Srdečně 

zve SDH Skochovice.

ŠTIŘÍN
8.6. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Jiří Korn a 4TET. 
Tentokráte s novým programem pro 

rok 2012. Vstupné 300,-/400,-/500,- 

Kč. Rezervace vstupenek na recepci  

– Tel.: 255736111 

17.6. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – KUBELÍKO-
VO TRIO (housle, violoncello, klavír). 
DVOŘÁK – SMETANA. Vstupné 250,- 

Kč. Rezervace vstupenek na recepci  

– Tel.: 255 736 111

20.6. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost – 

možnost zakoupení knih. Dům ATIS 15-

18 hod. Vstup zdarma.

23.6. od 20.00 hod.
PRODANÁ NEVĚSTA – Agentura CRO-

CE uvádí  operu Bedřicha Smetany. 

V hlavních rolích sólisté Národního 

divadla. Večer uvádí Martin Dejdar. 

Vstupné – 395,-/595,-/895,-/1.495,- 

Kč. Prodej vstupenek na recepci hotelu 

a v síti TICKETART

VELKÉ POPOVICE
ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.
Galerie – ateliér Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212,

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6

Bruslení 
s kozlem 
19. 5. od 14.00 do 16.00 hod. 
26. 5. od 14.00 do 16.00 hod.

Vstup dospělí 40,- Kč,

děti do 15 let a důchodci 20,- Kč.

Zimní stadion

HC Slavoj Velké Popovice

16.6. od 11.00 hod.
DEN KOZLA – Po roce opět v areálu 

pivovaru ve Velkých Popovicích. Ko-

vářská show, nejdelší grill, kluci v akci, 

Hamleti, Walda Gang, Žlutý Pes. Více na 

www.kozel.cz.  

VESTEC
26.5. od 9.00 hod.
100 let od založení hasičů ve Vest-
ci. Celodenní oslava kulatého výročí 

od založení dobrovolných hasičů ve 

Vestci. Během dne uvidíte spoustu 

hasičské zásahové techniky, před-

vedení hasičského zásahu, pouťové 

atrakce. Na akci bude zajištěná živá 

muzika, spousta občerstvení, také 

zde budeme grilovat celé prase. 

Během dne proběhne slosování tom-

boly o hodnotné ceny. Více informa-

cí bude průběžně zveřejňováno na 

www.sdh-vestec.cz

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3. 4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-

kročilí), se budou konat v sokolovně ve 

Vraném nad Vltavou. Začínáme již 3. 4. 

Připravila Tělocvičná jednota Sokol Vra-

né nad Vltavou. Podrobnosti naleznete 

na webových stránkách www.sokolvra-

nenadvltavou.cz

ZVOLE
19.5. 
Otevírání studánky. Více informací na 

www.akimovaskolicka.vesele.info. Mateř-

ská škola – Akimova školička s.r.o. Hlavní 

62, Zvole. T: 732280131, 605474117. 

www.akimovaskolicka.vesele.info

16.6 nebo 17.6. 
Raftování na Sázavě. Více informací 

na www.akimovaskolicka.vesele.info. 

Mateřská škola – Akimova školička 

s.r.o. Hlavní 62, Zvole. T: 732 280 131, 

605 474 117. www.akimovaskolicka.

vesele.info

5.7. – 7.7.
Expedice RaftAkim 2012 – Vltava. 

Více informací na www.akimovasko-

licka.vesele.info. Mateřská škola – Aki-

mova školička s.r.o. Hlavní 62, Zvole. 

T: 732 280 131, 605 474 117. www.

akimovaskolicka.vesele.info

PO – ST od 13.00 hod.
Kroužek lezení na umělé stěně pro 
školáky, kurzy lezení na horolezecké 
stěně nejen pro dospělé.
Více informací na www.akimovaskolic-

ka.vesele.info. Mateřská škola – Aki-

mova školička s.r.o. Hlavní 62, Zvole. 

T: 732 280 131, 605 474 117. www.

akimovaskolicka.vesele.info

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Prodám novou plno digitální líheň na 60ks vajec, cena 3150 Kč, 

tel. 733 483 672

• www.pracujdoma.info .Zaškolíme

• Koupím starší hudební nástroje. Tel.: 602 710 270
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, 
Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  OÚ a stavebniny 
Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Řeznictví-Jídelna, 
Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 

Jihovýchod

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

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 22 350.

Pro rozšíření týmu

hledáme

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

Požadavky: 
 práce na platformě PC

 perfektní znalost Adobe InDesign a dalších grafických programů

 kreativita  rychlost  organizační schopnosti  komunikativnost

Nabízíme práci v moderní stabilní společnosti a stabilní atraktivní příjem

ŠIKOVNÉHO GRAFIKA
Společnost JNT MEDIA hledá

pro rozšíření svého týmu 

SCHOPNÉHO OBCHODNÍKA 
Požadavky:

 Komunikativnost, spolehlivost

 Schopnost jednat s malými i velkými zákazníky

 Schopnost vytvářet dlouhodobé vztahy

 Schopnost pracovat v týmu

 Řidičské oprávnění, práce na PC

 Obchodní talent, spolehlivost, pracovitost 

 Obchodní praxe není nutná

Nabízíme:
 Firemní podporu prodeje
 Cílovou odměnu 30 000 Kč/měs
 Kancelář + možnost home office
 Firemní telefon
 Automobil i k osobnímu použití

Kontaktujte: Jan Šercl, 777 773 335, sercl@nasregion.cz

Nezávislý místní zpravodaj

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
s grilováním 

26. 5. 2012 

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

výstava veteránů
oslava 1. výročí otevření 

HOTELu zámek BERCHTOLD
host Michal Nesvatba

ý á ů

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
2. - 3. 6.

od 10:00 – do 16:00

Den otevřených dveří 
a Zápis pro školní rok 2012/13 
22. 5. 2012 od 16.00 do 19.00 hod. 

MŠ Zámecká školička – Kunice.

www.zameckaskolicka.cz

INZERCEINZERCE



z obcí 3Čtvrtek 17. 5. 2012 • JV 10

KRÁTCE KRÁTCE

Shořela škodovka
MNICHOVICE – Dne 8. 5. do-

šlo v Mnichovicích k požáru 

osobního automobilu Škoda 

Fabia Combi. Přivolaní hasi-

či požár zlikvidovali. Na mís-

tě zasahovala jednotka SDH 

Mnichovice a HZS ze stanice 

Říčany a Policie ČR. Příčina 

požáru je v šetření.

JSDH Mnichovice

Archeologové šli 
najisto?

DOLNÍ BŘEŽANY – V souvis-

losti s přípravou stavebních 

činností pro „evropskou 

investici“ na místech ne-

dávného JZD a na hranicích 

pozemků Pražského arcibis-

kupství zahájili svou činnost 

archeologové. Šli takřka na-

jisto. Tak jako při stavbě Sil-

ničního okruhu v prostoru 

mezi obcemi Kocanda a He-

rink vyskytly se také zde ná-

lezy potvrzující hospodářské 

zázemí keltského osídlení 

oppida Závist nad Zbraslaví 

v katastru obce Lhota. Pod-

le sdělení ředitelky Ústavu 

archeologické a památ-

kové péče Středních Čech 

mgr. Ireny Benkové provádí 

zdejší archeologické úkony 

tým Archeologického ústavu 

Akademie věd řízený dokto-

rem Janem Frolíkem. (zý)

Děti hrají dětem 
i dospělým

STRANČICE – Druhého roč-

níku malé divadelní přehlíd-

ky se zúčastnily mateřské 

školy z Prahy 10 – Kolovrat 

a ze Světic. Tuto regionální 

akci pořádala Společnost pro 

předškolní výchovu ve spo-

lupráci s mateřskou školou 

Strančice a pod záštitou sta-

rosty obce Strančice pana Ji-

řího Šindeláře. Ve strančické 

sokolovně se v ten květnový 

čtvrtek sešli rodiče, praro-

diče i sourozenci, aby pod-

pořili malé herce, z nichž 

mnozí stáli na pódiu popr-

vé. Ale s přirozeností, patřící 

k předškolnímu věku, zpíva-

li, tancovali a hráli pohád-

ky O zatoulaném koťátku, 

O Křemílkovi a Vochomůr-

kovi, O skleněném mos-

tě, O Pytlíku Nafoukálkovi 

a O panence, která smutně 

plakala. Sladké koláčky, chut-

né chlebíčky a malé dárečky, 

které poskytli sponzoři, byly 

nepostradatelnou odměnou 

za skvělé výkony dětí i jejich 

učitelek. Na shledanou na 

třetím ročníku.

