
Uhelné sklady Hostěradice
Uhlí Němcová
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Letos naposledy
Je začátek prosince a vy prá-

vě držíte poslední letošní vy-

dání Našeho REGIONU. Po 

celý rok jsme se snažili při-

nášet vám aktuality, novinky 

a reportáže z našeho regionu. 

Těšíme se na vás v prvním 

novoročním vydání 10. led-

na 2013. I v Novém roce nás 

bude zajímat, co se děje i v té 

nejmenší obci. Obracejte se 

na nás se svými strastmi i ra-

dostmi, pozvánkami a člán-

ky. Buďte naší prodlouženou 

rukou u vás v obci, vaše tipy 

jsou pro nás inspirací.

Platíme za dálnice 
KRAJ – Časový poplatek za 

užívání zpoplatněné pozemní 

komunikace v České republi-

ce pro rok 2013 činí: dálniční 

známka pro rok 2013 celoroč-

ní 1.500,- Kč, měsíční 440,- Kč, 

desetidenní 310,- Kč.

nprap. Lenka Uriánková

KRÁTCE

Prostřený stůl
K typickým symbolům Vánoc 

nepatří, pro mne se však s léty 

stal vánočním symbolem číslo 

jedna. Prostřený stůl, kolem 

kterého se osazenstvo s léty 

mění. V dětství jsme ho sdíle-

li s prarodiči a praprarodiči, 

pak hosté začali ubývat, aby 

jejich místo zaplnili další, děti 

dětí, které v mezičase dospěly. 

Z našich vlastních rodičů se 

stali prarodiče, čas běží. U pro-

střeného stolu naší rodiny si 

přejeme šťastné svátky, zpívá-

me koledy a někdo z nás se za 

všechny ostatní pomodlí. Pod 

talířem je schovaná scvrklá šu-

pina vánočního kapra, na sto-

le vše od slaného přes sladké. 

Čas od času někdo u stolu chy-

bí, nebo chybíme my, ztracení 

kolem miniaturního štědrove-

černího stolu v daleké cizině. 

Čas od času se s některým čle-

nem rodiny další rok už nese-

tkáme. Smutné Vánoce prožila 

rodina, když před mnoha lety 

na Štědrý den zemřel můj pra-

děda. Stalo se to doma, v náru-

čí prababičky. Byla jsem tehdy 

dítě, u prostřeného stolu naší 

rodiny vládl smutek. Já se však 

radovala z nového kola, které 

jsem si moc přála a které jsem 

ten večer našla pod vánočním 

stromkem. Zanedlouho bude-

me prostírat další z řady štěd-

rovečerních stolů. Sejdeme se 

a budeme si přát. Já přeju sobě 

i vám, milí čtenáři, aby nás 

u stolu bylo každý rok spíše víc 

než méně a abychom se příští 

rok zase všichni sešli. Krásné 

Vánoce! Hana Michaliková

GLOSA

nosí do schránek Česká pošta

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu

nebo nás!
distribuce@nasregion.cz

 774 488 900

33 66

SLEV
A

Leden 2013
ve znamení novoročních slev, 
výprodejů a akčních nabídek

vyjde 10. a 24. ledna
uzávěrky inzerce 2. 1. a 16. 1. 2013

!
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INZERCEINZERCE

12. února loňského roku se konal 

zápis do mateřských škol, k ně-

muž přišlo velké množství dětí. 

My jsme mohli umístit 70 dětí, 140 

nemohlo být přijato. Začali jsme 

hledat rychlé řešení. Obec vlast-

nila menší pozemek, k němuž 

jsme zapůjčili ještě část pozemku 

sousedního vlastníka, Policie ČR. 

Vznikl prostor pro školku s kapa-

citou 56 dětí. Vzhledem k objemu 

financí, stavbu hradíme z rozpoč-

tu obce, a rychlosti výstavby jsme 

zvolili stavbu montované školky.

A další nepřijaté děti?
Pro druhou školku jsme pronaja-

li místo ve Zdiměřicích, v objek-

tu bývalého fit centra, které jsme 

přestavěli. Úprava objektu začala 

v říjnu a tento týden nastoupily 

do školky první děti. Školka má 

kapacitu 53 dětí. Takže nyní je 

poptávka v Jesenici téměř stopro-

centně saturována. Pro nové dvě 

školky jsme zřídili samostatnou 

příspěvkovou organizaci, nejsou 

součástí ZŠ a MŠ Jesenice.

Text a foto: Hana Michaliková

„Česká republika zůstala jedinou 

z postkomunistických zemí, kte-

rá se dodnes s církvemi nevyrov-

nala,“ konstatuje úvodem svého 

vystoupení náměstek ministra 

kultury František Mikeš. Dodává, 

že majetek k restituci je nálezem 

ústavního soudu z roku 2010 do-

statečně určen. „Majetek bude, 

dle přijatého Zákona o majetko-

vém vyrovnání s církvemi, navrá-

cen dvěma způsoby, naturálně 

a finančně. Naturálně znamená 

formou vrácení objektů a po-

zemků, přičemž hodnota tohoto 

majetku činí 75 miliard korun,“ 

vysvětluje náměstek Mikeš. „Za 

majetek, který nelze vydat natu-

rálně, obdrží církve finanční ná-

hradu, kterou bude stát splácet 

postupně až do roku 2030. Tato 

náhrada činí 59 miliard korun. 

Zároveň dojde k odluce církve 

od státu a stát již nebude hradit 

církvím platy duchovních, jejichž 

výše činila v roce 2010 1,4 miliar-

dy korun a v roce 2015 jsme před-

pokládali nárůst této položky na 

1,6 miliard korun ročně.“ 

Z celkového odškodnění je ma-

jetek v hodnotě 31 miliard v uží-

vání Českého státu, 9 až 10mili-

ardový majetek v užívání obcí, 

8 miliard tvoří náhrada za maje-

tek vydaný třetím stranám, 4 mili-

ardy majetku tvoří vojenské újez-

dy a 3 až 4 miliardy vodní plochy. 

„Předpokládám, že 15 % majetku, 

který náleží církvím, bude nedo-

ložitelný,“ domnívá se Jiří Bes-

ser. Restituční proces bude trvat 

5 let. V rámci restitučního zákona 

bylo dohodnuto, že církve, které 

nemají majetky, budou dotovány 

církví římsko-katolickou.

Text a foto: Hana Michaliková

V. POPOVICE – Původně jsme si 

v útulné hospůdce pod zimním 

stadionem Slavoje chtěli s tre-

nérem Karlem Holým povídat 

o tom, jak se hráčům v současné 

době daří v přeboru Středočeské-

ho kraje i jako zástupci německé-

ho pivovaru, vyrábějící kvasnico-

vé pivo Maisels Weisse. O tom, že 

by hokejové výsledky mohly být 

lepší, jsme se shodli hned v sa-

mém začátku, stejně jako obliba 

piva by mohla být výraznější. Pak 

se ale debata stočila na jeho pů-

sobení v našich nejvyšších sou-

těžích (hrál za Spartu) i v zámoří 

a především pak ve Finsku, kde 

vydržel dva roky. Jeho vzpomí-

nání na dvoje Vánoce v této se-

verské zemi nás tak upoutalo, že 

by bylo škoda se s vámi, našimi 

čtenáři, o ně nepodělit.

Posvátné stádo
„Hrál  jsem ve Finsku, poblíž měs-

ta Kuopio, za místní klub jmé-

nem Hrající Medvědi teprve asi 

tři dny, když jsme jeli autobusem 

hrát ligové utkání až za polární 

kruh,“ začal své vyprávění Karel 

Holý a oči se mu rozzářily šťast-

ným vzpomínáním: „Jeli jsme už 

dost   dlouho, když  náhle řidič 

zastavil a všichni jsme zírali na 

obrovské stádo sobů a losů, kte-

ré poklidně přecházelo přes jinak 

docela frekventovanou silnici.

� pokračování na str. 7

Dvě nové školky
JESENICE – V obci, 

která trpěla akutním 

nedostatkem míst ve školce, 

vyřešili problém razantním 

způsobem během jednoho 

roku. „V obci otevíráte 

dvě mateřské školy téměř 

současně. Proč?” Zeptali 

jsme se starosty obce 

Ing. Pavla Smutného.
„12. února loňského roku se konal zápis 

do mateřských škol, k němuž přišlo velké 

množství dětí. My jsme mohli umístit 70 

dětí, 140 nemohlo být přijato. Začali jsme 

hledat rychlé řešení,“ říká starosta Jeseni-

ce Pavel Smutný, usmívající se a stříhající

Církevní restituce
Co přinesou obcím?

Stovky obcí v republice jsou postiže-

ny takzvaným blokačním paragrafem 

a další stovky jsou vyzývány církvemi, 

aby vrátily jejich majetek, konstatuje 

bývalý ministr kultury Jiří Besser. 

Zároveň vysvětluje, že 59 miliard fi-

nančního odškodnění bude vyplaceno 

za majetek, který je aktuálně užíván

Tuto otázku položil moderátor 

Petr Halada, starosta 

středočeské obce Kamýk, 

všem přednášejícím na 

semináři nazvaném „Církevní 

restituce přede dveřmi - co 

přinesou obcím?“, který 

pořádalo v úterý 4. listopadu 

v pražském hotelu Jalta 

Sdružení místních samospráv. 

Co lze očekávat poté, co 

nabude zákon platnosti?

Co vidí František Mikeš 
jako významné pro obce,
je fakt, že pozemky patřící církvi, na 

nichž se nalézají národní parky nebo 

jsou v návrhu územních plánů obcí 

navrženy trasy liniových staveb, 

nebudou církvím fyzicky navraceny.

Vzpomínky na rybí žemlovku
Na finské Vánoce vzpomíná trenér Karel Holý

44 – 5

Vánoční
příloha 

Konečně jsme 
se dočkali
50 cm sněhu na 

sjezdovce v Chotouni!

Letošní rok byl 
velmi bohatý  
na automobilové
novinky
Fandové rychlý ch aut, ale
i ti s „obyčejný mi“ zájmy 
si přišli na své
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• Prodám novou líheň pro drů-

bež, cena 2200 Kč zimní cena!!! 

Tel: 733 483 672

• Kosmetický salon Grácie – 

zaměření na zdraví a relaxaci, 

ošetření přírodní kosmeti-

kou, www.salongracie.cz, tel.: 

776 283 858

• Hledáme instruktory lyžová-

ní do Skiareálu Chotouň u Jílo-

vého u Prahy. Výhodné platové 

podmínky. Info 723 705 008.
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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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DAVLE
16. 12. – 17:00

• Vánoční koncerty ZUŠ. Základ-

ní umělecká škola Vrané nad Vlta-

vou pracoviště Davle vás zve na 

vánoční koncerty žáků v neděli 16. 

prosince 2012 v 17.00 hod. v cuk-

rárně Fregata v Měchenicích 

17. 12. – 17:30
• Vánoční koncerty ZUŠ. Základ-

ní umělecká škola Vrané nad Vlta-

vou pracoviště Davle vás zve na 

vánoční koncerty žáků v pondělí 

17. prosince 2012 v 17.30 hod. 

v budově základní školy v Davli. Na 

programu budou skladby mistrů 

od renesance po současnost, vá-

noční písně a koledy. Těšíme se na 

všechny příznivce hudby 

19. 12. – 17:30
• Vánoční koncerty ZUŠ. Zá-

kladní umělecká škola Vrané 

nad Vltavou pracoviště Davle vás 

zve na vánoční koncerty žáků. 

