
Cílem tohoto požadavku je sní-

žení hlukové zátěže lidí žijících 

v okolí okruhu. „Omezení by 

mělo být pro kamiony na rych-

lost 60 km/h a osobní automo-

bily 110 km/h. Věříme, že toto 

opatření není nijak investičně 

náročné a je zcela v rozpočto-

vých možnostech ŘSD. 

� pokračování na str. 3

Obce požadují snížení rychlosti na Pražském okruhu
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Orion nabízí širokou škálu, 
také v LED provedení. 

 
    – tel.: 

www.orion.co.at
LED

!
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Maluje region

HRNČÍŘE – Bydlí tu, ale 

i maluje. Ladislav Kulhavý 

bude vystavovat od 1. 11. do 

konce listopadu svoji tvor-

bu v nákupním centru Plaza 

v Praze na Lhotce. Představí 

obrazy, které zachycují kra-

jinu v okolí Hrnčíř, ale i jiná 

místa ve Středočeském kraji. 

V následujícím čísle vás se-

známíme s tvorbu i osobou 

místního malíře pana Kulha-

vého podrobněji. (red)

KRÁTCE

Kotrba je sloven-

ské slovo a zna-

mená místo, kde 

je mozek. Pře-

neseně může ko-

trba znamenat 

schopnost mys-

let, počítat z hla-

vy, mít dobrou hlavu. Možná 

díky tomu mnozí Kotrbové otisk-

li stopu do českých dějin: Bohu-

mil Kotrba – kominík, František 

Kotrba – politik, Jiří Kotrba – fot-

balista, Štěpán Kotrba – novinář, 

Marius Kotrba – sochař. 

My ovšem známe jiného Kotr-

bu. Muže vtipného a důstojné-

ho, většinou ovšem poněkud 

vzteklého. Muže poživačného, 

sportovce a hlavně excelentního 

redaktora Honzu Kotrbu, kte-

rý s námi sdílí redakční stůl už 

sedm let. Nikdo jiný neumí vy-

švihnout takovou glosu jako on!

V mládí byl HK vrcholový at-

let, na 800 m startoval za re-

prezentaci. Absolvoval   FTVS 

a novinařinu na UK a psal 

hlavně o sportu. Mj. byl šéfre-

daktorem Ski magazínu. 

Je autorem 20 knih se sportov-

ní tematikou. Mezi jeho tituly 

patří Druhý poločas ( Josef 

Masopust), Duhové návraty 

(bří Pospíšilové), Přemety pod 

oblaky (Petr Jirmus), Život 

soutěžního jezdce (Květoslav 

Mašita) atd. 

Ó Kotrbo díky a gratulujeme 

k OSMDESÁTINÁM!

Tvoje redakce 

Ó KOTRBO!
DÍKY TOBĚ

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Vyráží na podzimní turné. A vy máte možnost vyhrát 
vstupenky na pražský koncert 28. 11. v Lucerna 

Music Baru. Co na to Jirka Macháček? 

� Jedete na další turné s názvem 

MIGEM K LIDEM. Kdo vymýšlí 

názvy, choreografii, kostýmy, že 

se nikdy neopakujete?

Že se nikdy neopakujeme, nemu-

sí být vždy tak úplně pravda. Ale 

budiž. Kupříkladu název MIGEM 

K LIDEM se vyvinul z původního 

MIGEM K BOHU BLÍŽ. Tak jsme 

chtěli turné pojmenovat, když jsme 

se dozvěděli, že i narychlo založená 

církev se bude moci ucházet o svůj 

podíl v církevních restitucích. Cír-

kev se nám však, díky Bohu a naší 

lenosti, nepodařilo naštěstí založit. 

� pokračování na str. 4

Migem k lidem
Kapela MIG 21 v čele 

s frontmanem Jiřím 
Macháčkem zahajuje na 
podzim turné s názvem 

Migem k lidem. Nemohli jsme 
se ho nezeptat na pár otázek 
o turné i o fungování kapely. 

Čtěte pozorně, protože 
můžete vyhrát vstupenky 

na jeden ze dvou pražských 
koncertů v Lucerně.

Dopadl mukařovského vraha

REGION – V letošním ročníku 

prestižního ocenění Policista roku 

„bodoval“ i Středočeský kraj. 

Plk. JUDr. Michal Mazánek byl jedním 

z těch, kdo si 9. října převzali ocenění 

z rukou ministra vnitra Kubiceho 

a policejního prezidenta Červíčka.

a převzal si ocenění Policista roku

Kladno
Útok na taxikáře – 59letý 
muž útok přežil
Důvod napadení neznámý

Statenice
Po požáru zahradního domu 

nalezena dvě ohořelá těla 

„Jedná se o 62letého muže 

a jeho 34letého syna,“ řekl 

plk. Mazánek

Mukařov
Policisté zadrželi muže podezřelého z trojnásobné vraždy

Pachatel zavraždil tři lidi. 
Ubodal je nožem
Jeden nalezen na ulici, 
další dva v rodinném
 domě

Čelákovice
Útok na taxikáře – 63letý muž zemřel
„Vyšetřování obou případů 
probíhá standardním 
způsobem,” shrnul 
plk. Mazánek
Taxikář byl dle sdělení 
Mazánka zavražděn
pro peníze

Dobřichovice
Smrt mladíka ve vodní 

elektrárně

Pohřešovaný 29letý muž 

z Prahy nalezen v turbíně 

Muže nalezl pracovník 

elektrárny, jeho smrt, dle 

sdělení plk. Mazánka,

způsobila nešťastná

náhoda

Chýně
Loupežné přepadení 

peněžního transportu 

u pivovaru

Výše škody dle médií

1 milion korun

Klecany
56letý muž zastřelil 

exmanželku a pak sebe

„Příčinou vraždy byly 

patrně vyhrocené vztahy 

po rozvodu,“ sdělil

plk. Mazánek

Plk. JUDr. Michal Mazánek není žádný maminčin mazánek. Již pět 

let od vstupu do policejního sboru se stal vyšetřovatelem na okres-

ním úřadu vyšetřování, o tři roky později dokonce na krajském. Mimo 

jiné vyšetřoval orlické vraždy a dopadl „mukařovského“ vraha
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Policista roku je prestižní oce-

nění, které je každoročně udě-

lováno těm příslušníkům a ob-

čanským zaměstnancům Policie 

České republiky, kteří význam-

ným způsobem přispěli k fungo-

vání i prestiži sboru.

Plk. JUDr. Michal Mazánek osob-

ně úspěšně vedl tým v případu 

„lesního vraha“ (pachatel Viktor 

Kalivoda usmrtil tři osoby a chys-

tal smrtící útok v pražském me-

tru) v roce 2005 nebo tým v pří-

padu trojnásobné „mukařovské 

vraždy“ v roce 2011. V policejních 

kruzích i mimo ně je uznávaným 

odborníkem a specialistou, nad-

řízenými je hodnocen jako výbor-

ný manažer. „Je to pocta, ale patří 

i mým kolegům. Policejní práce 

je týmová, není zde místo pro só-

listy,“ řekl při předávání ocenění 

plukovník Mazánek.

Plk. JUDr. Michal Mazánek na-

stoupil k policejnímu sboru 

v roce 1985. Z řadového poli-

cisty postoupil v roce 1990 do 

funkce vyšetřovatele okresního 

úřadu vyšetřování. V roce 1993 

byl převelen na Krajský úřad 

vyšetřování, kde se věnoval ze-

jména vyšetřování vražd, a stal 

se i členem skupiny vyšetřující 

sérii vražd známou pod názvem 

„orlické vraždy“. (jasv)

Tuto a další mapy můžete mít i ve svém mobilu nebo navigaci!
digitální turistické mapy a cyklonavigace www.smartmaps.cz

mapa © PLANstudio, s.r.o.mapa © PLANstudio, s.r.o.

Obec Dolní Břežany se ve 
spolupráci se sousedními 

obcemi Zlatníky, Hodkovice, 
Vestec a pražskými 

městskými částmi Praha 12 
a Praha Libuš obrátila na 
Magistrát hlavního města 
a Ministerstvo dopravy se 

žádostí o snížení maximální 
povolené rychlosti na 

pražském okruhu v době 
od 22:00 do 6:00 v úseku 

Cholupický tunel – Jesenice.

Zpomalte!Zpomalte!Zpomalte!

Před dvěma lety se zástupci obcí zú-

častnili otevření Pražského okruhu. 

Tušili tehdy, že budou problémy s hlu-

kem? Po dvou letech provozu požadují 

snížení rychlosti v nočních hodinách

 Foto: Zbyněk Pokorný
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DOLNÍ BŘEŽANY
30. 10. – 6. 11. 

• Sběr papíru. Základní škola 

pořádá sběr papíru. Ve všedních 

dnech od 6:30 do 15:00 hodin mů-

žete papír odkládat do kontejneru 

před budovou tělocvičny.

1. 11. – 20. 11. 
• Keramika v Gallery Jacques. 
Výstavu estetické a užitné kera-

miky s názvem „Nevšední tech-

niky pálení a zpracování kerami-

ky – Alena Volková Balvínová“ si 

můžete prohlédnout v prostorách 

Galerie Jacques na adrese náměs-

tí Na Sádkách 701, Dolní Břežany. 