Mgr. Pavla Petrů- Kicková

MŠ Strančice

Oslavte jubilejní 
ročník

VELKÉ POPOVICE – Turis-

ty i místními oblíbený Den 

Kozla, který se letos koná 

16. června 2012, oslaví své 

významné jubileum. Dva-

cátý ročník vyhlášených 

pivních oslav se ve Velkých 

Popovicích odehraje ve 

znamení zaručeně dobrého 

piva. Speciální pivní odmě-

na pro všechny věrné bude 

Medový Kozel. Neminou 

vás lákavé grilované specia-

lity, skvělá hudba například 

pod taktovkou Žlutého psa 

a zábavné show s příslibem 

jednoho zaručeného rekor-

du. Přijďte se přesvědčit a po 

zásluze odměnit například 

oroseným Kozlem 11°!

Dočkal se opravy
ŽAMPACH – Mezi nejvý-

znamnější technické pa-

mátky jílovského regionu 

bezesporu patří kamenný 

most přes rokli Kocour na 

Žampachu. Byl postaven na 

samém konci 19. století a od 

té doby spolehlivě slouží na 

železniční trati „Posázavské-

ho pacifiku“. Jeho výška činí 

41,5 m, o pouhý metr méně, 

než je pražský Nuselský 

most. Návštěvníkům tohoto 

turisticky atraktivního koutu 

se v posledních týdnech na-

skytne  úchvatný pohled ne-

jen na most, jehož okolí bylo 

vyčištěno od náletové vege-

tace, ale i na odvážnou kon-

strukci lešení, která kolem 

pilířů mostu v posledních 

týdnech vyrostla. Žampašský 

viadukt se tak dočkal po více 

jak 110 letech první celkové 

opravy. Díky ní bude určitě 

sloužit turistům, železnič-

ním nadšencům i běžným 

cestujícím nejméně stejně 

dlouhou dobu. Pavel Borský

Regionální muzeum Jílové

Poděkování za úklid
Na konci dubna proběhl v ob-

cích Ladova kraje velký jarní 

úklid. Z bezmála 30 oslo-

vených obcí se jich do akce 

Čistý Ladův kraj oficiálně 

zapojilo 16. Celkem se sesbí-

ralo a odvezlo tolik odpadků, 

že by dohromady naplnily 

dva napěchované kamiony. 

Všechnu tuto práci odvedlo 

ve svém volném čase  téměř  

800 dobrovolníků!! A to už je 

znát… Někde uklízely pře-

vážně děti ze základních škol, 

jinde se díla chopily zájmové 

spolky a občanská sdružení, 

ale také jednotlivci. V jedné 

obci přišli pouze dva oby-

vatelé, v jiné jich bylo téměř 

250. Uznání a respekt patří 

všem. Důležitější než abso-

lutní číslo je fakt, že se v řadě 

obcí zapojil zhruba každý 

desátý obyvatel! Poděková-

ní patří také obcím a těm, 

kteří akci podpořili sponzor-

sky. Společnosti ASA, Mari-

us Pedersen a 4eco zajistily 

zvýhodněný svoz odpadu, 

Český svaz ochránců přírody 

poskytl materiální pomoc. Za 

Svazek obcí Ladův kraj děkuji 

všem, kteří si cení místa, kde 

žijí, a jsou ochotni pro něj 

něco udělat. Roman Sauer

Manažer Svazku obcí Ladův kraj

Požár blokoval dálnici
DÁLNICE D1 – 11. 5. krátce 

po 15. hodině byla vyslána 

jednotka HZS Středočeské-

ho kraje PS Říčany k požáru 

osobního vozidla na 10,5 ki-

lometru ve směru na Brno. 

Ten v době příjezdu hasičů 

již zasáhl celé vozidlo Škoda 

Octavia. Hasiči provedli lo-

kalizaci a následnou likvida-

ci požáru v dýchací technice. 

Příčina požáru je předmětem 

dalšího šetření.

ppor. Petr Svoboda

FOTO: Stanice Říčany

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

DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVU
MATRACE PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
PŘÍKRÝVKY A POLŠTÁŘE

DAVLE – Oslavy 115 let výročí 

činnosti spolku Vltavan budou za-

hájeny 4. července na sportovním 

hřišti Slavoje Davle v 18.00 hodin 

koncertem hudby České armády 

a následnou hudební produkcí 

Jožky Šmukaře. Tento večer bude 

ukončen ohňostrojem.

Hlavní den oslav se uskuteční 

6. července za spoluúčasti bratr-

ských vltavanských spolků z Pra-

hy, Purkarce, Štěchovic, Dělnické 

besedy Havlíček ze Řevnic a dal-

ších organizací za doprovodu 

4 dechových kapel. Mimo slav-

nostní nástup spolků a průvodu 

Davlí program oslav doplní valná 

hromada spolků v Hotelu Pivo-

var a zábavný pořad na parko-

višti před samoobsluhou COOP. 

Účastníci jistě uvítají projížď-

ku parníčkem po řece Sázavě. 

Všechny přátele a příznivce spol-

ků Vltavan co nejsrdečněji zve

Výbor Vltavanu Davle

JÍLOVÉ U PRAHY – Veřejného 

kurzu „Sebeobrana pro ženy“, 

který pořádala policie ve spolu-

práci s Městským úřadem Jílové 

a Fitness Jílové, se pravidelně 

účastnilo 6 – 8 žen. Účastnice 

měly prostor a možnost se nau-

čit zvládnout konfliktní situace, 

předcházet napadení a dodat si 

sebevědomí. Rovněž se seznámi-

ly i s určitými tipy a návody, jak 

se správně zachovat a případně 

ubránit, pokud se již dostanou 

do rizikových situací.

Kurzem je po celou dobu prová-

zeli policisté z Obvodního oddě-

lení Jílové u Prahy, kteří se zod-

povědně a s ochotou této role 

ujali. Patří jim za to velké podě-

kování, ale i za to, že se přípravě 

jednotlivých lekcí a samotnému 

kurzu věnovali ve svém volném 

čase. Poděkování patří i Fitness 

Jílové, které poskytlo pro tento 

kurz své prostory. Věříme, že se 

nám společně podařilo naplnit 

i motto, se kterým jsme ke kurzu 

přistupovali: „Dobře připravená 

žena se do této situace nemusí 

dostat za celý život, a to mnohdy 

jen díky tomu, že je seznáme-

na s tím, jak této rizikové situaci 

předcházet“. nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha venkov-Jih

ŘÍČANY – Hasiče jsme si zvykli 

vídat převážně při nějakých živel-

ných pohromách. Známe je, jak 

umějí likvidovat požáry, zachra-

ňovat lidi při nejrůznějších havá-

riích, pomáhat při povodních, ale 

vidět je při měření sil ve specific-

kých požárnických disciplinách 

a k tomu ještě třeba přímo na ná-

městí je hodně neobvyklé.  Tato 

možnost se však naskytla všem 

první víkendovou sobotu na ří-

čanském Masarykově náměstí. 

