
Sníme o novém náměstí

� Schválili jste v obci nový soci-

ální program. Co obnáší a proč 

byl schválen?

Cílem sociálního programu je 

motivovat lidi trvale zde žijící, 

přihlásit se k trvalému pobytu. 

Ve Vestci žije aktuálně 4 až 4,5 

tisíce obyvatel, přičemž trvale 

přihlášených je zde necelých 

2,2 tisíce. To je velký počet lidí, 

o které se musíme fakticky starat, 

ale nedostáváme na ně od státu 

příspěvek. Hledali jsme způsob, 

jak lidi k přihlášení k pobytu na-

lákat. Jedinou možností je pro 

nás vytváření pobídek. Kromě 

slev na služby a přijetí do školky, 

podmíněné trvalým pobytem, 

jsme mnoho jiných možností ne-

měli. Proto jsme v letošním roce 

zavedli sociální program. Posky-

tujeme příspěvek 800 Kč dospě-

lému a 1 000 Kč dítěti. Celková 

částka vyčleněná na program 

činí asi 1 milión korun. Po spuš-

tění programu došlo k přihlášení 

více než stovky občanů, přičemž 

nově kolaudovaná bydlení byla 

pouze tři. Na příspěvcích od stá-

tu tak získáme v příštím roce přes 

800 tisíc. Program považujeme za 

úspěšný, v příštím roce jej chce-

me vylepšit, zvýšit příspěvky, 

rozšířit o služby pro seniory.

� Jaké služby seniorům v obci 

nabízíte?

Chtěli bychom seniorům zpří-

jemnit život. Kromě dárků k ju-

bileím a sociálního příspěvku 

jim chceme přispívat na ozdrav-

né pobyty v lázních. Zemědělská 

univerzita organizuje ve Vestci 

studium na Univerzitě třetího 

věku. Mohou zde studovat i se-

nioři z okolních obcí. Za výuku 

se platí, ale školné je velice sym-

bolické. V obci působí Klub seni-

orů, kde se pravidelně schází 30 

až 50 členů. 

� Jak obec participuje na pří-

pravě výstavby vědeckého pra-

coviště BIOCEV?

Biocev nás hodně zajímá, jsme 

poctění tím, že zde takovýto pro-

jekt bude realizován. Pro obec 

to znamená spoustu práce při 

zajišťování infrastruktury, likvi-

dace odpadních vod, výstavby 

chodníku a osvětlení v komerční 

zóně. Zájem je i o napojení na 

systém cyklostezek, protože řada 

lidí dojíždí do práce na kole. Je to 

mravenčí práce.

� pokračování na str. 4

VESTEC – Typická 

obec v metropolitním 

zázemí Prahy, 

protnutá rušnou 

dopravní tepnou 

směrem na 

Benešov, s velkou 

komerční zónou 

na katastru 

obce a s vidinou 

výstavby 

vědecko-

výzkumného 

centra BIOCEV 

během příštích 

několika let. Na to, co 

se v obci děje, jsme 

se zeptali starosty 

Tibora Švece.

tel.: 241 950 390, 608 474 243
uhli.wgz.cz, palivo.borek@seznam.cz
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Opět čisto!
OÚ Popovičky děkuje SDH, 

a několika dalším občanům, 

za každoroční podzimní 

úklid veřejných prostranství 

i okolí našich obcí. Poděko-

vání patří i občanům, kteří 

zapůjčili úklidovou mecha-

nizaci. Václav Škorpil,

místostarosta

Vánoce na úřadě
PRŮHONICE – Vážení obča-

né, dovolujeme si upozornit, 

že obecní úřad v Průhoni-

cích bude ve dnech 27. 12. 

(čt), 28. 12. (pá) a 31. 12. 2012 

(po)  pro veřejnost z tech-

nických důvodů UZAVŘEN. 

Všem občanům děkujeme za 

pochopení. (red net)

KRÁTCE

Staří v novém 
kabátě

Povolební jednání na úřadě 

Středočeského kraje dospě-

la ke konci. Vítězní sociál-

ní demokraté se dohodli na 

společném vládnutí s komu-

nisty. K významné obměně 

ve složení rady kraje nedo-

šlo. Většinu z ní tvoří tváře 

známé z minulého období. 

K nim přibyli noví komunis-

tičtí radní, někteří rovněž 

známí z minulého zastupitel-

stva. Podle výsledků voleb se 

zdá, že občané byli s minulou 

vládou spokojeni. Staronové 

vedení kraje chce přízeň vo-

ličů odměnit a slibuje, že je 

nepřipraví o proplácení tři-

cetikorunového poplatku ani 

žákovského jízdného. O co je 

připraví, je vše ostatní. Díky 

rozsáhlým investicím do ně-

kolika málo nemocnic bude 

kraj splácet obrovské půjčky 

z minulého volebního období 

(stejná strana, titíž lidé), takže 

budování tak potřebné infra-

struktury se ve Středočeském 

kraji asi nedočkáme. To, čeho 

bychom se chtěli dočkat a co 

by současný krajský úřad nic 

nestálo, je otevřenost vůči 

občanům. Je známo, že za 

vlády hejtmana Ratha vládla 

na krajském úřadě atmosfé-

ra strachu, podřízenosti, ne-

jistoty a neinformovanosti. 

Budoucnost ukáže, zda sta-

ronoví zastupitelé povedou 

Středočeský kraj smysluplněji 

a zda se ovzduší na chodbách 

a v médiích Středočeského 

krajského úřadu stane pro ob-

čany příjemnější, otevřenější, 

vstřícnější a pravdivější. 

Hana Michaliková

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

Vánoce?

533 5 77

Šťastné, veselé 
a originální

Ustavující zasedání zastupi-

telstva bylo zahájeno kolem 

10. hodiny, kdy se jednání uja-

la úřadující hejtmanka Zuzana 

Moravčíková, poté složili slib 

noví zastupitelé. Následovala 

volba hejtmana, před kterou se 

opozice neúspěšně pokoušela 

„protlačit“ tajnou volbu. Na-

konec byla s přehledem přijata 

veřejná volba. Kandidát 

na hejtmana Josef Řihák 

po krátkém představení 

uvedl, že je pro širokou 

spolupráci napříč politic-

kým spektrem a pozna-

menal, „že opozice je ro-

zum zadarmo“.

Po jedenácté hodině do-

šlo na očekávanou volbu 

hejtmana, kdy 38 zastupi-

telů bylo pro, 24 proti a je-

den se zdržel hlasování. 

Řihák poděkoval v úvodu 

bývalé hejtmance Morav-

číkové a také své matce, 

která byla v sále přítomna. 

Veřejnosti byla představe-

na nová rada kraje. Za zcela nový 

resort finanční kontroly byl zvo-

len Pavel Jetenský (KSČM).

Poklidnou hladinu jednání 

rozvířila opozice spekulacemi 

o kompetentnosti Jiřiny Fialové, 

podle které má zkušenosti pou-

ze se skladovým hospodářstvím 

a Marka Semeráda, jehož obor 

zaměření – politologie – údajně 

pramálo souvisí s životním pro-

středím. Novopečený hejtman 

uvedl, že jeho prioritou je za-

chovat hospodárnost a vyrovna-

ný rozpočet kraje.

Text a foto: Karel Huml

Komunisté v krajské radě!

„V roce 2008 jsme nechali zpracovat studii náměstí a úpravy ulice Vídeňská, která by se měla v budoucnu stát 

obchodní třídou. Projekt náměstí se snažíme všemožně podpořit,“ říká starosta Vestce Tibor Švec

!

Dlouho očekávané volby hejtmana Středočeského kraje 

měly svůj finiš 20. listopadu. Den předtím byla ČSSD 

a KSČM podepsána dohoda o spolupráci zastupitelských 

klubů, která se setkala s velkou nelibostí opozičních stran, 

které ji víceméně považují za koaliční dohodu. Aby ne, vždyť 

díky tomu získala KSČM čtyři z deseti křesel v krajské radě.

Po svém zvolení nový hejtman odpovídal na otázky novinářůRozdělení křesel 
v krajské radě:
Zdravotnictví Jiřina Fialová (KSČM)

Finance Jiří Peřina (ČSSD)

Životní prostředí Marek Semerád (ČSSD)

Sociální věci Zdeněk Syblík (ČSSD)

Regionální rozvoj Marcel Chládek (ČSSD)

Školství Milan Němec (ČSSD)

Doprava Miloš Petera (ČSSD)

Majetek Pavel Hubený (KSČM)

Kultura Zdeněk Štefek (KSČM)

Finanční kontrola Pavel Jetenský (KSČM)

Na svém kontě má
mnoho NEJ
• jeden z nejbohatších lidí
 v naší republice
• jeden z nejúspěšnějších
 podnikatelů,
• jeden z nejznámějších vězňů

Jak válčí hokejisté 
HC Jesenice pod 
vedením
Karla Čuříka?
Obsáhlý rozhovor čtěte na straně 



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 rela-

xaci, ošetření přírodní kos-

metikou, www.salongracie.

cz, tel:776283858

• Prodám perspektivní pol-

nosti za přijatelnou cenu, 

mezi Jinočany a Dobříčí. 

Zn.e-mail: re-le@volny.cz, 

tel.:603581799.
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dub, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní Jirčany, Horní 
Lomnice, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládevec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, 
Olešovice, Osnice,  Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, Sklenka, 
Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Želivec  OÚ a stavebniny 
Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Řeznictví-Jídelna, 
Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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DOBŘEJOVICE
2. 12. – 15:30

• Rozsvícení vánočního stromu. 
Zveme včechny na již tradiční prodej-

ní výstavu adventních věnců, svícnů 

a vánočních dekorací u obecního úřa-

du v Dobřejovicích. Společně rozsví-

tíme vánoční stromek, s vůní punče 

a svařeného vínečka a voňavé vánoč-

ky přivítáme vánoční čas. O.s. Dobře-

jovický ČTYŘLÍSTEK

DOLNÍ BŘEŽANY
30. 11. – 19:00

• Adventní věnce. Zdobení advent-

ních věnců, cena 150,- Kč včetně 

korpusu. Rezervace nutná

5. 12. – 15:00
• Mikulášské divadlo s nadílkou. 
Divadlo Kůzle - Čarovná květina. 15,00 

hod. a 16,30 hod. Rezervace nutná, 

cena 100,- dítě a 50,- dospělý.

