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Žena s povahou buldoka
CHÝNĚ – Když lékaři Věře Ko-

vářové ve čtyřiadvaceti letech 

diagnostikovali vážnou ne-

moc a v její uzdravení nevěřil 

ani největší optimista, brala 

to jako výzvu k boji. Nevzdala 

se a zvítězila. Vnitřně ji to po-

sílilo a od té doby je přesvěd-

čena, že 

člověk by 

svůj život 

n e m ě l 

vzdávat za 

ž á d n ý c h 

okolností. 

Po rodi-

čích zdě-

dila smysl 

pro spravedlnost a touhu po-

máhat druhým lidem. Když se 

do něčeho zakousne, snaží se 

vždy své plány dotáhnout do 

vítězného konce. Věra Ková-

řová, bývalá starostka Chýně, 

je čerstvou držitelkou titulu 

Žena regionu 2012 ve Středo-

českém kraji.

KRÁTCE

Jděte volit!
Byl víkendový podvečer. Pro-

cházka ulicemi rozpálenými 

tropickým sluncem mě donu-

tila k návštěvě místní restau-

race. Důvody byly vlastně dva, 

občerstvit se a dozvědět se, co 

je nového. Po nezbytném dopl-

nění tekutin se u vedlejšího sto-

lu rozběhla debata o volbách. 

Diskuse rozdělila stůl na dva tá-

bory – „provolební“ a „protivo-

lební“. Umírněný „provolební“ 

tábor prohlašoval, že je třeba 

změna a tu lze zajistit jen tím, že 

půjdeme volit. Druhá skupina 

byla tvořena zatrpklými jedin-

ci, kteří lamentovali nad tím, že 

„to nemá cenu, nic se dít nebu-

de“, a mocným douškem zapili 

své skálopevné přesvědčení 

nad zbytečností voleb. V celé 

naší společnosti je polarizace 

podobná, část obyvatel je zne-

chucena, cítí podivnou pachuť 

způsobenou vnímáním dnešní 

politiky. Navíc jsme takřka den-

ně atakováni médii zprávami 

o korupčních aférách a podob-

ném kriminálním jednání po-

litiků. Je to důvod jít nevolit? Já 

si myslím, že nikoli. Všichni se 

jistě shodněme v tom, že krimi-

nální živly nemají v politice co 

pohledávat. Pokud však chce-

me změnu, musíme jít k vol-

bám. Jestliže této příležitosti 

nevyužijeme, zbude nám  jen 

hospodské „brblání“ a pocit 

promarněné příležitosti.

Patříte k první nebo druhé 

skupině? Půjdete k volbám?

Napište nám na 

huml@nasregion.cz 

Karel Huml

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900
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STRANA 6

pokračujeme
dalším kolem SOUTĚŽ

Vyhrajte

auto!na víkend

Program byl jako vždy atraktiv-

ní, spanilá jízda obcemi Oleško – 

Březová, přes Dolní Břežany  až 

na Točnou a pak zpět. Přihlížejí-

cí diváci ve všech obcích obdivo-

vali nejen motocykly a džípy, ale 

i transportéry a nákladní auta, 

a to americké, ruské i české ar-

mády, včetně veteránů (celkem 

25 vozů). V dalším programu 

se pak vystřídaly discipliny pro 

děti, střelba ze vzduchovek, běh 

po lanové dráze, hod granátem, 

ukázky techniky a vybavení hasi-

čů s Jílového, Zvole, Prahy, jízdní 

pražské policie, stejně jako sou-

těž pro dámy o Miss Margaret 

Houlihenové (postava ze seriálu 

MASH) a konečně přehlídka vo-

jenských vozidel. Přes 600  divá-

ků, kteří se sešli na louce a prošli 

táborem, bylo nadmíru spokoje-

ných, celé akci přálo i počasí. 

Duchovním vůdcem a zaklada-

telem i hlavním organizátorem 

těchto branných akcí je Jan Cih-

lář. Kdysi před léty, jak sám říká, 

byl část základní vojenské služby 

u Hradní stráže. „Naše činnost, ve 

stručnosti řečeno, je takový skaut-

ský tábor pro dospělé chlapy. Vše 

začalo tím, že jsme chtěli přiblížit 

pořádání paintbalových a vojen-

sko-taktických her, o které jako 

moderní formy zábavy v přírodě 

je veliký zájem. A to nejen mezi 

mládeží, ale i dospělými. Snahou 

je pak rozšiřovat si vědomosti 

a zdokonalovat v technikách pře-

žití v přírodě, ochraně osob v mi-

mořádných podmínkách, v navi-

gaci, ale i zdravovědě. Prostě jak 

dobře žít a přežít v přírodě a ze-

jména v těžkých podmínkách. 

Jan Kotrba

BŘEZOVÁ – OLEŠKO 

Už VI. ročník Branného 

dne uspořádal o posledním 

srpnovém víkendu military 

klub MG ve spolupráci 

s obcemi na jedné prostorné 

louce na kraji lesa. Pamětníci 

vojenských výcvikových 

táborů si přišli na své. 

Atmosféra však tentokráte, 

jako ostatně i při minulých 

ročnících, nebyla zdaleka 

vojenská, ale družně veselá.

� V nedávné době se v našem re-

gionu objevily plakátky, které 

nám prozradily, že Vaše aktivi-

ta neustává.

Ano, je to tak. Na novém rádiu 

Sázava vždy v pondělí v 17 hodin 

a v sobotu v 10 hodin zpovídám 

české skladatele a zpěváky. Mys-

lím si, že je nutné upozorňovat lidi 

na to, že česká písnička stále žije. 

Navíc jsem rád, že se pořady, které 

připravuji, posluchačům líbí. 

� Proč jste si vybral právě rá-

dio Sázava?

Ředitel televize Óčko mě požá-

dal, abych pomohl novému rádiu 

Mirka Pýchy, jemuž kdysi mocní 

zcizili populární rádio Limonádo-

vý Joe. Navíc se mi líbilo, že rádio 

s krásným názvem Sázava vysílá 

v kraji, který mám velice rád. Trá-

vil jsem tu  každé léto a pomáhal 

tetě při žních. Znám tu každou 

vesničku a cítím se zde doma.

� V poslední době se angažu-

jete v politice. Budete kandi-

dovat v našem obvodě na se-

nátora. Proč Vy, člověk, který 

by si mohl nerušeně užívat 

bohatých výsledků své celo-

životní práce, proč se pouští-

te do tak nevděčné práce? 

V hudbě jsem pomohl mnohým 

najít svou zářivou cestu. Mým 

úkolem je i do politiky přivést lidi, 

kteří dokáží pro své spoluobčany 

něco pozitivního vytvořit a uleh-

čit jim život svými rozhodnutími, 

která budou konána ve shodě se 

zdravým rozumem a ve prospěch 

lidí. Politika se musí dělat jinak.

To říká na závěr Mgr. Petr Han-

nig, hudební skladatel a vyda-

vatel, předseda strany Suvere-

nita – Strana zdravého rozumu, 

jeho názory najdete na:

www.hannig.blog.idnes.cz

(OŠ)

Mgr. Petr Hannig je 

legendou naší hudební 

scény. Objevil několik hvězd 

první velikosti, je autorem 

mnoha melodických písní. 

Kdo by si nevzpomněl na 

Citronovou holku. V šedesáti 

šesti letech se rozhodl 

kandidovat do senátu. 

Skladatel Petr Hannig: „V hudbě jsem 

pomohl mnohým najít svou zářivou cestu. 

Mým úkolem je i do politiky přivést lidi, 

kteří pro své spoluobčany dokáží něco 

pozitivního vytvořit a ulehčit jim život 

svými rozhodnutími, která budou konána 

ve shodě se zdravým rozumem a ve 

prospěch lidí. Politika se musí dělat jinak

VOLBY 2012

8komora s trojsklem zdarma

LETNÍ SLEV Y
PRODLOUŽENY

www.okna.eu telefon: 773 360 000

Hvězdy, kterým Petr Hannig 

pomohl ke slávě:

Lucie Bílá (vymyslel i jméno),

Jakub Smolík, Petra Černocká, 

Jitka Zelenková, 

Vítězslav Vávra, Jiří Izer, 

Jana Kratochvílová a další

Hity Petra Hanniga: 

Neposlušné tenisky, 
Citronová holka, 
Domů k mámě, 
Mám už dávno jinou...

INZERCEINZERCE

Legenda Mgr. Petr Hannig: Musí se to dělat jinak!

Spanilá jízda vojenských nadšenců

Viděli jsme nejen kluky a dívenky, s jakou vehemencí se snažili střílet ze vzduchovek, jak se zajímali o vojenskou techniku, zejména auta a motocykly i transportéry a tahače, prostě 

to, co běžně není k vidění. O tom, že nejen dětem, ale i dospělým chutnal vojenský guláš připravovaný v polní kuchyni, netřeba vůbec pochybovat Foto: Ondřej Chaloupka 



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle 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, sui-

seki, oshibany atd. Stálá prodejní vý-

stava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii 

japonské zahrady, Vltavská 1048/371, 

Oleško. Otevřeno ve všední den, nej-

lépe po dohodě na tel.: 602 315 658, 

www.japan.cz.

DOLNÍ BŘEŽANY
Od 23. 6. do 15.9.
Výstava fotografi í – 14x NAMIBIE. 
Výstavu fotografi í zachycenou fotoex-

pedicí Ljuby Krbové a Ondřeje Neffa 

si můžete prohlédnout od 23.6. do 

15.9.2012 v GALLERY JACQUES (Ná-

městí Na Sádkách/Pražská 701). Více 

informací na www.galleryjacques.com

6.10.
Rybářské závody na mlynářském 
rybníce pro dospělé. Losování chyta-

cích míst 8:00 hod. zájemci se mohou 

hlásit: tel. 724 209 994 p. Šimák

Chytá se libovolnou technikou na dva 

pruty, háčky bez protihrotu. srkačky ne-

jsou povoleny. nezakrmovat! Startovné 

150,-kč se platí na místě. přihlášky je 

možné podat do konce září 2012, ob-

čerstvení zajištěno.

JÍLOVÉ U PRAHY
Kurzy v Kulturním centru. V průběhu 

září se opět na plno rozběhnou kurzy 

v sále kulturního centra – Cvičení pro 
seniory, Powerjóga, Pilates a možná 
i další. Podrobnosti naleznete na www.

jilove v sekci kultura.

KUNICE
8. 9.  od 9.30
Minitenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

15. 9. od 10.00 do 16.00
Soutěže a vý stava veteránů. V sobo-

tu 15. září začíná další ročník soutěže 

a vý stavy veteránů. Po celý  den budou 

připraveny soutěže nejen pro vystavo-

vatele. Proběhne vyhlášení vý sledků 

soutěží v kategoriích automobil a mo-

tocykl do roku 1945 a od roku 1946 (do 

roku 1975).