Sešla se tam necelá tisícovka di-

váků, aby obdivně tleskala hasi-

čům v jejich soutěžení, které si co 

do obtížnosti nic nezadá s atletic-

kým desetibojem. 

Kondice a zručnost
Vidět hasiče s dýchacími přístroji 

a maskami na obličeji, v helmách, 

v těžkém zásahovém oblečení, 

jak tahají dvě desítky metrů dlou-

hou hadici, pak ji rolují, nebo jak 

se potýkají s překážkou, či pře-

nášejí pětadvacetikilové kanys-

try plné vody, přenášejí těžkou 

figurínu, je skutečným zážitkem. 

K tomu, aby takové úkoly zvládli, 

potřebují především vynikající 

kondici. A i když byly na trati ří-

čanského náměstí vidět přece jen 

nepatrné rozdíly, obdiv zasluhují 

všichni, kteří absolvovali, nechť 

byl  jejich čas jakýkoliv. Ostatně 

rozdíly byly minimální.

Členové Jednotky sboru dob-

rovolných hasičů (JSDH) města 

Říčany se v posledních letech 

těchto soutěží pravidelně účast-

ní. Proto se v naší JSDH zrodil 

nápad uspořádat tuto soutěž 

v Říčanech, v Mrači u Benešova 

a jako vyvrcholení třetí závod 

2. června od 10.00 hodin u hasič-

ské zbrojnice v Senohrabech. 

Jan Kotrba

Výsledky z Říčan 

Příjmení Jméno SDH/HZS čas pořadí 

Kalvoda Stanislav HZS JmK PS - Brno Lidická 2:56:59 1

Strnad Michal HZS Stará Boleslav 3:07:59 2

Fiala Marek HZS Kralupy nad Vltavou 3:08:59 3

Brabec Josef SDH Turkovice 3:09:40 4

Stoklasa Zdeněk SDH Březové Hory 3:23:59 5

Kratochvíl Jakub SDH Říčany 3:24:38 6

Hofírek Jiří SDH Dolní Jirčany 3:24:45 7

Šobra Pavel SDH Bystřice 3:34:59 8

Doležal Vít SDH Mnichovice 3:36:16 9

Vltavané slaví

Sebeobrana pro ženy
„Dobře připravená žena 

se do této situace nemusí 

dostat za celý život, a to 

mnohdy jen díky tomu, že 

je seznámena s tím, jak této 

rizikové situaci předcházet.“

Sledovali jsme boje o „Železného hasiče“ v Říčanech a Mrači u Benešova

Byli tvrdí a přežili všichni

INZERCEINZERCE

Sto metrů ryb
ZVOLE – Zvolská šupina měla 

v sobotu 5. května už šesté po-

kračování. Rybářské závody 

„chyť a pusť“ přilákaly zatím 

druhé největší startovní pole 

(42 dospělých a 14 dětí). Chyce-

no bylo v krásném prostředí a za 

pěkného počasí – jen ve „velkém 

rybníce“ – 406 ryb v délce skoro 

100 metrů! Ano, „vrchní rozhod-

čí“ Miroslav Veselý zaevidoval 

celkovou délku úlovků  9 278 cm. 

Vítězný David Šmok dokázal 

sám chytit 673 centimetrů ryb 

(na snímku, přebral cenu od Iva-

na Hodače z pořádajícího SDH 

Zvole). Ze záznamů „vrchního“ 

máme i další letošní údaje: nej-

větší ulovená ryba – kapr v dél-

ce 52 cm, úlovky podle druhu 

– 55 kaprů, 2 okouni a rekord-

ních 349 karasů. (zý)

Foto: David Krob

��� Náš tip:
Rozhodně si příští závody ve 

Zvoli nenechte ujít. Výborná 

organizace, ryby braly (nám 

na kukuřici z plechovky), ko-

lem rybníka piknikují rodinky 

s dětmi, pivo jako křen a ten 

gulášek... Co víc si přát za krás-

ného sobotního dopoledne?

Jiří Hofírek z SDH Dolní Jirčany
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To jsou hlavní přednosti krásné-

ho Francouze, který je novinkou 

na trhu kombíků. Ve speciální 

cenové akci AUTO Dispo jej po-

řídíte již od 189.900 korun, 

a to při platbě v hoto-

vosti. S využitím 

f i n a n c o v á n í 

RCI Financial Servi-

ces je cena ještě o 20.000 ko-

run nižší, navíc obdržíte záruku 

prodlouženou na 4 roky, na stej-

nou dobu i servisní prohlídky, 

při kterých platíte jen cenu pou-

žitého oleje.

Není kombi jako kombi
Kombíky patří v Čechách mezi 

nejprodávanější auta. Ale není 

kombi jako kombi. Clio můžeme 

zařadit do kategorie menších 

kombíků - tj. velké kombíky, 

jako je např. Megane Grand-

tour, jsou ještě o pár desítek 

centimetrů delší. Clio Grandtur 

přesto nabízí slušný zavazadlo-

vý prostor a o 33 cm kratší místo 

na parkování než Megane, což 

je pro ty, co hledají místa vše-

možně po Praze, velká výhoda. 

Clio nabízí nepřeberné možnosti 

uspořádání sedadel podle potře-

by. Tenhle kombík má smysl pro 

praktičnost, o čemž svědčí sklápě-

cí sedadla s možností uspořádání 

1/1 a 1/3 – 2/3 a objem zavaza-

dlového prostoru 439 litrů, který 

při sklopení zadních sedadlech 

zvětšíte až na 1 277 litrů.

Bezpečnost? Pět z pěti hvěz-
diček 
Francouzský výrobce tvrdí, že 

bezpečnost cestujících je pro 

Clio naprostá priorita. 

Vynikající jízdní a směrová sta-

bilita, výkonné brzdy a použité 

technologie ve službách klidné 

a bezpečné jízdy jsou pádný-

mi argumenty, díky nimž toto 

vozidlo získalo v roce 2005 jako 

první v rámci své kategorie 5 

hvězdiček v nárazových testech 

Euro NCAP. 

Vím, kam jedu
Renault Clio může bý t vybaven 

i GPS navigací poslední gene-

race. Díky spojení se značkou 

TomTom nabízí dnes systém 

Carminat TomTom celou řadu 

moderních a praktický ch funkcí, 

které se bezpečně ovládají pomo-

cí ergonomického ovladače. Stačí 

stisknutí tlačítka a zobrazí se vám 

informace o dopravním provozu, 

itineráři trasy, délce jízdy nebo 

radary v měřený ch úsecích.

Už máte zbaleno?
Máte rezervovanou dovolenou 

a zbalené kufry na cestu k moři? 

Pokud volíte cestu autem, může 

být dobrou volbou právě nové 

C l i o Grandtour. A aby vaše 

cestování bylo ještě příjemněj-

ší, můžete si do USB nebo jack 

vstupu připojit vlastní digitální 

přehrávač a poslouchat svou ob-

líbenou hudbu. Clio, které bylo 

dokonce dvakrát zvoleno „Au-

tomobilem roku“, vás jistě ne-

zklame ani na cestách vyhřátých 

středomořským sluníčkem. 

