
„Sponzorského daru si vážíme, 

a to hned ze dvou důvodů. Jed-

nak nás samozřejmě potěšila výše 

částky. Na druhém, ale ne posled-

ním místě, nás pozvání k převzetí 

finančního daru potěšilo i z toho 

důvodu, že ti, kteří nás i naši práci 

dlouhou dobu pozorují, nám opět 

pomohli. Jedná se o velmi důleži-

tou neformální kontrolu kvality 

naší práce. Dobře ví, že tento 

velkorysý dar utratíme za věci 

potřebné,“ řekl nám po převzetí 

daru primář Dětského domova 

Strančice MUDr. Pavel Biskup.

„Finanční dar nám dovoluje za-

koupit kvalitní pleny na jedno po-

užití pro umístěné děti a nakoupit 

dětské povlečení a ložní prádlo. 

Pokud nám to zbytek finančního 

daru dovolí, pořídíme kosmetické 

prostředky pro děti, např. šampony 

a krémy. Vše raději vyjmenovávám, 

neboť je veledůležité, aby dárci 

vždy věděli, čemu jejich peníze po-

slouží,“ dodává Pavel Biskup.

Hlavní sponzor fotbalu
Marcel Javorský, majitel firmy, 

podporuje nejen Dům dětí ve 

Strančicích, ale také popovic-

ký fotbal, a to v řádech statisíců. 

Jako mladý prošel oddíly hokeje 

i fotbalu, nyní se vrací jako hlavní 

sponzor. „Začalo to půjčováním 

dodávky, abychom odvezli děti 

na zápas, pak přišly na řadu dresy 

a míče. Pak ho kluci pozvali na zá-

pas a vyhráli 8:0 a když to tady vi-

děl, tak to začalo nabírat obrátky,“ 

říká vedoucí mužstva.

A změny jsou vidět na první po-

hled. Nově upravený trávník, re-

konstrukce kabin, nové lavičky pro 

hráče jak na Nou Campu, ozvuče-

ní, opravený kiosek pro občerst-

vení, ale i velmi nadstandardní lé-

kařský dozor na každém domácím 

zápase - to je samostatná kapitola. 

„Všichni vedoucí mužstev prošli 

zdravotním školením, navíc na 

každé utkání  žáků venku i doma 

jezdí dva zdravotníci FC Janoza. 

Jsou to profesionální záchranáři 

vybaveni na vysoké úrovni vč. defi-

brilátorů. Všichni trenéři byli před 

začátkem jarní sezony odborně 

proškoleni. Zdravotníci jsou pří-

tomni při každém domácím utká-

ní v Janoza aréně,“ říká sportovní 

manažer Mgr. František Hotový.

� Jaké jsou další plány 
FC Janoza?  Čtěte na straně 7
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Na Petrklíč zblízka, 
zdálky

JESENICE – Tradiční hudeb-
ní soutěž pro malé a mladé 
hudebníky a zpěváky, jejímž 
zakladatelem je ředitel jese-
nické základní školy Mgr. Josef 
Buchal, v březnu pokračovala 
již 25. ročníkem. Do kulturní-
ho centra přijely stovky dětí 
z okolních škol i z různých 
koutů republiky. Ti nejlepší 
převzali ocenění v šesti ka-
tegoriích. Naše redakce byla 
u toho – v následujícím čísle 
přineseme rozhovor s Josefem 
Buchalem včetně fotografií Ro-
mana Semráda, žáka 9. ročníku 
ZŠ Jesenice.  Zbyněk Pokorný

KRÁTCE

Senioři do 
úsporného 
režimu? 

Troufalé? Možná. Ale nemohu si 

pomoci, pokud vím, kolik peněz 

se asi tak nachází v seniorově 

peněžence, přičemž vycházím 

ze statistik průměrného důcho-

du ve výši 10 000 korun. Pokud si 

novodobý senior nenašetří či jej 

vlastní děti nezajistí, má prostě 

smůlu. To je ta dlouho očeká-

vaná dovolená či leckdy smutné 

„doživotí“? Kdo seniora finanč-

ně podpoří? My „mladí“, jejich 

děti s průměrným příjmem 

23 000? Obávám se, že hranice 

mezi životem bezdomovce a dů-

chodce se stále ztenčuje. Konali 

a činili se v životě poctivě a plati-

li daně, starali se o děti. Proto se 

osobně nemohu zbavit pachuti, 

že trend, který nastal, nutí lidi 

po zbytek života učit se dýchat 

pokud možno méně vzduchu, 

obývat co nejmenší prostor, aby 

se tak stali úspornějšími a sklad-

nějšími pro sebe i společnost. 

Někde jsem četla názor: „dejme 

důchodce do vězení a vězně do 

domova důchodců“. Tato tristní 

myšlenka mne zaujala svým ře-

šením. Naši senioři – rodiče by 

se tak zdarma vykoupali v teplé 

vodě, získali tak dostatek volné-

ho času k procházkám, pravidel-

ný přísun už tak drahých léků, 

zdravotní a stomatologické kon-

troly, dostali by čisté povlečení. 

Oblečení by bylo taky vyžehle-

né a byli by celkově saturováni. 

Měli by přístup do knihovny, tě-

locvičny, k fyzické i psychické te-

rapii, do bazénu a získali by do-

konce právo na další bezplatné 

vzdělávání. Každý senior by měl 

právo na vlastní počítač, televizi, 

rádio a neomezené telefonová-

ní. Paradox? Zeptejte se důchod-

ce, co si o tom myslí. Zločinci by 

vyfasovali to, co jim patří, sou-

časný život českého důchodce. 

Spravedlnost pro všechny. Co si 

o tom myslíte vy? 

vagnerova@nasregion.cz

GLOSA

Zem a hlína není špína
Lesní mateřská školka od září v Kamenici

Štědrý večer

ČR vs zahraničí
V ČR je lesních školek v součas-

nosti okolo 40. Ve světě jsou lesní 

školky ve skandinávských zemích, 

německy mluvících zemích, Velké 

Británii, USA a v Japonsku. Jaké 

jsou zkušenosti ze zahraničí? Jak 

si zahraniční generace dětí z les-

ních školek vede po nástupu do 

základní školy? V cizině jsou prý 

zkušenosti dobré. Podle tam-

ních výzkumů pravidelný pobyt 

skupiny předškoláků v přírodě 

podporuje u dětí odolnost vůči 

nemocem, vytrvalost, vnímavost, 

tvořivost, schopnost koncentra-

ce a spolupráce. Výzkumem byla 

vyvrácena hypotéza, že by děti 

z lesních školek měly ve škole vět-

ší problémy než děti z klasických 

školek. Naopak ve všech sledova-

ných oblastech vykazovaly doved-

nosti nad celkovým průměrem 

třídy. Lesní školky jsou dnes plno-

hodnotnou formou předškolního 

vzdělávání. V sousedním Němec-

ku, kde je jich přes tisíc, na jejich 

provoz dokonce finančně přispívá 

stát. U nás zatím školkovné hradí 

rodiče. V průměru je 10x vyšší než 

příspěvek ve státní školce.

„Samotné zázemí školky – větši-

nou zateplená maringotka, jur-

ta, týpí – je jednoduché a slouží 

pro potřeby odpočinku, hygieny, 

jídla a ochrany při nepříznivém 

počasí.“ Kolik dětí do školky cho-

dí a jak si představit program? 

„V lesních školkách pracují vět-

šinou 2 pedagogové s věkově 

smíšenou skupinou 15 dětí. Co 

se týče programu, budu mluvit za 

naši vznikající školku. Program 

u nás se odvíjí v rytmech. V nej-

širším měřítku je to rytmus přiro-

zených ročních proměn, rytmus 

příprav a oslav tradičních svát-

ků. V nejužším denním rytmu se 

střídají odpočinkovější a aktiv-

nější činnosti, řízené a neřízené 

činnosti. Program je vždy pečlivě 

připravený, protože je ale brán 

zřetel na to, co děti aktuálně za-

ujme, cení se u pedagoga doved-

nost improvizace. Tento detail je 

příkladem toho, že je pro nás dů-

ležitý nejen obsah toho, co dětem 

chceme předat, ale také způsob, 

jak to předáváme. Snažíme se 

o respektující přístup.“

� pokračování na str. 5

Občanské sdružení 

Devětsil usiluje v Kamenici 

o vybudování lesní 

mateřské školy. „Je to 

druh výchovy a vzdělávání 

předškoláků v celoročním 

pravidelném kontaktu 

s přírodou,“ vysvětluje 

koordinátorka Mgr. Veronika 

Zimmelová. Označení lesní 

je synonymem pro to, že 

těžiště aktivního programu 

v těchto školkách probíhá 

většinou mimo jejich zázemí. 

Často to je v lese, ale může 

to být i na louce, u rybníka, 

u potoka, na poli, také na 

exkurzích, výletech, na 

návštěvě kulturních akcí… 

„V lesní školce nevidíme 

konkurenci pro kamenné 

školky, ale vnímáme ji jako 

obohacení současného 

vzdělávacího systému,“ 

říká kamenický starosta 

Ing. Pavel Čermák.
Podle zahraničních vý zkumů pravidelný  pobyt skupiny předškoláků v přírodě podporuje u dětí 

odolnost vůči nemocem, vytrvalost, vnímavost, tvořivost, schopnost koncentrace a spolupráce

Vztah k přírodě – jeden ze základních stavebních kamenů lesních školek

Primář Dětského domova 

ve Strančicích MUDr. Pavel 

Biskup převzal v sobotu 

31. 3. finanční dar od 

firmy JANOZA, jejíž majitel, 

rodák z Velkých Popovic, 

poslední dobou podporuje 

spolky, mezi něž patří hasiči, 

hokejisté a především 

velkopopovičtí fotbalisté, 

kteří od loňské sezony nosí 

na dresu nápis FC Janoza. 

Finanční dar na sportovním 

plese fotbalistů převzali 

rovněž fotbaloví žáci. 

Primář Dětského domova Strančice MUDr. Pavel Biskup (zcela vlevo) převzal na plese FC Janoza z rukou sportovního manažera 

Františka Hotového (druhý zprava) šek na 50 tisíc korun. Kromě podpory dětského domova jde veškerý výnos z aktivit FC Janoza 

na mládež. „To je náš hlavní úkol – všechno podřídit těmto malým capartům, kteří jsou naše budoucnost,“ říká Marcel Javorský, 

jednatel firmy Janoza Foto: Ronald Hilmar Jr.
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Snaživý skautíkSnaživý skautík
soutěž 

o vstupenky

Vestec Vestec 
stíhá stíhá 
PsáryPsáry

Opera Carmen

Ohňostrojem oslavili hráči FC Janoza 

historicky první fotbalový ples

Foto: Zbyněk Pokorný
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 
Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

DOLNÍ BŘEŽANY
6.4. od 19.00 hod.
Šperky: Výroba náhrdelníku techni-
kou studená glazura. Odpočiňte si a vy-

robte si něco pro radost. Cena:180,-Kč, 

rezervace nutná. U Náměstí 712, Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138.

7.4. od 10.00 do 12.00 
a 22.4.  od 15.00 do 17.00 hod.
Trampolína – soustředění s Jitkou Ho-

líčkovou – zajímavé dopoledne/odpoled-

ne plné pohybu, rezervace nutná, cena: 

190,- Kč/1 den. U Náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel.  773 619 138. 

