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VESTEC – Zastupitel 

MUDr. Svatopluk Smut-

ný se rozhodl dne 19. září 

rezignovat na svou funkci 

zastupitele. Jako první ná-

hradník jeho kandidátky 

byla paní Alena Šedivá, kte-

rá se vzdala své pozice ve 

prospěch dalšího náhradní-

ka. Novým zastupitelem se 

tak stal pan Otakar Janata 

(na fotografii), který složil 

slib zastupitele na veřejném 

zasedání konaném 20. září.

KRÁTCE

Z regionů
do Prahy

Minulý týden přijeli starosto-

vé z Čech, Slezska a Moravy 

do Prahy. Sešli se u Rudolfina 

a pochodovali k úřadu vlády, 

aby podpořili změnu zákona 

o Rozpočtovém určení daní. 

Byla mezi nimi i řada starostů 

ze Středočeského kraje, Prahy 

východ a západ. Přijeli, aby 

pro lidi, kteří bydlí v jejich 

městech a obcích, vyjednali 

více prostředků do obecních 

rozpočtů. S řadou z nich jsem 

mluvila. Hospodaří s omeze-

nými financemi, jak nejlépe 

dovedou. Snaží se získat pe-

níze na kraji, z fondů a dota-

cí. Přejí si opravit a rozmnožit 

jim svěřený majetek, zaplatit 

lidem za práci, kterou pro 

obec vykonávají, rozvíjet ži-

vot a aktivity v obci. Společně 

pronajali autobusy a přijeli. 

Našli si čas, vyrobili transpa-

renty a důstojně, bez uráž-

livého pokřikování a zloby, 

projevili svoji vůli. Stála jsem 

s nimi před úřadem vlády, se 

starosty a starostkami, patří-

cími do různých politických 

stran, a bavilo mě to. Nevím, 

jak to napsat, aby z toho netr-

čel patos, ale vážila jsem si 

jich. Za to, že nebyli líní přijet 

a nahlas projevit svůj názor. 

Za to, že chtějí něco dělat pro 

lidi, kteří je zvolili. A, ačkoliv 

médii vládnou skandály, pro 

mne je tohle dobrá zpráva.

Hana Michaliková

GLOSA

Do dvou tříd se vejde 

52 dětí a netřeba snad 

zdůrazňovat, že školka 

vznikla díky obrovskému 

úsilí mnoha lidí a také 

především díky  dotacím 

z rozpočtu Středočeského 

kraje. Se stavbou se zača-

lo 1. září 2010 a stačil rok 

usilovné práce a skvělé 

dílo bylo připravené uví-

tat první děti. Více však prozrazu-

je ředitelka školky PhDr. Gabriela 

Strýčková, která nám řekla:  

Skvělé vybavení 
„Budova je moderní, splňuje 

všechny požadavky pro zařízení to-

hoto typu, má však navíc i mnohé 

nadstandardní prvky, které vznik-

ly díky zkušenostem a praktické-

mu přístupu paní projektantky 

Ing. Zlatuše Buzické a Projekto-

vému atelieru Arkus. Za zmínku 

stojí například vysoký standard ve 

vybavení školní jídelny – výdejny, 

nad kterým dohlížel osobně p. Ka-

rel Růžička – firma GastroTechnik, 

velmi praktický nábytek ve třídách 

a jeho skladba, nad kterou do-

hlížela Ing. arch. Tereza Buzická, 

nadstandardní prostor učebny pro 

volnočasové kroužky, jejichž prů-

běh tak nebude nijak zasahovat do 

běžného režimu zařízení, zvláštní 

koncepce třídy v prvním podlaží, 

která díky nevšední architektoni-

ce - pevným stavebním prvkům 

– minischodiště na balkón a pod-

pěrných trámů střechy - imituje 

variantu dětského hlediště a jeviš-

tě pro dramatické programy, dále 

balkón a pergola, zahradní toaleta 

a v neposlední řadě i umělý sáňko-

vací svah na zahradě.. 

� pokračování na str. 6

PETŘÍKOV – Když 
přijíždíte do této středočeské 

obce, ležící necelé dva 
kilometry od podstatně 

známějších Velkých Popovic, 
nemůžete na samém okraji 

minout novotou zářící budovu. 
Je to Pastelka, moderní nová 

školka, kterou v pátek (16. 
září 2011) slavnostně otevřel 

zástupce Středočeského kraje 
Milan Němec v přítomnosti 

starosty obce 
Miloše Kačírka mladšího.

Úředníci magistrátu hl. m. Pra-

hy porušili zákon. Místo ze zá-

kona povinných 15 dnů sejmuli 

veřejnou vyhlášku s Rozhodnu-

tím o umístění stavby (Územní 

rozhodnutí) již 13. den. Neod-

pustitelná chyba! Co tomu ří-

kají „těžké váhy“ zainteresova-

ných stran?

Bohuslav Svoboda, primátor 

hlavního města Prahy: „Ma-

gistrát se pokusí podat proti 

rozhodnutí rozklad. Rozumím 

tomu, že se každý brání stavbě 

v blízkosti svého obydlí. Nějaké 

řešení se ale musí zvolit.“

Karel Březina, náměstek praž-

ského primátora: „Toto rozhod-

nutí ministerstva oddálí dokon-

čení stavby, kterou Praha a její 

okolí tolik potřebují. Jde o úsek 

hodně důležitý. Škoda.“

Jan Dvořák, odbor komunika-

ce vydávajícího ministerstva: 

„Klíčovým důvodem bylo po-

chybení úředníků magistrátu 

při doručení rozhodnutí veřej-

nou vyhláškou, kterou příslušní 

úředníci sejmuli dva dny před 

uplynutím zákonných lhůt.“

Petra Šubrtová, zastupitelka 

městské části Praha-Běchovi-

ce: „Magistrát udělal při vydání 

územního rozhodnutí vážná 

pochybení. Zejména nebyl scho-

pen prokázat, že provoz okruhu 

nebude překračovat závazné li-

mity hluku a čistoty ovzduší.“

Co dodat? Obyvatelé z Běcho-

vic a Dubče se proti územnímu 

rozhodnutí už odvolali, je proti 

němu podáno 180 zaregistro-

vaných námitek...stav na jiho-

východě Prahy se může vrátit 

až úplně na začátek...a bude tu 

stejná anabáze jako na severo-

západě Prahy (od Ruzyně s pře-

mostěním Vltavy po Líbezni-

ci)...s jediným výsledkem (to je 

ta špatná zpráva): stavět se dál 

u Říčan, Kuří, Nupak nebude. 

Jezdit se bude dál „postaru“. Jak 

dlouho ještě?

Vladimír Zápotocký 

Špatná zpráva pro okruh, pražští úředníci pochybili

Jak dlouho budou čekat bagry, než se zakousnou do hlíny v místě nového okruhu?

 Foto: Zbyněk Pokorný

To je hodně špatná zpráva: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

zrušilo územní rozhodnutí pro 

díl silničního okruhu kolem 

Prahy 511, tedy pro úsek od 

dálnice D1 po Běchovice, 

navazující na silniční provoz 

širšího okolí Jesenice. Proč? 

Slavnostního přestřižení pásky školky Pastelka se účastnili zástupce Středočeského kraje Milan 

Němec (uprostřed), starosta obce Miloš Kačírek ml. a ředitelka školky PhDr. Gabriela  Strýčková

 Foto: Zbyněk Pokorný

Do roka a do dne….

Horké starostovské křeslo 

Otevřely se brány petříkovské mateřské školky

Odvolání
Oficiální zpráva zastupitelstva 

konstatuje: „15. září 2011 byl za-

stupitelstvem obce odvolán sta-

rosta Ing. Dalibor Wijas, MBA.

� pokračování na str. 3

JESENICE – Čtyřleté období 
pro uskutečnění povolebních 

vizí přestává být pravidlem. 
Týden po odvolání starostky 

Ohrobce zažívá odvolání 
koaličními souputníky na vlastní 

kůži další starosta, tentokrát 
v Jesenici. Proč jsou starostové 

po necelém roce odvoláváni? 
Je vůbec v lidských silách 

v tak krátkém období dokončit 
koncepční a konsolidační 

změny v obci a úřadu? Na 
důvody odvolání jsme se 
zeptali bývalého starosty 

Ing. Dalibora Wijase, MBA, 
a MUDr. Petra Tisa, MBA, 
člena rady obce Jesenice. 

Oba pánové jsou čelními 
představiteli hnutí Rozumný 

rozvoj, které v Jesenici zvítězilo 
ve volbách na podzim 

roku 2010. Bývalý starosta Ing. Dalibor Wijas, MBA.

na straně 5na straně 5



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské sdru-

žení, sekce bonsají a japonských zahrad zvou 

na prohlídku „Zahrady nad řekou“ a „Za-
hrady tří bran“. Zahrady jsou umocněny 

okolní vypůjčenou krajinou a vyhlídkou na 

kaňon řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava obra-

zů Ivy Hüttnerové v galerii japonské zahrady, 

Vltavská 1048/371, Oleško. Otevřeno všední 

den nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658

DAVLE
2.10. od 14.00 do 17.00 hod. 
(do budoucna každá první neděle v měsíci 

v témže čase) 

AFRICKÉ INSPIRACE. ZŠ Davle (stará tě-

locvična), Školní 96. Výuku vede Simona 

Prokůpková (africkým tancem se zabývá od 

roku 1997 a od roku 2002 vyučuje). Tanec 

doprovází živá hudba (2 bubeníci, kteří mají 

též dlouholetou zkušenost s africkými rytmy). 

Informace a registrace na tel.: 731 47 37 02 

a emailu: anomisa@email.cz. Co s sebou? 

Podložku na protahování, pití, ručník,( raději 

tričko s dlouhým rukávem na protahování), 

a chuť tančit. Do Davle jezdí autobusy ze 

Smíchovského nádraží..čísla 338, 361, 390, 

a 31 ...(zastávka U školy, vchod zezadu)

DOLNÍ BŘEŽANY
30.9. od 14.30 do 17.00 hod.
TURNAJ V PEXESU pro různé věkové kate-
gorie. Pro rozřazení dětí do věkových kategorií 

je nutná rezervace účastníků předem. Přijďte 

si zasoutěžit o pěkné ceny nebo třeba jen tak 

pro zábavu!! Startovné 50,-Kč. U náměstí 712,  

Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

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

29.9. – 2. 10. od 10.00 do 22.00 hod.
6. DOLNOBŘEŽANSKÁ POUŤ – na fotbalo-

vém hřišti v Dolních Břežanech. Autodrom, 

řetízkové kolotoče, přehupovací lavice, twis-

ter, trampolíny, lochneska, cukrová vata…

1.10. od 14.00 hod.
Svatováclavské odpoledne – Obec Dolní 

Břežany pořádá tradiční akci pro celou rodi-

nu. MC Břežánek zajišťuje bohatou tombolu 

a organizuje tvoření pro děti. U náměstí 712,  

Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

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

1.10. od 9.30 do 11.00 hod.
Pilates blok – oblíbené cvičení se Zdeňkou. 

Cena 100,- Kč, rezervace nutná. U náměstí 

712,  Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, 

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

5.10. od 8.30 hod.
Finanční poradenství – každou první středu 

v měsíci poradenství z oblasti fi nancí. Nabí-

zíme také semináře a poradenství z jiných 

oblastí – design, výživa, rodičovství. Více na 

www.mcbrezanek.cz. U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

6.10. od 19.00 hod.
Podzimní stravování – zdravá, pestrá stra-
va – přednáška o výběru surovin, uskladnění 

sezónních plodin, přípravě na zimu. Lektorka 

Vás seznámí se základy zdravé stravy, obo-

hatí Vaše znalosti o správném životním stylu, 

přirozených rytmech života a základech kva-

litního stravování. Zodpoví dotazy ohledně 

Vašeho jídelníčku, ale i stravování Vašeho 

dítěte. Cena: 250,- Kč, rezervace nutná. 