15. 9. od 9.30
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

23. 9. od 9.30
Turnaj ve stolním tenise. Turnaj pro 

neregistrované členy. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

28. 9. od 10.00
Svatováclavské slavnosti. Přijďte 

s námi oslavit svátek svatého Vác-

lava, patrona české země. V pátek 

28. 9. začínáme v 10:00. Pro děti bu-

dou připraveny tematické soutěže. V di-

vadelním představení děti seznámíme 

s legendou o svatém Václavovi. Dospělí 

návštěvníci mohou ochutnat vynikající 

burčák z jižní Moravy a zúčastnit se tra-

diční soutěže o nejchutnější štrůdl. Na-

pečte dle Vašich rodinný ch receptů ten 

nejlepší štrůdl, přineste ho v den akce 

a vyhrajte víkendový  pobyt v HOTELu 

zámek BERCHTOLD a další ceny. Akce 

se koná od 10:00 do 16:00.

PSÁRY
8.9. od 13.00 hod.
Pohádkový les. Obec Psáry, ZŠ 

a MŠ Psáry, MC Pohádka Jesenice, 

RC Domeček srdečně zvou na Po-

hádkový les. Co vás čeká a nemine? 

Pohádková trasa pro mladší děti (cca 

do 5-6 let), kde se setkají s Bořkem 

stavitelem, prozkoumají Perníkovou 

chaloupku, budou pomáhat malý m 

Šmoulům, utkají se s nástrahami pek-

la, knihou hříchů i pekelnou váhou 

a najdou spoustu dalších pohádkový ch 

bytostí… Dobrodružná cesta pro starší 

děti (cca do 12 let), na které musí bo-

jovat s rytíři Řádu Jedi, vyřešit tajem-

ství Aslanova stolu v Narnii, zasednou 

do školních lavic na hodině lektvarů 

s Monster High, ocitnou se na cestě 

do pravěku a hlavně se vůbec nebudou 

nudi. Kdy? V sobotu 8. září od 13.00 do 

18.00 hod. (poslední start 16.30 hod.). 

Na hrázi rybníka Kukaláku v Dolních 

Jirčanech. Startovné: 50,- Kč (vý těžek 

bude rozdělen do třídních fondů všech 

tříd). Další bližší informace o průběhu 

Pohádkového lesa budou zveřejněny 

koncem srpna na webový ch strán-

kách www.psary.cz, www.mcpohad-

ka.jesenice.cz, www.rcdomecek.cz 

a v Psárském zpravodaji a Našem Re-

gionu. Možnost registrací již nyní na 

www.skolapsary.cz.

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

ŘÍČANY
9. 9.  7:30
Nedělní pochod s Líbou. Trasa:Bene-
šov-Měsíční údolí-Pyšelka-15,5 km. 

0djezd vlakem z Říčan v 7.47 hod. 

Přihlášky do 7. 9. na tel.723 513 431, 

nebo libuse.rohoskova@centrum.cz. 

Další informace na www.kct-ricany.cz.

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., 
sobota 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

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

cí 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

Změna programu vyhrazena

Bude tu mnoho sportovních ak-

tivit. Ve „fotbal parku“ si hlavně 

kluci vyzkouší fotbalové doved-

nosti a zasoutěží si spolu. Mohou 

si to rozdat v turnaji ve stolním 

tenisu a kdo bude mít moc ener-

gie, vydá se na orientační běh 

kolem obou zvolských rybníků. 

Romantické duše zláká plavidlo 

na dobrodružné výpravy po širo-

širých vodách velkého rybníka. 

Nezapomnělo se ani na koumavé 

hlavy. Ve Zvoli už dlouho působí 

v rámci sportovního klubu i vy-

nikající šachistický klub. Ten při-

chystal různé šachistické atrakce, 

včetně atraktivní simultánky. 

Komu šachy připadají jako moc 

jednoduchá hra, může si změřit 

duševní síly s logickými hrami 

a hlavolamy. Nezapomnělo se ani 

na nejmenší, ti tu najdou hrač-

ky a stavebnice. No a protože je 

Zvole domovina i bojových spor-

tů, žáci Tomáše Veselého předve-

dou své dovednosti ve wu-šu.

Sdružení Občané pro Zvoli pozva-

lo k účasti i fotografickou firmu 

Canon. V improvizovaném atelié-

ru si návštěvníci budou moci pro-

hlédnout různé produkty Canon 

a hlavně, Ondřej Neff tu povede 

fotografické cvičení se zaměřením 

na fotografický portrét. V opravdo-

vém ateliéru si vyzkoušíte portrétní 

focení a své fotky si odnesete domů 

vytištěné na nejmodernějších in-

koustových tiskárnách Canon.

Celé odpoledne bude účinkovat 

skupina Kabrňáci z Diagnostické-

ho ústavu sociální péče v Tloskově 

– www.kabrnaci.cz. Akce oficiálně 

skončí v sedm večer, ale jistě se 

protáhne posezením u ohně a opé-

káním špekáčků.  (-r-)
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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. 
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Areál HOTEL zámek BERCHTOLD ve spolupráci s panem Jiřím Bergem  

a paní Marcelou Macháčkovou Vás zvou 15. září 2012 na VII. ročník soutěže v jízdě,  

zručnosti a elegance automobilů a motocyklů se zajímavou projížďkou.

VETERÁNI NA POHÁDKOVÉM  
ZÁMKU BERCHTOLD

 zajištěny hodnotné ceny pro vítěze, víkendové pobyty, věcné dary a unikátní poháry
 pro vítěze výstavy pobyt v novém hotelu v kategorii: auto – moto do roku 1949

 a v kategorii: auto – moto od roku 1950 do roku 1975
 možnost výhodného ubytování v novém HOTELu zámek BERCHTOLD
 pro přihlášené posádky (auto – 2 osoby, moto – 1 osoba) bude zdarma oběd,

 nealkoholické pivo, vstup na akci a do Dětského ráje

Bohatý program pro rodiny s dětmi, výstava miniatur hradů a zámků, pohádková země,  

peklo, perníková chaloupka, mini zoo, možnost prohlídky zámku s průvodcem

HOTEL zámek BERCHTOLD, Kunice-Vidovice 6, 251 63, Strančice 

hotel@zamekberchtold.cz, tel: 313 039 741

Přihlášky vozidel a motocyklů adresujte panu Jiřímu Bergovi  

na tel: 776 381 860 nebo na email: jiri.berg@seznam.cz

Těšíme se na Vás v krásném zámeckém parku, jen 15 minut  
z Prahy po D1, exit 15, další informace na

• Prodám novou líheň tel: 733 483 672

• TESLA Electrontubes s.r.o. hledá pracovníky: Technický pracov-

ník do výroby a vývoje – vhodné i pro absolventy. Hledáme technic-

ké pracovníky do výroby a vývoje pro tvůrčí práci v oblasti vakuové 

a vysílací techniky pro závod v Říčanech u Prahy. Požadavky: do-

končené SŠ nebo VŠ technického vzdělání, možnost dalšího vzdě-

lávání, kreativní přístup, věk nerozhoduje. Kontakt: p. Kováříko-

vá, tel: 777 783 461, út – čt, mezi 8:00 – 15:00, e-mail: kovarikova@

electron-tubes.cz 

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

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

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Zvolské babí léto
Tak se jmenuje akce 

občanských sdružení obce 
Zvole, chystaná na sobotu 
22. září. Na návsi u rybníka 

začne ve tři odpoledne akce, 
pořádaná pro dospělé a hlavně 

pro děti. Chystají ji Občanská 
sdružení Karabina, Občané pro 

Zvoli, Klub Akimovy školičky, 
SK Zvole a Zvolské mamky 
za podpory školské sociální 

komise ŠSSKK Zvole. Pro akci 
je vyhrazený prostor, kde se 

obvykle konají lunaparky a kde 
nachází prostor 
i cirkusový stan.

Prostředí kolem obou rybníků ve Zvoli je kouzelné a obec má v pořádání podobných dět-

ských akcí tradici. Sobota 22. září je specifická v tom, že se tu chtějí prezentovat zdejší 

občanská sdružení. Nepůjde tedy jen o zábavu, ale i o seznámení s programem těchto 

sdružení, které si kladou za ústřední cíl obohacení společenského a kulturního života v obci

Rok se s rokem sešel a blíží se nám 

druhá sobota v září, tedy den, 

kdy se již tradičně na Masaryko-

vě náměstí v Říčanech pořádají 

koloběžkové závody pro malé 

i velké závodníky pod názvem Ko-

loběžková Grand Prix Říčany. Pro 

ty, kteří netuší, o co jde, můžu 

prozradit, že se jedná o závody na 

koloběžkách v různých kategori-

ích od nejmenších až po dospělé. 

Navíc nejmenší kategorie do 4 let 

je ještě rozdělena na tzv. odstrko-

vala a koloběžky. Prezentace zá-

vodníků začíná již před 12.30 hod. 

a závod samotný by měl odstarto-

vat prvním výstřelem krátce po 14. 

hodině. Stejně jako v předchozích 

letech zde bude zajištěno občer-

stvení pro všechny zúčastněné, 

trampolína a nafukovací hrady 

pro nejmenší a celá řada odměn. 

Ten, kdo koloběžku nemá, může si 

ji zakoupit nebo zapůjčit zdarma 

přímo na místě konání závodů, 

stejně tak bude poskytnut i servis 

na koloběžku, kterou již vlastníte. 

Samozřejmostí je i přítomnost od-

borné lékařské pomoci a městské 

policie, která odklání dopravu.  

Prozatím každý ročník se podařilo 

něčím překvapit a protože se letos 

jedná o jubilejní 10. ročník, přije-

dou do Říčan tentokrát zástupci 

agentury Dobrý den, aby zapsali 

pokus o vytvoření oficiálního čes-

kého rekordu v počtu startujících 

na jednom místě. 

Takže malí i velcí, všichni jste 

zváni na sobotu 8. září do Říčan 

na Masarykovo náměstí na od-

poledne plné zábavy.

Ladislav Musil – hlavní pořadatel

www.kolobrnda.unas.cz

Koloběžková Grand Prix 2012

Pivo vezmou útokem
Velkopopovický pivovar již podruhé zažije hasiče v akci
V sobotu 22. září se prostory pi-

vovaru ve Velkých Popovicích 

promění ve velké hasičské klá-

ní. Mezi 13. a 17. hodinou zde 

proběhne okrsková soutěž týmů 

dobrovolných hasičů. Kromě 

různých akčních úkolů, jako 

je třeba běh ve stejnokro-

ji s výstrojí na 100 metrů 

s překážkami a požární 

útok, se můžete těšit 

i na ukázku hydrau-

lického vyprošťovacího 

zařízení. Letos se sou-

těže zúčastní týmy obcí 

Lojovice, Kos-

telec u Křížků, 

Těptín a Ne-

chánice. Ná-

v š t ě v n í k y 

čekají zá-

bavné soutě-

že o ceny, 

prohl íd-

ka zcela 

nové trasy pivovaru „Po sto-

pách Kozla“ i zastávka u živého 

kozlího maskota Oldy. Ve Vel-

kopopovické Kozlovně se bude 

podávat speciální hasičské 

menu a všichni se budou moci 

odměnit poctivě natočeným 

oroseným nefiltrovaným 

Kozlem 11°.  (red)
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Provětrejte šatník!
Základní škola Strančice, ve 

spolupráci s MC Lodička, po-

řádá 2. ročník burzy dětského 

oblečení, obuvi, sportovních 

(a jiných) potřeb, hraček a kní-

žek na podzim a zimu. Termín 

12. – 14. října. Provětrejte šat-

ník a dejte do oběhu to, z čeho 

vaše děti vyrostly nebo je omr-

zelo. Přijďte si vybrat nové věci! 