8.4. od 15.00 hod.
Velikonoční koncert. Hudební agen-

tura Tanja Classical Music Agency ve 

spolupráci s OÚ Dolní Břežany, římsko-

katolickou farností Zbraslav a s Arci-

biskupstvím pražský m vás srdečně zve 

v neděli 8. 4. 2012 od 15:00 do Kaple 

Sv.Maří Magdaleny v Dolních Břeža-

nech. Účinkují: Monika Knoblochová 

– cembalo Ondřej Lébr – housle, Petr 

Nouzovský – violoncello. Na programu: 

J. S. Bach, J. Ch. F. Bach, F. Couper-

in, J. Halvorsen, A. Corelli. Rezervace 

a prodej vstupenek na OÚ Dolní Břeža-

ny, paní Neubergová, tel. 241 910 628, 

736 610 102, vstupné 100.-Kč.

14.4. od 10.00 do 13.00 hod. 
Seznamte se s Tarotem – Víte, co je 

Tarot? Nejsou to pouze karty k věštění 

budoucnosti. Přiblížíme si, co všechno 

obsahuje sada 78 karet, projdeme se 

cestou velkých i malých arkán, dozví-

te se mimo jiné také něco o rituálech, 

způsobech výkladů, kartářské etice 

a čtyřech živlech. Cena 250,- Kč, rezer-

vace nutná, min 6 účastníků. U Náměstí 

712,  Dolní Břežany,  www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

14.4. od 9.30 do 11.00 hod.
Pilates blok – Nebaví Vás  poskakování 

při aerobiku a dřina v zapocených po-

silovnách?  Pak zkuste Pilates. Získáte 

krásné držení těla, pěkné tvary a pocit 

pohody! Plusem tohoto cvičení je, že 

Vám dokonale protáhne celé tělo a vy-

lepší náladu. Cena 100,- Kč, rezervace 

nutná. U Náměstí 712,  Dolní Břežany,  

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138.

15.4. od 10.00 hod. 
Nedělní divadlo (p. Matějka, Divadlo 

v Dlouhé) – Kvak a Žbluňk jsou kamará-

di. Cena 50,-Kč/os. Doporučujeme kou-

pit vstupenky v předprodeji na recepci 

MC, počet míst omezen. Po skončení 

představení je hernička z kapacitních 

důvodů uzavřena. Děkujeme realitní 

kanceláři REMAX za fi nanční podporu 

divadelního představení. U Náměs-

tí 712,  Dolní Břežany,  www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel. 773 619 138.

21.4. od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – lektorka: 

Pavla Gaborová – certifikovaná cviči-

telka ZUMBY, rezervace nutná. Změ-

na programu vyhrazena. U Náměstí 

712,  Dolní Břežany,  www.mcbre-

zanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

JESENICE
13. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice , Budějovická 303, 

Jesenice . Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

21.4. 
JESENICKÝ POHÁR – Celostátní soutěž 

v tanečním sportu. KC Jesenice , Budě-

jovická 303, Jesenice . Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

27. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice , Budějovická 303, 

Jesenice . Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

28.4 od 14.00 hod.
Výroční členská schůze Sdružení 
zdravotně postižených. Ve velkém 

sále Kulturního centra Jesenice. 

Všechny členy srdečně zve výbor 

SZP. Legitimace s sebou. Občerstve-

ní zajištěno.

11. 5. od 20.00 hod.
KVĚTINOVÝ PLES. KC Jesenice , Budě-

jovická 303, Jesenice . Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
12. 4. od 17.00 hod.
Smích a pláč Afriky – setkání 

s mladou spisovatelkou Martinou 

Svobodovou v sále Kulturního centra 

v Jílovém u Prahy. Můžete se těšit na 

promítání krátkého dokumentu, au-

torské čtení a besedu nad knihou au-

torky „Smích a pláč Afriky“. Martina 

Svobodová svou knihu popisuje jako 

road-movie po 26 zemích Afriky. Po-

etika, meditace, úžasná setkání, ale 

i okamžiky zoufalství, nepochopení 

a boje se sebou samým i s celým 

světadílem se touto osobitě psanou 

knihou prolínají od začátku do konce. 

Vstupné: 30,- Kč

21.4. od 8.00 do 13.00 hod.
Jílovský jarmark
21.4. od 10.00 hod.
Gabra a harmonikář – live šanson na 

náměstí

Regionální muzeum
Otevřeno: denně mimo pondělí (po-

kud není svátkem), leden – duben 

9-12 a 13-16 hod., květen – srpen 

9-16 hod., září – prosinec 9-12 a 13-

16 hod. Otevírací doba ve štolách: 

sezonní provoz duben – říjen sobo-

ty, neděle a stát. svátky: 10-17 hod. 

(Pro hromadné návštěvy je možné 

po dohodě navštívit muzeum i štoly 

mimo otevírací dobu i mimo sezonu.) 

Vstupné do muzea: základní 40 Kč, 

snížené 20 Kč, rodinné 90 Kč. Ma-

sarykovo nám. 16, tel. 241 950 791, 

www.muzeumjilove.cz, e-mail: info@

muzeumjilove.cz

KAMENICE
19. 4. od 10.15 hod.
JEŽEK, VOSKOVEC, WERICH – Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434. Výchovný pořad pro II. st. ZŠ. 

Vstupné 40,- Kč

KUNICE
7.4. od 10.00 do 15.00 hod.
Velikonoční vítání jara – velikonoční 

zvyky, spousta soutěží a zábavy, akce se 

koná za každého počasí. Hotel Zámek 

Berchtold, www.zamekberchtold.cz

8.4. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

10.4. 
Cvičení s pejsky – Program pro 

MŠ, ZŠ zaměřený  na správné za-

cházení s čtyřnohý mi mazlíčky. 

Možnost návštěvy i předem objed-

nané veřejnosti. Místa rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

14.4. 
Babytenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

18.4. 
Divadélko Špuntík – Divadelní před-

stavení pro MŠ, ZŠ. Možnost návštěvy 

i předem objednané veřejnosti. Místa 

rezervujte na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

21.4. 
Tenisový  turnaj – Čtyřhra pro do-

spělé neregistrované hráče začíná od 

10:00, zápis od 9:30. Rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

25.4. 
Řemesla aneb zlaté české ručičky 

– Program pro ZŠ, kde děti uvidí co 

všechno je nutné pro postavení domeč-

ku nebo rekonstrukci zámku. Možnost

návštěvy i předem objednané veřejnosti. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

28.4. 
Minitenisový  turnaj. Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

30.4. 
Pálení čarodějnic. Hotel Zámek 

Berchtold, Tel: +420 323 665 445

GSM: +420 736 757 577, sportcen-

trum@zamekberchtold.cz, www.za-

mekberchtold.cz

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava fotografi í 

a kreseb Petra Horáčka nazvaná Stro-

my. Na výstavě si prohlédnete fotografi e 

významných jedinců dřevin v parcích 

a zahradách a ilustrační grafi ky jehlič-

nanů. Výstava bude doplněna ukázkami 

ze sbírky šišek Botanického ústavu AV 

ČR. Petr Horáček je autorem Encyklope-

die listnatých stromů a keřů a publiku-

je v řadě populárně naučných časopisů.

Každý pátek od 11. 2. 
od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče 
a děti ve věku 2 – 3 roky. Více infor-

mací na www.sokolovnapruhonice.cz 

nebo tel. čísle 267 310 506

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
11. 4.
Pěvecký kroužek – Místo: DPS Senior 

– jídelna. Začátek: 14:00 hod. DPS Se-

nior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod.

11. 4.
Královny a kněžny na českém trů-
ně a milenky českých králů – Místo: 

DPS Senior – společenská místnost. 

Začátek: 16:00 hod. Vstup zdarma. Na 

setkání se těší Jiřina Kutláková. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod.

16. 4.
Nad Biblí – Jonáš – Místo: DPS Se-

nior – společenská místnost. Začátek: 

16:00 hod. Vstup zdarma. Na setkání 

se těší Hana Zavadilová. DPS Seni-

or. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod. (kancelář 

bude 12. 4. uzavřena)

17. 4.
Hudební hodinka – Místo: DPS 

Senior – společenská místnost. 

Začátek: 16:00 hod. Vstup zdarma. 

Na  setkání se těší Hana Zavadilo-

vá. DPS Senior. Irena Moudrá, tel. 

608 163 722, e-mail: seniorcent-

rumricany@centrum.cz, kancelář: 

DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 

12 – 13 hod. (kancelář bude 12. 4. 

uzavřena)

19. 4.
Kavárnička – Místo: DPS Senior – jí-

delna. Začátek: 15:00 hod. Příjemné 

posezení a popovídání při kávě nebo 

čaji. K poslechu (i tanci) bude hrát har-

monikář. Všichni jste srdečně vítáni. 

Vstup zdarma. DPS Senior. Irena Moud-

rá, tel. 608 163 722, e-mail: seniorcen-

trumricany@centrum.cz, kancelář: DPS 

Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 12 – 13 hod. 

(kancelář bude 12. 4. uzavřena).

20. 4.
Žolíkový klub – Místo: DPS Senior. 

Začátek: 14:00 hod.  DPS Senior. Irena 

Moudrá, tel. 608 163 722, e-mail: se-

niorcentrumricany@centrum.cz, kan-

celář: DPS Senior, čtvrtek 8 – 10 hod., 

12 – 13 hod. (kancelář bude 12. 4. 

uzavřena)

21. 4.
Naši furianti – divadelní představení 

– Místo: Praha – Národní divadlo. Za-

čátek: 14:00 hod. Cena 160 Kč. DPS 

Senior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod. (kancelář 

bude 12. 4. uzavřena)

25. 4.
Pěvecký kroužek – Místo: DPS Senior 

– jídelna. Začátek: 14:00 hod. DPS Se-

nior. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod. (kancelář bude 

12. 4. uzavřena)

26. 4.
Zámek Kačina – Jednodenní zájezd, 

prohlídka zámku a dalších hist. ob-

jektů. Odjezd: aut. zastávka Masary-

kovo nám. (u Labužníka) 8:00 hod., 

aut. zastávka Sukova 8:05 hod., aut. 

zastávka K žel. stanici 8:10 hod., 

aut. zastávka Rychta 8:15 hod. Pří-

spěvek účastníků: 220 Kč. Závazné 

přihlášení do 20. dubna. DPS Seni-

or. Irena Moudrá, tel. 608 163 722, 

e-mail: seniorcentrumricany@cent-

rum.cz, kancelář: DPS Senior, čtvrtek 

8 – 10 hod., 12 – 13 hod. (kancelář 

bude 12. a 26. 4. uzavřena).

Každou středu po 14 dnech
Setkání seniorů v Domově pod Kavčí 

skálou.

Každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.
Cvičení na židlích (paní Tréglová) 

v DPS Senior. 

Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory a dia-
betiky (pan Trojánek) v DPS Senior.

Každé úterý a čtvrtek 
od 18.00 do 20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojá-

nek). DPS Senior.

ŠTIŘÍN
18.4. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma.

20.4. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Ondřej HAVELKA 

a Melody Makers. Tentokráte s novým 

programem pro rok 2012. Vstupné 

300,-/400,-/500,- Kč. Rezervace vstu-

penek na recepci  – Tel.: 255736111.