Minimální počet účastníků: 5. U náměstí 

712, Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, 

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

7.10. do 9.10.
Podzimí burza dětského a těhoten-
ského oblečení. Pátek 9.00 – 12.00 

a 13.00 – 18.00 příjem, sobota 9.00 

– 15.00 prodej, neděle 17.30-19.00 výdej. 

Podmínky a formuláře na www.mcbre-

zanek.cz. U náměstí 712,  Dolní Břežany,  

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.cz, tel.  773 619 138.

8. 10. od 9.00 hod. 
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ od 
18ti let na Mlynářském rybníce v Dol-
ních Břežanech. Pravidla : Chytá se na 

dva pruty, na plavanou i na těžko. Nesmí 

se zakrmovat. Krmítka povolena.Technika 

libovolná. Chytá se dvě hodiny a po pře-

stávce další dvě hodiny na jiných chyta-

cích místech. Losování chytacích míst je 

v 8:30 hodin. Přihlášky přijímá p. Jiří Ši-

mák tel. 724 209 994 (po 18hodině) nej-

později do 30.9.2011. Zápisné 200 Kč se 

platí na místě. Občerstvení zajištěno. Po-

řádá Dolnobřežanská Bělice a JAPA s.r.o., 

Rybářské potřeby Jesenice.

9.10. od 10.00 hod.
ROZLOUČENÍ S CYKLISTICKOU SEZO-
NOU. SRAZ: v 10 hodin na náměstí v Dol-

ních. Břežanech. KUDY POJEDEME: – trasa 

– kopíruje tzv.fi alový okruh Dolní Břežany, 

náměstí – po 19A Libeň – údolí Libeňského 

potoka – Záhořany – Okrouhlo – Černíky – 

Zvole – Ohrobec – Lhota – Kaštanka – Dolní 

Břežany. Délka trasy je cca 25km,  plánova-

ný návrat do 16:00. Trasa je mírně náročná, 

v některých úsecích není vhodná pro přívěs-

ný vozík za kolo.Možnosti občerstvení na 

trase:  Záhořany, Zvole, Dolní Břežany. 

11.10. od 19.00 hod.
Design seminář – dětský pokojíček. 

Přijďte si pro zajímavé rady a informace 

o trendech v zařizování dětského poko-

je. Co do něho nepatří a co v něm nesmí 

chybě? Cena 100,-Kč, rezervace nutná. 

U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

13.10. od 19.00 hod.
Principy demokratické výchovy – semi-

nář. Tipy a užitečné rady, které při výchově 

dětí oceníte. Cena: 250,-Kč, rezervace nut-

ná. U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138. U náměstí 712,  Dolní 

Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

15.10. od 10.00 do 12.00 hod.
SCRAP – výroba kapsáře na fotogra-
fi e zajímavou technikou, pro děti od 

7-mi let (rodiče mohou tvořit s námi, za-

cvičit si Zumbu nebo si jen tak posedět 

u kávy). Cena: 199,- Kč, rezervace nutná. 

U náměstí 712,  Dolní Břežany,  www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

15.10. od 10.00 do 12.00 hod.
ZUMBA s Míšou – sobotní dopoledne pro 

Vaši relaxaci (2x55min), rezervace nutná, 

cena: 150,- Kč. Nemáte hlídání pro děti? 

Nevadí, přiveďte je s sebou. Během Vašeho 

cvičení si děti (od 7-mi let) vyrobí kapsář 

na fotografi e zajímavou technikou – SCRAP. 

Cena 199,-, rezervace nutná. U náměstí 712,  

Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

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

16.10. od 10.00 do 12.00 hod.
Narozeniny Břežánku – Přijďte s námi 

oslavovat! Pro děti je připravena pohádka 

„O princezně, která všechno chtěla hned“, 

zábavné tvoření, dárečky a občerstve-

ní. Vstup zdarma. U náměstí 712,  Dolní 

Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

22.10. (9-17h) – neděle 23.10. (9-16h)
Předporodní kurzy pro maminky a ta-
tínky. Bonus: pro zájemce kurz vázání 

šátků. Rezervace nutná.  Cena: 1990,- Kč 

(partner zdarma, příspěvek zdravotních 

pojišťoven). U náměstí 712,  Dolní Břeža-

ny,  www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel.  773 619 138.

29.10.  od 9.30 do 11.00 hod.
ZUMBA blok s Pavlou – rezervace nutná. 

Cena: 120,- Kč. Páteční Zumba probíhá v ter-

mínech: 7.10., 14.10. a 21.10. vždy od 17hod. 

Cena 80,-Kč, bez rezervace. U náměstí 712,  

Dolní Břežany,  www.mcbrezanek.cz, mcbre-

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

30.10. od 16.00 hod. 
HALLOWEEN – 16.00 sraz u MC Břežánek 

(U Náměstí 712, Dolní Břežany), vystoupení 

taneční skupiny Dalila – Šavlový tanec, sou-

těže, rej masek a zábava pro děti  pod tak-

tovkou divadelní skupiny MIŠaMAŠ, v 17.00 

lampiónový průvod dolnobřežanským par-

kem, 18.00 – 19.00 Strašidelný hrad v Bře-

žánku pro starší děti (za nepříznivého počasí 

se bude konat pravděpodobně pouze straši-

delný hrad). Stánky s občerstvením i drob-

nostmi, možnost zakoupit lampiony přímo na 

místě. Vstup zdarma. U náměstí 712, Dolní 

Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

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

JESENICE
12.10. 
Sdružení zdravotně postižených pořá-
dá zájezd na zámek Kratochvíle. Při-

hlášky na tel. paní Šmídové: 241 931 956. 

Autobus vyjíždí ze zastávky Vestec Bychl, 

Jesenice a Kocanda. Odjezd v 7.00 hod.

21.10. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – Pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC JESENICE , Budějovická 303, 

Informace D. Nováček 603232116 nebo, 

dance.novacek@volny.cz 

4.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC JESENICE, Budějovická 

303, Informace D. Nováček 603232116 

nebo, dance.novacek@volny.cz

18.11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC JESENICE, Budějovická 

303, Informace D. Nováček 603232116 

nebo, dance.novacek@volny.cz

20.11. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti  „O chytré princezně“ 

KC Jesenice Budějovická 303, Informace 

D. Nováček 603232116 nebo, dance.no-

vacek@volny.cz

23.11. od 10.00 hod.
Pohádka pro děti „O pejskovi a ko-
čičce“. KC JESENICE, Budějovická 303, 

Informace D. Nováček 603232116 nebo, 

dance.novacek@volny.cz

26.11. od 9.00 hod.
O pohár starosty Jesenice – Celostátní 

soutěž v tanečním sportu. KC JESENICE, 

Budějovická 303, Informace D. Nováček 

603 232 116 nebo, dance.novacek@volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
Březen – prosinec 
Stálá vý stava Jílové rukama dětí – ves-

tibul radnice

Každé pondělí v září 
od 20.00 do 21.00 hod.
FLAMENCO ARABE – tanec ve španěl-

ském stylu. Markéta Krejzarová. Kulturní 

centrum Jílové.

Každé úterý v září od 10 do 11 hod.
PILATES PRO DĚTI – cvičení pro děti 

2 – 3 roky, s doprovodem. Mgr. Lucie Der-

csényiová, Ph.D. Kulturní centrum Jílové.

Každé úterý v září od 18 do 19 hod.
PILATES ZAČÁTEČNÍCI – Protahovací, po-

silovací a relaxační cvičení. Mgr. Lucie Der-

csényiová, Ph.D. Kulturní centrum Jílové.

Každé úterý v září 
od 19.10 do 20.10 hod.
PILATES POKROČILÍ – Protahovací, posi-

lovací a relaxační cvičení. Mgr. Lucie Der-

csényiová, Ph.D. Kulturní centrum Jílové.

Každou středu v září od 19 do 20 hod.
POWER JÓGA – Zlepšení koordinace 

a posílení svalstva. Naďa Harenčáková. 

Kulturní centrum Jílové.

Každou středu v září 
od 20.05 do 21.05 hod.
STEPY – intenzivní spalování tuku, posilování. 

Markéta Krausová. Kulturní centrum Jílové.

Každý čtvrtek v září od 9 do 10 hod.
Cvičení pro seniory 1 – Mgr. Eva Chadi-

mová. Kulturní centrum Jílové.

Každý čtvrtek v září od 10 do 11 hod.
Cvičení pro seniory 2 – Mgr. Eva Chadi-

mová. Kulturní centrum Jílové.

Každý čtvrtek v září od 9 do 10 hod.
ZUMBA – Marie Pálová. Kulturní cent-

rum Jílové.

6.10. od 16.15 do 18.00 hod.
Setkání s HASIČEM (v rámci cyklu pro 

děti Poznáváme povolání). Mateřské 

centrum Permoníček. Více info o všech 

nabízených akcích naleznete na www.

mcpermonicek.cz, nebo nás kontaktujte 

na mcpermonicek@mcpermonicek.cz, 

tel.: 739 633 715, 714.

8.10. od 9.00 do 12.00 hod. 
Podzimní burza dětského oblečení, hra-
ček a potřeb pro děti. Mateřské centrum 

Permoníček. Více info o všech nabízených 

akcích naleznete na www.mcpermonicek.

cz, nebo nás kontaktujte na mcpermoni-

cek@mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

11.10. od 20.00 hod. 
Přednáška Sourozenecké konstelace. 
Mateřské centrum Permoníček. Více info 

o všech nabízených akcích naleznete na 

www.mcpermonicek.cz, nebo nás kontak-

tujte na mcpermonicek@mcpermonicek.cz, 

739 633 715, 714.

13.10. od 17.00 hod. 
Přednáška Vliv včasně podchyce-
né a správně prováděné rehabilitace 
v dětském věku. Mateřské centrum Per-

moníček. Více info o všech nabízených ak-

cích naleznete na www.mcpermonicek.cz, 

nebo nás kontaktujte na mcpermonicek@

mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

20.10. od 15.30 hod.
Drakiáda. Mateřské centrum Permoní-

ček. Více info o všech nabízených akcích 

naleznete na www.mcpermonicek.cz, 

nebo nás kontaktujte na mcpermonicek@

mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

20.10. od 20.00 hod. 
Jóga pro maminky nejen po porodu 

– ukázková hodina. Mateřské centrum Per-

moníček. Více info o všech nabízených ak-

cích naleznete na www.mcpermonicek.cz, 

nebo nás kontaktujte na mcpermonicek@

mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

25.10. od 20.00 hod. 
Přednáška Řeč těla. Mateřské centrum 

Permoníček. Více info o všech nabízených 

akcích naleznete na www.mcpermonicek.

cz, nebo nás kontaktujte na mcpermoni-

cek@mcpermonicek.cz, 739 633 715, 714.

27.10. od 16.15 do 18.15 hod. 
Ekohrátky na téma Plody podzimu. 

Mateřské centrum Permoníček. Více info 

o všech nabízených akcích naleznete na 

www.mcpermonicek.cz, nebo nás kontak-

tujte na mcpermonicek@mcpermonicek.

cz, 739 633 715, 714.

KAMENICE
13.10. od 19.30 hod.
JAKUB  SMOLÍK  s  kapelou a velko-
plošnou videoprojekcí. Vstupné 300,-

Kč. KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 

434, 251 68 Kamenice, tel. 323672643, 

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, 

www.obeckamenice.cz

25.10. od 9.00 hod.
KAMARÁDI NA HRADĚ. Hrají KAMARÁ-

DI z Brna- pro děti od 3 do 10 let. (MŠ 

a I.st. ZŠ). Vstupné na dětská představení 

40,- Kč. KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 

434, 251 68 Kamenice, tel. 323 672 643, 

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, 

www.obeckamenice.cz

3.11. od 19.30 hod.
Karel Šíp a Alois Náhlovský v zábav-
ném pořadu VŠECHNOPARTIČKA. Vstup-

né 300,-/250,- Kč. KC Kamenice, Ringhof-

ferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

16.11. od 9.00 hod.
HONZA A ČERT. Hraje Divadlo POHÁD-

KA. Pro děti od 3 do 10 let (MŠ a I.st.ZŠ). 