Koně pod kapotou
Vybrat si můžete ze tří provedení 

– základního Authentique, které 

pohání benzínový motor 1,2 16V 55 

kW. Střední řada Advantage a nej-

vyšší řada LS Trend & Style nabízí 

výběr ze dvou benzínových a dvou 

dieslových motorů:  

 Zbyněk Pokorný

 Authentique – Motor

1,2 16V 55 kW/75 k

 Advantage – Motor

1,2 16V 55 kW/75 k

1,2 TCe 76 kW/100 k

1,5 dCi 55 kW/75 k FAP

1,5 dCi 65 kW/90 k FAP

 LS Trend & Style – Motor

1,2 16V 55 kW/75 k

1,2 TCe 76 kW/100 k

1,5 dCi 55kW/75 k FAP

1,5 dCi 65 kW/90 k FAP

Dispo Družstvo

invalidů

Vrbova 1503/19a, 

147 00 Praha 4 

Tel. 261 71 15 15, 

222 769 710 

auto.dispo@dealer.

renault.cz 

www.autodispo.cz

Auto, moto, kola a kolečka

představujeme Renault Clio Grandtour, nejlevnější malý kombík
Grandtour ve slovníku 

francouzské firmy Renault 

znamená velký. Před 

časem jsme vám představili 

„velký“ Megane, tentokrát 

usedneme za volant jeho 

menšího bráchy, který 

vznikl modifikací notoricky 

známého Clia. To natáhnete 

do délky o 24 cm, přidáte 

zadní okýnka, zvětšíte objem 

zavazadlového prostoru až 

na 1 277 litrů a koupíte ho za 

stejnou cenu jako krátké Clio. 

Nasedat, Chorvatsko čeká!

BIKE SPORT 007

VÁŠ PRODEJCE A SERVIS
VŠECH DRUHŮ JÍZDNÍCH KOL

Červené Vršky 1594 
256 01 Benešov

tel.: 317 722 152 
e-mail: info@bike007.cz

www.bike007.cz

 půjčka 50 000 až 1 000 000 Kč
 doba splácení 1 až 12 měsíců
 bez nahlížení do registrů
 bez dokládání příjmů
 přímo od poskytovatele

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE!
RUČTE AUTOMOBILEM!

VOLEJTE ZDARMA 
800 999 666

Žádat o půjčku můžete i on-line na:

www.ecredit.cz

AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114/36
Praha 4-Modřany
www.autoadamek.cz

Poškodil Vám náraz kaménku 
čelní sklo? A připadá Vám, že 
škoda nestojí za povšimnutí? 
Pozor: I malé příčiny mají 
často velké a drahé následky. 
Se ŠKODA Clever Repair se 
nemusíte obávat velkých oprav 
malých nehod. Nabízíme Vám 
atraktivní alternativu k výměně 
celého čelního skla. Odborně 
a za výhodnou cenu Vám 
opravíme poškozená místa 
mimo zorné pole řidiče.

Oprava čelního skla

Potřebujete malou opravu?
ŠKODA Clever Repair!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE
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Pouze v AMB Praha
FIESTA DSR a FUSION DSR
již od 214 990 Kč!!!

INZERCEINZERCE

Před šesti desítkami let právě tady 

v Libni byla založena Strojní a trak-

torová stanice (STS) jako servisní 

základna pro okolní JZD. Byla vy-

bavena moderními traktory, sa-

movazy, kombajny, zařízením dí-

len i vlastní čerpací stanicí. Rychle 

získávala oblibu a věhlas. Jména 

těch prvních traktoristů, a vůbec 

zdejších šoférů, se stala opravdu 

legendární: Standa Smíšek a Jin-

dra Ježdík ze Zvole, Míla Postupa 

z Ohrobce nebo Milda Hrubý z Li-

bře (otec současného starosty). 

Dál se tu dnes přiřadili k historii 

i majitelé veteránských motocyklů 

(okružními jízdami od 2. ročníku) 

a hned po nich i aut. Libeň žila 

motory pro dospělé, zábavou pro 

děti a hudbou pro všechny. Byla to 

velmi vydařená produkce.

� Všechno to (jako pokaždé) při-

pravil a řídil Jaroslav Fejfar. 

Spokojenost ve tváři byla patr-

ná. První otázka proto zněla: 

Jen pro srovnání, kolik bylo ex-

ponátů a kolik lidí se tu sešlo?

Statistika říká, že se tu odprezento-

valo 76 aut, 83 traktorů a 119 mo-

tocyklů. Čili 278 exponátů. K tomu 

musíme přičíst ještě exponáty 

čistě zemědělské umístěné v na-

šem Muzeu. Tam dojdeme k číslu 

tisíc. Lidí se sešlo víc jak půl dru-

hé tisícovky. Mírně jsme překro-

čili 1 600 návštěvníků.

� To samozřejmě nepřipravu-

jete sám. Kolik přátel dělá vaši 

„pravou ruku“?

Jsou jich tři desítky. Ivan Chlu-

mecký, skorosoused, mi celá 

léta všechno restauruje. Výtečný 

člověk. Hrával ve světoznámé 

„Zemanově kapele“, jeho táta 

byl v širokém okolí uznávaný ří-

dící učitel v Jílovém. Třeba Pavel 

Veselý ze sousedního Okrouhla 

se svou unikátně udržovanou 

sestavou traktorů. A když na ně 

potřebuji sehnat i dvacet řidičů? 

Je tu Láda Bartků, Rezek, Pašek… 

a jsou tu další ochotní pomoci.

� Kolik se u vás platí za možnost 

vystavovat? Dáváte slevy těm 

pravidelným vystavovatelům?

Kdo chce vystavovat, neplatí nic. 

A proč sem rádi jezdí i z větších dá-

lek? Naše akce se rozkřikla a auto 

či motorka čisté přijede a čisté od-

jede. Žádné bahno, žádné louže, 

tady se nezávodí, tady se vystavu-

je. Co nejvíc táhne? Samozřejmě 

traktory, to je něco pro odborníky, 

ale stejně pro děti. Auta a motorky 

znají, ale tohle je láká.

� Viděli jsme i skutečné unikáty. 

Třeba traktor Svoboda. Ten by 

zaujal i v cizině. Je to vaše pýcha?

Samozřejmě. Tam je vidět um 

našich předků. Ten kus je z roku 

1934, všeho všudy jich najdete po 

vlastech českých šestnáct. Stroj 

má svou regulaci plynu. Zatíží 

se nákladem a sám si podle po-

třeby přidá plyn! Pak zas ubere. 

Naprostá hospodárnost. I cizinci 

jsou z toho samozřejmě nadšeni. 

Nebo pan Josef Šťastný z Kate-

řinek. Měl tu nejstarší exponát. 

Všechny jeho traktory byly vyro-

beny dřív, než se narodil.

� Co za rok? Děláte to přeci rád 

a na návsi je ještě pořád místo 

na další diváky i exponáty…

Asi budeme pokračovat. Líbí se 

to. Máte pravdu, líbí se to i mně.

Slavnosti v Libni navštívil Vladimír 

Zápotocký, fota pořídili David Krob 

a Vladimír Kopal

Městská část Praha 22, komise 

kultury a zájmových organizací 

RMČ Praha 22 a Uhříněveské 

muzeum srdečně zvou do spol-

kové místnosti Uhříněveského 

muzea na výstavu Jaroslava 

Šímy. Výstava fotografií, tro-

fejí a motocyklů je přístupna 

do 8. června.

V RÁMCI VÝSTAVY SE VE 

STŘEDU 6. ČERVNA OD 17 

HODIN KONÁ KOMENTOVA-

NÁ PROCHÁZKA VÝSTAVOU 

S JAROSLAVEM ŠÍMOU

Otevřeno:
Pondělí a středa 8.30 –11.30 

a 13.00 – 17.30, úterý a čtvrtek 

8.30 –11.30 a 13.00 – 16.00, pá-

tek 8.30 –14.00 hodin, neděle 

14.00 –17.00

Vstupné dobrovolné

Život v sedle motocyklu

MNICHOVICE – Poslední dub-

nový pátek oslavil majitel firmy 

Miloš Babiš (vlevo) dvacet let 

firmy Auto Babiš v Mnichovi-

cích otevřením zbrusu nového 

autosalonu, největšího prodej-

ního místa vozů Citroen v Čes-

ké republice. Důležitá událost 

i pro samotné Francouze. 