22.4. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – VERNER COL-

LEGIUM (hoboj, anglický roh, hous-

le, viola, violoncello, fagot). HAYDN 

– BEETHOVEN – MOZART. Vstup-

né 250,- Kč. Rezervace vstupenek na 

recepci  – Tel.: 255736111.

STRANČICE
10. – 14. 4.
Sbíráme elektroodpad – pomozte nám 

překonat náš loňský úspěch, 2. místo ve 

Středočeském kraji v soutěži Ukliďme si 

svět! Od 10. do 14. dubna můžete při-

vézt i velké spotřebiče (pračky, myčky, 

lednice…) ve všední den kdykoli mezi 

7. a 15. hodinou, v sobotu od 8 do 

12 hodin. Sbíráme pouze kompletní 

elektrospotřebiče, tedy vše, co lze za-

pojit do elektrické zásuvky nebo fungu-

je na baterie, i baterie samotné. Malé 

a střední spotřebiče a baterie můžete 

po celý školní rok odevzdat do sběrného 

koše u vchodu pod schodištěm. Nepatří 

sem televizory a monitory, zářivky a žá-

rovky, bojlery, cartridge a autobaterie! 

www.skolastrancice.cz

VELKÉ POPOVICE
úterý až pátek 9 – 17 hod., 
sobota 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212,

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6.

Bruslení s kozlem 
 7. 4.  od 14.00 do 16.00 hod. 

 8. 4.  od 14.00 od 16.00 hod. 

 9. 4.  od 14.00 do 16.00 hod.

14. 4.  od 13.00 do 16.00 hod. 

15. 4.  od 13.00 do 16.00 hod. 

22. 4.  od 13.30 do 15.30 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 

15 let a důchodci – 20,- Kč.  Zimní 

stadion HC Slavoj Velké Popovice.  

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3.4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-
kročilí), se budou konat v sokolovně 

ve Vraném nad Vltavou. Začínáme již 

3.4.2012. Připravila Tělocvičná jednota 

Sokol Vrané nad Vltavou. Podrobnos-

ti naleznete na webových stránkách 

www.sokolvranenadvltavou.cz.

VŠECHROMY
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. 
Prozpěvování s klávesami s Petrou. 
Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. 

Společně si zazpíváme za doprovodu 

kláves spoustu lidových písniček a zná-

má rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbe-

ná dětská říkadla a rozpohybujeme se 

u tanečků. Po svačince si podle zájmu 

vytvoříme něco pěkného z papíru nebo 

přírodních materiálů. Před a po progra-

mu bude volná herna. Vstupné 70,- Kč, 

s permanentkou za 50,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Každá středa od 9.30 do 11.00 hod. 
Keramika pro nejmenší s Míšou pro 
děti od 2 let. Děti si vyzkouší práci s hlí-

nou – tvarování, válení, razítkování, krá-

jení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou 

motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky 

se po přežahu v peci obarví glazurou 

a ještě jednou vypálí.Vstupné 100,- Kč, 

s permanentkou za 70,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Změna programu vyhrazena

bohaté občerstvení zajištěno po celý den  doprovodný a zábavný

program pro malé i dospělé návštěvníky  k poslechu a tanci Vám

zahraje hudba Pepíčka Hotového a od 13 hodin BABOUCI – nejstarší 

jihočeská dechovka

Spojení: autobus č. 341 z Nádraží Modřany do Libně, 

autobus č. 333 a 331 z Budějovické s přestupem v D. Břežanech na bus č. 341.

Další info: Jaroslav Fejfar - 241 940 773, 241 940 107, Pavel Veselý 737 920 529,

František Hruška 608 434 191.

Příspěvek na celý den této akce 

je 50 Kč/osoba. Hlavní sponzor akce

AGROMEX s.r.o

 6:00  –   8:00  sraz sběratelů a traktoristů v Libni

 8:00  výjezd traktorů z Libně do Libře

 8:30 – 10:00  výstava traktorů na návsi v Libři

 9:30 – 10:30  průjezd motocyklů obcí Libeň

 10:30 – 11:30  průjezd automobilů obcí Libeň

 11:30 – 15:00  průjezd historických traktorů obcí Libeň

Po každém průjezdu následuje výstava strojů.

Srdečně Vás zveme dne 28. dubna 2012 na 

6. ročník výjezdu a výstavy 
historických traktorů

 Majitelé historických Obec Sbor dobrovolných

 traktorů Libeř-Libeň hasičů Libeř

• Prodám novou plno digitální, 

manuální líheň pro drůbež na 

60 ks vajec, vice info na www.

levnelihne.cz,  cena 3150 Kč, 

tel: 733 483 672, líheň pošlu na 

dobírku s návodem, postupem 

i se zárukou.

• Chcete se zdravě a natrva-

lo zbavit přebytečných kilo-

gramů? Pod vedením Vašeho 

osobního wellness poradce to 

hravě dokážete. www.hubnete.

cz/jakbytfit, Tel.: 775 316 567

• Hledáte práci z domova? Na-

bízíme...časovou nezávislost, 

odměny na úrovni, práce vede-

ná z domu.www.cinnostdoma.

cz/primaziti, Email: primazi-

ti@gmail.com 

• NÁVŠTĚVY VETERINÁŘE u Vás 

doma. 20 let praxe. Bez stresu 

z dopravy a čekání, individuální 

přístup. Zázemí moderní klini-

ky. Tel.: 723 017 987

• www.pracujdoma.info.

Zaškolíme

ŘÁDKOVÁ INZERCEŘÁDKOVÁ INZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

rozvoz osob a jídel 

www.stirinskastodola.cz

RODINNÉ A FIREMNÍ
AKCE, ŠKOLENÍ

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

Pletení pomlázek, 
malování vajíček 
a mnoho soutěží 

a legrace.
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„Stejně tak jako před ním Boris Jir-

ků, bratři Saudkové, Zdeněk Lhota, 

Ivan Komárek nebo Aleš Lamr, ti, 

kteří tu vystavují, se sem vrací a líbí 

se jim tady. Je tu příjemné prostře-

dí a já se sem snažím přivést zají-

mavé malíře,“ říká na úvod kurátor 

výstavy doktor Libor Gronský.

„Michal je pro mě jednoznačně 

špička figurálního malířství ne 

české, ale minimálně evropské 

scény a patří mezi TOP 10 sou-

časné české malby. Na jeho obra-

zech plných barev objevíte příběh, 

je tam vždycky nějaký jinotaj, je 

tam vtip a to je to, co mě na nich 

baví. V době, kdy řada bývalých 

východoněmeckých malířů pro-

dává obrazy za miliony, jsou beze-

sporu obrazy Michaela Rittsteina 

dobrá investice,“ dodává doktor 

Gronský, který v areálu Park Ho-

liday pořádá již 11. výstavu špiček 

současného českého malířství. 

Zbyněk Pokorný

z obcí 3Čtvrtek 5. 4. 2012 • JV 7

KRÁTCE KRÁTCE

Narozeniny oslaví 
s Petrem Kolářem 

DOLNÍ BŘEŽANY – Koncert 

učitelů a žáků pořádá Základní 

umělecká škola Harmony ve 

spolupráci s Římskokatolickou 

farností Zbraslav při příležitos-

ti 1. narozenin ZUŠ Harmony. 

V programu vystoupí učite-

lé, žáci a vzácný host, zpěvák 

Petr Kolář. Více informací 

najdete na stránkách školy 

www.zus-harmony.cz.

Program:

• Oldřich Topolczan, saxofon 

– Valentine  • Kristýna Vese-

lá, flétna – Arcangello Corelli 

– Sonata A moll  • Jana Bíno-

vá Koucká, soprán – Alleluia

• Zuzana Fischerová, klavír 

– J. S. Bach – Menuet  • Pě-

vecký sbor pod vedením 

Zuzany Radové – Písničky 

z pohádky  • Tereza Loušo-

vá, klávesy – Óda, Beetho-

ven  • Jana Bínová Koucká, 

soprán – J. A. Mozart – Lau-

date dominum • Karel Do-

ležel, kytara – Ferdinando 

Carulli – Präludium C-Dur, 

Wälzer A-Dur  • Jana Bínová 

Koucká, soprán – C. Franck 

– Panis Angelicus • Oliver La-

reya, klavír – Amazing Grace 

• Aida Mujačič, zpěv – Malka 

moma, si sa Bogu moli  • Jan 

Alán, housle – Adagio /Čtve-

ro roč. období/ L‘Inverno 

– Vivaldi  • Adéla Šponero-

vá – Chopin – Fantasie-im-

promtu cis moll

Kdy: 18. 4. 2012 18 hod.

Kde: Kaple sv. Máří Magda-

lény – Dolní Břežany

Vstupné: dobrovolné

(pok)

Pomozte při pátrání
JÍLOVÉ U PRAHY – Policisté 

bezvýsledně pátrají po pěta-

sedmdesátiletém muži, který 

bydlel v chatové osadě Luka 

pod Medníkem ve své rekre-

ační chatě. Pohřešovaný Li-

bor HILLER, nar. 5. 3. 1937, 

je zdánlivého stáří 80 let, hu-

bené 173 cm vysoké postavy. 

Má hnědé oči, krátké proše-

divělé rovné vlasy s částeč-

nou pleší, pod nosem má 

prošedivělý hustý knír. Na 

levé ruce mu chybí první člá-

nek ukazováčku. Pohybuje 

se pomalou chůzí s mírným 

nachýlením dopředu. Poli-

cistům se podařilo zjistit, že 

se v úterý 20. března 2012 

v dopoledních hodinách po-

hyboval na vlakovém nádra-

ží v Lukách pod Medníkem 

a ve středu 21. března po po-

ledni naposledy telefonoval 

se svou sestrou. Od té doby 

nepodal nikomu z okruhu 

svých známých ani z rodiny 

zprávu a jeho mobilní tele-

fon je nedostupný. Vzhle-

dem k jeho současnému 

zdravotnímu stavu by mohl 

mít vážné zdravotní kompli-

kace, proto se policisté obra-

cejí na širokou veřejnost se 

žádostí o pomoc při pátrá-

ní po pohřešovaném muži. 

Linka policie: 974 882 476 

nebo bezplatná linka Policie 

ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa, 

PČR Praha venkov – Jih 

Třetí nejlepší
VESTEC – Na slavnostním 

ceremoniálu, který proběhl 

v pondělí 26. března 2012 

v Praze, byly vyhlášeny vý-

sledky krajského kola Stře-

dočeského kraje soutěže 

Zlatý erb 2012. Mezi třemi 

nejlepšími obecními weby 

se umístily stránky www.ves-

tec.cz. Pro Vestec je to již ně-

kolikátý úspěch v soutěži. Za 

náš region bojovaly ve stře-

dočeském kole také stránky 

Jesenice a Senohrab.

Pořadí dle soutěžních 

kategorií:

Nejlepší webová stránka

obce:

1. Vysoký Chlumec (http://

www.vysoky-chlumec.cz)

2. Jíloviště 

(http://www.jiloviste.cz)

3. Vestec 

(http://www.vestec.cz)

Charita pro děti
JESENICE – Ve čtvrtek 

17. května v odpoledních 

hodinách (14 – 18 hodin) 

budeme v jesenické ško-

le Sunny Canadian School 

pořádat prodej použitých 

věcí, jako jsou kočárky, au-

tosedačky, dětské oblečení, 

knihy, hračky, hry, dětské 

sportovní vybavení a jiné. 

