
Po dohodě s oběma stranami 

jsme se rozhodli publikovat 

nezkrácené vyjádření obou 

stran. Tedy zastupitelstva 

a petičního výboru.

Co na to zastupitelstvo?
Je pravdou, že dne 20. srpna 2012 

podal přípravný výbor na Obecní 

úřad Březová – Oleško návrh na 

konání místního referenda, na kte-

rý jsme reagovali svým přípisem ze 

dne 30. srpna 2012, a to tak, že jsme 

vyzvali navrhovatele k odstranění 

nedostatků k návrhu přípravného 

výboru na vyhlášení místního re-

ferenda. Zastupitelé si byli vědomi 

skutečností, že situace týkající se 

navrhovatelem uváděných lokalit 

(č. 1 až 5) se podstatně změnila, 

když před přijetím návrhu 

na konání místního refe-

renda obdrželi v rámci 

zákonného postupu 

pro schvalování 

územního plánu 

posouzení nových 

rozvojových loka-

lit (č. 1 až 5) dotče-

nými orgány, ze 

kterého vyplynuly 

zásadní a podstat-

né změny ohledně 

zastavitelnosti před-

mětných lokalit. 

Jde o to (jak vyplývá 

z mapy rozvojových loka-

lit), že se velmi podstatnou 

měrou zmenšily plochy rozvo-

jových lokalit, což by v případě, 

kdy by si přípravný výbor před 

podáním návrhu na konání míst-

ního referenda zjistil v té době již 

známý aktuální stav rozvojových 

lokalit po posouzení dotčenými 

orgány, který byl již obci znám 

před přijetím návrhu na konání 

místního referenda, měla by tato 

skutečnost nesporně zásadní vliv 

na názor občanů, kteří svými 

podpisy podpořili návrh na ko-

nání místního referenda a patrně 

i názor přípravného výboru. 

� pokračování na str. 6

„Původně jsme chtěli jen teniso-

vou halu s hospůdkou a příjem-

ným zázemím. Dnes je z toho 

stavba roku,“ popisuje s úsměvem 

začátky benického projektu paní 

Linhartová. Architekt Petr Suske 

vytvořil ve spolupráci s investo-

rem projekt unikátního areálu, 

který byl oceněn Stavbou roku 

2008. Jeho lhotákovská poetika se 

mimořádně snoubí s klubovým 

charakterem, který na nás dýchá 

na každém kroku. Všichni se tu 

navzájem znají, zdraví se s trené-

ry, obsluhou i mezi sebou. Za tím 

vším stojí manželé Linhartovi (na 

fotografii vpravo nahoře), kteří své 

nadšení předávají mezi členy klu-

bu, kterých je za pět let existence 

přes 330. Celý projekt vlastně vzni-

kl z jejich nadšení právě před 5 lety 

a na zelené louce.

Vzhledem k tomu, že Park Ho-

liday je určený především pro 

milovníky sportu, můžeme 

sportovní terminologií skromně 

vyhlásit, že se po pěti letech drží 

na skvělém třetím místě!

� pokračování na str. 7

20 LET PRODÁVÁME TO 
NEJLEPŠÍ PRO VAŠE
ZDRAVÉ SPANÍ

Získali jsme ocenění O
BCHODNÍK ROKU

zdravotních matrací a polštářů

Nábytek
Želivec 228 

Kamenice  251 68
tel.: 605 295 093, 323 672 474        

info@pamax.cz, www.pamax.cz
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Chinaski startují 
v Kamenici

Vloni touto dobou skupi-

na Chinaski uzavírala výročí 

1000. koncertu. Letošní pod-

zim začínají Klubovým speci-

álem 2 s podtitulem pokraču-

jeme druhou tisícovku. Už za 

měsíc odehrají první koncert 

podzimní šňůry v Kamenici 

(1. 11.), kterou ukončí v polo-

vině prosince v Sušici (15. 12.). 

Na své si přijdou nejen fanouš-

ci z celé České republiky, ale 

i pražští, pro něž jsou připra-

veny dvě vystoupení v praž-

ském Lucerna Music Baru. 

Všichni se mohou těšit na více 

než dvouhodinovou hudební 

výpravu napříč celou historií 

kapely včetně těch nejznáměj-

ších a nejoblíbenějších hitů. 

Rozhovor s Michalem Malát-

ným přineseme v následují-

cím čísle Našeho REGIONU.

KRÁTCE

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Orion nabízí širokou škálu, 
také v LED provedení. 

 
    – tel.: 

www.orion.co.at

LED

8komora s trojsklem zdarma

LETNÍ SLEV Y
PRODLOUŽENY

www.okna.eu telefon: 773 360 000

Nová příloha
Vše o vínech, 
vinotékách 
a vinařích 
v Našem
REGIONU

vyjde 
1. 11. 2012

Víno 
2012

Buďte vidět v příloze

Kontaktujte mě

Jan Kábrt

T: 774 488 915

E: kabrt@nasregion.cz

uzávěrka 25. 10.

Alternativní 
trest

Českou republikou obchází 

strašidlo v podobě otravy metyl-

alkoholem. Smrt si neúprosně 

vybírá svoji daň v podobě úmr-

tí dalších konzumentů smrtel-

ného koktejlu. Díky mravenčí 

práci policie se daří postupně 

rozkrývat síť distributorů, kteří 

neujdou spravedlivému posti-

hu. Jaký trest si zaslouží jedinec 

prahnoucí po zisku tak, že ne-

váhá prodávat jed? Uvědomuje 

si vůbec následky svého jedná-

ní? Nebo je vidina získaných 

peněz tak silná, že mu nadob-

ro zatemnila rozum? Dochází 

mu, kolik životů zmařil a s nimi 

i dalších lidských osudů? Kolik 

rodin bude bez otců – živitelů 

a matek, které už jejich dítě ni-

kdy neuvidí? Ano, trestní zákon 

na takové skutky pamatuje. 

Mě však napadl „alternativní“ 

trest. Prokázané pachatele po-

užít v rámci výkonu trestu při 

testování nezávadnosti ulože-

ného alkoholu ve skladech. Za-

pojit je do stejné ruské rulety, 

kterou přichystali nám zákaz-

níkům. Jaký je váš názor? Pište 

na e-mail huml@nasregion.cz 

(kh)

GLOSA

BENICE – Již první 
pohled na dřevěný masív 

Parku Holiday vás upoutá 
svou majestátností, ale 

i pocitem klidného zázemí 
a organického sepjetí 

s přírodou. Téměř s jistotou 
by člověk čekal, že se někde 

tady objeví vzducholoď. 
Nebo letadlo – navlas 

podobné tomu od malíře 
snů a fantazie Kamila 

Lhotáka. Až takhle poeticky 
může na někoho působit 

architektonické pojetí areálu 
pro volný čas v Benicích, 

který dnes slaví
5 let své existence.

Místní téma číslo jedna 

je již několik týdnů nový 

územná plán. K horkému 

tématu v Březové-

Olešku se vyjádřilo jak 

zastupitelstvo v čele 

se starostou Martinem 

Bernardem,  tak druhá 

strana, která se snažila 

nespokojenost s dnes 

již původním návrhem 

územního plánu řešit 

referendem. Zdá se, že 

obě strany budou nakonec 

spokojené, i když to 

tak ještě nedávno 

zdaleka nevypadalo.

INZERCEINZERCE

PARK HOLIDAY V BENICÍCH

Perla regionu slaví 5 let!
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Vyzkoušejte, jaké je 

to být členem? 

Odpovězte na soutěžní 

otázku a vyhrajte týdenní 

členství v klubu a můžete po 

dobu jednoho týdne využívat 

všechny aktivity, které Park 

Holiday nabízí. Napište 

nám, v jakém roce byl 

otevřený Park Holiday, na 

adresu pokorny@nasregion.cz.

První tři správné  

odpovědi vyhrávají.

Krajský soud 

v Praze rozhodl 1.10. 2012 

ve prospěch přípravného výboru 

a podporovatelů referenda: 

Návrh na konání místního referenda 

v obci Březová-Oleško ze dne 19. 8. 2012 

nemá nedostatky. 

Tímto bylo potvrzeno 

nezákonné vrácení návrhu 

starostou obce.

„Rozhodla jsem se změnit celkový životní styl, zejména zařadit pravidelný pohyb. 

Členství v klubu Park Holiday mi umožňuje věnovat se více sportovním 

aktivitám, které mohu dle libosti kombinovat. A vše pod jednou střechou,“ říká 

Veronika, mladá podnikatelka, která do Benic jezdí až z Brandýsa nad Labem.

Referendum hýbe Oleškem

Přijďte volit 12.–13. října
Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje

STRANA 6

pokračujeme
dalším kolem SOUTĚŽ

Vyhrajte

auto!na víkend
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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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BAROCHOV – ŘEHENICE
9. 10.  9.30 hod. 
Ekoprogram – Babí léto – se uskuteč-

ní ve školce, děti se dozví, co je to „babí 

léto“, a společně s pavouky si usoukají 

pavučinky. Dále si poví o přípravách 

některých zvířátek na zimu. Poznají 

druhy, které si užívají zimních radová-

nek, a naopak ty, které celou sněhovou 

nadílku prospí. Poznají i ty, kteří odlétají 

do teplých krajin. MŠ Pomněnka

17. 10. v 9.30 hod. 
Hudební program: Abeceda, děti si 

zazpívají písničky začínající na jednot-

livá písmenka v abecedě. U každého 

z nich budou objevovat kouzla jednot-

livých povolání, těch běžných i těch 

zapomenutých, o kterých však dodnes 

děti znají písničky (třeba o B-bednáři, 

C-cibuláři, O-ovčákovi či P-pecaři atd.). 