HRNČÍŘE
1. 12. – 14:00

• Vánoční jarmark s dílnou. Zveme 

vás na staročeský jarmark s dílnič-

kou. Na jarmarku lze zakoupit pouze 

ručně vyrobené výrobky, háčkované, 

korálkované a keramické ozdoby, od-

lévané svíčky a mýdla, gelové svíčky 

a vitrážové svícny. Dospělí a děti si na 

dílničce vyrobí korálkové ozdoby, ma-

lované svícny nebo ojedinělá vánoční 

přání. Dílna: Děti:40,- Kč Dospělí: 90,- 

Kč. Registrace: stangelici@seznam.

cz nebo tel. č. 728 143 598

12. 12. – 14:00
• Malování vánočních perníků. 
Přijďte si s námi vyrobit originálně 

zdobené perníčky na vánoční stro-

meček. Vhodné i pro menší děti od 

3 let. Dospělí: 80,- Kč, děti do 3 let 

zdarma. REGISTRACE: tel. č. +420 

728 143 598 nebo E-MAIL: stangeli-

ci@seznam.cz 

12. 12. – 10:00
• Čekání na Ježíška. DOPOLEDNÍ 

DÍLNIČKA PRO MAMINKY S DĚTMI OD 

2-4 LET. Přijďte si s námi zpříjemnit 

čekání na Ježíška. Vyrobíte si funkční 

odlévané svícny na čajovou či kónic-

kou svíčku. Na dětičky tu navíc čekají 

odlitky s motivy Vánoc. CENA DÍLNIČ-

KY JE 45,- Kč. REGISTRACE: tel.č. 

+420 728 143 598 NEBO na e-mailu: 

stangelici@seznam.cz 

15. 12. – 15:00
• Mikulášská v Rychtě. Vyrobíme 

si přání a cedulky na vánoční stůl. 

V 16:00 hodin za námi přijde Mikuláš 

s andílkem a na zlobivce i čertík. Kdo 

byl hodný, dostane odměnu. A ten, 

kdo zlobil, dostane uhlí a bramboru. 

A může být rád, že dostane druhou 

šanci, aby nepropadl peklu. Místa 

jsou limitována. Do e- mailu napište 

prohřešky či klady dítěte. Registrujte 

děti na tel. čísle 728 143 598 nebo 

e-mailu stangelici@seznam.cz.

JÍLOVÉ U PRAHY
25. 10. – 15. 12.  

• Igráčci. Regionální muzeum v Jílo-

vém u Prahy vás zve na výstavu igráč-

ků. Fenomenální fi gurky 80. let, které 

dobyly srdce dětí. Těšíme se na vás. 

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

hy vás zve na výstavu keramiky.

1. 12. 
• Vánoce v muzeu. Výstava betlémů, 

vánočních ozdob a jiných předmětů.

8. 12.  
• Leopold Čihák. Regionální muze-

um v Jílovém u Prahy vás zve na ko-

morní výstavu ke 180. výročí narození 

zakladatele muzea Leopolda Čiháka.

KAMENICE
8. 12. – 19:00

• Taneční barevná show Hafl a. Bol-

lywoodské, řecké, karibské, moderní, 

muzikálové a jiné tance. Irský step, 

kejklíři, skřítkové aj., Dobrá čajovna, 

malý předvánoční trh a mnoho dalších 

překvapení. www.hafl a.estranky.cz 

13. 12. – 9:00
• Tři pohádky na Vánoce. Hraje diva-

dlo POHÁDKA. Pro děti od 3 do 10 let.

KAMENNÝ PŘÍVOZ
1. 12. – 9:00

• Přívozský adventní trh. Přijďte strá-

vit příjemné dopoledne k řece, cestou 

podél levého břehu řeky Sázavy. Sva-

řené víno, med, vánoční vazby, slané 

i sladké občerstvení, rukodělné výrob-

ky, domácí sýry a uzeniny a perníkové 

dobroty. Pro děti jízdy na ponících. 

KUNICE
1. 12.  

• Mikulášská nadílka, zvonkový prů-
vod, rozsvěcení vánočního stromu. Mi-

kuláš a andělé obdarují hodné děti a zlo-

bivé čerti odnesou do zámeckého pekla.

8. 12. – 9:30
• Minitenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

15. 12. – 9:30
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

15. 12. 
• Živý Betlém. Přijďte se poklonit Je-

žíškovi a vyslechnout vánoční příběh 

o jeho zrození. Dobrovolné vstupné 

věnujeme internátní škole v Olešovi-

cích a SOU Kunice.

16. 12.  – 9:30
• Turnaj stolní tenis. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

OHROBEC
1. 12. – 16:00

• Tradiční vázání adventních věnců. 
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční 

vázání adventních věnců v Kulturním 

centru Čtyřlístek v Ohrobci - dílna pro 

dospělé a děti. Přijďte si vyrobit ad-

ventní věnec podle své představy. Vše 

potřebné dostanete na místě! Na akci 

je do 22. 11. nutná rezervace na OÚ 

Ohrobec 257 760 338, 736 621 921.

2. 12. – 14:00
• Mikulášská nadílka. V neděli od 14 

a od 16 hodin vás zveme na mikuláš-

skou nadílku - nejdříve nám divadlo Na 

Holou zahraje Strašidelnou pohádku 

a pak nás navštíví Mikuláš. Příspěvek 

na dárek od Mikuláše je 50 Kč. Na akci 

je do 22. 11. nutná rezervace na OÚ 

Ohrobec 257 760 338, 736 621 921.

OKROUHLO
2. 12. – 16:00

• Rozsvícení vánočního stromu. 
Společné rozsvícení vánočního stro-

mu na návsi

PRŮHONICE
30. 11.  

• „Hurvínkův Mikuláš“. Diva-

dlo Spejbla a Hurvínka. MŠ, Ke 

Školce 382, Průhonice 252 43 tel: 

267 750 046, e-mail: mspruhonice@

seznam.cz 

1. 12. – 9:30
• Vánoční vazba s květinou. VŮKOZ 

Průhonice společně s Českým zahrád-

kářským svazem Průhonice a kulturní 

komisí obce pořádá předváděcí a pro-

dejní akci. Během dne si budete moci 

společnš s aranžéry vyrobit vánoční 

výzdobu pro své domovy, nebo si třeba 

jen vybrat něco pro potěšení duše. VŮ-

KOZ Průhonice nabídne ze svých skle-

níků vánoční květiny (vánoční hnězdy, 

bramboříky aj.). Budeme se na vás tě-

šit v Kongresovém centru VŮKOZ. 

SENOHRABY
1. 12. – 8:30

• Adventní tržnice. Zdejší klub za-

hrádkářů pořádá již tradiční adventní 

tržnici v sále restaurace U Andělů od 

8.30 hod. do 13.30 hod. Nabídneme: 

květiny, především vánoční, adventní 

věnce, jmelí, řezbářské a keramické 

výrobky, perník, drobné dárky. Přijďte 

okusit kouzlo předvánočního času.

ŠTIŘÍN
7. 12. – 19:30

• Cimbálová muzika Morava. Mo-

ravské lidové písně k tanci i k posle-

chu u dobrého vína. Předprodej vstu-

penek na recepci. 

16. 12. – 17:00
• Sukův hudební Štiřín. Miroslav 

Ambroš (housle), Zdena Kloubová 

(soprán), Zuzana Ambrošová (klavír). 

Liehmann, Dvořák, Suk, a Kocian. 

Předprodej vstupenek na recepci. 

VESTEC
1. 12. – 16:00

• Mikulášská besídka. RC Baráček 

zve všechny na mikulášskou besídku. 

Na hodné i zlobivé děti se těšíme spolu 

s čertem, andělem a Mikulášem. Čekání 

si tradičně zkrátíme tvořením a plněním 

úkolů. Individuální přístup a bezpečné 

prostředí najdete u nás v Baráčku! Vhod-

né pro děti od 2 let. Vstupné 150 Kč. RC 

Baráček, U Hřiště 575, Vestec

9. 12. – 14:00
• Adventní zdobicí kurz. RC Baráček 

spolu s Remindspace studio vás zve na 

adventní zdobicí kurz. Budeme zdobit 

věnce, svícny, větve a další. Můžete si 

přinést vlastní misky, vázy apod., které 

chcete ozdobit! Cena 190 Kč. Jakékoli 

další zboží bude nabízeno za kusovou 

cenu, uzpůsobenou nákupní ceně zboží. 

Účastník si sám zvolí, kolik a co přesně 

chce aranžovat. Rezervace a složení 

zálohy nutné! RC Baráček, Vestec

14. 12. – 15:00
• Vypouštění balónků s přáním Je-
žíškovi. RC Baráček spolu s obcí Ves-

tec vás zve na akci konanou po celé 

republice. Každoročně se v obcích 

a městech v celé naší zemi sejdou 

v jeden den děti a jejich rodiny a v ur-

čenou hodinu (letos v 15:15) na pokyn 

z rádia Impuls vypustí k Ježíškovi ba-

lónky, na nichž jsou zavěšeny lístečky 

s přáními dětí. Děti se mohou těšit 

i na vyrábění dárečků. Vstup zdarma. 

Sraz na fotbalovém hřišti v 15 hodin.

VRANÉ NAD VLTAVOU
2. 12. 

• Rozsvícení vánočního stromeč-
ku. Pojďte s námi rozsvítit vánoční 

stromeček a připravit se na advent.

ZVOLE
1. 12. – 17:00

• Adventní setkání. Kostel sv. Mar-

kéty ve Zvoli

3. 12. – 19:00
• Portugalské ostrovy. Zveme všechny 

příznivce cestování na besedu Lucie Strej-

cové do místnosti pod mateřskou školou.

15. 12. – 16:00
• Zpívání pod stromem. Přijďte si 

zazpívat koledy, rozsvítit prskavky, 

ochutnat svařáček, setkat se a vá-

nočně naladit. Hudebníci a hudební 

nástroje vítány, stejně tak vzorečky 

cukroví. Akce se koná na návsi u za-

stávky autobusu. 

 Změna programu vyhrazena
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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 ? 

www.zamekberchtold.cz

1.12. 16:00 – 19:00

zvonkový průvod 
rozsvěcení vánočního stromu
ZA KAŽDÉHO POČASÍ – VYTÁPĚNÁ HALA

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz
Zveme vás na 

SILVESTROVSKOU 
DISKO  PARTY

A  SPECIALNÍ  MENU
v pondělí 31. 12. od 18 hod.