Ve středu 19. prosince 2012 

v 17.30 hod. v budově základní 

školy v Davli. Na programu bu-

dou skladby mistrů od renesan-

ce po současnost, vánoční písně 

a koledy. Těšíme se na všechny 

příznivce hudby

DOBŘEJOVICE
21. 12. – 23. 12. – 8:00

• Prodej kaprů. Občanské sdruže-

ní Vodník Dobřejovice pro vás při-

veze jako tradičně výborné kapry 

z Blatné. Prodej za bezkonkurenční 

ceny začne 21. 12. v Dobřejovicích 

před fotbalovým hřištěm. Přijď-

te si koupit kapra do příjemného 

vánočního prostředí při melodiích 

koled a vůně svařeného vína. O. s. 

Vodník Dobřejovice 

DOLNÍ BŘEŽANY
22. 12. – 18:00

• Adventní koncert se bude konat 

v kapli Sv. Máří Magdaleny v Dol-

ních Břežanech. Účinkuje komorní 

soubor Camerata „Archi Allegri 

1222“. Vstupenky k zakoupení na 

OÚ Dolní Břežany. Srdečně vás zve 

hudební agentura Tanja Classical 

Music Agency ve spolupráci s OÚ 

Dolní Břežany, římskokatolickou 

farností Zbraslav a s Arcibiskup-

stvím pražským. 

HRNČÍŘE
15. 12. – 15:00

• Mikulášská v Rychtě. Vyrobí-

me 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 ne-

propadl peklu. Místa jsou limitová-

na. Do e- mailu napište prohřešky 

či klady dítěte. Registrujte děti na 

tel. čísle 728 143 598 nebo e-mai-

lu stangelici@seznam.cz.

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. 

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

hy vás zve na výstavu keramiky.

6. 12. – 20. 1. 
• Vánoce v muzeu. Regionální mu-

zeum v Jílovém u Prahy vás srdeč-

ně zve na výstavu Vánoce v muzeu. 

Výstava betlémů, vánočních ozdob 

a jiných vánočních předmětů. 

15. 12. – 08:00
• Jílovský adventní jarmark. 
Město Jílové vás srdečně zve na 

jílovský adventní jarmark v so-

botu 15. 12. od 8:00 do 13:00. 

Nakoupíte zde rukodělné výrobky, 

vánoční dárky, čerstvé pečivo, 

koření a bylinky, vajíčka, čers-

tvé a uzené ryby, sýry, pálenku, 

mošty, víno, med, domácí uzeniny 

i výrobky z farmy… Pochutnáte si 

na grilovaných zvěřinových klo-

básách, ovčích sýrech, svařeném 

vínu a teplé medovině… info: tel. 

736 767 698

22. 12. – 18:00
Vánoční koncert. Město Jílové 

u Prahy vás srdečně zve na vánoč-

ní koncert: Hudci z Kyjova. V sobo-

tu 22. prosince od 18:00 v kostele 

Církve československé husitské. 

Vstupné Kč 180,-. Předprodej 

v knihovně.www.jilove.cz, e-mail: 

koutnikova@jilove.cz

KAMENICE
13. 12. – 9:00

• Tři pohádky na Vánoce. Hraje 

divado POHÁDKA. Pro děti od 3 do 

10 let.

KUNICE
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 

Ježíškovi a vyslechnout vánoční 

příběh o jeho zrození. Dobrovolné 

vstupné věnujeme internátní škole 

v Olešovicích a SOU Kunice.

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

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

22. 12. – 9:30
• Tenis double (dospělí). Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz.

23. 12. – 18:00
• Noc humrů. GASTRO akce den 

před Štědrým dnem. Těšíme se 

na vás

24. 12. 
• Gastro akce. Štědrovečerní menu. 

Těšíme se na vás. 

29. 12. – 09:30
• Babytenisový turnaj. Turnaj pro 

registrované členy ČTS. Přihlašovat 

se můžete na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberch-

told.cz.

31. 12. 
• Zámecký Silvestr. Oslava pří-

chodu nového roku 2013 na zám-

ku Berchtold. Slavnostní menu 

a kulturní program.

LHOTA
16. 12. – 17:00

• Rozsvěcení vánočního stromeč-
ku ve Lhotě. Sousedské setkání, při 

kterém vystoupí děti ze ZUŠ Har-

mony začíná v 17 hodin u kapličky. 

Těšíme se na příjemné setkání. 

PYŠELY
14. 12. – 14:00

• Balónky. Vypouštění balónků 

s přáním Ježíškovi, na náměstí od 

dvou hodin. Pořádá Sokol. Ježíšek 

se už těší. 

16. 12. – 16:00
• Třetí adventní setkání. Pojďme 

se v neděli sejít a krátce se zastavit 

v předvánočním shonu na náměstí 

a zapálit třetí adventní svíce. 

23. 12. – 16:00
• Čtvrté adventní setkání. MěÚ 

Pyšely pořádá a zve na čtvrté ad-

ventní setkání a zapálení čtvrté 

adventní svíce s překvapením. 

26. 12. – 17:00
• Vánoční koncert. Vánoční koncert 

na Štěpána se skupinou Springtime 

– sváteční posezení při svíčkách 

s možností občerstvení v sokolovně. 

Vstupné 100,- Kč, pořádá Sokol. 

ŠTIŘÍN
16. 12. – 17:00

• Sukův hudební Štiřín. Miroslav 

Ambroš (housle), Zdena Kloubo-

vá (soprán), Zuzana Ambrošová 

(klavír). Liehmann, Dvořák, Suk, 

a Kocian. Předprodej vstupenek 

na recepci. 

19. 12. – 15:00
• Větvičkova poradna pro veřej-
nost. Možnost zakoupení knih. Dům 

Atis 15 – 18 hod. Vstup zdarma

VESTEC
14. 12. – 15:00

• Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi. RC Baráček spolu 

s obcí Vestec vás zve na akci ko-

nanou po celé republice. Každo-

ročně se v obcích a městech v celé 

naší zemi sejdou v jeden den děti 

a jejich rodiny a v určenou hodinu 

(letos v 15:15) na pokyn z rádia 

Impuls vypustí k Ježíškovi balón-

ky, na nichž jsou zavěšeny lísteč-

ky s přáními dětí. Děti se mohou 

těšit i na vyrábění dárečků. Vstup 

zdarma. Sraz na fotbalovém hřišti 

v 15 hodin.

7. 1. 
• Nabídka kurzů RC Baráček. 
V novém roce 2013 nabízí RC Ba-

ráček kurzy cvičení rodičů s dětmi 

(1-2 a 2-3 roky). Pro děti ve věku 

5-8 let pokračuje kurz atletika, pro 

děti od 8 let nabízíme lekce zumby. 

Na malé šikuly čeká výtvarný krou-

žek Barvička. Pro příznivce muzi-

círování pořádáme hudební kurzy 

Yamaha. Můžete se také těšit na 

pokračování sportování pro mamin-

ky s kočárky FitMami. Pro nejmenší 

je otevřena i naše Miniškolička.

VRANÉ NAD VLTAVOU
26. 12. 

• Vánoční koncert (Sbor sv. Jiří). 
Těšíme se na vás. 

ZVOLE
15. 12. – 16:00

• Zpívání pod stromem. Přijďte si 

zazpívat koledy, rozsvítit prskav-

ky, ochutnat svařáček, setkat se 

a vánočně naladit. Hudebníci a hu-

dební nástroje vítány, stejně tak 

vzorečky cukroví. Akce se koná na 

návsi u zastávky autobusu.
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OBESTAVBY KRBOVÝCH 

VLOŽEK  

STAVBY KRBŮ  

KAMENICKÉ PRÁCE

pilatus@volny.cz  
tel: 608 506 014
kvalitní provedení za nízké ceny 

KRBY 

Přeshraniční podnikání v jiných zemích EU 
láká stále více českých podnikatelů

Nezapomínejte na značný počet administrativních povinností,                                                                                    
které musíte splnit ve státě realizace zakázky!

Jednotné kontaktní místo                                                                                                        

pro Středočeský kraj poskytuje podnikatelům ZDARMA informace:

jaké jsou podmínky a pravidla pro podnikání v jednotlivých zemích 

 Evropské unie a EHP

jak doložit v cizí zemi kvalifikaci a zda je to vůbec nutné

jak vyslat zaměstnance

jak řešit sociální a zdravotní pojištění

kde budete zdaňovat své zahraniční příjmy a zda vzniká povinnost 

 platit v zahraničí DPH

na co si dát při přeshraničním poskytování služeb zvlášť pozor

Společně můžeme předcházet finančním ztrátám a případným postihům

JKM pro Středočeský kraj                                                                                                                                         
Kancelář: Praha 2, Podskalská 19                                                                                                                                      

Tel.: 221 982 210, 221 982 272                                                                                                                                      

e-mail:  jkm@mestocernosice.cz

Slevu může čerpat každý zákaz-

ník společnosti z řad domácnos-

tí nebo maloodběratelů, který 

nemá vůči společnosti žádné ne-

splněné závazky a uzavře doda-

tek ke stávající smlouvě, týkající 

se dodávky zemního plynu, jímž 

se zaváže, že bude po dobu dvou 

let odebírat zemní plyn od Praž-

ské plynárenské. Sleva 6,5 % je 

poskytována z komoditní složky 

ceny zemního plynu, nezahrnuje 

distribuční složku ceny, protože 

ta je regulována státem. Rodina, 

využívající zemní plyn k vytápě-

ní rodinného domu, může oproti 

běžné ceníkové ceně ušetřit ko-

lem 2000 korun ročně. „Snažíme 

se dlouhodobě reagovat na pre-

ference a požadavky   našich zá-

kazníků a v této souvislosti také  

nyní přicházíme s tímto  novým  

cenovým  produktem. Do bu-

doucna však připravujeme i další 

zajímavé produkty a služby, kte-

ré našim zákazníkům předsta-

víme zanedlouho“, uvedl v této 

souvislosti mluvčí společnosti 

Miroslav Vránek. 

ZAJÍMAVÉ SLEVY pro různé 

skupiny svých zákazníků jsou 

u Pražské plynárenské k dispozi-

ci dlouhodobě. Již třetím rokem 

nabízí svým zákazníkům starším 

65 let a držitelům průkazu ZTP-P 

slevu 65 Kč na MWh  a v září to-

hoto roku  slevu z ceny zemního 

plynu ve stejné výši nabídla i ro-

dinám s malými dětmi. (pr)

Plynaři nabízejí před zimou více než 
šestiprocentní slevu na plyn

Pražská plynárenská přichází 

s nadcházející zimou 

s další  atraktivní nabídkou 

pro své zákazníky. 

Nabízí jim na dva roky 

slevu z ceny zemního plynu 

ve výši 6,5 procent. 

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

sobota 15. 12., 10:00 - 16:00 

ŽIVÝ BETLÉM

Pořádáme 
firemní akce, 

svatby
∙

INZERCEINZERCE

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

kam, kdy a za čím
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Zaplať!
VELKÉ POPOVICE – Upozor-

ňujeme majitelé psů, že dle 

obecně závazné vyhlášky obce 

Velké Popovice o místních 

poplatcích č. 1/2011 je nutno 

poplatek ze psů starších tří 

měsíců uhradit v období od 

2. 1. 2013 do 31. 3. 2013.

Stalo se to v neděli!
DOLNÍ BŘEŽANY – Slav-

nostní rozsvěcení Stromu 

splněných přání se konalo 

první adventní neděli  2. 12. 

na náměstí. Již třetím rokem 

byl tento den věnován dětem 

z Dětského domova Pyšely. 

Pro tento podvečer ožilo ná-

městí vánočním trhem. Sešlo 

se přes 1500 lidí a břežanští 

hasiči jim byli pořádkově ku 

pomoci. Perfektně zazpíval 

pěvecký soubor ZUŠ Har-

mony, vystoupil také flétno-

vý soubor Flauto Collegium. 

Finalistky projektu Hejbejte 

se a zpívejte s Hankou Kyny-

chovou z domova z Pyšel roz-

pumpovaly přítomné svými 

soutěžními sestavami v ka-

tegorii Zumba a MTV dance. 