Výstava potrvá do 20. 11. 2012 

a je doplněna o výstavu olejových 

maleb Veroniky Koubalové. Galerie 

je otevřena každý všední den od 

9 do 19:00 a v sobotu od 

9 do 16:00.

3. 11. – 16:30
• Halloween. MC Břežánek a obec 

Dolní Břežany vás zvou na oslavu 

svátku Halloween v sobotu před 

MC Břežánek. Na programu: – vy-

stoupení taneční skupiny Lenky 

Šerákové a hudební skupiny Myš 

Maš – lampionový průvod s vy-

pouštěním lampionů štěstí (prodej 

na místě) – strašidelný hrad a pu-

tování po strašidelných domech – 

prodejní stánky, občerstvení, tvoři-

vé dílny pro nejmenší

JESENICE
9. 11. – 17:30

• Lampionový průvod. Milé děti, 

obec Jesenice pro vás opět připravi-

la tradiční lampiónový průvod v mas-

kách, který bude zakončen dětskou 

diskotékou v budově obecního úřadu. 

Společně se sejdeme v 17:30 před 

ZŠ Jesenice. Průvod bude procházet 

obcí a ukončen bude v Kulturním 

centru Jesenice. Těšit se můžete na 

dětskou diskotéku, animační team, 

který pro vás zajistí skvělou zábavu. 

Vstup zdarma.

JÍLOVÉ U PRAHY
25. 10. – 15. 12. 

• Igráčci. Regionální muzeum 

v Jílovém u Prahy vás zve na vý-

stavu igráčků. Fenomenální fi gur-

ky 80. let, které dobyly srdce dětí. 

Těšíme se na vás. 

2. 11. – 19:00
• Doktorské historky. Dr. Radim 

Uzel a Dr. Kateřina Cajthamlová od 

19:00 v sále Regionálního muzea

9. 11. – 19:00
• Blues rockový večer. Blues rock-

ový večer ve Florianu od 19:00

15. 11. – 19:00
• Janík a Klímová. V sále Regio-

nálního muzea. Těšíme se na vaši 

návštěvu. 

17. 11. – 8:00
• Jílovský jarmark. Jílovský jar-

mark začíná od 8:00 a končí v 13:00 

na náměstí. Těšíme se na vás. 

24. 11. – 15. 12. 
• Keramický svět Jana Kutálka. 
Regionální muzeum v Jílovém u Pra-

hy vás zve na výstavu keramiky.

KAMENICE
9. 11. – 8:30

• Šípková Růženka. Pohádka 

pro děti od 3 do 10 let. Teatr Víti 

Marčíka. Těšíme se na vás a vaše 

ratolesti.

9. 11. – 10:30
• Labyrint světa. Pořad pro 8. tří-

du ZŠ. Teatr Víti Marčíka.

20. 11. – 9:00
• Hrajeme si s kamarády. Pořad 

pro děti MŠ a 1. – 4. třídy ZŠ. Hraje 

skupina Kamarádi z Brna.

KUNICE
3. 11. 

• Volejbalový turnaj – zimní liga. 

Organizuje Mgr. Florentia Ptáční-

ková, přihlášky zasílejte na e-mail 

Florentin@seznam.cz

9. 11. – 11. 11.
• Svatomartinské hody Gastro 
akce. Přijďte prožít příjemnou ve-

čeři a vychutnat si svatomartinské 

menu do zámecké restaurace. 

Další informace a rezervace na e-

mailu hotel@zamekberchtold nebo 

na telefonu 313 039 741.

10. 11. – 9:30
• Minitenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz. 

15. 11. – 18. 11.
• Beaujolais nouveaou. A dny 

francouzské kuchyně. GASTRO 

akce

17. 11. – 9:30
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

18. 11. – 9:30
• Golfový turnaj. Průběh turnaje: 

INDOORU na sport centru, golfový 

simulátor 3D BLASTER

24. 11. – 9:30
• Tenis double (dospělí). Přihla-

šovat se můžete na 736 757 577 

nebo na sportcentrum@za-

mekberchtold.cz

25. 11. – 9:30
• Turnaj stolní tenis. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

OHROBEC
3. 11. – 17:00

• Lampionový průvod. Kulturní vý-

bor obce Ohrobce zve na lampionový 

průvod. V 17:15 začneme krátkým 

divadelním představením Jak šla 

pusa na špacír, které bude venku, 

v přístřešku u tenisových kurtů. Poté 

se vydáme tradiční cestou s lampio-

ny okolo rybníka a skončíme na ko-

láčku a teplém čaji v pekárně Beruš-

ka. Lampiony si vezměte s sebou! 

PRŮHONICE
1. 11. 

• Dopoledne s maskami. Školka 

Průhonice vás zve na dopoledne 

s maskami. MŠ, Ke Školce 382, 

Průhonice 252 43, tel: 267 750 046, 

e-mail: mspruhonice@seznam.cz

30. 11. 
• „Hurvínkův Mikuláš“. Divadlo 

Spejbla a Hurvínka. MŠ, Ke Škol-

ce 382, Průhonice 252 43, tel: 

267 750 046, e-mail: mspruhoni-

ce@seznam.cz 

VRANÉ NAD VLTAVOU
1. 11. 

• Lampionový průvod. Zveme vás 

na lampionový průvod sv. Martina. 

O zábavu bude postaráno. Těšíme 

se na vás.

10. 11. 
• Vítání občánků. Proběhne dal-

ší vítání novorozených dětí do 

naší obce. Pokud si rodiče pře-

jí, aby jejich děťátko bylo tento 

den slavnostně přivítáno, ať se do

6. listopadu přihlásí na matrice OÚ. 

Těšíme se na vás a vaše ratolesti.

24. 11. 
• Koncert. Duo semplice (harfa, 
fl étna) – koncert v kostele sv. Jiří 

k poctě sv. Cecílie. Těšíme se na 

vaši návštěvu. 

Změna programu vyhrazena

Kam  je  dobré  zajít?  • co  musíte  vidět  a  slyšet!  • kde  nesmíte  chybět? 

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Prodám novou líheň pro 

drůbež, cena 2200kc zimní 

cena !!! Tel: 733 483 672

• Kosmetický salon Grácie 

– zaměření na zdraví a re-

laxaci, ošetření přírodní 

kosmetikou, www.salon-

gracie.cz, tel: 776 283 858

• Investiční společnost vy-

koupí byty, domy, pozem-

ky, 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 re-

ferencemi a dlouhodo-

bým zájmem o práci. 

tel. 602 33 96 25
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, 
Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  OÚ a stavebniny 
Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Řeznictví-Jídelna, 
Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 

Jihovýchod

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

Šéfredaktor: Jan Šercl

E-mail: sercl@nasregion.cz

Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 22 350.
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J N T  M E D I A  ř í d í  s y s t é m  r e g i o n á l n í c h  n o v i n .
Vytváříme obchodní, reklamní, sportovní a kulturní projekty.

HLEDÁME ZAJÍMAVOU KREATIVNÍ  
A VYZRÁLOU OSOBNOST – OBCHODNÍKA,

který bude řídit obchodní aktivity v dané oblasti. Obchodník bude vytvářet 
reklamní koncepty a bude je prezentovat zákazníkům v dané oblasti. 

Hledáme
 Výraznou osobnost
 Kreativní a vyspělou osobnost
 Komunikativní osobnost se sebereflexí
 Pracovitého týmového hráče
 Zkušeného a nápaditého obchodníka

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám Váš profesní životopis 

a motivační dopis na sercl@nasregion.cz

Nabízíme
 Práci ve stabilním a kreativním

 prostředí
 Možnost tvořit projekty
 Firemní podporu prodeje
 Odměnu dle výkonu a další benefity

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

Přijďte prožít příjemnou  
večeři a vychutnat si  

svatomartinské menu.
Rezervace

e-mail: hotel@zamekberchtold.cz
tel.: 313 039 747

Svatomartinské
hody 9. - 11. 11. 

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 
SVATOMARTINSKÉ
HODY
11. 11. 2012

Od ledna 2013 pronajmu
prostory zkolaudované jako

ZUBNÍ ORDINACE, 
již provozované předchozími nájemci.

Nezařízené tři ordinace + zázemí, 

celkem 137 m2,  
vedle obchodního centra Chodov.

Více informací na:
tel.: 602 366 631, nebo

e-mail: mirekzubar@centrum.cz

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
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Můžete se těšit nejen na lampiónový průvod, ale také dětskou diskotéku 
v budově OÚ Jesenice, přehlídku strašidelných masek, soutěže o nejstrašidelnější 

masku, animační team a mnohé další…                                            

j j
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KRÁTCE KRÁTCE

Chceme vaše fotografie!
POPOVIČKY – Vážení místní 

„fotografové", rád bych vám 

nabídl možnost prezentovat 

své fotografie z akcí pořáda-

ných v našich obcích na tom-

to webu. Máte-li zájem o zve-

řejnění svých fotek, pak je 

zasílejte pomocí http://www.

uschovna.cz/poslat-zasilku, 

a to na mail vaclav.skorpil@

popovicky.cz. Pošlete, pro-

sím, vždy max. 15 fotografií.

Díky, pokud pomůžete oživit 

fotogalerii našeho webu!

 Václav Škorpil

Potřebujete školku?

JESENICE – Ředitelka Ma-

teřské školy Kamarád, Bc. 