Rezervace nutná na tel.: 733 161 016 
Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

INZERCEINZERCE
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KRÁTCE KRÁTCE

Skutečný podklad
MODLETICE – Jiří Olmr 

objevil skutečný poklad. 

Zpracoval ho a podělil se 

o něj v naší fotogalerii. Přes 

150 historických fotografií 

z Modletic a blízkého okolí 

určitě potěší nejen pamětní-

ky. Více fotografií na http://

modletice.cz/ (red net)

Žena v kurzu
DOLNÍ BŘEŽANY – Poslední 

volná místa pro jarní semes-

tr. Byly spuštěny registrace 

do dalšího kola vzdělávacích 

kurzů pro ženy. Obec Dolní 

Břežany je partnerem pro-

jektu Žena v kurzu, který na-

bízí vzdělávací kurzy užiteč-

né pro návrat do pracovního 

života. Přihlásit se mohou 

všechny ženy z okresu Praha-

západ. Projekt je financován 

z Operačního programu Lid-

ské zdroje a zaměstnanost. 

Více informací a přihlášky na 

http://www.zenavkurzu.cz

(red net)

Děkujeme!
PRŮHONICE – Děkujeme 

všem, kdo se zapojili do 

zpracování Strategického 

plánu „Průhonice 2025“ 

připomínkami a účastí na 

veřejném setkání, které 

proběhlo ve středu 21. 11. 

Setkání se zúčastnilo na 

40 lidí a atmosféra byla 

opravdu pracovní. Všech-

ny podněty a připomínky 

budou zpracovány a předá-

ny Řídící skupině, která je 

projedná 28. 11. 2012. Poté 

bude zpracována finální 

verze strategického plánu, 

která bude předložena za-

stupitelstvu obce ke schvá-

lení. Řídící skupina také 

vybere motto Strategického 

plánu. O výsledcích vás bu-

deme informovat na webo-

vé stránce obce a ve zpravo-

daji Průhonicko.

PhDr. Hana Borovičková,

starostka obce Průhonice

(redakčně zkráceno)

Vítězství si zasloužili
Spot „Čistá řeka Sázava“, 

kterým společnost Posázaví 

o.p.s. letos zvala dobrovol-

níky k tradičnímu jarnímu 

úklidu hladiny a břehů řeky 

Sázavy, zvítězil v rozhlaso-

vé kategorii soutěže Žiha-

dlo 2012 o nejlepší veřejně 

prospěšnou reklamu. Tuto 

soutěž již šest let pořádá 

obecně prospěšná organi-

zace Neziskovky.cz. Porota 

letos hodnotila rekordních 

74 kampaní 42 organizací, 

což je vůbec nejvyšší počet 

v celé historii soutěže. Na-

příklad loni podalo přihláš-

ku do soutěže 23 organizací.

 (red net)

Kunice podzimním 
mistrem 

KUNICE – V jednom z minu-

lých kol České fotbalové ligy 

se střetli hráči FK Kunice se 

silným týmem Domažlic. Už 

návštěva na domažlickém 

stadionu byla výborná a do-

mácí se na Kunické chystali 

s plnou vervou. Zdá se, že fy-

zicky na tom byli lépe domá-

cí, neustále útočili a Kunic-

kým nezbývalo nic jiného, 

než i proti své vůli hodně brá-

nit. Po brankách domácích 

(Růžičky v 63. min. a Došlého 

v 74. min.) odešli hráči Kunic 

poraženi 2 : 0. V dalším kole 

ligy dokázaly Kunice porazit 

doma nebezpečný a bojovný 

tým Kladno 2 : 1., o branky se 

postarali Tenkl a Veselý, za 

hosty Bartoš. Jan Kotrba

Rozsviťme si 
Kamenný Přívoz

Kulturní komise vás zve na 

rozsvícení stromečku první  

adventní neděli 2. 12. Pojď-

me si společně užít pohodič-

ku a přivítat kouzlo Vánoc 

v 17:00 před obecní úřadem 

Kamenný Přívoz. Vystoupí 

děti z MŠ a ZŠ Kamenný Pří-

voz, mateřské centrum Pře-

vozníček, k ochutnání bude 

čaj, grog, vánoční cukroví 

a mnoho dalšího. (red net)

Dotazník pro vaše dobro
VELKÉ POPOVICE – Prosí-

me občany o vyplnění přilo-

ženého dotazníku týkajícího 

se využití autobusových li-

nek číslo 363 a 461. Dotazník 

je ke stažení na http://www.

velkepopovice.cz/ (red net)

Hledá se pejsek
ZDIMĚŘICE – Žádáme o po-

moc při hledání ztraceného 

pejska – rasa bichonek, slyší 

na jméno Tadeáš. Zaběhl se 

v pátek 16. 11. 2012 z ulice 

Labutí, Zdiměřice. Je plachý 

a občas mírně šilhá. V přípa-

dě jakýchkoli informací kon-

taktujte, prosím, majitelku 

pejska – paní Hanusovou, tel: 

776 665 446, e-mail: hanuso-

va@gmail.com, Za informace 

vedoucí k nalezení pejska na-

bízí majitelka finanční odmě-

nu. Předem děkujeme. (red net)

Ordinace se přestěhuje
PYŠELY – Dovolujeme si 

oznámit ukončení provo-

zu ordinace PL pro dospělé 

zde v prostorách Pod Lore-

tou 137 v Pyšelích ke dni 31. 

12. 2012. Důvodem je řádné 

ukončení nájemní smlou-

vy ze strany vlastníka. Od 1. 

1. 2013 je pro registrované 

pacienty zajištěna péče na 

adrese Pražská 2189, 25601 

Benešov. Zde probíhají la-

boratorní vyšetření, EKG, je 

návaznost na specialisty. Pro 

imobilní pacienty lze zajistit 

návštěvu doma po předcho-

zí dohodě. 1 x týdně navště-

vujeme domov seniorů, lze 

dodat recepty na trvalou 

medikaci. (red net)

Před Vánoci 
nepůjde proud

KUNICE – VIDOVICE – Bez 

proudu bude hlavní silnice 

od zahrádkářského svazu po 

školku (ta půjde), ulice ke 

hřišti (Berchtold půjde), uli-

ce okolo čp. 64, okolí čp. 30, 

73. Dodávka elektřiny bude 

přerušena 5. 12. 2012 od 8:00 

do 16:00. (red net)

Mikuláš, anděl 
i čert na zábavě

VRANÉ NAD VLTAVOU – TJ 

SOKOL vás srdečně zve na 

mikulášskou zábavu v so-

kolovně. V sobotu 8. pro-

since se od 14:00 uskuteční 

dětská mikulášská nadílka 

v maskách a od 20:00 ve-

černí zábava. Součástí ve-

černího programu bude 

bohatá tombola, občerst-

vení  a předtančení. K tanci 

a poslechu hraje hudební 

skupina Flá. Těšíme se na 

vaši účast. Výtěžek zábavy 

bude použit na rekonstruk-

ci sokolovny. (red net)

 Otevírací doba:
 Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače

DOLNÍ BŘEŽANY NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ

WWW.JACQUES.CZ
POCTIVÝ ČESKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

DESIGN A VÝROBA NÁBYTKU ZE DŘEVA
SEDACÍ SOUPRAVY, STOLY A ŽIDLE, POSTELE-MATRACE-ROŠTY, 

DĚTSKÝ PROGRAM, GALLERY JACQUES, SLUŽBY ARCHITEKTA

Ovšem největší požitek se scho-

vával v dobře propečené tradiční 

Svatomartinské huse, kterou pro 

návštěvníky připravil Čsl. svaz ku-

chařů v Praze pod vedením pana 

Jaroslava Sapíka. Nemohl chybět 

ani „průhonický“ šéfkuchař Jan 

Pýcha. Kromě degustace vína se 

návštěvníci o tomto moku mohli 

něco i dozvědět, a to na odborných 

přednáškách v překrásném pro-

storu refektáře Jezuitské koleje. 

Nechybělo ani vystoupení Pavlíny 

Jíšové a jejích přátel, Terezy a Jo-

sefa Vágnerových. Program vyvr-

cholil koncertem Miro Žbirky.

(red)

Husa, víno, zábava

Radost kuchařů podávat Svatomartinskou 

husu nešlo přehlídnout. Jan Pýcha z prů-

honické restaurace Tvrz servíruje na Sva-

tomartinských slavnostech v Kutné Hoře, 

kam zavítal i známý gurmán Karel Schwar-

zenberg. Na snímkou se středočeskou 

hejtmankou Zuzanou Moravčíkovou

V neděli, na svatého 

Martina, po celé České 

republice teklo vínem 

proudem. Svatomartinské 

slavnosti nechyběly ani 

v kutnohorské Galerii 

Středočeského kraje, která 

nabídla více než 70 druhů 

mladých a Svatomartinských 

českých vín. 

JESENICE – Na svém kontě má 

mnoho nej – jeden z nejbohat-

ších lidí v naší republice, jeden 

z nejúspěšnějších podnikatelů, 

jeden z nejznámějších vězňů 

a díky těmto nej také nejznáměj-

ší obyvatel našeho regionu – To-

máš Pitr.

Minulý týden zaplavila snad 

všechna média zpráva o jeho 

podmínečném propuštění z vý-

konu trestu.

Pitr byl v září pravomocně od-

souzen k tříletému trestu vězení 

za vyvedení akcií potravinář-

ských společností Setuza a Milo 

Surovárny ze společnosti Agro-

credit a daňový únik. Jelikož ale 

již dva roky strávil ve vazbě ve 

Švýcarsku, které se mu započí-

taly do trestu, mohl si požádat 

o prominutí trestu po uplynutí 

dvou třetin celkové sazby. 

