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Kreativci, spojte se!
PRŮHONICE – Obec vyhlašuje 

soutěž o „Motto strategického 

plánu“. Vyzýváme spoluobča-

ny, aby navrhli motto pro tvo-

řící se strategický plán rozvoje 

naší obce „Průhonice 2025“. 

Motto by mělo v několika slo-

vech vystihnout charakter Prů-

honic nebo vztah k nim. Jedná 

se o heslo, slogan. Zdařilé heslo 

můžeme mimo jiné využívat 

i při propagaci obce. Pro ilu-

straci uvádíme motta, která si 

zvolili v jiných obcích: „Podě-

brady – město našich srdcí“, 

„Český Brod  - královské místo 

pro život“, „Čelákovice – domov 

na Labi“ apod. Náměty budou 

shromážděny a v listopadu se 

vyberou nejlepší. Autor vítězné-

ho motta bude odměněn rodin-

nou elektronickou vstupenkou 

do průhonického parku a den-

drologické zahrady. Své návrhy 

prosím zasílejte do 30. 10. 2012 

na adresu: sekretariat@pruho-

nice-obec.cz nebo je prosím 

předejte na sekretariát obecní-

ho úřadu Průhonice. (red net)

KRÁTCE

Proč se 
rozčilujete?

Krok o dvacet let zpátky, ztrá-

ta paměti – to jsou nejčastější 

komentáře těch, co nedali svůj 

hlas v krajských volbách komu-

nistům. Mají tu smůlu, že víc 

než jednou hlasovat nemohou 

a také, že mnohým z nás, kteří 

KSČM nevolíme, se hlasovat 

vůbec nechtělo. Při naší práci 

se setkávám s mnoha starosty, 

kteří jsou vesměs schopní lidé. 

Celá řada z nich sebrala od-

vahu a do voleb šla, ať už pod 

křídly větších uskupení, nebo 

založili stranu vlastní. Ovšem 

od začátku tu byl patrný je-

den zásadní problém – našeho 

starostu nezná pět kilometrů 

za vesnicí nikdo. Tento fakt 

byl podle mě jedním z klíčo-

vých faktorů jejich neúspěchu 

– zkrátka, stejně tak, jako Češi 

sázejí na velké hypermarkety, 

konzumují pivo velkých pro-

ducentů, vsadili ve volbách na 

velké strany. Proto podle mého 

názoru uspěly pouze čtyři 

„největší“. Uvnitř novin vám 

přinášíme přehled volebních 

výsledků ve Středočeském kra-

ji. Druhý nejvyšší počet hlasů 

získali komunisté. Nerozumím 

tomu, proč se někteří nad tím 

tak pozastavují. Copak není 

demokracie a my nemáme 

téměř za povinnost respekto-

vat názor druhé nejpočetnější 

skupiny voličů legitimní parla-

mentní strany?  Zbyněk Pokorný

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

� Jste organizátorem soutěže 

Zlatý oříšek, která vznikla před 

14 lety, jak vzpomínáte na její 

začátky? 

V souvislosti s počátky Zlatého 

oříšku musím vzpomenout na 

svou mámu, Dagmar Kotme-

lovou, která dlouhá léta vedla 

v České televizi redakci pro děti 

a mládež a mimo jiné zde stála 

za vznikem v té době populár-

ních dětských televizních pořa-

dů Vega a Magion. Vůbec celý 

mámin život byl protkán aktivi-

tami souvisejícími s dětmi, a tak 

v roce 1998 zorganizovala první 

ročník Zlatého oříšku. 

� V Říčanech proběhlo 7. října 

krajské předkolo soutěže Zlatý 

oříšek Středočeského kraje, kdo 

ze zúčastněných zvítězil a jaké 

byly ceny za umístění?  

Ano, v Říčanech proběhlo kraj-

ské předkolo Středočeského 

kraje, které navázalo na loňský 

Zlatý oříšek města Říčany. S tím-

to skvělým nápadem loni přišel 

říčanský starosta Vladimír Ko-

řen a inspiroval mě k tomu, že 

letos již máme za sebou 2 kraj-

ská předkola. Zlaté oříšky a šeky 

v hodnotě 10.000 korun si nako-

nec v silné konkurenci odnesli 

čtrnáctiletý kickboxer Lukáš Svr-

ček, čtrnáctileté tanečnice Julie 

a Helena Nováčkovy a taneční 

skupina Cross Dance. Sestava 

těchto sedmi desetiletých dívek 

z Kolína předvedená v rychlém 

rytmu a perfektní choreografii 

nadchla nejen celou komisi, ale 

všechny diváky v sále. Karel Huml

Našli jsme nové talenty
Rozhovor s hlavním organizátorem soutěže Zlatý oříšek Jiřím Kotmelem

� Vyrážíte na podzimní Klubový 

speciál – pokračujeme! V čem 

bude jiný od těch předchozích?

Minimálně v tom, že jsme všich-

ni o rok starší, naivnější, zamilo-

vanější? Každopádně uslyšíte ty 

nejstarší naivní zamilované písně 

od Chinaski, playlist budou opět 

tvořit převážně písně z dřevního 

období, písně okořeněné životní-

mi zkušenostmi jednotlivých pro-

tagonistů a poznamenané krutým 

osudem frontmana kapely. (Vy 

nevíte, že mu ukradli kytaru!?!)

� Pracujete na něčem novém?

Jako první vlaštovku předzna-

menávající naše připravované 

album můžete v éteru slyšet pí-

seň Ententýky. Máme v kapele 

osm malých dětí, deváté je na 

cestě, tudíž je přirozené, že děti 

jsou tématem, kterým žijeme 

a budeme o něm i zpívat.

� Skládáte si všechno jako ka-

pela sami nebo občas někoho 

přizvete?

Dlouhodobě spolupracujeme 

s Tomášem Rorečkem, což je ve-

skrze sympatický chlapík, spolu-

žák, můj dvorní poradce v oblas-

ti konzumace nealkoholických 

nápojů. Na připravované desce 

se objeví i texty Ládi Kardy vulgo 

Ladjy al Kardy, což je talentovaný 

mládenec právě dokončivší kon-

zervatoř, pod pedagogickým vede-

ním Jiřího Šlupky Svěráka. Talent.

� pokračování na str. 2

Uvidíte, co jste ještě neviděli
Rozhovor s Michalem Malátným o novém turné Chinaski po českých klubech

Vloni touto dobou skupina 

Chinaski uzavírala výročí 

1000. koncertu. Letošní 

podzim začínají Klubovým 

speciálem 2 s podtitulem 

pokračujeme druhou 

tisícovku. Už za měsíc 

odehrají první koncert 

podzimní šňůry v Kamenici 

1.  listopadu. Náš REGION 

věnuje dvě vstupenky na 

tento koncert.

KRAJ – V neděli 7. října 

proběhlo v kulturním 

středisku v Říčanech krajské 

kolo celostátní soutěže pro 

talentované děti Zlatý oříšek. 

Ve zcela zaplněném sále 

malí sportovci, zpěvačky, 

tanečnice nebo vědci 

soutěžili o přízeň diváků, 

odborné poroty a především 

o hlavní cenu – zlatou sošku 

a finanční částku na podporu 

rozvoje svého talentu. 

DOLNÍ BŘEŽANY – V úterý 9. 

října proběhlo slavnostní „Po-

klepání na základní kámen“ 

u příležitosti zahájení výstavby 

dvou významných mezinárod-

ních projektů, výstavby laserové-

ho centra HILASE a laserového 

centra ELI. Symbolického zahá-

jení se zúčastnil premiér České 

republiky Petr Nečas, ministr 

školství Petr Fiala, předseda Aka-

demie věd Jiří Drahoš a pražský 

biskup Václav Malý. Kromě těch-

to celebrit byli aktu přítomni 

i ředitel Fyzikálního ústavu Jan 

Řídký a Vlastimil Růžička, vládní 

zmocněnec pro umístění laseru 

ELI do České republiky. 

Petr Nečas, vzděláním fyzik, 

zhodnotil vznik mezinárodních 

vědeckých center jako jedineč-

nou šanci České republiky za-

pojení české vědy do meziná-

rodního prostředí a příležitost 

fyzikálního výzkumu k růstu. 

Ministr Fiala konstatoval: „Oče-

káváme, že vznik těchto špičko-

vých vědeckých center přiláká 

do České republiky vynikající 

vědce ze zahraničí, zkvalitní dok-

torandské studium v České re-

publice.“ Jiří Drahoš ve své řeči 

zdůraznil: „Projekt výstavby vě-

deckých center je historicky prv-

ním mezinárodně realizovaným 

projektem směrem na východ od 

železné opony.“ Již dnes míří do 

České republiky významní věd-

ci a špičkoví odborníci, aby se 

účastnili budování centra. A jak 

je v Dolních Břežanech zvykem, 

každá nová stavba nebo projekt 

je požehnán a vysvěcen. A tak 

tomu bylo i u položení základ-

ního kamene, který posvětil a za 

úspěch projektu pronesl modlit-

bu Václav Malý.

Text a foto: Hana Michaliková

Laseru požehnal biskup
Vědci položili základní kámen dvou vědeckých projektů 

Politické, vědecké a církevní celebrity odkleply výstavbu vědeckých center v Dolních Břežanech

Vyhrajte dva lístky na koncert Chinaski, 

1. 11. v Kamenici u Prahy.
První kdo odpoví mailem na otázku kolik členů má sou-

časná sestava kapely vyhrává. 