Bohumila Pešková, po doho-

dě se zřizovatelem určila ter-

mín zápisu dětí do mateřské 

školy. Termín zápisu: v pon-

dělí  dne 5. 11. 2012 od 9:00 

do 17:00 hodin, v úterý dne 

6. 11. 2012 od 9:00 do 17:00 

hodin, místo zápisu: budo-

va obecního úřadu Jeseni-

ce, Budějovická 303, 252 42 

Jesenice, II. patro, kancelář 

číslo: 216 (red net)

Okolo středu Čech
JESENICE – V letošním roce 

proběhnou oslavy u příleži-

tosti 680. výročí první zmín-

ky o městě Jílovém u Pra-

hy a 120. výročí založení 

muzea panem Leopoldem 

Čihákem. Při této příleži-

tosti  připravuje Regionální 

muzeum v Jílovém u Prahy 

vydání knihy Otakara Vorla 

„Okolo středu Čech".  Ob-

sahem tedy není jen město 

Jílové, ale i jeho nejbližší 

okolí, historie a krásy zdejší 

krajiny, technické a kultur-

ní památky. Bývalý ředitel 

jílovského muzea, pan Ota-

kar Vorel, napsal velmi čtivý 

a zajímavý text, který navíc 

doplnil desítkami fotografií.

(red net)

Běženci na D1
MIROŠOVICE – Policie Stře-

dočeského kraje zadržela 

v pondělí tři cizince, kteří 

šli ve směru na Brno v od-

stavném pruhu dálnice D1. 

Hlídka dálničního oddělení 

Mirošovice tři muže zadr-

žela na základě oznámení 

na 10. kilometru. Jednalo se 

o cizince, kteří nebyli schop-

ni prokázat svoji totožnost 

a hovořili pouze arabským 

jazykem. Cizinecká policie si 

ještě v noci, hodinu po půl-

noci, cizince převzala k dal-

šímu jednání. Vyšetřování 

ukázalo, že se jedná o 38leté-

ho Syřana, Palestince ve věku 

29 let a třicetiletého občana 

republiky Eritrea.

(red net)

Nález dětské 
cyklosedačky 

DOLNÍ BŘEŽANY –  Byla na-

lezena dětská cyklosedačka 

s helmou. Bližší informace 

získáte na OÚ Dolní Břeža-

ny – tel. 241 910 628, mob. 

736 610 101 (red net)

Neštěstí s jeřábem

DAVLE – K dopravní nehodě 

autojeřábu došlo 19. 10.  neda-

leko Štěchovic na Praze západ. 

Řidič jeřábu zůstal zaklesnutý 

v kabině a musel být vyproš-

ťován. Následně byl převezen 

s poraněním dolní končetiny 

do motolské nemocnice. K ha-

várii došlo na komunikaci spo-

jující Slapy a obec Davle. Auto-

jeřáb sjel do příkopu a zůstal 

zaklíněný mezi stromy, které 

porazil, vyprošťování zraněné-

ho řidiče bylo proto složité.

(red net)

POZOR na přejezdu!
VRANÉ NAD VLTAVOU 

– SKOCHOVICE – V termí-

nech:  • I. etapa – 12. 11. 2012, 

8:00 – 16. 11. 2012, 18:00 (uli-

ce V Zídkách a Ke Zvoli)

• II. etapa – 27. 11. 2012, 8:00 

– 30. 11. 2012, 18:00 (ulice 

Skochovická a V Ouvozcích)

proběhne VÝLUKA PŘEJEZ-

DOVÉHO ZABEZPEČOVA-

CÍHO ZAŘÍZENÍ NA ŽELEZ-

NIČNÍ TRATI. (red net)

Stěhování úřadu
ZLATNÍKY – Oznamujeme 

občanům, že z technických 

důvodů (stěhování OÚ  na 

adresu –  Náves sv. Petra 

a Pavla čp. 113 – nad hasi-

čárnu ve Zlatníkách) bude 

na obecním úřadě od 31. 10. 

do 7. 11. 2012 ZAVŘENO. 

Provoz na nové adrese Náves 

sv. Petra a Pavla čp. 113 bude 

zahájen 12. 11. 2012.

Děkujeme za pochopení.

Svoz BIO odpadu
LHOTA, ZÁLEPY, DOL-

NÍ BŘEŽANY – Ve dnech 

2. 11. – 5. 11. 2012 se koná sběr 

bio odpadu (rostlinné zbytky 

– tráva, listí, obsahy kom-

postérů vč. kompostu apod.). 

Kontejnery budou přistavo-

vány v pátek odpoledne, od-

váženy v pondělí dopoled-

ne. Stanoviště kontejnerů:

• Dolní Břežany – Na Vršku 

(u rybníka Pazderák)

• Lhota – K Hájovně x Keltská 

(horní náves)

• Zálepy – Na Zálepech x Spo-

jovací (U Maňasky)

Nejkrásnější známka
KUNICE – Známka České 

pošty s názvem Poštovní mu-

zeum od slovenského výtvar-

níka Dušana Kállaye vyhrála 

v soutěži Grand Prix de l´ex-

position WIPA, nejuznáva-

nějším mezinárodním klání 

o nejkrásnější známku světa. 
Do prestižní soutěže spojené 

se světovou výstavou WIPA 

Vídeň mohou poštovní sprá-

vy přihlásit vždy maximálně 

jeden exemplář. Česká pošta 

vybrala písmenovou znám-

ku Poštovní muzeum od slo-

venského výtvarníka Dušana 

Kállaye, kterou rytecky roz-

kreslil Miloš Ondráček.

„Vítězství České republiky 

v soutěži je zároveň oceně-

ním vysoké kvality tvorby 

známek u nás. Zatímco řada 

konkurenčních poštovních 

správ pro soutěž vybrala na-

příklad aršíky, které jsou vý-

robně mnohem složitější, my 

jsme vyhráli s úplně běžnou 

výplatní známkou tištěnou 

ofsetem, “ říká ředitel odbo-

ru známkové tvorby České 

pošty Břetislav Janík. (red)

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

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

DŘEVA, STOLY-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

Zpomalte!
� pokračování ze str. 1

Za málo peněz může dojít k vý-

raznému zlepšení životních 

podmínek především v těch 

domácnostech, které jsou hlu-

kem z dálnice postiženy a kde 

jsou naměřené hladiny hluku na 

hranici povolených limitů,“ kon-

statuje Věslav Michalik, starosta 

Dolních Břežan. 

Stanovené omezení rychlosti by 

navazovalo na plánované opat-

ření omezení rychlosti v noč-

ních hodinách v úseku Jesenice 

– Herink. Místostarostka Pra-

hy 12, Eva Tylová, k tomu říká: 

„I na území městské části Praha 

12 měření hluku ze silničního 

okruhu hraničila se stanovenými 

limity. Měření musela probíhat 

za předem přesně stanovených 

„ideálních“ podmínek. Hluk se 

však mění v závislosti na denní 

i roční době, hustotě provozu 

a v neposlední řadě i v závislosti 

na aktuálních klimatických pod-

mínkách (rychlost a směr větru, 

déšť apod.). Z toho vyplývá, že 

v dopravních špičkách nebo za 

nepříznivých klimatických pod-

mínek jsou stanovené hygienic-

ké limity překračovány.“

(red)

Kuchaři ze Sokolovny na prvním místě

Keramika „po japonsku“

Edison spojil světy 

Tým kuchařů Sokolovny Průho-

nice, pod vedením šéfkuchaře 

Ladislava Douši, si na své kon-

to připsal fenomenální úspěch. 

V prestižní soutěži na Meziná-

rodním dni kuchařů, která se ko-

nala pod záštitou manželky pre-

zidenta Livie Klausové, vyhrála 

Sokolovna Průhonice první mís-

to! Konfitovaná kachní roláda 

s jatýrky a škvarkovým knedlíč-

kem nadchla odbornou porotu 

a tým Sokolovny Průhonice si 

odvezl Putovní pohár Meziná-

rodního dne kuchařů. „Velmi si 

tohoto ocenění vážíme,“ prohlá-

sil bezprostředně po vyhlášení 

výsledků manažer Sokolovny 

Průhonice Michal Plesník.  (red)

„Sokolovna je dnes synonymem špičkové 

kuchyně a prvotřídních služeb a tato pres-

tižní cena je toho důkazem. Chápeme ji 

nejen jako ocenění naší práce, ale i jako 

velký závazek do budoucna,“ říká šéfku-

chař Ladislav Douša

Originální zpracování keramiky
„Při výrobě keramiky využívám 

dvě metody pálení, oxidační 

v elektrické peci a pálení v peci 

na raku a v peci na zakuřova-

nou keramiku,“ popisuje paní 

Volková Balvínová. „Raku je 

tradiční japonská technologie 

pálení, původně určena pro ča-

jovou keramiku. Z oxidů kovů 

v keramických glazurách se 

vyredukuje na povrchu kera-

miky tenoučká vrstvička kovu 

a neglazovaná keramická hlína 

zčerná. Výsledek je vždy origi-

nální a je dán vlastnostmi ohně 

a přírody a částečně i zkuše-

nostmi. Zajímavé je i použití 

zakuřované peci. Po prvním 

pálení se výrobky zasypou pi-

linami v prostoru připraveném 

pro zakuřování. Piliny se naho-

ře zapálí a pomalu doutnají až 

na dno ke spodním výrobkům. 