Ústřední melodií tohoto pořadu je pís-

nička Dělání. MŠ Pomněnka

18. 10. v 10 hod. 
První „školeníčko“ zubní hygieny 
„Zoubky jako perličky“ – děti budou 

motivovány k čištění zoubků pohád-

kou o Bacilovi Cecilovi. Individuálně si 

procvičí techniku čištění zoubků. MŠ 

Pomněnka

23. 10.
Indiánský den „čuta-čuta“. Prosíme 

maminky, aby oblékly své děti za in-

diány a indiánky (čelenky si vyrobíme 

ve školce). Čeká nás dopoledne plné 

soutěží a her (jízda na koni, navlékání 

korálků, malování indiánských symbolů 

na týpí, tanec kolem ohně s bojovým 

pokřikem, bubnování, přechod po laně 

nad hlubokou propastí, hod šišek na 

divokého medvěda, chytání dravých 

ryb, dýmka míru...). MŠ Pomněnka

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

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahra-

dy 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

DAVLE
5. 10. 15.30 hod.
Dýňobraní ve školní družině. Přijďte 

si vydlabat svou dýni do ZŠ Davle

6. 10. od 9.00
Keramika pro dospělé. Pojďte zapojit 

fantazii a rozpohybovat hrnčířský kruh. 

V sobotu v ZŠ Davle  

20. 10. 14.00 – 16.00 hod.
Drakiáda a údržba vysazené aleje. 
Městys Davle srdečně zve na DRAKIÁ-

DU spojenou s akcí „STROMY POTŘE-

BUJÍ VAŠI PÉČI“. Podílejte se na spo-

lečné údržbě loni vysázených stromů! 

Během pouštění draků budeme převa-

zovat ukotvení stromů a instalovat ce-

dulky. S sebou vezměte: draka, kleště 

štípačky, kladivo, rukavice a dobrou ná-

ladu. Pokud je to možné, auto ponechte 

doma. Místo: polní cesta mezi Davlí 

a Měchenicemi, nová alej – Davle

DOLNÍ BŘEŽANY
6. 10.
Rybářské závody na mlynářském 
rybníce pro dospělé. Losování chyta-

cích míst 8.00 hod., zájemci se mohou 

hlásit na 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, občerstvení 

zajištěno.

DOLNÍ JIRČANY
20. 10. od 13.00 hod.
Drakiáda. Draci se budou pouštět na 

hřišti v Dolních Jirčanech. Těší se na 

vás SK Čechoslovan. Ať nám na již páté 

drakiádě pořádně fouká!

JÍLOVÉ U PRAHY
Kurzy v Kulturním centru. V průběhu 

září se opět naplno rozběhnou kurzy 

v sále kulturního centra – Cvičení pro 

seniory, Powerjóga, Pilates a možná 

i další. Podrobnosti naleznete na www.

jilove v sekci kultura

KUNICE
5. 10. od 18.00 hod.
SUSHI večer – gastro akce

6. 10. od 9.30 hod.
Minitenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

10. 10. 
Přehlídka dravců. Program pro vý lety 

MŠ a ZŠ. Sokolník představí dětem 

jednotlivé dravce a předvede nacvi-

čené triky.

13. 10. od 9.30 hod.
Babytenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

14. 10. od 9.30 hod.
Golfový  turnaj. Turnaj pro nere-

gistrované členy. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

20. 10. od 9.30 hod.
Tenis čtyřhra – dospělí. Turnaj pro 

neregistrované členy. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

21. 10. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Turnaj pro 

neregistrované členy. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

23. – 24. 10. od 18.00 hod.
Speciální nabídka čerstvý ch ryb, de-

gustační menu z ryb.

24. 10. od 18.00 hod.
Degustačnímu menu – snoubení po-

krmů s víny

27. 10. 16.00 – 20.00 hod.
Halloween. Pohádková akce pro děti, 

které se nebojí čarodějnic, čertů, upí-

rů, strašidel a duchů. Převlékněte se, 

děti, za vaše oblíbené strašidélko a zú-

častněte se módní přehlídky strašidel. 

Přidejte se k našim upírům a projděte 

s nimi strašidelnou cestu. Nezapomeňte 

si vzít lampionek do průvodu světý lek. 

Čas duchů právě začíná! Akce se koná 

za každého počasí!

OKROUHLO
Od 27. 9 do 8. 11.
od 17.30 do 19.30 vždy ve čtvrtek
Kurz keramiky pro dospělé – Dílna 

Okrouhlo. Občanské sdružení Dílna 

Okrouhlo zve na letos již druhý ročník 

kurzu keramiky. Přijďte si odpočinout 

od každodenních starostí při tvořivé 

práci. Společně vytvoříme nástěnné ho-

diny, aromalampu, keramickou loutku 

a mnoho dalšího... a hlavně strávíme 

příjemný čas v kruhu příjemných lidí 

:-) Více info na www.dilna-okrouhlo.

webpark.cz

PSÁRY
13. 10. od 13.00 hod.
Havelské posvícení na hřišti v Psárech 

se uskuteční v sobotu na hřišti v Psá-

rech. Na programu je od 13.00 hod. zá-

pas pánů nad 50 let a psárských holek 

od 15 do 70 let. Od 16.00 hod. mistrov-

ský zápas SK Rapis Psáry a Hostivice. 

Zábavné odpoledne pro děti, v průběhu 

dne posezení s heligonkami. Od 19.00 

hod. posvícenecká zábava – hudba 

Václava Havlíčka, zpěv Doris. A samo-

zřejmě nebude chybět občerstvení.

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

ŠTIŘÍN
7. 10.
Den Hanuše Ringhoffera. Akce s bo-

hatým programem pro dospělé i děti, 

prohlídka zámeckých interiérů, pod-

zimním parkem provází Václav Větvička. 

Vstupné 100,- Kč

7. 10. 17.00 hod. 
Sukův hudební Štiřín. TRIO ARUNDO 

(hoboj, klarinet, fagot). Mozart – Bach – 

Tomasi – Beethoven. Vstupné 250,- Kč. 

Předprodej vstupenek na recepci – Tel.: 

255736111-2 a v síti TICKETSTREAM

17. 10.
Větvičkova poradna pro veřejnost. 
Možnost zakoupení knih. Dům ATIS 15-

18 hod. Vstup – zdarma

20. 10. 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY. MELANIE SCHOLTZ 
QUARTET Vynikající jazzová zpěvač-

ka „velký černošský hlas z Kapského 

Města“. Melanie Scholtz – zpěv, Bokani 

Dyer – piano, Lukas Kytnar – kontrabas, 

Roman Vicha – bicí. Vstupné 300,- Kč. 

Předprodej vstupenek na recepci – Tel.: 

255736111-2 a v síti TICKETSTREAM

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 horole-
zecké stěně nejen pro dospělé. Více 

informací na www.akimovaskolicka.

vesele.info. Mateřská škola – Akimova 

školička s.r.o., Hlavní 62, Zvole. Tel.: 

732280131, 605474117, www.akimo-

vaskolicka.vesele.info

Změna programu vyhrazena.

ZVEME VÁS NA KONCERT

Zlatý Anděl za 
nejlepší DVD!

radim hladík

unplugged

Rezervace a prodej vstupenek: Park Holiday, 
Květnového povstání 194, Praha 10, 
tel.: 267 268 111, e-mail: info@parkholiday.cz

22. 11. 2012 
od 19.00 h
v Parku Holiday

2

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

shop (Br) / store (Am)

shop assistant (Br) / sales clerk (Am) /

salesperson / salesman / saleswoman

department store

shopping centre (Br) / mall (Am)

souvenir shop (Br) / store (Am)

market / street vendor

VAT

Hello, can I help you?

Are you being served / helped?

What can I do for you?

I‘m just looking, thanks.

Excuse me, how much is this map? / 

how much does this map cost?

How much is that map over there?

It´s / It costs 1 pound twenty (pence).

2 dollars fifty (cents)

1 euro forty (cents)

It´s (pretty) cheap / expensive.

The price is reasonable.

It´s a bargain.

Sale

Do you sell guides / guidebooks to 

Scotland?

Yes, on the top shelf.

I´d like this card / postcard.

Where can I get a stamp (for this card)?

At the post office.

You can get stamps at the cashier /

at the cash desk / at the check-out.

clothes shop (Br) / store (Am)

menswear / ladieswear / childrenswear 

Have you got / Do you have anything 

different / cheaper / better / larger / 

smaller?

I´m looking for flip-flops like these 

but in blue.

Could / Can I try on this shirt?

Nakupování

obchod

prodavač(ka)

obchodní dům

nákupní centrum

obchod se suvenýry

tržiště / pouliční prodavač(ka)

daň z přidané hodnoty

Dobrý den, mohu vám nějak pomoct?

Jste obsluhován?

Co pro vás mohu udělat?

Jen se dívám, díky.

Promiňte, kolik stojí tato mapa?

Kolik stojí ta mapa tamhle?

Stojí 1 libru dvacet (pencí).

2 dolary padesát (centů)

1 euro čtyřicet (centů)

Je to (docela) laciné / drahé.

Ta cena je rozumná.

Je to výhodná koupě.

Výprodej

Prodáváte průvodce po Skotsku?

Ano, na horní polici.

Chtěl bych tuto pohlednici.

Kde mohu koupit známku (na ten pohled)?

Na poště.