Do prodeje přijímáme dětské 

podzimní a zimní oblečení, 

boty, sportovní (a jiné) potře-

by, lyže, brusle, boby, kočárky, 

hračky, knížky apod.

Více se dozvíte na stránkách 

školy www.skolastrancice.cz

Jana Dočkalová

Kříž poničili vandalové

OTICE – Často vídáme podél 

cest drobné sakrální památ-

ky – křížky s křesťanskými 

symboly, které se stavěly na 

ochranu poutníků. I dnes 

je vnímáme, patří ke kraji-

ně kolem nás. Proto člověk 

zaznamená změnu, když se 

přihodí. Nejdříve tedy ne-

gativní: na silnici z Otic do 

Jažlovic zničili vandalové 

křížek u jabloňového sadu. 

Radostné je ale zjištění, 

že pan Janovský ml. z Otic 

k rozlomenému křížku našel 

v poli sošku Krista. S opra-

vou je ale nutné počkat, než 

vandalové přijdou k rozumu. 

Kdo jim to vysvětlí? Rodiče 

nebo policie?

Druhá zpráva je pozitivní: 

Myslivecké sdružení Korop-

tev v Předboři opravilo křížek 

u staré stezky na Předboři. 

Místo s krásnými rozhledy do 

krajiny dostalo zpátky svoji 

výraznou dominantu. Takže 

děkujeme. Važme si památek 

a dobrých lidí kolem nás.

Libuše Hrubá, 

Sdružení přátel studánky 

u kaple sv. Anny ve Strančicích

Na pomoc přilétly dva 
vrtulníky

POSÁZAVSKÁ STEZKA – 27. 8. 

krátce před desátou hodinou 

dopolední přijala linka tís-

ňového volání Hasičského 

záchranného sboru Středo-

českého kraje žádost o po-

moc s transportem pacienta 

ve velmi obtížném terénu na 

Posázavské stezce. Osoba se 

nacházela na velmi špatně 

přístupném místě znemož-

ňujícím rychlou záchra-

nu. Proto bylo přistoupeno 

k transportu pomocí vrtulní-

ku, který v podvěsu dopravil 

zraněnou osobu k vrtulníku 

Letecké záchranné služby, 

který ji následně transpor-

toval do pražské nemocnice. 

Hasiči z Jílové zasahovali na 

tomto místě v krátké době 

již po druhé, zhruba před 

týdnem zde pomáhali vážně 

zraněnému cyklistovi.

ppor. Petr Svoboda

stanice Říčany

U mostu hořela jachta
SKOCHOVICE – 24. 8. 

krátce po půl dvanácté byl 

na linku tísňového volání 

Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kra-

je ohlášen požár jachty ve 

Skochovicích u Vraného 

nad Vltavou. Hořící jachta 

se nacházela poblíž želez-

ničního mostu přes řeku 

Vltavu. Na místo bylo ihned 

vysláno několik jednotek 

hasičů, které po příjezdu na 

místo zjistili, že požárem je 

loď značky Bayliner zasa-

žena plamenným hořením 

v plném rozsahu. Hasiči 

na lokalizaci požáru a ná-

slednou likvidaci nasadili 

dva vodní C proudy a je-

den proud s těžkou pěnou. 

Z lodi, která se nakonec 

potopila, během požáru 

uniklo větší množství ben-

zínu, který byl zachycován 

pomocí norných stěn, pro-

to byla na místo v rámci 

součinnosti a me zikrajské 

výpomoci povolána také 

jednotka HZS hl. m. Prahy 

se člunem Florian. Dále  

na místě zasahovali potá-

pěči, kteří potopený člun 

podvázali a automobilový 

jeřáb ho vytáhl na připra-

vený vlek. Příčina požáru 

je předmětem dalšího vy-

šetřování, majitel odhadl 

škodu na 320 000,- Kč.

FOTO: stanice Jílové

ppor. Petr Svoboda, stanice Říčany

Psí den v Čestlicích
Zveme všechny milovníky 

psů – pejskaře i nepejska-

ře – na zábavné odpoledne 

Psí den v Čestlicích v sobo-

tu 15. září od 14:00 na fot-

balovém hřišti. Program: 

14:00–14:30 registrace pejs-

ků, veterinární poradna 

– MVDr. Ivana Hoffmanová. 

14:30– 16:00 představení 

pejsků porotě a divákům 

(kategorie PSÍ FEŠÁK) psí 

kusy – zábavné soutěže pro 

pejsky a jejich páníčky (ka-

tegorie PSÍ ŠIKULA). Prů-

běžné hlasování v divácké 

kategorii (kategorie PSÍ 

SYMPAŤÁK). 16:00–16:45 

Canis Arena a Dogpo-

int team – skvělí hosté se 

skvělý m programem (dog 

dancing, dogfrisbee, ukázka 

agility, možnost vyzkoušet 

si pod odborný m vedením 

parkur s vlastním pejskem!). 

17:00 vyhlášení vítězů 

v jednotlivý ch kategoriích 

Soutěží se mohou zúčastnit 

pejskové s platný m očkova-

cím průkazem a se známkou 

na obojku. 

Novinky z knihovny
PRŮHONICE – K 1. 9., 

k prvnímu dni školy, spouš-

tí Knihovna Průhonice ka-

talog – výsledek letní prá-

ce dobrovolníků. Katalog 

ještě není kompletní, ale 

již obsahuje stovky titulů 

z různých oblastí. Mnohé 

oblasti jsou  zpracovány 

do katalogu kompletně. 

Od září rozjíždíme – Rande 

s historií. Bude to série his-

torických seminářů a webi-

nářů Knihovny Průhonice. 

Těšíme se na vaši fyzic-

kou nebo elektronickou 

účast. Začínáme od září. 

Na projektu spolupracu-

je kronikář obce PhDr. Jiří 

Macek a Klub seniorů obce 

Průhonice. Pozor, akce se 

odehrávají v budově obec-

ního úřadu.

Informaci o požáru střechy 

skladové haly přijalo operační 

středisko Hasičského záchran-

ného sboru Středočeského kraje 

dne 25. srpna v 9:22, prakticky 

13 dnů po předchozím požá-

ru. Na místo byla ihned vyslána 

profesionální jednotka ze stani-

ce Říčany, posílená o jednotku 

dobrovolných hasičů z Mnicho-

vic. Již během jízdy k zásahu byl 

opět vidět obrovský sloup černé-

ho dýmu. Velitel zásahu proto 

požádal operační středisko o vy-

slání posilových jednotek. Vzhle-

dem k tomu, že bylo jasné, že 

požár bude většího rozsahu, byl 

následně vyhlášen druhý stupeň 

požárního poplachu.

Po příjezdu prvních jednotek na 

místo bylo zjištěno, že hoří opět 

ta samá hala, která má rozmě-

ry 520×100 metů. Požárem byla 

zasažena střecha o rozměrech 

přibližně 80×20 metrů. Od pro-

hořelého světlíku následně zača-

lo hořet uskladněné zboží v hale. 

Škoda vzniklá požárem byla před-

běžně odhadnuta na 17 milionů 

korun. Podle informací hasičů se 

podařilo uchránit hodnoty ve výši 

cca 500 milionů korun.

Zbyněk Pokorný, 

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Již podruhé během 14 dnů vypukl masivní požár fotovoltaických 
panelů na střeše skladové haly u dálnice ve Všechromech. 

Škoda se pohybuje v mnoha milionech korun. 
Stejně tak jako minule vypukl požár 

o víkendu dopoledne. 
Na místo se sjelo dvacet 

hasičských aut.

Dvacet hasičských vozů se sjelo k rozsáhlému požáru fotovoltaických panelů, který vypukl již podruhé na stejném místě – na střeše skladové haly ve Všechromech. Předběžný 

odhad škod se vyšplhal na 17 milionů korun Foto: stanice Říčany a JSDH Mnichovice

Střecha hořela znovu! Škoda 17 milionů

Dětmi pořádně otřese

Vranské posvícení
„Se mnou otřáslo, jak to zvládají 

děti ze základky,“ reagoval na ná-

vštěvu vlaku jeden z žáků a k jeho 

názoru se přidávají i další návštěv-

níci. Reakce žáků, učitelů i rodičů 

na názorné a leckdy dost autentické 

ukázky drogového života jsou velmi 

kladné. Děti i jejich učitelský sbor 

akcentují netradiční formu prezen-

tace, její neformálnost, srozumitel-

nost filmového příběhu pro cílovou 

skupinu mladé generace. 

Další etapa je naplánována na 

letošní podzim. Prezentace 

proběhne v následujících měs-

tech Středočeského kraje: Jílové 

(dovoz dětí z Davle), Týnec nad 

Sázavou (dovoz dětí z Kamen-

ného Přívozu, Krhanic a Poříčí 

nad Sázavou), Čerčany, Sázava 

(dovoz dětí z Chocerad) a Kácov 

(dovoz dětí z Uhlířských Jano-

vic a Zruče nad Sázavou). Před-

stavení projektu v jednotlivých 

městech se uskuteční v průběhu 

zhruba čtyř týdnů, v období od 

18. září do 11. října, a zúčastní se 

ho studenti z různých, průřezově 

vybraných škol (základní školy, 

odborná učiliště, vyšší odborné 

školy a gymnázia). 

Mgr. Markéta Vítková

www.kr-stredocesky.cz

Před zahájením nového školní 
roku se bilancují dosavadní 

zkušenosti z antidrogové 
kampaně v podobě 

protidrogového vlaku, na niž 
podstatnou částkou již několik 

let přispívá Středočeský kraj. 
Čtyřmi prezentačními vagóny 

již prošlo přes tisíc žáků 
z různých středočeských 

základních i středních škol.