Dým je pohlcován hlínou ne-

pravidelně a výsledný vzhled je 

zcela v rukách přírody.“

Malování jako terapie
„Většina mých obrazů je váž-

ných až smutných,“ popisuje své 

obrazy malované olejem výtvar-

nice Veronika. „V malování se 

odrazily smutné události v mé 

rodině. Pro výstavu v galerii 

Jacques jsem ale vybrala i obra-

zy barevné, veselejší,“ dodává.

Originální keramiku, užitnou 

i čistě estetickou, a také obrazy 

od Veroniky je možno v galerii 

zakoupit. Hanka Michaliková

DOLNÍ BŘEŽANY 

 Propojit umění s nábytkem 

je záměrem majitelů 

nábytkového studia 

a galerie Jacques a proto 

v prostorech studia vystavili 

díla a výrobky dvou místních 

výtvarnic, keramičky Aleny 

Volkové Balvínové a malířky 

Veroniky Koubalové. 

„Myslíme si, že dekorativní 

keramická díla se s naším 

nábytkem krásně doplňují, 

stejně jako Veroničiny oleje,“ 

říká Petr Žák, který výstavu 

keramiky a obrazů ve čtvrtek 

18. října zahájil.

U každého dětského pacienta, 

který Kryštůfka od záchranářů 

obdržel, došlo ke zklidnění, děti 

přestávaly plakat, vnímat stresu-

jící prostředí a lépe s nimi byla 

navázána komunikace. Jako po-

můcka v sanitkách se tedy Kryš-

tůfek osvědčil. Na začátku října 

naše záchranná služba obdržela 

od pražského ředitelství firmy 

Kapitol prostřednictvím ředitele 

Roberta Vláška dalších 200 kusů 

těchto plyšáků, takže i pro další 

období jsou naši záchranáři dob-

ře připraveni na dětské pacienty. 

(red) Tereza Janečková

U dětských pacientů dochází k výraznému zklidnění díky plyšovému kamarádovi, 

shodují se posádky sanite Zdroj: Tereza Janečková

V dubnu tohoto roku 
v rámci projektu „Kryštůfek 
záchranář dětem“ obdržela 

středočeská záchranná 
služba darem od firmy 
Kapitol 300 plyšových 

panáčků Kryštůfka 
záchranáře, které během 
posledního půl roku vozili 

záchranáři v sanitkách 
a dávali je malým pacientům. 

Ze zkušeností našich 
záchranářů je už nyní zřejmé, 

že děti si Kryštůfky oblíbily. 

Na besedách byly žákům ote-

vřeny dveře do Indie, Rumun-

ska, Alžírska, Mexika, Srbska, 

Indonésie, Argentiny a Ázerbaj-

džánu. V rámci jazykových do-

vedností byly do přímé účasti 

zapojeny 5. – 9. třídy. Žáci těch-

to tříd zhlédli zajímavé pre-

zentace studentů a povídali si 

s nimi o kulturách všech zemí. 

Zkrátka nepřišli ani žáci nižších 

tříd, kteří měli „ochutnat“ tyto 

země prostřednictvím „Global 

village“ – závěrečné akce v pá-

tek 14. září.

Jaké byly reakce dětí? „Tento 

týden byl úžasný. Povídali jsme 

si o různých zemích. Také jsme 

tancovali a hráli různé hry. Moc 

se mi tento týden líbil.“ 

(Sofia Komar) 
„Byla to nádhera a od Alvina jsem 

dostala botičku na klíče, mám 

ji tam dodnes. Ice byla překrás-

ná a to nemluvím o ostatních, 

všichni byli ve svých krojích, ale 

loučení bylo hrozné a smutné, 

že jsem málem uronila slzy. Do-

dnes na ně vzpomínám. Perfekt-

ně jsme si procvičili angličtinu.“ 

(Adéla Kubrichtová) 
 „Nejvíc se mi líbilo Srbsko a Ru-

munsko. Nejlepší byl Alvin, pro-

tože má rád počítače jako já. Já 

chci, aby se vrátili.“ 

(Tomáš Janda) 
„Mluvit s nimi anglicky byla velká 

výzva, která se ale velmi vyplatila. 

Naučil jsem se spoustu nových 

slov, na která bych jinak ani nepři-

šel. Celkově si myslím, že je to dob-

rý způsob, jak se učit anglicky.“ 

(Gabriel Mikolajský)

PRŮHONICE – Místní 

základní škola představila 

minulý měsíc multikulturní 

a jazykový projekt Edison, který 

probíhal formou interaktivních 

besed osmi zahraničních 

studentů s žáky školy.

Úspěšní Kryštůfci
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� Proč vznikl projekt nájemního 

bydlení pro seniory a mladé?

Měli jsme zpracovaný projekt 

bytových domů, a když začala 

v roce 2010 stagnace trhu s byty, 

přemýšleli jsme, co dál. Rozhodli 

jsme se zaměřit se na menší byty, 

které by si pronajali senioři nebo 

mladí lidé. V projektu jsou domy 

pro seniory a pro mladé odděle-

ny, aby se nájemníci vzájemně 

nerušili. Projekt je koncipován 

jako bydlení, k němuž náleží další 

služby. K dispozici bude 24hodi-

nová služba recepce, budou za-

jištěny sociální služby a zdravotní 

personál. Bude fungovat donáška 

jídel, počítá se s provozovnou ob-

čerstvení a kavárny. Pokud si bu-

dou nájemníci chtít připravovat 

jídlo sami, není to problém, byty 

jsou vybaveny dvouvařičem, led-

nicí a mikrovlnnou troubou. 

� Jsou nájemní byty zařízeny?

Nabízíme dvě varianty pronájmu. 

Byt může být pronajat zařízený zá-

kladním nábytkem: postelí, skříní, 

příborníkem, podstavcem na tele-

vizor, případně po dohodě i dalším 

nábytkem. Někteří nájemníci si 

zase přejí mít byt zařízen vlastním 

nábytkem, což jim umožňujeme. 

Přístup do bytů je bezbariérový, 

v domech je výtah a podzemní 

parking, je možné pronajmout si 

garážové stání. Byty zcela bezbari-

érové nejsou, ale lze je přizpůsobit. 

Koupelny jsou zařízeny sprchový-

mi kouty, lze doobjednat nadstan-

dardní vybavení, jako jsou sedát-

ka do sprchového koutu, madla, 

elektrický bidet a podobně. Vše si 

budou moci zájemci prohlédnout 

ve Dnech otevřených dveří od 

20. do 25. listopadu, kdy máme při-

praveny dva vzorové byty. V první 

etapě budou postaveny tři domy, 

v jednom z těchto domů bude pro 

nájemce otevřena výše zmíněná 

kavárnička. Další prostory, které 

budou sloužit nájemníkům, bu-

dou vybudovány v rámci výstavby 

druhé etapy projektu, která bude 

zahájena v říjnu příštího roku. Je 

naplánována výstavba 2 500 m2 

komerčních prostor, jejichž sou-

částí bude restaurace, vzdělávací 

středisko, tělocvična, chráněné 

dílny. Toto vše by mělo sloužit jak 

seniorům, tak i ostatním obyvate-

lům obce. 

� Komu je nájemní bydlení ur-

čeno?

Naši klienti jsou z Jesenice a re-

gionu kolem Jesenice: Psár, Ka-

menice, Jílového, Říčan, Prahy 

západ a Prahy východ. Příjemnou 

stránkou bydlení je možnost zů-

stat žít v místě, které klienti dů-

věrně znají, mají v blízkém okolí 

rodinu, přátele, známá místa, 

svoje oblíbené obchody…  Vý-

jimkou však nejsou ani případy, 

kdy si děti stěhují své rodiče blíže 

k sobě. Pro mladé je to zase příle-

žitost prvního samostatného byd-

lení. Nájemní smlouva se uzavírá 

minimálně na jeden rok s tím, že 

nájemníci mají svého ručitele. 

Požadujeme pouze kauci ve výši 

jednoho měsíčního nájmu, nic 

víc. Naprostá většina klientů je 

seriózních a svých rodičů si váží, 

někdy se však bohužel setkáváme 

i se smutnými případy, kdy lidé 

zaplatí svému rodiči několika-

měsíční nájemné, aby se mohli 

nastěhovat do domu, který na ně 

senior v domnění dlouhodobě za-

jištěného bydlení přepsal.

� Jaké služby nájemníkům na-

bídnete?

V současné době jsme před uza-

vřením smlouvy o poskytování 

sociálních služeb s Domovem pro 

seniory Laguna v Psárech. V dru-

hé etapě, kdy bude postaveno již 

5 domů, plánujeme založit park 

a vybudovat v okolí domů venkov-

ní cvičící zařízení a další vybavení. 

Toto připravujeme ve spoluprá-

ci s obcí Jesenice, s kterou jsme 

projednali i vybudování zastávek 

autobusů směrem na metro Bu-

dějovická a Opatov. Další službou, 

kterou klientům nabídneme, je za-

jišťování volnočasových programů 

a aktivit. Bude založena nezisková 

organizace Klub seniorů Jesenice, 

v rámci které zde bude v provozu 

knihovna, společenská místnost. 