Odpovědi posílejte na: pokorny@nasregion.czSO
UT
ĚŽ

MÁMEMÁME

RÁDIRÁDI

SVOJESVOJE

TĚLO!TĚLO!

VOLBY: LEVICE VS. 
PRAVICE 39 : 26

Zlaté oříšky si odnesli čtrnáctiletý kickboxer Lukáš Svrček, tanečnice Julie a Helena Nováčkovy a taneční skupina Cross Dance. 

Oříšek starosty získala třináctiletá zpěvačka Berenika Selixová, a uděleny byly i tři granty města Říčany v hodnotě 25.000 korun

Foto: Rudolf Flachs
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• NÁVŠTĚVY VETERINÁŘE u Vás doma. 20 let praxe. Bez stresu z dopravy a čeká-
ní, individuální přístup. Zázemí moderní kliniky. Tel.: 723 017 987

• Prodám novou líheň pro drůbež, cena 2200 Kč zimní cena !!! Tel: 733 483 672

• Kosmetický salon Grácie - zaměření na zdraví a relaxaci, ošetření přírodní kos-
metikou, www.salongracie.cz, tel:776 283 858

• Investiční společnost vykoupí byty, domy, pozemky, chaty ve Vašem regionu. 
Exekuce, dluhy nevadí. Tel: 777 211 671 

• Hledám paní/slečnu na úklid rodinného domu v Dolních Břežanech. 1x týdně 
cca 7 hodin. S referencemi a dlouhodobým zájmem o práci. tel. 602 33 96 25

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE
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Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli. * VVT – označení komerčního textu

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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E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 22 350.

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!

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

el 

Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
s hudbou Bluesrock 

bude 
27. 10. 2012

večer RETRO DISKO

Sunny Canadian International School
 v Jesenici u Prahy Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
29. října od 13.00 do 17.00

www.sunnycanadian.cz

O Z N Á M E N Í
o veřejné výzvě k přihlášení zájemců

V souladu s ustanoveními § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-

nících územních samosprávných celků v platném znění, 

vyhlašuje starosta obce Dolní Břežany

veřejnou výzvu 
k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa: 

referent odboru výstavby
(stavebního úřadu)

Obecního úřadu Dolní Břežany
Podrobnosti o podmínkách přihlášky je možno získat na úřední 

desce Obecního úřadu Dolní Břežany a na stránkách obce 

http://dolnibrezany.cz/obecniurad/deska Přihlášku s požado-

vanými doklady je nutno doručit nejpozději 31. 10. 2012 na 

adresu: Obecní úřad Dolní Břežany, ul. 5. května 78,

252 41 Dolní Břežany.

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

ZO ČSCH  Vestec si Vás dovoluje pozvat na 

místní výstavu 
drobného zvířectva

ve dnech 2. – 3. listopadu
v hale areálu Zemědělského družstva 

Dolní Břežany v Libni u Libeře.
Vystaveno bude min. 200 ks králíků, 250 ks holubů 
a 80 ks drůbeže různých plemen a expozice ovoce. 

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
U příležitosti výstavy je připravena bohatá tombola  

a dále nabízíme výborné občerstvení.

Otevřeno: pátek 2.11. od 14 do 18 hod.
sobota 3.11. od 8 do 14 hod.
Vstupné 30 Kč, děti zdarma

Na vaší návštěvu se těší pořadatelé.

INZERCEINZERCE

Uvidíte, co jste ještě neviděli
� pokračování ze str. 1

� Kdo má při tvorbě v kapele 

hlavní slovo?

Hlavní slovo má vždy autor 

a jelikož jsme soubor, kde tvoří 

všech 6 členů kapely, je to ně-

kdy opravdu tvrdý boj. Poslední, 

jakési „právo veta“ má zpěvák, 

protože pokud z jeho výrazu ne-

bude cítit, že tomu věří, neuvě-

ří tomu pravděpodobně nikdo 

další.

� Pamatujete si ještě na váš první 

koncert? Jaké to bylo, kde a kdy.

Nepamatujeme. Byl to podzim 

roku 1986 nebo 87. Hospoda 

v Robousích u Jičína. Jako před-

skokani kapely Dr. Mozse jsme 

odehráli 5 písniček a jedna z nich 

se jmenovala Punčocháče a usly-

šíte ji i na Klubovém speciálu 3.

� Jaké byly vaše pocity po loňské 

první tisícovce v Lucerna Music 

Baru?

Štěstí, mír, únava, láska, vyrov-

nání, uspokojení, naplnění, sou-

cítění, vděk, ladila ta kytara?

� A vzkaz pro fanoušky…

Po horkém festivalovém létě se 

vracíme zpátky do klubů, kde 

jsme vznikli a kam jako kapela 

patříme. Přijďte se podívat! Uvi-

díte, co jste ještě neviděli, a usly-

šíte, co jste ještě neslyšeli!

Připravila Johana Turnerová

kam, kdy a za čím     Chybí vám v novinách akce, kterou organizujete?

Dejte nám vědět na tel.: 774 488 911 nebo na e-mail: katka.stankova@nasregion.cz
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K a m   j e   d o b r é   z a j í t ?   •  c o   m u s í t e   v i d ě t   a   s ly š e t !   •  k d e   n e s m í t e   c h y b ě t ? 

BAROCHOV
18. 10. 2012 v 10 hod. 

• První „školeníčko“ zubní hygi-
eny „Zoubky jako perličky“ – děti 

budou motivovány k čištění zoubků 

pohádkou o Bacilovi Cecilovi. Indi-

viduálně si procvičí techniku čištění 

zoubků.

23. 10.
• Indiánský den „čuta-čuta“. Prosí-

me maminky, aby oblékly své děti za 

indiány a indiánky (čelenky si vyrobí-

me ve školce). Čeká nás dopoledne 

plné soutěží a her (jízda na koni, na-

vlékání korálků, malování indiánských 

symbolů na týpí, tanec kolem ohně 

s bojovým pokřikem, bubnování, pře-

chod po laně nad hlubokou propastí, 

hod šišek na divokého medvěda, chy-

tání dravých ryb, dýmka míru...). 

3. 11.
• Zakončení sezóny v lanovém 
centru. Přijďte se pobavit na akci 

plnou zábavy, adrenalinových zažitků 

a hudby v areálu Barochov, Barochov 

1. Více informací se dozvíte na tel. 

č. 702 005 387 nebo na adrese info@

arealbarochov.cz

DAVLE
20. 10. od 14:00 do 16:00

• Drakiáda spojená s akcí „STRO-
MY POTŘEBUJÍ VAŠI PÉČI“ Podílejte 

se na společné údržbě loni vysáze-

ných stromů! Draci vzlétnou na polní 

cestě mezi Davlí a Měchenicemi (ces-

ta spojující Davli a silnici z Měchenic 

do Sloupu) Program: 14:00 – 16:00 

Drakiáda. Během pouštění draků 

budeme převazovat ukotvení stromů 

a instalovat cedulky. S sebou vez-

měte: draka, kleště štípačky, kladivo, 

rukavice a dobrou náladu. Pokud je to 

možné, auto ponechte doma. Přijďte 

strávit hezké odpoledne mezi své 

přátele a známé. Těšíme se na Vás!

DOLNÍ JIRČANY
20. 10. od 13:00

• Drakiáda. Draci se začnou pouš-

tět na hřišti v Dolních Jirčanech od 

13:00. Těší se na Vás SK Čechoslo-

van. Ať nám na již páté drakiádě po-

řádně fouká!

JÍLOVÉ
20. 10. od 09:00

• Velitelský den jednotek SDH 
a hasebního obvodu PS Jílové. Re-

gionální muzeum v Jílovém u Prahy. 

Pro velitele jednotek a jejich zástup-

ce. Program: zjišťování příčin požáru 

(L.Pospíšil - krajský ZPP), revize přileb 

Gallet - MSA (zástupce fi rmy MSA), 

prezentace zásahového obleku Hy-

rax fi rmy Trigoma, odborná příprava 

JSDH, spojení, organizační záležitosti, 

připomínky jednotek ... Potvrzení úča-

ti prosím e-mailem na ps.jilove@sck.

izscr.cz, nebo na tel.: 607 930 901

28. 10.
• Den kraje. Od 10:00 do 14:00 Ha-

sičská technika, náměstí před muze-

em – HZS Jílovéu Prahy. Od 14:00 do 

15:00 divadelní představení Světáci. 

3. 11.
• Dětský šachový turnaj pořádají 

ŠK Medvědi Zvole ve spolupráci se 

základní školou v Jílovém u Prahy, 

za podpory České podnikatelské po-

jišťovny. 2. kolo Regionální žákovské 

ligy 2012 -2013. Datum: sobota 

3. listopadu 2012 v Základní škola 

Jílové, ul. Komenského 365, Jílové 

u Prahy. Prezentace : 8,30 – 9.00 

hod, zahájení v 9.15 hod Právo 
účasti: žáci a žákyně narození 1. 1. 

1998 a mladší. Přezůvky jsou nutné. 

Na každého lichého účastíka zajistí 

vedoucí kompletní šachovou soupra-

vu a funkční hodiny. Přihlášky zde: 

straka@sekk.cz Více na http://sachy.

skzvole.cz

8. 9. – 11. 11.
• Jan Kozák – Živelné pohromy. 