Můžete si koupit známky u pokladní /

u pokladny.

obchod s oblečením

pánské / dámské / dětské oblečení (nápis)

Nemáte něco

jiného / lacinějšího / lepšího / většího / 

menšího?

Sháním vietnamky jako jsou tyto, 

ale v modré. 

Mohu si vyzkoušet tuto košili?

INZERCEINZERCE

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

SCHOPNÉHO
OBCHODNÍKA

Schopnosti a dovednosti:
 Kreativita
 Vyspělá osobnost
 Týmový hráč
 Schopnost pracovat v týmu
 Pracovitost

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

Nabízíme:
 Firemní podporu prodeje
 Stabilitu
 Odměnu dle výkonu

Kontaktujte:

Zbyněk Pokorný

tel.: 774 488 904

e-mail: pokorny@nasregion.cz

JNT MEDIA – stabilní moderní společnost 

hledá pro rozšíření týmu

REDAKTORA

www.zamekberchtold.cz

Halloween 27. 10.
Děti, převlékněte se  

za oblíbené strašidélko. 
Zúčastněte se módní přehlídky  
a projděte si strašidelnou cestu.

Lampionky s sebou!
Akce se koná od 16:00 do 20:00  

a za každého počasí!

INZERCEINZERCE

Den 
otevřených 
dveří 
MŠ RATOLEST 
Petříkov
9. 10. 2012  8:30 – 12:00

ZŠ PARENTES 
Dobřejovice
12. 10. 2012 14:00 – 16:00

www.parentes.cz

INZERCEINZERCE
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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



Již půl roku byla rezervována 

venkovní akce pro děti, pojatá ve 

smyslu indiánského rozloučení 

s létem. Jak se ukázalo, nebyla na 

objednávku jen tato show, ale i po-

časí, neboť 18. 9. jsme zažili asi po-

slední skutečný letní den. Od rána 

přicházelo do školky plno malých 

indiánů a indiánek, ale i kovbojů 

a „cowgirls“. Nutno zdůraznit, že 

některé kostýmy byly naprosto 

úžasné, a moc děkujeme rodičům 

a prarodičům, kteří tímto způso-

bem pomohli umocnit svým rato-

lestem neobvyklý zážitek.

Největším zážitkem byla bezespo-

ru pro všechny jízda na ponících 

Kryštofovi a Lolince. Celým pro-

gramem nás provázeli čtyři indiá-

ni, kteří předali dětem na závěr za 

statečnost, obratnost a spolupráci 

indiánské omalovánky. Všichni 

naši prckové si zaslouží obrov-

skou pochvalu za snahu, zvládnutí 

všech úkolů a pěkné chování. V říj-

nu nás čeká další větší akce, kdy 

vyjedeme do stanice na ochranu 

ohrožených a handicapovaných 

živočichů v Hrachově.

HAWK, Mgr. Jana Boučková – ředitelka MŠ

Možná proto, že si sami uvědo-

mujeme, že čas je neúprosný a že 

za pár let budeme v jejich situaci 

my, jsme se rozhodli uspořádat 

pro ně setkání. V pátek 14. září 

jsme se s nimi sešli v naší školní 

jídelně. K poslechu a tanci jim 

hrála dechová hudba, šikovné ku-

chařky jim připravily něco dobré-

ho k zakousnutí, hrdlo si mohli 

svlažit dobrým vínem nebo dob-

ře vychlazeným hořkým mokem. 

Úderem půl páté začali přicházet 

první nedočkaví hosté. Sál se ve 

velmi krátké době zaplnil a nám 

pořadatelům malinko tuhnul 

úsměv na rtech, protože reálně 

hrozilo, že se všichni nevejdou, 

a to jsme z těchto důvodů pozvali 

jen seniory nad 65 let. 

Příští rok si toto setkání určitě zo-

pakujeme, pravděpodobně bude-

me muset zvolit větší sál, protože 

při druhém ročníku bychom se 

do školní jídelny asi nevešli. Těm, 

kteří přišli, chceme poděkovat, 

protože možná ani netušíte, že 

tím obdarovaným jste nebyli vy, 

ale my. Nadávek a kritiky si my 

zastupitelé užijeme hodně, takže 

vaše pochvala a spokojený úsměv 

na rtech byl tím správným balzá-

mem pro naše duše. Děkujeme 

a za rok na shledanou.

Martina Filipová, starostka

z obcí 3Čtvrtek 4. 10. 2012 • JV 20

KRÁTCE KRÁTCE

Sokolové slavili 
stovku

PYŠELY – Minulou sobotu 

oslavili sté vý ročí založení 

Sokola nejen zasloužilí a sou-

časní členové místního spol-

ku, ale i řada občanů a hostů. 

„Spolu s hasiči vytváří kultur-

ní dění, a to včetně ochotnic-

kého divadla,“ ocenil přínos 

spolku starosta města Stani-

slav Vosický . Sobotní oslava 

začala dopoledne na náměs-

tí, odkud se průvod účastní-

ků po položení věnců k po-

mníku vypravil k sokolovně, 

kde na dvoře představitelé 

spolku a města zasadili pa-

máteční lípu. V sále sokolov-

ny byla připravena vý stava 

historický ch fotografií a na 

zahradním pódiu se střídaly 

taneční soubory se cvičenka-

mi sletové skladby a divadel-

ními představeními. 

(red/mk)

Nalezen kříženec 
rotvajlera

JESENICE – Dne 23. 9. v od-

poledních hodinách byl ne-

daleko golfového odpaliště 

ve Zdiměřicích nalezen pes. 

Jedná se pravděpodobně 

o křížence rasy rotvajler, 

černé barvy, fena, bez vi-

ditelných známek zranění, 

bez obojku. Bližší informa-

ce o nalezené fence Vám 

poskytne Obecní policie Je-

senice na telefonním čísle: 

241 021 717, 775 775 978.

Děti s sebou!
DOLNÍ BŘEŽANY – Nový 

outdoor fitness program 

Fitmami pro maminky na 

mateřské dovolené. Lekce 

jsou určené pro všechny 

maminky, které mají doma 

miminko nebo batole (dítě 

do 4 let), nemají hlídání 

a chtějí udělat něco pro sebe 

a svou postavu. Lekce se ko-

nají každé úterý od 10.00 do 

11.00 hodin v Mlynářském 

a Keltském parku. Sraz je 

vždy 5 minut před začátkem 

lekce u hasičské zbrojnice. 

Rezervace místa a více info 

u instruktorky Lucie Jiříko-

vé na tel. 606 489 411 nebo 

jirikova.lucie@seznam.cz, 

www.fitmami.cz. Začínáme 

2. 10. 2012. 

Ukliďme si svou obec
HERINK – Sbor dobrovol-

ných hasičů a Obecní úřad 

Herink pořádají ve dnech 

27. a 28. 10. pravidelnou 

podzimní: „úklidovou bri-

gádu obce“ za účasti dob-

rovolníků z řad obyvatel 

naší obce. Prosíme všech-

ny, kteří mají zájem pomo-

ci nebo půjčit pracovní ná-

řadí (křovinořez, kolečko, 

hrábě apod.), aby kontak-

tovali pana Jaroslava Smo-

laře (starosta SDH Herink) 

na tel. 777 190 687 ohledně 

organizace práce (počet, 

nářadí, profese atd.). Dě-

kujeme všem pomocníkům 

za vaši účast a pomoc.

Sraz v sobotu 27. 10. v 8.00 

hodin před hasičskou 

zbrojnicí (budova obecního 

úřadu). Pracovní rukavice 

s sebou. 

Žena jako vlčí mák
PSÁRY – Hana Maciuchová 

jako Žena vlčí mák ve čtvr-

tek 11. října od 19.30 hodin.  

Žena vlčí mák je monodra-

ma francouzské autorky 

Noelle Chateletové, které 

již dva roky mohou v po-

dání vynikající české he-

rečky Hany Maciuchové 

vidět i čeští diváci. Příběh 

se vysmívá moderní době, 

která je posedlá kultem 

mládí a často v ní není mís-

to pro staré. Stárnoucí vdo-

va Marta, které bude brzy 

sedmdesát let, žije již jen 

vzpomínkami a jediným 

rozptýlením jsou navštěvy 

cukrárny. A právě zde se 

díky výbuchu bomby se-

známí se starším mužem 

a pozná, že láska není jen 

výsadou mládí. Pokud máte 

rádi silné příběhy, smích 

i pláč, jste mladí či dříve 

narození, představení Žena 

vlčí mák je tím pravým pro 

vás! Zajistili jsme 45 vstu-

penek za zvýhodněnou 

cenu 180 Kč (původní cena 

300 Kč). Cesta autobusem 

ze zastávek Psáry, OÚ Psá-

ry a D. Jirčany do Kameni-

ce a zpět je opět ZDARMA 

panem Adámkem, odjezd 

v 18.45 hodin.

Hledá se majitel
MODLETICE – V obci Mod-

letice se dne 20. 9. 2012 na-

šla fena křížence, bez čipu 

a bez identifikační známky, 

viz. foto. Prosíme o pomoc 

s identifikací majitele psa. 

V případě ifnormací se ob-

raťte na Obecní úřad Mod-

letice, p. Lenka Horníková, 

telefon: 323 637 107 nebo 

603 166 989.