Veliký dík patří všem, kteří 

si v mžiku rozebrali adresné 

dárky. Opět pomohou dě-

tem, které domov v Pyšelích 

opouštějí, protože jsou pl-

noleté či dostudovaly školu. 

K tomu udělají radost každé-

mu mladšímu dítku jedním 

dárkem.  Děkujeme za děti, 

kterým jste připravili krásné 

Vánoce. Markéta Mayerová

Foto Jan Krob 

Zlatničtí sobě
Ráda bych představila čtená-

řům a všem zlatnickým sou-

sedům tuto malou tradici, 

která již šestým rokem zkráš-

luje naši vesničku. V roce 

2006 se sešla parta dobrých 

přátel a sousedů v jedné 

garáži a bez rozdílu věku 

a tvořivého nadání uplácali 

a vymodelovali figurky z ne-

pálené hlíny, které předsta-

vovaly scenérii narození Je-

žíška v roce nula ve slavném 

Betlémě. Truhlářství Aleše 

Boučka darovalo krásnou 

prosklenou dřevěnou skříň 

a pak už jsme jenom umisťo-

vali figurky, vymýšleli jejich 

příběhy a výsledkem je tato 

betlémská scenérie, jak ji vi-

díme my, po více než 2000 

letech od zrození Krista. 

Betlém můžete vidět každý 

den od začátku adventu do 

Tří králů v obci Zlatníky pod 

vánočním stromem. Věříme, 

že si vaše děti najdou ty své 

betlémský příběhy o kaž-

dé figurce. S přáním hezky 

prožitého adventu za spolek 

Zlatničtí sobě Jana Kobezdová

Vběhnou do roku 2013
ZVOLE – Je už to taková 

tradice, že orientační běž-

ci u Jílového zahajují Nový 

rok poněkud netradičně. Jak 

je zvykem,  všichni zájem-

ci o krásný vstup do roku 

2013 jsou zváni na Novo-

roční orienťák ve Zvoli. Sraz 

je 1.1.2013 ve 12:00 na kraji 

lesa. Celkový počet kontrol 

je 20, nejvzdálenější kontro-

ly budou maximálně 500 m 

od startu, limit na hledání je 

50 minut a děti mohou běžet 

v doprovodu rodičů. Bliž-

ší informace, včetně map-

ky startu, najdete na www.

OB.SKZvole.cz. (kt)

Byli povoláni 
i chemici

KAMENICE –  V Business 

parku v Rudné u Prahy za-

sahovali od poledne 26. 11.  

hasiči u jedné z hal, ve které 

při závadě na technologické 

peci došlo nejspíš k požáru. Je 

pravděpodobné, že kvůli zá-

vadě na peci došlo k zahoření 

části technologie. Na místo 

postupně zamířilo sedm jed-

notek včetně profesionálních 

hasičů z Kladna, Řevnic i Be-

rouna. Na místo byla povo-

lána také chemická laboratoř 

z Kamenice, její chemici ve 

speciálních oblecích vstoupili 

do haly a měřili koncentrace. 

Dvě osoby se v počátku vzniku 

události nadýchaly zplodin, 

záchranáři je ošetřili. (red net)

ŽÁDÁME O POMOC
JESENICE – Žádáme veřej-

nost o pomoc při pátrání 

po pohřešovaném: Radimu 

Buchtovi, nar. 3. 2. 1970, trva-

le bytem Karviná-Ráj. Radim 

Buchta byl naposledy viděn 

v pondělí 19. listopadu letoš-

ního roku kolem 11. hodiny 

v místě přechodného bydliš-

tě v obci Jesenice, okres Pra-

ha – západ. Od této doby jej 

nikdo neviděl, ani nepodal 

nikomu z okruhu svých zná-

mých žádnou zprávu. Radim 

Buchta je zdánlivého stáří 35 

– 45 let, střední 180 až 185 cm 

vysoké postavy. Má krátké 

hnědé vlasy a zelené oči. Ob-

lečen byl do černého kabátu 

v délce po kolena, modré 

košile, modrých džínových 

kalhot a na nohou měl obuty 

černomodré šněrovací boty.

Veškeré poznatky k pohře-

šovanému můžete oznámit 

na telefonech: 974 882 430, 

974 882 437 nebo na bezplat-

nou linku Policie ČR 158.

Nedostupný úřad
JESENICE – Vážení občané, 

dovolujeme si vás upozornit, 

že obecní úřad Jesenice bude 

z technických důvodů uzavřen 

pro veřejnost ve dnech 27. pro-

since – 31. prosince 2012. Dě-

kujeme za pochopení. (red net)

Světlo z Izraele
Nyní v čase předvánočním 

máme jednu novinku a tou 

je přivezení Betlémského 

světla přímo z Izraele. Putuje 

k nám letecky na trase Izrael 

-Vídeň a z Vídně je k nám 22. 

12. přivezou vlaky. My tam 

budeme čekat a světlo přive-

zeme pro všechny lidi, kteří 

o něj budou mít zájem, do 

Baráčnické Rychty. Přijďte 

22. 12. od 12:30. „To světlo ve 

tmě svítí a tma je nepohltila.“

 (Jan 1, 5) Jana Stangelová

 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

INZERCEINZERCE

Novým poradcem pro vnější ko-

munikaci generálního ředitele 

společnosti Alkom Security, spe-

cialisty v oblasti projekce, mon-

táže technických bezpečnostních 

a slaboproudých systémů a dál-

kového dohledu objektů a zaříze-

ní, se 1. listopadu 2012 stal bývalý 

fotbalový reprezentant Antonín 

Panenka. A. Panenka bude mít ve 

své nové funkci na starosti vnější 

komunikaci, zejména komuni-

kaci s klíčovými zákazníky spo-

lečnosti Alkom, rovněž se bude 

věnovat charitativním projek-

tům společnosti, podpoře sportu 

a prevenci trestné činnosti.

„S Antonínem Panenkou spolu-

pracujeme dlouhodobě, proto 

věřím, že v nové funkci poradce 

pro vnější komunikaci uspěje, 

neboť mu není lhostejná situace 

v naší společnosti, a uplatní zde 

svoje zkušenosti,“ říká JUDr. Vác-

lav Růžička, generální ředitel 

společnosti Alkom Security. 

„Spolupráce se společností Al-

kom a jejím generálním ředite-

lem JUDr. Růžičkou probíhá již 

řadu let, a to v rovině společen-

ské i sportovní. Alkom je také 

partnerem Bohemians 1905, 

proto jsem tuto nabídku přijal 

jako novou výzvu. Chci přispět 

k dalšímu rozvoji vnějších vzta-

hů a komunikace společnosti 

Alkom se všemi významnými 

zákazníky. V oblasti propagace 

budeme jednat i o podpoře fot-

balového Poháru České pošty 

a podpoře sportovních aktivit 

mládeže,“ dodává Antonín Pa-

nenka, poradce generálního 

ředitele společnosti Alkom pro 

vnější komunikaci. (red)

Ústecký rodák od roku 2005 

spolupracuje s hudebním pro-

ducentem Danem Hádlem a od 

roku 2009 s Marcusem Tranem. 

Skvělý start mu přineslo debu-

tové album Hlavolam, které 

vydal v roce 2009. Nyní bodu-

je svým druhým albem Zásah, 

z něhož pochází balada Počí-

tám, která patří mezi nejhra-

nější české písně. Momentálně 

finišuje koncertní turné Heleny 

Vondráčkové, na kterém David 

Deyl zpívá jako host. Turné vy-

vrcholí 22. prosince v pražské 

Lucerně.

David Deyl přijal pozvání od fir-

my Tefini a navštívil také Jílové, 

kde zazpíval své nejznámější 

songy na dětské zábavné akci 

Svatováclavské odpoledne, kte-

rá proběhla 27. září v areálu zá-

kladní školy. Návštěva mladého 

zpěváka byla pro přítomné vel-

kým překvapením, jelikož orga-

nizátoři akce jeho návštěvu do 

poslední chvíle tajili. Akce, která 

nabídla pestrý program a soutě-

že o ceny, vznikla při příležitosti 

slavnostního předání vybavení 

hřiště, které škole věnovala firma 

Nábytek Tefini. Celé odpoledne 

moderoval Vojta Efler z radia 

City. (red) Foto: B. Kahounová

CHOTOUŇ – „Tak jsme se ko-

nečně dočkali, na dnešek to byl 

ale samec, mohli jsme v klidu 

dosněžovat a teď tady máme na 

hlavním svahu přes 50 cm sně-

hu,“ uvítal nás a s radostí vychr-

lil první informace v sobotním 

ránu (8. prosince), kdy se začalo 

prvně  lyžovat, jeden ze spolu-

majitelů Jan Němeček. Pak ještě 

jedním dechem dodal: „Zatím 

jezdí hlavní vlek, až pokryjeme 

umělým sněhem další tratě, 

spustíme i ostatní vleky a začne 

fungovat i školička pro děti a co 

nevidět dojde i na oblíbené ve-

černí lyžování.“ 

Vskutku lepší vstup do nové se-

zony si v Chotouni ani nemohli 

přát. Začalo mrznout z pátku (7. 

prosince) na sobotu, místní tep-

loměr ukazoval dvanáct stup-

ňů mrazu, a tím byly vytvořeny 

naprosto ideální podmínky pro 

další příděly umělého sněhu. 

Stará se o to celkem šest výkon-

ných děl a sjezdovky i celou stráň  

upravuje stroj Pisten Bully. Není 

tedy divu, jak v sobotu, tak v ne-

děli bylo na svahu několik desí-

tek lyžařů, parkoviště bylo plné, 

ale zaparkovat se dalo, neboť ne 

všichni jezdili celý den. 

„Je to tady skvělý, ani nemusí-

me nikam do hor,“ řekl nám na 

naši otázku, jak se mu v Cho-

touni lyžuje, Václav Nedoma ze 

Štěchovic. „Je to tady téměř jako 

ve Špindlu,“ přisadil si se smí-

chem, ale zcela rozhodně Mirek 

Svárovský z nedalekého Jílové-

ho a ještě přidal: „Máme to sem 

kousek, vážně proč jezdit někam 

daleko do hor, když tady to je pro 

dětí ideální a máme to sem pár 

minut autem.“ 

První lyžování se v Chotouni 

vydařilo, dá se předpokládat, že 

nepřijdou žádné nežádoucí ob-

levy, a tak lyžařští nadšenci z na-

šeho regionu se mohou těšit na 

dobrou sezonu. Jan Kotrba

KAMENICE – V nedělí 9. prosin-

ce se konal ve Sloupovém sále na 

Zámku Štiřín vánoční benefiční 

koncert vokálního kvarteta Lau-

rus. Jako host přijali pozvání 

Vojta Lavička, známý houslista 

a zpěvák, a Jan Braunstein, hráč 

na lyru. Od běžných koncertů se 

celý večer něčím významně lišil. 

Mezi diváky bylo spousta dětí. 

Výtěžek z akce byl totiž věnován 

právě jim. Bude sloužit jako pod-

pora chodu lesní mateřské škol-

ky v Kamenici, kterou provozuje 

občanské sdružení Devětsil. 

Děti se na koncert už dlouho 

těšily. Aby přispěly k vánoční 

náladě, vyráběly andílky z ov-

čího rouna, svíčky ze včelího 

vosku nebo ozdobné zápalky 

na vánoční stůl. Všechny s lás-

kou vyrobené drobnosti si pak 

návštěvníci koncertu mohli 

koupit a seznámit se i s jejich 

malými výrobci.

Hudební program byl sestaven 

tak, aby si ho užili děti i dospělí. 

Všichni čtyři zpěváci byli přátel-

sky naladěni a děti mohly za je-

jich zpěvu radostně tančit a po-

skakovat. Adventní čas podpořil 

kvartet citlivým výběrem rene-

sančních a barokních skladeb, 

na které pro oživení naváza-

ly rytmické písně z Afriky. 