Regionální muzeum v Jílovém u Pra-

hy Vás srdečně zve na výstavu rytin 

Živelné pohromy od autora Jana 

Kozáka. Muzeum je otevřené denně 

mimo pondělí od 09:00 do 12:00 a od 

13:00 do 16:00. 

15. 9. – 18. 11.
• Holzgerlingen. Regionální muzeum 

v Jílovém u Prahy Vás srdečně zve na 

výstavu partnerského města Holzger-

lingen. Muzeum je otevřené denně 

mimo pondělí od 09:00 do 12:00 a od 

13:00 do 16:00. 

15. 9. – 4. 11.
• Stáří sobě. Výstava zájmových pra-

cí klientů domova Jílové u Prahy ve 

spolupráci s Domovem Laguna Psá-

ry. Muzeum je otevřené denně mimo 

pondělí od 09:00 do 12:00 a od 13:00 

do 16:00. 

13. 10. – 2. 12.
• Než bude pozdě.  Regionální mu-

zeum v Jílovém u Prahy Vás srdečně 

zve komorní výstavu uspořádanou 

z darů muzeu v roce 2011. Muzeum 

je otevřené denně mimo pondělí od 

09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. 

20. 10. – 2. 2.
• Igráčci. Regionální muzeum v Jí-

lovém u Prahy Vás zve na výstavu 

Igráčci fenomenální fi gurky 80. let, 

které dobily srdce dětí. Muzeum je 

otevřené denně mimo pondělí od 

09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. 

KAMENNÝ PŘÍVOZ 
• SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMKU – Kulturní komi-

se Kamenný Přívoz Vás zve na slav-

nostní rozsvěcení vánočního stromku, 

které se koná 1. adventní neděli 27. 

listopadu 2011 od 17.00 hod před 

obecním úřadem.

Na co se můžete těšit:
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Kamenný 

Přívoz. Scénka ochotnického spol-

ku MyŠi z OKAPu: „A možná přijde 

i Karel...“ Vánoční cukroví, horký čaj, 

grog, punč. Překvapení

LHOTA
20. 10. od 14:00 do 17:00

• Lhotecká drakiáda na poli za ČOV 

Lhota (konec Keltské ulice). Soutěž 

o nejkrásnějšího draka vlastní výroby.

PRŮHONICE 
31. 10. od 17:00

• Lampionový průvod s hal-
loweenovými strašidly. Který po-

řádá Kulturní komise obce Průhoni-

ce a Botanický ústav AV ČR v.v.i. za 

pomoci MŠ, ZŠ, policie a hasičů. Sraz 

účastníků na náměstí. Cesta povede 

Průhonickým parkem okolo Podzá-

meckého rybníka (lemovaná straši-

dly) a zpět na náměstí. Průvod bude 

zakončen ohňostrojem. U Slepiček od 

18:00 opékání buřtů. 

ŠTIŘÍN
20. 10.

• Melanie Scholtz Quartet na Zám-

ku Štiřín od 19:30 hodin. Rádi bychom 

Vás pozvali na koncert vynikající jaz-

zové zpěvačky z Kapského Města, 

Melanie Scholtz. Dále pro Vás hrají: 

Gorm Helfjord, Norsko na kytaru, Lu-

káš Kytnar na basu, Roman Vicha na 

bicí.

11. 11. 
• Mladé talenty Josefu Sukovi – 

Mladí a hudebně talentovaní pražští 

umělci z Gymnázia a Hudební školy 

hlavního města Prahy, jedné nejú-

spěšnějších uměleckých škol České 

republiky, Vás srdečně zvou na kon-

cert vážné hudby. Zámek Štiřín od 

17:00 hodin

16. 11.
• Dum Doobie Doobie Band – Hud-

ba zlatých šedesátých let k poslechu 

a tanci v dokonalém retro stylu pro 

milovníky rock´n´rollu , twistu, boo-

gie, blues a rumby... Zámek Štiřín od 

19:30 hodin

21.11.
• Větvičkova poradna pro veřejnost 
– Možnost zakoupení knih. Dům ATIS 

od 15:00 do 18:00.Vstup zdarma.

VRANÉ NAD VLTAVOU
17.11. od 09:00

• Zvolský blesk ŠACHY.BIZ. Prezen-

tace od 8:15 do 8:45. Místo konání 

Sokolovna Vrané nad Vltavou. Švý-

carský systém, předpokládané hrací 

tempo 2x10 minut, 13 kol. Věcné 

ceny pro šachisty na předních mís-

tech v hodnotě minimálně 25.000 Kč. 

Předem přihlášení do 13. 11. 2012 

mají zvýhodněné startovné. Šachis-

té narození 1953 až 1996 100,-Kč, 

ročník 1997 a mladší a ročník 1952 

a starší 50,- Kč. Nepřihlášení předem 

jednotné startovné 150,- Kč bez roz-

dílu věku.

ZVOLE
20.10. od 08:30 

• Zvolští Hasiči a rybáři Vás srdeč-

ně zvou na Rybářské závody CHYŤ 
A PUSŤ! Místo konání Zvole velký 

rybník. Vlastní závod začíná od 09:00. 

Prezentace od 08:30. Startovné je 

150,-Kč. Každý rybář při prezentaci 

dostane kupon na občerstvení.Hod-

notné ceny pro velké i malé. Rybičky 

rybáři jedou, těšíme se na Vaši účast.
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Hledá se původní 
majitel

JESENICE – Dobrý den, dali 

mi jméno Hubert, ale asi 

se tak nejmenuju. Pokud jsem 

se někomu zaběhl a chybím 

svému původnímu páníč-

kovi, rád bych se k němu 

vrátil. Našli mne u jesenic-

kého hřbitova dne 19. září 

2012 a naštěstí se mne ujala 

po pár dnech toulání  prima 

rodinka. V případě, že mne 

někdo poznal, ozvěte se na 

tel. 313 599 214. A tady je 

i pár mých fotografií...

(red net)

Vestecká neprůjezdná
JESENICE – Dočasné do-

pravní omezení bude probí-

hat v ulici Vestecká. Z důvo-

du výstavby nové mateřské 

školy v ulici Vestecká bude 

v termínu od 1. 10. 2012 do 

30. 10. 2012 tato ulice prů-

jezdná pouze v jednom smě-

ru. Děkujeme za pochopení.

(red net)

Úplná uzavírka 
MIROŠOVICE – Obec Velké 

Popovice oznamuje, že na 

silnici č. III/1018 v obci Mi-

rošovice  z důvodu výstavby 

III. etapy kanalizace (od sjez-

du ze silnice č. I/3 cca 170 m 

směrem na Velké Popovice) 

bude ve dnech od 30. 9. až 

do 21. 10. 2012 realizována 

úplná uzavírka, kdy silnice č. 

III/1018 bude neprůjezdná. 

Za vzniklé obtíže se omlou-

váme. (red net)

Našel se pejsek
JESENICE – Odchycený pej-

sek je umístěn v kotci v Je-

senici. Pejsek je zde velmi 

nešťastný, stýská se mu po 

pánovi. Obec Jesenice žádá 

o spolupráci při hledání ma-

jitele. Majitel nechť volá OÚ 

Jesenice – tel. 241 021 710. 

Pejsek celé dny probrečí, 

bohužel nemá žádný čip ani 

známku. Děkujeme za spo-

lupráci při hledání majitele.

(red net)

Chůze je zdravá
DOLNÍ BŘEŽANY – První 

ročník pochodu nazvaného 

Keltskou stopou, krajinou 

odedávna osídlenou Kel-

ty, zorganizovala sportovní 

komise obce Dolní Břežany 

ve spolupráci s turistickým 

oddílem SK Olympie. V so-

botu 15. září si mohli milov-

níci pěší turistiky vyšlápnout 

hned třemi trasami. Pětikilo-

metrovou, jedenáctikilomet-

rovou a pro zdatnější chodce 

dvacetikilometrovou. Trasy 

byly vyznačeny fábory a šip-

kami, chodci dostali mapu, 

do které na kontrolách sbí-

rali razítka. První ročník po-

chodu byl úspěšný, zúčast-

nilo se ho téměř 250 chodců. 

Po úspěšném absolvová-

ní jedné ze tří tras dostali 

účastníci pochodu pamětní 

plaketu z keramiky a mohli 

se občerstvit v místní hospo-

dě nebo si opéct buřta. Děti 

ještě soutěžily ve skákání 

v pytlích, přetahované, rych-

lé chůzi s míčkem na lžíci 

nebo si vyzkoušely chůzi na 

chůdách. Pro rodiče hrála 

v cíli místní country kapela 

Františka Kořínka. Břežan-

ští založili zorganizováním 

prvního ročníku pochodu 

Keltskou stopou novou tra-

dici každoročního pochodu, 

jehož ústřední motto zní: 

Chůze je zdravá!