Nehoda s dobrým 
koncem

VŠECHROMY – U ošklivě 

vypadající nehody s dobrým 

koncem zasahovali záchra-

náři z Říčan. Nedaleko obce 

Všechromy havarovala mla-

dá řidička osobního auta, 

kde v plné rychlosti narazila 

do stromu. Vše nasvědčova-

lo tomu, že neměla zapnu-

tý bezpečnostní pás. Žena 

měla obrovské štěstí, z ne-

hody vyvázla jen s úrazem 

kotníku. Zachranáři jí po 

kontrole zdravotního stavu 

a ošetření převezli do vino-

hradské nemocnice v Praze 

k dalšímu vyšetření.

Tereza Janečková

Na střeše hořelo
VIDOVICE – 20. září přijala 

v 17.00 linka tísňového vo-

lání Hasičského záchran-

ného sboru Středočeského 

kraje informaci o požáru 

střechy ve Vidovicích v are-

álu firmy Pragosoja. Na 

místo byla vyslána profe-

sionální jednotka ze stani-

ce Říčany s technikou CAS 

15 Mercedes Benz, CAS 

32 Tatra 815 a AZ 30 Mer-

cedes Benz. Jako posilové 

jednotky byly vyslány SDH 

Mnichovice, Velké Popovi-

ce a Senohraby. Po příjez-

du na místo hasiči zjistili, 

že došlo k požáru střechy 

na ploše zhruba 2×3 metry. 

Hasiči provedli rozebrání 

střechy a jednotlivá ohnis-

ka v zateplení zlikvidovali. 

Výše škody a příčina vzniku 

jsou v šetření. (red)

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

INZERCEINZERCE

Večer dobré nálady

Oblak čpavku

První nehoda: 16. září v Davli 
před dvaadvacátou hodinou: 
Osmnáctiletá řidička jedoucí ze 

směru od Štěchovic na Prahu 

nezvládla svůj vůz Mercedes 

a bočně havarovala do stromu. 

Při nárazu dvacetiletý spolujez-

dec utrpěl zranění v takovém 

rozsahu, která se neslučovala se 

životem, a na místě jim podlehl. 

Dívka rovněž utrpěla vážná po-

ranění a na místo byla přivolána 

i letecká záchranná služba s lé-

kařem. Bohužel i přes poskytnu-

tou první pomoc a péči záchra-

nářů se nepodařilo zachránit 

její mladý život. Silnice byla po 

dobu zásahu záchranářů na 

místě, dokumentování a odklí-

zení následků této tragické udá-

losti do ranních hodin uzavřena 

a doprava odkláněna po objízd-

ných trasách.

Druhá nehoda ve Štěchovicích 
19. září v 17.45 hodin:
Zde šestasedmdesátiletý řidič 

jedoucí ve vozidle VW Passat je-

doucí od Davle na Slapy z dosud 

neznámých příčin sjel s vozi-

dlem vpravo mimo komunikaci 

a narazil do zaparkovaného vo-

zidla Ford Ka. Nárazem se však 

vozidlo nezastavilo a pokračo-

valo v jízdě dál, přičemž přední 

částí vozu narazilo do třiapade-

sátileté chodkyně. Žena byla ná-

razem odhozena přes odstave-

ného Forda a dopadla přímo do 

prodejních prostor stánku s ovo-

cem a zeleninou. Neovladatelný 

Passat pak následně narazil do 

dřevěných stojanů tohoto stán-

ku. Chodkyně při a po střetu 

s vozidlem utrpěla vážná pora-

nění, se kterými byla leteckou 

záchrannou službou transporto-

vána do nemocnice. 

nprap. Zdeněk Chalupa,

tiskový mluvčí PČR Praha venkov-Jih

Totálně zdemolované auto, 

dva mrtví, vážná zranění. Ke 

dvěma dopravním nehodám 

došlo v rozmezí tří dnů na 

silnici č. II /102 procházející 

Davlí a Štěchovicemi

VRANÉ NAD VLTAVOU  
Generace seniorů to 

v dnešní hektické době 
nemá jednoduché. Ze všech 

stran se na ně valí různé 
nepříjemnosti, zdražuje se 

kde co, valorizace důchodů 
v nedohlednu, jejich okolí 

na ně má stále méně času 
a oni mnohdy žijí v osamění. 
Nemají si s kým popovídat, 

komu se svěřit, s kým strávit 
příjemné odpoledne.

Škola plná indiánů
KAMENICE – „Velké“ letní 

prázdniny jsou za námi a my 
jsme přivítali spoustu nových 
kamarádů.  Školní rok začal 
ve znamení nového školního 
loga – parníčku se smějícím 

se smajlíkem. Pro ty, kteří 
naši mateřinku neznají, 

musíme vysvětlit – budova 
totiž svou stavbou připomíná 

skutečný parník.

VELKÉ POPOVICE – Tři za-

chráněné osoby. Takto to vypa-

dalo ve středu 19. 9. u Zimního 

stadionu ve Velkých Popovicích. 

Na místo byli ihned po havá-

rii vysláni profesionální hasiči 

z Říčan se 4 vozy. Dále na místo 

byly povolány jednotky dobro-

volných hasičů z Lojovic a pro 

jistotu i ze Senohrab. Celý zásah 

komplikoval hasičům vítr a fakt, 

že se v době havárie nacháze-

li na ledové ploše hráči, kteří 

zrovna měli trénink. Ihned po 

přijezdu všech jednotek se pro-

fesionální hasiči vydali ve spe-

ciálních oblecích (OPCH 90) do 

budovy na průzkum, při kterém 

bylo zjištěno, že se v budově na-

cházejí osoby. Tři se zatím stihly 

nadýchat jedovatého čpavku na-

tolik, že je hasiči museli vyvést 

z objektu za pomoci kyslíkových 

kukel a jeden na tom byl tak 

špatně, že bylo zapotřebý eva-

kuovat na nosítkách. Venku me-

zitím stavěli lojovičtí dobrovolní 

hasiči dekontaminační zónu. 

Poté pomáhali všem, co vychá-

zeli z budouvy, s dekontaminací 

a se svlékáním zasažené vystroje 

a vyzbroje. Po ukončení zásahu, 

uklizení všech věcí a kontrole, 

zda je vše v pořádku, následo-

val nástup, při kterém bylo celé 

cvičení vyhodnocené. Ano. Celá 

tato událost byla naštěstí jen 

cvičení. Po vyhodnocení a upo-

zornění na to, při čem a na co je 

třeba se do budoucna zaměřit, 

se všechny jednotky rozjely na 

své základny. Tam budou zatím 

potichu stát a čekat na to, až je 

opět siréna pošle někomu na po-

moc. Foto a video z tohoto cviče-

ní jsou opět na našich stránkách 

www.sdh-lojovice.cz.

za SDH Lojovice, Juriš Pavel

Tady přestává legrace
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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.

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
Vodní postele

zdravotních m

ZDRAVÉ
SPANÍ

Nábytek
Vodní posteleVodní postele

Nábytek

í hh m
Získali jsme ocenění OBCHODNÍK ROKU

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

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

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

Nabízím k prodeji prostornou vilu v obci Herink u Průhonic. 
Kvalitně provedená stavba s vysokými stropy, 4 ložnicemi, 
2 koupelnami, vzdušnou, plně vybavenou kuchyní a velkorysým 
obývacím pokojem bude Vaším novým domovem.

Vila Vám svým nadčasovým designem, originálním interiérem 
a atmosférou francouzské Provence navodí pocit dovolené ve 
vlastním domě po celý rok.

Na pozemku 961 m2 kvetou rostliny a příjemně stíní stromy, 
v dvougaráži parkují Vaše auta, zatímco Vy užíváte plochu 256 m2.

NNNNaabbíízzííí ímímím kkk ppprrroooddeje ii ppprrrrooooosssssttttttoooooooorrrrrrrnnnnnNNNN bbíí í k ddd jjjiii ttt

CENA  K JEDNÁNÍ: 13,1 mil.  Kč

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ 
SKLADU 
OBUVI A TEXTILU
středa – čtvrtek 10. – 11. 10. 2012 
od 8,00 do 17,00

Dámská zimní obuv od 250,- Kč

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

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

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

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

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

Kontaktujte mě 
Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: kabrt@nasregion.cz

Buďte vidět
v Našem REGIONU



Helena Langšádlová, TOP 09
Za zásadní po-

važuji oddělení 

tranzitní dopra-

vy od ostatní. 

Tranzitní do-

pravu je nezbyt-

né usměrňovat, 

aby co nejmé-

ně zatěžovala život ve městech 

a obcích a neničila komunikace. 

Zavedeme systém Metropolitní 

integrované dopravy (MID), tedy 

spojení dosud fungujících systé-

mů dopravy v Praze a v našem 

kraji do jednoho celku. Cestující 

budou používat jednu jízdenku 

na celém území Středočeské-

ho kraje i Prahy. Pražský okruh 

rozhodně nepovede po trase, 

kterou zakreslil Dr.D. Rath do 

Zásad územního rozvoje kraje. 

Pokud budou vydána příslušná 

územní rozhodnutí, povede po 

trase, která již byla ve VUC Praž-

ského regionu.

Kraj je zřizovatelem středních 

škol. V této souvislosti považuji za 

zásadní strukturu oborů, která má 

odpovídat situaci na trhu práce, 

tak aby absolventi měli co nejlep-

ší uplatnění. Proto při stanovová-

ní této struktury je nezbytná spo-

lupráce se zaměstnavateli i úřady 

práce. Zaměstnanost zvýšíme 

i zlepšením mobility obyvatel na-

šeho kraje.  Naše ekonomika a za-

městnanost  je výrazně závislá na 

exportu, proto jsem jako poslan-

kyně předložila dva návrhy záko-

nů, které export podporují. 