Vstupné na dětská představení 40,- Kč. 

KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 

251 68 Kamenice, tel. 323672643, e-mail: 

kckamenice@obeckamenice.cz, www.

obeckamenice.cz

22.11. od 19.30 hod.
Vánoční koncert Orchestru Václava 
Hybše. Host – Yvonne Přenosilová. 
Vstupné 300,- Kč. KC Kamenice, Ringhof-

ferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

6. 12. od 19.30 hod.
Vánoční koncert – HRADIŠŤAN. Vstupné 

300,-/350,- Kč. KC Kamenice, Ringhof-

ferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel. 

323672643, e-mail: kckamenice@obec-

kamenice.cz, www.obeckamenice.cz

15.12. od 9.00 hod.
VÁNOČNÍ  POHÁDKA aneb o zakleté če-

pičářce. Pohádka pro děti od 3 do let (MŠ 

a I.st.ZŠ). Vstupné na dětská představení 

40,- Kč. KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 

434, 251 68 Kamenice, tel. 323672643, 

e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, 

www.obeckamenice.cz

KUNICE
Od 4.10. 
Mistr České republiky Vás provede tancem. 
HOTEL zámek BERCHTOLD ve spolupráci 

s panem Dobromilem Nováčkem vypisuje TA-

NEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ. Začínáme 4.10. 

2011 (každé úterý vždy od 20:00-22:00) a zá-

věrečná hodina se koná 6.12.2011. Cena 10  

kurzů je 3800Kč pro pár. Počet míst je omezen 

na 15 párů. Proto nepropásněte tuto jedineč-

nou šanci a předběžně rezervujte na hotel@

zamekberchtold.cz. Rezervaci považujeme za 

závaznou ve chvíli, kdy je uhrazena.

15.10. a 12.11. od 10.00 hod.
BABYTENIS. Přihlášky do turnajů 

na emailu durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel. 736 75 75 77.

22.10. od 10.00 hod.
TENIS pro dospělé – čtyřhra (pro nere-

gistrované). Přihlášky do turnajů na  emai-

lu   durana@zamekberchtold.cz nebo na 

tel. 736 75 75 77 . 

5.11. od 10.00 hod.
MINITENIS. Přihlášky do turnajů na  emai-

lu durana@zamekberchtold.cz nebo na 

tel. 736 75 75 77.

23.10. a 13.11. od 9.30 hod.
GOLFOVÉ TURNAJE v našem INDOORU 
na Sport centru. Přihlášky do turnajů 

na emailu durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel. 736 75 75 77.

LIBEŇ
7. 5. – 30. 11.
Otevření rybářské sezony – Návesní 

rybník v Libni (výměra 1,5 ha).

Kontakt pan Fejfar 241 940 773.

LIBEŘ 
Od. 30. 4. – 30. 11.
Otevření rybářské sezony – Rybník Mor-

dýřka v Libři (výměra 4 ha). Kontakt pan 

Hrubý 602 259 838. 

OHROBEC
8.10. od 15.00 hod. 
Drakiáda – půjdeme pouštět draky na louku 

mezi Károvem a Lhotou – na Střelnici. Všichni 

účastníci, s draky i bez draků, jsou vítáni!

PRŮHONICE
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 informací na 

www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel. 

čísle 267 310 506

PYŠELY
Pondělí a středy od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00 hod. 
Soboty od 9.00 do 12.00 hod. 
Krása starých výšivek a ručních prací. 
Výstava probíhá v přízemí Městského úřa-

du v Pyšelích

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

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák Řep-

čice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
13.10. od 13.00 do 17.00 hod.
Bio Jarmark. Pořádá Mommy Time, 

Orlická 2188

20.10. 
Loučení s létem „piknik párty“. Pořádá 

Mommy Time, Orlická 2188

3.11. od 17.00 hod.
Helloween party. Pořádá Mommy Time, 

Orlická 2188

ŠTIŘÍN
9.10.
Den Hanuše Ringhoffera – akce s bohatým 

programem pro dospělé i děti, prohlídka zá-

meckých interiérů, podzimním parkem pro-

vází Václav Větvička. Vstupné 100,- Kč

9.10. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – Josef Špaček 

a Miroslav Sekera, housle – klavír. Vstup-

né 250,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci  – Tel.: 255736111

14.10. od 19.30 hod. 
HUDEBNÍ VEČERY. Cimbálová muzika 
MORAVA. Moravské lidové písně k tan-

ci i poslechu u dobrého vína. Vstupné 

300,-Kč. Rezervace vstupenek na recepci  

– Tel.: 255736111

19.10. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost. 
Možnost zakoupení knih. Dům ATIS. Vstup 

– zdarma.

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 přede-
vším od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212, mo-

bil: 723 950 749, email: rkotrc@post.cz. 

Masarykova ul. č. 6.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Mateřská škola VESTEC, příspěvková organizace, Praha - západ, 

hledá kvalifikovanou/ného kuchařku/e od 10 / 2011. Kontakt: 

msvestec@seznam.cz

• www.hubnete.cz/veko
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POZVÁNKA NA 
JEDNODENNÍ FILM

FESTIVAL

JIŘÍHO MENZELA
DO PRŮHONICKÉ

SOKOLOVNY

26. 10. 2011
v 10.00–22.00 hod.
Oscar po česku

Jednodenní fi lm festival 
Jiřího Menzela pořádaný
v rámci pravidelného fi lmového klubu
Knihovny Průhonice 

10.00–12.00  30 panen a Pythagoras
(pro školy + přednáška)

12.30–14.00  Vesničko má středisková

14.30–15.30  Sestřih ukázek

15.30–17.00  Návštěva Jiřího Menzela
a hostů - Oscar po česku - 
Moderuje P. Jachnin

17.30–19.00  Ostře sledované vlaky

19.30–21.00  Rozmarné léto

www.knihovnapruhonice.cz     |     vstupné – zdarma
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www.zamekberchtold.cz
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

INZERCEINZERCE



„Umíme zorganizovat jakoukoli 

firemní akci na klíč, ať je to kon-

ference, školení či teambuilding. 

Díky sportovnímu zázemí umíme 

skvěle propojit práci s relaxací, 

se sportem jako je tenis, golf či 

sportovní střelba,“ říká obchodní 

ředitelka Hotelu Zámek Berch-

told Ing. Eliška Blahová a dodá-

vá: „Součástí hotelu se šestnácti 

pokoji s kapacitou 44 lůžek jsou 

dva prostorné sály - konferenční 

a taneční. Restaurace Kouzelná za-

hrada vás překvapí vynikající ku-

chyní a stylovými prostory, bohatě 

vyzdobenými v zámeckém stylu. 

„Naši klienti mohou využít náš 

wellnes - vybrat si mohou spor-

tovní masáže i relaxační. Můžeme 

nabídnout i speciální manažerské 

masáže – ty jsou zaměřeny na kla-

sické problémy – bolesti zad, krku 

apod. Součástí našich relaxačních 

služeb jsou koupele, magnetotera-

pie a také zdravotní cvičení.“

„V našem wellness centru můžete 

zaskočit na manikúru, pedikúru 

a posedět můžete v létě i v zimě na 

Sluneční terase, která momentálně 

slouží i jako golfové odpaliště pro 

čipování. Milovníci sportu mohou 

rovněž využít fotbalové hřiště, na 

kterém trénují fotbalisté FK Kuni-

ce a jezdí sem k nám i česká fotba-

lová reprezentace. Máme i hřiště 

s umělým povrchem. Třeba potká-

te na trávníku i Petra Čecha,“ do-

dává Eliška Blahová s úsměvem.

Nejen podnikatelé a manažeři si 

najdou cestu do zámku. V prů-

běhu celého roku připravují nej-

různější akce pro rodiče s dětmi. 

V létě to byla například výstava 

veteránů, staročeské slavnosti 

a mnoho dalších akcí nabitých 

víkendů v zámeckém areálu. „Ze 

známých osobností k nám letos 

například zavítaly Alice Bendo-

vá, Dara Rolins i Ivanka Gottová, 

samozřejmě s dětmi,“ říká pyšně 

Eliška Blahová. Zbyněk Pokorný
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Koupíte si stánek?
Obec Dolní Břežany nabízí 

k prodeji objekt novinové-

ho stánku, který je instalo-

ván v prostoru autobusové 

zastávky „Dolní Břežany, 

náměstí“. Podrobné infor-

mace v kanceláři starosty tel. 

241 910 628, písemné nabíd-

ky adresujte kanceláři sta-

rosty Dolních Břežan.

Poslední možnost 
závodit 

Rybářské závody pro dospělé 

od 18 let pořádají 8. října od 

9.00 hodin na Mlynářském 

rybníce v Dolních Břeža-

nech. Přihlášky přijímá p. Jiří 

Šimák tel. 724 209 994 (po 

18. hodině) nejpozději do 2. 

10. 2011. Zápisné 200 Kč se 

platí na místě. Chytá se na 

dva pruty, na plavanou i na 

těžko. Nesmí se zakrmovat. 

Krmítka povolena. Technika 

libovolná. Chytá se dvě ho-

diny a po přestávce další dvě 

hodiny na jiných chytacích 

místech. Losování chytacích 

míst je v 8:30 hodin. Občerst-

vení zajištěno.

Spadla 
z druhého patra

KAMENICE – V pátek 23. 9. 

v 9.45 hodin byl vyslán zá-

chranářský vrtulník z Prahy 

-Ruzyně do Kamenice na 

pomoc mladé ženě, která se 

zranila při pádu z druhého 

patra. Se zlomeninou horní 

končetiny a zhmožděným 

zraněním břicha byla 33letá 

pacientka transportována 

na ARO Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady.

www.zzshmp.cz

Chcete být ředitel?
VELKÉ POPOVICE – Výbě-

rového řízení na pozici ře-

ditele/ředitelky příspěvkové 

organizace Drobná provo-

zovna Velké Popovice vyhla-

šuje obecní úřad. Přihlášky je 

možné podat do 26. 10. 2011 

do 18.00 hodin. Dalším vol-

ným místem je post ředitelky 

mateřské školy. Přihlášky do 

konkursního řízení na pozici 

ředitele/ředitelky příspěvko-

vé organizace Mateřská škola 

Velké Popovice je možné po-

dat do 31. 10. 2011 do 17.00 

hodin. Více informací k obě-

ma řízením jsou k dispozici 

na webových stránkách obce 

Velké Popovice www.velke-

popovice.cz.

Hořel kamion
VESTEC – Požár nákladního 

vozu určeného pro přepravu 

osobních automobilů (bez 

nákladu), od něhož začala 

hořet i vedle stojící unimo-

buňka, likvidovaly jednotky 

HZS Praha, stanice Chodov, 

HZS Jílové a SDH Jílové, Dol-

ní Jirčany a Luka pod Med-

níkem. Za pomoci 4 vodních 

proudů se podařilo dostat 

požár pod kontrolu během 

pár minut. Příčina požáru je 

v šetření.

Dostavbě školy 
pomůže dotace

PRŮHONICE – Obci se po-

dařilo získat dotaci ze stře-

dočeského Fondu rozvoje 

obcí a měst (tzv. FROM) 

a mohou tak zahájit dostav-

bu tolik potřebného nové-

ho pavilonu základní školy. 