Hana Michaliková

Pamětní list pro nejmladšího účastní-

ka pochodu, dvouměsíčního Jiříka

SEDACÍ SOUPRAVY
POSTELE-MATRACE-ROŠTY, NÁVRH A VÝROBA NÁBYTKU ZE 

DŘEVA, STOLY-ŽIDLE, DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ

Nabízíme: 
– plat dle tarifu + osobní ohodnocení 
– flexibilní pracovní dobu 
– zodpovědnou práci s možností seberealizace  
– práce v malém kolektivu 
– otevřenou a vstřícnou komunikaci

Očekáváme: 
– SŠ vzdělání, praxe v oboru školního nebo veřejného stravování 
– výborná znalost problematiky školních jídelen (technologie, 
 ekonomika, hygiena) 
– znalost práce s PC (stravovací a čipový systém), Word, Excel,  
 elektronická komunikace (e-mail, bankovní operace)
– organizační dovednosti 
– schopnost vést tým zaměstnanců 
– spolehlivost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost 
– dobré komunikační schopnosti 
– ochota dále se vzdělávat 
– bezúhonnost

Předpokládaný nástup: leden 2013

V případě zájmu pošlete, prosím, do 31. 10. 2012 svůj profesní 
životopis na e-mail reditel@zs-davle.cz. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 

Nabídka pracovního místa
Základní škola Davle nabízí volné pracovní místo na pozici 

vedoucí školní jídelny

 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

Je ale důležité, aby tyto možnosti 

skutečně využívali. Ve srovnání 

s jinými zeměmi máme co dohá-

nět. Vše je ale hlavně o přístupu. 

Například v Japonsku nepřijde 

nikomu s podivem, když si se-

nioři vyrazí na kolečkové brusle 

či jinak aktivně tráví svůj volný 

čas. U nás si toto dovedeme asi 

jen stěží představit. Důležitá 

je úroveň vzdělání a kultura ve 

společnosti a právě proto v Pra-

ze proběhl v uplynulém víkendu 

veletrh Senior Praha, který byl 

určen právě pro péči a aktivní ži-

vot seniorů. Návštěvníci si přišli 

opravdu na své. Kromě jiného na 

veletrhu vystoupila zakladatelka 

centra celoživotního vzdělávání 

Ing. Dana Steinová. Ta je také 

předsedkyní České společnosti 

pro trénování paměti a mozko-

vý jogging. Představila techniky, 

jak zlepšit paměť, jak ji trénovat, 

jak změnit přístup k vlastním 

problémům. 

� Jak ale letošní ročník hodnotí 

manažerka projektu MgA. Len-

ka Fohlová?

„Počasí vyšlo krásné, spokojení 

byli jak návštěvníci, tak i vysta-

vovatelé. Myslím si, že letošní 

ročník byl i lepší než ten loň-

ský, což potvrzují i názory ná-

vštěvníků.“

Součástí veletrhu byl i popu-

lární běh seniorů s názvem Se-

niorská míle, jehož patronkou 

byla paní Dana Zátopková. Na 

veletrhu se představili mimo 

jiné Pavlína Filipovská, Karel 

Štědrý, Květa Fialová, Eva Pila-

rová a další. Celým veletrhem 

pak provázel známý moderátor 

Eduard Hrubeš. (jasv)

Aktivní život seniorů je základ
PŘEDSTAVTE si, že 

je vám přes sedmdesát, 

fotbal už si asi nezahrajete 

a s pamětí to už taky není 

ono. Jak si však zpříjemnit 

podzim života? Čeká nás 

to všechny a naštěstí 

dnešní senioři již mají široké 

spektrum možností využití 

volného času.

V. POPOVICE – Umělci spjatí 

s Velkými Popovicemi se před-

stavili na benefiční akci v sále 

místní sokolovny. Publiku, kte-

ré svým vstupným přispívalo na 

pořízení opony, která nově zre-

konstruovanému sálu ještě chy-

bí, své bavičské umění předved-

la Jitka Asterová, Lukáš Pavlásek, 

Daniela Šinkorová a další. Mo-

derování téměř čtyřhodinového 

programu se ujal Mário Kubec. 

Ten během večera uvedl na po-

diu téměř dvacítku interpretů 

včetně žáků a učitelů popovic-

ké základní školy. I ty největší 

hvězdy se pro tento večer vzdaly 

honoráře, aby podpořily dobrou 

věc.

Rozjetý večer samozřejmě ne-

mohl skončit o půlnoci. O zába-

vu se ještě pár hodin poté staral 

DJ Hanz. 

(pok) Foto: Karolína Oliveriusová

ŠK Medvědi Zvole 
ve spolupráci se Základní školou 

v Jílovém u Prahy

za podpory České podnikatelské pojišťovny

p o ř á d a j í

Dětský šachový turnaj
2. kolo Regionální žákovské ligy 2012 -2013

Datum: sobota 3. listopadu 2012

Místo: Základní škola Jílové, ul. Komenského 365, Jílové u Prahy

Prezentace: 8,30 – 9.00 hod, zahájení v 9.15 hod

Právo účasti: žáci a žákyně narození 1. 1. 1998 a mladší  

Systém hry: turnaj A – švýcarský systém na 4 kola 

2x30 minut+10s./tah

turnaj B – švýcarský na 7 kol,  1. - 2. kolo 2x20 minut

3. - 7. kolo 2x25 minut

Občerstvení: párky, pití a drobné sladkosti

Za hráče odpovídá po celou dobu turnaje jejich doprovod.

Přezůvky nutné!!!!!

Na každého lichého účastníka zajistí vedoucí kompletní 

šachovou soupravu a funkční hodiny

Pro neregistrované hráče přihlášky na straka@sekk.cz 

Více na http://sachy.skzvole.cz 
Jana Straková

předseda ŠK Medvědi Zvole
Dovoluji si Vás jménem naší 

galerie, obce Dolní Břežany 

a novin Náš Region pozvat vý-

stavu s názvem NEVŠED-

NÍ TECHNIKY PÁLENÍ 

A ZPRACOVÁNÍ KERA-

MIKY – ALENA VOLKO-

VÁ BALVÍNOVÁ

Výstava bude probíhat 

v prostorách naší Galerie 

Jacques na adrese Pražská 

/ Nám. Na Sádkách 701, Dolní 

Břežany. Výstava potrvá do 

20. 11. 2012 a je doplně-

na o výstavu  olejo-

vých maleb Veroniky 

Koubalové.

Nenechte si ujít tuto 

výjimečnou příle-

žitost jak zhlédnout originální 

a nevšední druh keramiky a zá-

roveň možnost jak zakoupit sku-

tečně originální dárek pro 

sebe nebo své blízké. 

Vystaveny budou i kusy 

vyráběné japonskou 

technikou pálení raku 

a keramika vyráběná 

zakuřováním.

Galerie je otevřena 

každý všední den od 9 

do 19:00 a v sobotu od 

9 do 16:00. Více infor-

mací najdete na www.

galleryjacques.com.

Těšíme se na Vaši ná-

vštěvu.

Petr Žák

Vzdali se honoráře

Zveme vás na výstavu

Naplněná touha
BENICE – V Parku Holiday máte 

od 4. října jedinečnou možnost 

během odpočinku a relaxace 

shlédnout výstavu českého mi-

stra Olbrama Zoubka. Přehlídku 

soch s názvem Naplněná touha 

doplňuje výstava grafických listů 

a kreseb Kara Demela. Vernisáž 

jako vždy zahájil kurátor Libor 

Gronský, jehož pozvání přijala 

v roli hosta Chantal Poullain.

www. parkholiday.cz
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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 Firemní akce, konference,

školení, vánoční večírky.
Hledáte vhodné prostory pro Vaši firemní akci?

Nabízíme Vám moderní a stylové řešení na zámku BERCHTOLD
Čtyři prostory v různém uspořádání s celkovu kapacitou až 150 účastníků. Zažijte pohodlí a maximální soukromí 

v uzavřených zasedacích sálech na zámku BERCHTOLD či sport centru s možností zajímavých doprovodných 

programů.

Díky dobré dopravní dostupnosti z Prahy i Brna je hotel na zámku Berchtold ideálním místem pro pořádání fi-

remních akcí, kongresů, obchodních jednání, teambuildingových akcí, eventů, prezentací, výstav i školení všeho 

druhu. Hosté hotelu jsou přitom v přírodě s možností relaxovat ve wellness centru. Sportovní vyžití je zde na té 

nevyšší úrovni a útulné ubytování nabízí vysoký komfort.

HOTEL zámek BERCHTOLD, Vidovice 6, 251 63 Strančice

313 039 741, hotel@zamekberchtold.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
srdečně zve všechny vystavovatele i diváky na

Mezinárodní výstavu psů DOUBLE CACIB
3. – 4. 11. 2012 v Praze 9, PVA Letňany Beranových 667

Vstupné: 100 Kč ( pro dospělé na oba dny 150 Kč )

50 Kč mládež do 160 cm, důchodci, studenti ( doklad o studiu) 

zdarma – děti do 6 let, invalidé (průkazka ZTP)

Parkovné:

www.vystavapsu.cz

Hledáme samostaného 
pekaře na HPP

pracovní doba, krátký dlouhý týden 
22.00 – 10.00

vyučení nebo praxe v oboru 
podmínkou

bližší informace: +420 608 777 091 
reditel@parkhotelpopovicky.cz

Ke Kostelu 13, Popovičky

„Provozovat vlastní restauraci byl 

můj sen,“ říká Lukáš Tomášek, 

provozovatel a majitel italské re-

staurace Periferie pizza restau-

rant v Dolních Břežanech. V obo-

ru se pohybuje od svých 15ti let, 

kdy začal studovat hotelovou 

školu v Praze. „ Dal jsem si záva-

zek, že budu mít do třiceti let svůj 

vlastní podnik,“ prozrazuje. „A to 

jsem také dodržel.“ Restauraci 

v Dolních Břežanech provozuje 

tři roky, lokalitu objevil asi před 

pěti lety, spíše náhodou. „Tehdy 

byl boom a kvalitní prostory na 

provozování podniku se nedaly 

sehnat. Když jsem se přišel podí-

vat do nové, ještě prázdné budo-

vy a viděl jsem nabízené prostory, 

věděl jsem, že to je ono. Vzdušný 

prostor, pěkné místo pro venkov-

ní terasu… Zdálo se mi, že loka-

lita má dobrý potenciál, vznikalo 

nové centrum obce, stavěl se ob-

chvat Prahy, v plánu byla výstav-

ba laserového vědeckého centra,“ 

vzpomíná pan Tomášek.