Peníze z této charitativní 

akce budou použity k po-

krytí stipendijního studij-

ního programu nových SC 

studentů. Věříme, že tato 

akce bude pravidelnou kaž-

doroční akcí, která vám po-

může při “jarním úklidu do-

mácnosti” a ještě pomůže 

jiným z naší komunity. Po-

kud máte zájem o dobrovol-

nou pomoc při organizaci 

této akce, prosím hlaste se 

na recepci ZŠ u paní Karin 

Branýšové. Věci k prodeji 

můžete nosit již nyní, a to 

opět na recepci ZŠ. Pokud 

máte vy nebo vaše společ-

nost zájem o sponzorství 

jako takové, prosím hlaste 

se v ředitelně školy.  

Dr. Jitka Stiles, 

ředitelka Sunny Canadian School

Nehoda při kácení
JÍLOVÉ U PRAHY – V pon-

dělí 26. 3. odpoledne zasa-

hovali jeseničtí záchranáři 

nedaleko Jílového u Prahy 

u muže, na kterého spad-

la část topolu při kácení. 

Muž byl v krátkodobém 

bezvědomí. Při příjezdu 

sanitního vozu byl už při 

vědomí a se zdravotníky 

komunikoval. Po ošetře-

ní a kontrole zdravotního 

stavu byl transportován 

leteckou záchrannou služ-

bou do pražské Střešovic-

ké nemocnice.

ZS Středočeského ráje

Festival amatérské 
malby

ŘÍČANY – Komise Festiva-

lu amatérské malby upo-

zorňuje všechny příznivce 

malby a ostatních výtvar-

ných disciplín, že během 

měsíce dubna je nutno 

předložit svá díla pro výběr 

k účasti na již 5. ročníku 

květnového festivalu. Vy-

braná díla budou po celý 

květen vystavena ve výstav-

ním prostoru galerie. Cena 

za vystavení 1 výtvarného 

díla je 100 Kč do 1 m2 (max. 

počet vystavených děl od 

jednoho autora jsou 3 ks). 

Festival pořádá občanské 

sdružení Říčanský lůvr 

v galerii Kotelna. Ukázky 

své tvorby mohou zájem-

ci zasílat během dubna na 

e-mail: galeriekotelna@se-

znam.cz. Festival pořádá 

občanské sdružení Říčan-

ský lůvr v galerii Kotelna.

 www.galeriekotelna.cz

Na D1 hořelo
Ve středu 28. 3. přesně 

v 17:00 zasahovala jednot-

ka hasičů z Říčan u požáru 

osobního vozidla na dálnici 

D1 na 9. kilometru ve směru 

na Brno. Požárem byla zasa-

žena motorová část vozidla. 

Hasiči provedli likvidaci po-

žáru pomocí vysokotlakého 

proudu. Příčina požáru je 

předmětem dalšího šetření 

příslušníků ZPP.

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

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

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

INZERCEINZERCE

Zpocená veverka nad ZLATO

K snídani měli bezpečnost

BENICE – „Letos v lednu, 
jak byla teplá zima, psali 

v novinách: Prahou bloumají 
ježci a netopýři a nemohou 

spát. No a já si říkal, že 
ty veverky na tom asi 

taky nejsou nejlíp. Takže 
je to vlastně autentický 

obraz letošní teplé zimy,“ 
komentuje na úvod vernisáže 
malíř Michael Rittstein obraz, 

který dal jméno výstavě 
v benickém sportovním 

centru Park Holiday.

Další velký úlovek kurátora Libora Gronského (vpravo). Mistr současné české malby Michael Rittstein v benickém Park Holiday 

zahájil výstavu obrazů a kreseb nazvanou Zpocená veverka Foto: Zbyněk Pokorný

PARK HOLIDAY

Květnového povstání 194

Praha 10 – Benice

tel: +420 267 268 111 (recepce)

www.parkholiday.cz

Carmen v Průhonicích
aneb Klasika pod hvězdami se stěhuje ze Štiřína do Průhonic

„Letošní třetí ročník připravuje-

me v průhonickém parku u bý-

valé hájenky. Po dvou letech na 

zámku Štiřín se letošní premiéro-

vé představení uskuteční v Prů-

honicích, především z prostoro-

vých důvodů. Zkrátka, tak velké 

pódium se na štiřínské ná-

dvoří nevešlo,“ říká Pavla 

Filipová. Průhonická 

premiéra proběh-

ne 20. července. Představení se 

uskuteční za každého počasí. 

Klasika pod hvězdami, stejně tak 

jako vloni a předloni, poté pokra-

čuje na dalších deseti zámcích 

v celé republice až do 24. srpna.

„Vstupenky koupíte na poklad-

ně Průhonického zámku a v síti 

Ticketart. Informace o minulých 

ročnících včetně toho letošního 

najdete na stránkách www.kla-

sikapodhvezdami.cz, kde si už 

nyní můžete v anketě sami vy-

brat operu pro rok 2013!“ – hla-

sování bude ukončeno 15. 7. Ale 

to není vše. Pro čtenáře Našeho 

REGIONu máme dva lístky do 

soutěže,“ dodává Pavla Filipová.

PRŮHONICE – Třetí ročník velkolepého operního představení 

pod širým nebem pokračuje tentokrát v průhonickém parku. 

Více než 2 500 diváků bude mít neopakovatelnou možnost 

shlédnout nastudování klasiky nejklasičtější, Bizetovy opery 

Carmen v podání předních operních umělců. I tentokrát 

tuto nevšední podívanou připravuje Pavla Filipová, ředitelka 

umělecké agentury Art Triton.

Co vás čeká 20. července?
Špičkoví interpreti

120členný sbor

16členný dětský sbor

Živý orchestr

Jeviště 12 x 10 m

Velkoplošná projekce 6 x 4 m 

vč. titulkovacího zařízení

Cattering

Již tradičně závěrečný ohňostroj

JAK VYHRÁT?
Odpovězte do konce dubna na soutěžní otázku: 
Jaká opera byla uvedena při prvním ročníku Klasiky pod hvězdami? 
Autor padesáté správné odpovědi v pořadí vyhrává dva lístky na premiéru Carmen 
20. 7. 2012 v Průhonicích. Cenu osobně předá ředitelka Art Triton Pavla Filipová. 
Odpovědi posílejte mailem na pokorny@nasregion.cz.SO

UT
ĚŽ

Hlavním tématem byla „Bez-

pečnost obcí a pro obce“. Setká-

ní bylo bohaté na náměty a po 

každé prezentaci zástupci obcí 

bouřlivě mezi sebou i odborníky 

debatovali o praktických strán-

kách zabezpečení obcí a měst 

a péči o bezpečnost obyvatel.

Z odborníků na setkání vystou-

pili zástupci policie České re-

publiky, navázal JUDr. Václav 

Růžička, generální ředitel spo-

lečnosti ALKOM security s prak-

tickými poznatky o bezpečnost-

ním zabezpečení osob, majetku 

a informací. S velkým ohlasem 

se také setkaly prezentace zá-

stupců místního hasičského zá-

chranného sboru.

Starostové také jednali o možnos-

ti podílet se na podpoře péče o re-

gionální kulturní památky, jejíž 

metodiku přednesl Mgr. Tomáš 

Brabec ze sdružení Zlenice a hos-

tující starosta z regionu Posázaví 

Ing. Pavel Pangrác ze Senohrab. 

Podporu představili nad konkrét-

ním projektem záchrany zbytků 

středověkého hradu Hláska.

Setkání se zúčastnily jak malé, 

tak i velké obce - představitelé 

obcí Světice, Dobřejovice, Bře-

zí, Babice, Doubek, Svojetice, 

Zvánovice, Mnichovice, Kuni-

ce, Psáry, Průhonice, Čestlice, 

Pětihosty, Sulice, Modletice, 

Říčany, Louňovice, Velké Popo-

vice, Mukařov, Strančice, Stru-

hařov, Kamenice, Radějovice, 

Senohraby a Petříkov. 

Mgr. Ludmila Třeštíková, 

MAS Říčansko o.p.s.

KUNICE – Pětadvacet 

starostek a starostů 

a desítka zastupitelů z obcí 

patřících k regionu místní 

akční skupiny Říčansko 

se sešlo v úterý 6. března  

v hotelu zámku Berchtold na 

společném rokování.

Loni na Štiříně znělo Verdiho 

Nabucco, vášnivá opera 

plná hitů, z nichž se 

mnohé dostaly 

pod kůži i od-

p ů r c ů m 

opery
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ČERSTVÉ A POCTIVÉ 
PEČIVO V MLADÍKOVĚ

Vychutnejte si Velikonoce s naším pečivem! 
Na Velikonoce pro Vás pečeme 
mimo stálého sortimentu 
i tradiční mazance 
a jako novinku máme nachystány 
nešizené velikonoční zajíčky 
z poctivého třeného těsta.

Mladíkov, Nákupní 1127, 
Jesenice u Prahy 
Jesenice u Prahy, Budějovická 1008, 
Horní Počernice, Náchodská 708, Praha 9
Praha 1, Perlová 8 www.staroceska.cz

7392_Chevroler_dealer_Srba_284x52_v2.indd   1 15.3.12   13:06

BARVY SPECIÁL VINECKÝ s.r.o.
JESENICE

VÁŠ TRADIČNÍ PRODEJCE NÁTĚROVÝCH HMOTK
 P

R
O

D
E

J
N

Ě
 

Otevřeno: Po - Pá  8 – 17
           So  8 – 12

JESENICE, 
za Kulturním domem
e-mail: barlak@centrum.cz
tel.: 241 932 606

Příjezd zleva 
Kulturního domu

NOVÝ PŘÍJEZD 

Budějovická

Kulturní dům
OÚ Jesenice

Albert

U 
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P

BAMBULE Dolní Břežany, 
Pivovarský Dvůr, Pražská 636

Po-Pá:  9 – 19 hod.

So-Ne:  9 – 18 hod.

BAMBULE HyperAlbert, 
1 patro, Průhonice/Čestlice

Po-Ne:  9 – 21 hod. 

Dětský koutek s profesionální péčí

BAMBULE OC CHODOV, 
Roztylská 2321/19, Praha 4

Po-Ne:  9 – 21 hod.

Kuba nemůže najít správnou (nepřekříženou) cestu k vajíčku, vezmi si nějakou výraznou pastelku 

a pomoz mu. Potom můžeš celý obrázek vybarvit veselými jarními barvami... 

Autorka: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín 

Pojdte, budeme si hrát  

ALLTOYS, spol. s r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Jaro je opravdu již tady a láká 

k vyjížďce do parků a zahrádek. 

Velký výběr šlapacích traktůr-

ků značky FALK pro děti již od 

2 let je v nabídce v prodejnách 

BAMBULE Království hraček. 

Traktůrky i od-

rážedla jsou 

vyrobeny z vy-

soce kvalitní-

ho plastu, mají 

stabilní kon-

strukci. Dovoz 

z Francie. 

Více báječných 

hraček na za-

hradu a na pí-

sek naleznete 

také na e-sho-

pu  www.bam-

bule.cz

BAMBULE Království hraček-

nabízí další skvělé hračky pro 

tvořivé děti!

BAMBULE nemusí být jen 

to cosi střapatého, co mívá-

te na čepici, BAMBULE může 

být také něco, kam vejdete 

a už se Vám a ještě více Va-

šim dětem nebude chtít odejít.

www.bambule.cz

Jaro láká do terénu!