Tomáš Pitr byl doposud ne-

trestán a soudem mu nebyla 

ani stanovena povinnost uhra-

dit vzniklou škodu. „V případě 

nezákonného vyvedení akcií 

zmíněné firmy tvrdily, že se ne-

cítí poškozeny, a v případě da-

ňových podvodů byl odsouzen 

za pokus o podvod, a proto tam 

k žádné škodě nedošlo,“ vysvět-

lila mluvčí soudu Zuzana Lhotá-

ková. Soud mu uložil podmínku 

na tři roky. (lb)

OLEŠOVICE – Tedy kromě učení 

máme ještě dostatek dalších akti-

vit. Nechceme je jenom vypočítá-

vat, ale chceme se s vámi podělit 

o radost z nich a třeba dát typ, jak 

i vy zažijete něco pěkného. V září 

jsme byli na prohlídce hradu Čes-

ký Šternberk a odtud jsme jeli do 

Sázavy, kde jsme ve sklárnách 

Kavalier viděli výrobu technické-

ho skla. V následující dny jsme ve 

škole absolvovali besedu s mluv-

čím Policie ČR, pěšky jsme zašli 

na výukový program k hasičům do 

Těptína, zapojili jsme se do sběru 

starého papíru, baterií, elektroza-

řízení apod. Nasbírali jsme velké 

množství žaludů a kaštanů pro 

myslivecké sdružení. Zúčastnili 

jsme se ekologické soutěže v Kos-

telci nad Černými lesy, zaslali jsme 

výkresy do výtvarné soutěže Cesta 

do pravěku a připravili jsme práce 

pro vydání vlastního kalendáře. 

Žáci l. stupně začali jezdit na pla-

vání do Aquaparku v Čestlicích. 

Ve škole nás navštívili členové TŠ 

Twist Říčany s hezkým vystoupe-

ním. Učivo jsme si také doplňova-

li výukovým programem Pohyby 

Země v Planetáriu Praha, kde jsme 

současně navštívili Maroldovo pa-

noráma. Rozhodně tedy nemáme 

čas na nudu, asi ani na zlobení ne. 

Příjemné je i to, že dosti akcí nám 

zajišťují sponzoři. Děkujeme jim, 

ale děkujeme i vedení naší školy, 

že nám akce umožňuje, paním 

učitelkám, vychovatelkám a paní 

hospodářce, že se o nás při nich 

starají, paním kuchařkám,

které nám s sebou vždy připraví 

něco dobrého. Žáci ZŠ Olešovice,

Ringhofferova 436

Po úspěšné pohádce Kouzelná 

kulička, která získala cenu na fes-

tivalu v Divadle v Dlouhé v Pra-

ze, připravila dvojice Vojta Vrtek 

a Jan Brůček tuto novou loutko-

vou jarmareční a kejklířskou po-

hádku. Nechme promluvit dva 

hlavní protagonisty, nejen herce, 

ale i kejklíře, klauny a žongléry: 

„Chceme hrát představení 

o hlouposti, abychom před ní 

lidi varovali a zároveň, aby-

chom vás pobavili.“

A tak se zde velmi úspěšně po-

vedlo sehrát představení o dvou 

bývalých starostech Kocourkova, 

kteří putují světem a chtějí, aby 

lidé rozsoudili jejich při – kdo je 

vlastně odpovědný za zkázu Ko-

courkova.

Všechna místa k sezení se po-

dařilo celkem bez problémů 

zaplnit a lidé si tak zpříjemnili 

sobotní večer netradičním kul-

turním zážitkem. Nezbývá než 

ocenit snahu majitelů nedávno 

otevřené brtnické hospůdky 

přivézt kulturu lidem takřka 

před práh a zkusit uvěřit, že 

spojení data 17. listopad - vý-

ročí sametové revoluce a výběr 

díla s trefným názvem Ať žije 

Kocourkov bylo pouhou sho-

dou okolností. Nebo snad ne?

 Jitka Langová

Čtyři uzavřené prostory s maxi-

mální kapacitou 150 účastníků 

garantují nerušené jednání. Jed-

notlivé sály a zasedací místnosti 

nabízí veškerou potřebnou tech-

niku, například připojení na in-

ternet, dataprojektor, projekční 

plátno, flipchart, ozvučení, TV, 

DVD/VHS přehrávač. 

Ubytování je možné v šestnácti 

stylových pokojích s komfort-

ním vybavením, které poskyt-

nou po náročném pracovním 

dni možnost plnohodnotného 

odpočinku. Relaxace může být 

prohloubena při využití služeb 

wellness centra, k aktivnímu od-

počinku vybízí také různá spor-

toviště v areálu Hotelu zámek 

Berchtold – tenis, golf, sportovní 

střelnice, kopaná či stolní tenis.

V rámci firemní akce je možné 

zajistit také bohatý doprovodný 

program dle přání klienta (ma-

sáže, ochutnávka vín, beseda se 

známými osobnostmi, živá hud-

ba, disco s karaoke, taneční sku-

piny, jízda na koních, petanque, 

paintball, rybaření atd.).

V prosinci připravujeme také 
gastro akce a kulturní akce 
pro veřejnost:

 1. 12. Mikulášská nadílka, zvonkový 

průvod a rozsvěcení vánočního 

stromu 16:00-19:00

 15. 12. Živý betlém 10:00-16:00

 23. 12. Noc humrů – gastro akce – 

od 18:00

 24.12. Štědrovečerní menu – gastro 

akce

 31. 12. Zámecký Silvestr 

HOTEL zámek BERCHTOLD, 

Vidovice 6, 251 63 Strančice

tel.: 313 039 741

hotel@zamekberchtold.cz

www.zamekberchtold.cz

U nás ve škole se pořád něco dějeKocourkov – pouhá shoda okolností?
VELKÉ POPOVICE  

V sobotu 17. listopadu 

ve večerních hodinách se 

v hostinci Sport v Brtnici 

u Velkých Popovic konalo 

divadelní představení 

Ať žije Kocourkov.

Z lochu do paláce Vánoční večírky i svatby 
v zámeckém stylu!

HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD 

nabízí zajímavé prostory 

pro konání firemních 

a společenských akcí, 

obchodních jednání, školení 

či teambuildingových akcí. 

Kompletní konferenční 

služby zajistíme na klíč 

v klidném prostředí Ladova 

kraje s výbornou dopravní 

dostupností z Prahy i Brna.
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� pokračování ze str. 1

� Jak zajistíte prostředky na vý-

stavbu této infrastruktury?

Čistírnu odpadních vod finan-

cuje BIOCEV částkou 15 miliónů 

korun, BIOCEV se bude ve spo-

lupráci s obcí a firmou Safina 

podílet na financování výstavby 

chodníku. Na obec zbývá zajiště-

ní veřejného osvětlení a linek ve-

řejné dopravy. V komerční zóně 

pracuje 1 900 zaměstnanců, což 

je pro nás velice zajímavé z hle-

diska koeficientu přerozdělová-

ní daně z příjmu fyzických osob 

do rozpočtu obce. S BIOCEVem 

toto číslo ještě stoupne, až na 

3 000. V obci rovněž roste počet 

osob žijících a pracujících v mís-

tě bydliště. Před pěti lety v obci 

pracovalo 40 osob trvale zde 

bydlících, dnes jich zde pracuje 

400. Doufáme, že se toto číslo 

bude ještě zvyšovat. 

� Navazuje na rozvoj komerční 

zóny váš územní plán?

Ano, připravujeme změnu územ-

ního plánu, nepočítáme s roz-

šiřováním obce pro bydlení, ale 

spíše pro komerční zónu. Projekt 

BIOCEV má efekt již dnes, firmy 

spolupracující s BIOCEVem zde 

budují sídla a stěhují se sem. Do 

budoucna bude Vestec růst hlav-

ně komerčně.

� Plánujete nějaké zázemí pro 

komerční zónu a samozřejmě 

i pro trvale bydlící obyvatele?

Plánujeme, vlastně spíše sníme 

o novém náměstí po vzoru tře-

ba Dolních Břežan. V roce 2008 

jsme nechali zpracovat studii 

náměstí a úpravy ulice Vídeňská, 

která by se měla v budoucnu stát 

obchodní třídou, podél níž by 

bylo možno zastavovat autem 

u jednotlivých prodejen. Projekt 

náměstí se snažíme všemožně 

podpořit. Zájem investorů však 

naráží na nemožnost výkupu je-

diného vhodného pozemku pro 

náměstí na křižovatce Vídeňská 

a Vestecká, naproti obecnímu 

úřadu. Majitelka pozemku si jej 

prodat nepřeje.

� Vestec získal 1. místo v soutě-

ži Otevřeno-Zavřeno v katego-

rii Zavřeno, kategorii nazvané 

svoboda projevu, šíření infor-

mací, za cenzuru radničního 

periodika. Můžete toto ocenění 

okomentovat?

Tato demokratická soutěž pro-

bíhá bez vyjádření obou stran, 

je to zajímavé vyřizování si účtů 

v rámci obce. Stačí, aby vás no-

minoval jeden občan, protistra-

na však nedostane prostor k vy-

jádření. Vestec nominoval jeden 

z našich zastupitelů. Je zajímavé, 

že je to zastupitel, který nedo-

chází na jednání zastupitelstva 

a nekomunikuje s námi. Nomi-

noval nás do soutěže, protože 

mu nezveřejňujeme články ve 

Vesteckých listech. To činíme ze 

dvou důvodů. Když ještě nebyl 

zastupitelem, prostřednictvím 

článků řešil své sousedské vzta-

hy. Dnes činnost v zastupitelstvu 

vidí jinak a rád by zastupitelstvo 

vedl na stránkách Vesteckých 

listů. Myslím, že jeho neúčast 

na schůzích je v rozporu se zá-

konem o obcích, podle kterého 

je zastupitel povinen se jedná-

ní zastupitelstva, na němž se 

obecní záležitosti projednávají, 

účastnit. Hana Michaliková

www.nasregion.cz4

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

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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Střední škola – Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179 – Váš partner pro budoucnost
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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 vozidla 

obklopí řidiče pocit luxusu. Vnitř-

ní čalounění je provedeno v jem-

né tkanině nebo jakostní kůži 

v kombinaci s kořenovým dře-

vem nebo metalickými lištami, 

velmi efektní je panoramatické 

střešní okno. Zákazníka zaujme 

vysoká flexibilita sedadel, kdy se 

dá jejich postupným sklápěním 

zvýšit již tak velkorysý vnitřní 

prostor Sorenta. K požitku z jíz-

dy přispívá hi-tech přístrojový 

panel Supervision se 7“ TFT dis-

plejem, který zobrazuje všechny 

důležité údaje (spotřebu paliva, 

dojezd, teplotu apod.), dvouzó-

nová klimatizace, vyhřívání se-

dadel nebo ventilované sedačky 

či adaptivní xenonové světlome-

ty. Řidičův prostor je řešen vyso-

ce 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) 

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. 

� Jste řidič – „matador“, jak 

dlouho brázdíte silnice? Kolik 

jste vystřídal aut?

„Papíry jsem si dělal v sedm-

nácti, řidičem jsem tedy 51 let. 