Obec Vrané nad Vltavou všech-

ny srdečně zve na 5. ročník 

Vranského posvícení

KDY?   29. září od 13:00 do 22:00

KDE?   za sokolovnou ve Vraném 

nad Vltavou (mapa)

Na tyto kapely se můžete 
těšit:
Krajánci, Marek Dusilk, Fluitje 

van een Cent, Cimpr Campr, Ray 

– Band, Janek Ledecký, Vosa Na-

vostro

Dále se můžete těšit na:
• prodejní stánky s různým sor-

timentem (posvícenské koláče 

a další pečivo, palačinky, bižu-

terie, fimo šperky, výrobky dětí, 

dárková keramika, hračky, štěs-

tíčka, panenky atd.) • občerst-

vení (posvícenský gulášek, klo-

básy, steaky, hranolky, halušky, 

sekaná atd.) • moravský burčák  

• posvícenské koláče • program 

pro děti  • koloběžkiádu pro děti

• divadelní představení  (red)

Tradiční posvícení ve Vraném bude především o dobré zábavě. Divákům zahraje na-

příklad Janek Ledecký, ale i místní partička Vosa Navostro

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

POSTELE, MATRACE, ROŠTY
NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA

SEDACÍ SOUPRAVY
STOLY A ŽIDLE

DĚTSKÝ PROGRAM
GALLERY JACQUES

 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

V obci se za poslední desetiletí 

více než zdvojnásobil počet oby-

vatel, není zde kanalizace, z velké 

části chybí vodovod a neexistuje 

mateřská školka. Nový územ-

ní plán počítá s infrastrukturou 

pouze pro nové lokality, přičemž 

zastavitelná území dle dosud plat-

ného územního plánu z roku 2003 

nejsou ještě zdaleka zastavěna 

a nevzniká tu objektivní potřeba 

dalších ploch k zástavbě. Někteří 

občané tak nabyli dojmu, že nové 

lokality určené k zástavbě jsou 

pouze zájmem soukromých vlast-

níků zhodnotit své pozemky.

Na základě výše uvedeného se 

v obci zvedla masivní vlna odpo-

ru proti navrženému rozšiřování 

zastavitelných území a během 

několika málo týdnů podpořilo 

návrh referenda svým podpisem 

40% občanů. Návrh na konání 

místního referenda byl však obec-

ním úřadem vrácen z důvodu 

údajné neaktuálnosti otázky refe-

renda se odůvodněním, že došlo 

ke změnám plánovaných lokalit. 

Co bude dál? Schválí vedení 

obce i přes protesty občanů nový 

územní plán? Připravujeme po-

drobnosti do následujícího  vy-

dání Našeho REGIONu.

Vladimír Zápotocký

V obci Březová - Oleško 
byl dne 20. 8. občany 

podán návrh na konání 
místního referenda. O co 

v referendu jde? V květnu 
bylo zastupitelstvem 

obce schváleno zadání 
nového územního plánu 

obce definující pět nových 
rozlehlých lokalit k zástavbě 

o celkové výměře téměř 
30ha. K návrhu zadání 

územního plánu podalo 
(mimo dotčených orgánů) 

připomínky více než 
500 osob. K nim však nebylo 

zastupitelstvem nijak 
výrazně přihlédnuto.

Rozhodne referendum?



Velmi si vážím toho, že rodi-

če svěřili naší škole Elijáš své 

děti. Jsme křesťansky oriento-

vaná mateřská a základní ško-

la, ceníme si morálních hodnot 

a v uspěchaném světě stále platí, 

že setkání s usměvavým a laska-

vě sebevědomým člověkem po-

hladí a zahřeje. 

Školy velmi často vychvalují, co 

vše mohou dětem nabídnout, 

a snaží se tak nalákat jejich ro-

diče. Škola Elijáš chce svým dě-

tem dát laskavou a rozesmátou 

atmosféru, přátelskou poho-

du a spoustu aktivit. Možností 

máme opravdu hodně, ale ne-

budeme je prozrazovat, předlo-

žíme je našim dětem.

To, že zabezpečíme Vaše dítě 

od ranní družiny až po večerní, 

abyste mohli pracovat v napros-

tém klidu bez obav, to, že volno-

časové kroužky probíhají v bu-

dově školy a lektoři docházejí za 

dětmi a ne děti za lektory, to, že 

využíváme všech možností, kte-

ré nám nabízí lokalita, ve které 

se nacházíme – to jsou bonusy 

naší výuky.

Rodiče většinou zajímá, co vše 

se bude ve škole učit. Odpověď 

je zcela jasná. Vše, co se učí na 

základních školách, protože je 

naprostou samozřejmostí, že děti 

dostanou pevné a dobré základy, 

na které mohou navázat v dalším 

stupni vzdělávání. Nejlépe je při-

jít se podívat. Ráda Vás uvítám.

Hana Loderová, ředitelka škol

Dítě je to nejlepší, co jsme 

v životě mohli dostat. 

Je pokračováním nás 

samotných, splněním našich 

přání a představ, naše 

budoucnost. Mateřský cit 

a otcovská láska jsou jedním 

z nejpěknějších citů, které 

můžeme prožívat. 

www.nasregion.cz4

Cvičíme každou středu od 18 hod. 
v ZŠ Komenského 365 
V JÍLOVÉM U PRAHY 

Přihlášky přímo v tělocvičně
t.: 603 966 136

www.sportklubk3.wz.cz

SPORTCLUB K3
příjmá

do oddílu

KARATE

26. 9. od 18.00
ukázka tréninku a

EXHIBICE 

BOJOVÉHO

UMĚNÍ

Zpět do školyZpět do školy

ŠKOLNÍ POTŘEBY 
JESENICE
vše pro školu 
a výtvarnou výchovu
email.: 

papirnictvi-jesenice@seznam.cz

tel.: +420 602 826 169

Budějovická 2

www.japajesenice.cz
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ProJesle – nové soukromé jesle v Praze 4
Soukromé jesličky se zdravotními sestřičkami, využíváme 

biopotraviny, kroužky typu keramika,
angličtina, jóga pro jesle, tanečky 
a další…
www.projesle.cz
email: info@projesle.cz 
tel. 232 000 800

ProFamily – nová soukromá mateřská škola v Praze 4
Soukromá školka s tradicí od r. 1992, v síti MŠMT, pomáháme 
nejen dětem zdravým, ale i dětem se speciálními potřebami. 

Kroužky typu tenis, jízda na koni, keramika, 
jóga, taneční průprava, flétnička, 
angličtina a další...
www.profamily.cz
email: info@profamily.cz , tel. 602 200 371www.profamily.cz

Jazyková Akademie Linda, Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4, Háje
tel.: 272 195 831, mobil: 728 282 285, www.skolalinda.cz

Lesson Lekce5 5

At the doctor´s, 
at the chemist´s (Br) /
at the drugstore (Am)

chemist (Br) / drugstore (Am)

pharmacy

hospital

clinic / health centre (Br)

doctor / nurse / dentist

What´s the matter (with you) ?

What´s wrong (with you) ?

I feel sick.

I´ve got (Br) / I have (Am) a sore throat 

and a temperature (Br) / a fever (Am).

I´ve got (Br) / I have (Am) a cold.

toothache / stomachache / backache / 

earache / headache 

flu / sunstroke / virus / bacteria

diarrhoea (Br) / diarrhea (Am)

illness / disease

I´m constipated.

I get a pain in my leg when I walk. 

I am having chest pains.

My arm / leg is numb / tingling.

I feel dizzy.

I suffer from / I have hay fever / hyper-

tension / diabetes / asthma /

allergies.

I have a heart condition.

I have a runny nose.

I keep coughing / sneezing.

I keep vomiting. /

I keep being sick (Br). / 

I keep getting sick to my stomach (Am). /

I´m sick to my stomach (Am).

Where does it hurt?

It hurts here.

I have a sharp / shooting pain 

in my arm / leg.

U lékaře,
v lékárně

lékárna spojená s drogerií

lékárna

nemocnice

klinika / poliklinika

doktor / zdravotní sestra / zubař

Co vám je?

Co vám je?

Je mi špatně.

Bolí mě v krku a mám teplotu.

Jsem nachlazený.

bolest zubu / bolest žaludku / bolest 

zad / bolest ucha / bolest hlavy

chřipka / úpal / vir / bakterie

průjem

nemoc

Mám zácpu.

Bolí mě noha, když chodím.

Mám bolesti na hrudníku.

Mám v paži / v noze brnění / mraven-

čení.

Točí se mi hlava.

Trpím sennou rýmou / 

vysokým tlakem / cukrovkou / astma-

tem /alergiemi.

Mám srdeční chorobu.

Teče mi z nosu.

Pořád kašlu / kýchám.

Pořád zvracím.

Zvracím.

Kde to bolí?

Bolí to zde.

Mám silnou bolest / vystřelující bolest 

v paži / v noze.

Bilinguální školka a jesle
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Dítě je to nejlepší 
PRPR

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Škola je tu, připravte si peněženky
Do peněženek mnoha rodin prá-

vě začátek školního roku výrazně 

promluví. Připravili jsme pro vás 

stručný přehled, kolik vás bude stát 

vybavit svého potomka do školy.

Provedli jsme nákup základ-

ního školního vybavení super 

a hypermarketech. Využili jsme 

přitom aktuálních akčních cen, 

tzn. že celková částka, ke které 

jsme dospěli, ještě zdaleka není 

konečná. Spočítané náklady jsou 

také náklady na jedno dítě, takže 

rodiny se dvěma a více dětmi na 

tom budou logicky ještě hůře.

Počítali jsme samozřejmě s fak-

tem, že nebudete kupovat na-

příklad jen jeden sešit, tak jsme 

kalkulovali s počtem 6 ks sešitů 

apod. Ne ve všech obchodech je 

také k dostání všechno zboží, tím 

spíše totožné. Vychází nám tak, že 

chcete-li nakoupit co nejvíce věcí 

a pokud možno na jednom místě, 

rozhodně si pak připravte na jedno 

dítě více jak 2 000,- Kč. Celkově se 

dá říci, že se pohybujeme v relaci 

2 000 – 2 500,- Kč, což může ovliv-

nit chod některých českých rodin.

Co se však vyplatí? Pokud máte 

dostatek trpělivosti a odvahy, ne-

kupujte všechno vybavení v jed-

nom obchodě, ale spíše objeďte 

více prodejců. Rozhodně tím 

ušetříte až stokoruny. Pozor také 

na falešné slevy a podobné triky 

některých obchodních řetězců.

Jaroslav Svoboda

Obchod č. 1 Obchod č. 2 Obchod č. 3
Pastelky 12 ks 14,90 Pastelky 12 ks 29,90 Pastelky 12 ks 36,90

Kuličkové pero 4,90 Kuličkové pero 7,90 Kuličkové pero 9,90

Tužky 3 ks 9,90 Tužky 3 ks 23,70 Tužky 3 ks 12,90

Fixy 6 ks 9,90 Fixy 12 ks 24,90 Fixy 12 ks 24,90

Vodovky se štětcem 24,90 Vodovky 39,90 Vodovky 39,90

Voskovky 8 ks 6,90 Voskovky 48 ks 39,90 Voskovky

Trojúhelník 6,90 Štětec kulatý 9,90 Štětce sada 3 ks 29,90

Dětské nůžky 11,90 Trojúhelník 6,90 Trojúhelník 11,90

Kružítko 24,90 Nůžky 19,90 Nůžky 24,90

Lepidlo 29,90 Kružítko 23,90 Kružítko 29,90

Blok A5, 50listů 9,90 Lepidlo 29,90 Lepidlo 27,90

Blok A4, 50 listů 19,90 Sešit A5, 40 listů 3,90 Blok A4 39,90

Sada obalů 29,90 Sešit A4 8,90 Blok A5 69,90

Plný penál 169,-- Sada obalů 34,90 Plný penál 129,90

Školní batoh 999,-- Plný penál Kalkulačka 179,90

Kalkulačka 269,-- Školní batoh 999,-- Tempery 39,90

Dětské bačkory 99,90 Kalkulačka 299,--

Cvičky 79,90 Dětské bačkory 109,--

Tempery 49,90 Tempery 49,90

Celkem 2 020,-- 1 762,-- 708,-

INZERCEINZERCE



Roman Jandík
ODS

Potřebujeme 12 miliard pro obce? 