S panem Babišem si připil 

šampaňským i sám velký šéf 

a sympaťák v jedné osobě, Sé-

bastien Vandelle, který zastá-

vá od 1. ledna letošního roku 

funkci ředitele Citroen Čes-

ká republika. 

Text a foto: 

Zbyněk Pokorný

Motorová nostalgie
LIBEŇ – Stává se to tradicí. 

Poslední aprílovou sobotu 

se scházejí veteráni v Libni. 

Letos už po šesté. Začalo 

to jen přehlídkou starých 

traktorů. Symbolicky.

NUPAKY – Pokud projíždíte po 

dálnici D1 ku Praze, nemůžete 

přehlédnout stavební činnost 

na budoucím mostě přes dálnici 

od Dobřejovic k Nupakům. Kam 

povede ten most? Je součástí 

Silničního okruhu kolem Prahy. 

Patří do úseku 512 vedoucího 

z Vestce právě až k přemostění 

D1. K realizaci dochází se zpož-

děním kvůli předlouhému vy-

vlastňovacímu řízení benzinové 

pumpy Shell v majetku společ-

nosti Greyhound. A protože 

most bude tvořit nejen nájezd-

ní rampu ve směru Brno-Plzeň 

(v katastru obce Nupaky), musí 

navazovat i na silniční úsek 511 

(zvaný Říčany – Běchovice), 

chtěli ho stavaři „přiřadit“ sta-

vebně i finančně právě k tomuto 

úseku. Jenže, na 511 zatím pe-

níze nejsou, proto se realizuje 

podle původních rozhodnutí 

(územního i stavebního) pro 

512. Případné následné omeze-

ní provozu přímo na dálnici D1 

(v místě přemostění okruhu nad 

dálnicí) je v rukou Policie ČR.

 Vladimír Zápotocký

Kam povede most?

Oslava po francouzsku

INZERCEINZERCE

Nepřehlédnutelnou postavou, kterou respektovali diváci i vystavovatelé, byl muž na někdejším policejním skútru 
a v dobové uniformě „dopravního strážníka“. Přesně takoví doprovázeli kolony traktorů a kombajnů při přesunech 
o žních. Taky v zemědělském seriálu „Plechová kavalerie“. Na požádání se nám ochotně „legitimoval“: inženýr Milan 
Hájek z Újezda u Běchovic, kompletní uniforma: muzejní kousek. I on nám při odjezdu řekl „tak zase za rok!“

Dopravní strážník, naprosto dokonalý. Jako před léty

Hodně silný Hanomag (rok výroby 1940) s hrdým majitelem panem Šťastným

Slavný traktor Svoboda z roku 1934. Populární „Svoboďák“ býval všestranně využi-

telný v jakémkoli terénu

V klobouku vpravo pan Jaroslav Fejfar, hlavní organizátor
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy hnědého uhlí od 1. 4. 12 – 31. 5. 12. 

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km zdarma.

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

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

Drahý benzín zvyšuje 
zájem o plyn
V současnosti, kdy ceny klasic-

kých pohonných hmot – benzínu 

a nafty – atakují hranici 40 korun 

za litr, řada motoristů hledá pro 

své auto levnější variantu. Tím 

může být stlačený zemní plyn 

– CNG, který je v současnosti 

v České republice nejlevnější 

pohonnou hmotou. Ve srovnání 

s benzínem nebo naftou je jeho 

aktuální cena méně než polo-

viční, s CNG se jezdí za korunu 

na kilometr!

Zemní plyn patří k nejvíce pou-

žívaným alternativním pohon-

ným hmotám, ve světě dnes 

jezdí téměř 15 milionů vozidel. 

Využívat ho mohou jak osob-

ní a dodávkové automobily, 

tak i autobusy, lehké a těžké 

nákladní automobily. Plynové 

technologie ve vozidlech jsou 

vyvinuté, vyzkoušené a bezpeč-

né. V oblasti osobních a užitko-

vých vozidel nabízí dnes trh více 

než 25 typů sériově vyráběných 

vozidel na zemní plyn. K nej-

populárnějším patří Mercedes 

Benz třídy B a E, Volkswagen 

Passat, Touran a Caddy, Opel 

Zafira a Combo, Fiat Doblo, Fi-

orino, Qubo, Punto Evo, Pan-

da. Automobilky poskytují na 

tato vozidla stejné garance jako 

u benzínových nebo naftových 

vozidel.Z hlediska bezpečnosti 

vykazují CNG automobily lep-

ší bezpečnostní parametry než 

vozy na kapalná paliva. 

Pražská plynárenská vidí 
v zemním plynu v dopravě 
budoucnost 
Projekt využití zemního plynu 

pro pohon automobilů patří 

mezi strategické projekty Pražské 

plynárenské, která mezi plyná-

renskými společnostmi v České 

republice zaujímá přední místo 

v prosazování zemního plynu 

v dopravě. Na území hlavního 

města Prahy vlastní a provozuje 

5 plnicích stanic – v areálu Mich-

le, u čerpací stanice SHELL ve 

Švehlově ulici v Praze 10, v areá-

lu Pražských služeb Pod Šancemi 

v Praze 9, u čerpací stanice Q100 

v Praze 4 – Hodkovičkách a u Ev-

ropské ulice v Praze 6 – Liboci. 

U všech stanic má zákazník mož-

nost platit v hotovosti, běžnými 

platebními kartami nebo pomo-

cí karet CNG CardCentrum. Díky 

CNG věrnostnímu programu 

mají zákazníci Pražské plyná-

renské z kategorie Domácnosti 

a Maloodběratel, kteří využívají 

CNG vozidla, slevu 10% na CNG 

u všech plnicích stanic v České 

republice. Pražská plynárenská 

připravuje výstavbu dalších pl-

nicích stanic CNG v Praze, cílem 

je vybudovat v Praze dostateč-

nou infrastrukturu plnicích sta-

nic, která napomůže rychlému 

rozvoji tohoto nového způsobu 

využití plynu a tak zlepší stav 

ovzduší v Praze.

Magistrát hl.m.Prahy připravuje 

strategii rozvoje čisté mobility 

na území hlavního města.Již ně-

kolik let probíhá společný CNG 

projekt hlavního města Prahy, 

Pražských služeb a Pražské ply-

nárenské, který se týká převodu 

svozových a čisticích vozidel 

z nafty na zemní plyn. V součas-

nosti Pražské služby provozují 

více než 50 CNG komunálních 

vozidel, ta jsou využívána přede-

vším v ekologicky nejvíce zatíže-

ných oblastech v centru města.

Pražská plynárenská provozu-

je první půjčovnu CNG vozidel 

v České republice. Hlavní cíle 

půjčovny jsou nabídnout novou 

službu veřejnosti i firmám v Pra-

ze, umožnit zájemcům vyzkoušet 

CNG vozidla v praxi (dojezd, pl-

nění, placení ...) a napomoci od-

stranit nedůvěru řidičů k plyno-

vým automobilům. Aktuálně je 

v nabídce CNG půjčovny 44 CNG 

automobilů, osobní Fiat Panda, 

Punto a Multipla, dodávkové Fiat 

Doblo a nákladní Iveco Daily.

Jezděte na zemní plyn, je to vý-

hodné!

Podrobné informace získáte na:

Pražská plynárenská,a.s.