Koordinátorka projektu Ve-

ronika Zimmelová na závěr 

poděkovala všem, kteří vznik 

lesní mateřské školky podpo-

řili, a pozvala návštěvníky, aby 

si prohlédli krátkou prezentaci 

o školce. Veronika Nováčková

Panenka je Panenka je 
poradcemporadcem

Fotbalový internacionál 

Antonín Panenka se stal 

poradcem pro vnější 

komunikaci generálního 

ředitele společnosti Alkom 

Security, a. s.

David Deyl zazpíval dětem v Jílovém
Skvělý skladatel, klavírista 

a zpěvák David Deyl je 

v jednom kole. Aktuálně 

koncertuje napříč Českou 

a Slovenskou republikou 

jako host turné Heleny 

Vondráčkové. Přesto si 

mladý zpěvák našel čas 

navštívit také Jílové u Prahy. 

Jako ve ŠpindluBenefice pro Devětsil
Výtěžek z vánočního koncertu přijaly 

děti z lesní mateřské školky
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• Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: H. Murkoffová, 

A. Eisenbergová: Co čekat v radostném 

očekávání, nakladatelství Slovart, pův. 

cena 399, nyní 200 Antonín Pařízek: Kni-

ha o těhotenství a dítěti, 3.vydání, nakla-

datelství Galen, pův. cena 499, nyní 250 

Předání osobně – Říčany a okolí, Praha 

e-mail: 215215@seznam.cz 

 • Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: Martin Gregory: 

Péče o novorozence a kojence, 3.vydá-

ní, nakladatelství Grada, nová, pův. cena 

195, nyní 90 Magdalena Mikulandová: 

Těhotenství a porod, nakl. Computer 

Press, pův.cena 175, nyní 80 Eva Ki-

edroňová: Něžná náruč rodičů, kniha 

+DVD + plakát , pův. cena 499, nyní 250 

Předání osobně – Říčany a okolí, Praha 

e-mail: 215215@seznam.cz 

• Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: G. Teusen: Prena-

tální komunikace, nakladatelství Portál, 

pův. cena 135, nyní 70 Rosalind Wid-

dowson: Jóga cvičení pro těhotné, na-

kladatelství Svojtka &Co., pův cena 199, 

nyní 90 Jitka Bejdáková: Cvičení a sport 

v těhotenství, nakl.Grada, pův. cena 239, 

nyní 100 Předání osobně – Říčany a oko-

lí, Praha e-mail: 215215@seznam.cz 

• Prodám tyč na nebesa, nebesa a manti-

nel Nebesa jsou z modrobíle kostkovaného 

krepu a mantinel je z bleděmodrého kre-

pu. Šité na zakázku. V perfektním stavu. 

Foto zašlu na vyžádání. Cena za komplet: 

250 Kč Předání osobně – Říčany a okolí, 

Praha e-mail: 215215@seznam.cz 

• Prodám oblečení po dětech (holka 

a kluk) ve velikostech 62-92. Vše v pěk-

ném stavu, některé věci téměř nenoše-

né. Značky: H&M, C&A, Loana, Panedi, 

Sigikid, Tulec atd. Ceny od 20-150 Kč. 

oblast: Říčany a okolí email: 215215@

seznam.cz 

• Prodám: Kočárek Gesslein Future 

s kompletní výbavou (výměnná kola, 

taška-fusak na mimino, pláštěnka, U-

nástavba, taška na kočárek), barva tma-

vě modrá v kombinaci se světle modrou. 

Dobrý stav. Více informací + fotky pošlu 

e-mailem vážným zájemcům. Zimní 

zavinovačku do autosedačky Emitex 

– barva fi alková, cena 300 Kč. Říčany 

a okolí e-mail: 215215@seznam.cz 

• Prodám béžovorůžovou podložku – 

kobereček s hrazdičkou se zavěšený-

mi medvídky pro miminka cena 500,- 

Kč; dětský fusak béžové barvy cena 

250,- Kč; šedorůžovou fl eesovou deku 

do autosedačky i kočárku cena 250,- 

Kč;světlou dívčí zimní kombinéza vel.74 

– 80cm (9-12 měs.)cena 250,- Kč; fi a-

lové oteplovačky a bundu s kapucí vel. 

74 – 80 cm (9 -12 měs.) cena 250,- Kč. 

Kontakt 736 745 155 

• Prodám mimi oblečky na holčičku od 

vel. 62 cm do 80 cm za přijatelné ceny 

body 20,- Kč; trička 20,- Kč; tepláčky 

25,- Kč; mikinky 30,- Kč; overálky 30,- 

Kč a další miminkovské drobnosti. Kon-

takt 736 745 155 

• Prodám dvoje těhotenské kalhoty 

vhodné do kanceláře i do společnosti 

vel. výška postavy 174 cm šíře kupová-

no 42/44 lze upravovat gumou v pase 

až do nástupu mateřské cena 300,- Kč 

za ks. Kontakt 736 745 155 

• Prodám polštářek + peřinku do kočár-

ku béžové barvy s delfínky cena 200,- 

Kč. Kontakt 736 745 155 

• Prodám klec pro vašeho domácího 

ptáčka (andulka, korela a jiné), výška 

55 cm, šířka 50 cm. cena: 700,- Kč, tel. 

608 514 917 

• Prodám zachovalé bílé dívčí brusle 

vel. 35 za 250,- Kč. K vyzvednutí v obci 

Lichoceves. T: 602 561 576 

• Prodám starší dětské lyže Volkl P60 

Junior Racer, délka 130cm, vázání Tec-

no TC45. Cena 1000,- Kč. K vyzvednutí 

v Lichocevsi. T: 602 561 576 

• Prodám starší přeskáče Lange Anthea 

Comfort Fit vel. 38, podrážka 275 mm. 

Jsou dámské, ale jezdilo v nich 8leté 

dítě. Cena 600,-Kč. K vyzvednutí Licho-

ceves. T: 602 561 576 

• Prodám dětské kolo 20“ Sundance 

ALU KID po jednom dítěti (modro-čer-

veno-bílé). www.sundance-bike.de Pů-

vodní cena 6000,-Kč, nyní 2500,- Kč. 

Potřebuje drobný servis. Hliníkový rám, 

přehazovačka Shimano, světla,... T: 

602 561 576 

• Prodám dívčí nastavitelné inline brusle 

K2, po jednom dítěti, vel. 32-37, kolečka 

80a, 72 mm. Cena 1200,- Kč. K vyzved-

nutí PZ, Lichoceves. T: 602 561 576 

• Prodám ze zdravotních důvodů RO-

TOPED OLPRAN – jako nový pův.cena 

2500,- nyní za 1200,- Kč. Zvole-Černíky 

Tel: 723 224 017.

• Prodam kočárek na panenku hluboký 

lze i jako sedačka velmi málo používaný 

,jen doma za 300 Kč Tel 606 500 867, 

283 932 791 

• Kočárek na panenku hluboký velmi 

málo používaný ,jen doma za 300 kč Tel 

606 500 867 

• Prodám těhot. kalhoty nošené pouze 

1měsíc jsou s pružným širokým pasem 

kolem bříška nové stály 1500kč nyní 

500kč. Mám 4 kusy odběr možný jednot-

livě. Dále prodám monitor dechu značky 

Nanny za 500kč. Nové nepoužívané kšíry 

na miminko nastavitelné pro dospělého 

na záda,bok a břicho,nové 1900kč nyní 

1000kč. Nepoužívaná odsávačka mléka 

znač. Medela za 400kč. Foto ráda pošlu 

na email. Tel. 603 331 005 J. Kuldová. 

• Prodam kojenecke oblečení vel. 0-3 

měs. mix (zimní kombinéza, overaly, 

body, kabátky, atd. ), doplňky (deky, ple-

ny, povlečení, rychlozavinovačka, hračky, 

atd. ). Použité po jednom dítěti, něco je 

úplně nové nepoužité, vše v perfektním 

stavu a nepoškozené, nutno vidět, cena 

po dohodě. Tel. 776776884, Dubeč. 

• Dubeč – prodám dětské odrážedlo od 

2 do 4 let, po jednom dítěti, minimálně 

používané, barva červenobílá, kovová 

konstrukce, ruční brzda zadního kola. 

Původní cena 1. 150,- Kč, prodám za 

550,- Kč. Telefon: 777 059 902. 

• Prodám zachovalé dětské oblečení (0-1 

rok), po 2 dětech, většinou značkové, 5-20 

Kč/ks. Vážným zájemcům pošlu foto a se-

znam na e-mail. xstenly@centrum. cz 

• Prodám chlapecké brusle, téměř nové, 

černo-bílé Flite Ultimate. Vel: 38 cena 

1200,- Kč Tel: 733 318 903

• Autosedačka (vajíčko) Maxi Cosi 0-13 

kg,koupená r. 2011, po 1 dítěti,použita 

10-krát,barva růžovo-šedá,neboura-

ná,nekuřácké prostředí. Součástí je 

stříška,růžový fusak,snímatelná ochra-

na hlavičky novorozence. Instalace 

3-bodovým bezp. pásem. Cena 2000,- 

Kč. Tel: 723 603 807, Praha – Radotín 

• Proutěný koš pro mimi 0-6 měs. na 

kolečkách, po 1 dítěti. Vybavení: řasení, 

nebesa, držák na nebesa, polštář+peřin-

ka, potahy 100% bavlna sundavací, neku-

řáci. Původní cena 5000,- Kč, nová cena 

2000,- Kč. T: 723 603 807,Praha-Radotín 

• Prodám mikrovlnnou trboubu Zanus-

si, objem 21 litrů, výkon 700W. Velmi 

málo používaná. Cena 500,-Kč. Tel: 

608 731 350 

• Prodám dámský oranžový svetr s šá-

lovým límcem se zapínáním na 3 knof-

líky. 100% bavlna. Nový s originální vi-

sačkou, velikost L, značka Ralph Lauren. 

Cena 1500,- Kč. Tel: 608 731 350. 

• Prodám Espresso kávovar Francis-

Francis oranžové barvy na kávové kaps-

le Illy. S tryskou na šlehání mléka. Cena 

1000,- Kč. Tel: 608 731 350 

• Prodám pánskou tmavě modrou 

péřovou bundu ONeill, velikost L. Té-

měř nenošená. Cena 1900,-Kč. Tel: 

608 731 350 

• Prodám plátěnou tašku Victorias Se-

cret tmavě růžové barvy,nová s origi-

nální visačkou. šíře 50cm,výška 41cm. 

Cena 800,-Kč. Tel. 608 731 350 

• Prodám dvoulůžko Idea šíře 160cm se 

dvěma nočními stolky z masivu. Použité 

bez matrace s pevným roštem. Prodejné 

pouze jak o komplet. Stolky mají v horní 

části po jednom šuplíku. Postel je mož-

né vzvednout v Kostelci nad Černnými 

lesy. Kontaktní telefon 724 052 422. 

• Prodám barevný televizor Thomson, 

uhlopříčka 52cm, cena 1000,-Kč, kon-

taktní telefon 724 052 422. 

• Prodám dvoulůžko Idea šíře 160cm, se 

dvěma nočními stolky z masivu. Použité 

bez matrace s pevným roštem. Prodejné 

pouze jako komplet. Stolky mají v horní 

části po jednom šuplíku, cena 1500,-Kč, 

kontaktní telefon 724052422. 

• Prodám starší ale zachovalá bílá plas-

tová okna o počtu a rozměrech: (vždy 

šířka x výška) 1 ks 120 x 110 cm dvou-

dílné, 1 ks balkonové dveře 80 x 200 cm 

(možno sesazení s předchozím oknem) 

1 ks 160 x 115 cm trojdílné, 2 ks 175 x 

130 cm trojdílná. Cena dle velikosti od 

2700 do 3500 Kč/ks nebo 11000 Kč za 

všechny. Okna jsou včetně žaluzií popř. 

i vnitřních parapetů. Tel. 737 602 822 

• Prodám dětské lyže Atomic race délka 

80 cm s vázáním Atomic a dětské lyžař-

ské boty Technica, vel. 24 – vše za 1. 