Restaurace s domácím 
prostředím
„Našim cílem je provozovat re-

stauraci, do které se budou hosté 

rádi vracet. Obsluhující personál 

proškolujeme tak, aby se hosté 

cítili příjemně a v podniku vládla 

domácí atmosféra. Jsme také piz-

zerie, takže na přípravě kvalitní 

pizzy si dáváme záležet, pečeme 

ji v pravé italské peci na dřevo,“ 

popisuje pan Tomášek. „V po-

sledních dvou letech nabízíme 

i rozvážkovou službu, mnoho zá-

kazníků si ji oblíbilo a využívá ji.“

Kvalitní suroviny jsou základ
„Naší zásadou je používání kva-

litních surovin při přípravě jídel. 

Nepoužíváme žádné polotovary, 

sami si vyrábíme i dezerty. Su-

roviny odebíráme od kvalitních 

dodavatelů. Maso z farem, další 

produkty od italských dodavatelů. 

Pokud bychom museli z tohoto 

standardu slevit, raději podnik za-

vřu,“ je rozhodnutý Lukáš Tomá-

šek. „Naším cílem je nabízet mo-

derní gastronomii. Potrpíme si na 

dobrou kávu, vaříme značku Toni-

no Lamborghini, naše porce kávy 

má vyšší gramáž, její kvalitu denně 

kontrolujeme. Vína nakupujeme 

italská nebo z moravského vinař-

ství pana Michlovského. Zaměst-

nanci jsou proškoleni dodavateli 

kávy i vinaři na degustacích.“

Speciální nabídka
Kromě standardního menu v du-

chu italské kuchyně nabízí re-

staurace polední menu a také 

nabídku specialit. Speciality se 

vaří denně od 15 hod, v sobotu 

a neděli po celý den. „Speciální 

nabídku sestavujeme podle se-

zóny nebo surovin, které jsou na 

trhu k dispozici, nabízíme jídla 

k určitému druhu vína, například 

Svatomartinské víno a podobně. 

Chceme zákazníkům uvařit něco, 

co běžně v restauracích nedosta-

nou. Oblíbené jsou slávky, ryby, 

šafránové rizoto nebo třeba laný-

že. Naší ambicí je představit vyšší 

gastronomii, aby si naši kuchaři 

pořádně zavařili a aby jídlo bylo 

pro návštěvníky zážitkem a ra-

dostí z chuti. V současné době 

lidé zajímavé restaurace vyhledá-

vají a nejsou líní za dobrým jídlem 

dojet,“ konstatuje provozovatel.

Restaurace vstřícná k dětem
V loňském roce byla restaurace 

Periferie nominovaná do soutě-

že Restaurace vstřícná k dětem, 

kterou vyhlásil časopis „S dětmi 

v Praze“. V soutěži obsadila druhé 

místo. Zajímavou akcí pro dospě-

lé jsou pravidelné degustace vína, 

které vede mnoha vavříny oceně-

ný sommelier Jakub Král. Denní 

nabídku, polední menu i specia-

lity restaurace lze najít na webu: 

www.periferierestaurant.cz.

Hana Michaliková, PR

Zážitek a radost z chuti
je ambicí italské Periferie pizza restaurant v Dolních Břežanech

Všechny informace o restauraci naleznete na webu:
www.periferierestaurant.cz
Dolní Břežany, areál Pivovarského dvora, ul. Pražská 636

INZERCEINZERCE

Plynaři přitvrdili v boji proti neplatičům

Využije k tomu novinku, tzv.  

chytré plynoměry,  které  bude 

průběžně  montovat právě u těch 

zákazníků, kteří dlouhodobě 

neplní své smluvní závazky. 

Dodávku plynu přitom plynaři 

neobnoví dříve, dokud nedojde 

k úhradě dlužné částky nebo 

sjednání přijatelného řešení celé 

situace. Odpojení plynu na dál-

ku  však  není jedinou možností, 

jak se plynaři chystají vypořádat 

s dlužníky. Další možností  je 

plynoměr, který umožňuje od-

běry pouze při vložení předpla-

cené karty. V případě vyčerpání 

kreditu přeruší plynoměr dodáv-

ku plynu, a to až do doby  opě-

tovného „nabití“ karty. 

„Chápeme, že se někteří naši 
zákazníci mohou z různých dů-

vodů dostat do složité situace, 
která jim zabrání přechodně 
plnit závazky. Jsme proto při-
praveni domluvit se s každým 
na individuálním řešení a být 
mu nápomocni.  Přerušení do-
dávky plynu  považujeme až za 
krajní možnost. Bohužel vysky-
tují se i lidé, kteří s námi neko-
munikují, situaci odmítají řešit 
a dohodnout se nechtějí. V těch-
to případech pak nezbývá, než 
postupovat  razantně,“  uvedl 

k celé věci  mluvčí společnosti 

Miroslav Vránek. (kuc, vvp)

Těm odběratelům plynu, 

kteří neplatí faktury včas 

nebo vůbec nastávají 

krušné časy. Notorickým 

neplatičům totiž bude 

Pražská plynárenská 

vypínat plyn na dálku. 

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Na výstavu se sjedou majitelé čtyř-

nohých miláčků z mnoha zemí 

Evropy, posuzovat bude 61 roz-

hodčích (českých, slovenských, 

polských, německých, ale i z Ra-

kouska, Srbska, Norska, Švédska 

a Slovinska). Na podzimní výsta-

vě je pravidelně přihlášeno okolo 

4.000 psů, na letošní  „dvojité“ 

výstavě bude tento počet vysoko 

překročen. Výstava se určitě bude 

milovníkům psů líbit. 

Po oba dva dny probíhají soutěže 

Junior handling, nejlepší chova-

telská skupina, nejhezčí pár psů. 

Na závěr  každého dne výstavy 

budou  soutěžit vítězové skupin 

plemen I.- X. o titul „Nejkrásnější 

pes celé výstavy - BIS“ . V rám-

ci Mezinárodní výstavy psů bude 

možno zakoupit nejrůznější cho-

vatelské potřeby, zejména krme-

ní a pamlsky pro vaše miláčky 

v prodejních stáncích.

Každý den budou posuzováni 

ovčáci a honáčtí psi, teriéři, mezi 

nimi velice oblíbený jorkšírský 

teriér a West Highland White 

Terrier, tzv. vestík, jezevčíci, lo-

vecká plemena, chrti ap.od., bu-

dou představena i česká národní 

neuznaná plemena jako chodský 

pes, pražský krysařík, český stra-

katý pes, český horský pes, je-

jichž vítězové se sejdou společně 

s vítězi českých národních ple-

men český terier, český fousek 

a československý vlčák ve Velké 

národní ceně, dále pak pinčové, 

knírači, molossoidní plemena, 

např. neapolský mastin, bor-

deauxská doga, americký bul-

dok, argentinská doga, švýcarští 

honáčtí psi, špicové, severští psi 

a společenská plemena psů, jako 

např. šitzu, francouzský buldo-

ček, naháči, bišonek, maltézá-

ček, mops ap.

PROGRAM:
9:00 – 14:00 posuzování v kruzích

11:00 – 14:00 předkolo mladý vy-

stavovatel

15:30 – 17:00 přehlídky, soutěže

Více na webových stránkách 

www. kynologie.cz 

nebo www.vystavapsu.cz  (PR)

DOUBLE CACIB  poprvé v PRAZE
XXIII. Mezinárodní výstava psů všech plemen, která je pořádaná pod záštitou 

Mezinárodní kynologické federace – FCI ve dnech 3. – 4. 11. 2012 
Pražské výstavište v Letňanech, ulice Beranových 672, Praha 9 – Letňany



Jedničky obhájily svůj post
TOP09

Top09 a STAN mají ve stávají-

cím období 3 zastupitele. Volby 

vynesly uskupení 10 křesel. Je 

to úspěch? Kandidátka Helena 

Langšádlová se na 99 procent 

hejtmankou nestane, nicmé-

ně obhájila svůj post jedničky 

a krajského lídra strany. Je třeba 

pracovat na tom, že pan Kalou-

sek není jediným představitelem 

strany. Helena Langšádlová ko-

mentovala výsledky voleb slovy: 

„Jsem docela spokojená.”

KSČM

Stejně tak Pavel Jetenský jako lídr 

KSČM v kraji získal nejvíce hlasů 

za svoji stranu. Spolu s ním jsme 

poslali do zastupitelstva celkem 

19 komunistických kandidátů. 