Jako radní a zastupitel města Roz-

toky na jednu stranu samozřejmě 

vítám novelu rozpočtového určení 

daní, která menším obcím přinese 

navíc 12 mld. Kč a umožní nám 

realizovat další investiční akce. Na 

stranu druhou vidím v hospoda-

ření obcí velké rezervy a navýšení 

rozpočtu bych raději obětoval ve 

prospěch snížení daní.

Helena Langšádlová
TOP 09

V regionech okolo Prahy máme 

nedostatečnou kapacitu škol-

ských zařízení. 

Snažila jsem se o relokaci nevyu-

žitých prostředků z MŠMT právě 

na výstavbu školských zařízení 

v oblastech s vyšším nárůstem 

obyvatel. Avšak z důvodu chybné-

ho čerpání z ROP Střední Čechy 

vláda tento návrh neodsouhlasila. 

O možnost relokace budu usilovat 

i v nadcházejících měsících. Stejně 

tak je nezbytné vyčlenit prostřed-

ky na dostavbu školských zařízení 

v novém rozpočtovém období EU 

2014 – 2020. Kraj má vliv na kvalitu 

škol, jejichž je zřizovatelem (střed-

ní a speciální školy). Kvalita střed-

ních škol má zásadní význam pro 

budoucí prosperitu kraje.

Od počátku mého působení v po-

slanecké sněmovně usiluji o při-

jetí zákona o rozpočtovém určení 

daní. Pro středočeské obce přinese 

do obecních rozpočtů asi 2 mld. 

korun. Věřím, že tyto prostředky, 

které obce vloží jistě do investic, 

budou současně i významným im-

pulsem pro celou naši ekonomiku, 

příležitostí pro mnoho malých fi-

rem a v konečném odpadu tohoto 

opatření k zvýšení počtu pracov-

ních příležitostí. 

Svatopluk Černý
DSSS

Kapacita škol a školek by se 

měla řešit vybudováním nových. 

S tím sou-

visí i peníze z RUD. 

Dnes nám napří-

klad v navyšování 

počtu dětí školce (na třídu) brání 

legislativa – především hygienic-

ké důvody. DSSS je pro podporu 

soukromých školek a miniško-

lek. Prakticky každé město má 

také nějaké prostory pro umístě-

ní i třeba jedné či dvou tříd ZŠ, 

je to ale jen o stanovení priorit 

a rozdělení financí.

V globálu DSSS s těmito kroky 

souhlasí. Jsou jistě přínosem 

pro obce. Tyto peníze by se 

měly vynaložit především právě 

na školství, infrastrukturu atd. 

Ovšem měla by fungovat také 

určitá kontrola těchto peněz, 

aby nedocházelo opět k pře-

draženým zakázkám aj. Pokud 

budu zvolen, osobně si pohlí-

dám účelné vynakládání kraj-

ských financí.

Olga Zubová
Suverenita 

 – blok Jany Bobošíkové
Do prvních tříd nastoupí letos 

o 3 500 žáků víc než loni. Para-

doxně klesají peníze na výuku 

a je tu tendence malé školy za-

vírat. Jsme si vědomi nutnosti 

šetřit, ale vzdělání považujeme 

za svou prioritu a další úspory 

ve školství nechystáme. Nao-

pak uděláme vše pro zachování 

malých venkovských škol i pro 

zkvalitnění výuky v nich. Školy 

i školky musejí mít dostatek pe-

něz na výuku, aby nebyly tlače-

ny k slučování tříd, kde se pak 

tísní přes 30 žáků. 

SUVERENITA vítá novou změ-

nu zákona o RUD, která přine-

se větší počet peněz menším 

obcím na úkor dosavadního 

výjimečného postavení  měst 

největších. Je to spravedlivěj-

ší, malá města a vesnice si díky 

tomu budou moci samy rozho-

dovat o větším balíku financí 

a nebudou muset absolvovat 

složitý proces žádostí o nejrůz-

nější dotace, které často vytvá-

řejí korupční prostředí.

MVDr Josef Řihák
ČSSD

Školství – Krajská vláda ČSSD 

podpořila v období 2009 – 2011 

investice do ZŠ a MŠ prostřed-

nictvím Fondu rozvoje obcí 

a měst za více než 471 milionů 

korun. Pomůžeme obcím zacho-

vat vlastní předškolní a školní 

zařízení. Podpoříme učňovské 

školství formou stipendií. Kraj 

ročně investoval do rekonstrukcí 

škol desítky milionů korun. Bu-

deme i nadále opravovat školy, 

rozšiřovat jejich kapaci-

ty a budovat tělocvičny. 

Rozpočtové určení daní – Změ-

na rozpočtového určení daní 

přinese více peněz zejména do 

menších obcí. Ovšem současně 

města a obce budou mít vyšší 

náklady související se zvýšením 

DPH a růstem cen za energie, 

pohonné hmoty a další náklady 

na provoz. Prostředky navíc, kte-

ré například v Příbrami mají činit 

asi 30 milionů korun, použijeme 

na investice především do zatep-

lování objektů v majetku města 

a do oprav komunikací.

Mgr. Petr Hannig
Suverenita – strana  

 zdravého rozumu
Už v roce 2002 jsme poukazo-

vali na nevhodnost rušení ma-

teřských škol. O tom, že jsme 

tehdy měli pravdu, vědí ženy, 

jež mají nyní ratolesti v před-

školním věku a nechtějí přijít 

o zaměstnání. Nyní jsme zá-

sadně proti rušení škol, navíc, 

když se našetřené peníze stej-

ně rozkradou, jak je u nás zvy-

kem. Škola je zárukou života 

obce. Kraj by měl dohlédnout 

na to, aby byla zachována síť 

základního školství, a snažit se 

důslednou kontrolou přivést 

peníze tam, kam patří, k ob-

čanům. Prostředky se mají 

čerpat ze všech dostupných 

zdrojů, včetně EU.

RUD je jednou z mála dobrých 

věcí z dílny vládní koalice. 

Jaromír Světlo, 
Dipl. Ing.

Školství je pro mě zásadní otáz-

ka. Sám jsem původně kantor 

a vzdělání vnímám jako příslib 

do budoucnosti. Nebo hrozbu. 

Nejde jen dotace do škol a po-

vinnosti zřizovatele, ale hlavně 

o kvalitu výuky, kvalitu vedení 

škol a kvalitu pedagogických 

sborů. Vytvoříme podmínky, 

které budou srovnávat výkony 

žáků i škol, aby rodiče věděli, 

kam dát děti, a děti pak měly 

dobré šance na vyšších stup-

ních škol. 

RUD je poněkud nesrozumi-

telný termín. V podstatě jde 

o to, kolik dostávají z rozpoč-

tu „obří“ města a kolik menší 

a vesnice. Dosud je to tak, že 

příspěvek na občana ve vel-

kých městech je násobně větší 

než v nejmenších. Přestože ob-

hospodařují složitější katastry. 

Schválené „rozpočtové určení 

daní“ (RUD) je spravedlivější 

a plně ho podporuji. Škoda, že 

vláda nepřinesla více takových 

pozitivních rozhodnutí.

Stanislav Boloňský
Koalice KDU-ČSL, SNK ED  

 a nezávislí kandidáti
Velká různorodost našeho kraje se 

promítá i do odlišné situace jed-

notlivých oblastí. V zemědělských 

oblastech bojují ZŠ o přežití kvůli 

nedostatku žáků, školy a školky 

v „pražském prstenci“ praskají ve 

švech. Je proto nezbytné zde roz-

šíření kapacity mateřských i zá-

kladních škol podpořit z rozpočtu 

Kraje – ne ovšem podle stranické-

ho klíče, jak tomu bylo dosud. Na 

druhé straně nelze připustit zánik 

malotřídních venkovských škol, 

které mají v malých obcích velký 

kulturní a sociální význam.

Důležitá je i podpora obnovy uč-

ňovského školství jako nejlepší 

prevence nezaměstnanosti. 

Nové rozpočtové určení daní 

bude pro drtivou většinu našich 

měst a obcí přínosem, pokud si 

ministerstvo financí nevymyslí 

nějakou kulišárnu, jak dostat pe-

níze od obcí zpět.

Petr Zavadil
SVOBODNÍ

Předně je třeba zdůraznit, že 

za nedostatek míst ve škol-

kách mohou výhradně politici 

na všech úrovních. Ne tím, že 

školky nestaví, ale právě na-

opak, že to dělají. Soukromí 

podnikatelé by dokázali zajistit 

přesně ten potřebný počet míst 

ve školkách. Jenže jak mají kon-

kurovat dotovaným obecním 

a městským školkám? Řešení? 

Zrušit dotace, snížit daně a ne-

chat starosti o školky nepokři-

venému trhu a občanům.

Současné RUD je jako drbat se 

levou rukou za pravým uchem. 

Nejjednodušší řešení je snížit 

daně, nechat peníze přímo li-

dem v kapsách, aby si sami roz-

hodli, které služby si za ně po-

řídí. Případně změnit daně tak, 

že by se vybíraly na úrovni obcí 

a krajů a na stejné úrovni i pou-

žívaly. Hnát peníze přes státní 

rozpočet? Aby si z nich politici 

v parlamentu mohli ukrojit svůj 

díl? Proč a na co? Na gripeny, 

letadla CASA, Promopra, Open-

card, IZIP nebo jiné černé díry? 

Děkuji, nechci!

Václav Kášek
ODS

Na navýšení počtu míst v zá-

kladních a mateřských školách 

se může kraj podílet dosti vý-

znamně. Místo předražených 

okrašlovacích projektů a me-

galomanských investic do kraj-

ských nemocnic může obcím 

poslat na školské stavby peníze 

z krajského rozpočtu, význam-

ně navýšit podíl evropských pe-

něz a zasadit se o přesměrování 

některých neúspěšně a neúčel-

ně čerpaných fondů z minister-

stva školství.
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U kulatého stolu
Součástí každé předvolební kampaně je diskuse na nejrůznější témata

Kandidátům jsme pokládali otázky, které pálí Středočeský kraj 

VOLBY 2012

Změňte to 12.–13. října

www.top09-starostove.cz

VÍC, NEZ SI MYSLÍTE

STŘEDNÍ
ČECHY JSOU
ROZKRADENÉ

Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
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Roman Jandík, ODS Mgr. Petr Hannig, 
Suverenita – strana 
zdravého rozumu

Ing. Jaromír Světlo 

Helena Langšádlová, 
TOP 09

Svatopluk Černý, 
DSSS1
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Jednadvacet politických 

uskupení se uchází 

o naši přízeň ve volbách 

do zastupitelstva 

Středočeského kraje. 