500,- Kč – po jednom dítěti ve výbor-

ném stavu. Dále prodám lyže Atomic 

SX s vázáním Atomic, délka 154 cm za 

cenu 1. 500,- Kč – lyže jsou pravidelně 

servisované a v perfektním stavu. V pří-

padě zájmu volejte na tel. 603 184 367.

• Prodám chlapecké oblečení vel. 110 

– 116 bundy, vesty, kombinézu na lyže, 

oteplovačky, džíny, mikiny, tepláky, trič-

ka dlouhý i krátký rukáv. Celkem 40 ks, 

velmi zachovalé, cena celkem 1. 000 Kč, 

možno i jednotlivě. Tel: 607 163 233 

• Nabízím DĚTSKÉ OBLEČENÍ 56-122 

a pár většího, nové nepoužité, použité 

značkové i obyč do školky či na zahra-

du. Vhodné i pro další prodej. Čistka po 

dětech. . . Výběr možný osobně v Kostel-

ci n. Ć. L. Na focení bohužel nemám čas. 

matejovi1@centrum. cz 

• Nabízím DÁMSKÉ OBLEČENÍ vel. 42-

44, které mi bohužel už po dětech není. 

Směska – elegantní do práce i sportovní 

či na doma. Prohlednutí a koupě v Kos-

telci n. Č. L. Na focení bohužel není čas, 

máme mimi. . . matejovi1@centrum. cz 

• Nabízím DÁMSKOU OBUV VEL 38-39, 

něco nové, něco top stav, něco nošené 

ale v pohodě, čistka moje a maminky. 

Vyzkoušení a koupě v Kostelci n. Č. l. 

matejovi1@centrum. cz 

• Nabízím 6 nových nepoužitých prou-

těných košíčků Kouzlo domova v barvě 

žluté, hnědé. Foto možné i e-mailem, ji-

nak Kostelec n. Č. L. Jsou vhodné i jako 

dárek : ) matejovi1@centrum. cz 

• Nabízím nový nepoužitý litinový pe-

káč s víkem (oválný tvar). Uvnitř mod-

rý smalt. Kostelec n. Č. L. matejovi1@

centrum. cz 

• Nabízím Bebu Sensitive 400 g exp. 

podzim 2013, dva kusy, 180 Kč/ks. Kos-

telec n. Č. L. matejovi1@centrum. cz 

• Nabízím cca 50 kg menších jablek na 

mošt. Jsou velmi aromatická, výtěžnost 

cca 0,5 l/kg. My už máme namoštováno 

ažaž. Kostelec n. Č. L. matejovi1@cen-

trum. cz 

• Prodám dvě nové nepoužité lyžařské 

helmy AlpinPro, jedna bílá, druhá černá, 

k nim originál samolepky na polepení 

podle vlastní fantazie. Původní cena cca 

900 Kč, nabízím 600 Kč/ks, nebo obě za 

1000 Kč. Foto možné e-mailem. Koste-

lec n. Č. L. matejovi1@centrum. cz 

• Prodám nepoužívaný mobilní telefon 

ALIGÁTOR A350 pro seniory. Cena 800,-

Kč. Tel. 732 102 923 

• Prodám lyže zn. Blizzard vel . 120,k 

nim seřízene lyžařské boty vel. 23,5. 

Celkem pozaduji 1200 kč. Možno při-

koupit helmu za 200kč. Bydlim v Basti 

,tel. 606 209 691 

• Prodám lyže zn. Blizzard vel. 130 za 

1300kč. Bast ,tel. 606 209 691 

• Prodám 2spací pytle pro děti do 

145cm. Kvalitní ks 200kč mat. blaire@

seznam. cz 

• Prodám mleté ořechy 160,- Kč/kg. 

marce. labe@centrum. cz 

• Hnědé těhotenské kalhoty H+M, vel. 

46, 150,- Kč (pův. cena 800,-). marce. 

labe@centrum. cz 

• Upletu ručně ponožky z dodaného 

materiálu, pár 60,- Kč, po celý rok. mar-

ce. labe@centrum. cz 

• Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: H. Murkoffová, 

A. Eisenbergová: Co čekat v radostném 

očekávání, nakladatelství Slovart, pův. 

cena 399, nyní 200 Antonín Pařízek: 

Kniha o těhotenství a dítěti, 3. vydání, 

nakladatelství Galen, pův. cena 499, nyní 

250 Předání osobně – Říčany a okolí, 

Praha e-mail: 215215@seznam. cz 

• Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: Martin Gregory: 

Péče o novorozence a kojence, 3. vy-

dání, nakladatelství Grada, nová, pův. 

cena 195, nyní 90 Magdalena Mikulan-

dová: Těhotenství a porod, nakl. Com-

puter Press, pův. cena 175, nyní 80 Eva 

Kiedroňová: Něžná náruč rodičů, kniha 

+DVD + plakát , pův. cena 499, nyní 

250 Předání osobně – Říčany a okolí, 

Praha e-mail: 215215@seznam. cz 

• Prodám knihy pro těhotné a maminky, 

vše v perfektním stavu: G. Teusen: Prena-

tální komunikace, nakladatelství Portál, 

pův. cena 135, nyní 70 Rosalind Wid-

dowson: Jóga cvičení pro těhotné, na-

kladatelství Svojtka &Co. , pův cena 199, 

nyní 90 Jitka Bejdáková: Cvičení a sport 

v těhotenství, nakl. Grada, pův. cena 239, 

nyní 100 Předání osobně – Říčany a oko-

lí, Praha e-mail: 215215@seznam. cz 

• Prodám tyč na nebesa, nebesa a manti-

nel Nebesa jsou z modrobíle kostkovaného 

krepu a mantinel je z bleděmodrého kre-

pu. Šité na zakázku. V perfektním stavu. 

Foto zašlu na vyžádání. Cena za komplet: 

250 Kč Předání osobně – Říčany a okolí, 

Praha e-mail: 215215@seznam. cz 

• Prodám oblečení po dětech (holka a kluk) 

ve velikostech 62-92. Vše v pěkném sta-

vu, některé věci téměř nenošené. Značky: 

H&M,C&A,Loana,Panedi,Sigikid,Tulec atd. 

Ceny od 20-150 Kč. oblast: Říčany a okolí 

email: 215215@seznam. cz 

• Prodám: Kočárek Gesslein Future 

s kompletní výbavou (výměnná kola, 

taška-fusak na mimino, pláštěnka, U-

nástavba, taška na kočárek), barva tma-

vě modrá v kombinaci se světle modrou. 

Dobrý stav. Více informací + fotky pošlu 

e-mailem vážným zájemcům. Zimní 

zavinovačku do autosedačky Emitex 

– barva fi alková, cena 300 Kč. Říčany 

a okolí e-mail: 215215@seznam. cz 

• Prodám béžovorůžovou podložku – 

kobereček s hrazdičkou se zavěšený-

mi medvídky pro miminka cena 500,- 

Kč; dětský fusak béžové barvy cena 

250,- Kč; šedorůžovou fl eesovou deku 

do autosedačky i kočárku cena 250,- 

Kč;světlou dívčí zimní kombinéza vel. 

74 – 80cm (9-12 měs. ) cena 250,- Kč; 

fi alové oteplovačky a bundu s kapucí 

vel. 74 – 80cm (9 -12měs. )cena 250,- 

Kč. Kontakt 736 745 155 

• Prodám mimi oblečky na holčičku od 

vel. 62cm do 80 cm za přijatelné ceny 

body 20,- Kč; trička 20,- Kč; tepláčky 

25,- Kč; mikinky 30,- Kč; overálky 30,- 

Kč a další miminkovské drobnosti. Kon-

takt 736 745 155 

• Prodám dvoje těhotenské kalhoty 

vhodné do kanceláře i do společnosti 

vel. výška postavy 174 cm šíře kupová-

no 42/44 lze upravovat gumou v pase 

až do nástupu mateřské cena 300,- Kč 

za ks. Kontakt 736 745 155 

• Prodám nebesa + konstrukci na dět-

skou postýlku konstrukce bílé barvy, 

nebesa béžové – záclonového materiálu 

cena 800,- Kč. Kontakt 736 745 155 

• Prodám polštářek + peřinku do kočár-

ku béžové barvy s delfínky cena 200,- 

Kč. Kontakt 736 745 155 

• Prodám klec pro vašeho domácího 

ptáčka )andulka,korela a jiné)výška 

55 cm. ,šířka 50 cm. cena: 700, Kč tel. 

608 514 917 

• Prodám zachovalé bílé dívčí brusle 

vel. 35 za 250,-Kč. K vyzvednutí v obci 

Lichoceves. T: 602561576 

• Prodám starší dětské lyže Volkl P60 

Junior Racer, délka 130cm, vázání Tec-

no TC45. Cena 1000,- Kč. K vyzvednutí 

v Lichocevsi. T: 602 561 576 

• Prodám starší přeskáče Lange Anthea 

Comfort Fit vel. 38, podrážka 275mm. 

Jsou dámské, ale jezdilo v nich 8leté 

dítě. Cena 600,-Kč. K vyzvednutí Licho-

ceves. T: 602 561 576 

• Prodám dětské kolo 20“ Sundance 

ALU KID po jednom dítěti (modro-čer-

veno-bílé). www. sundance-bike. de 

Původní cena 6000,-Kč, nyní 2500,-Kč. 

Potřebuje drobný servis. Hliníkový rám, 

přehazovačka Shimano, světla,... T: 

602 561 576 

• Prodám dívčí nastavitelné inline brusle 

K2, po jednom dítěti, vel. 32-37, kolečka 

80a, 72mm. Cena 1200,-Kč. K vyzved-

nutí PZ, Lichoceves. T: 602 561 576 

• Prodám ze zdravotních důvodů RO-

TOPED OLPRAN – jako nový pův. cena 

2500,- nyní za 1200,- Kč. Zvole-Černíky 

Tel: 723 224 017. 

• Prodám sportovní kočárek Casualplay 

S4 trojkombinaci,adaptérová verze v čer-

né barvě po jednom dítěti. Hluboké lůžko 

Playmoon,autosedačka,sportovní verze 

s červenou podložkou+slunečník+orig. 

pláštěnka+pumpička. Odpružená,na-

fukovací kola,přední otočné s možností 

aretace. Nastavitelná rukojeť,2x brzda. 

Provedena servisní prohlídka,bez závad. 

Cena Kč 10. 000,00+dárek: postýlka 

SNIGLAR+vanička. SMS: 777 328 386 

• PRODAM: NOVOU ! Koženou aktovku 

černé barvy. Zámek na kod. Původní 

cena 2950,-Kč. Nyní1000,-Kč. Zn: ne-

vhodný dárek Tel: 602 203 954 e: mail: 

zdendaruta@seznam. cz 

• Prodám stůl(ruční práce)a6židlí tma-

vý. Pošlu foto. e-mail: buriankova56@

seznam. cz 

• Prodám zimni soupravu do snehu. . 

bunda, 2x oteplovacky, rukavice,vel 92, 

boty s koziskem vel 24-25. Dale jine 

detske obleceni po synovi co vel. 104. 

ci zimni, temer nenosene boty 28. Cena 

dohodou. Volejte 777 584 283 

• Prodám zimní dívcí bundu S. Oliver, 

propasovaná, tmavě šedá, vel. 116-122. 