Úspěch komunistů je výsledkem 

naší volby.  

ČSSD

Oranžová strana zvítězila, ale 

jen o procento před komunis-

ty. To znamená, že oproti stá-

vajícímu stavu ztratí 6 mandá-

tů. V čele stojí Josef Řihák – ve 

volbách lídr a v tuto chvíli také 

žhavý kandidát na hejtman-

ský post. Díky kroužkování se 

ale stávající hejtmanka Zuzana 

Moravčíková posunula na dru-

hý stupínek. Za ČSSD usedne 

do lavic 20 zastupitelů. Dá se 

tak s velkou pravděpodobností 

opět předpokládat zachování 

současného stavu – tedy spolu-

práce KSČM a ČSSD.

ODS

„Kluk z plakátu“, co sliboval kva-

litnější školství, MUDr. Raduan 

Nwelati, taktéž obhájil svoji po-

zici jedničky. „Ódéeska“ i přes 

podporu Petra Nečase (hlásil, 

že chce stát a kraje bez dluhů) 

uspěla v uvozovkách. Pouze 

šestnáct míst bude vyhrazeno 

pro modré zastupitele. „Nemys-

lím si, že by ČSSD z hlediska vý-

sledků měla o spolupráci s ODS 

zájem. Komunisté mají nyní vět-

ší váhu, jistě už nebudou chtít 

být ve skryté koalici, ale budou 

se dožadovat míst v krajské radě. 

Kam se náš kraj bude ubírat, to 

nevidím dobře,“ komentoval 

MUDr. Raduan Nwelati.

Středočeši bez šance?
Milovníci Davida Ratha v čele 

s jeho bývalou mluvčí  Berill Mas-

chekovou – Středočeši 2012 – ne-

dostali od voličů žádnou šanci. Zís-

kali mizivé necelé procento hlasů. 

Snad je to tím, že jim nadmíru chy-

běla osobnost typu Davida Ratha 

v čele. Když jsme slyšeli na mítinku 

SMS (Sdružení místních samo-

správ) proslov Berill Maschekové, 

proč  by ona měla zamířit do kraje, 

hlas bychom jí nedali ani my.

Jak dopadli starostové, 
kteří kandidovali
Do volebního klání se rozhodla 

jít také Květa Halanová, starost-

ka Jílového u Prahy, či Stanislav 

Boloňský, místostarosta Roztok  

– oba za koalici KDU-ČSL, SNK 

ED a nezávislí kandidáti. Ne-

uspěl ani jeden z nich. Kolega 

pana Boloňského, mladý staros-

ta Roztok Jan Jakob, se za TOPku 

do kraje také nedostal. Ale to by 

se musel stát zázrak – kandido-

val na 65. místě.

A jak dopadli Hlukaři? 
(bojovníci proti hluku 
z dálnice a z letiště)
Nevalně. Nikdo s nimi (s panem 

starostou Holíkem a Grundem) 

kromě Věcí veřejných něchtěl 

nic mít, tak jim nezbylo, než 

kandidovat pod křídly VV. 

Téma boje s hlukotvornou stát-

ní mašinérií nikoho příliš neza-

jímá, tedy alespoň jak říká pan 

Grund, do té doby, než vám za-

čnou stavět dálnici za domem. 

A má svatou pravdu. Škoda, že 

nebyli víc slyšet!

„Je to povaha českého národa 

a jeho neochota udělat něco pro 

sebe, něco navíc a věnovat pár 

minut času výběru jiných kandi-

dátů než klasických politických 

stran. Ti, co přišli, volili ty samé 

velké strany i přes korupční 

skandály,“ řekl nám starosta Ho-

lík. Jak ale ven ze situace, že jsou 

voleni stále ti samí? Holík má jas-

no: „Senátoři by neměli mít plat 

a poslanci minimum, řekněme 

průměrnou mzdu plus nějaké 

příplatky na kancelář, cestování 

atd. Ti, kteří by pak kandidova-

li, by tam šli pracovat pro český 

národ a ne pro moc a pro peníze. 

To bychom se asi divili, kolik lidí 

by z kandidátek zmizelo!“ 

SENÁT
V našem nejbližším okolí jsme 

volili kandidáty na volná místa 

v Senátu ČR. Jak dopadl volební 

obvod 41 – Benešov?

Se starostou Sulice Petrem Ču-

říkem, kandidátem za obvod 

41 – Benešov, jsme měsíc před 

volbami strávili pracovní dopo-

ledne a projeli křížem krážem 

jeho rajon. Práce má za sebou 

víc než dost, ale před sebou ještě 

víc. Pan starosta vůbec nechtěl 

vystavovat, jak říkal „svoji mor-

du na billboardu“, nakonec však 

tak učinil, ale pouze lokálně, po-

mocí plakátů a několika poutačů 

v okolí Sulice a Kamenice u Pra-

hy. Nutno dodat, že oproti kan-

didátce ANO 2011 Ivaně Dobe-

šové měl mnohonásobně menší 

výdaje na kampaň a získal nako-

nec stejný počet hlasů jako ona, 

která byla podporována miliony 

Andreje Babiše a novinami, kte-

ré jeho společnost AGF Media 

k této příležitosti začala vydávat. 

Nicméně ani jeden z nich se do 

druhého kola nedostal. Nepro-

bojoval se ani skladatel Petr 

Hannig, který bojoval u dálnice 

na billboardech jako lev. Nejvíce 

hlasů si v prvním kole rozdělil 

Karel Šebek z ODS s Luďkem Je-

ništou (TOP09 + STAN).

Zbyněk Pokorný
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Kraj přerozděluje asi 
15 miliard korun ročně 

a volby dopadly tak, jak si 
zasloužíme. Charakteristické 
rysy byly cca třetinová účast 

a spolehlivost levicových 
voličů. Kam půjdou peníze 

z našich daní za levicové 
vlády? Sestaví oranžoví 

zastupitelé kabinet, který se 
bude lišit od praxe bývalého 

hejtmana? Zahraniční tisk 
komentuje výsledek voleb 

jako „ztrátu paměti národa“. 
Možná stojí za úvahu, zda 

příště nezajít volit.

Jak jsme hlasovali ve Středočeském kraji?

VOLBY 2012

Senátor za obvod 41 Benešovsko 
vzejde z dvojice

Karel Šebek  Mgr. Luděk Jeništa

ODS  TOP09+STAN

Obsazení křesel v zastupitelstvu

Česká strana sociálně demokratická 20
Komunistická strana Čech a Morav 19
Občanská demokratická strana 16
TOP09 a Starostové pro Středočeský kraj 10
Celkem 65 křesel

 Josef Řihák, ČSSD  Pavel Jetenský, KSČM  Raduan Nwelati, ODS  Helena Langšádlová, TOP09

Volby: Levice vs. pravice 39 : 26



auto, moto / inzercewww.nasregion.cz6

Vrbova 19a, Praha 4 – Braník

tel.: 222 769 711, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz, www.autodispo.cz 

Petr Miška je konečně prvním 

zástupcem mužského pohlaví, 

který v soutěži uspěl. Se značkou 

Kia má však, jak sám říká, již své 

zkušenosti od roku 2006, kdy si 

vyzkoušel tehdy nové Rio, jako 

čerstvou novinku pak měl zapůj-

čený Cee´d a poslední čtyři roky 

jezdí v Cee´du SW. Jak se ale 

k soutěži vůbec dostal?

� Pane Miško, jak dlouho čtete 

Náš REGION?

„Obvykle tak půl hodiny 

(smích), ale tak jste otázku ur-

čitě nemyslel. Poprvé jsem se 

s tímto časopisem setkal už 

před pár lety v Dubči. Letos 

jsme se s rodinou přestěhovali 

do Kamenice a potěšilo mě, že 

i zde se jeho jiná regionální va-

rianta distribuuje.

� A zkoušel jste již v naší soutěži 

její minulá kola?

Ano, zkoušel. Myslím, že jsem 

doposud vynechal pouze jedi-

né kolo. Mrzelo mě, že se na mě 

štěstí neusmálo, když byla ve hře 

nová KIA Optima – tu bych si taky 

moc rád vyzkoušel. To jsem ale 

netušil, že na mě „čeká“ Sporta-

ge, o kterou jsem také moc stál.

� Jak se vám s vozem jezdilo?

Zvenku mi Sportage přijde hez-

ká a atraktivní a tak jsem od ní 

asi podvědomě čekal strašně 

moc. Při první cestě jsem tak 

měl pocit, že jsem ji asi tro-

chu přecenil – výtluky, díry 

a nerovnosti silnic jsem pořád 

cítil. Ale bylo to jen moje nere-

álné očekávání, že auto dokáže 

úplně eliminovat mizerný stav 

českých silnic. Zbytek víkendu 

ukázal, že jízda byla vždy po-

hodlná a tichá. Auto si mě po-

stupně získávalo, za volantem 

jsem se cítil komfortně, jistě 

a bezpečně. 

� Znamená to tedy, že byste si jej 

klidně i koupil?

Za jistých okolností ano. Spor-

tage se mi zalíbila a velmi nerad 

jsem ji na konci víkendu vracel. 

Je ale nutné zvážit, k jakému úče-

lu bude auto primárně sloužit. 