Josef Řihák, ČSSD
Pokud ČSSD uspěje ve volbách, bu-

deme pokračovat v rekonstrukcích 

krajských silnic, do jejichž obnovy 

kraj v letech 2009 – 2011 investoval 

7,2 miliardy korun. Chceme pokra-

čovat v rozvoji 

Středočeské in-

tegrované dopra-

vy a v postupné 

obnově regionál-

ních vlaků. Chce-

me udržet rozsah 

železniční dopra-

vy v kraji. Budeme rovněž dále zlep-

šovat podmínky pro cyklistickou 

dopravu na území Středočeského 

kraje.  Pomůžeme obcím omezo-

vat tranzitní kamionovou dopravu, 

podpoříme budování obchvatů 

a přeložek silnic II. a III. třídy. Praž-

ský okruh by měl vést územím, na 

kterém se shodne většina obyvatel, 

která v dotčené lokalitě žije.

Významnou podporu pro malé 

a střední podniky nabízí Fond roz-

voje obcí a měst, který představuje 

zdroj zakázek. ČSSD zřídila také 

Středočeský fond cestovního ruchu 

a podpory podnikání. Podpoříme 

opět 

cestovní ruch, který je 

perspektivním odvětvím regionál-

ního hospodářství. Podpoříme jej 

výstavbou ubytovacích zařízení, 

zvyšováním možností rekreačního 

vyžití, investováním do lázeňství, 

wellness programů a posílením 

propagace a slevových programů 

pro turisty. Budeme se inspirovat 

podobnými systémy, které fungují 

v zahraničí. 

Petr Zavadil
Svobodní
Pražský okruh, 

zvláště pak jeho 

severní část, by 

měl vést v pů-

vodní plánova-

né trase. Nové 

vedení kraje by mělo vynaložit 

veškeré úsilí k jeho dostavbě. 

Dokud nebude okruh úplně do-

končen, není možné očekávat 

výrazné zlepšení dopravní situace 

v nejbližším okolí Prahy. Je nutno 

umožnit otevřenou konkurenci 

v silniční a železniční dopravě na 

území kraje financované či spo-

lufinancované z krajského roz-

počtu. Zaměřit se na užší spolu-

práci s Magistrátem hl. m. Prahy 

v rámci této problematiky. Tyto 

kroky povedou k vyšší dostupnos-

ti a zkvalitnění veřejné dopravy na 

území našeho kraje.

Otázka zachování či nezachování 

drobných a středních podniků 

náleží spíše poslancům, senáto-

rům či ministrům. Na této úrovni 

se tvoří zákonné normy, které zá-

sadním způsobem ovlivňují pod-

nikání. Kraj, ve spolupráci s ob-

cemi, může podnikání podpořit 

jasnou a dlouhodobou koncepcí 

územního rozvoje kraje nepod-

léhající častým a nekoncepčním 

změnám. Jsem zásadně proti ja-

kékoliv přímé finanční podpoře 

firem krajem. Ať už formou do-

tací, půjček či záruk. Kraj nemá 

podnikat ani nahrazovat banky 

nebo soukromé investory.

Tomáš Vaněk
ODS
Drobné a střed-

ní podnikání 

pokládá ODS za 

nezbytné pro 

zvýšení kvality 

života ve StČ kra-

ji, protože vytváří pracovní příle-

žitosti a snižuje závislost občanů 

na státu. Omezuje i každodenní 

migraci za prací, která klade zvý-

šené nároky na dopravu, životní 

prostředí a zvyšuje životní ná-

klady. Situace, kdy se části kraje, 

zvláště v okolí velkých měst, mění 

jen na noclehárnu, je alarmující.

Proto budeme tento typ podni-

kání všestranně podporovat, a to 

jak organizačně, tak především 

snížením administrativní zátě-

že. To se samozřejmě týká i ze-

mědělství, kde podpoříme pře-

devším malé farmy, živočišnou 

výrobu a regionální výrobky.

Roman Jandík
ODS
Obnova a moder-

nizace infrastruk-

tury – silniční, 

železniční i lod-

ní – má zásadní 

dopad na mobi-

litu obyvatel a tím i zaměstnanost. 

Netýká se to pouze dokončení 

pražského okruhu, který je pro kraj 

bezesporu klíčovým projektem, 

ale jedná se i o napojení menších 

a od Prahy vzdálenějších obcí na 

dopravní síť propojující Středočes-

ký kraj s hlavním městem. Stěžej-

ní otázkou budou ovšem finance. 

Kraj patří mezi nejzadluženější 

veřejné subjekty v republice, pro-

to bude potřeba silně redukovat 

provozní náklady a vyhnout se po-

pulistickým slibům typu bezplatné 

žákovské jízdné. 

Svatopluk Černý
DSSS
Řešení se netý-

ká jen oblasti 

okolo Prahy, 

ale celé ČR. 

Ideální je do-

stavit „okruhy“ 

a lépe je propojit s dálnicemi. 

Chápu i ochránce přírody, ale 

v určitých případech ekologové 

brzdí dostavbu dálnic a to není 

možné. Protesty proti „praž-

skému“ okruhu mohou být 

oprávněné, ale i přesto jsem pro 

jeho výstavbu. Souhlasil bych 

s navrhovanou Rathovou vari-

antou středočeského okruhu.

Co se příměstské dopravy týče, 

tak hlavním znakem by měla být 

jednoduchost. Měl by ji řídit je-

den podnik (ideálně státní), pro-

tože cestující nemohou být ru-

kojmím soukromého dopravce.

DSSS je samozřejmě pro za-

chování českých drobných 

a středních podniků. Hlavně ty 

drobné živnostníky a řemeslní-

ky bychom chtěli podporovat. 

Nadnárodní firmy sem „přivá-

ží“ zaměstnance z ciziny a náš 

člověk je pak outsider. Jsme pro 

finanční podporu. Zejména pak 

lepší přístup k úvěrům pro začí-

nající živnostníky (řemeslníky) 

s výhodnějšími úroky. Peníze 

by však šly rovnou z banky na 

nákup potřebného zařízení pro 

podnikání a do splacení by byly 

majetkem banky – jakási forma 

leasingu. To by zamezilo tomu, 

aby peníze podnikatel nepoužil 

na něco jiného. (red)
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Helena Langšádlová
kandidátka na hejtmanku

STŘEDNÍ ČECHY JSOU ROZKRADENÉ
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE Změňte to 12.–13. října

VÍME KUDY K PROSPERITE
• Nedopustíme zánik venkovských škol jako základních center vzdělanosti v obcích.
• V dopravních uzlech vybudujeme přestupní terminály mezi hromadnou i individuální dopravou, včetně parkovišť

pro jízdní kola a mopedy.
• Dopravní obslužnost zlepšíme vybudováním jednotného Metropolitního integrovaného systému, na kterém

se budou podílet kraje, obce a hlavní město.
• Posílíme spolupráci kraje se zaměstnavateli a úřady tak, abychom zlepšili možnost uplatnění

absolventů na pracovním trhu.
• Podpoříme vznik nových technologických center a vědeckých a výzkumných ústavů.

Mgr.
Petr HANNIG

č. 7
Sedmička dobrá a šťastná volba.

Kandidát na senátora.

Proč by měl být senátorem 
právě  Mgr. Petr Hannig

www.hannig.blog.idnes.cz

Je bezesporu osobností. Nemusí se schovávat za ně-
kterou z velkých stran, které nás zklamaly.

Přesto jako předseda dynamické neparlamentní Su-
verenity – Strany zdravého rozumu je obklopen od-
borníky v  různých oborech lidské činnosti, kteří už 
dokázali pomoci lidem v různých problémech, např. 
dorovnání nespravedlivě krácených důchodů pro 
cca 2500 seniorů.

Dokáže lidi dávat dohromady a ví se o něm, že v ži-
votě dokázal vždy věci dovést do úspěšného konce.
Mluví plynně pěti světovými jazyky a  bude pevně 
ve vyjednávání stát za zájmy naší země.

Miluje náš region a bude spravedlivě posuzovat jeho 
potřeby v celé jeho šíři a nezaměří svou přízeň pouze 
na jedno město, či obec, tak jak jsme toho byli svěd-
ky u jiných politiků v nedávné minulosti.

Ti kdo se s ním osobně setkali vědí, že má 
hluboký cit pro potřeby druhých. 

Volte Mgr. Petra Hanniga. Má odváž-
né srdce a nebojí se krunýř nespra-
vedlností prolomit a něco skutečně 
pro lidi udělat.
Mgr. Petr Hannig
Správná a šťastná volba

Správu kraje
v e

r k

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.
Kandidát do zastupitelstva Středočeského kraje

S Vámi    to zvládneme

INZERCEINZERCE

U kulatého stolu
opět kékoliv přímé finanční podpoře 

Kraj patří mezi nejzadluženější 

veřejné subjekty v republice, pro-

INZERCEINZERCE

� Počet obyvatel kolem Prahy roste. Jaké vidíte řešení dopravy? 

 Kudy povede „pražský okruh“? 

 Jak má být organizovaná příměstská hromadná doprava?

� Zachovat či nezachovat drobné a střední české podniky a podnikání? 

Chystáte se ho podpořit a jak?



� pokračování ze str. 1

K věci je pro pořádek dluž-

no dodat, že řada občanů, je-

jichž podpisy jsou připojeny 

na podpisových listinách, se 

následně obracela na obecní 

úřad s tím, že jim předkladateli 

podpisových listin nebylo vů-

bec ozřejmeno, k jakému návr-

hu připojují své podpisy, a byli 

dotazováni pouze „chcete nebo 
nechcete, aby se v obci stavělo, 
když ne, tak to podepište“. 