Podle starostky Borovičkové 

je situace kritická – počet 

žáků základní školy neustá-

le stoupá a v letošním roce 

musí být například výuka 

nouzově umístěna i ve školní 

knihovně. V současné době 

se bude realizovat s ohledem 

na finanční náklady, potřeb-

né kapacity a provozní nákla-

dy pouze první část nového 

pavilonu se třemi učebnami, 

hygienickým a komunikač-

ním zázemím. Do budoucna 

je v případě potřeby možná 

dostavba druhé části pavilo-

nu s dalšími dvěma třídami. 

„Nyní probíhá zadávací ří-

zení, pokud vše půjde hlad-

ce, počítáme se zahájením 

stavby v říjnu letošního roku. 

Přáli bychom si, aby nový pa-

vilon byl uveden do provozu 

ve školním roce 2012/2013,“ 

uvádí starostka Borovičková. 

Kupte rohlík 
a pomůžete

JÍLOVÉ U PRAHY – V Praž-

ské ulici se opět otevřela pe-

kárna v domě Na Šmelcovně. 

V projektu, který  podpořila 

EU, vám tu pomáhají péct 

křupavé rohlíky i něco slad-

kého klienti domu Laguna 

Psáry. Přijďte ochutnat. Kou-

pí čerstvého pečiva k snídani 

či sladkosti ke kávě pomáhá-

te udržet tento projekt.

Pouze remiza 
KUNICE – Sedmé kolo Čes-

ké fotbalové ligy přineslo 

fotbalistům Kunic jen jeden 

bod, když doma hráli s tý-

mem Ovčár 1 : 1. Je to ško-

da, neboť domácí zápasy by 

se měly vyhrávat a získávat 

maximum bodů. V současné 

době jsou Kunice na 7. mís-

tě tabulky s 12 body, vede 

Chrudim s 20 body. (kt)

Více informací na www.zamekberchtold.cz. Každý měsíc pořádáme tenisové turnaje pro děti a dospělé (neregistrovaní hráči)
Kunice - Vidovice 136, Strančice, tel.: 736 75 75 77, 323 665 445. Provozní doba PO - NE  od 8:00  – 22:00 hod. 

Indor GOLF TRENAŽÉR  
pro celou rodinu 

Golf Blaster 3D – od 240 Kč/hod.

moderní a atraktivní vzhled hry

golf pro profi hráče i začátečníky 

 rodinný golf a minigolf pro děti, demoliční golfNový 3D Golf simulátor

TENIS ve vytápěné hale 
od 1.10. 2011

cena od 290 Kč/hod. 
cena za trénéra 350 Kč/hod. 
dva kurty, moderní šatny, sport bar
stolní tenis, golf patování
pro ženy POWERJOGA a ZUMBA

Nový 3D Golf simulátor

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

Zvýší MATES atraktivitu města?

„Z důvodu narůstající kapacity Zá-

kladní školy T. G. Masaryka v Mni-

chovicích, která stále narůstala 

a narůstá, byly stávající prostory 

školní jídelny nedostačující, chy-

běl prostor především pro dělenou 

výuku jazyků a zároveň chyběl pro-

stor, ve kterém by se mohly konat 

besedy, vzdělávací akce pro žáky 

a pro diskuse mezi žáky a zahra-

ničními studenty,“ říká tajemnice 

obecního úřadu Miroslava Vojtíš-

ková a dodává: „Město Mnichovice 

postrádalo i vhodný prostor, který 

by mohl sloužit v odpoledních 

a večerních hodinách občanským 

sdružením, zájmovým spolkům 

a vzdělávacím institucím. Vybudo-

vání a vznik tohoto multifunkční-

ho centra zařadilo město mezi pri-

oritní akce v roce 2009 a zařadilo 

do Plánu rozvoje města.“

Do projektu se kromě místních 

obyvatel, devíti partnerů na zá-

kladě  partnerských smluv zapo-

jili i žáci základní školy, v jejímž 

areálu je MATES umístěn. „Žáci 

vytvářeli společně název projek-

tu MATES (Meet, Activity, Talk, 

Eat, Study) a následně provedli 

anketu mezi širokou veřejnos-

tí zaměřenou na zjištění zájmu 

o aktivity centra. Žáci ze ZŠ při-

pravili úžasný film s prezentací 

projektu před hodnotitelskou 

komisí. Velice nás pak potěšilo, 

když náš projekt z 18 podaných 

ve výzvě  se umístil na 1. místě,“ 

doplňuje tajemnice Vojtíšková.

Celkové výdaje projektu 1,5 mil. 

Kč, uznatelné náklady projektu 

1,267 mil Kč (stavba bez DPH).

Zbyněk Pokorný

MNICHOVICE – Zástupci 

města společně s ředitelkou 

Základní školy Masarykova 

zahájili provoz multifunkčního 

centra MATES v Mnichovicích.

� pokračování ze str. 1

Návrh na odvolání padl z řad koa-

lice, od prvního místostarosty Ego-

na Kulhánka (TOP09), a podpořilo 

jej 12 zastupitelů z celkem 20 pří-

tomných.“ Zveřejněné důvody, 

proč byl pan starosta odvolán, jsou 

následující: zásadní komunikační 

problémy vůči koaličním zastupi-

telům i občanům obce, nedosta-

tečně koncepční práci při řízení 

obce a úřadu, selhání personální 

politiky na OÚ, zbytečně velmi 

konfliktní vztahy s opozicí.

Komentář
Dalibor Wijas konstatuje, že jeho 

odvolání způsobili účelově spo-

jení lidé, kterým vadil. „Bývalé-

mu starostovi Pánkovi proto, že 

jsem tlačil na vyšetření kauzy 

vodovod a kanalizace v Osnici. 

Panu Kulhánkovi z TOP09, který 

moje odvolání navrhl, jsem vadil 

jako osoba, která neslyší na kšef-

ty se spřátelenými firmami a také 

proto, že jsem ho tvrdě kritizoval 

za to, jak pro obec nepracoval 

a přitom bral peníze. Panu Ti-

sovi vadilo, že mne nemůže řídit 

tak, jak si představoval, že ne-

plním jeho přání a pokyny a že 

mu nedávám průběžně infor-

mace o tom, co jako starosta dě-

lám, s kým a o čem jednám atd. 

Upřímně řečeno, o co jde panu 

Tisovi v konečném důsledku, 

nevím, jen odhaduji, že o kon-

trolu nad novým územním plá-

nem.“ Dalibor Wijas rovněž upo-

zorňuje na hlasování o odvolání 

prvního místostarosty Kulhánka 

z funkce. „Pro odvolání bylo 

6 koaličních zastupitelů, 2 se 

zdrželi a 5 bylo proti včetně pana 

Kulhánka samotného. Pro mé 

odvolání bylo 5 členů koalice, 

pan Kulhánek a Tiso, paní Du-

choňová z TOP09, Michal Stopek 

a Jan Melichar. O můj styl řízení 

a podobné důvody vůbec nešlo. 

To vám potvrdí valná většina lidí 

z Jesenice,“ myslí si Dalibor Wijas. 

Petr Tiso k odvolání uvádí: „Pan 

bývalý starosta díky svým komu-

nikačním chybám a chybám při 

řízení obce a úřadu postupně 

ztratil podporu části koaličních 

zastupitelů, a tím i potřebnou 

většinu v zastupitelstvu. Jeho oso-

ba začala situaci polarizovat tak 

zásadně, že reálně hrozil rozpad 

naší koalice. Bohužel to odmítl 

řešit na půdě koalice svou výmě-

nou za kooperativnějšího, kon-

cepčnějšího a komunikačně 

zdatnějšího představitele a situa-

ce pak nemohla mít jiné vyústění 

než odvolání na zastupitelstvu. 

V současné době je situace v ko-

alici již stabilizovaná a brzy bude 

zvolen nový starosta.“

Střídání
V posledních několika volebních 

obdobích dochází v Jesenici ke 

změnám každé čtyři roky. Po 

starostovi Langovi, který řídil 

obec několik volebních období, 

se další starostové střídají. Jedno 

volební období starosty Libo-

vického, ODS, vystřídalo Hnutí 

Naše obce v čele se Zdeňkem 

Pánkem. V následujícím období 

vysílá vítěz voleb, Sdružení Ro-

zumný rozvoj, do čela Dalibora 

Wijase. Ten je z funkce po nece-

lém roce odvolán. Dlouhodobé-

mu rozvoji, prosperitě a smyslu-

plnému využití potenciálu velké 

obce u Prahy změny v křesle 

starosty neprospívají, stejně jako 

střídání partají a hnutí s různými 

představami o její budoucnosti. 

Hana Michaliková

Horké starostovské křeslo 

Město Mnichovice tímto projektem vyřešilo situaci v oblasti stravování, vzdělávání 

a mimoškolní činnosti. Budou Mnichovice více atraktivní pro nové obyvatele? Přihlásí 

k mimoškolním aktivitám své děti ještě více rodičů? Foto: Zbyněk Pokorný

Zámek nejen pro manažery
Hledáte nevšední místo pro 

firemní akci, dovolenou, 

sportování či zajímavý 

výlet? Zavítejte s rodinou 

či s kolegy z vaší firmy do 

nově zrekonstruovaného 

zámku se širokou 

nabídkou aktivit, služeb 

a zajímavou historií. Nejen 

pro rodiny s dětmi je tu 

ráj na zemi. V prostorách 

nově zrekonstruovaného 

zámku Berchtold dobře 

strávíte firemní prezentace, 

teambuildingy i setkání 

s obchodními partnery.



Aktuální systém rozdělování je 

nastaven tak, že čtyři velká měs-

ta, Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, 

dostávají v přepočtu na obyvate-

le nejvyšší částku. Ostatní velká 

města dostávají částku nižší nebo 

se suma různí, ačkoliv je ve městě 

nebo obci stejný počet obyvatel. 

Současný rozdíl mezi čtyřmi pre-

ferovanými velkoměsty a ostatní-

mi obcemi činí 4,5násobek.  Běž-

ný rozdíl ve státech Evropské unie 

přitom činí 2,5 až 3násobek. Regi-

onální centra mají cca 1,5násobně 

více, krajská města jsou na tom na 

hlavu lépe cca o 10 % než všichni 

ostatní. V České republice je pře-

rozdělování zcela nesystémové. 

Například Plzeň je na tom skoro 

2násobně lépe než České Budějo-

vice či Olomouc. 

Starostové přijeli do Prahy
Je jasné, že velká města plní 

mnoho funkcí pro obyvatele 

řady menších sídel. Ale i v ma-

lých obcích žijí lidé. I tam si 

přejí kvalitní školy a školky, 

opravenou komunikaci a fun-

gující dopravu. Názorně přiblížil 

rozdíl v hospodaření s rozpoč-

tem starosta obce Ondřejov ve 

Středočeském kraji Martin Ma-

cháček. Nalezl zápis ze zasedá-

ní zastupitelstva Prahy 4, které 

schválilo nákup 100 ks laviček 

do místního parku. Cena jed-

né lavičky činila 21 000 korun. 

„Já jsem před časem nakupoval 

osm laviček do naší obce. Našel 

jsem vyhovující lavičku za cenu 

3 000 korun,“ konstatuje staros-

ta Macháček. Spravedlivějším 

dělením daňových výnosů by 

obce získaly možnost investovat 

více prostředků, nikoliv však do 

drahých laviček, ale do zajištění 

naléhavých investic ve svých ob-

cích. Za podporu rozumnějšího 

rozdělení daní přijelo ve středu 

21. září na demonstraci do Pra-

hy téměř tisíc starostů z celé re-

publiky. Před úřad vlády přinesli 

premiéru Nečasovi svůj vzkaz: 

Přejeme si spravedlivější rozdě-

lení daní. 