O šedesáti pěti postech 

rozhodnou voliči v pátek 

a sobotu 12. a 13. října.

Politické
strany míří
do voleb

 ČSSD

 Dělnická strana sociální
 spravedlnosti

 Koalice KDU-ČSL, SNK ED
 a nezávislí kandidáti

 KSČM

 TOP 09 a Starostové
 pro Středočeský kraj

 ODS

 Strana zelených

 SUVERENITA
  – blok Jany Bobošíkové

 SUVERENITA 
 – Strana zdravého rozumu

 Volte Pravý Blok www.cibulka.net

 Změna 2012 – odborníci

 Národní socialisté – levice 
 21. století

 Strana práv občanů – zemanovci 
– Češi (název koalice)

 Strana svobodných občanů

 Česká pirátská strana

 Komunistická strana 
Československa

 Hnutí na podporu dobrovolných 
hasičů a dalších dobrovolníků

 Strana soukromníků
 České republiky

 Věci veřejné

 Sdružení nestraníků

 UNP – STŘEDOČEŠI 2012

 Středočeši2012.cz

MVDr Josef Řihák, 
ČSSD

Václav Kášek, ODS

Olga Zubová, 
Suverenita – blok 
Jany Bobošíkové

Petr Zavadil, SVOBODNÍ
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Ko
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S tím sou- rozšiřovat jejich kapaci-

Langšádlová, 

Svatopluk Černý, 
DSSS MVDr Josef 

ČSSD

Jany Bobošíkové
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tečnou 
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? 

Stanislav Boloňský
Koalice KDU-ČSL, 
SNK ED a nezávislí 
kandidáti
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Například odběratelé seniorské-

ho věku, kteří využívají zemní 

plyn k vytápění, mohou u Pražské 

plynárenské jednoduše získat sle-

vu ve výši 65 Kč na MWh, a ušetřit 

tak ročně téměř 2000 Kč. 

Výhody dobré smlouvy
Kromě toho poskytuje Pražská 

plynárenská svým zákazníkům 

i ojedinělé služby, které umožňu-

jí další finanční úspory. Jako pří-

klad se nabízí porucha plynového 

spotřebiče, která kromě problé-

mů spojených se zajištěním 

opravy znamená také až několi-

katisícové výdaje. Zákazníci Praž-

ské plynárenské, na rozdíl od zá-

kazníků jiných dodavatelů plynu, 

se však této nepříjemné události 

nemusí příliš obávat, protože při 

prodloužení smlouvy je jim zajiš-

těna oprava spotřebiče zdarma. 

Tímto způsobem lze pořídit i dal-

ší služby, jako je provozní servis 

plynového spotřebiče, revize 

plynového zařízení, prohlídka 

a vyčištění spalinových cest, in-

stalace detektoru úniku plynu, 

spalin nebo montáž nového spo-

třebiče. Uvážíme-li, že pro své 

zákazníky společnost rovněž za-

jistí až 30% slevu na nákup spo-

třebiče nového, může při vhodné 

kombinaci zmíněných produktů 

dosáhnout celková úspora až de-

sítek tisíc korun. 

Zákaznická karta
Další možnosti úspor nabízí Zá-

kaznická karta, kterou Pražská 

plynárenská svým zákazníkům 

vydává zdarma. Jejím prostřed-

nictvím je možno čerpat slevy 

u více než devadesáti nejrůzněj-

ších poskytovatelů zapojených 

do tohoto věrnostního progra-

mu. Namátkově lze jmenovat 

např. renomované cestovní kan-

celáře, které poskytují držitelům 

karty na své zájezdy slevu až 

12 % a na rodinné dovolené tak 

lze ušetřit tisíce, ale i desetitisíce 

korun. Kartu lze využít i na spor-

tovištích, v kinech, divadlech, 

restauracích nebo při nákupu 

zboží a služeb. 

Bonusy pro topnou sezonu
Unikátní je mimo jiné i úročení 

přeplatků v rámci ročního vyúč-

tování spotřeby zemního plynu, 

které společnost pro své zákaz-

níky, jako jediná u nás, zajišťuje. 

Další bonusy a cenová zvýhod-

nění připravuje Pražská plyná-

renská pro následující topnou 

sezonu.Určitě se tedy vyplatí 

informovat se o všech nabíd-

kách a produktech společnosti, 

protože s jejich pomocí lze vel-

mi citelně snížit náklady rodin-

ného rozpočtu. Také proto byla 

v rámci dubnového výzkumu 

nezávislé benchmarkingové or-

ganizace EPSI Rating Pražská 

plynárenská vyhodnocena jako 

společnost s nejvíce spokojený-

mi zákazníky. (pr)

I když je léto ještě v plném 

proudu, mnozí z odběratelů 

plynu již nyní uvažují, jak 

by mohli s blížící se zimní 

topnou sezonou co nejvíce 

ušetřit. Klíčem může být 

správné a efektivní využití 

všech výhod, bonusů 

a služeb, které váš dodavatel 

plynu nabízí a o kterých 

mnohdy nemáte ani tušení. 

www.nasregion.cz6
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Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Buďte
vidět
v Našem REGIONU
Kontaktujte mě

INZERCEINZERCE

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
www.pokryvacstvimajer.cz

Chcete pracovat 
v naší kavárně? 

Přijmeme
číšníka/servírku

a kuchaře.
Kontakt: 602 692 899

Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany 

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

S Pražskou plynárenskou můžete ušetřit ročně  i desítky tisíc korun 

Na nic si nehraje
Aktuální Sportage činí svým de-

signem čest svému jménu a není 

žádnou nadsázkou, když řekne-

me, že je také jedním z nejhez-

čích SUV, a to zejména proto, že 

se nesnaží být terénním vozem. 

Ono jím totiž je. Navíc vypadá 

sportovně s neobvykle dravým 

výrazem předku vozu, vysokým 

pontonem karoserie a neobvyk-

lým, zdařilým řešením zádě. 

To vše si uvědomíme až v kabi-

ně vozu, kde nás zaujmou pře-

devším nižší okna, kompaktní 

palubní deska, menší sportovně 

vyhlížející volant a řadicí páka, 

která vystupuje z vysokého stře-

dového tunelu, což vše dohro-

mady budí dojem, že sedíme 

v běžném autě jen o kousek výš 

nad silnicí. Sedadla mají pří-

jemné boční vedení, přitom nic 

nebrání výhledu z auta, mož-

ná by masivní sloupky mohly 

být lépe tvarované, ale výhled 

z vozu je výborný. 

Zatímco řidič a spolujezdec mají 

pocit lehké, ale nikoli nepří-

jemné stísněnosti, na zadních 

sedadlech je všechno tak, jak si 

můžeme přát. Jistou daní za ve-

lice pěknou prostornou kabinu 

je menší kufr. Technické údaje 

hovoří o 564 litrech, ale nesklad-

nost je na místě, jinak se nedá 

nic vytknout. 

Hezké svezení
Sportage nám jasně dává najevo, 

že se s ním bude lépe jezdit po 

okresních silnicích a v terénu, než 

ho hnát po dálnici a zkoušet, co 

vydrží a koho předjede. Vůz má 

totiž jiné přednosti, což poznáme 

v zatáčkách, kde naklánění je mi-

nimální a celý vůz poslušně drží 

zvolenou stopu. To platí i o slo-

žitějším terénu na vedlejších sil-

nicích, kde jiné vozy mají už jisté 

potíže. Velice slušné jízdní vlast-

nosti jsou i velkou výhodou pod-

vozku. Další předností je výborné 

odhlučnění a tlumení. V kabině 

prakticky nic nepoznáme, tlume-

ní nárazů je velmi účinné. Na pa-

lubě Sportage je nečekané ticho. 

Výborně je také odhlučněn a od-

tlumen motor, takže při vytočení 

je sice slyšet, ale o hodně méně, 

než se u kompaktního SUV dá 

očekávat. Jan Kotrba

Milí čtenáři, těší nás 

váš zájem o soutěž 

s Autocentrem Duba, a tak 

pokračujeme dalším kolem, 

ve kterém vám 

nabízíme možnost 

svezení v nádherném 

SUV Kia Sportage.

� AUTO, MOTO

Autocentrum Duba s.r.o.
Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz
www.autoduba.cz

SOUTĚŽ

Kia Sportage je povedený Korejec

Kdo z vás bude 
mít možnost 
užít si tohoto 
krasavce po 
celý víkend?

Odpovídejte na 
soutěžní otázku 
na www.autoduba.cz

Hodně štěstí, Vaše redakce!



LIBEŇ – S fotbalem končí dal-

ší oblíbený „mohykán“ tohoto 

regionu, Jaroslav Hertl – stejně 

jako jeho táta a jeho syn, je zvaný 

Sláva. V Libni mu zahrají „tuš“. 

A zaslouženě, patřil k věrným 

poctivcům zelených trávníků a li-

beňského dresu. Odchází jeden 

ze skutečné fotbalové dynastie.

Už jen kmeti si vzpomenou na 

Jana Hertla. Hrával ligu ve třech 

pražských dresech a reprezento-

val dokonce na světových šam-

pionátech 1954 a 1958. Daleko 

známější byl z libušského dresu 

Sláva I. Jak by ne, zdejší restau-

race „U Hertlů“ byla vyhledá-

vanou „štací“ k oslavám borců 

z okolí i řadou internacionálů 

(Ivo Knoflíček tu oslavoval svou 

knihu Neváhej a běž!). Tenhle 

Sláva měl tři syny. Všichni za-

čínali před třemi desítkami let 

v žácích Slavie. První Vláďa už 

dneska nehraje. Sláva II. s Fan-

dou (dvojčata) jsou ještě aktivní. 

Sláva je právě ten, co dnes v Lib-

ni končí. Fanda „předseduje“ 

a taky trénuje v Písnici a pokud je 

„nouze nejvyšší“, ještě si zahra-

je. Slávův kluk – Sláva III. pořád 

ještě hraje v Libni. Z libušského 

dresu si pamětníci vybaví i dal-

šího Františka z jiné hertlovské 

větve. Za jeho mládí ještě v Libni 

fotbal nebyl! Hodně se mu při-

pomíná působení v tehdy velmi 

dobrém Kolíně. Syn Rosťa – jak 

jinak – začínal s fotbalem také ve 

Slavii. Z vojny v Táboře se vracel 

právě ve chvíli nejnapěchova-

nějšího kádru. Slavie byla zrovna 

„Korbelova“. Trenér Jarabinský 

s ním perspektivně počítal, ale 

brzy odešli ze Slavie oba. Rosťa 

je jednou raritou. Docela ne-

dávno se objevil v análech FIFA. 

Byl jediným blonďákem v čínské 

lize! Ještě loni hrál doma v Libni 

„dispečera“ a byl tvůrcem stylu 

zdejší jedenáctky. Už nehraje. 

Nadějný je jeho syn Ondra. Je 

v libušském dorostu a ve svém 

dědovi Frantovi má největší-

ho fanouška i příležitostného 

sponzora. Fotbal je pořád těší. Ti 

Hertlové, co o nich mluvíme (až 

na toho prvního), psali a píší his-

torii jen dvou klubů. FSC Libuš 

a SK Libeň. Hertlovská dynastie 

je skutečnou raritou. 