Starosta obce, bezprostředně 

poté, co obdržel návrh na ko-

nání místního referenda, tele-

fonicky vyzval dne 23. srpna 

2012 zmocněnce přípravného 

výboru, z důvodu maximální-

ho urychlení celé věci, ke spo-

lečné schůzce zástupců obce 

a členů přípravného výboru, 

aby přípravný výbor aktuál-

ně a neformálně informoval 

o zásadních změnách rozvojo-

vých lokalit po jejich posouze-

ní dotčenými orgány, nicmé-

ně zmocněnec přípravného 

výboru svým e-mailem ze dne 

24. srpna 2012 návrh odmítl, 

čímž dle názoru zastupitelů 

způsobil zbytečné průtahy 

v řešení věci. 

Zastupitelé obce se nebrání re-

spektování občany podpořené-

ho návrhu přípravného výboru 

na konání místního referenda, 

nicméně v případě, že se bude 

hlasovat o přípravným výborem 

navržené otázce, pak budou 

dle názoru zastupitelů všichni 

občané obce klamáni, neboť 

budou hlasovat o něčem zcela 

jiném (co do aktuálního stavu 

rozvojových lokalit č. 1 až 5), 

než jim bylo prezentováno pří-

pravným výborem pro konání 

místního referenda. 

Dále je zastupitelstvo přesvěd-

čeno o tom, že v označení na-

vrhovaných lokalit pouze čísly 

(1 až 5) a nikoliv místním ná-

zvoslovím, tak jak je to v obci 

obvyklé, s sebou ponese jistou 

nevědomost občanů, o čem 

vlastně hlasují, rovněž tak jim 

neumožní prezentovat svůj od-

chylný názor po jednotlivých 

lokalitách, protože budou mu-

set hlasovat o všech lokalitách 

najednou, byť by například 

v lokalitách 2 a 5 souhlasili se 

vznikem nových zastavitelných 

ploch a v lokalitách 1, 3 a 4 ni-

koliv. Zastupitelé se snažili rov-

něž předejít vrácení Návrhu za-

stupitelstvem obce (a vyvolání 

případného soudního sporu), 

neboť i dle individuálních ná-

zorů zastupitelů není navržená 

otázka položena, tedy zodpo-

věditelná jednoznačně. 

Vyjádření přípravného výboru 
referenda:
Velmi vítáme starostou dekla-

rované zmenšení navrhova-

ných rozvojových ploch. Jsme 

potěšení, že nám bylo dáno 

oficiálně za pravdu a původní 

nepochopitelně rozsáhlé zadá-

ní a nevhodné lokace zřejmě do 

dalších fází tvorby nového ÚP 

neprojdou. Je to výsledkem na-

šeho několika měsíčního úsilí, 

kdy jsme společně s místním 

ČSOP byli v úzkém kontaktu 

s dotčenými orgány. Všem zú-

častněným, kteří k tomu při-

spěli, je nutno poděkovat.

Vrácení našeho návrhu na ko-

nání místního referenda však 

považujeme za neodůvodně-

né. Jednak k datu odevzdání 

referenda na OÚ byla otázka 

týkající se plánovaných nových 

lokalit určených k zástavbě vy-

soce aktuální (což je i nadále), 

jediným oficiálním schvále-

ným dokumentem je zadá-

ní územního plánu z května 

2012. Navíc je dle našeho ná-

zoru vrácení návrhu v rozporu 

se zákonem. Celé to vnímáme 

jako snahu obce o vyhnutí se 

referenda, a protože cítíme ne-

malou odpovědnost za cca 40% 

voličů obce, kteří referendum 

podpořili, využili jsme soudní 

ochrany ve věcech přímé de-

mokracie a o návrhu určení, že 

návrh na konání místního refe-

renda nemá nedostatky.

Naše obec má dle platného ÚP 

dostatek nezastavěných zasta-

vitelných ploch, žádné nové 

rozvojové plochy tak objektivně 

nejsou potřeba. Navíc by ne-

přinesly žádný přínos v podobě 

potřebné infrastruktury a ob-

čanské vybavenosti pro stávající 

zástavbu a občany (plánovanou 

MŠ referendum neohrožuje). 

Z uvedeného jsme jako občané 

nabyli dojmu, že nový územní 

plán, o kterém rozhodují za-

stupitelé, upřednostňuje zájmy 

soukromých vlastníků pozem-

ků, kterými jsou mj. i starosta 

obce a někteří další členové za-

stupitelstva, jež mají zájem na 

jejich zhodnocení přeměnou 

na stavební parcely, nad veřej-

ný zájem obyvatel. I proto jsme 

toho názoru, že o nových zasta-

vitelných plochách by si měli 

svobodně rozhodnout sami ob-

čané, ať už výsledek referenda 

dopadne jakkoli.

Ohrazujeme se proti nesmysl-

nému nařčení obce z odmítnutí 

spolupráce. Obci byla nabídnu-

ta pomoc s organizací referen-

da, jehož finanční náklady jsou 

minimální s ohledem na navr-

hované konání v termínu kraj-

ských voleb (12. –13. 10. 2012). 

Pokud obec usoudí, že díky 

prodlení vzniklé jejich vrá-

cením návrhu, není možnost 

v tomto termínu referendum 

stihnout, dalším navrhovaným 

termínem je termín prezident-

ských voleb (11. – 12. 1. 2013).

Více informací na: http://brezo-

vaolesko.webnode.com/

www.nasregion.cz6
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Referendum hýbe Oleškem

Sedm nově pořízených sanit-

ních vozů s náhonem na všech-

na čtyři kola převzali o víkendu 

v areálu benešovské nemocnice 

středočeští záchranáři. Nahradí 

staré sanitky sloužící na výjez-

dových stanovištích v Kladně, 

Hostivici, Zdicích, Kostelci nad 

Černými lesy, Uhlířských Ja-

novicích, Roztokách u Prahy 

a v Českém Brodě. 

„Stav mnoha našich vozů byl 

spíše kritický než nevyhovující. 

Každý rok dochá-

zí k stále většímu 

počtu měsíčně na-

jetých kilometrů 

na jedno vozidlo. 

Přitom hodně zá-

leží na terénu, v ja-

kém jezdí. Jiné je 

Kutnohorsko a jiné 

Polabí. To se výraz-

ně projevuje nejen 

na vozidlech sa-

motných, ale také 

dochází k opotře-

bení sanitní zá-

stavby. Výsledkem jsou nutné 

opravy s nemalými finančními 

náklady,“ popisuje tuto situaci 

Martin Houdek, ředitel středo-

české záchranky. Ten je s dosa-

vadním výsledkem plánované 

obměny vozů více než spoko-

jen. Záchranka získá do konce 

letošního roku 48 nových sani-

tek, které postupně přebírá ve 

smluvně nastavených etapách, 

přičemž ta sobotní v Benešově 

představuje jednu z nich. (red)

Nové sanitky pro 
střední Čechy

Nové sanitky ZZS odjely z Benešova na svá výjezdová stanoviště. ZZS Středočeského 

kraje tak učinila další krok pro kvalitní, více jak padesáti procentní obměnu celého 

svého vozového parku

Prostor pro pacienty je 

nejen větší a variabilnější, 

než u běžně používaných 

sanitek, ale je také 

kompletně klimatizován. 

Samozřejmostí je i to, že 

do vozidla jsou dodávána 

nosítka pro ležícího 

pacienta včetně zádržného 

bezpečnostního systému 

pro dětské pacienty

O vozidlech automobilky KIA 

píšeme pravidelně na strán-

kách Našeho REGIONU. Při 

konkurenci, která vládne na 

tuzemském trhu, není jedno-

duché uspět. Korejcům, kteří 

vyrábí u našich sousedů, se to 

však podařilo. Není žádným 

tajemstvím, že nová KIA má 

podstatnou část komponentů 

společnou s Hyundai i30 kom-

bi. I tak nový CEED vyjde o ně-

kolik desetikorun levněji než 

Hyundai. Záruka je však o dva 

roky delší než u jeho konkuren-

ta, navíc je přenosná na dalšího 

majitele. Co dalšího od ní mo-

hou zájemci očekávat? V prvé 

řadě je to rozměrný zavazadlo-

vý prostor o objemu 528 litrů. 

Po sklopení zadních sedaček se 

však dostaneme na ohromných 

1642 litrů objemu. Automobil-

ka se u CEEDu hodně zaměřila 

na jeho vnější vzhled. Vozu do-

minuje přední maska s efektně 

tvarovanými světlomety, které 

jsou ve vyšší výbavě doplněny 

LED světly pro denní svícení. 

Celkový design je vyvážený, 

včetně mohutného zavazadlo-

vého prostoru, který dává vy-

niknout zadní části vozu. Další 

výbava vozidla je na velice so-

lidní úrovni, obsahuje šestici 

airbagů + integrované aktivní 

opěrky hlav, systémy jako ESP 

(elektronickou stabilizaci), BAS 

(brzdový asistent) nebo ABS či 

parkovací senzory jsou hodnot-

ný příspěvek výrobce ke zlepše-

ní bezpečnosti vozidla.

Automobilka jako vždy připra-

vila několik stupňů výbavy. Zá-

kladní řada Active je nabízena 

s benzínovým či dieselovým 

motorem o objemu 1.4 litru. 

Následující řada Comfort a Ex-

clusive je vybavena šestnácti-

stovkovými motory o výkonu 

110 do 135 koní. Řazení je stan-

dardně manuální 6 – stupňové. 