Premiér slíbil nové přerozdělení
Premiér Nečas shromáždění sta-

rostů slíbil, že bude poměr 3 : 1 

namísto současného 4,5 : 1 ve 

vládě prosazovat. Novelu zákona 

o rozpočtovém určení daní, která 

přidá menším obcím, schválí vlá-

da do konce října. Změna v roz-

počtovém určení daní, kterou 

navrhlo ministerstvo financí, má 

snížit rozdíl mezi nejchudšími 

obcemi a nejbohatšími městy ve 

výnosu sdílených daní na jed-

noho obyvatele. Zvýšit má podíl 

z daní pro 6 241 menších měst 

a obcí celkem o 13,5 miliardy 

korun. Největší nárůst výnosu ze 

sdílených daní na obyvatele by 

se měl týkat právě obcí od 2 000 

do 10 000 obyvatel. V tuto chvíli 

město s dvěma až pěti tisíci oby-

vatel pobírá na jednoho obyvatele 

6 800 korun. Brno, Plzeň a Ostra-

va získávají na jednoho obyvatele 

bezmála 18 000 a Praha, která je 

zároveň i krajem, 30 000 korun.

Hana Michaliková

4 www.nasregion.cz

Otevřeno:

Osvěžte se chladivými bublinkami!

čtvrtek - sobota
neděle - středa
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)

Eshop: www.winemarket.cz

10:00 - 21:00
10:00 - 20:00

179,- Kč
Prosecco Brut DOC

Borgo Molino

... Váš obchod 
   s italskými 
 potravinami
   a vínem 
 v Průhonicích
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Spravedlivější dělení daní

Svaly nebo hlava? 

Zdravý spánek nadevše

pomůže vyřešit přijetí nového zákona O rozpočtovém určení daní
Každá obec a město 

v republice hospodaří 

s rozpočtem. Významným 

zdrojem peněz do obecního 

rozpočtu jsou daně. Obce 

získávají z daní vybraných 

státem určitou částku na 

trvale bydlícího obyvatele. 

Tato částka se různí 

v závislosti na velikosti obce. 

Stát rozděluje mezi obce 

a města cca 120 miliard Kč. 

Těchto 120 miliard 

vyprodukují všichni občané 

země. Protože hlavní města 

zajišťují každému státu 

reprezentativní funkci, platí, 

že ostatní občané část 

podílů z daňových výnosů 

hlavnímu městu přenechají. 

Obdobně to je i s krajskými 

městy a regionálními centry.

Podpořit akci Sdružení místních samospráv přišel poslanec za TOP09 a STAN Petr Gazdík

DOLNÍ JIRČANY – „Směrování 

jednotek dobrovolných hasičů by 

mělo vést k aktuálním potřebám 

společnosti. Proto se s naší jed-

notkou zaměřujeme kromě hašení 

požárů na vystřihávání z vozidel, 

proto máme ve výbavě chemic-

ké obleky. Hašení v uzavřených 

prostorách s použitím přístrojů je 

rovněž „trendy“ a i tohle patří k zá-

kladním dovednostem moderního 

hasiče, byť člena dobrovolníků,“ 

říká hned na úvod Miloslav Buri-

án z JSDH Dolní Jirčany. Přesto, 

že jejich jednotka patří v širokém 

dalekém okolí ke špičce, chybějí 

mladí, kteří by chtěli pokračovat 

v jejich práci. Proč? Podle jeho slov 

není lehké najít mladíka „devatera 

řemesel“ - to je totiž asi nejvýstiž-

nější charakteristika práce moder-

ního hasiče.

V dolnojirčanské jednotce je věko-

vý průměr 35 let. „Jsme ve stavu, 

kdy mladé potřebujeme. Ale upřed-

nostňujeme kvalitu před kvanti-

tou. Rozhodně slibujeme perné 

začátky! Je důležité, aby byl místní, 

a nejlepší by bylo, kdyby bydlel na-

proti hasičárně, dodává Miloslav 

s úsměvem. „Náš výjezdový čas je 

velmi rychlý, v průměru je to kolem 

8 minut. Mladým můžeme nabíd-

nout, že se naučí zvládat neobvyklé 

situace, členství ve špičkovém vy-

prošťovacím týmu, ale především 

práci všeho druhu. Už dávno ne-

jsme jenom na hašení. Pracujeme 

ve výškách, poskytujeme první 

pomoc, zasahujeme v chemickém 

obleku, na suchu i ve vodě... 

Zasloužit si proudnici
Co čeká nováčka první dny ve 

sboru? „V první řadě ho vez-

meme do zbrojnice a ukážeme 

vybavení, aby se naučil s ním 

pracovat. Absolutně nesnáším, 

když hasič neví, co má na autě 

ve výbavě a neumí technický 

prostředek použít. I dobrovolný 

hasič v tomhle musí být profík,“ 

říká důrazně Miloslav.

Jak dlouho trvá, než se stane z no-

váčka platný hasič, záleží přede-

vším na něm. „Poznáte to i podle 

toho, jak se nováček chová, jestli 

má zájem o práci, kolektiv apod... 

Potom postoupí do druhého levelu. 

To znamená, že se občas dostane 

s námi k zásahu a bude pomáhat. 

Když to přeženu, bude taková po-

držtaška. Velitel a zkušení kolegové 

ho stále sledují. Jednak proto, aby 

se mu nic nestalo i jak se chová 

v určitých situacích. Ale záleží to 

ale především na jeho zájmu,“ opa-

kuje velitel Burián. Největší meta 

pro nováčka? „Když jde takzvaně 

na předek. Zkrátka velitel mu svěří 

proudnici a dýchací přístroj a jde 

jako první do ohně. Je to tak, že 

mladej je tzv. „jednička“ a jeho zku-

šenější kolega „dvojka“ ho jistí.“

Těžké chvíle i pro otrlé
„Myslím, že někteří z hasičů, 

díky mužské ješitnosti, přeceňují 

vlastní síly. Jednou naši jednotku 

poslali do Vestce, že tam je padlý 

strom na silnici. Bylo to při or-

kánu Kyril,“ vzpomíná Miloslav. 

„Tak jsme začali řezat a objevili 

jsme pod hromadou větví rozdr-

cený osobák a uvnitř dvě mrtvá 

těla. Musel jsem velice bedlivě 

vybrat kluky, co tam pošlu na 

vyprošťování. V té době jsem 

měl v týmu právě dva nováčky. 

A i když drželi jen zakrývací plach-

tu, ten psychický tlak na nich byl 

znát. Je nezbytně důležité každou 

stresovou situaci zpětně probrat 

a ujistit, a to nejenom nováčky, 

že dělali, co mohli, a uklidnit je. 

Protože následky tzv. posttrau-

matické stresové poruchy mo-

hou být velmi vážné a nezvrat-

né. Ale bohužel, většina hasičů 

o této problematice nic neví či si 

tento problém nechtějí připustit 

a i proto je to téma, o kterém se 

moc nemluví,“ říká velitel Burián, 

který se traumatem zabýval i ve 

své bakalářské práci na vysoké 

škole a velmi si uvědomuje jeho 

možné následky.

Práce hasiče má i svá pravi-

dla mimo zásah. Hasič by měl 

vždy dělat čest uniformě a být 

hrdý na své poslání. I to musí 

nováčci pochopit a vzít za své. 

„Dělají nám ostudu hasiči, kteří 

jezdí na dovolenou a v kempu 

se prochází v uniformě, nebo 

přijedou k zásahu v teniskách. 

Takoví u nás ve sboru nemají 

místo. My, ač dobrovolná jed-

notka, musíme být rovnocenný-

mi partnery profesionálů.“   

Zbyněk Pokorný

Profil jednotky: 
Počet členů: 16

Starosta: Tomáš Šťastný  

Velitel výjezdové jednotky: 

Miloslav Burián

Největší úspěchy:
4. místo na mistrovství ČR dobro-

volných jednotek ve vyprošťování osob 

z automobilů

Stále držíme prim nejrychlejšího po-

žárního útoku na Praze-západ

Účast na mistrovství ČR v požárním 

sportu

Nejsložitější zásahy:
Požár muničního skladu v Psárech

Likvidace následků orkánu Kyril

Nedávný požár truhlárny ve Zlatní-

kách, kdy se porouchal v nejnevhod-

nější chvíli dýchací přístroj ve složitém 

a zakouřeném prostředí.

„Kompromis,“ říká Miloslav 

Burián, velitel sboru 

dobrovolných hasičů 

v Dolních Jirčanech 

o nováčcích, které ve sboru 

potřebují. Bydlíte v Jirčanech 

a nejlépe naproti hasičárně? 

Pak se jím můžete stát i vy.

Každý z nás průměrně stráví 

v posteli 1/3 svého života a kvalita 

spánku se přímo podílí na úrovni 

podávaného výkonu během dne. 

Pokud se vám těžce vstává, jste 

ráno unaveni nebo je těžké se 

soustředit a jste často podráždě-

ni, je možné, že trpíte příznaky 

nedostatečné kvality spánku. 

� Petře, u vás ve firmě použí-

váte termín zdravý nebo také 

kvalitní spánek. Co si pod ním 

představit? 

Zdravý spánek můžeme definovat 

jako množství a kvalitu spánku, 

který umožní člověku během dne 

podávat optimální pracovní vý-

kon. Vědci zjistili, že určité cykly 

mozkové činnosti, tzv. spánkové 

cykly, v určitých délkách a počtu 

opakování dokáží zajistit hluboký 

a zdravý spánek, během kterého 

se regeneruje mysl i tělo. Mozkové 

spací biorytmy jsou narušovány 

pohyby těla během spánku, které 

jsou způsobeny nepohodlím. Tzv. 

„mikroprobuzení“ si není člověk 

schopen uvědomit díky spací se-

trvačnosti, avšak právě ony do-

káží přerušit nebo i zastavit řádné 

spací biorytmy. Mikroprobuzení 

mohou mít během dne vážné ná-

sledky. Podle předních výzkum-

ných ústavů kratší období spánku 

střídané s mikroprobuzeními mo-

hou být natolik neprospěšné jako 

probdělá noc. 

� Znamená to, že pro dobré 

spaní je potřeba třeba i dobrá 

matrace? 

Člověk dosáhne vyvážených 

spánkových cyklů dodržováním 

životosprávy, spaním ve větrané 

místnosti a poté především řádně 

vybranou matrací a roštem. Ta by 

měla zajišťovat vzdušnost a hygi-

enu a správně působit proti dané-

mu zatížení, tzn. pružit. Důležitá 

je i kombinace roštu a matrace, 

pěnové matrace, které se dnes 

nejčastěji doporučují vyžadují 

pro své správné fungování mít 

pod sebou lamelový rošt. Ten po-

skytne rozložení váhy, prodlouží 

životnost matrace a odpruží zá-

kladní křivky těla člověka (nahra-

zuje funkci pružin). Správné od-

pružení poskytne tělu odpočinek 

při jakékoliv poloze během spán-

ku. Pro pevné podklady doporu-

čuji taštičkové matrace, ty patří 

k nejkvalitnějším.

� Tvrdostí a druhů matrací je 

celá řada, jak se v tom vyznat?

Lékaři je doporučovaná tvrdost 

mezi střední a tvrdou tuhostí. 

Hlavním záměrem takové mat-

race je, aby nedocházelo časem 

k ochabování zádového svalstva 

a páteř byla udržována vzpřímeně. 

Zároveň je však třeba se vyhnout 

příliš tvrdým matracím, které mo-

hou způsobit nedostatečný krevní 

oběh a omezit zásobování svalů 

kyslíkem, čímž pak vzniká svalo-

vá bolest. Středně tvrdá matrace 

by měla dobře kopírovat křivky 

těla a zároveň zabezpečit, aby tělo 

bylo v rovině. Tím dojde k rozlo-

žení váhy a ke snížení průměrné-

ho tlaku, který člověk na matraci 

vyvíjí. Důležitý je také odvod vlh-

kosti. Člověk vypotí během jed-

né noci až 1,5 litru tekutin, které 

je nutné odvětrat. Pro samotný 

odvod potu je i důležitý přístup 

vzduchu přes matraci, která by 

měla být co nejvíce prodyšná. Při 

správném fungování klimatizační 

výplně je udržována během spán-

ku stabilní teplota a člověk se zby-

tečně nepotí, ani mu není zima. 