D¨ále jiné dívcí oblečení po dceři do vel 

122. Volejte na tel. 777 584 283. 

• Prodám elektrickou odsávačku ma-

teřského mléka Medela Swing (PC 

3 300Kč) za 2 000 Kč, suplementor – 

pomocník při kojení (PC 900) za 400Kč, 

nepoužité chladící/hřející vložky do 

podprsenky AVENT (PC 500) za 400 Kč. 

bytecekradotin@seznam. cz 

• Prodám 2 roky starou pekárnu chleba 

Kenwood BM450 – téměř nepoužitá, 

byl to dárek. PC 4500 Kč, nyní pouze 

1 500 Kč. bytecekradotin@seznam. cz 

• Koupím jakékoliv zbytky opravdu 

starých jízdních kol. I celá. splyvo@se-

znam. cz 

• Prodám porcelánovou cibulákovou 

kávovou soupravu,konvice, mlékov-

ka,cukřenka, 6 šálků,6 podšálků. Cena 

1800,-Kč. tel: 724038291. e-mail: ma-

rie. k@horonet. cz 

• Prodám nepoužívané kopačky značka 

adidas barva zelená č bot 39. cena 400,. 

Kč . Tel 724 038 291, e-mail: marie. k@

horonet. cz 

• Prodám dětskou autosedačka(vajíč-

ko),málo používanou,cena 500,-. Dále 

dětský kočárek zn. Firkon F 7 cena do-

hodou. Zimní fusak do kočáru a zimní 

kombinézu s beránkem,která jde udělat 

i jako spací pytel. Vše po 1 dítěti,vypadá 

jak nové. Dětské odrážedlo s rukojetí,lze 

přidat i lyžiny na sníh zn. Chicco. Zájem-

ci pište na petra. stochov@seznam. cz. 

• Prodám originál nové nádobí,BLACK 

PREMIUM LINE. Unikátní antiadhezní po-

vrch zabraňuje připálení připravovaných 

pokrmů. Sada je vhodná pro použití i na 

indukční vařiče. Sada obsahuje: 4 hrnce 

s poklicí,pekáč s poklicí,pánev,6-dílná 

sada kuchyňských naběraček. Použitá 

slitina s příměsí titanu zaručuje rozvod 

tepla několikrát rychleji než například 

nerezová ocel nebo železo. K odběru 

v Berouně. 777135427 

• Nabízím vodní dýmku, výška 55 cm, 

350,- Kč. 777 135 427 

• Nabízím čističku vzduchu,cena: 900,- 

Kč. Beroun tel. : 777 135 427 

• Nabízím tiskárnu Hp photosmart 7760, 

500,- Kč. Tel. : 777 135 427 

• Nabízím oblek černé barvy,velikost 

44, 370,- Kč. Beroun tel. : 777 135 427 

• Nabízím boty,černé,společenské k ob-

leku,velikost 40, 200,- Kč. Beroun, tel. : 

777 135 427 

• Nabízím nový snowboard,DECRYP-

TOR, 155 cm, 2000,- Kč, bez vázání, 

Beroun, tel. : 777 135 427 

• Vidlice s teploměrem s digitálním 

ukazatelem teploty a stupně propečení 

masa, časovač, odnímatelná vidlička 

z ušlechtilé oceli, vhodná do myčky. Vč. 

baterií. Nepoužívané – nevhodný dárek. 

Cena 400 Kč. Tel: 605 445 775 

• Domácí elektrická pekárna chleba 

ETA Duplica. Nerez, 700W, až 1400g ná-

plň, 12 programů, 2 různé nádoby, LCD, 

časovač, 3 stupně propečení kůrky. Ve 

výborném stavu. Cena 1700 Kč. Tel: 

605 445 775 

• Digitální zrcadlovka fotoaparát Canon 

Powershot S5 IS. V perfektním stavu. 

V originálním obalu s AV a USB kabe-

lem, návodem, CD, paměťovou kartou. 

Objektiv s 12nás. optickým zoomem, 

optická stabilizace obrazu, detekce 

obličeje, široké možnosti nastavení vi-

deozáznamu, 8. 0 megapixelů, korekce 

červených očí, ISO 1600, výklopný dis-

play LCD, 22 režimů fotografování. Cena 

4900 Kč. Tel: 605445775 

• Prodám starší 6ti ramenný křišťálový 

lustr. Výška 70cm,žárovky svíčky mož-

né rozsvěcet 2x3. Cena 3000. -Kč tel. 

604 965 008 

• Prodam DĚTSKOU POSTYLKU Marie(-

německo)barva bíla,70x140cm včetně 

kokosové matraci. Postylka je skoro no-

vá(použita cca. 6 měs. ) Původní cena-

5990Kč, prodam za 3000Kč 

• Prodam dětský kočárek X-Lander (po-

užity cca 18měs) modrý,včetně nanož-

niku, plaštěnky, siťky proti hmyzu,slu-

nečniku. Původní cena-8000Kč Kočarek 

je v dobrem stavu, má přední kolečka 

otačejicí o 360 stupňu, polohovací. Pro-

dam za 3000Kč. Tel. 774 184 262 

• PRODAM dětskou postylku Marie(-

německo)70x140cm,bíla barva včetně 

kokosové matraci. Postylka je skoro 

nová(použita cca6 měs. )Původní cena-

5990Kč, prodam ta 3000Kč. Važnému 

zájemci zašlu foto. tel. 774 184 262 

• Prodam dětskou dřevěnou sklada-

cí ohradku Belami(Geuther) včetně 

vyplně v bežové barvě, 102x102cm. 

Prodam za 1500Kč,původní cena bez 

vyplně 2750Kč. Mohu zaslat foto. Tel. 

774 184 262 

• Prodam krajkovou bílou zavinovačku 

uplně nová za 500Kč. Zajemcí zašlu 

foto. Tel: 774 184 262 

• Nabízím velký kulatý stůl. Průměr 

160 cm. Dřevěná deska , odjíma-

telné kovové nohy. Cena 400,-. Tel: 

602 321 738 

• Prodám dětské carvingové lyže K2 

espace JR bílo-žluto-černé barvy, dél-

ka 124cm s vázáním Marker MOD 7JR 

a hůlky 95 cm za Kč 800,00. Přeskáče 

Nordica supr 0,1 černé, vel. : 250-255, 

délka uvnitř 23-24 cm, na užší nohu, 

cena Kč 600,00. Ve velmi dobrém stavu. 

Tel. : 604 637 020 (Jeneč) 

• Prodám levně pěkné věci po dvojča-

tech holka, kluk, oblečení i hračky. Tel. 

734 838 228 

• Prodám 2x přikrývku a 2x polštář pro 

alergiky (duté vlákno). Soupravu titano-

vého nádobí, lze i jednotlivě. Souprava 

nožů a příborů v kufru zn. Solingen. 

Malá sada nerezového nádobí na induk-

ci. Halogenová kamínka na přitápění. 

Indukční vařič značky Beck. Malou čis-

tičku vzduchu s ozonem. Pěkné vánoční 

dárky. Vše nové. 50% sleva. Volejte na 

tel. č. 241 951 415. Jílové u Prahy 

• Prodám velmi levně dětské oblečení 

(body, dupačky, overaly) velikost od 56 

až 68. Upřednostňuji prodej více kusů. 

Cena od 10,-/kus. Kotaktujte mě na 

konva@atlas. cz 

• Prodám dětský nosič na dítě 3 – 9 kg. 

Výrobce Chicco. Skoro nenošené, ve 

velmi dobrém stavu (jako nové). Cena 

250,-. Kontakt: konva@atlas. cz 

• Prodám původní Domácí kuchařku M. 

D. Rettigové z roku 1831 za 2: 500,- Kč. 

Tel. 602 964514 Beroun Prodám Adami-

ty Svat. Čecha s ilustracemi Alf. Muchy 

z r. 1897 s podpisem Jiřího Muchy za 3. 

000,- Kč. Beroun, tel. 602 964 514. 

• Koupím Staré nástěnné hodiny pendlov-

ky, žehličku nebo kávomlínek jako dárek. 

Volat je možné na telefon 728 359 890 

• Prodám chladničku,krátce užívanou, 

GORENJE RB 3124W, tř. A, objem 103 

lt,vnitřní mraznička 17 lt. Cena 2500,-

Kč. Indukční vařič jednopl. HYUNDAI IND 

111, pro nádoby 12-26 cm. Nový, cena 

800,-Kč. Tel. 605 871 722.

Milí čtenáři,  letos jsme vám již podruhé nabídli možnost 
vyprázdnit vaše domácí skladové prostory a přispět na 
dobrou věc. Rádi bychom vám za celou naší redakci po-
děkovali. Přišly nám desítky vašich inzerátů. Všechny je 
najdete na této stránce. Nakupujte, prodávejte, a přispěj-
te na dobrou věc.

Děkujeme!Děkujeme!
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VÁNOCE 2012
Tipy na vánoční

dárky

 Každý kámen je jiný, originál-

ní, stejně jako je jiný každý člo-

věk. V e-shopu KamenyOnline.

cz nabízíme ucelenou nabídku 

pravých přírodních drahých ka-

menů, šperky, nejrůznější výrob-

ky a dárky. Protože obchod na-

vazuje na dvacetileté působení 

velkoobchodní prodejny, najde-

te u nás široký sortiment zboží, 

které máme stále na skladě.

 Kameny, které prodáváme, 

jsou vytříděné z velkého množ-

ství materiálu. Mají syté, čisté 

a kontrastní barvy. Kameny jsou 

bez prasklin a povrchových vad.

 Maloobchodních „kamenných“ 

prodejen s tímto zbožím není pří-

liš mnoho a jsou na našem území 

nerovnoměrně rozmístěné. Proto 

si až dosud nebylo možné pravé 

přírodní kameny na mnoha mís-

tech nakoupit a navíc si vybrat 

z opravdu široké nabídky.

 V nově spuštěném e-shopu 

KamenyOnline.cz si teď každý 

může vybrat: přívěsky, náušnice, 

prstýnky, náramky a náhrdelníky, 

stříbrné šperky, nejrůznější vý-

robky z kamenů, figurky, krabičky, 

kameny používané v léčitelství, 

tromlované (zaoblené a vyleště-

né) kameny v nejrůznějších veli-

kostech, minerály pro sběratele, 

suroviny a různé doplňky.

 Již tradičně je velký zájem 

o přívěsky srdíčka, přívěsky z vl-

tavínů, Buddhovy náramky, ma-

sážní lávové kameny, přívěsky 

čakry, šungit a surovinu růženín.

 Říká se, že příroda je nejhlubší 

studnicí inspirace. Šperky s pří-

rodními kameny vycházejí z vaše-

ho uměleckého cítění a prožitků, 

mají nádech volání dálek, vyzní-

vají velmi žensky a elegantně.

 Zákazníci jsou i muži, kteří 

chtějí obdarovat ženu něčím vý-

jimečným. Pod vánočním stro-

mečkem se budou krásně vyjí-

mat dárky, které stačí rozbalit, 

aby rozzářily oči každé ženy.

www.kamenyonline.cz

RNDr. Jaroslav Kubík, CSc. (PR)

NÁPADITÉ VÁNOČNÍ DÁRKY:
KamenyOnline.cz

Kameny jsou k ozdobným 

účelům používány lidmi již 

tisíce let. První školu brusičů 

kamenů ve střední Evropě 

založil v Praze císař 

Karel IV. Na našem území 

také dával drahé kameny 

hledat a sbírat.

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

www.elepek.cz
Váš bezlepkový e-shop!

mob.: 608 142 219

Šťastné a veselé
bezlepkové

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

Děkujeme našim 
zákazníkům 
a přejeme 
příjemné, klidné 
Vánoce a šťastný 
rok 2013!

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Záleží na tom, za co utrácíte 

své peníze? Přidejte se k mno-

ha obyvatelům středních Čech, 

kteří jsou předplatiteli časopisu 

dTest. Prodejci se ohánějí vý-

hodnou cenou výrobků, ale jen 

dTest díky nezávislým testům 

opravdu ví, které potraviny, do-

mácí spotřebiče, výrobky pro 

děti, kosmetiku, elektroniku 

a řadu dalších věcí se vypla-

tí koupit. Od roku 1994 dTest 

otestoval více než 15 000 výrob-

ků. Mějte rádi své peníze, šetře-

te s dTestem. 