Středisko alternativního využití 

zemního plynu

U Plynárny 500

145 08 Praha 4 – Michle

Telefon: 724 811 742

E-mail: marek.vesely@ppas.cz

Jezdit na zemní plyn je stále výhodnější

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

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

Do nově otevíraného masážního 
a kosmetického studia MASEGOSA 

ve VELKÝCH POPOVICÍCH 

HLEDÁM:
RECEPČNÍ – na hl. prac. poměr, nutná 

znalost AJ + PC, nástup k 15. 8. 2012

Dále na ŽL šikovnou  manikérku-
nehtařku, pedikérku, kosmetičku, 
kadeřnici – nástup k 15. 8. 2012, 

nebo dle dohody

Kontaktujte prosím na e-mail:  

masegosasro@gmail.com,

popř. tel. 737 202 875

 PRODEJ  PRONÁJEM

 MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

LESENI.CZ

PRPR

INZERCEINZERCE

Komfort a pohodlí 
Při prohlídce servisu jsme mohli 

s ostatními  účastníky slavnost-

ního otevření obdivovat  komfort 

a pohodlí, které je připraveno 

pro zákazníky, a to včetně toho, 

že celá plocha autosalonu je kli-

matizovaná a v zóně klientů je 

kromě jiných služeb i připojení 

na internet. Dalším zlepšením, 

které jistě ocení každý, kdo po-

třebuje něco opravit, je skuteč-

nost, že se zkrátí čekací doby při 

objednávání servisních služeb, 

což je příjemné při současných 

jarních prohlídkách, před ces-

tami na dovolenou, nebo jen při 

přezouvání pneumatik. 

Pestrá nabídka 
Kromě služeb je tu i pozoru-

hodná nabídka nových vozů. Za 

zmínku stojí především model 

Orlando s dieselovým agregátem, 

pětidvéřový vůz Cruze, který se 

s 670.000 prodanými vozy stal 

v loňském roce nejprodávanějším 

automobilem firmy Chevrolet. 

Pozornost budí i sportovní Cama-

ro, které je ve verzi určené pro Ev-

ropu. Pouze dva dealeři v regionu 

Praha a střední Čechy mají  právo 

prodeje tohoto modelu a jedním 

z nich jsou právě Tuklaty. Osmi-

válec o obsahu 6,2 litru a výko-

nem 430 koní, zrychlením z 0 na 

100 km/hod. za 5,2 s je velkým 

lákadlem. Navíc i cena těsně pod 

milionem korun není zanedbatel-

ná. Také vozy Hummer nepřišly 

zkrátka. V Tuklatech jsou jejich je-

diným autorizovaným servisem. 

Celá paleta vozů je dokladem 

toho, že i při současné velké na-

bídce si právě v Car For You může 

vybrat každý. A ještě douška – ser-

vis získal především velké tech-

nické zázemí a přístup k infor-

macím, takže u každého vozu GM 

lze provádět diagnostiku i progra-

mování řídicích jednotek. Nárok 

na takový servis mají i majitelé in-

dividuálně dovezených vozů GM.

Text a foto: Jan Kotrba

TUKLATY – Nové 

autosalony rostou 

v posledních letech 

v našem okolí jako houby 

po dešti. Vše je hodně 

moderní, zlepšila se i ochota 

prodávajících a nabídka 

je také přepestrá. Avšak 

první květnový víkend se 

v Tuklatech u Úval otevíral 

na ploše 7 200 metrů 

čtverečních modernizovaný 

a rozšířený servis 

General Motors, který je 

autorizovaným zástupcem 

firmy se záručním 

i pozáručním oprávněním 

pro vozy Chevrolet, Opel, 

Cadilac a Hummer.

ANGLIČTINA  
V LÉTĚ

SLEVOVÝ 
KUPON 
200 Kč 
platný do 
pátku 
29. června.

Jazyková Akademie

WWW.SKOLALINDA.CZ

mobil: 728 282 285
tel.: 272 195 831

INTENZIVNÍ 
10 DENNÍ 
RYCHLOKURZY
V PRAZE

Dobrý pocit z návštěvyDobrý pocit z návštěvy
Jaký je nově otevřený autosalon General Motors ve střední Evropě?

INZERCEINZERCE

Vozy s pohonem na zemní plyn z autopůjčovny Pražské plynárenské využívají i dlouholetí reprezentanti a mistři Evropy z roku 

1976  Antonín Panenka a Karol Dobiaš



Turnaj byl opět skvěle obsazen: 

na startu se sešlo 6 šachistů a ša-

chistek s tituly mezinárodní mistr 

a FIDE mistr a prvních 30 hráčů 

mělo ELO rating přes 2000. Favo-

rity byli mezinárodní mistři Petr 

Zvára (ELO 2388), FIDE mistr 

Jan Šuráň (ELO 2354), FIDE mi-

str Martin Přibyl (ELO 2343), Jiří 

Gregor (ELO 2323), mezinárodní 

mistr Josef Přibyl (ELO 2311). Na 

boj o přední příčky v turnaji ale 

bylo kandidátů mnohem víc, což 

se v průběhu turnaje ukázalo. Po 

šesti kolech vedl s plným počtem 

bodů a jednobodovým náskokem 

Josef Přibyl. V posledních třech 

kolech ale uhrál tři remízy, a tím 

dal šanci svým pronásledovate-

lům. Využít toho dokázal Jiří Gre-

gor, který se výhrou v posledním 

kole na Josefa Přibyla bodově 

dotáhl a na pomocné hodnocení 

turnaj vyhrál. Druhý skončil Josef 

Přibyl a třetí Petr Zvára. Na pá-

tém místě skončil nejlepší junior 

Vojta Straka se šesti a půl body. 

Nejlepší ženou turnaje se stala 

Hana Kubíková, nejlepším seni-

orem se stal celkově druhý Josef 

Přibyl a nejlepším hráčem s ELO 

pod 1700 se stal Lukáš Boček.

Ředitelkou turnaje byla Jana 

Straková z pořádajícího klubu ŠK 

Medvědi Zvole. Hlavním rozhod-

čím turnaje byl Michail Koreček, 

který zároveň zajišťoval zpraco-

vání výsledků. Hrálo se hracím 

tempem 2×20 minut na 9 kol.

Foto: Bedřich Chaloupka
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KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 20. 5. 17:00 Čestlice – Strančice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 Mnichovice B – Čestli-

ce fotbal IV. třída skupina C 

DAVLE
• 19. 5. 17:00 Davle – Libeř fotbal III. 

třída skupina A

• 27. 5. 17:00 Zvole B – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 20. 5. 17:00 Davle B – Měchenice B 

fotbal IV. třída skupina B

• 26. 5. 17:00 Nučice – Davle B fot-

bal IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 19. 5. 17:00 V.Popovice A – Dobře-

jovice A fotbal okresní přebor

• 26. 5. 17:00 Dobřejovice A – Úvaly 

B fotbal okresní přebor

• 20. 5. 17:00 Lojovice – Dobřejovi-

ce B fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 Dobřejovice B – Ond-

řejov B fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 19. 5. 17:00 Vestec – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Bojanovice – D. Břeža-

ny fotbal III. třída skupina A

• 20. 5. 17:00 D. Břežany B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 D. Břežany B – Psáry B 

fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 19. 5. 17:00 D. Jirčany – Libeř B 

fotbal IV. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Štěchovice B – D. Jir-

čany A fotbal IV. třída skupina A

• 20. 5. 10:15 Dobříč B – D. Jirčany B 

fotbal IV. třída skupina B

• 27. 5. 17:00 D. Jirčany B – Dobři-

chovice B fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 20. 5. 17:00 Cholupice – Slivenec 

fotbal I. A třída skupina B

• 27. 5. 17:00 Př. Kopanina B – Cho-

lupice fotbal I. A třída skupina B

• 19. 5. 15:00 Cholupice B – Bílá 

Hora B fotbal II. třída skupina C

• 26. 5. 15:00 Cholupice B – Písnice 

fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 19. 5. 17:00 Sl. Jesenice – Zbrasla-

vice fotbal I.B třída skupina D

• 27. 5. 17:00 Zdislavice – Sl. Jeseni-

ce fotbal I.B třída skupina D

• 20. 5. 17:00 Jesenice B – Radlík fot-

bal III. třída skupina A 

• 26. 5. 17:00 Libeř – Jesenice B fot-

bal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 19. 5. 17:00 U.Janovice – Jílové fot-

bal I.A třída skupina B

• 26. 5. 17:00 Jílové – Brandýs-Bole-

slav fotbal I.A třída skupina B 

• 19. 5. 17:00 Jílové B – Krňany fot-

bal okresní přebor

• 26. 5. 17:00 Hostivice – Jílové B 

fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 19. 5. 17:00 Kamenice A – Hrusice 