Z toho se dá lehce vypočítat, že 

nejsem žádný začátečník. Mým 

životem profičelo 11 aut.“

� Čím vás upoutala KIA CEED 

na první pohled?

„Svou velikostí. Domnívám se, 

že CEED patří do kategorie men-

ších středních vozů. Ale kamko-

liv jsem přijel, tak se mě ptali, co 

to mám za velké auto.“

� Jak se vám zamlouval interiér? 

„Je velmi prostorný. Mimo to mě 

překvapilo množství různých 

hejblátek. Na některé jsem se 

bál sáhnout. Po delším prozkou-

mání ale řidič zjistí, že všechno 

je účelné a postavené k napro-

sto příjemné a bezpečné jízdě. 

V autě je všechno automatizova-

né pomocí senzorů. Automatické 

sklápění předních světel, senzor 

intenzity deště, senzory couvání 

atd. Přivezl jsem si vlastní navi-

gaci, ale vůz ji má zabudovanou. 

Opravdu nevím, co by se dalo 

přidat, zkrátka se posadíte do 

pohodlné sedačky a po prvním 

rozkoukání je auto ´vaše´.“

� Co jízdní vlastnosti, pohodlí 

jízdy a spotřeba?

„Měl jsem zapůjčenou benzí-

novou verzi o objemu 1.6 ccm. 

Jezdil jsem většinou se silnější-

mi auty, ale kam se hrabala na 

CEEDa. Ta prostě jede. Myslel 

jsem, že při tomto obsahu mo-

toru nevyužiji šestistupňovou 

převodovku, ale trasu Praha - 

Chomutov jsem prakticky odjel 

na šestku. Spotřeba paliva se 

pohybovala kolem 7.0 l/100 km. 

Zkusil jsem si jet kousek větší 

rychlostí než je povolená – auto 

sedělo bez problémů.“

� Co byste řekl závěrem?

„Auto se mi velmi líbilo. Zároveň 

bych chtěl tímto poděkovat fir-

mě AUTO DUBA a všem příjem-

ným zaměstnancům v prodejně 

a servisu KIA na Praze 5.“

Karel Huml

KIA CEED je malé velké auto
Jak je již tradicí, redakce 

Našeho regionu uspořádala 

společně s Auto Duba 

soutěž o auto na víkend. 

Tentokrát se stal výhercem 

Dr. Jaroslav Hofman 

z Prahy 10 – Kolovrat, který 

si na vlastní kůži vyzkoušel 

nejnovější KIA CEED 

combi 1.6 GDI. O jeho 

dojmech z vozidla 

jsem ho vyzpovídal 

v polovině listopadu.

Korejský obr podruhé 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!

Šesté kolo soutěže o auto na víkend!

SOUTĚŽ

SŠ-COPTH připravuje nové 

pracovníky zejména pro odvět-

ví elektrotechniky a to pro ce-

lou škálu jejích zaměření, např. 

domovní a průmyslové instala-

ce, domácí a průmyslová elek-

tronika, kancelářská technika, 

zabezpečovací systémy, řídící 

systémy a autoelektronika. Další 

významné obory vzdělávání jsou 

zaměřeny na autoopravárenství, 

chemii, na ekologii a životní pro-

středí, ekonomiku a podnikání 

i veřejnosprávní činnost.

Veškerá pedagogická činnost 

i pestrá mezinárodní spolupráce 

mají jediný cíl. Tím je připravit 

žáky všech oborů vzdělání s vý-

učním listem nebo maturitní 

zkouškou pro praxi tak, aby v ní 

bez problémů obstáli a pro pod-

nikatelskou sféru byli žádaným 

zdrojem kvalifikovaných pra-

covníků. Stále větší důraz klade-

me na praktické dovednosti na-

šich absolventů Proto se s našimi 

žáky můžete trvale setkávat ve 

více než stovce podniků na od-

borných praxích a stážích. Pod-

porujeme rozvoj celoživotního 

profesního vzdělávání ve spolu-

práci s Hospodářskou komorou 

ČR, Českým svazem zaměstna-

vatelů v energetice, Svazem prů-

myslu a obchodu a Úřadem prá-

ce ČR i jeho pobočkami. Trvale 

také modernizujeme materiální 

vybavení školy a zabezpečujeme 

výuku kvalifikovanými učiteli.

Nedílnou součástí péče vedení 

školy o celkovou úroveň vzdě-

lávacích aktivit SŠ-COPTH jsou 

už řadu let mimoškolní aktivity 

a pěstování pozitivního vztahu 

žáků ke škole. Organizujeme 

různé bezplatné kroužky a zcela 

zdarma nabízíme i výpůjčky no-

tebooků, PC pracovišť pro indi-

viduální práci žáků i sportovišť, 

a to prostřednictvím karet ISIC. 

Za režijní náklady poskytujeme 

žákům také xerografické služ-

by nebo umožňujeme pobyt na 

naší chatě ve Strážném v Krko-

noších při lyžařských či ekolo-

gických kurzech. Velmi oblíbené 

jsou i naše školní jídelny, které 

poskytují pestrý výběr kvalitních 

a chutných obědů. 

Areál SŠ-COPTH v Praze 9, na 

Poděbradské ulici 1/179, naproti 

Nádraží Libeň má velmi dobré 

umístění z hlediska dopravní-

ho spojení / tramvaj, autobus, 

metro, vlak / a je přitažlivý i pro 

žáky z okresů v blízkém okolí hl. 

m. Prahy. Podrobné informa-

ce o škole najdete na webových 

stránkách www.copth.cz nebo na 

tel. č. 266 039 304 a 266 039 359. 

Mgr. Josef Ležal, ředitel školy

Pokud máte zájem vidět 

některé z výsledků našich 

výchovných a vzdělávacích 

aktivit využijte nabídku na-

šich Dnů otevřených dveří, 

které organizujeme v ter-

mínech :

• středa 12.12.2012, 9.1., 

6. a 13.2.2013 vždy od 10.00 

do 17.00 hod.

• sobota 8.12.2012, 19.1.2013 

od 8.00 do 12.00 hod. 

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.

PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY
pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

V areálu je měření emisí benzín – nafta

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30

Út, Čt 7.30 – 15.30

Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9

Praha – západ 252 45

www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

INZERCEINZERCE

Sníme o novém 
náměstí

� AUTO, MOTO

PRPR



V bezprostřední blízkosti fotba-

lového hřiště místního Čechoslo-

vanu a Rapidu Psáry, těsně vedle 

kryté nafukovací haly a mezi zá-

stavbou  vilek a rodinných domků 

se totiž objevila víceúčelová spor-

tovní plocha s umělým povrchem. 

Jenže aby nedošlo k omylu, ne-

nadělil ji Ježíšek, i když by to tak 

mohlo vyhlížet. Nové sportovní 

hřiště, vlastně tenisový kurt, včet-

ně basketbalového a házenkářské-

ho vyznačení vznikl díky Nadaci 

ČEZ, jejíž paní ředitelka Bohdana 

Horáčková společně se starostou 

obce  Milanem Váchou přestřihli 

pomyslnou pásku a otevřeli tak 

novou kapitolu sportu v obci.

„Naši občané projevili o víceú-

čelové sportoviště zájem v do-

tazníkovém šetření a nyní jim 

můžeme nabídnout hřiště, které 

skutečně splňuje všechny ná-

roky na kvalitu a bezpečnost,“  

říká starosta obce Milan Vácha. 

Oranžové hřiště (pojmenová-

ní je totožné s barvou umělého 

povrchu) bude sloužit přede-

vším místní základní škole, kte-

ré doposud chybí vhodná tělo-

cvična, a tak budou moci žáci 

při přijatelném počasí velkou 

část roku sportovat na novém 

hřišti. V odpoledních hodinách 

budou plochy využívat svěřenci 

volejbalového a nohejbalového 

oddílu, jakož i fotbalisté Čecho-

slovanu a Rapidu. Pochopitelně, 

že možnost sportování využi-

jí i rodiny s dětmi a senioři na 

akcích pořádaných Rodinným 

centrem Dolní Jirčany. Vítáni 

budou i handicapovaní sportov-

ci z Ústavu sociální péče Domov 

Laguna. Díky  nainstalovanému 

osvětlení bude možné sportovat 

každý den až do 22.00 hod. Je 

tedy jasné, že místní sportov-

ci už nebudou muset dojíždět 

v tak hojné míře jako doposud 

za sportem mimo obec. To vše se 

stalo díky Nadaci ČEZ, která vý-

stavbu podpořila, a jak je všeo-

becně známo, podílela se na vy-

budování dvou stovek dětských 

a sportovních hřišť úctyhodnou 

částkou 238 milionu korun. Ve 

středočeském regionu je oran-

žové hřiště v Dolních Jirčanech 

v pořadí už třicáté čtvrté. 

Při naší návštěvě při otevření 

oranžového hřiště nás zaujalo i to, 

že bezprostředně po přestřižení 

pásky si to rozdali fotbalisté místní 

školy v prestižním utkání čtvrtých 

tříd a bylo radost pohledět, jak jim 

to na umělém povrchu šlo.

Text a foto: Jan Kotrba

I letos bude Nadace Naše dítě ve 

spolupráci s Europarkem dělat Vá-

noce o něco krásnější pro tyto děti. 

Avšak oni stojí “jen” za tou organi-

zací, tím pravým Ježíškem se stává-

te právě vy. Přijďte do Europarku  

a vyberte si konkrétní dětské přání 

a po jeho splnění a odevzdání dár-

ku dostanete obrázek od děťátka, 

kterému jste přání splnili.

My jsme si povídali s ředitelkou 

Nadace Zuzanou Baudyšovou 

nejen o Stromu splněných přání.

� Za pár dní začne v Europar-

ku další ročník akce Strom spl-

něných přání. Kolikátý je to již 

ročník?

Letos je to již sedmý ročník. Jsme 

moc rádi, že lidé nemyslí jen na 

sebe a najdou si čas udělat ra-

dost dětem z dětských domovů. 

Doufám, že se akce i letos setká 

s takovou odezvou, jako tomu 

bylo v předchozích letech.

� Dárky jdou do stále stejných 

dětských domovů, nebo se mění?

Domovy se víceméně nemění, 

spíše přibývají.

� Jsou to domovy v celé republice?

Ano, dárky putují do všech do-

movů v republice.

� Máte představu, kolik jste již 

takto obdarovali dětí?

Ty počty se mění, ale přibližně je 

to 500 dětí v jednom roce. Cel-

kem se podařilo rozzářit na 3000 

dětských tváří a to za to stojí, ne?