Bude zde pracovat i člověk, který 

bude zajišťovat organizování před-

nášek, výletů a podobně. Nájemní-

kům nabídneme také úklid, praní 

prádla, donášku nákupu, možnost 

přistavení automobilu a podobně.

Hana Michaliková, VVT

Mladí vedle seniorů. Jaké bude společné bydlení?
JESENICE – V lednu 

příštího roku se začnou 

stěhovat první nájemníci 

do Čtyřlístku, Pomněnky, 

Pampelišky… Takto 

romanticky pojmenovali 

tvůrci projektu nájemního 

bydlení jednotlivé domy, 

kam se budou již počátkem 

příštího roku stěhovat 

noví obyvatelé. Na projekt 

bydlení pro seniory a mladé 

jsme se zeptali investora, 

majitele firmy NOVERA, 

Ing. Václava Nováka:

� NOVERA SENIORŮM

„Naši klienti jsou z Jesenice a regionu kolem Jesenice: Psár, Kamenice, Jílového, Říčan, Prahy západ a Prahy východ. Příjemnou 

stránkou bydlení je možnost zůstat žít v místě, které klienti důvěrně znají, mají v blízkém okolí rodinu, přátele, známá místa, svoje 

oblíbené obchody,“ říká investor a majitel firmy NOVERA, Ing. Václav Novák

Nájemní bydlení 
jinak a lépe

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

K nastěhování od 1. 1. 2013

Zveme vás 
20. – 25. listopadu 2012

Mobil:    605 900 099

E-mail:   seniori@novera.cz Telefonní linka zdarma: 800 188 199
Domluvte si čas své prohlídky:
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Příležitost, nebýt jen noclehárnou 

hlavního města bez pracovních 

a studijních příležitostí a kvalitní 

infrastruktury. Jednou z těchto 

šancí je vznik vědeckých center 

v zázemí hlavního města. Pro-

jekty, které získaly na realizace 

významné prostředky z Evropské 

unie, které budou mezinárodně 

podporovány a ve kterých bude 

také pracovat světová vědecká 

elita, začaly vyrůstat v Dolních 

Břežanech. Projekty jsou dva. 

První pod názvem HILASE, druhý 

se jmenuje ELI. V obou případech 

jde o výstavbu laseru.

Projekt HILASE (High average 
power pulsed Lasers)
Velikostí menší projekt se bude 

zabývat vývojem a aplikacemi 

pevnolátkových diodově čerpa-

ných laserů s vysokou energií 

a vysokou opakovanou frekven-

cí. Cílem projektu HILASE je vy-

vinout nové laserové technolo-

gie s průlomovými technickými 

parametry.  Celosvětově unikát-

ní centrum přináší nové příleži-

tosti pro evropský výzkum, prů-

mysl i firmy.

Využití laseru HILASE v ko-
merční sféře
Pro laika trochu nesrozumitel-

né procesy základního výzkumu 

přinášejí nové možnosti využi-

tí v komerční sféře. Například: 

testování odolnosti optických 

materiálů, zpevňování povrchu 

materiálů, řezání, vrtání, svařo-

vání speciálních materiálů pro 

automobilový a letecký průmysl, 

laserové mikroobrábění, čištění 

povrchů a tak dále.

ELI (Extremely Light Infra-
structure)
Sedmimiliardový projekt vý-

stavby nejintenzivnějšího laseru 

na světě, na jehož přípravě se 

podílelo 40 institucí ze 13 zemí. 

Laserové technologie budou mít 

unikátní parametry, projekt na-

bídne spolupráci univerzitám 

a vědcům z celého světa a mož-

nost vynikajícího postgraduál-

ního studia. Díky ELI budou mít 

vědci možnost studovat v rámci 

základního výzkumu unikátní fy-

zikální jevy, spojené s kvantovou 

elektrodynamikou, strukturou 

vakua, astrofyzikální jevy atd. 

Praktické využití laseru ELI
ELI vytvoří nové možnosti v lé-

kařské diagnostice, k pochopení 

komplexních onemocnění, např. 

rakoviny, umožní vývoj nových 

materiálů pro elektroniku, op-

toelektroniku, nanotechnologie 

atd. 

Provoz HILASE bude zahájen 

v roce 2014, provoz ELI v roce 

2016. Spuštění provozu center, 

ale už jen jejich samotná výstav-

ba přinese do oblasti nové pra-

covní příležitosti a zvýšenou po-

ptávku po službách, což by mělo 

prospět i firmám a obyvatelům 

okolních sídel. Hana Michaliková

� pokračování ze str. 1

Takže abych odpověděl na 

otázku, vymýšlíme to kolek-

tivně.

� Na co se můžeme na koncer-

tech turné MIGEM K LIDEM 

těšit?

To je dobrá otázka. My na ni vždy 

odpovídáme: těšte se na nás, my 

se na vás taky těšíme. Po-

něvadž netěšit se by 

byl hřích, že? Pla-

kát nám navrh-

nul pan Matěj 

Polák. Jistě vám 

neunikla shoda 

jeho příjmení 

s příjmením 

našeho mi-

l o v a n é h o 

a stále ještě 

kudrnatého 

hudebního 

skladatele 

a kytaristy 

Poláka To-

máše. Není 

to náhoda, 

Matěj je to-

tiž Tomášův 

syn. Asi si ří-

káte, že jde 

o protekci. 

Ano, jde. A co 

je vám vlastně 

do toho, že?

� N ě j a k o u 

dobu již mlu-

víte o dalších no-

vých skladbách. Už 

přišel jejich čas?

Rozhodně přišel. A ony 

jsou zde. Takže k věci. 

Připravujeme dva až tři 

nové kusy. Chodíme den-

ně do zkušebny 

a dobrušujeme 

výsledný tvar. 

To vám bude 

krása, už se 

n e m ů ž e m e 

dočkat. 

� Proslechly se 

zvěsti, že už 

j s t e 

se chtěli rozejít a pak jste 

zjistili, že by neměl kdo 

hrát. Jak vám to vůbec 

funguje po tolika letech? 

Vlastně kolika?

Tak na pokraji rozpadu se 

po čtrnácti letech existen-

ce přece nachází každá 

normální hudební skupi-

na, ne? 

� Pamatujete si ještě na 

váš první koncert? Jaké to 

bylo, kde a kdy?

Bylo to v klubu ROXY 

v lednu roku 1999. Byl to 

samozřejmě tristní a bizar-

ní zážitek, jak už tak první 

koncerty bývají. Já (Jirka) 

si z toho pamatuji jen to, že 

jsem měl na sobě lyžařské rukavi-

ce a že mi bylo horko na ruce. Měli 

jsme hotových celkem šest písní 

a hráli jsme je dvakrát, některé 

i třikrát. Rádi na to vzpomínáme.

� Čí slovo v kapele je to hlavní?

Záleží na tom, kdo jakou zbraň 

má zrovna u sebe.

� Kromě aktuálního podzimní-

ho turné víte už, co budete dělat 

příští rok? Vyrazíte koncertovat 

i do zahraničí? 

To samozřejmě záleží na vý-

sledku šňůry MIGEM K LIDEM. 

Jestli diváci kupříkladu vůbec 

nedorazí, tak se může snadno 

stát, že si příští rok už nevrznem 

ani u nás doma, natož někde 

v zahraničí. (red)

„Těšte se na nás, my se na vás taky těšíme. Poněvadž netěšit se by byl hřích,“ zve na 

koncertní turné frontman kapely Mig 21 Jiří Macháček  Foto: Petra Pikkelová

Vyhrajte dva lístky na koncert kapely 
28. 11. v Lucerna Music Baru v Praze. 
Třicátá odpověď v pořadí vyhrává dvě vstupenky. 
Otázka? Kolik členů má sestava kapely 
Mig 21? Odpovědi posílejte na soutez@nasregion.cz SO

UT
ĚŽ

Sillicon Valley kolem Prahy

Fikce se stává realitou
REGION – Střední Čechy, 

kraj, který tvoří zázemí 

hlavního města Prahy, 

využívaný a těsně napojený 

na hlavní město se všemi 

klady a zápory, má šanci na 

emancipaci. 

Migem k lidem



KUNICE – V posledních dnech 

měsíce září se na zámku Ber-

thold a jeho okolí uskutečnilo 

zajímavé měření sil ve 4. roč-

níku orientačního závodu hor-

ských kol. Pořadatelem byl Po-

povický  spolek okrašlovací ve 

spolupráci se Sportovním cen-

trem v Kunicích. Úkolem všech 

i nejmenších  závodníků bylo 

v předepsaném čase nasbírat 

co nejvíce bodů na kontrolách 

rozmístěných v terénu. Správ-

ně naplánovat postup na kont-

roly, které odpovídají fyzickým 

i navigačním schopnostem, je 

stejně tak důležité, jako natré-

novaná kondice. Kdo neoplývá 

fyzičkou, může svého odvěkého 

soupeře z cyklomaratonů po-

razit právě díky zkušené práci 

s mapou. „Nejoblíbenější“ kon-

trola byla letos umístěna v lomu 

ve Voděradských bučinách, pro 

nejvzdálenější kontroly jeli nej-

lepší závodníci až za Stříbrnou 

Skalici. Zpestřením byla bo-

nusová skupina sedmi kontrol 

nazvaná „svatováclavská Boží 

muka“, vedoucí napříč mapou 

po křížcích v krajině. Krásné 

podzimní počasí, pěkné zázemí 

a kvalitně připravená mapa vy-

tvořily letos závodníkům skvě-

lé podmínky. (kt)

V současné době zastupuje 

více než 40 vinařství ze všech 

regionů Itálie. Nechybí mezi 

nimi známá jména jako Tos-

kánsko, Piemont, Veneto, 

Sardinie, Sicílie nebo napří-

klad Puglia. Vybírat si můžete 

z mnoha druhů šumivých vín 

včetně neodolatelného Prosec-

ca, prestižního Barola, věhlas-

ného Brunella di Montalcino, 

tělnatého Primitiva nebo třeba 

lahodného Gavi.