Pořiďte si roční předplatné časo-

pisu dTest a díky speciální pod-

zimní nabídce získáte: 

• 12 čísel časopisu dTest s mimo-

řádnou slevou 10 %, místo 780 Kč 

zaplatíte jen 711 Kč

• Přístup do on-line databáze 

s výsledky testů více než 9 500 

výrobků a služeb

• Zdarma pomoc v poradně 

dTestu při jakýchkoli spotřebi-

telských problémech

• Nyní navíc i možnost využívat 

zdarma novou mobilní aplikaci 

dTest pro chytré telefony s ope-

račními systémy Android a iOS

Pro využití speciální nabídky 

předplatného pro obyvatele 

středních Čech objednávej-

te výhradně na www.dtest.cz/

stred nebo na telefonním čísle 

241 404 922. Předplatné můžete 

kdykoli ukončit, peníze za ne-

odeslané výtisky vám vrátíme. 

Chcete si hned vyzkoušet novou 

mobilní aplikaci dTest?

dTest ví.

Chcete vědět také?
Předplaťte si časopis dTest.

Šetří každý. Nedovolte, aby šetřili na vás!

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s OÚ Dolní Břežany, 

římskokatolickou farností Zbraslav a s Arcibiskupstvím pražským

vás srdečně zve v sobotu 22. 12. 2012 od 18:00
do Kaple Sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech na

A D V E N T N Í  K O N C E R T
Účinkuje komorní soubor CAMERATA   „ARCHI  ALLEGRI  1222“ 

Zuzana Bialasová, Markéta Dominikusová, Jana Ludvíčková, Markéta Kautznerová, Jan Adam, Zdeněk Suchý, 

Ondřej Pecarík, Lukáš Polák, Jan Dřízal, Lukáš Klánský, umělecký vedoucí Ondřej Lébr

Program: M. A. Charpentier, G. Caccini, G. F. Händel, P. Hanzlík, A. Corelli, W. A. Mozart, J. S. Bach 

Rezervace a prodej vstupenek na OÚ Dolní Břežany, paní Neubergová, tel. 241 910 628, 736 610 102, vstupné 100,- Kč

Realizaci Adventního koncertu podpořili: Obecní úřad Dolní Břežany, OHL ŽS, a.s., CV Petrol, a.s.

www.koncertniagentura.cz



Běžné vozy
V kategorii běžných vozů předsta-

vily automobilky 49 novinek. Co se 

spotřeby týče, tak nejúspornější-

mi novinkami pro letošní rok jsou 

hlavně Italové. Alfa Romeo MiTo 

1,3 JTD s kombinovanou spotře-

bou 3,5 l/100 km a Fiat Punto 1,3 

MultiJet 16V také se spotřebou 3,5 

l/100 km. Zdaleka už také neplatí, 

že Ital nejede, pokud necítí moře. 

Důkazem nám jsou technická 

data: Alfa Romeo Giulietta s mo-

torem 2,0 JTD – nejvyšší výkon 125 

kW a max. rychlost 218 km/h, Fiat 

Freemont – nejvyšší výkon 206 kW 

a max. rychlost 208 km/h.

Nejen pro české rodiny je ale důle-

žitý také zavazadlový prostor a jeho 

velikost. Srovnali jsme tři novinky 

Hyundai i30, Ford Focus aVW Golf.

Prémiové vozy
Jedná se skutečně o ty nejluxus-

nější vozy? Kolik jsou schopni 

automobiloví labužníci utratit 

korun za prima svezení? Zřejmě 

jedno z nejdražších svezení pro 

tento rok vám umožní Porsche 

Panamera GTS s výkonem 316 kW 

a uváděnou kombinovanou spo-

třebou 10,9 l na 100 km. Toto sve-

zení vás bude stát 3.000.000,- Kč. 

Svezení za 1.600.000,- představu-

je nové Volvo V60 Plug-in Hyb-

rid, ve kterém je zkombinována 

síla vznětového pětiválce s elek-

tromotorem. Motor o výkonu 

210 kW dokáže sprintovat z klidu 

na 100 km/h za 6,2 s. Pohon všech 

kol se aktivuje tlačítkem AWD a je 

plně elektronický. Prodej vozu je 

určen převážně pro firmy, jelikož 

se očekává podíl firemních zákaz-

níků v poměru 80 %.

Sportovní vozy 
Na své si letos přišli i milovníci 

rychlé jízdy na čtyřech kolech. 

Během roku 2012 bylo zatím 

na českém trhu představeno 

11 sportovních vozů několika 

značek a další nás ještě čekají. Na 

sportovní vozy mají jejich majite-

lé samozřejmě jiná kritéria. Naše 

testovací jezdkyně měla možnost 

otestovat jeden z nich. Chevrolet 

Camaro, jak zjistila, z vás udělá 

chlapa, i když jste žena. Nejsilněj-

ší motor, se kterým se v ČR vůz 

dodává, je s objemem 6,2 l a nej-

vyšší rychlostí 250 km/h. (red)

Letošní rok byl velmi bohatý 

na automobilové novinky. 

Fandové rychlých aut, ale 

i ti s „obyčejnými“ zájmy si 

přišli a ještě přijdou na své. 

Letos se celkem představilo 

(a ještě představí) přes 

80 nových vozů.

auto, motowww.nasregion.cz6

Regionem za volantem 
a novinky na českém trhu

Srovnání základních rozměrů kufru

Zavazadlový prostor Hyundai i30 Ford Focus VW Golf

Délka u dna základní [mm] 775 780 800

Šířka mezi podběhy [mm] 1030 1120 1030

Výška pod platem [mm] 405 450 445

Výška nakládací hrany [mm] 680 690 685

Ford Kuga II – Pod kapotou budou moderní ben-

zinové agregáty EcoBoost o zdvihovém objemu 

2,0 a zřejmě i 1,6 litru, samozřejmě nesmí chybět 

dvoulitrový turbodiesel TDCi či dvouspojkový auto-

mat Powershift

Toyota Avensis (2012) – s dvoulitrovým motorem – 

2,0 D, který má výkon 91 kW a kombinovanou spotře-

bu 4,5 l/100 km a motorem 2,2 D CAT, který má vý-

kon 130 kW a kombinovanou spotřebu 5,9 l/100 km

VW Golf VII – Zážehové motory budou zastupovat agre-

gáty 1,2 TSI, 1,4 TSI a 2,0 TSI o výkonech od 63 do 

220 kW. Turbodiesely budou oblíbené 1,6 TDI a 2,0 TDI 

od 66 do 125 kW. Zřejmě se dočkáme i 2,0 BiTDI se 

162 kW a 450 Nm. V průběhu dvou let od září 2012 se 

dočkáme postupně hatchbacku Golf (premiéra na paříž-

ském autosalonu 2012), kombi Golf Variant, Golfu Plus

Subaru XV – Nový model XV japonské automobilky 

Subaru nabízí nejenom moderní techniku a svěží 

design, ale především skvělé jízdní vlastnosti na 

silnici i v terénu. Samozřejmě je standardně vyba-

ven trvalým pohonem všech kol Symetrical AWD. 

Nabízí se ve třech motorizacích první je  benzínová 

1,6i s výkonem 85kW, který je možno zakoupit s 5ti 

stupňovou manuální převodovkou s redukcí a nebo 

automatickým Lineatronicem, druhý motor je také 

benzínový 2,0i s výkonem 110KW který je možno 

zakoupit s 6ti stupňovou manuální převodovkou 

a nebo automatickým Lineatronicem. Poslední 

motorizací je naftový 2,0D s výkonem 108kW a 6ti 

stupňovou manuální převodovkou. ceny modelu 

Subaru XV začínají již na 569 000Kč včetně DPH

Kia Cee´d – se základním zážehovým turbomotorem 

1,2 T-GDI s výkonem okolo 120 koní (88 kW) a silněj-

ší 1,6 T-GDI z Velosteru o výkonu 183 koní (134 kW)

Škoda Rapid – Vyniká svým designem, poměrem 

ceny a nabízené hodnoty, dostatkem prostoru, 

hospodárným motorem a rozsáhlou bezpečnostní 

výbavou. Navíc je přidána i řada chytrých detailů  – 

pod sedadlem spolujezdce praktický držák reflexní 

vesty, chytře řešené místo pro uložení škrabky na 

led v krytu uzávěru palivové nádrže, koš na odpadky 

umístěný ve výplni dveří nebo oboustranný koberec 

v zavazadlovém prostoru, jehož objem je 550 litrů. 

Základní benzinovou motorizací je tříválcový motor 

1.2 MPI o výkonu 55 kW. Jako další benzinové mo-

tory budou nabízeny 1.2 TSI/63 kW, 1.2 TSI/77 kW 

a 1.4 TSI/90 kW

Suzuki Swift Sport – s motorem 1,6 o výkonu 100 

kW a s kombinovanou spotřebou 6,4 l/100 km

Peugeot 301 – Nový Peugeot 301 je robustní a spo-

lehlivý sedan, který těží z technického know-how 

značky a svým uživatelům poskytuje všestrannost, 

která se při každodenním používání vozu stává 

jednoznačnou výhodou. Díky svým vynikajícím 

jízdním vlastnostem se Peugeot 301 přizpůsobí 

těm nejnáročnějším podmínkám při jízdě v měst-

ském provozu i po silnici se špatným povrchem. 

Nový Peugeot 301 nabízí stylový vzhled, moderní 

výbavu a prostornost rodinného vozu. To vše již od 

220.000Kč (v hotovosti i na úvěr) a navíc s 5letou 

značkovou zárukou!

Citroen DS5 – s přeplňovaným motorem 1,6 THP ve 

dvou verzích – 115 kW s automatickou převodov-

kou a 147 kW s manuální převodovkou.Vznětovým 

základem bude 1,6 e-HDi 110 o výkonu 82 kW. Nej-

slabší turbodiesel bude využívat systém Stop&Start 

a elektronicky ovládanou robotizovanou převodovku. 

Dvoulitr 2,0 HDi dosahuje výkonu 120 kW a nabídne 

volbu mezi manuální a automatickou převodovkou

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

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

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

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Vůz Výkon kW Max. rychlost km/h

Abarth Punto Eve Esseesse 132 216

Aston Martin V12 Zagato 380 305

Audi R8 e-tron 230 200

Hyundai Genesis Coupé 223 240

Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster 515 omezena na 200

Mercedes C 63 380 300

Mercedes SLK 55 310 250

INZERCEINZERCE

Chevrolet Cruze SW
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Atraktivní vůz, který propojuje 

znaky sportu a elegance, potěší 

snad všechny náročné řidiče. Při 

prvním nasednutí do auta ocení-

te zejména prostor v kabině, kam 

se pohodlně usadí pět cestují-

cích, kteří mají k dispozici ještě 

500 l zavazadlového prostoru.

Rozměry:
Délka (mm): 4 681

Šířka (mm): 1 797

Výška (mm): 1 521

Rozvor (mm): 2 685

Kufr (l): 500/1 478

Nádrž (l): 60

Cruze vám přinese pocit vzru-

šení s mimořádným výkonem, 

ale za nižší spotřeby než srov-

natelné vozy ve stejné kategorii. 

Spotřeba pak tvoří samostatnou 

kapitolu vozu, kdy si lze vybrat 

z pěti motorů, a to jak ze zážeho-

vých, tak dieselových.

Zážehové agregáty:
1.6 (91 kW, 6,4 l spotřeba)

1.8 (104 kW, 6,7 l spotřeba)

1.4T (103 kW, 5,7l spotřeba)

Dieselové agregáty:
1.7D (94 kW, 4,5 l spotřeba)

2.0 VCDi (120 kW, 5,2 l, spotřeba)

Budete se cítit v bezpečí
Cruze disponuje řadou bezpeč-

nostních prvků, mezi kterými ne-

chybí 6 airbagů, protiblokovací 

4kanálové ABS, elektronická kon-

trola stability a trakční kontrola 

a systém uvolnění pedálu. Prošel 

také bezpečnostními prověrkami 

EuroNCAP a získal maximální 

hodnocení pěti hvězdiček. Právě 

z tohoto důvodu je Cruze určitě 

správnou volbou při výběru bez-

pečného rodinného vozu.