INZERCEINZERCE

• bezpečné a rodinné prostředí

• důraz na morální principy a hodnoty

• malé třídní kolektivy

• zdravý životní styl

• velmi kvalitní vybavení a zázemí

BEZPEČÍ A MORÁLNÍ HODNOTY

 Elijáš
křesťanská základní škola  
a mateřská škola

Baarova 360, Praha 4 – Michle, tel.: 733 733 233, 
reditel@zselijas.cz, www.elijas.cz

Elijas_inzerat.indd   1 29.2.2012   12:28:37

Keramické kurzy pro dospělé

Upřednostňuji vícehodinové kur-

zy, kde mohu v klidu poradit a po-

moci, kvalitu práce a výrobků před 

kvantitou a hlavě originální ná-

pady před kopírováním. Myslím 

si, že pod mým vedením mohou 

i začátečníci vytvářet krásné jed-

noduché i složitější výrobky pro 

potěšení své i pro radost přáte-

lům, které obdarují. Současně 

kurzy představují oázu klidu 

a přinášejí relaxaci a zklidnění po 

týdenním „šrumci“. 

Co se týká vlastní tvorby, nej-

raději vytvářím volné 

objekty s pří-

rodní a hudeb-

ní tematikou, 

v y u ž í v á m 

k o n t r a s -

tu různě 

b a r e v n ý c h 

hlín, engob 

a oxidů kovů, 

řidčeji glazur. 

Když uzraje čas, 

pořádám výstavy, 

buď sama či ve spo-

lečnosti spřízněné výtvar-

nice či fotografky.

Jak vidí mé kurzy ti, které 

učím, přináší názory sa-

motných účastnic níže. 

Alena Volková Balvínová (PR), 
keramika@volbal.cz,  tel. 776335114

1. Z práce rychle pro syna do 

školky, nákup „co k večeři“, 

pro druhého syna na florbal, 

domů, nějaká ta pračka, žeh-

lička, úkoly, večeře. „Klidné“ 

všední odpoledne.

Jednou za 14 dni je to jinak. 

Přijedu domů a v 17:30 hod. 

jdu k sousedce, kde jednodu-

še přepnu. Uvaříme kafe, čaj, 

vyndáme hlínu a 3 hodiny 

jsme prostě jinde. Alena naučí, 

poradí, pomůže, vyslech-

ne – jednoduše ře-

čeno: tenhle kurz 

má cenu.

Dnes již znám 

termíny jako 

šamotka, gla-

zura, burel, 

přežah a po 

dvou letech 

tvoření jsem 

už na nějaká 

svá díla patřičně 

pyšná. Hřeje mě, 

když moji přátelé mají 

doma svícny a kachle, 

které jsou jedinečné.

Tuto oázu klidu doporučuji 

všem bez rozdílu. Žena, muž, 

nezáleží na talentu ani fanta-

zii. Přijďte! 

Renáta Hejduková, sousedka ze Zlatník

2. Nikdy by mne nenapadlo, že 

bych se mohla věnovat kerami-

ce. Ale na pozvání své profesní 

kolegyně Aleny Volkové Balví-

nové jsem to zkusila. A nelituju. 

Po počátečních „adaptačních 

problémech“, kdy jsem si poprvé 

zkusila práci s hlínou a základní-

mi technikami, jsem už zůstala. 

Výrobky z prvních lekcí byly jako 

práce malého dítěte. Poté přijde 

fáze dospívání a první práce, kte-

ré mohu dát jako dárek, vyzdobit 

si s nimi byt a chalupu.  Pak při-

jde pátek, vypnu počítač a jedu 

do Zlatník. Vezmu si pracovní 

zástěru a při čaji nebo kávičce se-

dím v dílně s ostatními keramiky 

amatéry a užívám si začínajícího 

víkendu, relax při práci s hlínou 

a příjemnou společnost. 

Hana Skálová z Prahy

3. Na keramické kurzy k Aleně 

Volkové Balvínové chodím už 

od roku 2003, nejprve jsem na-

vštěvovala sobotní kurzy ve Sto-

důlkách. Přestávku jsem měla 

jen během mateřské dovolené.  

Když se Alena přestěhovala do 

Zlatník, ráda jsem využila mož-

nosti se z mateřských povinností 

na chvíli „utrhnout“ a jednou za 

dva týdny strávit příjemně a kre-

ativně zasloužený volný čas.

Moje holčička povyrostla a za-

čala se mnou jezdit za tetou 

Alenkou do keramiky. Ještě jí 

nejsou tři roky a o velké tvor-

bě se zatím mluvit nedá, navíc 

malé děti se nedokážou sou-

středit déle než na dvacet minut 

vcelku, ale i tak se tam s hlínou 

seznámí, vytvoří za mé pomoci 

něco jednoduchého, učí se pra-

covat, učí se malovat štětcem 

a barvičkami a za čas vidí, jak 

vypadá hotový výrobek. Jednou 

za měsíc se do Zlatníků vypra-

víme na celý den, kde obě strá-

víme čas v příjemném tvůrčím 

prostředí ve společnosti dal-

ších „tet“, které vytváří svá díla. 

Alenka má individuální pří-

stup, dokáže poradit začáteč-

níkům i pokročilejším, přitom 

ponechává prostor pro vlastní 

nápady. Ale vždy je ochotná 

při jejich realizaci pomoci ne-

jen radou, ale i zkušenou rukou 

odborníka, aniž by byl narušen 

původní „autorský ráz a ruko-

pis“, který si každý, kdo se kera-

mice věnuje byť jen amatérsky, 

za čas vybuduje. 

Eva Březinová z Prahy

ZLATNÍKY – Od roku 

2008 vedu ve Zlatníkách 

keramické kurzy ve své 

soukromé keramické dílně. 

Keramické tvorbě se věnuji 

přes 35 let. Vrozená trpělivost 

a chuť pomoci, doplněná 

schopnostmi získanými 

v mnoha seminářích pro 

pedagogy a výtvarníky 

v Keramickém ateliéru KVAK 

i na letních soustředěních 

na Střední průmyslové škole 

keramické v Bechyni, láká 

na mé kurzy nejen zájemce 

z okolních obcí, ale do Zlatník 

neváhají jezdit i ti, které jsem 

učila dříve v Praze.

Keramické kurzy ve Zlatníkách? „Je to dobrá možnost, jak se nachvíli utrhnout od 

mateřských povinností,“ říkají mámy, které kurzy navštěvují
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy hnědého uhlí od 1. 4. 12 – 31. 5. 12. 

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 

www.uhlinemcova.cz

 polévky, hotovky, saláty, řeznické pochoutky  
 možnost vzít jídlo s sebou 
 vaříme obědy pro firmy, závoz zdarma  

 od 20 obědů a zároveň do 15 km od V. Popovic,
 ostatní doprava dohodou
    Pondělí – Pátek 6.30 – 17.00 

reznictvikadlec@seznam.cz  www.reznicka.jidelna.sweb.cz

Ringhofferova 657 naproti pivovaru Velké Popovice

ŘEZNICKÁ JÍDELNA 

Kadlec Petr

 PRODEJ  PRONÁJEM

 MONTÁŽ  DOPRAVA

602 283 623 
323 641 125

Průmyslová 50, Strančice

LESENI.CZ

Z běžné zástavby ulice Do Říčan 

nijak zvlášť nevyčnívá. Stejně tak 

na působí i vstup do restaura-

ce. Vstoupíte otevřenými vrátky, 

vezmete za kliku. Pocit, jako když 

vcházíte domů. Žádné tápání, 

ihned se vás ujme číšník a uvede 

ke stolu. Usadíte se za doprovo-

du decentní hudby, která neruší 

hovor u stolu a očima začínáte 

studovat útulně zařízený interiér. 

Smysl pro barevné ladění mal-

by a dřevěného obložení se nedá 

přehlédnout. To vše doplňují 

drobnosti, které celý prostor dopl-

ní. Ať již stylový věšák na oblečení 

či obyčejně vypadající dřevěná 

bedýnka s nápisem Opus One. Co 

to asi může být? Svou zvědavost 

můžete uspokojit dotazem na 

personál, jistě se dočkáte zasvě-

cené odpovědi. Je to totiž jedna 

z priorit, které si majitelé restau-

race – pan Jiří Doksanský a Jan 

Hudeček stanovili. Restaurace je 

již druhým rokem zařazena mezi 

Grand restaurant. Aby mohli 

svým zákazníkům nabídnout pr-

votřídní zážitek, snaží se ve všech 

směrech upřednostnit kvalitu nad 

kvantitou. Sem patří každodenní 

nákup čerstvých potravin, kte-

ré se v uvedený den spotřebují. 

Výmluvný je v tomto směru fakt, 

že v kuchyni nenajdete mrazák. 

A proto, plánujete-li restauraci 

navštívit v hojnějším počtu, určitě 

si předem zamluvte místa.  

Degustace vín
Na každý měsíc je připravena 

zajímavě pojatá, tematická de-

gustace vín. Vše, co vás v tomto 

směru zajímá, zodpoví someliér 

restaurace Musta koira. Březen 

byl ve znamení španělských vín, 

na 14. a 26. dubna je připraveno 

téma „Ročník 2011 – svět a ČR“. 

Stále nové menu
Kvalitu a čerstvost jídel lze vyčíst 

i ze skladby menu, které se stále 

obměňuje. Pochutnat si můžete 

na zrakově i chuťově vyladěných 

dobrotách. Například na steaku 

z brazilské roštěné, podávaném na 

bramborových kostičkách s jarní 

cibulkou, slaninou a sušenými 

rajčaty, francouzské cibulačce či 

na grilovaném skotském lososu 

se šlehanou bramborovou kaší. 

Už vám pracuje fantazie? To je jen 

malá ukázka z denních menu, pro-

tože díky sezónnosti surovin zde 

ochutnáte pokaždé něco jiného. 

Kromě „stálého“ jídelního lístku si 

můžete vybrat ze tří jídel polední-

ho menu – ryby, steaky, těstoviny 

za skvělou cenu 89 a 129 korun. 

Samozřejmě i s polévkou.

Král kuchyně
A kdo veškeré pokrmy s láskou při-

pravuje? Šéfkuchař Jan Hudeček, 

který kuchařskému oboru zůstal 

věrný od studií. Již jako student 

zahájil svou praxi v Hotelu Inter-

Continental Praha. Následovala 

cesta do zahraničí, kde sbíral cen-

né zkušenosti. Srdeční záležitostí 

se pro něj stalo seversky nádherné 

Finsko. A jsme u názvu restaurace 

– Musta koira je finsky černý pes. 

Je to značka, kterou si majitelé 

zvolili. Je v ní láska k oboru a práci 

s lidmi, ale i vzpomínka na finské 

vyhlášené restaurace.  S touto de-

vízou ji team Musta koira vypusti-

lo do světa. A po mém zážitku z re-

staurace si myslím, že jí do vínku 

dali dobrý základ. Kuchyně Musta 

koiry je vyhlášena úpravou všech 

druhů mas a ryb. Zvládá servíro-

vání steaků, předkrmů, lehkých 

salátů a domácích dezertů. To 

vše jen z čerstvých a kvalitních 

surovin. A co byl největší zážitek 

pro mne? Je těžké něco nadřadit. 