Vyznavačům italských delika-

tes nabízí vyzrálé Parmigiano 

Reggiano či Grana Padano, 

ovčí sýry ze Sardinie, kozí 

sýry z Piemontu, jihotyrol-

skou šunku, salámy vepřové 

i zvěřinové, balsamikový ocet, 

panenský olivový olej, černé 

i bílé lanýže a mnoho dal-

ších specialit.

Pokud nevíte, která vína si vy-

brat, můžete navštívit jednu 

z mnoha ochutnávek, které 

pořádají, a vybrat přímo na 

místě. Pro nadcházející vánoč-

ní svátky nabízí Vino italiano 

různá dárková balení včetně 

oblíbených dárkových košů.

Kompletní nabídku spolu 

s mnoha zajímavostmi o Itálii 

a její gastronomii naleznete 

na www.vino-italiano.cz.

(PR)
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Svatomartinská  
husa 
a husí speciality

www.sokolovnapruhonice.cz

11. - 18. 11.

Vinotéka
Jagger

Svatomartinská 
vína

11. 11. 2012

PRODEJ LAHVOVÝCH VÍN
EXCLUZIVNÍ VÍNA

MORAVA, KALIFORNIE, 
ŠPANĚLSKO, FRANCIE

Jan Pilař
Tel.: 603 553 103

Psáry – Pražská 548
www.brasnarstvijagger.cz

Otevřeno:
denně

13.30 až 19.30

Zasloužíte si pravou Itálii

vino italiano s.r.o.
Formanská 202, 149 00 Praha 4

www.vinoitaliano.cz

Prodej výhradně moravských 
kvalitních vín lahvových a sudových, 
která nejsou dostupná v obchodních 

řetězcích. 
Darujte víno s vlastní etiketou…

Darovat láhev vynikajícího 
moravského vína s vinětou limitované 

série je jeden z neotřelých způsobů, 
jak vyjádřit poděkování přátelům, 

obchodním partnerům, klientům či 
zaměstnancům. Zpracujeme pro vás 
grafiku a vše dodáme na vámi určené 

místo v požadovaném termínu.  

tel. 775 77 18 18, 776 76 79 70
vinourbanec@email.cz
www.vinourbanec.cz

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

Svatomartinská 
vína 11. 11.
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víno 2012

Vino italiano s.r.o. je 

specializovaný dovozce 

italských vín a delikates. 

Má ve své nabídce více 

než 300 druhů kvalitních 

výrobků z celé Itálie. Své 

dodavatele si vybírá velmi 

pečlivě. Dává přednost 

menším producentům, které 

si pravidelně prověřuje, aby 

svým zákazníkům mohl 

dodat produkty, o jejichž 

kvalitě je přesvědčen.

Vína ze všech koutů Itálie

Ze školky do gymnázia
Anglicky i česky podle indiánského desatera

Svatomartinské víno
O jaký druh se jedná? Jsou to mla-

dá, lehká vína svěží chuti s nižším 

obsahem alkoholu s širokým roz-

sahem příchutí a ovocným aro-

ma. Můžeme se setkat například 

s ušlechtilou chutí švestky, višně, 

eventuálně hrušky. Možná je i je-

jich lehká perlivost, která je jednou 

z charakteristik mladých vín. Z ja-

kých odrůd se Svatomartinské víno 

vyrábí? Mohou být červená a růžo-

vá (Svatovavřinecké a Modrý Por-

tugal) nebo bílá (Müller-Thurgau 

a Veltlínské červené rané). Ojedi-

nělá vlastnost tohoto typu vína je 

ve velmi krátkém čase mezi sbě-

rem a konzumací, a proto je urče-

no pro rychlou spotřebu. 

Mít punc Svatomartinského vína 

není vůbec jednoduché. Jednotlivé 

vzorky jsou podrobovány nezávis-

lé degustaci odbornou komisí, kte-

rá vydá rozhodnutí, zda může být 

víno takto označeno.  (kh)

O tom, co je ve škole nového, 

jsme si povídali se zakladatel-

kou a majitelkou školy Ing. Ali-

cí Štundou a zástupkyní pro 

druhý stupeň základní školy 

Janou Zbirovskou. 

„Asi největší novinkou je získání 

povolení provozování gymnázia,“ 

říká úvodem paní Štunda. „V sou-

časné době funguje v Sunny Cana-

dian školka, první a druhý stupeň 

základní školy. V letošním roce by 

měla být zahájena výstavba pavi-

lonu budovy gymnázia. Děti do 

školy přibíráme průběžně, záleží 

i na znalosti angličtiny. Pro do-

plnění cizího jazyka jsou žákům 

k dispozici individuální hodiny 

angličtiny. Nově zakládané gym-

názium bude rovněž dvojjazyčné 

– 50 % výuky bude probíhat v ang-

ličtině. Studium bude zakončeno 

maturitou v českém i v anglickém 

jazyce,“ dodává.

Stipendium a testování
Velmi nadaným dětem, případně 

talentovaným dětem, poskytuje 

škola stipendium. Letos byla udě-

lena dvě stipendia žákům v sedmé 

třídě. „Současně hledáme poten-

ciální sponzory nadaných žáků,“-

podotýká paní Štunda. Školáci se 

pravidelně účastní mezinárod-

ních soutěží a testování znalostí, 

např. testů SCIO nebo Kalibro. 

V letošním roce se žáci druhého 

stupně umístili v testování všeo-

becných znalostí v testu SCIO na 

předních místech a i před žáky 

některých osmiletých gymnázií. 

„Velkou pozornost věnuje vedení 

školy výběru nových učitelů. Vý-

běrová řízení pro další rok začí-

nají již v lednu,“ říká zástupkyně 

paní Jana Zbirovská. Učitelé musí 

prokázat své schopnosti během 

vzorové hodiny, výborná anglič-

tina je podmínkou. Porady jsou 

vedené v angličtině, stejně jako 

plánování výuky s druhým uči-

telem. „Učitel na této škole musí 

být outdoorový,“ zdůrazňuje Ali-

ce Štunda. „A také mít ekologické 

cítění,“ podotýká. „Děti tráví hod-

ně času venku, učí se zde, chodí 

do přírody. Individuální přístup 

k žákům je naše zásada, stejně 

jako dodržování školního indián-

ského desatera.“

Školní aktivity
„Ve škole funguje celá škála krouž-

ků, do kterých se mohou přihlásit 

i děti z okolí,“ informuje Jana Zbi-

rovská. Vedle běžných kroužků, 

které najdete i jinde, jsou tu spe-

ciality: kroužek vaření, dramatický 

kroužek, šachy nebo TV a rádio 

Sunny, kde děti připravují školní 

reportáže, filmy a trénují publi-

cistiku. Nový je i sport s velkým 

míčem, kin-ball, mladý kanadský 

sport. Školních aktivit je nepřeber-

ně: v oblasti ekologie, sběr, chari-

ta, jejíž výtěžek posíláme do škol 

v Africe a v Tibetu, organizování 

„Setkání na mostě“, kdy známá 

osobnost navštíví školu a diskutuje 

s žáky, spolupráce s mezinárodní-

mi školami. Po dokončení prvního 

stupně jedou žáci na týden do An-

glie. Po druhém stupni je napláno-

ván pobyt v Kanadě. Aktuálně se 

domlouvá i spolupráce s francouz-

skými školami. Hana Michaliková

ZDIMĚŘICE – V letošním 

roce slaví desáté výročí 

založení dvojjazyčná 

škola Sunny Canadian 

ve Zdiměřicích. Původně 

anglicko-česká školka 

působící v Hlubočince se 

postupně rozrůstala. Rodiče 

měli zájem o pokračování 

v dvojjazyčné výuce i na 

základní škole, a tak se Sunny 

Canadian rozšířila a stala 

se dvojjazyčnou základní 

školou. V roce 2010 byla 

zkolaudována nová školní 

budova ve Zdiměřicích pro 

žáky mateřské i základní školy.

Největší novinkou je získání povolení provozování gymnázia. V současné době funguje 

v Sunny Canadian školka, první a druhý stupeň základní školy. V letošním roce by 

měla být zahájena výstavba pavilonu budovy gymnázia Foto: Sunny Canadian

Posedmé běželi do schodů
VRANÉ NAD VLTAVOU – Dru-

hou říjnovou sobotu jsme se 

opět po roce setkali se všemi 

vyznavači sportu a zdravého 

životního stylu na schodech 

u hřbitova. Již posedmé v novo-

dobé historii (a celkově pode-

vatenácté) se uskutečnil dnes 

již tradiční „Běh do schodů“. 