� Stalo se někdy, že přání zůsta-

lo nesplněno? Co se v takových 

případech děje?

Už se nám to stalo, ale šlo o vý-

jimečné případy. Europark však 

nenechal žádné nesplněné přání 

a dárky dokoupil, za což jim patří 

velký dík.

� Mohou lidé koupit i “dárky na-

víc“, či jinak zasponzorovat?

Určitě mohou a také to často pře-

devším u nejmenších dětí dělají.

� Když už jsme u toho sponzo-

rování. Jako loni, i letos jsme 

přišli s burzou, kdy lidé místo 

placení inzerátů pro prodej 

svých věcí posílají Nadaci Naše 

dítě dárcovskou DMS. Jaká byla 

odezva na minulý rok? Dá se 

poznat, zda se během prosince 

a ledna zvýšil počet DMS? V no-

vinách jsme měli stovky inzerá-

tů, avšak zda lidé posílali DMS, 

už nezjistíme...

Sice se nedá poznat, odkud dár-

covská DMS přišla, ale opravdu 

se v průběhu prosince a ledna 

navýšil počet DMS. Takže všem 

čtenářům, kteří DMS poslali, 

děkujeme. Vaší pomoci si moc 

vážíme.

� Toto je jednorázová pomoc, 

je však i možnost dlouhodobé 

a tedy efektivnější pomoci. Co 

nám o tom prozradíte?

Jelikož díky finanční krizi, ale 

i změnou loterijního zákona do-

šlo k úbytku peněz, které jsme od 

sponzorů dostávali, jsme přišli 

s novým projektem, díky němuž 

lidé mohou pravidelně přispívat 

trvalým příkazem na konto Na-

dace Naše dítě ve prospěch ohro-

žených dětí.  I malý, ale pravi-

delný finanční příspěvek dokáže 

pomoci mnoha dětem, které naši 

společnou pomoc potřebují. Více 

se dozvíte na www.nasedite.cz

� Kam jdou tyto finance?

Snažíme se vyhovět a například 

v minulém roce jsme finančně 

přispěli v téměř sedmdesáti pří-

padech, kdy pro handicapované 

děti bylo potřeba financovat re-

habilitační pomůcky, děti ze so-

ciálně slabých rodin potřebovaly 

úhradu základních životních po-

třeb, ale také příspěvky na vzdě-

lávání a osobní rozvoj. 

� Dozvěděli jsme se, že jste po-

mohli i Michalce Láníkové, pro 

kterou v regionu sbíráme víčka.

Ano, máte pravdu. Michalce na-

dace zakoupila zádovou opěrku 

pro stabilizaci trupu za 9 690 Kč.

 Lenka Bartáková

Nenecháme nesplněné přání
ŠTĚRBOHOLY – Splnit 

přání všem dětem 

z dětských domovů?To není 

nereálný úkol pro každého 

z vás. Právě díky vám se již 

sedmým rokem rozzáří oči 

dětí, které neměly tolik štěstí 

a chybí jim to nejcennéjší - 

vlastní rodina. 

Helena Vondráčková je patronkou akce 

Dopisy Ježíškovi. Se Zuzanou Baudyšovou, 

ředitelkou Nadace Naše dítě, je pojí nejen 

dlouhodobé přátelství, ale také chuť pomá-

hat opuštěným dětem. Pomůžete také?

Vybrat a splnit přání konkrétního dítěte z dětského domova 
budete moci v Europarku od 20. 11. do 20. 12. 
Slavnostní zahájení se bude konat 7. 12. od 16 do 18 hod. za osobní účasti patronky 
nadace Heleny Vondráčkové. Při příležitosti zahájení Dopisů Ježíškovi proběhne i auto-
gramiáda Heleny Vondráčkové. Akce je určena pro širokou veřejnost. 
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VÁNOCE 
VE WINE 
FOOD MARKET
  DÁRKOVÉ KOŠE

Prodejna Smíchov  Strakonická 1, Praha 5
Prodejna Ovocný trh 12, Praha 1
Prodejna Dejvice  Národní obrany 29, Praha 6
Prodejna Průhonice  Květnové nám. 34  (za pizzerií Grosseto) 

 

PLNÉ ITALSKÝCH DOBRŮTEK

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

Prodej vánoční vazby.
Vše za příznivé ceny!

     Adventní věnce od 120,- Kč, svícny do bytu i na hroby, 
věnce na dveře, chvojí, vánoční přízdoby, svíčky a jiné.
     Kvalitní Průhonické vánoční hvězdy a Bramboříky!

     Prodejna s parkováním:
Po-so 9-18 hod.                   Tel. 734 179 170

VÁNOCE 2012
Tipy na vánoční

dárky

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

Děkujeme všem věrným zákazíkům 
a přejeme Vám příjemné Vánoční svátky 

a hodně štěstí do Nového roku 

V Prosinci odměníme každou zakázku vánočním dárkem

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Tam, kde Ježíšek už naděloval
DOLNÍ JIRČANY  

Obyvatelé této vzkvétající 

obce nedaleko Jesenice si 

museli koncem 

minulého týdne připadat 

jako na Štědrý den.

Slavnostního aktu přestřižení pásky se ujali ředitelka Nadace ČEZ Bohdana Horáčková a starosta obce Milan Vácha
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20 LET PRODÁVÁME 
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
ZDRAVÉ
SPANÍ

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

TYPY NA DÁRKY: Povlečení a prostěradla

z mikrovlákna (hřejivé), bavlněného saténu, jersey aj.

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

VELKÝ VÝPRODEJ POSTELÍ A SEDAČEK Z PRODEJNY

www.elepek.cz
Váš bezlepkový e-shop!

mob.: 608 142 219

Šťastné a veselé
bezlepkové

• Prodám dětské bundy ve velikosti 5-6 

let. Rozměry a fota vážnému zájemci 

ráda pošlu.Cena za 1 zimní bundu 80 Kč. 

Bydlím v Klecanech. moravcovablanka@

seznam.cz 

• Prodám červený sportovní kočárek Ingle-

sina Zippy. Je v perfektním stavu, po 2 dě-

tech, jako nový. Je vhodný na léto i na zimu. 

Je lehce složitelný a vhodný i do malého 

auta. Příslušenství:moskytiéra, držak na 

pití, atd. Ke kočárku zdarma přidám balení 

plen Pampers. Cena kočárku dle dohody... 

• Prodej brambor červené i žluté nejsou 

hnojeny chem.přípravky na vánoční salát. 

cena 10.-Kč za kg. Sluhy tel.608 514 917 

• Prodám elektr.minipračku=malá,ale 

šikovná. Rychle=levně. Pište na email: 

kurzHoudk@seznam.cz 

• Prodám: Nafukovací matraci – 1 lůžko – 

barva světlešedá – jen 1x použitá – cena Kč 

100,- + event.poštovné. Dále chladicí box 

– přenosný, barva světlemodrá, nový, cena 

Kč 150,- Sada nožů(Solingen)vč.nůžek – 

NOVÉ – s krájecí deskou – cena dohodou. 

Pište na email: kurzHoudk@seznam.cz 

• Prodám skoro nový 3/4 kožíšek z jele-

nice,uvnitř beránek,lemování na rukávech 

a u zapínání kožešinou s chlupem.Cena 

700 Kč.Cena k jednání.604 863 303 

• Prodám dřevěnou postýlku Michal (olše) 

je po jednom ditěti. Původní cena 4400,- 

Kc. Postýlka je jako nová, včetně matra-

ce, dokoupené na míru. Postýlku nabízím 

i s matrací za 1600,- Kč V případě zájmu 

mě kontaktujte na tel.č. 777 584 283 

• Nabízím sportovní kombinovaný kočá-

rek Bebe Confort High Trek po 2 dětech. 

K dispozici je úplná sestava od narození po 

tři roky: korba windoo, sportovní kočárek 

– oba otočné oběma směry, autosedačka 

creatis (vajíčko)dokoupená později nová, 

pláštěnka, přebalovací taška – ne original, 

ale dokoupená ke kompletu v barvě. Dále 

dokoupen kožený potah rukojeti. Cena 

5900  Kc. Tel.č. 777 584 283 

• Prodám sportovni kočárek Britax. Otoč-

ná přední kolečka lze zaaretovat, sedačka 

se dá sklopit do úplné roviny a v teplej-

ším počasí lze použít i jako korbička pro 

nejmenši. Na kolečka lze nasadit i sedač-

ka „vajíčko“. Autosedačka nebyla nikdy 

bouraná, je naprosto bezpečná. Kočá-

rek je v po jednom dítěti, ale jelikož jde 

o starsí typ, prodám ho i s „vajíčkem“ za 

1100,- Kč.Tel.c. 777 584 283. 

• PRODÁM dětské odrážedlo JD BUG 

modré, běžné známky opotřebení, zcela 

funkční za Kč 450,-. Tel. 606 424 238 

(Husinec-Řež). 

• PRODÁM sedačku na kolo HOTA zad-

ní, barvy šedé – od 9 m do 5 let (do 22 

kg), váha 2,5 kg. Jako nová, velmi za-

chovalá, cena 490 Kč. Tel. 606 424 238 

(Husinec-Řež). 

• PRODÁM dětskou postel KRITTER vč. 

matrace (Ikea) po jednom dítěti, rám boro-

vice 165 x 75 cm za Kč 990,-. Jako nová, 

PC 2000,- bez matrace. Tel. 606 424 238 

(Husinec-Řež). 

• PRODÁM dětskou židličku ANTILOP/

bezpeč. pás vč. podnosu bílou (Ikea) za 

Kč 200,-. Ve velmi dobrém stavu, PC Kč 

500,-. Tel. 606 424 238 (Husinec-Řež). 

• PRODÁM dětskou krosnu Chicco mod-

rou vč. stříšky (pro nenáročnou mamin-

ku). Jde o starší typ, jinak ale plně funkční 

a velmi zachovalá, nosnost 15 kg. Cena Kč 

199,-. Tel. 606 424 238 (Husinec-Řež). 

• Prodám krásné, moderní, nenošené bílé 

paleto z kudrnatého beránka, vel.42/44. 