A fotbal III. třída skupina B

• 26. 5. 17:00 Sluštice – Kamenice 

A fotbal III. třída skupina B

• 20. 5. 17:00 Kamenice B – Hrusice 

B fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 V.Popovice B – Kame-

nice B fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 20. 5. 17:00 K. Přívoz – Okrouhlo 

fotbal IV. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Zlatníky – K. Přívoz 

fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 19. 5. 17:00 Kostelec – Velim B fot-

bal I.A třída skupina B

• 27. 5. 17:00 Semice – Kostelec fot-

bal I.A třída skupina B

• 20. 5. 17:00 Kostelec u K, B – Stru-

hařov fotbal III. třída skupina B

• 26. 5. 17:00 Radošovice A – Koste-

lec u K, B fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 20. 5. 10:15 Liberec B – Kunice fot-

bal Česká fotbalová liga

• 26. 5. 14:00 Kunice – Česká Lípa 

fotbal Česká fotbalová liga

• 19. 5. 17:00 Sibřina A – Kunice B 

fotbal okresní přebor

• 27. 5. 17:00 Kunice B – V.Popovice 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 20. 5. 17:00 Libeň – Vestec B fotbal 

IV. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Okrouhlo – Libeň fot-

bal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 19. 5. 17:00 Davle – Libeř fotbal III. 

třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Libeř – Jesenice B fot-

bal III. třída skupina A

• 19. 5. 17:00 D. Jirčany – Libeř B 

fotbal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 20. 5. 17:00 Lojovice – Dobřejovi-

ce B fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 Senohraby B – Lojovi-

ce fotbal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 19. 5. 17:00 Zvole – Měchenice fot-

bal okresní přebor

• 26. 5. 17:00 Měchenice – Choteč 

fotbal okresní přebor

• 20. 5. 17:00 Davle B – Měchenice B 

fotbal IV. třída skupina B

• 27. 5. 17:00 Měchenice B – Vono-

klasy B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 20. 5. 17:00 Louňovice B – Mirošo-

vice fotbal III. třída skupina B

• 26. 5. 17:00 Mirošovice – Ondřejov 

A fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 20. 5. 17:00 K. Přívoz – Okrouhlo 

fotbal IV. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Okrouhlo – Libeň fot-

bal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 19. 5. 17:00 Průhonice – Horomě-

řice fotbal okresní přebor

• 26. 5. 17:00 Průhonice – Černošice 

fotbal okresní přebor

• 20. 5. 17:00 Psáry B – Průhonice B 

fotbal IV. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 Vestec B – Průhonice B 

fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 19. 5. 17:00 Psáry – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Psáry – Vestec fotbal 

III. třída skupina A

• 20. 5. 17:00 Psáry B – Průhonice B 

fotbal IV. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 D. Břežany B – Psáry B 

fotbal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 20. 5. 17:00 Senohraby – Vyžlovka 

B fotbal IV. třída skupina B

• 27. 5. 17:00 Záluží B – Senohraby 

fotbal IV. třída skupina B

• 20. 5. 17:00 Doubravčice – Seno-

hraby B fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 Senohraby B – Lojovi-

ce fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 19. 5. 10:30 Hostivař B – Šeberov 

fotbal I. B třída skupina B

• 27. 5. 17:00 Šeberov – Praga fotbal 

I. B třída skupina B

TOČNÁ
• 20. 5. 17:00 Podolí C – Točná fot-

bal II. třída skupina C

• 26. 5. 17:00 Točná – Košíře fotbal 

II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 19. 5. 17:00 V.Popovice A – Dobře-

jovice A fotbal okresní přebor

• 27. 5. 17:00 Kunice B – V.Popovice 

A fotbal okresní přebor

• 20. 5. 17:00 V.Popovice B – Mni-

chovice B fotbal IV. třída skupina C

• 27. 5. 17:00 V.Popovice B – Kame-

nice B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 19. 5. 17:00 Vestec – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Psáry – Vestec fotbal 

III. třída skupina A

• 20. 5. 17:00 Libeň – Vestec B fotbal 

IV. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 Vestec B – Průhonice B 

fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 19. 5. 17:00 Psáry – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 26. 5. 17:00 Vrané – Jíloviště B fot-

bal III. třída skupina A

• 20. 5. 17:00 D. Břežany B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 Vrané B – Pikovice fot-

bal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 26. 5. 17:00 Zlatníky – K. Přívoz 

fotbal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 19. 5. 17:00 Zvole – Měchenice fot-

bal okresní přebor

• 26. 5. 17:00 Krňany – Zvole fotbal 

okresní přebor

• 20. 5. 17:00 Jíloviště B – Zvole B 

fotbal III. třída skupina A

• 27. 5. 17:00 Zvole B – Davle fotbal 

III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 5. – 6. 5.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 12. – 13. 5.