Změřit své síly se soupeři přišly 

známé ale i úplně nové tváře 

a my máme z obojího velkou 

radost. Jsme rádi, že se i letos 

na start postavilo na 120 závod-

níků ve všech věkových katego-

riích a že si s námi všichni užili 

pohodové dopoledne.

V posledních šesti ročnících se 

absolutním vítězem a tudíž „krá-

lem schodů“ pokaždé stal nepře-

konatelný Matěj Sofron a nebylo 

tomu jinak ani tentokrát. Čas 

10,90 s mu stačil na první místo 

a šňůra jeho vítězství pokračuje 

dál, moc gratulujeme! Zdá se, že 

šampión Matěj už nám připravu-

je překvapení pouze v tom, zdali 

se Běhu zúčastní, či nikoli.

Děkujeme za podporu všem 

pomocníkům, Lukáši Novotné-

mu a sponzorům, kterými byli: 

Stavební spořitelna České spoři-

telny a. s., Regulus spol. s. r. o., 

RUPA spol. s. r. o. a zejména Free 

style park Port 62, který věnoval 

hlavní cenu - poukázku na veče-

ři v hodnotě 1180 Kč. Děkujeme! 

Finančním výtěžkem z dobrovol-

ného startovného a občerstvení 

letos přispějeme na rekonstrukci 

podlahy ve vranské sokolovně. 

Těšíme se opět za rok! 

Za organizátory 

a za TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.:

Petr Janeček, Martin Kilián, Natálie Lu-

pienská, Jaroslav Tejnický a Jan Vláčil

Velká tlačenice je vždy na startu dětských kategorií, každý se snaží co nejdříve dostat 

ke svému kolu  Foto: Zamekberchtold.cz

� SPORT

Cyklisté Cyklisté 
s mapous mapou
Cyklisté 
s mapou

Železné pravidlo závodu – Matěj 

Sofroň opět zvítězil 
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Šesté kolo soutěže o auto na víkend!

SOUTĚŽ

od

www.vesymo.cz

Borecká 69, 
Borek - Jílové u Prahy, 
254 01
Tel.: +420 2242 82 649, 
Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

Přezutí + vyvážení pneu sada 4ks Cena neobsa
huje

 použitý
 m

ateriá
l

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

Největší realitní kancelář
v České republice

PŘEDÁ KLIENTELU 
FINANČNÍM
PORADCŮM 

tel.: 732 945 857

Nejde pouze o facelift, ale 

o kompletně přepracovaný vůz 

s inovovanou karoserií. Nové 

jsou přední světlomety s přisvět-

lováním do zatáček nebo konco-

vá světla. Pozornosti neuniknou 

litá 19“ kola, která dodávají „esú-

véčku“ majestátní vzhled.  

Vnitřek ve znamení luxusu
Návrháři se nespokojili pouze 

s vylepšením venkovního vzhle-

du, ale razantně zasáhli i do in-

teriéru. Po nastoupení do vozi-

dla obklopí řidiče pocit luxusu. 

Vnitřní čalounění je provedeno 

v jemné tkanině nebo jakostní 

kůži v kombinaci s kořenovým 

dřevem nebo metalickými lišta-

mi, velmi efektní je panorama-

tické střešní okno. Zákazníka 

zaujme vysoká flexibilita seda-

del, kdy se dá jejich postupným 

sklápěním zvýšit již tak velkory-

sý vnitřní prostor Sorenta. K po-

žitku z jízdy přispívá hi-tech 

přístrojový panel Supervision 

se 7“ TFT displejem, který zob-

razuje všechny důležité údaje 

(spotřebu paliva, dojezd, tep-

lotu apod.), dvouzónová klima-

tizace, vyhřívání sedadel nebo 

ventilované sedačky či adap-

tivní xenonové světlomety. Ři-

dičův prostor je řešen vysoce 

ergonomicky, důraz je kladen 

na praktičnost tak, aby všechny 

ovládací prvky byly v dosahu.

Bezpečnost nade vše
První generace Sorenta byla vel-

mi ceněna z hlediska bezpeč-

nosti a „dvojka“ nastavila laťku 

zase o něco výše. Skelet je tvo-

řen vysokopevnostní ocelí, která 

zvyšuje její tuhost. O bezpečnost 

cestujících se stará osm airbagů 

v kombinaci s „vychytávkami“ 

aktivní bezpečnosti. Z nich mů-

žeme jmenovat systém sledová-

ní mrtvého úhlu nebo asistenta 

pro jízdu v jízdním pruhu. 

Benzín nebo nafta?
Sorento je nabízeno s naftový-

mi i benzínovými motory. K dis-

pozici jsou diesely 2.0 CRDi 

a 2.2 CRDi s příznivou spotře-

bou nebo „benzíny“ 2.4 GDI. 

Všechny motory splňují normu 

EURO 5.

S teréňákem do města? Proč ne
První generace terénního Soren-

ta se postupem času transformo-

vala do plnokrevného městské-

ho SUVéčka, které osloví široký 

okruh zákazníků, kteří požadují 

bezpečné auto. Samozřejmostí 

je 7letá záruka, která je přenosná 

na dalšího majitele.  (kh) 

Korejský obr podruhé
KIA SORENTO už nějaký 

ten pátek brázdí naše silnice. 

První generace si vybudovala 

na automobilovém trhu pevné 

postavení v segmentu SUV 

vozidel a vytvořila standardy 

pro vozidla této kategorie. 

Čím zákazníky oslovila? 

Především prostorným 

interiérem, bohatou výbavou 

a oblíbenými naftovými 

motory 2,5 CRDI. Druhá 

generace Sorenta měla 

premiéru 27. 9. 2012 na 

pařížském autosalonu. 

� AUTO, MOTO

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

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

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

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!

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Nejnovější modely, které si může-

te v sobotu otestovat jsou doslova 

nabité moderními technologi-

emi. „Proto máme připravenou 

prezentaci všech těchto vymože-

ností, které vozy Citroën nabízí, 

včetně speciálního doškolovací-

ho kurzu v naší školící místnosti,“ 

dodává Tomáš Jetýlek.

Návštěvníci budou mít také 

příležitost otestovat si nárazy 

na originálním trenažéru, který 

dokáže simulovat nárazy až do 

20 km/hodinu. Podobné akce se 

nadávno zúčastnil v Praze i mi-

str světa závodů Formule 1 Mi-

chael Schumacher.

Tomáš Jetýlek dodává: „Ne-

zapomeňte vzít s sebou svoje 

děti – pro ně jsme připravili ve 

spolupráci s Naším Regionem 

soutěž „Namaluj Citroën“. Mo-

hou se inspirovat přímo tady 

u nás v showroomu, nebo na 

našich webových stránkách 

www.auto-babis.cz. Těšíme se 

na Vás!“

Zbyněk Pokorný

Žhavá novinka ve stáji Citroen
Největší zastoupení značky Citroën v ČR představí 

na dni otevřených dvěří Citroën C4 Aircross
MNICHOVICE – „Každý 

kdo přijde, bude mít 

možnost otestovat 

všechny modely včetně 

žhavé novinky Citroën 

C4 Aircross,“ zve na den 

otevřených dveří v sobotu 

10. listopadu vedoucí 

prodeje vozů Auto Babiš 

Tomáš Jetýlek.

Den otevřených dvěří v Mnichovicích 

– sobota 10.11. od 9 do 16 hodin. 

Největší lákadla? Nový Citroen Air-

cross, testovací jízdy s novými vozy 

DS, ochutnávka Svatomartinských vín 

a soutěž pro děti - Namaluj Citroen. 

 Foto: Zbyněk Pokorný

INZERCEINZERCE
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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

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

INZERCEINZERCE

Hrají fotbal pro lidi

Ne příliš zdařilý začátek

Plavci navíc vytvořili 4 nové svě-

tové rekordy a nové 4 olympijské 

rekordy. „Olympijské hry byly pro 

nás velmi úspěšné. Každá olympiá-

da s sebou přináší nové objevy, rád 

bych zmínil médii opomenutého 

Oussamu Mellouliho - medailistu 

v bazénu na otevřené vodě. Per-

fektní výkon podal  Chad Le Clos  

v souboji s Michaelem Phelpsem,“ 

řekl Cristiano Portas z firmy Are-

na. Divákům se ve vrcholné formě 

ukázali Daniel Gyurta z Maďarska 

a Cameron Van Den Burgh z Ji-

hoafrické republiky na trati 200 m 

a 100 m prsa mužů.  

Ženy v barvách Areny byly také 

velmi úspěšné, Rebecca Soni ze 

Spojených států překonala dva-

krát světový rekord na trati 200 m 

prsa a navíc získala stříbrnou 

medaili na stometrové trati, Ruta 

Meilutyté z Litvy zvítězila na 100 m 

prsa, čímž pokořila stávající olym-

pijský rekord. Bronzovou medaili 

vybojovala Julia Efimova na 200 

metrů prsa. Plavci Areny nebyli 

pouze úspěšní v prsařských dis-

ciplínách. V závodě na 200 met-

rů motýlek zvítězil Chad do Klos 

z JAR, na stometrové trati vybojo-

val „pouze“ stříbrnou medaili, na 

třetím místě skončil další „Areňák“ 

Jevgenij Korotyškin. 