Krásný vánoční dárek pro ženu. Pošlu 

obrázek. Cena 3.OOO Kč. Je opravdu 

nádherné, ale pro mě nevhodné. Tel: 

603 553 772, e-mail: blakt@seznam.cz 

• Prodám krásné, moderní křišťálové 

broušené sklo: oválné i kulaté mísy, 

gondolu, vázu, košíček, malý popel-

níček. Pošlu obrázky. Krásné vánoční 

dárky. Cena dohodou. Tel: 603 553 773 

e-mail: blakt@seznam.cz 

• Prodám zajímavý, pozlacený, hrací(v 

noze je hrací strojek) pohár na víno do-

vezený ze Švýcarska. Krásný dárek. 

Zašlu obrázek. Cena: 1.000 Kč. Tel: 

603 553 772, e-mail: blakt@seznam.cz 

• PRODÁM KOMPLET BÍLOU LOŽNI-

CI s ozdobnými prvky ze dřeva a kovu: 

Dvojlůžko 1,74x2 s úložnými zásuvkami 

a rampou za čelem + skříňky po obou 

stranách 0,6x0,6. Skříň šatní čtyřdveřová 

2,32x1,88x0,60m(2x tyč s policí,1x poli-

ce, 1x kombinace police+zásuvky+tyč) 

+ nástavec. Zrcadlo v rámu s postraními 

skříňkami po obou stranách a to niková 

+ šuplíková nad sebou 1,8x0,6m . Cena 

10 000,- Kč. Tel: 731 470 039 

• Obří zahradní šachy – jediná originál-

ní sada ručně soustružená z bukového 

dřeva. Figury jsou chráněny proti plís-

ním a houbám ekologicky nezávadnou 

impregnací. Spodní strana je opatřena 

třemi gumovými špunty, aby nedochá-

zelo ke kontaktu s podložkou. Velikosti 

fi gur: Pěšec Věž Jezdec Střelec Dáma 

Král Výška [cm] 39 43 50 57 68 75 

Hmotnost fi gur: 3 – 6,5 kg Rozměry 

podstavy: 25 x 8 cm. Cena 79500 Kč. 

• Prodám sadu červených napoleonek na 

světlé nožce. Jsou ručně zdobené mal-

bou. Výška 12 cm, průměr 9 cm. Sklenič-

ky jsou v perfektním stavu pouze vysta-

vované. Cena 750 + 90 poštovné. Cena 

860 Kč. Tel.: 731470039 

• Prodám hranatou ručně broušenou skle-

něnou mísu. Výrobce Sklárny Bohemia 

Poděbrady. Výška 12,5 cm, základna 20 x 

20 cm. Mísa je nepoužívaná, pouze vysta-

vovaná a omytá v perfektním stavu. Cena 

860 + 90 doprava. Tel.:731 470 039 

• Prodám skleněnou ručně broušenou mísu 

ve tvaru lodičky. Výrobce Sklárny Bohemia 

Poděbrady. Výška 10 cm, délka 25 cm, šířka 

15 cm. Mísa je nepoužívaná, pouze vysta-

vovaná a omytá v perfektním stavu. Cena 

860 + 90 doprava. Tel.: 731 470 039 

• Prodám kočárek pro dvojčata/ souro-

zence Bumbleride twin hnědé barvy záda 

se polohují pákově.Přední kola s areta-

cí,všechna nafukovací.Supr stav jen má 

na jednom průzoru v boudičce trhlinku 

je zalepena izolepou, součástí 1x růžová 

hlubká korbička s fusakonánožníkem, 

vložka do korbičky, 2x růžová vložka do 

sporťáku, pláštěnka, síť proti hmyzu, 

držák lahve,pumpička, nánožníky. Cena 

7.000. T: 731214204. 

• Prodám dámský zelený svetr s rolákem 

a krátkým rukávem. Velikost 40,zn. Phillip 

Russel. Délka cca 70cm, ve skvělém sta-

vu. Cena 130Kč. Tel.: 723 250 319 

• Prodám dámskou černo-bílou sukni se 

střihem do A, překládaná. Zip po straně. 

Délka cca 58cm, v pase 80cm. Značka 

Clockhouse. Velikost 38. V perfektním sta-

vu. Cena 140Kč. Pište na tel.: 723 250 319 

• Prodám dámskou elegantní béžovou suk-

ni pouzdrového střihu. Zip na zadní straně. 

Materiál- 78% viskoza, 19% polyester, 3% 

elastan. Délka cca 58 cm. Vel. 42. Cena 

140cm. Pište na tel.: 723 250 319 

• Prodám dámské krátké modré šatky,bez 

ramínek.Vycpávky v oblasti prsou. Elas-

tický materiál. Délka 69cm, boky 86cm, 

pas 64cm. Značka Tally Weijl. Vel.38. 

Cena 400Kč. Pište na tel.: 723 250 319 

• Prodám použitý kočárek pro dvojčata 

zn. Bohemia Patron typ Fenix DUPLEX ze-

lené barvy, děti vedle sebe. Celková šíře 

79,5 cm. Na podvozek lze připevnit auto-

sedačky (v ceně), otočit sportovní verzi po 

i proti směru jízdy. Dvě samostatně po-

lohovatelné sportovní sedačky. Součástí 

nánožník i vložné tašky pro miminka. 

Cena 9.000 Kč (pův.cena kompletu 24tis). 

Tel.:731 811 017

burza
Vánocní

MMííssto ppro vaašii innnzeeerccci vvíccee naaa 

wwwwwww.nnaassrreeegggiooonn..czzz

vánoční burza 

Přichystali jsme pro vás VEL-

KOU VÁNOČNÍ BURZU, kde 

můžete prostřednictvím Na-

šeho REGIONU prodat své ne-

potřebné věci. Vždyť kde lépe 

prodat či nakoupit své věci než 

v novinách, které se dostanou 

do 29 000 schránek ve vašem 

okolí. VELKÁ VÁNOČNÍ BUR-

ZA je ZDARMA – nicméně pe-

níze, které byste zaplatili za váš 

inzerát můžete poslat pomocí 

dárcovské SMS nadaci Naše 

dítě. Váš příspěvek tak pomů-

že hendikepovaným a týraným 

dětem. Budeme rádi, když tak 

přispějete na dobrou věc.

A kam tedy peníze poslat? Jed-

noduše SMS zprávou ve tva-

ru: DMS(mezera)NASEDITE 

na číslo 87777. Cena DMS je 

30,- Kč, Nadace Naše dítě obdr-

ží 27,- Kč. Případně můžete po-

máhat po celý rok, kdy můžete 

přispívat pravidelně každý mě-

síc po dobu jednoho roku. Stačí 

odeslat dárcovskou SMS ve tva-

ru: DMS(mezera)ROK(mezera)

NASEDITE na číslo 87777. 

Jak zadat inzerát?
Na webových stránkách www.

nasregion.cz najdete na hlavní 

stránce záložku Vánoční bur-

za. V této záložce do textového 

pole zadáte text, kontakty a je 

to. Inzeráty budou otištěny 

v následujících dvou vánočních 

číslech Našeho REGIONU.

Vánoční burza
VÁNOCE už pomalu klepou 

na dveře a nás pomalu 

zavalují povinnosti spojené 

s přípravou na nejkrásnější 

svátky v roce. Co takhle to 

letos udělat jinak a uvolnit 

skříň pro nápor nových 

a krásných věcí, které 

naleznete pod stromečkem? 

 šunkový salám ................. 80 Kč
 turistický salám................ 90 Kč
 šunka dušená ................ 105 Kč
 bačajská klobása ........... 155 Kč
 eidam 30% ........135 Kč
 eidam uzený ......145 Kč
 v. pečeně b. k. ....140 Kč
 v. kýta b. k. ........120 Kč
 kuřecí prsa ............. 120 Kč
 vinná klobása vánoční ...... 78 Kč

Tel.: 272 690 002, Mobil: 777 336 805
e-mail: g.radev@seznam.cz, rehakova.provoz@seznam.cz

www.radev.eu

Vlas tní výroba domácích uzenin

MASO – UZENINY Radev
NAŠE DOBROTY NA VÁŠ VÁNOČNÍ STŮL

dárková balení
sýrové fondue  
raclette
pronájem sad 

 na fondue
 a raclette

sýrové mísy
výběr dalších 

 švýcarských specialit

Budějovická 1116, 
252 41 Jesenice u Prahy
Tel: +420 602 696 412 
info@swisscheese.cz

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz



� Jste hlavním manažerem, ale 

i trenérem jesenického hokeje, 

prozraďte nám, jak jste se k této 

funkci dostal, ostatně hrál jste 

i vy hokej a jaké úrovni?

Hokej pro mne je fenomén. Ni-

kdy jsem to nebral jako koníček, 

zkrátka to byla, je a bude celoži-

votní náplň. Ještě jsem nechodil 

do školy a na zamrzlým rybníku 

pro mne šlo všechno stranou, 

včetně školy. Musím ovšem po-

dotknout, že se školou jsem ne-

měl žádné problémy a byl jsem 

oddán mezi ostatními staršími 

kluky hokejové hře. Přesně si  už 

nepamatuji, ale myslím někdy 

ve čtvrté třídě mne táta dovedl 

na pražskou Nikolajku, kde síd-

lil hokejový klub Tatra Smíchov. 

Tam si mne nechali a já jsem 

přes žáky a dorost hrál až do 

jeho administrativního zrušení 

někdy v šedesátých letech. Ten-

to klub byl totiž pokračovatelem 

slavného LTC Praha a byl proto 

trnem v oku tehdejšímu režimu. 

Blížeji jsem to v mém věku ne-

vnímal. Poté se hráči od žáků až 

po muže rozprchli do různých 

klubů v Praze, tak i mimo Pra-

hu. Přešel jsem až do nástupu na 

vojnu do hokejového klubu ZPA 

Košíře. Na vojně jsem se nedo-

stal do Dukly, tak o mne projevil 

zájem oddíl Lokomotiva Beroun. 

Tam jsem přes různé úlevy po-

kračoval jako voják v civilním 

celku. Dále pak trochu laškoval 

ještě za Mirka Boreckého ve Vel-

kých Popovicích. Potom jsem se 

už vrátil domů do mého rodiště 

do  Jesenice. Ptáte se na nejvyšší 

dosaženou úroveň. Tehdy jsem 

hrál soutěž zvanou „divize“, což 

byla třetí nejvyšší soutěž. Můj 

celý hokejový život byl od mlá-

dí ovlivněn někdejším hráčem 

Sparty Luďkem Bukačem. On již 

jako mladý se věnoval pedago-

gické činnosti a podporoval přes 

tisk získávání hráčů pro hokej. 