Zkrátka nepřijdou ani „poho-

dáři“, kteří poznali výhody au-

tomatické převodovky. Ta je 

k mání za příplatkovou cenu 

30 000,- Kč.

Nová KIA CEED kombi je dalším 

z dobře cílených zásahů do řad zá-

kazníků, svojí bezpečností, výba-

vou a příznivou cenou představuje 

vážnou konkurenci pro „kombíky“ 

nabízené na tuzemském trhu. (kh)

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

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

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

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

Odpovídejte na 
soutěžní otázku 
na www.autoduba.cz

Hodně štěstí, Vaše redakce!

Automobilka KIA uvedla na 

trh novou řadu úspěšného 

modelu KIA CEED, tentokrát 

ve verzi kombi. Jedná se 

o vůz nižší střední třídy, který 

obdržel od EURO NCAP 

za svoji bezpečnost plný 

počet hvězdiček, přičemž 

počáteční cena nepřesahuje 

300 tisíc korun.

ný příspěvek výrobce ke zlepše-

SOUTĚŽ

� AUTO, MOTO

Bezpečnost a prostor. To je KIA CEED SW

Páté kolo soutěže o auto na víkend právě začíná!



Jak se nyní  po osmi kolech 

podzimní části ČFL ukazuje, 

Kunice po drtivém vítězství 

4 : 0  v Písku a vítězství doma 

nad Chrudimí (3: 1) jsou v čele 

tabulky a vedou si zatím skvě-

le.  Těžké zápasy na hřištích 

soupeře se často nevyhrávají 

a když se k tomu připojí tříbo-

dové zisky na domácím hřišti, 

je spokojenost plně na místě. 

„Ano, je to skvělý pohled na 

tabulku, když Kunice vedou 

s náskokem mnoha bodů před 

svými soupeři,“ přiznává tre-

nér Zdeněk Hašek a dodává: 

„Před zápasem v Chomutově 

jsme si uvědomovali, že jede-

me na hřiště jednoho z poten-

ciálních kandidátů na postup 

do vyšší soutěže. Mají stadion 

pro 4.000 diváků, umělý, vyhří-

vaný trávník, umělé osvětlení, 

prostě jeden z bohatších klubů 

České fotbalové ligy. My jsme 

proti nim o moc chudší. Sice 

se snažíme hrát útočný, mo-

derní fotbal, kluci do hry dáva-

jí všechno, z toho mám radost, 

a proto snad ani současné ve-

dení a první místo v tabulce 

není dílem žádné náhody.“  

V 9. kole Kunice hrály v Chomu-

tově a prohrály 3:2, ale zůstaly ve 

vedení ČFL. Jan Kotrba  
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ČESTLICE
• 6. 10. Strančice B – Čestlice fotbal 
IV. třída skupina C
• 13. 10. Kamenice B – Čestlice fot-
bal IV. třída skupina C

DAVLE
• 6. 10. 16:00 Radlík – Davle fotbal 
III. třída skupina A
• 13. 10. 16:00 Davle – Hvozdnice B 
fotbal III. třída skupina A

DOBŘEJOVICE
• 6. 10. 16:00 Dobřejovice – Muka-
řov fotbal okresní přebor
• 13. 10. 16:00 Brandýs-Boleslav B 
– Dobřejovice fotbal okresní přebor
• 6. 10. Dobřejovice B – Struhařov 
fotbal III. třída skupina B
• 13. 10. Radošovice – Dobřejovice 
B fotbal III. třída skupina B

DOLNÍ BŘEŽANY
• 7. 10. 16:00 D. Břežany – Zvole B 
fotbal III. třída skupina A
• 13. 10. 16:00 Vrané – D. Břežany 
fotbal III. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 7. 10. 16:00 Průhonice B – D. Jirča-
ny fotbal IV. třída skupina A
• 13. 10. 16:00 D. Jirčany – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A
• 7. 10. 16:00 D. Jirčany B – Zlatníky 
fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 6. 10. 10:15 Sparta Krč – Cholupi-
ce fotbal I. A třída skupina B
• 14. 10. 16:00 Cholupice – 1999 
Praha fotbal I. A třída skupina B
• 7. 10. 16:00 Ruzyně – Cholupice B 
fotbal II. třída skupina C
• 13. 10. 15:00 Cholupice B – D. Mě-
cholupy fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 6. 10. 16:00 U.Janovice – Sl. Jese-
nice fotbal I.B třída skupina D
• 13. 10. 16:00 Sl. Jesenice – Nespe-
ky fotbal I.B třída skupina D
• 6. 10. 16:00 Štěchovice B – Jeseni-
ce B fotbal III. třída skupina A
• 14. 10. 16:00 Jesenice B – Libeř fot-
bal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 6. 10. 10:15 D.Lhota – Jílové fotbal 
krajský přebor
• 13. 10. 16:00 Jílové – Sedlčany fot-
bal krajský přebor 
• 7. 10. 16:00 Jílové B – Psáry fotbal 
okresní přebor
• 13. 10. 16:00 Krňany – Jílové B fot-
bal okresní přebor

KAMENICE
• 6. 10. Viktoria Sibřina B – Kameni-
ce fotbal III. třída skupina B
• 13. 10. Kamenice – Svojetice fot-
bal III. třída skupina B
• 6. 10. Škvorec B – Kamenice B fot-
bal IV. třída skupina C
• 13. 10. Kamenice B – Čestlice fot-
bal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 7. 10. 16:00 K. Přívoz – Radlík B 
fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 6. 10. Kostelec u K. B – Kostelec n. 
Č.l. fotbal III. třída skupina B
• 13. 10. Mirošovice – Kostelec u K. 
B fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 6. 10. 16:00 Kunice – Karlovy Vary 
fotbal Česká fotbalová liga
• 14. 10. 16:00 Roudnice – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga 
• 7. 10. 16:00 Kunice – Průhonice 
fotbal I. B třída skupina D
• 14. 10. 16:00 Zdislavice – Kunice 
fotbal I. B třída skupina D

LIBEŇ
• 7. 10. 16:00 Libeň – Vestec B fotbal 
IV. třída skupina A
• 13. 10. 16:00 D. Jirčany – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 6. 10. 16:00 Libeř – Černošice fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 10. 16:00 Jesenice B – Libeř fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 10. 16:00 Vestec B – Libeř B fot-
bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 6. 10. Mnichovice B – Lojovice fot-
bal IV. třída skupina C
• 13. 10. Lojovice – Strančice B fot-
bal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 6. 10. 16:00 Zvole – Měchenice fot-
bal okresní přebor
• 13. 10. 16:00 Měchenice – Horo-
měřice fotbal okresní přebor
• 6. 10. 16:00 Vonoklasy B – Měche-
nice B fotbal IV. třída skupina B
• 14. 10. 16:00 Měchenice B – Čiso-

vice B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 6. 10. Říčany B – Mirošovice fotbal 
III. třída skupina B
• 13. 10. Mirošovice – Kostelec u K. 

B fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 6. 10. 11:00 Pikovice – Okrouhlo 
fotbal IV. třída skupina A
• 13. 10. 16:00 Hradištko B – Okrouh-

lo fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 7. 10. 16:00 Kunice – Průhonice 
fotbal I. B třída skupina D
• 13. 10. 16:00 Průhonice – Chotýša-
ny fotbal I. B třída skupina D
• 7. 10. 16:00 Průhonice B – D. Jirča-
ny fotbal IV. třída skupina A
• 14. 10. 16:00 Psáry B – Průhonice 

B fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 7. 10. 16:00 Jílové B – Psáry fotbal 
okresní přebor
• 13. 10. 16:00 Psáry – Hostivice fot-
bal okresní přebor
• 7. 10. 16:00 Psáry B – Hradištko B 
fotbal IV. třída skupina A
• 14. 10. 16:00 Psáry B – Průhonice 

B fotbal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 6. 10. Křenice – Senohraby fotbal 

IV. třída skupina B

• 13. 10. Senohraby – Řež B fotbal 

IV. třída skupina B

• 13. 10. Mukařov B – Senohraby B 

fotbal IV. třída skupina C

TOČNÁ
• 6. 10. 16:00 FK Dukla JM – Točná 

fotbal III. třída skupina A

• 13. 10. 16:00 Točná – Olymp B fot-

bal III. třída skupina A

ŠEBEROV
• 6. 10. 16:00 Šeberov – Újezd n.Lesy 

B fotbal I. B třída skupina B

• 14. 10. 16:00 ABC Braník B – Šebe-

rov fotbal I. B třída skupina B

• 7. 10. 16:00 Šeberov B – AFK Male-

šice B fotbal III. třída skupina B

• 14. 10. 16:00 D. Počernice C – Še-

berov B fotbal III. třída skupina B

VELKÉ POPOVICE
• 6. 10. 16:00 Březí – V. Popovice 

fotbal okresní přebor

• 12. 10. 20:00 V. Popovice – Pacov 

fotbal okresní přebor

• 6. 10. Stř. Skalice B – V. Popovice B 

fotbal IV. třída skupina C

• 13. 10. V. Popovice B – Hrusice B 

fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 7. 10. 16:00 Hvozdnice B – Vestec 

fotbal III. třída skupina A

• 13. 10. 16:00 Vestec – Štěchovice B 

fotbal III. třída skupina A

• 7. 10. 16:00 Libeň – Vestec B fotbal 

IV. třída skupina A

• 14. 10. 16:00 Vestec B – Libeř B fot-

bal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 6. 10. 16:00 Bojanovice – Vrané 

fotbal III. třída skupina A

• 13. 10. 16:00 Vrané – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 7. 10. 16:00 Vrané B – Mníšek B 

fotbal IV. třída skupina B

• 14. 10. 16:00 Všenory B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina B

ZLATNÍKY
• 7. 10. 16:00 D. Jirčany B – Zlatníky 

fotbal IV. třída skupina B

• 14. 10. 16:00 Klinec – Zlatníky fot-

bal IV. třída skupina B

ZVOLE
• 6. 10. 16:00 Zvole – Měchenice fot-

bal okresní přebor

• 13. 10. 16:00 Zvole – Choteč fotbal 

okresní přebor

• 7. 10. 16:00 D. Břežany – Zvole B 

fotbal III. třída skupina A

• 14. 10. 16:00 Jíloviště B – Zvole B 

fotbal III. třída skupina A
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Oslavte s námi 5 let! 

a získejte až 5 měsíců zdarma!