Z dalších úspěšných plavců mů-

žeme jmenovat dvakrát zlatou 

Ranomi Kromowidjovou z Ho-

landska s rekordy na 50 m a 100 m 

trati volný způsob. Pozoruhodný 

byl výkon Oussama Mellouliho 

z Tuniska, který vyhrál závod na 

10 km otevřené vodě, a zároveň 

1500 metrů volný způsob. Druhý 

byl ve „free water“ Thomas Lurz 

z Arena teamu. Dalšími medailisty 

byli Ryosuke Irie z Japonska, Éva 

Rizstov z Maďarska, Anastasia Zu-

eva  z Ruska, László Cseh z Maďar-

ska, Thiago Pereira a César Cielo 

z Brazílie.  (kh)

Značku Arena nemusíme představovat. Její název je 

v plaveckém světě synonymem kvality, kterou potvrdilo 

35 medailí pro tým Arena Powerskin Carbon Pro.

„Jsme amatéři, hrajeme spíš pro 

zábavu a proto, že nás hokej 

baví, proto výsledky jsou jako na 

houpačce, pár zápasů vyhraje-

me, několik prohrajeme, až pak 

v play-off, když se tam ovšem 

dostaneme, jde do tuhého,“ řekl 

nám Karel Čuřík. 

„Souhlasím, navíc jen jsem 

přesvědčený, že soutěž má 

hodně vysokou úroveň, zápasy 

jsou vyrovnané, těží se z mo-

mentální formy a  pak v play-

off  se ukáže, kdo co skuteč-

ně umí, kolik zbylo sil. Ale na 

amatéry jsme  dost dobří,“ do-

plnil Karel Holý. 

V současné situaci hokejisté 

Jesenice prohráli s Vlašimí, 

Slaným a Příbramí, vyhráli 

v Mělníku a doma porazili Krá-

lův Dvůr a vyhráli v derby s Po-

povicemi 5 : 4. V tabulce jsou 

v dolní polovině. Popovičtí ho-

kejisté na tom jsou obdobně, 

jsou sice v tabulce v horní tře-

tině, ale  střídají dobré  zápasy  

s porážkami. O obou týmech se 

dá říct, že  začátek soutěže  ne-

byl tedy nikterak oslnivý, spíš 

méně zdařilý. Avšak jak tvrdí 

trenéři a mají dozajista pravdu, 

vše je v začátku a protože oba 

celky měly dobrou letní přípra-

vu i se snaží hrát kvalitní útoč-

ný hokej, výsledky se teprve do-

staví. O víkendu hrály Popovice 

ve Slaném (3:6) a Jesenice (6:3) 

doma s Kralupy.  Jan Kotrba 

JESENICE – V. POPOVICE 

Už před začátkem  

hokejového přeboru 

Středočeského kraje jsme 

hovořili s trenéry obou našich 

regionálních týmů, Karlem 

Čuříkem z Jesenice a Karlem 

Holým ze Slavoje Velké 

Popovice. Oba dva měli na 

soutěž téměř shodný názor. 

Posuďte sami.

Kvalitu přeboru Středočeského kraje doka-

zují vyrovnané a bojovné zápasy, kdy není 

nouze ani o osobní střety

Foto: Slavoj V. Popovice

V hledišti se  raduje ze hry téměř 

vždy 200 až 300 diváků, což je na 

tuto soutěž číslo hodně vysoké. 

V atmosféře všeobecné spoko-

jenosti s výkony jsme se zeptali 

trenéra Zdeňka Haška, jaký to je 

pocit, když jeho tým nastřílí sou-

peři (jak se stalo v utkání s Králo-

vým Dvorem) sedm branek.

„Tak pocit to je jistě dobrý, hra-

jeme  fotbal  pro lidi, aby se jim 

líbil, takže spokojenost,“ řekl 

nám hned na úvod trenér Hašek 

a pak ještě dodal: „Sedm branek 

je hodně, ale pozor, my jsme  do-

stali čtyři góly a to už není tak 

moc veselé. Hráli jsme hodně 

útočně, ale  obrana se už zase 

tolik nevyznamenala. Ano, jsme 

na čele tabulky, daří se nám, ale 

zápasy jsou stále těžší a těžší, na 

vedoucí celek se chtějí všichni 

vytáhnout a tak nás čekají ješ-

tě hodně těžké zápasy.“ Trenér  

Hašek má nepochybně velikou 

pravdu a jeho obavy jsou na 

místě. I když se zdá, že současná 

forma hráčů je tak stabilní a vy-

rovnaná, že je hned tak něco ne-

překvapí. O víkendu hráli Kuničtí 

jedno z těžkých utkání před po-

měrně bouřlivými diváky v České 

Lípě, kde prohráli 0:3. 

Jan Kotrba

KUNICE – Zdá se to 

téměř neuvěřitelné, ale tým 

FK Kunice je stále v čele 

tabulky české  fotbalové 

ligy a ostatní týmy včetně 

výborného celku Roudnice 

za nimi pokulhávají o několik 

bodů. Nelze se tedy divit, že  

návštěvy na zápasech jsou 

v Kunicích téměř nebývalé.

Téměř neuvěřitelná podzimní série hráčů Kunic Ivo Viktor, brankářská legenda se dočkala vyznamenání „ Za zásluhy“ 

Medailové „žně“ Arena Elite teamu ukázaly, že špičkové výkony plavců v kombinaci 

s plavkami Powerskin Carbon-Pro lze díky moderní technice posunout o další stupeň 

výše. Francouzský plavec Alain Bernard – jeden z mnoha, který díky nim v Londýně 

„proměnil vodu ve zlato“ Foto: www.arena-praha.cz

Ivo Viktor (* 21. května 1942 

Křelov) dnes již legendární čes-

koslovenský fotbalový brankář 

a současný trenér. V reprezen-

tačním dresu ČSSR odehrál 

v období let 1966–1977 63 mezi-

státních zápasů, z toho 17 jako 

kapitán mužstva. Byl branká-

řem týmu mistrů Evropy z roku 

1976 v Bělehradě. Na tomto tur-

naji byl také zvolen nejlepším 

brankářem a v témže roce byl 

v anketě o Nejlepšího evropské-

ho fotbalistu roku třetí. 

Dostal gól od Pelého
Začínal jako čtrnáctiletý ve Spar-

taku Šternberk. V roce 1960 pře-

stoupil do Železáren Prostějov, 

o rok později do RH Brno. Od 

roku 1963 až do ukončení kari-

éry působil v Dukle Praha. Cel-

kem odehrál 316 prvoligových 

utkání. V roce 1966 poprvé hrál 

za československý národní tým 

v přátelském zápase proti Brazí-

lii na známém stadionu Maracá-

na a když dostal gól od proslulé-

ho fotbalisty Pelého, tak mu po 

zápase řekli spoluhráči: „Tebe 

křtil Pelé, Ty budeš chytat dlou-

ho a dobře“. Což se vrchovatě 

naplnilo. Zúčastnil se i Mistrov-

ství světa 1970. S týmem Dukly 

Praha získal v letech 1964 a 1966 

ligový titul a v letech 1965, 1966 

a 1969 také Československý po-

hár. Celkem byl pětkrát (1968, 

1972, 1973, 1975 a 1976) zvolen 

československým fotbalistou 

roku. V roce 1977 po zdravot-

ních problémech ukončil aktivní 

hráčskou kariéru. Od té doby se 

fotbalu věnuje jako trenér.

Jan Kotrba 

NEDVĚZÍ – Když přebíral 

28. října na Pražském hradě 

z rukou prezidenta Václava 

Klause vyznamenání „Za 

zásluhy“ přece jen na něho 

dolehla chvíle vzácného 

okamžiku. Byl  dojatý 

i trochu nervózní, vždyť 

takové pocty se nekonají 

každý den. A když Ivo 

Viktor byl na nejrůznější 

pocty zvyklý, přece jen  

tentokráte to bylo poněkud 

více povznášející.

Mění vodu ve zlato

Poděkování z Kolovrat
Pan Viktor letošní sezónu 

vede tréninky mladých bran-

kářů v Sokole Kolovraty, pro 

kluky je to nesmírný vzor 

a jsou z tréninků nadšeni. 

Všichni ve fotbalovém klubu 

si nesmírně vážíme jeho času 

a práce s mladými kolovrat-

skými fotbalisty. Panu Vik-

torovi chceme poblahopřát 

k udělení státního vyzname-

nání a především mu popřát 

do dalších let pevné zdra-

ví, mnoho radostných dnů 

a sportovního elánu!

Za Sokol Kolovraty: Iveta Hrubá

Křtil ho Pelé, ocenil Klaus
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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 

Svatomartinské 
hody

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

kachny, husy upečené, 

čekáme jen na Vás...

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
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.
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Cena k jednání: 12,4 mil.

PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.

Branišovská 43, Praha 12 – Točná 

www.second-hand-textil.cz

Navštivte největší

SECOND HAND v Praze

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

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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SMAŽENÁ
CIBULKA DARES

PRO VÁŠ OBCHOD  RESTAU-

RACE  DO VAŠICH RECEPTŮ 

INSPIRUJTE SE NA
www.smazenacibulka.cz
nebo volejte 776 333 305

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

Dendrologické posudky
Rizikové kácení stromů

Odborný řez dřevin
Rekultivace a štěpkování

Kontakt:  605 938 648 , 777 887 268
WOODPROJECT s.r.o., 

Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19
woodproject@woodproject.cz,  www.woodproject.cz

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