Vladimír Zápotocký

Hrát útočně 
„Začínáme soutěž dvěma zápasy 

venku, a to v Poděbradech a ve Vla-

šimi, což není vůbec špatný, třeba 

i vyhrajeme a ukážeme, co umíme, 

a pak budeme na vítězné vlně po-

kračovat doma,“ s lehkou nadsáz-

kou a úsměvem říkal trenér Karel 

Holý a pak vše upřesnil: „Naše sou-

těž má výbornou kvalitu a všechny 

zápasy jsou vyrovnané. My máme 

radost už toho, že po dlouhé době 

se nám podařilo navázat výbornou 

vpravdě přátelskou spolupráci s Je-

senicí. Můžeme sehrát dva, tři přá-

telské zápasy, stejně se hrají tady 

u nás na popovickém stadionu, 

tak to je jedno. Oba celky jsou tady 

vlastně doma. Musím však zdů-

raznit, že pro mě jako trenéra to 

je tady třetí sezona v řadě, dvakrát 

jsme základní část vyhráli, takže 

se stejným cílem chci jít do té třetí 

a hrát dobrý, útočný, kombinační, 

hodně v pohybu a pochopitelně 

vyhrát a v play-of se pak dostat 

co nejdál. Chceme opravdu hrát 

dobře a nekončit třeba v únoru, 

protože když se nedostanete dál, 

tak naše soutěž končí a to je teprve 

půlka února. Sezona tak končí, to 

je naprostý nesmysl, pak to nemá 

cenu hrát hokej. V Kanadě hrají od 

poloviny října do dubna. To není 

dobrý, takže se budeme snažit hrát 

co nejdéle. Máme k tomu dobré 

předpoklady, mužstvo bude posí-

leno brankářem Alešem Flitrem, 

který hrál v Jesenici, ale v posled-

ní sezoně byl v Bohemians a nyní 

bude u nás. Když k tomu připoč-

teme, že v brance máme talento-

vaného juniora Vladimíra Honce, 

takže na brankářském postu, což 

to je velice důležité, máme vše vy-

řešeno. Teď už jen aby začaly mis-

trovské zápasy.“

Za formou do Vrchlabí
Trenéra Karla Holého doplnil 

Karel Čuřík z Jesenice svými 

informacemi před zahájením 

soutěže: „Trénujeme dvakrát 

v týdnu, máme už za sebou ně-

kolik přípravných utkání, po-

jedeme na společnou přípravu 

také do Vrchlabí a když mám být 

upřímný, tak se těšíme na první 

zápasy. Mužstvo je podle mého 

názoru v dobré kondici a připra-

veno. Jak se bude dařit, to je už 

jiná záležitost, musíte mít také 

trochu hráčského štěstí.“

První zápasy
Slavoj V. Popovice: 16. 9. Podě-

brady – Slavoj V. Popovice, 23. 9. 

Vlašim – Slavoj V. Popovice, 28. 9. 

Slavoj V. Popovice – Kralupy.

HC Jesenice: Jesenice – Vlašim, 

22. 9. Jesenice – Slaný (oba zápa-

sy se hrají ve V. Popovicích).

Jan Kotrba 

KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 8. 9. Hrusice B – Čestlice fotbal IV. 

třída skupina C

• 15. 9. Čestlice – Všestary fotbal IV. 

třída skupina C

DAVLE
• 8. 9. 17:00 Davle – Jesenice B fot-

bal III. třída skupina A

• 15. 9. 16:30 Vestec – Davle fotbal 

III. třída skupina A

DOBŘEJOVICE
• 8. 9. 17:00 Dobřejovice – Úvaly B 

fotbal okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Mochov – Dobřejovice 

fotbal okresní přebor

• 8. 9. Dobřejovice B – Strančice fot-

bal III. třída skupina B

• 15. 9. Svojetice – Dobřejovice B 

fotbal III. třída skupina B

DOLNÍ BŘEŽANY
• 8. 9. 17:00 Štěchovice B – D. Bře-

žany fotbal III. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 D. Břežany – Libeř fot-

bal III. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 16. 9. 16:30 Vestec B – D. Jirčany 

fotbal IV. třída skupina A

• 9. 9. 17:00 Čisovice B – D. Jirčany 

B fotbal IV. třída skupina B

• 16. 9. 16:30 D. Jirčany B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 8. 9. 17:00 Nebušice  – Cholupice 

fotbal I. A třída skupina B

• 16. 9. 17:00 Cholupice – Podolí 

fotbal I. A třída skupina B

• 8. 9. 12:30 Stodůlky C – Cholupice 

B fotbal II. třída skupina C

• 15. 9. 15:00 Cholupice B – Kolo-

vraty B fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 7. 9. 19:30 Poříčí  – Sl. Jesenice fot-

bal I.B třída skupina D

• 15. 9. 16:30 Sl. Jesenice – Teplýšo-

vice fotbal I.B třída skupina D

• 8. 9. 17:00 Davle – Jesenice B fot-

bal III. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Jesenice B – Slapy fot-

bal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 8. 9. 17:00 Klecany – Jílové fotbal 

krajský přebor

• 15. 9. 16:30 Jílové – Beroun fotbal 

krajský přebor 

• 8. 9. 17:00 Rudná – Jílové B fotbal 

okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Měchenice – Jílové B 

fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 8. 9. Radošovice  – Kamenice fot-

bal III. třída skupina B

• 15. 9. Kamenice – Kostelec B fot-

bal III. třída skupina B

• 8. 9. Ondřejov B  – Kamenice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 15. 9. Kamenice B – Mnichovice B 

fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 9. 9. 10:15 Libeř B – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

• 15. 9. 16:30 Hradištko B – K. Přívoz 

fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ 
• 8. 9. Říčany B  – Kostelec u K. B 

fotbal III. třída skupina B

• 15. 9. Kamenice – Kostelec u K. B 

fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 9. 9. 17:00 Horní Měcholupy – Ku-

nice fotbal Česká fotbalová liga

• 12. 9. 17:00 Kunice – Loko Vltavín 

Česká fotbalová liga

• 15. 9. 16:30 Hlavice  – Kunice fot-

bal Česká fotbalová liga 

• 8. 9. 17:00 Nespeky – Kunice fot-

bal I. B třída skupina D

• 15. 9. 16:30 Suchdol – Kunice fot-

bal I. B třída skupina D

LIBEŇ
• 9. 9. 17:00 Libeň – Pikovice fotbal 

IV. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Okrouhlo – Libeň fot-

bal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 8. 9. 17:00 Libeř – Bojanovice fot-

bal III. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 D. Břežany – Libeř fot-

bal III. třída skupina A

• 9. 9. 10:15 Libeř B – K. Přívoz fot-

bal IV. třída skupina A

• 15. 9. 11:00 Pikovice – Libeř B fot-

bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 8. 9. Stř. Skalice B – Lojovice fotbal 

IV. třída skupina C

• 15. 9. Lojovice – Hrusice B fotbal 

IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 8. 9. 17:00 Úhonice – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Měchenice – Jílové B 

fotbal okresní přebor

• 9. 9. 17:00 Měchenice B – Mníšek 

B fotbal IV. třída skupina B

• 16. 9. 16:30 Všenory B – Měcheni-

ce B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 8. 9. Viktoria Sibřina B – Mirošovi-

ce fotbal III. třída skupina B

• 15. 9. Mirošovice – Ondřejov fot-

bal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 9. 9. 17:00 Průhonice B – Okrouh-

lo fotbal IV. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Okrouhlo – Libeň fot-

bal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 8. 9. 17:00 S.Skalice – Průhonice 

fotbal I. B třída skupina D

• 15. 9. 16:30 Průhonice – Kondrac 

fotbal I. B třída skupina D

• 9. 9. 17:00 Průhonice B – Okrouh-

lo fotbal IV. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Radlík B – Průhonice B 

fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 8. 9. 17:00 Choteč – Psáry fotbal 

okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Psáry – Čisovice fotbal 

okresní přebor

• 9. 9. 17:00 Psáry B – Radlík B fotbal 

IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 8. 9. Babice – Senohraby fotbal IV. 

třída skupina B

• 8. 9 Senohraby B – Mnichovice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 15. 9. Strančice B – Senohraby B 

fotbal IV. třída skupina C

TOČNÁ
• 8. 9. 17:00 Točná – Lipence C fot-

bal III. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Zlíchov B – Točná fot-

bal III. třída skupina A

ŠEBEROV
• 9. 9. 17:00 Třeboradice B – Šebe-

rov fotbal I. B třída skupina B

• 15. 9. 17:00 Ďáblice B – Šeberov 

fotbal I. B třída skupina B

VELKÉ POPOVICE
• 7. 9. 20:00 V. Popovice A – Muka-

řov fotbal okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Mochov – V. Popovice 

A fotbal okresní přebor

• 8. 9. V. Popovice B – Mukařov B 

fotbal IV. třída skupina C

• 15. 9. Ondřejov B – V. Popovice B 

fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 9. 9. 17:00 Jíloviště B – Vestec fot-

bal III. třída skupina A

• 15. 9. 16:30 Vestec – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 9. 9. 17:00 Vestec B – Hradištko B 

fotbal IV. třída skupina A

• 16. 9. 16:30 Vestec B – D. Jirčany 

fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 8. 9. 17:00 Radlík – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 15. 9. 16:30 Vrané – Hvozdnice B 

fotbal III. třída skupina A

• 9. 9. 17:00 Vrané B – Kazín B fotbal 

IV. třída skupina B

• 16. 9. 16:30 D. Jirčany B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina B

ZLATNÍKY
• 8. 9. 17:00 Vonoklasy B – Zlatníky 

fotbal IV. třída skupina B

• 15. 9. 16:30 Zlatníky – Čisovice B 

fotbal IV. třída skupina B

ZVOLE
• 8. 9. 17:00 Zvole – Krňany fotbal 

okresní přebor

• 15. 9. 16:30 Libčice – Zvole fotbal 

okresní přebor

• 9. 9. 17:00 Hvozdnice B – Zvole B 

fotbal III. třída skupina A 

• 16. 9. 16:30 Zvole B – Štěchovice B 

fotbal III. třída skupina A

Nenašli jste zde sportovní 
akci, kterou pořádáte? 
Chcete pozvat diváky na 
Vaše utkání? Znáte v regio-
nu sportovce o kterém 
by se mělo napsat?

Dejte nám vědět na:

skodova@nasregion.cz

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 25. – 26. 8.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 1. – 2. 9.