Nové materiály, jako jsou Energy 

pěny nebo GR pěny, jsou na tom 

s prodyšností tak, že dokáží na-

hradit i prodyšnost pružinových 

matrací - tzn. poskytují vzduchu 

téměř volný průchod. V kombi-

naci s taštičkovým jádrem matra-

ce pak představují to nejlepší co si 

v dnešní době může člověk dopřát. 

 Zbyněk Pokorný

DOLNÍ BŘEŽANY

Během října otevře český 

výrobce nábytku Jacques 

novou pobočku v Dolních 

Břežanech. Již deset let 

se specializují na výrobu 

nábytku z tvrdého dřeva 

a především na kvalitní 

postele, které spolu se 

správně vybranou matrací 

a roštěm zaručují dobrý 

spánek. Nejen o spaní si 

povídáme s Petrem Žákem, 

vedoucím výroby firmy 

Jacques & partner, s.r.o.
Zdravý spánek můžeme definovat jako množství a kvalitu spánku, který umožní 

člověku během dne podávat optimální pracovní výkon. Vědci zjistili, že určité cykly 

mozkové činnosti, tzv. spánkové cykly, v určitých délkách a počtu opakování dokáží 

zajistit hluboký a zdravý spánek, během kterého se regeneruje mysl i tělo

Foto: Jacques.cz

Kontakty:

Jacques & partner, s.r.o.

Dolní Břežany, Libeř 167

Tel. 222 592 362

Email: objednavky@jacques.cz

www.jacques.cz

Potřebují mladé! Ale jen o hašení to zdaleka není. Dobrá parta je základem úspěchu

Foto: Hasiči D. Jirčany

RUD = Rozpočtové určení daní. Takto to cítí většina obcí
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Pojdte, budeme si hrát  

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

Společnost Alltoys, provozovatel 

maloobchodní sítě s hračkami 

Bambule, zahájila ve druhé po-

lovině září provoz věrnostního 

programu KRÁLOVSKÝ KLUB 

BAMBULE. Na členy klubu čeká 

řada báječných odměn, exklu-

zivní nabídky a speciální akce. 

Registrace do klubu je možná 

v jakékoli prodejně Bambule 

na území České republiky. Po 

odevzdání registračního for-

muláře obdrží členové klubu 

zákaznickou kartu – elektro-

nický měšec, do kterého se 

budou načítat dukáty za kaž-

dý nákup. Registrace do klubu 

a vydání zákaznické karty není 

podmíněno nákupem.

Kompletní informace o věr-

nostním programu naleznete 

na www.bambule.cz. S Králov-

ským klubem bude nakupování 

v Bambuli ještě zábavnější. 

Vstupte do světa fantastických 
odměn a výhod 

U nás můžete: nechat pohlídat děti v miniškoličce
 pohrát si v hernách a na hřišti

navštívit mnoho kurzů a aktivit
posedět v kavárničce... 

...více na www.mommytime.cz

kojenecké plavání ve slanné vodě 
  (poslední volná místa)

NOVÉ STUDIO 
VOLNÉHO ČASU v Říčanech

SLEVA
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Jestli jezdíte do Uhříněvsi směrem 

od Říčan, tak si Romance hned za 

cedulí všimnete po pravé straně. 

Zajímavý je hned ten první kon-

trast s původními paneláky přes 

ulici, které jsou příšerné, oprýska-

né a kdybyste se dneska probudili 

z komatu, hledali byste na jejich 

oknech ruské vlaječky. Jaký kon-

trast proti nim jsou vkusně vybar-

vené domy od Skansky, které, jak 

dříve také nebývalo zvykem, mají 

kolem sebe až příliš štědře prosto-

ru. Samozřejmě už dávno se ne-

staví socialistická hektarová par-

koviště, vše je tu řešeno moderně, 

podzemními garážemi a několika 

parkovacími místy kolem širo-

kých chodníků. 

To je první, čeho si všimnete. 

Osobně dám na první dojem a byl 

jsem velice příjemně překvapen. 

S manželkou jsme čekali něja-

kou „hrůzu v polích“, ale tohle by 

šlo, říkáme si. „Jak je to daleko do 

centra, jsou tady nějaké kavárny, 

kam budu chodit s dětmi?“ Zazní-

vají první otázky manželky. Čekal 

jsem to a jsem ihned připraven 

na return: „Hele, mají tu dokonce 

náměstí, školy, školky a v září za 

pár týdnů otevře Bolek Polívka 

divadlo takových 500 metrů od 

našeho vchodu! Na náměstí jsou 

každou středu farmářské trhy, 

každou sobotu můžeš na trhy do 

Říčan, 10 minut autem,“ doplňuji 

pyšně výčet předností, jako rodilý 

Uhříněvák. „Jo, a znám učitele na 

základní škole U Obory a jsou be-

zva, tam by se dětem líbilo,“ při-

hazuji jako v pokeru. „Dorovná to, 

nebo to vzdá,“ říkám si. Nevzdala. 

Mimochodem moje manželka se 

nikdy nevzdává, ale to je myslím 

vlastnost manželek obecně. Hned 

dodává: „A jak je to daleko do Pra-

hy? Jak se tam budeme dostávat?“ 

„Hele, utíká ti dítě,“ vykřiknu, 

abych získal čas.

Dítě neuteklo jedno, nýbrž obě 

dvě, a to na krásné dětské hřiště, 

které je součástí areálu Romance. 

Hned se manželce zlepšila ná-

lada. „Hmm, pěkný hřiště, co je 

támhleto, snad nějaký posilovací 

stroj, tak tvoje Skanska myslí na 

všechno, viď?“ Nech si fórků, ří-

kám si v duchu a jdu se podívat 

na nedalekou autobusovou za-

stávku, jak to jezdí a kam. Ta je de 

facto přímo před domem minutu 

od hřiště. Autobus vás doveze 

až do DEPA Hostivař, na met-

ro. Další alternativou, snad ještě 

lepší, je vlak, ale to jsem zjistil až 

později. Z místního nádraží je to 

na Hlavák 19 minut, když k ránu 

nesprchne, nebo na dráze neza-

pomenou přehodit výhybku. 

Ale zpátky k bydlení. Dnes byd-

líme v podsklepeném dvoupat-

rovém domě a za minulou zimu 

jsme protopili šílené peníze. A to 

je jeden z důvodů, proč si mys-

lím, že bytový dům je dobrá al-

ternativa. Není nic lepšího, než 

když vás zespodu vytápí sou-

sedi, když ovšem nevytopíte vy 

je, což umí děti snadno zařídit. 

V novostavbě existuje i jakási 

jistota, že na to nebudete muset 

pár let sáhnout, ne jako v našem 

domě, kde máme na ledničce 

seznam úkolů, co kdy opravit, 

kdy pozvat kominíka, kdy pose-

kat zahradu, natřít plot, zatep-

lit střechu a fůru dalších skoro 

denních povinností. Rozhodně 

si myslíme, oba s manželkou, že 

v domě, o který se v uvozovkách 

nemusíte starat, jste mnohem 

svobodnější a čas strávený na 

žebříku můžete věnovat smys-

luplnějším věcem, například 

návštěvě manželkou avizované 

kavárny. Toť náš životní styl, ke 

kterému bychom se rádi vrátili, 

přesídlením z venkova do klidné 

části Prahy. Uhříněves je myslím 

dobrou volbou. A bytové domy 

Romance II taky.

Text a foto: Zbyněk Pokorný (PR)

Poznáváme projekt ze sousedství aneb Romance s dětmi
Občas s manželkou 

přemýšlíme, jestli práce 
v Praze a bydlení za 

městem, odkud  se jinak 
než autem nedostaneme, je 
pro nás to pravé. Počáteční 

vlna nadšení z toho, že se 
přestěhujeme do domu za 

Prahou a to dojíždění nějak 
zvládneme, u nás poněkud 
opadla. A ejhle, stalo se, že 
nás v létě oslovila Skanska 
s možností vyzkoušet si na 
pár dnů bydlet v bytovém 

domě v Uhříněvsi, 
v komplexu nazvaném 

Romance II, a vlna nadšení 
byla zpátky.

Spokojená rodinka. Ve chvílích, kdy si děti hrají, bývají manželky nejspokojenější. A dá se s nimi debatovat o budoucnosti. „Zakotvíme 

nakonec v Uhříněvsi,“ ptám se

Hektarová parkoviště jsou dnes již naštěstí minulostí. Vše řeší podzemní garáže Demoliční četa v akci. Zůstane na hřišti po našem odchodu alespoň jedna věc funkční?

Bydlíte v Romanci? 

Napište nám, jak se vám tam 

líbí, a nemusíte jen chválit. 

Pište na pokorny@nasregion.cz. 

V příštím díle našeho seriálu si 

budeme povídat se starostou 

Milanem Collerem nejen 

o divadle Bolka Polívky, které 

nově otevřelo v Uhříněvsi.

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.

 

Honzíkovi uletěl drak a zamotal se mezi ostatní. Vezmi ba-

revnou pastelku a pomoz mu jej najít. Potom celý obrázek 

vybarvi... Autor: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín

Za Kozlem 
na brusle

Milé dtěti, vytáhněte ze 

sklepa brusle, vezměte ro-

diče a uhánějte o sobotách 

a nedělích na zimní sta-

dión do Velkých Popovic. 

S rodiči můžete navštívit 

i zajímavou exkurzní trasu 

v místním pivovaru a potkat 

i známého čtyřnohého mas-

kota, kozla Oldu. Příležitos-

tí vyjet na led máte v říjnu 

hned několik:

 1.10. 12.00 – 13.30 hod. 

 9.10. 12.45 – 14.15 hod. 

15.10. 15.00 – 16.30 hod. 

16.10. 12.30 – 14.00 hod. 

22.10. 12.15 – 13.45 hod. 

23.10. 15.30 – 17.00 hod. 

29.10. 15.00 – 16.30 hod. 

30.10. 12.30 – 14.00 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti 

do 15 let a důchodci - 20,- 

Kč. Zimní stadion HC Slavoj 

Velké Popovice.  



Celkově výrazný, dynamikou 
nabitý design
Synův spontánní výrok „Hustej 

závoďák!“, ale i zvědavé pohledy 

kolemjdoucích kdekoliv jsme za-

stavili, mě ujišťují, že tohle auto 

emoce umí rozhýbat a nenechá 

nikoho lhostejným. Za zvláštní 

zmínku stojí přední maska – ku-

latá „podmračená“ světla, zadní 

světlomety, aerodynamické kříd-

lo na pátých dveřích, uspořádání 

a tvar středové konzole, sportov-

ně tvarovaný volant, a dokonce 

z motocyklového světa převzatý 

design kapličky ukazatele rych-

losti a otáček motoru. Osobně 

mi z pohledu dotažení těchto 

emocí chyběly pouze „elektro-

ny“, které je ale možné za přípla-

tek objednat.

Technika nekulhá a naopak
Nechme již design designem 

a věnujme se i technické strán-

ce Avea. Tady se sluší poděko-

vat předcházející verzi Avea 

a poslat ji do zaslouženého od-

počinku. Nové Aveo je zkrátka 

úplně jiné, lepší auto. Díky glo-

bálnímu přístupu skupiny GM, 

kam Chevrolet patří, dostalo 

nové Aveo do vínku prvotřídní 

techniku určenou i pro nový 

Opel Corsa a jiné v GM připra-

vované modely. Podvozek je 

stabilní, řazení je velmi přes-

né a s krátkým chodem, řízení 

má optimální odezvu, brzdy 

prostě tak akorát. Skutečnost, 

že jsem nenašel nic negativní-

ho, mě až trochu zaskočila, ale 

je to prostě tak.