Jedničku si zasloužilo celé menu 

– lehké, na oko krásné, vynikající 

chuti. Ale tu pomyslnou hvězdič-

ku bych dala pstruhovi bez kos-

tí! Opečený s lehkou kůrčičkou, 

zdobený čerstvými bylinkami a ve 

spojení s našlehanou bramboro-

vou kaší musel vyhrát. Ochutna-

la jsem ho na doporučení pana 

Jiřího Doksanského a myslím, že 

se musel bavit, když viděl, jak mi 

chutná. Pane šéfkuchaři, vynikají-

cí!  A jako sladká tečka byla další 

mňamka  – vlastní receptura pana 

šéfkuchaře, která asi brzy opustí 

stěny restaurace a pod značkou 

Musta koira bude dobývat svět. 

A co, že ta dobrota byla? Přijeďte 

a tajemství odhalte sami. Dojmů 

jsem plná, prostor pro článek je 

však omezený. S čistým svědomím 

ale všem gurmánům běchovickou 

restauraci Musta koira doporučuji 

a budu velmi ráda, pokud mi na-

píšete své chuťové zážitky.

Více na www.musta-koira.cz 

nebo na tel.: 725 004 522.

Ivana Kučerová (PR)

Restaurant – tak trochu jinak  

Zem a hlína není špína

Doporučujeme zarezervovat si 
místo a PŘIJĎTE SI POCHUTNAT

Velikonoční pečené jarní  kuřát-
ko s kopřivovou nádivkou 

 7. a 8. dubna

BĚCHOVICE – Čas od 

času mívám chuť zažít 

něco nového, alespoň na 

chvíli opustit každodenní 

stereotyp. Někdy stačí 

procházka, jindy něco na 

zub nebo výlet do neznáma. 

Možností je mnoho. Pokud 

to máte podobné, zkuste 

si udělat výlet do Běchovic. 

Jen pár minut chůze pěšky 

z vlakového nádraží a jste na 

místě.  Pro motoristy je zde 

menší parkoviště. Restaurant 

Musta koira – příjemné 

prostředí s profesionální 

obsluhou. Račte vstoupit.

V restaurantu Musta koira vzniklo společné foto (zleva): Jiří Doksanský (majitel a ma-

nager), Jaroslav Gryč (someliér), Jan Hudeček (majitel a šéfkuchař), Pavel Sapík 

(restaurant Zlatá studna) a Michal Motyčka (manager)

7. 4. –  9. 4. velikonoční menu: 

Otevírací doba:
PO – ČT 10 – 22
PÁ 10 – 23  
SO 11 – 23
NE 11 – 22 

Újezd u Průhonic, Ke Mlýnu 1 
Tel.: 272 690 002  Mobil: 777 336 805
e-mail: g.radev@seznam.cz
rehakova.provoz@seznam.cz
www.radev.eu/restaurace

Přijďte ochutnat naši 
vynikající selskou kuchyni!

Opět 
točíme 
Plzeň 12°

MOŽNOST PRONÁJMU 
RESTAURACE

na svatební nebo narozeninové
oslavy a firemní akce

 7. 4. od 19.00 živá kapela BYZONI
 7. 4. –  9. 4. velikonoční menu: AKCE

Užitná plocha 145,36 m2,  
velikost pozemku 1050 m2.  

V ceně stavby započítána studna včetně osazení 
čerpadlem, vytápění ve formě tepelného čerpadla 

v kombinaci s elektrokotlem a zabezpečovací systém 
Oasis s připojením na bezpečnostní službu. 

Kontakt: Nikola Bystrá 725 365 157 bystra@auri.biz 
cena: 5 950 000 Kč (při rychlém jednání sleva).

NABÍZÍM K PRODEJI 
nízkoenergetický patrový dům

v Těptíně (obec Kamenice).

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

PRODÁM
5 stavebních pozemků,
od 1180 m2 do 1500 m2 

v kú Těptín.

Kanalizace, voda, 

elektřina u pozemků, 

plyn 50 m od pozemků.

Klidná lokalita 
blízko lesa.

Tel. 721 980 914

� pokračování ze str. 1

Jací rodiče mají zájem o lesní 

školku? Veronika Zimmelová od-

povídá: „Rodiče jsou většinou zři-

zovateli lesních školek. Je to i náš 

případ. Z toho vyplývá naše ochota 

se na životě školky aktivně podílet. 

Právě na organizačních schůzkách 

probíráme, jaká by školka pro naše 

děti měla od září být a co je pro to 

zapotřebí udělat.“ Koordinátorka 

projektu vysvětluje, že po práv-

ní stránce je Devětsil občanským 

sdružením lidí se zájmem o kva-

litní předškolní vzdělání svých dětí 

v celoročním pravidelném kontak-

tu s přírodou. V rámci tohoto zá-

jmu jsou hledány prostředky na re-

alizaci a je hospodárně vynakládán 

veškerý příjem. Na závěr dodává: 

„Rozhodující pro tuto neziskovou 

aktivitu je také to, jak se podaří na-

vázat spolupráci s příslušnou obcí. 

My máme v Kamenici dobrou zku-

šenost.“ (více na www.devetsil.eu) 

Lesní MŠ Devětsil uvítá
rodinu se zájmem o docházku 

dítěte 

zájemce o pozici pedagoga

navázání spolupráce se ze-

mědělci, chovateli, řemeslníky 

a dalšími

nabídku exkurze pro děti 

finanční a věcné dary pro vy-

bavení zázemí (např. maringot-

ka, týpí, prkna, dřevo na otop, 

sekačka)

finanční a věcné dary na po-

můcky pro děti (např. pracovní 

nástroje, výtvarné potřeby, ho-

rolezecká lana, knihy)

Lesní MŠ Devětsil a podpora 
obce Kamenice
Starosta odpovídá, proč se obec 

rozhodla místní lesní MŠ podpo-

řit obecním pozemkem:

Obec Kamenice zápasí s příli-

vem dětí do mateřských škol. Je 

to dáno unikátní pozicí v prs-

tenci okolí Prahy, který trpí 

suburbanizací. V lesní školce 

nevidíme konkurenci pro ka-

menné školky, ale vnímáme 

ji jako obohacení současného 

vzdělávacího systému. Jelikož se 

jedná o nepovinnou formu, není 

potřeba vést širokou polemiku 

o vhodnosti takového způsobu 

výchovy dětí. O lesních školkách 

lze již nalézt mnoho informa-

cí a naše lesní školka má první 

krůčky za sebou, můžeme tedy 

nechat na úsudku rodičů, zda 

pro své dítě zvolí tuto zajíma-

vou cestu.

Lesní MŠ a názor 
sympatizujícího rodiče
Rodič odpovídá, proč se rozhodl 

dát dítě do lesní MŠ

„Veverka!“ Tiše ji pozorujeme. 

Dcera ji napodobuje, napadá nás 

řada otázek, hledáme odpovědi. 

Chceme, aby dcery sbíraly zku-

šenosti přímo. Pak jsme objevili 

lesní školku. Jsme skoro pořád 

venku. Běháme, válíme sudy na 

louce, stopujeme pramínky po 

dešti. Bahno, hlína, listí nejsou 

zakázány. Stejně tak otázky, dce-

ra má možnost volby, její návrhy 

tu ostatní (i dospělí) berou vážně. 

Přirozeně se tu rozvíjí těžká do-

vednost vzájemného respektu.

Veronika Zimmelová, Zbyněk Pokorný

Jedna ze společných akcí rodičů a dětí - vynášení Morany. „Lesní školku vnímáme jako 

obohacení současného systému,“ říká mimo jiné starosta Kamenice Ing. Pavel Čermák.



Scout je ideální auto pro mladé 

lidi, kteří rádi vyrážejí na chaty, 

hory či cyklistické výlety, zkrátka 

žijí aktivně. Auto je spolehlivý 

pomocník, bezpečně vás dove-

ze, kamkoliv budete chtít. Hodí 

se do přírody, protože má černě 

oplastované lemy blatníků, pra-

hů i spodní části dveří, a tak mu 

nevadí špína, bláto ani odlétáva-

jící kamínky na cestách. Zároveň 

s ním ale pohodlně zaparkujete 

i ve městě.

Modrá a černá elegance
Světle modrá barva je opravdu 

elegantní, hodí se k ní černé 

doplňky i stříbrné spodní kryty 

vpředu i vzadu na náraznících. 

Skvěle vypadá ale i interiér 

vozu, kombinace černé barvy 

a šedých doplňků nemůže nic 

zkazit. Palubní deska je vyrobe-

ná z kvalitních materiálů (což 

je ostatně pravidlem u všech 

vozů Škoda) a je přehledná, 

přední sedadla jsou pohodlná. 

Ne vše je tady samozřejmě au-

tomatické jako v dražších au-

tech, při jízdě na to ale člověk 

vůbec nemyslí. 

Hodně velkou výhodou Scoutu 

jsou tři zadní sedadla systému 

Varioflex. Jednak jsou hod-

ně vysoko, takže máte vzadu 

úžasný výhled, aniž se bouchá-

te do hlavy o strop, ale hlavně 

se s nimi dá manipulovat: je 

možné každé sedadlo zvlášť 

naklopit, sklopit dopředu nebo 

úplně vyndat, krajní sedadla se 

navíc dají i posunovat dopředu. 

Pokud tedy stabilně potřebuje-

te pouze dvě přední sedadla 

a velký zavazadlový prostor, 

není nic jednoduššího než se-

dačky vyndat. Hned tu máte 

prostor, kam se pohodlně ve-

jdou třeba čtyři kola, hromada 

lyží a snowboardů nebo desítky 

zavazadel na chalupu.

Dohoda s terénem
Roomster Scout si 

rozumí s terénem. 

Při jízdě v zatáč-

kách je stabilní, 

nerovnosti a ko-

pečky překonává 

snadno, na 17pal-

cových kolech 

z lehké slitiny 

dobře sedí. Jízda se 

Scoutem je dynamic-

ká, má spád, auto se dobře 

ovládá. Při úsporné jízdě mimo 

město se dá spotřeba dotáhnout 

jen na 4, 9 litrů na 100 kilomet-

rů. Což je při dnešních cenách 

benzínu příjemné.

Také řízení auta je snadné, ne-

boť řazení je přesné a lehké, stej-

ně jako ovládání volantu. Ten se 

dá navíc nastavit, podélně i výš-

kově, dle potřeby řidiče, což sa-

mozřejmě platí i o sedačkách. 

Na palubní desce nechybí ani 

ukazatel stupně, který je právě 

dobré zařadit. Kromě toho je tu 

obvyklý ukazatel spotřeby, do-

jezdové vzdálenosti, najetých 

kilometrů atd. Ve výbavě jsou 

i airbagy, automatické stahová-

ní oken, klimatizace, velký po-

čet odkládacích prostor a tažné 

zařízení.

Snaživý skautík
Je jasné, že Roomster Scout se 

nehodí do náročného terénu, 

v hlubokém blátě nebo v potoce 

určitě uvíznete. Navíc jsou na 

trhu nejspíš prostornější malá 

auta. Tenhle snaživý skautík 

ale kromě prostoru a bezpečné 

jízdy spojuje i ostatní výhody 

– dobré chování na silnici, mo-

derní interiér i vzhled a hlavně 

přijatelnou cenu, testované auto 

pořídíte za 344 900 Kč. Stačí za-

jít do Autosalonu FEMAT, který 

v Radotíně působí už 20 let.