Na cestování s malým dítětem 

nám teď rozhodně lépe poslouží 

rodinné kombi s velkým zavaza-

dlovým prostorem. 

� Co byste na autu vyzdvihl 

a naopak, co si myslíte, že neby-

lo úplně OK?

Plusem je určitě jeho atraktivní 

design, pohodlí posádky a po-

cit při řízení. Zapůjčený model 

byl vybavený pohonem všech 

kol a dvoulitrovým naftovým 

motorem, který autu v běžném 

provozu dodal nezbytnou dy-

namiku. Přitom jsem za celý ví-

kend po zhruba 600 ujetých km 

dosáhl průměrné spotřeby okolo 

6,5 l/100 km, což je vzhledem ke 

kategorii a hmotnosti auta vý-

borná hodnota. Z negativních 

postřehů bych zmínil horší vý-

hled šikmo vpřed, což bylo ne-

příjemné zvlášť v noci za deště, 

a pak takovou technickou drob-

nost, že v poměrně dobře vyba-

veném autě chyběla automatika 

na úplné otevření a zavření oken, 

ta byla k dispozici jen u řidiče.

Jaroslav Svoboda

Čtvrtým výhercem
konečně chlap

Petr Miška (vpravo) je prvním mužským výhercem soutěže. Co mu však na autě 

nejvíce vadilo? A naopak, v čem Sportage předčí všechny ostatní? 

PRAHA – Dalším výhercem 

soutěže o auto na víkend, 

kterou pořádá Náš REGION 

a Autocentrum Duba, 

se stal pan Petr Miška 

z Kamenice. Čekala na něj 

Kia Sportage s plnou nádrží 

a volný víkend. Jaké jsou 

dojmy prvního chlapa, který 

v soutěži vyhrál? 

VÍTĚZ
4. KOLA
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ČESTLICE
• 20. 10. Čestlice  – Lojovice fotbal 
IV. třída skupina C

DAVLE
• 20. 10. 15:30 Štěchovice B – Davle 
fotbal III. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 Davle – Libeř fotbal 
III. třída skupina A

DOBŘEJOVICE
• 20. 10. 15:30 Dobřejovice – V. Po-
povice fotbal okresní přebor
• 27. 10. 15:30 Viktoria Sibřina – 
Dobřejovice fotbal okresní přebor
• 20. 10. Dobřejovice B – Louňovice 
B fotbal III. třída skupina B
• 27. 10. Viktoria Sibřina B – Dobře-
jovice B fotbal III. třída skupina B

DOLNÍ BŘEŽANY
• 21. 10. 15:30 D. Břežany – Černo-
šice fotbal III. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Jesenice B – D. Břeža-
ny fotbal III. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 21. 10. 10:15 Libeř B – D. Jirčany 
fotbal IV. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 D. Jirčany – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A
• 21. 10. 15:30 D. Jirčany B – Mníšek 
B fotbal IV. třída skupina B
• 28. 10. 14:30 Všenory B – D. Jirča-
ny B fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 21. 10. 15:30 Nusle – Cholupice 
fotbal I. A třída skupina B
• 28. 10. 14:30 Cholupice – Braník 
fotbal I. A třída skupina B
• 20. 10. 10:30 Hostivař B – Cholupi-
ce B fotbal II. třída skupina C
• 27. 10. 14:30 Cholupice B – Čechie 
Smíchov fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 21. 10. 15:30 Kunice – Sl.Jesenice 
fotbal I. B třída skupina D
• 27. 10. 14:30 Sl. Jesenice – Cho-
týšany fotbal I.B třída skupina D
• 20. 10. 15:30 Bojanovice – Jesenice 
B fotbal III. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Jesenice B – D. Břeža-
ny fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 21. 10. 15:30 Dobřichovice – Jílové 
fotbal krajský přebor
• 27. 10. 14:30 Jílové – Semice fotbal 
krajský přebor 
• 21. 10. 15:30 Jílové B – Libčice fot-
bal okresní přebor
• 27. 10. 14:30 Úhonice – Jílové B 
fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 20. 10. Ondřejov – Kamenice fot-
bal III. třída skupina B
• 27. 10. Kamenice – Kostelec n. Č.l. 
fotbal III. třída skupina B
• 20. 10. Stř. Skalice B – Kamenice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 27. 10. Kamenice B – Lojovice fot-
bal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 21. 10. 15:30 K. Přívoz – Vestec B 
fotbal IV. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 D. Jirčany – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 20. 10. Kostelec u K. B – Struhařov 
fotbal III. třída skupina B
• 27. 10. Radošovice – Kostelec u K. 
B fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 20. 10. 15:30 Kunice – Králův Dvůr 
fotbal Česká fotbalová liga
• 28. 10. 14:30 Česká Lípa – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga 
• 21. 10. 15:30 Kunice – Sl.Jesenice 
fotbal I. B třída skupina D
• 28. 10. 14:30 Zruč – Kunice fotbal 
I. B třída skupina D

LIBEŇ
• 21. 10. 15:30 Libeň – Psáry B fotbal 
IV. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Průhonice B – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 20. 10. 15:30 Libeř – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 Davle – Libeř fotbal 
III. třída skupina A
• 21. 10. 10:15 Libeř B – D. Jirčany 
fotbal IV. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Psáry B – Libeř B fot-
bal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 20. 10. Čestlice  – Lojovice fotbal 
IV. třída skupina C
• 27. 10. Kamenice B – Lojovice fot-
bal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 20. 10. 15:30 Choteč – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 27. 10. 14:30 Měchenice – Psáry 
fotbal okresní přebor
• 21. 10. 15:30 Vrané B – Měchenice 
B fotbal IV. třída skupina B
• 28. 10. 14:30 Měchenice B – Kazín 
B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 20. 10. Strančice – Mirošovice fot-
bal III. třída skupina B
• 27. 10. Mirošovice – Svojetice fot-
bal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 21. 10. 15:30 Okrouhlo – Radlík B 
fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 21. 10. 15:30 Struhařov – Průhoni-
ce fotbal I. B třída skupina D
• 27. 10. 14:30 Suchdol – Průhonice 
fotbal I. B třída skupina D
• 21. 10. 15:30 Průhonice B – Hra-
dištko B fotbal IV. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Průhonice B – Libeň 
fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 21. 10. 15:30 Horoměřice – Psáry 
fotbal okresní přebor
• 27. 10. 14:30 Měchenice – Psáry 
fotbal okresní přebor
• 21. 10. 15:30 Libeň – Psáry B fotbal 
IV. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Psáry B – Libeř B fot-
bal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 20. 10. Přišimasy – Senohraby fot-
bal IV. třída skupina B
• 20. 10. Senohraby B – Ondřejov B 
fotbal IV. třída skupina C
• 27. 10. V. Popovice B – Senohraby 
B fotbal IV. třída skupina C

TOČNÁ
• 20. 10. 15:30 Slavoj Podolí C – Toč-
ná fotbal III. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 Točná – Bohnice C 
fotbal III. třída skupina A

ŠEBEROV
• 21. 10. 15:30 Šeberov – Tempo fot-
bal I. B třída skupina B
• 28. 10. 14:30 Junior – Šeberov fot-
bal I. B třída skupina B
• 21. 10. 13:00 Šeberov B – Záběhli-
ce fotbal III. třída skupina B
• 27. 10. 10:00 FK Koloděje – Šebe-
rov B fotbal III. třída skupina B

VELKÉ POPOVICE
• 20. 10. 15:30 Dobřejovice – V. Po-
povice fotbal okresní přebor
• 26. 10. 20:00 V. Popovice – Zápy B 
fotbal okresní přebor
• 20. 10. Všestary  – V. Popovice B 
fotbal IV. třída skupina C
• 27. 10. V. Popovice B – Senohraby 
B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 20. 10. 15:30 Libeř – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 Vestec – Bojanovice 
fotbal III. třída skupina A
• 21. 10. 15:30 K. Přívoz – Vestec B 
fotbal IV. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Vestec B – Pikovice 
fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 21. 10. 15:30 Zvole B – Vrané fot-
bal III. třída skupina A
• 28. 10. 14:30 Jíloviště B – Vrané 
fotbal III. třída skupina A
• 21. 10. 15:30 Vrané B – Měchenice 
B fotbal IV. třída skupina B
• 28. 10. 14:30 Kytín – Vrané B fotbal 
IV. třída skupina B

ZLATNÍKY
• 27. 10. 14:30 Mníšek B – Zlatníky 
fotbal IV. třída skupina B

ZVOLE
• 20. 10. 15:30 Čisovice – Zvole fot-
bal okresní přebor
• 27. 10. 14:30 Zvole – Dobrovíz fot-
bal okresní přebor
• 21. 10. 15:30 Zvole B – Vrané fot-
bal III. třída skupina A
• 27. 10. 14:30 Černošice – 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

INZERCEINZERCE

Každý si vybere
Nabídka sportovních aktivit, 

kterým se můžete věnovat kaž-

dý od brzkých ranních hodin až 

do večera 365 dní v roce, je víc 

než bohatá. Nejvíc ale teď na 

podzim frčí indoor tenis a bad-

minton. Dvě obrovské dřevěné 

haly s několika kurty sem při-

lákají řadu sportovců místních 

i ze vzdálenějšího okolí. Na kur-

tech jsme potkali dospělé i děti. 