Motor si užívá otáčky 
a spotřeba umí klesat
Aveo je v prodeji zatím bez 

dieslové verze (diesel od Fi-

atu dorazí cobydup), ale ze 

4 „benzínů“ si vybere urči-

tě každý. Domnívám se, že 

i s ohledem na cenovou politi-

ku bude nejprodávanější verzí 

„silnější jedna dvojka“, která 

byla i v tomto testovaném 

voze. A nebude to volba špat-

ná – 63kW a 86 koní propůjčí 

Aveu velmi slušnou dynami-

ku s maximálkou 171 km/h 

a s průměrnou spotřebou 

5,5 litrů/100 km. My jsme do-

sáhli průměrné spotřeby leh-

ce nad 6 litrů, ale náš způsob 

jízdy nebyl zdaleka průměrný. 

Motor umí využívat širokého 

záběru otáček, ale skutečné 

potěšení začíná na úrovni 

3500 otáček/min. a vrcholí na 

5500 otáček/min. 

A jak si vede nové Aveo 
v typicky české disciplíně? 
Objem kufru má slušných 290 li-

trů (obrovských 502 litrů u 4dve-

řové verze!) a vnitřní prostor na 

zadních, ale zejména na před-

ních sedadlech považuji za vel-

mi nadstandardní s pocity o tří-

du vyšších modelů. 

Co můžete čekat za 214 tisíc?
5letou záruku a v základu ABS 

a ESC, 4x Airbagy, úchyty IS-

OFIX, elektrická přední okna, 

dálkově ovládané centrální za-

mykání, tempomat. V ceně je 

i „asistent“ při rozjíždění do 

kopce a CD MP3 přehrávač se 

4 reproduktory. S klimatizací, 

palubním počítačem, bluetooth 

a dalšími komfortními doplňky 

je cena 251.900 Kč.

Závěr
Asi Fabii z trůnu nesesadí 

– přeci jen, tradice je tradice, 

ale je znát, že i „Korejci“ po-

chopili, že jen cenou neprora-

zí, a pokud uvažujete o koupi 

vozu této třídy – nevynechejte 

nové Aveo z okruhu kandidá-

tů – zaslouží si Vaši pozornost 

a kdoví... Ale – to už je skutečně 

pouze na Vás.

V případě zájmu si můžete ob-

jednat testovací jízdu v CAR FOR 

YOU, Tygr centrum v Tuklatech. 

Více na www.carforyou.cz.

Text a foto: Jiří Vagner

Mezi přihlížejícími byl i ministr 

obrany Alexandr Vondra. „Příz-

nivců military historie i aktivních 

záloh je u nás nesmírné množ-

ství. Imitace setkání na Labi, 

kterou jsme tu viděli, byla pře-

svědčivá, tady scházelo jenom 

jediné – to Labe,“ řekl ministr. 

Rekonstrukce bitvy se mu líbila. 

Ocenil, že se pro tuto příležitost 

stala aréna v Lešanech i střelni-

cí, která oživila defilé vojenské 

techniky. „Myslím si, že lidé si to 

vychutnali,“ dodal ministr. 

Díky lešanskému muzeu je Po-

sázaví jedním z „nejvyzbroje-

nějších“ regionů v Česku. V jeho 

expozicích je více než 700 kusů 

vojenské techniky od roku 1890 

po současnost. „A pořád je co 

sbírat,“ říká Aleš Knížek, ředi-

tel Vojenského historického 

ústavu Praha, pod který mu-

zeum v Lešanech patří. Letos 

například divákům Tankového 

dne představili několik novinek 

– mimo jiné Škodu 998 Agro-

mobil, která si zahrála ve filmu 

Kdyby tisíc klarinetů a která se 

dochovala pouze ve dvou pro-

totypech. „Tohle je číslo 1,“ 

ukázal Aleš Knížek na malé ze-

lené vozidlo. Arénou se projel 

také americký stíhač tanků M36 

Jackson, který muzeum získalo 

ze Slovinska. 

Doslova v obležení malých i vel-

kých se pak ocitlo improvizo-

vané bojiště Areálu Barochov, 

který tady prezentoval bojo-

vou „střílečku“ Battlefield Live, 

která je novinkou v ČR. „Je na 

principu infračerveného světla, 

takže žádné kuličky nebo barvy 

z pušek nelétají, nebolí to, mů-

žou ji hrát i malé děti. Hraje se 

podle různých scénářů, třeba 

dobývání pevnosti,“ přiblížila 

manažerka Areálu Barochov 

Kateřina Svozilová. Příležitost 

představit se ve společné ex-

pozici se společností Posázaví 

o.p.s. uvítala. „Jsem moc ráda, 

že jsme tuto možnost dostali. 

Fungujeme druhou sezonu, 

proto se o sobě pořád snažíme 

dát vědět. Rozdáváme letáčky, 

máme webové stránky, jsme 

na facebooku, zkusili jsme hro-

madný prodej vstupenek přes 

slevomat. Lidi na to slyší,“ do-

dala Kateřina Svozilová.

Text a foto: Jaroslava Tůmová

Posázaví, o.p.s.

� pokračování ze str. 1

Služby i pro veřejnost 
Rádi bychom, aby po tzv. „zá-

běhu“, řekněme od nového ka-

lendářního roku, mohla školka 

sloužit po své zavírací době i ve-

řejnosti, aby nabídla zázemí pro 

případné volnočasové aktivity 

i dětem školou povinným, ro-

dičům a seniorům. Zvažujeme 

výhledovou spolupráci s odbor-

níky pro přednáškovou činnost, 

večerní kursy aj. Samozřejmě se 

těšíme i na spolupráci s obec-

ním úřadem, obecními spolky, 

jednotlivci a především nadšen-

ci ve smyslu nezištné pomoci při 

pořádání akcí s veřejností, ať již 

v rámci oslav některých svátků, 

nebo třeba jen tak, abychom se 

lépe poznali a petříkovské děti 

měly nač vzpomínat. Asi tak jako 

všude ve státní sféře budeme 

i my muset bojovat s finanční-

mi normativy, proto jakákoliv 

sponzorská či dárcovská pomoc 

ze strany obyvatel obce, rodičů, 

drobných podnikatelů, firem 

aj. bude pro nás velmi důležitá 

a náležitě ji oceníme.  Jan Kotrba

6 www.nasregion.cz

Řeznictví-uzenářství 
Kadlec Petr
ve Velkých Popovicích

OD ŘÍJNA NOVÁ JÍDELNA 
 polévky, hotovky, saláty, řeznické pochoutky
 denně jedno bezmasé jídlo
 možnost vzít jídlo s sebou
 akceptujeme platební karty

 Po – Pá  7.00 – 17.00
 Sobota   7.30 – 12.00

Ringhofferova 657/2 naproti pivovaru Velké Popovice Praha 5 - Tlumačovská 1298 - info - 777 207 807
Praha 9 - Českobrodská 266/2 - info - 777 607 607

Praha - Zdiby - Zemědělská 195 - info - 777 907 307
Tábor - Herlošova 2925 - info - 775 206 206

PEUGEOT 207 sw

PEUGEOT 207 SW ZA CENU KRÁTKÉHO MODELU
Pořiďte si Peugeot 207 v kombi verzi SW za 229 900 Kč. Získáte tak navíc 
komfortní zavazadlový prostor, díky kterému se nebudete muset držet zkrátka. 

Pro model 207 SW: kombinovaná spotřeba (l/ 100 km) 4,2–6,5. CO2 emise (g/km) 110–148. Foto je pouze ilustrativní. 
PEUGEOT FINANCE

NĚKDO
TOMU ŘÍKÁ
ZADEK,
MY ŘÍKÁME
ZADARMO

PEUGEOT 207 SW
JIŽ OD 229 900 KČ

www.domansky.cz

207 SW 14,2x10,95.indd   1 22.9.2011   17:17:12

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Ofenziva z Koreje!
Mnozí z nás již delší dobu 

přemýšlejí, jaká automobilka 

přijde ve třídě malých vozů 

s modelem, který výrazně 

otřese s dosud neotřesitelnou 

pozicí nejmenší z rodu 

Škodovek – Fabií. Až 

budoucnost ukáže, zda je to 

vůbec možné, ale nadějných 

pokusů přibývá. Základní 

zadání pro tento nelehký úkol 

zní: „zaujmout a přilákat nové 

zákazníky“. Ale jak? Třeba 

přesně tak, jak to udělali 

u Chevroletu – atraktivním 

kabátem hrají na emoce po 

vzoru Fiesty, ale nově přibalili 

i špičkovou techniku a kvalitní 

zpracování a to vše za velmi 

příznivé peníze!

   info@carforyou.cz

  + 420 775 791 036

 Tuklaty 186

Úvaly u Prahy

� AUTO, MOTO

Do roka a do dne….

Muzeum patřilo vojákům

Za odpady musíme platit. Kolik?

LEŠANY – Příznivci 

vojenské historie si v sobotu 

dali dostaveníčko ve 

Vojenském historickém 

muzeu v Lešanech. 

Tradičního Tankového dne 

se zde zúčastnilo přes 

30 000 lidí. S velkým zájmem 

sledovali rekonstrukci bitvy 

druhé světové války 

i ukázku novodobého 

vojenského zásahu.

Díky lešanskému muzeu je Posázaví jedním z „nejvyzbrojenějších“ regionů v Česku. 

V jeho expozicích je více než 700 kusů vojenské techniky od roku 1890 po současnost

Může se tedy stát, že od led-

na 2012 budeme platit až tisíc 

korun za osobu za rok. Realita 

bude samozřejmě trochu jiná. 

Zdražení se nemusí týkat všech 

lidí a ne všechny obce budou 

poplatky zvyšovat dvojnásobně 

– poplatek nesmí být pro obce 

výdělečný, ale musí kopírovat 

přesně vynaložené náklady.

Zjednodušeně řečeno obce mo-

hou vybírat poplatky za komu-

nální odpad dvojím způsobem. 

Buď podle zákona o odpadech, 

kdy se platí částka podle skuteč-

ného množství odpadu, nebo 

podle zákona o místních poplat-

cích. A právě v druhém případě 

je nyní stanovena výše místní-

ho poplatku za odpad na osobu 

500 Kč ročně, chataři a chalupáři 

platí max. 500 Kč za objekt. Ně-

kteří poslanci navrhli zvýšení to-

hoto poplatku na 1000 Kč. Obce 

by tak mohly za odvoz odpadu 

vybírat větší částku, blížící se 

skutečné sumě, kterou vynaklá-

dají. Z toho vyplývá, že odvoz 

odpadu mnohde dotují ze svých 

rozpočtů. A díky tomu, že lidé 

odpad třídí, se obcím do roz-

počtů vrátí alespoň část peněz 

za tříděný odpad.

Komunální odpad prostě vyvo-

lává emoce na všech stranách, 

diskutuje se o něm v hospodách 

i v zastupitelstvech. A řešení? To 

je nejspíš v nedohlednu. Třeba 

se někdy v budoucnu dočkáme 

toho, že lidé budou většinu od-

padů třídit, a tím se náklady na 

odvoz popelnic a kontejnerů vý-

razně sníží.  Lucie Paličková

Kolik platíte za odpad vy? 

Napište nám na 

pokorny@nasregion.cz.

Odpady. Kontejnery. 

Skládky. Bioodpad. A pořád 

dokola. To vše neustále řeší 

vedení mnoha obcí v našem 

regionu. Letos k tomuto 

tématu navíc přispěli naši 

politici, kteří přišli s novým 

návrhem – zvýšit maximální 

limit za odvoz 

komunálního odpadu.

Popelnice s odpady se musí vyvážet 

a každému je jasné, že se za to platí. 

Budeme platit příští rok tisícovku na 

osobu?  Foto: Lucie Paličková 



„Rodiče k nám na tréninky vodí 

jak kluky tak i holky, mimocho-

dem máme tu šikovný holky. 