Text a foto: Lucie Paličková

6 www.nasregion.cz

Od 1. 4. do 31. 5. 2012

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

KVALITNÍ
Kompletní servis pneu a disků a jejich uskladnění za výhodných podmínek

Při uvedení 
kódu J12 další

SLEVA 5%

na
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Náš 
zákazník, 

náš pán
INZERCEINZERCE

Snaživý skautík pro volný čas
Jízda se ŠKODOU Roomster Scout 1,2 TSI/63 kW nezklamala

RADOTÍN – Když jsem 

dostala možnost vyzkoušet 

si Škodu Roomster Scout, 

napadlo mě, že v takovém 

autě jsem ještě neseděla. 

Zvenku Scout vypadá jako 

terénní auto, ale vlastně jím 

není, vevnitř je elegantní 

a prostorný, takže se v něm 

příjemně sedí. A rozhodně si 

zaslouží pozornost, už kvůli 

své přijatelné ceně.

� AUTO, MOTO

Roomster Scout se hodí do přírody, díky černě oplastovaným lemům ve spodní části auta mu nevadí špína, bláto ani kamínky

Autosalon FEMAT ŠKODA
Výpadová 2313 • Praha 5 – Radotín

Tel. 800 400 104 • www.femat.cz

Technické údaje:
Počet válců: 4

Maximální rychlost: 172 km/h

Spotřeba kombinovaná: 5,7 l/100 km

Celková hmotnost: 1676 kg

Palivo: benzin

Cena testovaného vozu: 344 900 Kč

auto / moto

Do kufru se v pohodě vejdou lyže či snowboard, a to ještě nebyly zadní sedačky úplně 

vyndané

INZERCEINZERCE

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

www.vesymo.cz

AKČNÍ BALÍČEK SLUŽEB

UŠETŘITE600 Kč

1200KčCena balíčku vč. DPH

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

Přezutí + vyvážení pneu sada 4ks, 
Geometrie: měření-seřízení

Předsezoní kontrola vozu
Seřízení př.světlometů

Doplnění provoz.kapalin

Cena neobsa
huje

 použitý
 m

ateriá
l

Platnost akce 
do 31. 4. 2012

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Tel.: 241 773 427
www.autoadamek.cz

AUTO ADÁMEK s.r.o.
K Vltavě 1114
143 00 Praha 4

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela 
transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus 
přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá 
záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální nabídku najdete na 
www.skodaplus.cz. 
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ČESTLICE
• 8. 4. 16:30 Čestlice – Ondřejov B 
fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Hrusice B – Čestlice 
fotbal IV. třída skupina C

DAVLE
• 7. 4. 16:30 Davle – Hradištko B fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Slapy – Davle fotbal 
III. třída skupina A
• 8. 4. 16:30 Davle B – Všenory B fot-
bal IV. třída skupina B
• 14. 4. 16:30 Kytín – Davle B fotbal 
IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 7. 4. 16:30 Záluží A – Dobřejovice 
A fotbal okresní přebor
• 14. 4. 17:00 Dobřejovice 
A – Mochov A fotbal okresní přebor
• 8. 4. 16:30 Strančice B – Dobřejo-
vice B fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Dobřejovice B – Mni-
chovice B fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 7. 4. 16:30 Psáry – D. Břežany fot-
bal III. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 D. Břežany – Jíloviště 
B fotbal III. třída skupina A
• 8. 4. 16:30 D. Břežany B – Průhoni-
ce B fotbal IV. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Vestec B – D. Břežany 
B fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 7. 4. 16:30 D. Jirčany – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Libeň – D. Jirčany 
A fotbal IV. třída skupina A
• 8. 4. 16:30 Klinec – D. Jirčany B 
fotbal IV. třída skupina B
• 15. 4. 16:30 D. Jirčany B – Měche-
nice B fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 8. 4. 16:30 Cholupice – Stodůlky 
fotbal I. A třída skupina B
• 15. 4. 10:15 Nusle – Cholupice fot-
bal I. A třída skupina B
• 7. 4. 15:00 Cholupice B – Košíře 
fotbal II. třída skupina C
• 14. 4. 16:30 Kunratice B – Cholu-
pice B fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 7. 4. 16:30 Sázava – Jesenice fotbal 
I.B třída skupina D
• 15. 4. 16:30 Kondrac – Jesenice 
fotbal I.B třída skupina D
• 7. 4. 16:30 Vestec – Jesenice B fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Hradištko B – Jesenice 
B fotbal III. třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 7. 4. 16:30 Jílové – Zeleneč fotbal 
I.A třída skupina B
• 14. 4. 16:30 Jílové – Radim fotbal 
I.A třída skupina B 
• 7. 4. 16:30 Černošice – Jílové B fot-
bal okresní přebor
• 14. 4. 16:30 Zvole – Jílové B fotbal 
okresní přebor

KAMENICE
• 7. 4. 16:30 Kamenice A – Louňovi-
ce B fotbal III. třída skupina B
• 15. 4. 17:00 Říčany B – Kamenice 
A fotbal III. třída skupina B
• 8. 4. 16:30 Kamenice B – Doubrav-
čice fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Senohraby B – Stranči-
ce B fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 7. 4. 16:30 D. Jirčany – K. Přívoz 
fotbal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 7. 4. 16:30 U.Janovice – Kostelec 
fotbal I.A třída skupina B
• 14. 4. 16:30 Kostelec – Brandýs-
Boleslav fotbal I.A třída skupina B
• 7. 4. 16:30 Svojetice – Kostelec u K. 
B fotbal III. třída skupina B
• 15. 4. 17:00 Kostelec u K, B – Březí 
fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 7. 4. 10:15 FK Pardubice – Kunice 
fotbal Česká fotbalová liga
• 14. 4. 16:30 Kunice – Králův Dvůr 
fotbal Česká fotbalová liga
• 7. 4. 16:30 Vyžlovka A – Kunice B 
fotbal okresní přebor
• 15. 4. 17:00 Kunice B – Záluží 
A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 7. 4. 14:00 Pikovice – Libeň fotbal 
IV. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Libeň – D. Jirčany 
A fotbal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 7. 4. 16:30 Libeř – Radlík fotbal III. 
třída skupina A

• 14. 4. 16:30 Libeř – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 8. 4. 10:15 Libeř B – Zlatníky fotbal 
IV. třída skupina A
• 15. 4. 10:15 Libeř B – Psáry B fotbal 
IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 7. 4. 13:30 Mukařov B – Lojovice 
fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Lojovice – Doubravči-
ce fotbal IV. třída skupina C

MĚCHENICE
• 7. 4. 16:30 Úhonice – Měchenice 
fotbal okresní přebor
• 14. 4. 16:30 Měchenice – Horomě-
řice fotbal okresní přebor
• 8. 4. 16:30 Měchenice B – Mníšek 
B fotbal IV. třída skupina B
• 15. 4. 16:30 D. Jirčany B – Měche-
nice B fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 8. 4. 16:30 Říčany B – Mirošovice 
fotbal III. třída skupina B
• 14. 4. 17:00 Mirošovice – Strančice 
A fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 7. 4. 16:30 Štěchovice B – Okrouh-
lo fotbal IV. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Okrouhlo – Vrané B 
fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 7. 4. 16:30 Průhonice – Dobrovíz 
fotbal okresní přebor
• 14. 4. 16:30 Rudná – Průhonice 
fotbal okresní přebor
• 8. 4. 16:30 D. Břežany B – Průhoni-
ce B fotbal IV. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Průhonice B – Pikovi-
ce fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 7. 4. 16:30 Psáry – D. Břežany fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Bojanovice – Psáry fot-
bal III. třída skupina A
• 15. 4. 10:15 Libeř B – Psáry B fotbal 
IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 8. 4. 16:30 Senohraby – Doubek 
fotbal IV. třída skupina B
• 15. 4. 17:00 Přišimasy – Senohraby 
fotbal IV. třída skupina B
• 8. 4. 16:30 Všestary – Senohraby B 
fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Senohraby B – Stranči-
ce B fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 9. 4. 16:30 Šeberov – Třeboradice 
B fotbal I.B třída skupina B
• 15. 4. 16:30 Šeberov – Tempo B 
fotbal I.B třída skupina B

TOČNÁ
• 7. 4. 11:00 Zlíchov – Točná fotbal 
II. třída skupina C
• 14. 4. 16:30 Točná – Bohemians 
fotbal II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 7. 4. 16:30 Mukařov – V.Popovice 
A fotbal okresní přebor
• 14. 4. 17:00 V.Popovice A – Sibřina 
A fotbal okresní přebor
• 8. 4. 16:30 V. Popovice B  – Hrusice 
B fotbal IV. třída skupina C
• 15. 4. 17:00 Stř.Skalice B  – V.Popo-
vice B fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 7. 4. 16:30 Vestec – Jesenice B fot-
bal III. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Libeř – Vestec fotbal 
III. třída skupina A
• 8. 4. 16:30 Vrané B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Vestec B – D. Břežany 
B fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 7. 4. 16:30 Vrané – Bojanovice fot-
bal III. třída skupina A
• 15. 4. 16:30 Hvozdnice B – Vrané 
fotbal III. třída skupina A
• 8. 4. 16:30 Vrané B – Vestec B fot-
bal IV. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Okrouhlo – Vrané B 
fotbal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 8. 4. 10:15 Libeř B – Zlatníky fotbal 
IV. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Zlatníky – Štěchovice 
B fotbal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 7. 4. 16:30 Libčice – Zvole fotbal 
okresní přebor
• 14. 4. 16:30 Zvole – Jílové B fotbal 
okresní přebor
• 8. 4. 16:30 Zvole B – Hvozdnice B 
fotbal III. třída skupina A
• 14. 4. 16:30 Radlík – Zvole B fotbal 
III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

Nábytek

PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ  
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.

Po-Pá 8.00-18.00   So 9.00-13.00

20 LET PRODÁVÁME 
TO NEJLEPŠÍ
PRO VAŠE
ZDRAVÉ
SPANÍ

s italskými
a francouzskými

specialitami.

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

Nábytek PAMAX   
Želivec 228 – Kamenice  251 68
tel.: 605 295 093, 323 672 474        
info@pamax.cz, www.pamax.cz

Při koupi matrace KÁVA A ZÁKUSEK ZDARMA

v nově otevřené kavárně CAFÉ DÉLICATESSE

INZERCEINZERCE

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 24. – 25.3. FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 31. 3. – 1. 4.