Naše hodnocení
Během testování jsme Cruze SW 

s dieselovým motorem 2.0 VCDi 

s výkonem 120 kW vyzkoušeli ve 

městě, na hůře zpevněných cestách 

i na dálnici a ve všech zkouškách 

krasavec od Chevroletu uspěl. Zá-

kladní devízou vozu je jeho odhluč-

nění. Tichý chod je až nečekaný, ve 

srovnání s jinými dieselovými vozy 

dané kategorie. Zejména milovníci 

svižné jízdy si přijdou na své, aniž 

by museli motor výrazně vytáčet. 

Vyzdvihnout musíme také podvo-

zek, se kterým prakticky nevnímáte 

nerovnosti silnic, a tak si můžete 

užít ničím nerušenou jízdu.

Jediné, co bychom autu vytkli, je 

v některých momentech výhled 

přes sloupky čelních skel, ale 

v návalu pozitivních dojmů se 

toto určitě ztratí.

Auto je určitě vhodné pro rodinu 

s dětmi. Tatínek si užije rychlou 

jízdu i se všemi členy své rodiny 

a naloženým zavazadlovým pro-

storem. S Chevroletem Cruze SW 

již nemusíte dělat kompromisy 

mezi svižnou jízdou a autem pro 

celou rodinu – nabízí vám vše!

Jaroslav Svoboda

Dokonalé propojení elegance a sportu
to je rodinné kombi Chevrolet Cruze SW

Rodinných aut je dnes na 

trhu k dostání celá řada, 

ne všechna ale disponují 

takovým komfortem v poměru 

cena – kvalita. Chevrolet 

Cruze SW koupíte již za 

299.900,- a se svou investicí 

budete určitě spokojeni.

   info@carforyou.cz

  + 420 775 791 036

 Tuklaty 186

Úvaly u Prahy

POZOR!  AKCE!
Sady zimních pneumatik 

a samotné zimní pneumatiky 

na vozy Chevrolet, Opel – za 

BEZKONKURENČNÍ ceny.

V ceně je 
také:
1. pojištění 

pneumatik 

na 2 roky

2. předzimní 

kontrola 

vašeho vozu 

ZDARMA

URENČNÍ ceny.
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� pokračování ze str. 1

Nikdo v autobuse ani na silni-

ci v ostatních vozech se nad tím 

nepozastavoval. Prostě tato zví-

řata mají ve Finsku své výsadní 

postavení, všichni to respektují, 

nikdo se nerozčiluje. Další, co 

jsem hned začal obdivovat, byla 

sportovní nátura snad bez rozdí-

lu všech lidí. Mladí, starší, i v dost 

pokročilém věku, všichni milují 

jezdit na běžkách. Mají dlouho 

sníh, zamrzla jezera a na nich 

běžecké stopy, stovky kilometrů. 

Oni vyjdou z baráku, nazují běž-

ky a jezdí si krajinou, využívají 

skvělé přírody, čistého vzduchu 

a ani si to snad neuvědomují, jaké 

mají bohatství. Prostě sportují, je 

to pro ně naprostá samozřejmost. 

A pro všechny bez rozdílu. Staří, 

mladí, ženy, dívky, celé rodiny.“ 

Trochu jiná večeře
Poutavé vyprávění se hezky po-

slouchalo, ale my jsme chtěli 

vědět něco o finských Vánocích, 

jak je slaví, jaké jsou zvyky. „Je 

tam trochu znát ruský vliv, ale 

ne moc, Štědrý den slaví 24. pro-

since, dárky rozbalují jako Ame-

ričané až o den později, ale nosí 

je Ježíšek, ne Děda mráz či Santa 

Klaus, strojí stromečky, ale ty 

jsou poněkud zvláštní. Mají svůj 

specifický nádech.  Vše jde do 

finských barev, bílo-modrých, 

stromeček je pak stříbro-mod-

rý. Není to špatné, ale my jsme 

si na to tak úplně nezvykli. Po-

někud zvláštní je jejich vánoč-

ní jídlo. Ryb mají hodně, loví je 

také trochu zvláštně. Vytáhnou 

rybu, položí ji na zem a nechají ji 

zmrznout. Protože tam je o Vá-

nocích vždycky mráz, tak ryba je 

za několik minut tuhá, zakonzer-

vovaná. My máme k rybě bram-

borový salát, oni však mají rybu 

zapečenou s chlebem. Vypadá 

to jako naše žemlovka, nebo ně-

kdo říká semlbába. Je to jejich 

tradiční jídlo, podává se v každé 

rodině, bez tohoto pokrmu by to 

nebyly žádné Vánoce. Co však 

je nejpozoruhodnější a na Fi-

nech  nesmírně sympatické, že 

k sobě mají hodně blízko. Jsou 

to jednak tvrdé přírodní pod-

mínky, které je stmeluji, chovají 

se k sobě  hodně přátelsky, mají 

tendenci být neustále doma 

a pospolu. Jsou tam dlouhé noci, 

v zimě se stmívá už po jedné ho-

dině po poledni, ve tři je tma 

jako o půlnoci. To je také hodně 

váže k sobě. Navíc k tomu je kru-

tá zima, mnohde i několik metrů 

sněhu. A k tomu se váže i vznik 

sauny. Nikoliv léčebné účinky, 

to až později, sauna vznikla pro-

to, že se v krutých mrazech po-

třebovali za celý den, kdy někde 

pracovali, docela obyčejně pro-

hřát. Tak si vymysleli saunu, kde 

si jsou všichni hodně blízko.“ 

Krásně se to všechno poslou-

chalo, a tak jsme si na závěr jako 

přípravu na štědrovečerní české 

jídlo dali řízek a bramborový sa-

lát. Rybu až 24. prosince a onu 

rybí žemlovku možná ochutná-

me, možná vynecháme. 

Jan Kotrba

Vzpomínky na rybí žemlovku

Náhle se z „černého“ koně sou-

těže stal lídr ligy, který v mnoha 

směrech a zápasech předčil týmy 

z podstatně větších a bohatších 

klubů z měst, kde je navíc také 

mnohem větší fotbalová tradice. 

O současné situaci a možnosti 

případného  postupu do vyšší 

soutěže jsme hovořili s preziden-

tem klubu Vladimírem Haškem 

a trenérem Zdeňkem Haškem. 

A kde jinde, než na jejich popu-

lárním stadionu „Orlím hnízdě“. 

� Tým FK Kunice je právem po-

važován za černého koně České 

fotbalové ligy, jaký to je pocit 

pro prezidenta klubu a jaký pro 

trenéra? 

V. Hašek: Samozřejmě, že jsem 

rád. O Kunicích se ví a každý 

s námi musí počítat. V tomto 

ročníku ČFL může každý porazit 

každého bez ohledu na to, jak si 

stojí v tabulce.

Z. Hašek: Jsem samozřejmě také 

rád, body už nám nikdo nevez-

me, a tak se můžeme v klidu sou-

středit na své výkony a zvyšovat 

úroveň jednotlivých hráčů.

� Jaká bude zimní příprava, co 

vše lze udělat pro to, aby se vedení 

v lize udrželo a bojovalo se o pří-

padný postup do vyšší soutěže? 

Z. Hašek: To je hodně složitá 

otázka. Já budu trénovat a sna-

žit se vyhrávat s každým hráčem, 

který bude v kádru „A“ mužstva, 

ale jeho složení nezáleží jen na 

trenérovi, ale i na majiteli a na 

možnostech klubu. V Kunicích 

si nikdo nestaví vzdušné zám-

ky, a tak si myslím, že půjdeme 

cestou pro klub rozumnou. To 

je, že máme základní kádr, kte-

rý doplníme o mladé a naděj-

né hráče, se kterými budeme 

bojovat o co nejvyšší příčky. 

Hráči, kteří přesahují úroveň 

ČFL, pustíme do vyšší soutěže 

a naopak s některými se roz-

loučíme, protože bohužel již 

nemají mužstvu co nabídnout.

Zimní příprava bude probíhat 

v klidu odpovídajíc umístění. 

Očekávám od hráčů pracovitost 

a chuť do tréninku. 

� Předpokládá se, že když se to-

lik v soutěži daří, nebudete se 

bránit postupu, je to reálné? 

Druhá fotbalová liga je přece 

jen časově, ale zejména finanč-

ně značně náročná?  

V. Hašek: Do konce ČFL je ještě 

hodně daleko. My se chceme co 

nejdéle udržet v popředí tabulky. 

O druhé lize by se dalo uvažovat, 

pokud by se stala amatérskou 

soutěží.

Z Hašek: Soutěž je v polovině 

a tak je to stejně předčasné, ale 

opět je to stejné, je to o možnos-

tech klubu. Já osobně se nebo-

jím po sportovní stránce toho, že 

bych nepřipravil hráče na II.ligu 

a nesestavil mužstvo, které by 

bylo schopné druhou ligu hrát. 

Jestli postoupit nebo ne je na ve-

dení a majiteli. Jsou kluby, které 

mají nejen stadión a podporu 

města, ale i celkem kvalitní týmy 

a jsou určitě favority, jak Ko-

lín,Vltavín, tak i Roudnice. Jedno 

z těchto mužstev postoupí, nebo 

to budeme my? Jan Kotrba

Prezident a trenér podzimního mistra ČFL odpovídají na otázky NR

Zjevení z Orlího hnízda

KUNICE – Stal se malý 

zázrak, fotbalisté relativně 

malé obce poblíž mnohem 

známějších Velkých Popovic 

jsou podzimními mistry České 

fotbalové ligy. Jejich bodový 

náskok před soupeři hovoří 

za všechny komentáře.

Petr Čech a prezident klubu Vladimír Hašek při podpisu na knihy pamětníků a ná-

vštěvníků „Orlí hnízda“ při jedné společné přípravě reprezentace ČR na stadionu 

v Kunicích Foto: Jan Kotrba

� SPORT

� SPORT

S Karlem Holým, trenérem HC Slavoj Velké Popovice, který působil jako hráč ve finské lize, usedl v místní restauraci Pod Ledem 

náš kolega Honza Kotrba. Jaké byly finské Vánoce?
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Namaluj Citroën
Gratulujeme výhercům spoutěže!
MNICHOVICE – Od 8. října do 23. listopadu nám posílaly děti své obrázky automobilů 

Citroën do soutěže, kterou vyhlásil Náš REGION společně s mnichovickým autosalo-

nem Citroën Auto Babiš. Nejlepší tři malé autory odměnil dárky majitel Miloš Babiš.

Gratulujeme!
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 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

Od ledna 2013 obchodní partner LYONESS

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

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

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

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

PALIVOVÉ DŘÍVÍ – výroba a prodej 

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

HORÁK
PINTER
KONTEJNERY 

BAGRY

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 
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Hlídání dětí

Úklid domácností

Žehlení
Hospodyně na plný úvazek

Nestíháte uklízet? Potřebujete spo-
lehlivou paní na hlídání dítěte? Ob-
raťte se na nás! Budete překvapeni, 
kolik času a starostí Vám taková 
paní ušetří.

www.sluzbyprodomacnost.cz
objednavky@sluzbyprodomacnost.cz
Telefon: 774 603 595

Moderní nábytek a bytové doplňky za skvělé ceny. 
www.tefini.cz, info@tefini.cz

Nábytek
Tefini

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

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

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

SLEV
A

Leden 2013
ve znamení novoročních slev, 
výprodejů a akčních nabídek

vyjde 10. a 24. ledna
uzávěrky inzerce 2. 1. a 16. 1. 2013

!