ČFL Karlovy Vary – Kunice 0:3

Praha
I.AB Cholupice – Podolí 2:3

I.BB Újezd n.Lesy B – Šeberov 6:0

II.C Cholupice B – Zlíchov 1:0

II.C PSK Union B – Točná 13:1

Kraj
I.AB Bakov – FC Jílové 0:1

I.AB Radim – Kostelec 2:2

I.BD Jesenice – Sedlec-Prčice 2:0

Praha-východ
přebor V. Popovice – Nehvizdy 4:2

přebor Mukařov – Dobřejovice 1:1

přebor Měšice – Kunice B 0:2

III.B Kamenice – Kostelec B 2:2

III.B Svojetice – Mirošovice 3:1

IV.B Senohraby – Radošovice B 2:1

IV.C Mukařov B – Dobřejovice B 1:1

IV.C Kamenice B – Ondřejov B 4:2

IV.C Lojovice – Hrusice B 4:2

IV.C Čestlice – Senohraby B 4:2

IV.C V. Popovice B – Všestary 7:1

Praha-západ
přebor Zvole – Dobrovíz 2:0

přebor FC Jílové B – Rudná 1:2

přebor Libčice – Měchenice 6:3

přebor Průhonice – Hostivice 5:0

III.A Vestec – Slapy 8:1

III.A Hradištko B – Dolní Břežany 4:7

III.A Jesenice B – Bojanovice 0:2

III.A Davle – Hvozdnice B 1:5

III.A Psáry – Libeř 5:2

III.A Vrané – Zvole B 0:1

IV.A Psáry B – Libeň 5:0

IV.A Kamenný Přívoz – Průhonice B 1:6

IV.A D. Jirčany – Okrouhlo 2:2

IV.A Pikovice – Zlatníky 1:3

IV.A Dolní Břežany B – Libeř B 1:6

IV.A Vrané B – Štěchovice B 1:6

IV.B Davle B – D. Jirčany B 3:4

IV.B Nučice – Měchenice B 3:0

Výsledky 9. 5.
ČFL Domažlice – Kunice 2:0

ČFL Kunice – Hlavice 4:0

Praha
I.AB Bílá Hora – Cholupice 1:5

I.BB Šeberov – ABC Braník B 1:6

II.C Točná – Stodůlky C 2:3

II.C Bohemians – Cholupice B 0:10

Kraj
I.AB FC Jílové – Týnec 2:3

I.AB Červené Pečky – Kostelec 2:2

I.BD Chotýšany – Jesenice 2:2

Praha-východ
přebor Dobřejovice – Viktoria Sibřina 1:2

přebor Stř. Skalice – V. Popovice 2:0

přebor Kunice B – Mukařov 2:0

III.B Mnichovice – Kamenice 2:0

III.B Mirošovice – Březí 3:1

III.B Hrusice – Kostelec B 1:2

IV.B Řež B – Senohraby 2:4

IV.C Strančice B – V. Popovice B 1:3

IV.C Senohraby B – Mukařov B 1:3

IV.C Dobřejovice B – Doubravčice 5:1

IV.C Stř. Skalice B – Lojovice 2:0

Praha-západ
přebor Úhonice – Průhonice 3:5

přebor Měchenice – FC Jílové B 0:1

přebor Rudná – Zvole 2:5

III.A Vrané – Vestec 1:4

III.A Zvole B – Psáry 1:3

III.A Libeř – Jíloviště B 2:2

III.A Radlík – Davle 3:1

III.A Hvozdnice B – Jesenice B 1:3

III.A Dolní Břežany – Slapy 3:5

IV.A Vrané B – Psáry B 6:2

IV.A Štěchovice B – Dolní Břežany B 3:0

IV.A Libeř B – Pikovice 6:0

IV.A Zlatníky – D. Jirčany 2:0

IV.A Vestec – Kamenný Přívoz 3:2

IV.A Průhonice B – Libeň 2:0

IV.B Měchenice B – Čisovice B 1:2

IV.B Klínec – Davle B 12:0

IV.B D. Jirčany B – Vonoklasy B 1:4

PŮJČKY PRO KAŽDÉHO
Vedení účetnictví, zajištění dotací, vypracování 

podnikatelských záměrů  Insolvence
Kontakt:

Z. Železná: tel. 775 140 673, L. Železný: tel. 774 987 468

www.pujckyucetnictvipraha.cz

INZERCEINZERCE

JÍLOVÉ U PRAHY – V sobotu 12. 

5. prohráli domácí fotbalisté v zá-

pase důležitém především k zá-

chraně v I.A třídě pro celek z Be-

nešovska. Skóre Jílové – Týnec 2:3 

znamená splnění úkolu „musíme 

něco přivézt zvenku, abychom 

se zachránili“. Týnec k tomu měl 

střelecky disponovaného Jíšu 

(zařídil všechny tři góly), domácí 

hráli kostrbatě a neurovnaně. Ne-

prosadil se ani agilní Čmelík (na 

našem snímku v bílém dresu). (zý)

Foto: Vladimír Brada

DOLNÍ BŘEŽANY – Žákov-

ský fotbal má svou přitažlivost. 

Tradiční soupeři hrají proti 

sobě s tradičním zápalem, jako 

v tomto případě Zvole se Ště-

chovicemi. Výsledek zápasu? 

Domácí (v červeném dresu) 

prohráli 0:2, ačkoli týden před 

tím excelovali ve Vraném (4:2). 

Co je zatím hitem jara? Star-

ší žáci Olympie Dolní Břežany 

(„břežanští Klapzubáci“) pořád 

vedou tabulku před Povltav-

skou akademií z Davle. Vzájem-

ný zápas skončil po strhujícím 

průběhu jejich výhrou 5:4. (zý)

Jílovská tvrz padlaJílovská tvrz padla

Tabulku vedou 
Klapzubáci

Skvěle obsazený turnaj přitáhl nové tváře
Poslední dubnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou konal 

už 5. ročník turnaje v rapid šachu, Zvolský rapid ŠACHY.

BIZ. Turnaje se letos zúčastnilo 86 šachistů, z čehož máme 

velkou radost. Vedle již pravidelných účastníků našich 

turnajů zavítalo do Vraného i mnoho nových tváří. 

DOLNÍ BŘEŽANY – ZVOLE – 

Oddíl orientačních běžců ze Zvole 

je znám  svými výborně připrave-

nými akcemi, péčí o mladé závod-

níky i  bohatým programem, který 

připravují i pro dospělé závodní-

ky pod vedením Tomáše Hájka. 

V pátek 11. května se sešlo v Dol-

ních Břežanech 68 startujících 

z toho 49 dětí na orientačním 

běhu, který se odehrával  v přileh-

lých uličkách. Děti do 10 let bě-

haly podle fáborků  na trati 900 m 

dlouhé  s 11 kontrolami. Pro starší 

děti byla trať 2,3 km s 16 kontrola-

mi a dospělí závodnici pak museli 

absolvovat trať 2,3 km s 16 kont-

rolami podle mapy. Start i cíl byl 

přímo na náměstí, kde soutěž sle-

dovalo několik stovek diváků.

Obdobný závod, ale přímo v lese 

uspořádali v neděli ve Zvoli. (kt)

Běhali podle mapy
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AKCE
PRODEJ

777 977 777  www.rousal.cz
Provzdušnění  Aretifikace

399,-/m3 bez DPH

690,-/m3 bez DPH

20 LET PRODÁVÁME 
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
ZDRAVÉ
SPANÍ

Nabídka všech typů 
zdravotních matrací, postelí, sedacích 
souprav a jiného nábytku. ATYPICKÝ ROZMĚR 
NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM. Zakázková výroba kuchyní, skříní apod.

AKCE v květnu a červnu SLEVY

na povlečení až 30%

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH 
MATRACÍ A VYŠKOLENÍ ASISTENTI VÁM PORADÍ S VÝBĚREM 
TÉ NEJVHODNĚJŠÍ s ohledem na Vaše zdravotní problémy

 (nespavost, bolesti zad, svalů,  hlavy apod.) 

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00

Nábytek PAMAX   
Želivec 228 – Kamenice  251 68
tel.: 605 295 093, 323 672 474        
info@pamax.cz, www.pamax.cz

Nábytek
Kooperativa pro vás otevřela

novou pobočku v Dolních Břežanech.
Naše produkty:

pojištění osob pojištění vozidel
pojištění majetku občanů pojištění průmyslu a podnikatelů

penzijní fond se státním příspěvkem
Máme otevřeno:

Po - 11 -19 hod.   Út - 11 - 17 hod.   St - 11 - 19 hod.
Čt - 11 - 17 hod.   Pá - 11 - 16 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Adresa: U Náměstí 707/ 615 a, Dolní Břežany
Kontaktní osoba: Iveta Janská, tel. 602 239 643,

e-mail: iveta.janska@kooperativa.cz

S tímto kuponem
získáte slevu
na pojištění majetku 15%.

15%
pojištění majetku

SL
EV

A
„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

Zakázkové truhlářství Anta s.r.o.
Kuchyňské linky, dveře, schody,  

vestavěné skříně, atypický nábytek

e-mail: info@antasro.com
www.antasro.com  tel.: 602 496 839

TEPELNÁ STŘÍKANÁ IZOLACE
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU ZATEPLETE VÁŠ DŮM

A STŘECHU PRÁVĚ TEĎ
Snížení nákladů na vytápění až o 70%

Dále provádíme výškové práce, rizikové kácení stromů 
Tradice, spolehlivost, vysoká kvalita provedení práce, individuální přístup

Kontakty: tel. 775 310 627, tel. 774 444 111, 
e-mail:dan@kfk-servis.com

Kompletní STAVEBNÍ, IZOLAČNÍ 
A ELEKTRIKÁŘSKÉ práce

e-mail: stadreko@stadreko.eu, tel: 603 334 262, www.kominstadreko.cz

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12.636 s DPH  8 m, průměr 160

13.926 s DPH  8 m, průměr 200
Cena včetně dopravy