ČFL Kunice – Mladá Boleslav B 2:2

Praha
I.AB Cholupice – SK Zbraslav 4:2

I.BB Šeberov – Chodov 3:1

II.C Cholupice B – Stodůlky C 8:0

II.C Točná – Bohnice B 2:3

Kraj
I.AB Bakov – Kostelec 1:1

I.AB FC Jílové – Semice 3:2

I.BD Nespeky – Jesenice 0:0

Praha-východ
přebor Kunice B – Dobřejovice 10:1

přebor Pacov – V. Popovice 0:1

III.B Kamenice – Březí 1:0

III.B Mnichovice – Kostelec B 4:0

III.B Mirošovice – Radošovice 1:2

IV.B Kostelec n. Č.l. B – Senohraby 1:0

IV.C Kamenice B – Mukařov B 1:1

IV.C Čestlice – Doubravčice 1:0

IV.C V. Popovice B – Lojovice 7:0

IV.C Senohraby B – Dobřejovice B 0:4

Praha-západ
přebor Čisovice – FC Jílové B 2:1

přebor Průhonice – Zvole 7:2

přebor Krňany – Měchenice 2:1

III.A Vestec – Davle 4:0

III.A Psáry – Hradištko B 7:0

III.A Vrané – Slapy 7:1

III.A Libeř – Bojanovice 2:0

III.A Jíloviště B – Jesenice B 10:2

III.A Zvole B – Dolní Břežany 3:1

IV.A Psáry B – D. Jirčany 0:3

IV.A Dolní Břežany B – K. Přívoz 0:4

IV.A Vrané B – Libeň 1:2

IV.A Štěchovice B – Průhonice B 3:0

IV.A Libeř B – Vestec 2:3

IV.A Zlatníky – Okrouhlo 0:2

IV.B Davle B – Dobříč B 3:3

IV.B Měchenice B – Kytín 0:1

IV.B D. Jirčany B – Mníšek B 0:1

ČFL Kunice – Letohrad 5:1

Praha
I.AB 1999 Praha – Cholupice 0:5

I.BB Újezd P4 – Šeberov 4:3

II.C Točná – Písnice 2:3

II.C Podolí C – Cholupice B 3:4

Kraj
I.AB Klecany – FC Jílové 0:0

I.AB Kostelec – Týnec 9:0

I.BD Jesenice – Poříčí n/S. 3:1

Praha-východ
přebor Dobřejovice – SK Vyžlovka 1:2

přebor V. Popovice – Měšice 3:2

přebor Kunice B – Kostelec n. Č.l. 9:1

III.B Mirošovice – Kamenice 1:0

III.B Kostelec B – Sluštice 3:1

IV.B Viktoria Sibřina B – Senohraby 

 1:1

IV.C Senohraby B – Kamenice B 0:4

IV.C Dobřejovice B – Všestary 11:2

IV.C Ondřejov B – V. Popovice B 4:0

IV.C Lojovice – Čestlice 0:4

Praha-západ
přebor Měchenice – Hostivice 2:2

přebor Choteč – Průhonice 2:3

přebor Zvole – Čisovice 2:1

přebor FC Jílové B – Libčice 3:7

III.A Radlík – Vestec 2:1

III.A Bojanovice – Zvole B 0:1

III.A Hvozdnice B – Libeř 1:2

III.A Dolní Břežany – Vrané 3:2

III.A Jesenice B – Davle 2:1

IV.A Zlatníky – Psáry B 2:1

IV.A Okrouhlo – Libeř B 2:2

IV.A Vestec – Štěchovice B 3:3

IV.A Průhonice B – Vrané B 1: 2 

IV.A Libeň – Dolní Břežany B 10:1

IV.A Kamenný Přívoz – Pikovice 0:0

IV.B D. Jirčany B – Kazín B 3:3

IV.B Dobřichovice – Davle B 9:0

Štědrý večer

A takové „dostihy“ o postup sli-

bují napínavé jaro ve III. třídě fot-

balistů. V úvodním kole přehrála 

Viktorie (v bílém dresu) doma 

v přímém duelu o druhou příčku 

v tabulce Slavoj Davle naprosto 

přesvědčivě 4:0. Dařilo se bratrům 

Karglům (Vladimír i Pavel dali po 

gólu), v našich očích je však nej-

větším přínosem vítězů činnost 

nového trenéra Jana Hermana. 

Viktorii skutečně „pokropil živou 

vodou“ a její herní projev byl na 

start jara až neuvěřitelně svěží. 

Z ostatních výsledků zaujaly dva: 

Radlík se posunul na třetí pozici 

(před Davli) výhrou nad rezervou 

Hvozdnice 3:1 (střelci Černický 

a Geyer se prosadili proti řízné 

obraně hostů) a Vrané připravilo 

svým věrným „koncert na přá-

ní“ (Slapy si odvezly „nářez“ 1:7, 

za pozornost stojí fakt, že mezi 

střelci domácích byli Kropáčkové 

otec + syn). (zý)

Libeňské fanfáry
Konec sezony ohlásil další ze 

známých fotbalových mohyká-

nů našeho regionu. Populární 

Sláva Hertl nám řekl: „Na konci 

jara končím. Neodvolatelně.“ 

Už je to tři desítky let, co začí-

nal ve Slavii jako žáček a dnes 

hraje ve žlutých libeňských 

barvách i jeho syn. Táta je čtvr-

tý zprava (druhý v dresu) v hor-

ní řadě a syn v dolní řadě zcela 

vpravo. A proč ta naše zmínka? 

Je to skoro neuvěřitelné, ale po-

kud jen letmo projdete historií, 

v tomto regionu najdete ve fot-

balových dresech více Hertlů 

jak Nováků! Opravdu...celkem 

spolehlivě sestavíte úplnou 

a hodně kvalitní jedenáctku. 

Ostatně. Při loučení „Slávy“ na 

to určitě dojde. Ale to už bude 

jiná kapitola. (zý)

Oslnivý start
Spartaku

PRŮHONICE – Kdo čekal na 

úvod Okresního přeboru fot-

balistů tuhý boj vedoucích 

Průhonic s dalším kandidátem 

postupu Zvolí, byl překvapen 

„uragánem“ domácího Spar-

taku. Ostatně, výsledek 7:2 

hovoří jasnou řečí: domácí 

zahájili jaro skutečně oslnivě. 

Trio Sedláček – Průša – Houzar 

„rozebralo“ soupeře pěti góly 

a kdyby nově získaný střelec 

Hnát s internacionálem Gabri-

elem (penalta) neprokázali své 

individuální schopnosti, mohl 

se zrodit historický výsledek 

v duelu těchto soupeřů (1957 

ovšem 7:1 vyhrála doma Zvole 

díky hattricku dodnes vzpomí-

naného Jana Prchlíka). (zý)

VesVestec stíhá Psáry

Foto: Václav Drahoš

V Janoza aréně trénují především děti. Od těch nejmenších čtyřletých až po žáky jich 

tu mají přes 75 

V plánu je také atraktivní novinka 

pro novou sezonu. „Kolem hřiště 

přibylo nové osvětlení, abychom 

mohli trénovat do večerních ho-

din, a máme v plánu od nové se-

zony začínat mistrovské zápasy 

v divácky atraktivnějších časech, 

za umělého osvětlení,“ říká Fran-

tišek Hotový. „V tuto chvíli probí-

hají jednání se svazem,“ dodává.

Vše pro mládež
V nedalekých Kunicích hraje 

„Áčko“ první národní ligu. Po-

povické A mužstvo je na pátém 

místě Okresního přeboru Praha-

východ. Ale na rozdíl od Kunic 

hrají v Popovicích z devadesáti 

procent místní odchovanci. A fi-

lozofie je jasná: „My si chceme 

vychovat své hráče - např. v na-

šem béčku už se rýsují naděj-

ní mladíci. Naše béčko vlastně 

supluje dorost a můžeme říci, 

že to béčko je budoucí základ 

„A“ mužstva. 

Ve zrekonstruovaném areálu na-

zvaném Janoza aréna ale trénují 

především děti. Od těch nejmen-

ších čtyřletých až po žáky jich tu 

mají přes 75 z Velkých Popovic 

a přilehlých obcí, jako Lojovi-

ce, Dubiny, Řepčice, Petříkov 

a dalších. V týmu jsou také děti, 

které se do obce přistěhovaly 

teprve nedávno z Prahy. „Veške-

rý výnos z našich aktivit jde na 

mládež – to je hlavní úkol FC Ja-

noza – všechno podřídit těmto 

malým capartům, kteří jsou naše 

budoucnost,“ dodává Marcel Ja-

vorský, jednatel firmy Janoza.

Dodejme ještě, že více než 400 ti-

síc korun obdrželi od firmy Janoza 

v letošním roce Lojovičtí dobrovol-

ní hasiči. Z financí byla zakoupena 

zásahová technika a další nezbyt-

ný materiál pro kvalitní zásahovou 

činnost. Za zásluhy o činnost sbo-

ru převzal Marcel Javorský z rukou 

starosty sboru pamětní medaili.

Zbyněk Pokorný

sport
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LIPENCE

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz

CASH & CARRY
POTRAVINY A DROGERIE  KUSOVÝ PRODEJ BEZ 
REGISTRACE  V NABÍDCE PŘES 10 000 POLOŽEK

Od 1.4. do 30.4. 2012

28 306-311

23,90

COCA COLA
sortiment, 2l

REÁL VELKOTRŽNICE, , U 492 PROVOZNÍ DOBA: PO-

CA COLA
ment, 2l

Á 6.00 16.30, SOBOTATT  6

KINDER CHOCOLATE 
4x20g

s DPHs Dss Ds Ds Dss Dssss Dss Dss Ds Dss Ds Ds DDDsss Ds Ds Ds Dss DDs Ds DDs DDs DPHPHPHPHPPHPHPHPHPHPHPHHPHHHHPHPHHPPHHPPHPHHHHHHPHPPHHHHPHPPPHPHHHHPHPHHHPHHPHHPHPPHHHHHPHPHPHHH10,50
s DPH

81,90

BONBONIERA
FRUTTI DI MARE
dvoupatrová, 350g

14,50

SUNNY - ARAŠÍDY
v mléčné čokoládě, 80g

29,90

PIVO SERVUS
2,5l

12,95

BRUSINKY SUŠENÉ
100g

62,90

CEREÁLIE NESTLÉ
více druhů, 400g-450g

9,50

KEČUP VIVA
jemný,ostrý, 300g

15,50

ZELÍ 
bílé,kysané, 600g

69,00

PRAŽSKÁ ŠUNKA
MORAVSKÉ UZENÉ 
415g

34,50

BRUSINKY 
400g

16,95

ACTIVIA 
JOGURTOVÝ NÁPOJ 
320g

10,90

HOCHLAND
TAVENÝ SÝR 
3 druhy, 100g

95,00

ŠUNKA OD KOSTI 
cena za 1Kg

39,90

CIELO 
Chardonnay,Merlot, 0,75l

15,25

LENTILKY MEGA 
60g

49,90

GRAND AROMA 
250g

10,90

ZLATÝ ŠÁLEK  
20x1,75g

10,50

BAVARIA  
plech, 500ml

21,50

CAPRIO 
více druhů, 2l

11,50

Mr. LEE KING SIZE 
kuřecí polévka, 120g

7,50

DEZERT TVAROHOVÝ 
2 druhy, 100g

15,70

RODINNE 82% 
200g

14,70

DEBRECÍNSKÉ PÁREČKY 
200g

19,90

PRAŽSKÁ ŠUNKA SHAVED 
nejvyšší kvality, 100g

73,00

UZENÁ MASITÁ ŽEBRA 
cena za 1Kg

69,00

VÍNO ELEGANCE 
více druhů, 0,75l

155,00

VAJEČNÝ LIKÉR 
1l

209,00

TUZEMSKÝ BOŽKOV 
1l

199,00

PRINTERS WHISKY 
0,7l

455,00

TULLAMORE BLACK 
1l

119,00

FERNET STOCK 
0,5l

34,90

FAZOLE V TOMATĚ 
FRIDGE PACK, 1Kg

g

VÍNA TARAPACA 
varietal,0,75l, VINICOLA

s DPH

Í

s DPH99,00
s DPH