ČFL FC Písek – Kunice 0:4

Praha
I.AB Cholupice – Radotín 2:5

I.BB JM Chodov – Šeberov 2:1

Kraj
přebor Ovčáry – Jílové 3:2

I.BD Poříčí n/S. – Průhonice 3:1

I.BD Jesenice – Suchdol 2:1

I.BD Kondrac – Kunice B 1:3

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

přebor Dobřejovice – Zápy B 1:6

III.B Struhařov – Kamenice 0:4

III.B Radošovice – Mirošovice 5:2

III.B Hrusice – Kostelec B 3:2

III.B Dobřejovice B – Říčany B 1:0

IV.B Senohraby – Doubravčice 9:0

IV.C Všestary – Senohraby B 5:1

IV.C Škvorec B – Čestlice 2:2

IV.C V. Popovice B – Lojovice 6:0

IV.C Mukařov B – Kamenice B 3:1

Praha-západ
přebor Zbuzany – Psáry 1:0

přebor Zvole – Horoměřice 2:0

přebor Čisovice – Jílové B 0:3

přebor Libčice – Měchenice 1:0

III.A Jesenice B – Jíloviště B 1:2

III.A Vestec – Černošice 2:1

III.A Davle – Vrané 2:1

III.A Slapy – Zvole B 6:1

III.A Radlík – Dolní Břežany 1:4

III.A Štěchovice B – Libeř 2:3

ČFL Kunice – Sparta Praha B 5:1

Praha
I.AB Cholupice – Stodůlky 4:1

I.BB Šeberov – Újezd P4 2:3

Kraj
přebor Jílové – Čáslav B 4:1

I.BD Průhonice – Teplýšovice 6:1

I.BD Jesenice – Zruč 2:1

I.BD Kunice B – Uhl. Janovice 2:2

Praha-východ
přebor Mnichovice – Dobřejovice 3:3

přebor Nehvizdy – V. Popovice 2:1

III.B Kamenice – Říčany B 1:1

III.B Kostelec B – Dobřejovice B 6:0
III.B Mirošovice – Louňovice B 2:1
IV.B Senohraby – Radošovice B 8:0
IV.C Lojovice – Škvorec B 4:2
IV.C Čestlice – Stř. Skalice B 5:3

IV.C Kamenice B – Senohraby B 2:2

Praha-západ
přebor Měchenice – Rudná 1:1

přebor Jílové B – Dobrovíz 1:0

přebor Psáry – Zvole 2:5

III.A Jíloviště B – Libeř 2:4

III.A Dolní Břežany – Hvozdnice B 4:2

III.A Zvole B – Radlík 6:1

III.A Vrané – Slapy 3:2

III.A Černošice – Davle 2:2

III.A Jesenice B – Vestec 2:2
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Dnešní fotbalové vzory?

Psáry – Zvole 2:5

Fotbalová dynastie: Hertlové

V. POPOVICE – JESENICE  

Už několik posledních sezon 

hrají hokejisté Velkých Popovic 

a Jesenice Středočeský 

přebor na velkopopovické 

ledové ploše. Ani v nastávající 

sezoně tomu nebude jinak. 

Ba naopak po delším čase 

našli podle slov trenérů Karla 

Holého (Popovice) a Karla 

Čuříka (Jesenice) společnou 

řeč pro několik přátelských 

přípravných utkání, a tak se 

připravovali na mistrovské 

zápasy. Letní přípravu 

měly oba celky vydatnou, 

v posledních týdnech však už 

byly minimálně dvakrát týdně 

na ledu, už také proto, že ve 

Velkých Popovicích byl led 

přes celé léto.

Častokrát si přečtete, že dneska už 

se z vesnického klubu těžko někdo 

dostane do špičkového fotbalu. 

Omyl. Jen se podívejte na mateřské 

kluby dnešních, tolik uznávaných, 

internacionálů. Na vesnici začínali 

i veleslavní Pavel Nedvěd, Jan Kol-

ler a Vladimír Šmicer. I opravdu 

„malý píseček“ (rozuměj: náš re-

gion) v každé době fotbalové vzory 

měl. A má je i teď. Pár příkladů?

Jiří Štajner, nedávný reprezentant, 

dnes opora mistrovského Liber-

ce. Ligu vyhrál se Slavií, ligu i po-

hár právě s Libercem. Působil i ve 

Spartě a v bundesligovém Hanno-

veru. První žákovský dres oblékl 

v Senohrabech a věhlas širokého 

okolí si v ranném mládí „vykopal“ 

v barvách Louňovic.

František Ševinský, dnes zkušený 

obránce mistrovské Viktorie Plzeň. 

Fotbal ho učili v Pacově, ale na 

jeho starty v dresu Říčan si mnozí 

ještě vzpomenou. Není to dlouho.

Vojtěch Engelman se objevil loni 

jako sympatické oživení jedenáct-

ky ligového nováčka Dukly Praha. 

Její sportovní ředitel Günter Bit-

tengel ho sledoval v dresu Kunic 

a pranic neváhal s „převelením“ do 

žluto-červeného dresu. Ten hráč 

má šanci v lize zdomácnět.

Jiří Ptáček působí krátce na sou-

pisce Bohemians 1905, když ještě 

před třemi roky oblékal také dres 

Kunic. A to mu nebylo ani dvacet.

Po hřištích našeho regionu jen před 

pár sezonami ještě pobíhali v kraj-

ských a okresních přeborech  třeba 

Marek, Pavlík a Vukovič, Miller, Šírl 

nebo Kučera. Hrají tu ještě nedávní 

ligisté Kuka, Kozel, Saidl, Gabriel, 

Novotný, Zelenka, Mlejnský, Krej-

čík. Pokud bychom naopak brali 

fotbalové internacionály (chataře) 

jako diváky, musely by být svého 

času nejpopulárnějšími barvami 

Kamenný Přívoz (Kvašňák a Ma-

šek ze Sparty, brankář Bohemians 

a Slavie Hruška, trenér Bohemians 

Zadina) a hned po nich Nespeky 

(Panenka-Bohemians, Vojta-Spar-

ta, Nachtman-Slavia). (zý)

PSÁRY – Jasný obraz hry, jasný 

výsledek. Domácí psárský nová-

ček Okresního přeboru nezacelil 

chybějící hráče v kádru (stopér 

Kozel je trenérsky vázán v ligové 

Dukle, další čtyři jména byla ještě 

na dovolené nebo v práci) a proti 

hodně posílené Zvoli získával pře-

vahu v poli jen v kratších časových 

úsecích. Střelecká jistota měla 

znovu jméno Kore Gökmen, ale 

bylo to málo. Soupeř ze Zvole byl 

lepší ve všech řadách a dlouhé mi-

nuty dominoval. Nové útočné duo 

Hnát (přestup z Uhelných skladů) 

a Moravec (hostování z Libuše) 

zvedlo střeleckou produktivitu, 

jistota zadních řad vycházela od 

kapitána Hrachovce a pár horkých 

chvilek před brankou mělo jasný 

původ. Brankář Mikláš chytal od 

13. minuty se zraněním, protože 

hosté neměli v kádru náhradní-

ho. Sečteno: nováček je po dvou 

kolech bez bodu, ale odehrál du-

ely se dvěma největšími favori-

ty, oproti tomu fotbalová  Zvole 

bude už čtvrtý rok po sobě určitě 

znovu usilovat o postup do kraj-

ských soutěží.  (zý)

Před zahájením hokejového přeboru Středočeského kraje hovoříme s trenéry Karem Holým a Karlem Čuříkem 

Bude třetí vítězství v řadě?

Trenér Karel Čuřík dává svým svěřencům pěkně zabrat. Snímek ze srpnového tréninku HC Jesenice Foto: Zbyněk Pokorný

Jiří Štajner, toho naučili fotbal v Se-

nohrabech. A dobře. Hrál ve slavných 

dresech a na slavných stadionech. 

Sám se vyznal, že jemu podobní běhají 

po zdejších trávnících i teď.

 Foto: Vladimír Brada
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OBCHODNÍ AKADEMIE PRAHA, S.R.O.

PŘIJÍMÁ DODATEČNĚ PŘIHLÁŠKY 
NA STUDIUM OD ZÁŘÍ. 
Otevírá nové obory  Multimediální komunikace 
 Mezinárodní obchod  Business: českoanglický 

program s mezinárodní anglickou maturitou.
 Studium denní, dálkové 2x měsíčně o sobotách nebo distanční 

online.   Prospěchová stipendia, plně hrazené stáže do Anglie 
a Irska z fondů EU, individuální přístup.   Navazující bakalářské 
a MBA studium.   Jazykové a ekonomicky zaměřené kurzy pro 
děti ZŠ a dospělé.cz
Vinořská 163, Praha 9 Satalice, tel: 286 857 164,   www.oapraha.cz

video tv klip uvidíte na   

www.izolacesejk.cz

Snížení nákladů
na zateplení 
vašeho domu
až o 50%

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

Foukaná tepelná 
izolace

www.zamekberchtold.cz

NABÍZÍ VOLNÉ MÍSTO
pomocné pracovní síly do kuchyně
 pro restauraci Kouzelná zahrada.
Nástup ihned, možno i s ubytováním.

Kunice-Vidovice – 9km od Říčan 

Bližší info pan Jenček,
tel.: 777 228 366

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.ANTÉNY,
SATELITY

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

Kanadsko-česká 
ZŠ v Jesenici

HLEDÁ  
FINANČNÍ ÚČETNÍ

Náplň práce   vedení pohledávek a smluv
 evidence přijatých a vydaných faktur
 zpracování a kontrola účetních dokladů  

pro předání externí účetní firmě
Požadavky  vzdělání SŠ/VŠ ekonomického 
směru, praxe minimálně 5 let v účetnictví   
základní orientace v oblasti daní   znalost 
MS Office, především dobrá znalost 
programu Excel   znalost AJ výhodou  
dobré organizační schopnosti   flexibilita

Kontakt:
739 692 610, ekonom@sunnycanadian.cz

www.sunnycanadian.cz

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

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN
12. 636 s DPH  8 m, průměr 160

13. 926 s DPH  8 m, průměr 200

Cena včetně dopravy

e-mail: obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 603 334 262

www.sk-komin.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

Vedení účetnictví, zajištění dotací, vypracování 
podnikatelských záměrů  Insolvence

Kontakt:

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

NEBANKOVNÍ PŮJČKY A HYPOTÉKY

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ  
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.

Nábytek

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

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

 PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2)
 u hlavní silnice – vhodné na fitness, služby, sklady,
 obchod apod.
Více informací tel.: 605 295 089

DNY M
ARIANNE

7. – 16. září SLEVY na kupony z časopisu Marianne 

na matrace a polštáře MAGNIFLEX + slevy na celý náš sortiment.

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00
So a Ne  8. a 9. 9. otevřeno do 17.00

20 LET PRODÁVÁME 

TO NEJLEPŠÍ PRO 

VAŠE ZDRAVÉ SPANÍ 20 % 

MAGNIFLEX 7. – 16. září
Dny Marianne

20 % sleva na matrace
a polštáře z řad Magniflex,
Geoethic a Pierre Cardin.
Nevztahuje se na akční  

a již zlevněné zboží.

Při platbě Lady kartou
sleva 25 %  na polštář 
k zakoupené matraci.

Nájemní bydlení 
jinak a lépe

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé

 Koks – Ostrava

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

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 

brigetka@email.cz www.uhlinemcova.cz