Park Holiday, Květnového povstání 194, Praha 10 Benice, 

tel.: 267 268 111, e-mail: info@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz
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První místo jim sluší
KUNICE – UHŘÍNĚVES 

Před zahájením České 

fotbalové ligy jsme hovořili 

s trenérem Kunic Zdeňkem 

Haškem o vyhlídkách 

klubu v příštím ročníku 

zejména pro podzimní 

část ligy, případně pro 

celý ročník. Neskrýval se 

jistým optimismem a i když 

zdrženlivě, ale přece jen 

s jistým nadhledem se 

vyjadřoval k případnému 

postupu do vyšší soutěže, 

o který by zatím v klubu 

nebyl zájem. Náklady na 

vyšší soutěž jsou veliké 

a byly by v mnohém nad síly 

současného týmu 

FK Kunice. Avšak…

JESENICE – V. POPOVICE 

– Úvodní zápasy hokejového pře-

boru Středočeského kraje nepři-

nesly týmům z našeho regionu 

žádné oslnivé výsledky. Jesenice 

prohrála ve Vlašimi 3 : 4 a ve Sla-

ném 3 : 5, hokejisté V. Popovic 

sice vyhráli doma nad Poděbrady 

6 : 2, ale pak prohráli ve Vlašimi 4 : 

5. „Moc se nám to nepovedlo, ale 

je to začátek soutěže, určitě při-

jdou lepší časy, máme natrénová-

no, tak se to někde musí projevit,“ 

komentoval první zápasy trenér 

Jesenice Karel Čuřík. „Opravdu 

je začátek soutěže, týmy jsou vy-

rovnané, kvalitní, tak není nouze 

o nečekané výsledky, alespoň je 

úvod do sezony zajímavý,“ přidal 

se trenér V. Popovic Karel Holý. 

Oba trenéři mají svým způsobem 

pravdu, nicméně škoda bodů, 

které se třeba ztrácejí v domá-

cích zápasech. O víkendu se hrála 

další utkání: Popovice –  Kralu-

py 10:1, Benešov – Popovice 0:3, 

Mělník – Jesenice 2:3, Jesenice 

– K. Dvůr 3:2. (kt)

Rozpačitý začátek
Exhibice piruet

Realizační tým FK Kunice, který má největší zásluhy na současném postavení muž-

stva v ČFL. Horní řada zleva: Aleš Bruner, Jan Hořejší, Josef Hašek (prezident klubu), 

Vladimír Hašek Dolní řada: Zdeněk Hašek (trenér), Radek Chadima Foto: FK Kunice    

V. POPOVICE – Jak jsme už v mi-

nulém čísle NR informovali, při 

Slavoji V. Popovice byl založen kra-

sobruslařský oddíl, který nebude 

mít ve své činnosti jen prvky toho-

to sportu, ale také náplň správné 

techniky bruslení i pro začínající 

hokejisty, nabídne pomoc i okol-

ním MŠ v náplni sportovního pro-

gramu. Záměr oddílu je zaměřit se 

především na děti předškolního 

věku. Hodiny bruslení povede tým 

trenérů od těch mladších až po ty 

zkušenější, jejich jména jsou zná-

ma ve světě tohoto sportu. V sobo-

tu 6. – 10. v dopoledních hodinách 

10 – 12 hodin se uskuteční veřejný 

trénink již zkušenějších závodníků 

a zájemci o krasobruslení se mo-

hou přijít podívat a získat od trené-

rů a organizátorů další informace.

 (kt)
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Pan Linhart to vysvětluje: „My 

jsme si dali za cíl stát se třetím 

místem v životě našich klubo-

vých členů. Hned po rodině 

a práci. Podle jejich ohlasů se 

tento záměr postupně stává sku-

tečností a právě na to jsme za 

těch pět let naší existence nejví-

ce pyšní!“ 

Manželé Linhartovi nejsou jen 

nadšení sportovci, ale mezi jejich 

vášeň patří i umění. Není den, 

kdy by v galerii nevystavoval ně-

jaký špičkový český umělec. Stě-

ny benické galerie měly tu čest 

držet díla Jan Saudka, Michaela 

Rittsteina, Tomáše Bíma, Oldři-

cha Kulhánka a mnoha dalších. 

Park Holiday je jedinečný svým 

konceptem, založeným na klu-

bovém členství. Umístění areálu 

v malebném koutu přírodního 

parku Botič-Milíčov mu navíc 

dává netušené možnosti pro out-

doorové aktivity v nádherné pří-

rodní lokalitě, které v jiných fitness 

centrech nenajdete. Stát se členem 

klubu Park Holiday může každý, 

kdo rád pečuje o své tělo, sportu-

je - zkrátka vyznává aktivní životní 

styl. „Ale máme celou řadu členů, 

kteří se ke sportu dostali až tady 

u nás a následně 

svůj život od zá-

kladu změnili,“ 

říká pan Linhart.

Zbyněk Pokorný 

Park Holiday ale není jen o sportu. Za pět let existence zavítala do Benic celá řada zajímavých interpretů i umělců

„Členem klubu jsem se stal díky naší dceři, která 

mně i mé ženě první členství věnovala jako dárek 

k narozeninám. Bylo to na jaře 2009, tedy před více 

než třemi lety Přiznávám se, že jsem byl původně proti 

myšlence našeho členství v klubu poněkud zaujatý. 

Svůj názor jsem však velmi rychle opravil a výsledkem 

byla dost zásadní změna životního stylu mého i mé 

manželky,“ říká Pavel z Benic, člen od roku 2008.

„Benice jsou můj druhý domov, využívám zde 

veškeré služby, včetně mých dětí. Skvělá Clubwell  

zóna, posilovna, skupinové lekce pod vedením 

skvělých trenérů. Oceňuji především osobní 

přístup a skvělé služby. Našla jsem zde i přátele 

a ráda se sem vracím. Park Holiday je jedinečný 

v tom, že není masovým zařízením, a o tom to je,“ 

dodává paní Viktorie z Říčan.
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v obci Struhařov okr. Praha-východ.
 

Lokalita zajišťuje zdravé a velmi krásné 
prostředí, lesy, rybníky, malebný Ladův kraj, 
Voděradské bučiny, cyklostezky, vhodné též 
pro milovníky koní.

Dům je umístěn v klidné části obce 
na mírně svažitém pozemku o rozloze 
1080m2. K domu dále náleží, terasa, 
velká stodola, venkovní kuchyně s grilem 
a udírnou, skleník, 2 kůlny, zastřešené 
parkovací stání pro 4 vozy.
Nemovitost prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 
kolaudace r. 2003. 

Dobrá dostupnost zastávka  MHD 5 min. 
spojení Praha-Háje, vlak 7 km se spojením 
MHD. Autem do Prahy cca 20 min.
V obci: MŠ, hřiště, prodejna potravin, 
restaurace, spádová ZŠ v obci  Ondřejov. 
Větší nákupy 10 km v Říčanech.

Přímý prodej. 
Bližší informace na tel. 775 641 989.

Prodám prostorný RD 7+2

 Podzimní prodej dušičkových věnců, 
chryzantem, macešek  a vřesů 

 ZA VÝHODNÉ CENY ! ! ! 

Prodej ovocných stromků a růží bude zahájen v 2. pol. října.
Vykupuji chvojí stříbr. smrku, jedle a tůje v říjnu a v prosinci.

ZAHRADNICTVÍ Ing. ŠŤASTNÝ
Podchýšská 12, Praha 12 - Cholupice  Telefon  603 826 149

Prodejna  Po – So: 9 – 18 hod. Tel.: 734 179 170

Nájemní bydlení 
jinak a lépe

 Telefonní linka zdarma: 
800 188 199

Novera spol. s r. o. 
Nákupní 1127/G
252 42  Jesenice u Prahy 

Mobil:    605 900 099
E-mail:   seniori@novera.cz

Hledáte bydlení pro seniory?

Výhody a služby pro vás:
 Bezbariérový vstup, výtah

 24 hod. služba zdravotního 
   personálu

 Zajištění sociální a pečovatelské 
   služby

 Lékaři: praktický, gynekolog, 
   stomatolog

 Lékárna

Bydlení pro seniory

K nastěhování od 1. 1. 2013

Díky vynikajícímu umístění a bezbariérovému 
řešení domu jsou byty v projektu Novera 
City v Jesenici u Prahy vhodné pro seniory. 
Začněte novou etapu svého života – v moder-
ních domech s poetickými názvy Čtyrlístek 
a Pomněnka na vás čekají krásné a pohodlné 
byty. 

Dopřejte si klidný a příjemný domov přesně 
podle svých snů.

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
SLEVY
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