Celou moji kariéru jsem tohoto 

člověka měl za vzor. Začal jsem 

v Jesenici mezi svými u mužů 

a současně hrál. Ambice jsem 

cítil silnější a přešel k mládeži 

do Slavie Praha. Doplnil jsem si 

vzdělání a se svými svěřenci se 

dostal dvakrát na mistrovství  re-

publiky. Na Slavii jsem pracoval 

celých šest let a rukama mi prošlo 

několik budoucích extraligových 

hráčů a několik reprezentantů. 

Potom jsem přešel do dalšího 

pražského klubu, nynější Kobry 

Praha. Také u dětí ve čtvrté třídě 

a šel s nimi až do mladšího do-

rostu, se kterým slavně postou-

pil do nejvyšší soutěže, extraligy 

mladšího dorostu. Mezitím jsem 

působil jako hlavní trenér u ně-

kolika výběrů v Praze. Pomalu se 

dostávám do současnosti, kde 

působím od roku 1997. 

� Co v současné době, kdy posta-

vení Jesenice v soutěži Středo-

českého kraje není nejlepší, co 

vás nejvíce trápí? 

Máte pravdu, je to trápení. 

Vnitřní život týmu pracuje jako 

vždy. Ovšem každý jedinec se 

těmito výsledky trápí a dusí. 

Určitý problém je generační. 

Není lehké obsadit kvalitními 

hráči uvolněná místa. Navíc 

máme mezi prořídlými obrán-

ci ještě zranění, ale já věřím, že 

se z tohoto problému postupně 

vyhrabeme. Dalším problémem 

není předvedená hra, ale její 

koncovka. Po neproměňování 

šancí přichází nervozita do ho-

kejek a hráči si přestávají věřit. 

Prohráli jsme několik utkání 

o jednu branku, začínáme dru-

hou část soutěže a já cítím, že 

tato smůla se obrátí ve štěstí 

a začneme tyto zápasy o bran-

ku vyhrávat.

� Jesenice je jedna z obcí, kde 

se hodně staví, stěhují se sem 

další obyvatelé, jejich děti chtě-

jí sportovat, jakou šanci mají 

hrát hokej? Víme, že nemáte 

zimní stadion, ale přece jen je 

škoda nevyužívat možností, 

které by se snad našly, rýsuje se 

nějaké řešení? 

Pohled na sedmapůltisícovou 

Jesenici je žalostný. Říkáte, že 

se sem stěhují další obyvatelé 

a jejich děti chtějí sportovat. Je-

jich děti nechtějí sportovat a je-

jich rodiče ani nemají zájem se 

plnohodnotnými obyvateli stát. 

Nejlépe to dokumentuje útok 

na Prahu. Ráno jedete hodinu 

do Prahy všemi trasami a na-

večer zase hodinu nazpátek, 

čili se sem jezdí jenom vyspat. 

Celý tento problém nastal již 

za dlouhodobého starosty, kde 

pod zaklínadlem tzv. rozvoje 

bylo toto založeno. Mezi spor-

tovce chodil akorát před volba-

mi. Podpora sportu spočívala 

maximálně v nějakých zbylých 

dotacích, to je však pro takové 

město velice málo. V podsta-

tě toto pokračuje stále. Pouze 

v minulém volebním období 

byl ze strany obce zatím nej-

větší upřímný zájem, kdy ales-

poň částečně proběhla rekon-

strukce fotbalového stadionu. 

V současné době je toto zase ve 

starých kolejích a na sportov-

ce se zde dívá jako na obtížný 

hmyz. Sportovní angažovanost 

je velice dlouhodobá záleži-

tost a jedno volební období je 

tak krátké, že o tyto věci obec-

ním zastupitelům vůbec nejde. 

Na první pohled se zdá, že se 

žádné řešení nenajde. Člověk, 

když má nějaký sen, o kterém 

si myslí, že se nesplní, tak mož-

ná přijde doba, kdy se alespoň 

částečně naplní. Mým snem 

je mimo jiné ten největší, aby 

na fotbal v Jesenici v sobotu 

chodilo tisíc lidí a jednou jsme 

hráli hokej na vlastním zimním 

stadionu i s mládeží. Jan Kotrba

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 17. – 18.11.

3. liga 
ČFL Kunice – SK Kladno 2:1

Praha
I.AB Střešovice – Cholupice 2:2

I.BB Šeberov – Kunratice B 4:1

II.C Cholupice B – PSK Union B 3:2

III.A Miškovice B – Točná 2:0

III.B Šeberov B – Hrdlořezy 5:3

Kraj
přebor Tn Rakovník – Jílové 5:1

I.BD Zdislavice – Jesenice 2:1

I.BD Kunice B – Stř. Skalice 3:3

I.BD Struhařov – Poříčí n/S. 1:2

Praha-východ
přebor Dobřejovice – SK Vyžlovka 5:2

přebor Mochov –  V. Popovice 2:0

III.B Dobřejovice B – Kamenice 3:3

III.B Mirošovice – Struhařov 3:1

IV.B Doubek – Senohraby 0:6

IV.C Všestary – Kamenice B 6:0

IV.C Senohraby B – Hrusice B 2:0

IV.C Čestlice – V. Popovice B 1:2

Praha-západ
přebor Dobrovíz – Měchenice 3:2

přebor Hostivice – Zvole 2:5

přebor Psáry – Úhonice 6:3

III.A Libeř – Hvozdnice B 5:1

III.A Bojanovice – Radlík 6:1

III.A Dolní Břežany – Slapy 0:1

III.A Zvole B – Davle 2:6

III.A Vrané – Vestec 4:2

III.A Černošice – Jesenice B 2:2

IV.A Libeř B – Hradištko B 1:3

IV.A Kamenný Přívoz – Libeň 8:0

IV.A Pikovice – Průhonice B 2:3

IV.A Okrouhlo – Psáry B 1:1

IV.A Radlík B – D. Jirčany 0:3

IV.B Vrané B – Klínec 1:2

IV.B D. Jirčany B – Vonoklasy B 2:1

IV.B Zlatníky – Kytín 4:0
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PŮJČUJEME 
nové bagříky BOBCAT

 607 207 724

STASAN s.r.o.A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, CS-LINK

Prodej, instalace, opravy

www.zamekberchtold.cz

NABÍZÍ VOLNÉ MÍSTO
kvalifikovaného kuchaře pro 
restauraci Kouzelná zahrada.

Nástup ihned.
Kunice-Vidovice – 9km od Říčan 

Bližší info pan Jenček,
tel.: 777 228 366

CHOTOUŇ – „Jsme připrave-

ni, čekáme jen mráz, stačilo 

by několik stupňů pod nulou 

a hned spustíme zasněžovací 

stroje,“ hlásili nám majitelé 

a nadšenci jediného lyžařské-

ho areálu ve Středočeském 

kraji v Chotouni u Jílového. Jak 

jsme se dozvěděli, tratě jsou 

připraveny, vleky také, jen pří-

roda brnká na nervy majitelů 

a pracovníků vleku, který si už 

za bezmála osm let provozu 

získal mezi lyžaři popularitu. 

Z novinek, které jsou pro ly-

žaře připraveny, stojí za zmín-

ku rozšířené večerní lyžování 

a působnost školičky lyžování 

pro děti. Více informací o za-

hájení provozu lze získal na 

tel. 721 115 584, e-mail vleky-

chotoun@seznam.cz Jan Kotrba

Hovoříme s Karlem Čuříkem, trenérem a manažerem jesenického hokeje

Má naději na splnění snu?Má naději na splnění snu?

JESENICE – Je duší 

jesenického hokeje, stává 

na střídačce, řídí hru, 

posílá hráče na led, určuje 

taktiku, dokáže se radovat 

z vítězství, trpce přijímá 

porážky. Takový je Karel 

Čuřík. Proto jsme neváhali 

hovořit s ním právě o jeho 

práci a naplní života. 

O hokeji přece.

Není lehké obsadit kvalitními hráči uvolněná místa. Navíc máme mezi prořídlými obránci ještě zranění, ale já věřím, že se z tohoto problému postupně vyhrabeme. Trenér Karel Čuřík na tréninku HC Jesenice Foto: Václav Novák

Čekáme na mráz!

3. liga
ČFL FK Kolín – Kunice 1:1

Kraj
I.BD Jesenice – Chotýšany 5:0

I.BD Zruč – Kunice B 3:10

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 24. – 25.11.
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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

12. 12. 2012  

úterý 
11. 12. 2012

Branišovská 43, Praha 12 – Točná 

www.second-hand-textil.cz

Navštivte největší

SECOND HAND v Praze

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

Lanata s.r.o.
Jugoslávská 136/19
Praha 2
člen obchodní sítě Realitní společnosti

České spořitelny, a.s.

KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUŽBY
NÁKUP–PRODEJ–PRONÁJEM–ODHAD-ÚSCHOVA

Jediná realitní společnost pod logem jistoty bankovního domu

Náš partner pro elektronické
aukce a veřejné dražby –
složíme za vás dražební jistotu

Nemáte ještě energetický štítek? Vyrobíme vám ho!
Informujte se u nás o práci realitního poradce v našem týmu  –  tel: 800 550 022

člen Evropského realitního klubu

tel: 722 288 725,  e-mail: Lanata@rscs.cz

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

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

AUTODOPRAVA – domovní a stavební odpad, písky, štěrky a palivové dříví

ZEMNÍ PRÁCE – výkopy, přípojky včetně osazování šachet, bourací práce, 

likvidace černých skládek

ZAHRADNICKÉ PRÁCE – kácení, prořezy stromů a parkové zeleně

VYKLÍZENÍ – byty, domy, kanceláře, dvory, sklepy,půdy

ÚKLID SNĚHU – strojně a ručně, údržba chodníků a cest v zimním období

tel.: 603 244 767, horak-kontejnery@seznam.cz 
www.odpady-bagry.cz

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

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

Firma
Archilight s.r.o.

výrobce svítidel 

PŘIJME 
BRIGÁDNÍKA

pro provozovnu 
v Dolních Břežanech

Náplň práce:
Příprava komponentů 

    pro montáž svítidel
Vrtání a dělení hliníkových profilů
Dělení plastových profilů 

Požadujeme:
Manuální zručnost
Aktivní přístup k práci

Nabízíme:
Zázemí rozvíjející se firmy
Stálou práci cca 10 hodin týdně
Mzdu závislou na vykonané práci

Informace na telefonu 
731 172 021

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: 12,15 mil. Kč