Všichni mohou využít rad tre-

nérky, bývalé profesionální te-

nistky Denisy Chládkové. „Je to 

nádherný sport, který se dá hrát 

od čtyř let do devadesáti. Máme 

tu všechny věkové skupiny. Náš 

cíl? Aby měli radost z toho, že 

jim to jde. Snažím se vždy pra-

covat tak, aby si řekli: hele mně 

to jde, mně se to líbí a dělám po-

kroky,“ říká s úsměvem sympa-

tická trenérka Denisa.

V Parku Holiday jsme také za-

stihli MUDr. Jaroslava Větvičku, 

který působil jako hlavní lékař 

českého olympijského týmu 

v Pekingu: „Mé dojmy z centra 

jsou skvělé. Je to jako sen moder-

ních lidí, jak se ideálně udržovat, 

starat a pečovat o své tělo a jaký 

sport provozovat. Zaujaly mne 

moderní posilovací stroje, které 

zapojují přirozeně svaly a umož-

ňují takzvaný funkční trénink.“ 

My jsme také hned po ranním 

bazénu zamířili do posilovny. 

Ale ke cvičení nás hned nepus-

tili. Nejdříve jsme absolvovali 

s trenérem Radimem pohovor 

o tom, s jakým cílem přicházíme, 

jak velké bicáky a tricáky chceme 

ukazovat holkám. Odpověděli 

jsme na celou řadu otázek, tý-

kajících se životního stylu, stra-

vování, charakteru práce apod. 

Poté jsme asi tak hodinku absol-

vovali vstupní diagnostiku, která 

spolehlivě odhalí všechny naše 

„hříchy“, které jsme na svém těle 

napáchali. Podle výsledků a také 

podle toho, co chceme dokázat – 

zhubnout, zlepšit kondici nebo 

odstranit bolesti v zádech – nám 

trenér poradí, na jaké cviky se 

zaměřit, způsob, jak cviky pro-

vádět, a také jak zlepšit stravo-

vací návyky, abychom zase měli 

krásné tělo a dobrý pocit.

„Snad každý má dnes problé-

my se zády, stejně tak jako vy, 

proto se budeme věnovat posi-

lování právě těchto partií, než 

přikročíme k těm vašim bicá-

kům,“ podotýká po absolvová-

ní testů trenér.

Dopoledne uplynulo jako voda, 

stihli jsme ještě poobědvat v re-

stauraci Tetu Brissy – nabídli 

nám speciální maďarské menu 

– a hurá do práce. 

Co nás čeká příště? 
Provětráme squashovou raketu, 

odpálíme pár kyblíků míčků na 

golfovém simulátoru, prohřeje-

me se v sauně a poležíme v so-

lárku a možná i zaskočíme na 

masáž. Zbyněk Pokorný

Máme rádi svoje tělo!
BENICE – Sportovní 

komplex Park Holiday 

uprostřed Benic 

nedaleko Říčan oslavil 

letos v říjnu pět let své 

existence. Samozřejmě, 

že jsme nemohli u tohoto 

významného jubilea chybět. 

Kromě vernisáže soch 

Olbrama Zoubka a grafik 

Karla Demela, kterou jsme 

navštívili minulý týden, jsme 

navíc oblékli tričko, tepláky 

a kecky a vrhli se do víru 

sportovních zážitků 

v Parku Holiday.

Do utkání vstoupila obě mužstva 

s jasným cílem – vyhrát! Hosté 

měli za sebou nepovedené utká-

ní s říčanským béčkem a domácí 

zase v předešlém utkání jen re-

mizovali ve Svojeticích. Podob-

nost obou soupeřů byla i v po-

dávaných výkonech, které jsou 

značně nevyrovnané, o čemž 

hovořil i předzápasový stav 5 

bodů na kontě.

Tým Kostelce u Křížků nepři-

hlásil před sezonou mužstvo do 

krajského přeboru a ponechal si 

pouze rezervu. Proti týmu čer-

noleského Kostelce tak stál sou-

peř, jehož výsledky ale zdaleka 

neodpovídají jeho fotbalovým 

kvalitám. Podle toho také vypa-

dal úvod utkání. Domácí v úvod-

ní čtvrthodině zavřeli soupeře 

na jeho polovině a vypracovali 

si také brankové příležitosti. 

„Od inkasování nás ochránila 

i tyč naší brankové konstrukce 

a vlastně i štěstí při některých 

obranných zákrocích,“ prozradil 

nám Pavel Pojezný z týmu hostí.

S přibývajícími minutami se os-

mělili i hosté, kteří mohli jít do 

kabin dokonce s jednobranko-

vým vedením. Bouška však únik 

v gól neproměnil. Diváci se tak 

v první půli gólu nedočkali. Dru-

hou půli začali lépe hosté a ve 

48. min. se po rohovém kopu Ve-

drala prosadil Vrba a poslal svůj 

tým do vedení 0:1. Hosté se však 

z vedení neradovali dlouho, pro-

tože v 60. min. se prosadili také 

domácí. O dvě minuty později se 

domácí radovali znovu a vedli už 

2:1. Ovšem hosté odpověděli ve 

stejném časovém intervalu. V 65. 

min. stál u vyrovnávacího gólu 

opět hostující Vedral. Ten našel 

z autu Jirsu a ten přehodil bran-

káře a vyrovnal na 2:2. Utkání se 

začalo hrát ve velkém tempu na-

horu a dolů a diváci byli nadšení. 

V 70. min. je ale zmrazil hostují-

cí Štorc, který dostal černoleský 

Kostelec do vedení 2:3.  Zdálo 

se, že hosté již výsledek udrží až 

do konce utkání, ale v 85. min. si 

Chvojka vstřelil vlastní gól a za-

končil tak gólovou nadílku utká-

ní na stav 3:3.

„Opět je to pro nás velká ško-

da, ale dá se říci, že s odstupem 

času je to zisk. Domácí mužstvo 

působilo zatím nejfotbalovějším 

dojmem ze všech utkání, která 

jsme odehráli. Opět se potvrdi-

lo, že jsme schopni hrát s kaž-

dým a kdybychom se vyvarovali 

těch zbytečných chyb a zkratů, 

tak máme o dost bodů více než 

nyní,“ řekl nám ještě Pavel Po-

jezný. Jaroslav Svoboda

Souboj Kostelců neměl vítěze
KOSTELEC U KŘÍŽKŮ  

Fotbalové utkání III. třídy 

mezi celky SK Kostelec 

U Křížků „B“ a SK Kostelec 

nad Černými lesy skončilo 

nerozhodně 3:3. 

Po bezbrankovém prvním 

poločase viděli diváci 

skutečně gólovou smršť 

v poločase druhém.

INZERCEINZERCE

Nabídka sportovních aktivit, kterým se můžete věnovat každý den od brzkých ranních 

hodin až do večera, 365 dní v roce je víc než bohatá. Nejvíc ale teď na podzim frčí 

indoor tenis a badminton
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Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

Tel.: 272 690 002
Mobil: 777 336 805
e-mail: selskystatek@radev.eu 
www.radev.eu/restaurace

 Tradiční česká kuchyně
 Vybrané speciality
 Gurmánské akce
 Velmi příznivé ceny
 Možnost pronájmu 
restaurace na:

 svatby, firemní akce,
 rodinné oslavy atd.

 Pravidelně pořádáme: 
country večery s živou 
hudbou, diskotéky  
a dětské akce

 Točené pivo Kozel 10°, 
Plzeň 12°, Radegast Birell 
Nealko   
a malinovka

Stylová česká restaurace

Vlastní výroba domácích uzenin

l 

Zabijačkové hody, 
pečené selátko 
a večer country 
kapela ,,BYZONI“
20. 10. – 21. 10. 2012

Svatomartinské 
hody

10. 11. – 11. 11. 2012
...víno bude nachlazené, 

kachny, husy upečené, 

čekáme jen na Vás..

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního
programu fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

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

zdravotníc  atrac

ZDRAVÉ
SPANÍ

Nábytek
Vodní posteleVodní postele

Nábytek

í aattrrraaaaccZískali jsme ocenění OBCHODNÍK ROKU

Mobil: 604 338 389 Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

HUTNÍ MATERIÁLY 
Instalační materiál:

 Voda, kanalizace, elektro
Barvy laky

Po-Pá  7.00 – 11.30  12.30 – 16.00

So:  8.00 – 12.00

Tel.: 603 485 305, 257 760 990

ŽELEZÁŘSTVÍ ZVOLE

KREISA s.r.o.
Zvole čp. 4 (u rybníka)
Dobré parkovací podmínky

KAMENICE – ŽELIVEC 280                                    

Otevřeno 

PO – PÁ 12 – 18  hodin                                               

Nebo dle domluvy 604 330 218

Penzijní připojištění !!! Využijte starých výhod už jen  
 do listopadu! Informujte se od 18 po 99 let 604 330 218

Cestovní pojištění  Povinné ručení 

Pojištění domů, chat, domácností – nově připojištění  

 klíšťové encefalitidy.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti.

Úrazové, životní pojištění a další…

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

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

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

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

MIMOSEZÓNNÍ 
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Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

S talice

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

 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

CERTIFIKOVANÝ KOMÍN

Cena včetně dopravy

12. 636 s DPH 
8 m, průměr 160

13. 926 s DPH 
8 m, průměr 200

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

www.sk-komin.cz