My tady žádné rozdíly nedělá-

me,“ říká pan Zeman a dodává: 

„Tréninky dětí stojí 1000 korun 

na rok, takže si je může dovolit 

opravdu každá rodina a to bylo 

našim cílem. Navíc se u nás platí 

až od 6let, takže mladší trénují 

zcela zdarma“ 

Na otázku zda mají rádi, když ro-

diče „kecají“ do tréninku odpoví-

dá: „Víte, to nemá rád nikdo, ale 

je fajn když tu rodiče stojí, fandí 

a sledují pokroky a zajímají se 

o děti. Stalo se nám taky, že čtyř-

letý kluk neviděl maminku a celý 

trénink probrečel, tak i proto je 

ta přítomnost rodičů dobrá. Ví-

táme každého rodiče, který se 

chce zapojit do našeho týmu tre-

nérů, každá ruka se hodí.“ 

Na hřiště mohou všichni
Na rozdíl od některých oploce-

ných hřišť v některých obcích, 

může na Vestecké hřiště z dětí  

kdokoli. „Přijde sem táta s klu-

kama a může kdykoli, kamkoli, 

kromě brankoviště. Když bude-

me děti vyhazovat ze hřiště, tak 

sem za chvíli nikdo chodit nebu-

de a to není naším cílem“ dodá-

vá Jirka Zeman. 

Spolupráce s mateřskou 
školou
Mateřské škole, která sousedí se 

sportovním areálem, nabídli ve Vik-

torce možnost zapojení dětí v oddí-

le již od 3 – 4 let, formou sportovní-

ho kroužku. V kroužku se  zaměřují 

na rozvoj obratnosti a pohybové 

koordinace formou hry a děti jsou 

pomalu připravovány na začlenění 

do fotbalových mužstev. „Kroužek 

probíhá vždy v pondělí a středu 

od 16:00 – 17:00 a mohou se do něj 

přihlásit i děti,  které do naší MŠ 

nechodí, ale chtějí to u nás vyzkou-

šet. Spolupráce má za cíl pomoci 

i rodičům, protože na kroužek si 

předáváme děti přímo s mateřskou 

školou a rodiče si je vyzvednou, až 

po kroužku, jako kdyby šly děti ze 

školky. První kroužky navštívilo ko-

lem 25 dětí, což nás potěšilo a jsme 

za to rádi. Přihlásit se mohou kluci 

i holky na tel. 602 603 668. Tento 

kroužek je pro zájemce zdarma 

a na všechny se těšíme,“ doplňuje 

pan Zeman a již utíká nadšeně za 

dalšími povinnostmi.

Tréninky fotbalu mládeže:  Pon-

dělí a Středy od 17:00 do 18:30 

a to na travnatém hřišti, umělém 

povrchu, nebo při nepřízni po-

časí ve cvičebním sále.

Kroužek sportovních doved-

ností: Pondělí a Středy od 16:00 

do 17:00 a to na travnatém hřišti, 

umělém povrchu, nebo při ne-

přízni počasí ve cvičebním sále.

Podpora obce
„Máme z toho obrovskou radost, 

že se nám povedlo nastartovat 

práci s mládeží, to byla naše prio-

rita, jak natáhnout rodiny s dětmi 

do našeho nového Sportovního 

centra. Mládež má u nás maxi-

mální podporu a snažíme se na-

šim nejmenším udělat podmínky, 

jako jinde nejsou. Jen si vezměte, 

kdo z nás fotbalistů,  měl již od 

začátku kariéry značkové dresy, 

nafasované kopačky a jezdil už od 

prvních fotbalových krůčků na zá-

pas ve stejnokroji a to ještě auto-

busem! Navíc i pro ostatní aktivity 

spojené s dětmi dává obec Vestec 

v našem Sportovním centru slevu 

na nájmu až 50%. 

Přeji našim nejmenším sportov-

cům a hlavně „Viktoriánům“ mno-

ho úspěchů a ať je to u nás baví….“ 

říká se spokojeným úsměvem rad-

ní Vašek Drahoš. Zbyněk Pokorný

Teď v září startuje každý rok i mi-

strovská sezona kuželkářů. Ve Sla-

voji Velké Popovice mají jen 28 čle-

nů, ale 16 jich závodně hraje! Zdejší 

tradiční opory představují jména 

Vodešel, Kratochvíl, Somolíková, 

Frankové otec a syn nebo Havrdo-

vá. Už zase vedou jejich kroky do 

útulné kuželny s dvoudráhou, do 

doslova domácího prostředí, kde 

přečasto oceňují (víc soupeři, jak 

domácí) pohostinnost a mistrov-

sky ugrilovaná kuřata. To je zdejší 

vyhlášená klasika.

Nás zaujalo to poslední vyslovené 

jméno. Havrdová. I v nejvyšších 

mistrovských patrech uznávaná 

a ceněná „Jaruška“ (5. i 6. pořadí 

v análech mistrovství republiky, 

startuje v seniorkách i ženách) 

představuje unikátní postavu 

svého sportu. Hájí nejen bar-

vy Slavoje v mistrovství Prahy 

(představte si: její výsledky se 

počítají do dlouhodobé soutěže 

mužů! takovou má výkonnost!), 

ale například loni o její „hostová-

ní“ požádal pražský Kuželkářský 

klub Konstruktiva v celostátní lize 

žen! Jak má někdo „problémy se 

sestavou“, třeba jen vinou úzké-

ho kádru, hned ji volá o pomoc. 

Aktuálně se k tomu chystá znovu 

Konstruktiva. Její trenérka (vice-

mistryně světa) Libuše Zichová 

jistě sahá  po „osvědčené kartě“. 

Tahle hostující posila si drží svou 

stálou nálepku – „je nejžádaněj-

ší“. I letos. I zrovna teď.

Vladimír Zápotocký
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KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 2.10. 16:00 Čestlice – Dobřejovice 

B fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Senohraby B – Čestlice 

fotbal IV.třída skupina C

DAVLE
• 1.10. 16:00 Davle – Bojanovice 

fotbal III.třída skupina A

• 9.10. 16:00 Hvozdnice B – Davle 

fotbal III.třída skupina A

• 2.10. 16:00 Davle B – Mníšek B 

fotbal IV.třída skupina B

• 9.10. 16:00 D. Jirčany B – Davle B 

fotbal IV.třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 1.10. 16:00 Měšice A – Dobřejovi-

ce A fotbal okresní přebor

• 8.10. 16:00 Dobřejovice A – Mu-

kařov fotbal okresní přebor

• 2.10. 16:00 Čestlice – Dobřejovice 

B fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Dobřejovice B – Mu-

kařov B fotbal IV.třída skupina C

DOLNÍ BŘEŽANY
• 2.10. 16:00 Jesenice B – D. Břeža-

ny fotbal III.třída skupina A

• 9.10. 16:00 D. Břežany – Hradišt-

ko B fotbal III.třída skupina A

• 2.10. 16:00 D. Břežany B – Zlatní-

ky fotbal IV.třída skupina A

• 9.10. 10:15 Libeř B – D. Břežany B 

fotbal IV.třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 1.10. 16:00 D. Jirčany – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Okrouhlo – D. Jirčany 

fotbal IV.třída skupina A

• 2.10. 16:00 Čisovice B – D. Jirčany 

B fotbal IV.třída skupina B

• 9.10. 16:00 D. Jirčany B – Davle B 

fotbal IV.třída skupina B

JESENICE
• 2.10. 16:00 Jesenice B – D. Břeža-

ny fotbal III.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Bojanovice – Jesenice 

B fotbal III.třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 2.10. 16:00 Benešov B – Jílové fot-

bal I.A třída skupina B 

• 8.10. 16:00 Jílové – Bakov fotbal 

I.A třída skupina B

• 1.10. 16:00 Jílové B – Dobrovíz 

fotbal okresní přebor 

• 8.10. 16:00 Rudná – Jílové B fotbal 

okresní přebor 

KAMENICE
• 1.10. 16:00 Kamenice A – Stranči-

ce A fotbal III.třída skupina B

• 9.10. 16:00 Kostelec u K, B – Ka-

menice A fotbal III.třída skupina B

• 2.10. 16:00 Kamenice B – Stranči-

ce B fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Ondřejov B – Kameni-

ce B fotbal IV.třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 2.10. 16:00 K. Přívoz – Libeň fot-

bal IV.třída skupina A

• 9.10. 16:00 Průhonice B – K. Pří-

voz fotbal IV.třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 1.10. 16:00 Ondřejov A – Kostelec 

u K. B fotbal III.třída skupina B

• 9.10. 16:00 Kostelec u K, B – Ka-

menice A fotbal III.třída skupina B

KUNICE
• 2.10. 10:15 Viktoria Plzeň B – Ku-

nice fotbal Česká fotbalová liga

• 8.10. 16:00 Kunice – Karlovy Vary 

fotbal Česká fotbalová liga

• 1.10. 16:00 Pacov A – Kunice B 

fotbal okresní přebor

• 9.10. 16:00 Kunice B – Měšice 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 2.10. 16:00 K. Přívoz – Libeň fot-

bal IV.třída skupina A

• 9.10. 16:00 Libeň – Psáry B fotbal 

IV.třída skupina A

LIBEŘ
• 1.10. 16:00 Vrané – Libeř fotbal 

III. třída skupina A

• 8.10. 16:00 Libeř – Psáry fotbal III. 

třída skupina A

• 2.10. 16:00 Vrané B – Libeř B fot-

bal IV.třída skupina A

• 9.10. 10:15 Libeř B – D. Břežany B 

fotbal IV.třída skupina A

LOJOVICE
• 2.10. 16:00 Lojovice – Ondřejov B 

fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Hrusice B – Lojovice 

fotbal IV.třída skupina C

MĚCHENICE
• 1.10. 16:00 Čisovice – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 8.10. 16:00 Měchenice – Libčice 

fotbal okresní přebor

• 2.10. 16:00 Kazín B – Měchenice B 

fotbal IV.třída skupina B

• 9.10. 16:00 Měchenice B – Nučice 

fotbal IV.třída skupina B

MIROŠOVICE
• 1.10. 16:00 Sluštice – Mirošovice 

fotbal III.třída skupina B

• 8.10. 16:00 Mirošovice – Svojetice 

fotbal III.třída skupina B

OKROUHLO
• 1.10. 14:00 Pikovice – Okrouhlo 

fotbal IV.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Okrouhlo – D. Jirčany 

fotbal IV.třída skupina A

PRŮHONICE
• 1.10. 16:00 Průhonice – Krňany 

fotbal okresní přebor

• 8.10. 16:00 Hostivice – Průhonice 

fotbal okresní přebor

• 9.10. 16:00 Průhonice B – K. Pří-

voz fotbal IV.třída skupina A

PSÁRY
• 1.10. 16:00 Psáry – Radlík fotbal 

III.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Libeř – Psáry fotbal III. 

třída skupina A

• 2.10. 16:00 Psáry B – Štěchovice B 

fotbal IV.třída skupina A

• 9.10. 16:00 Libeň – Psáry B fotbal 

IV.třída skupina A

SENOHRABY
• 2.10. 16:00 Senohraby B – Škvorec 

fotbal IV.třída skupina B

• 9.10. 16:00 Radošovice B – Seno-

hraby B fotbal IV.třída skupina B

• 2.10. 16:00 V.Popovice B – Seno-

hraby B fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Senohraby B – Čestlice 

fotbal IV.třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 1.10. 16:00 V.Popovice A – Úvaly B 

fotbal okresní přebor

• 8.10. 16:00 Nehvizdy A – V.Popo-

vice fotbal okresní přebor

• 2.10. 16:00 V.Popovice B – Seno-

hraby B fotbal IV.třída skupina C

• 9.10. 16:00 Všestary – V.Popovice 

B fotbal IV.třída skupina C

VESTEC
• 1.10. 16:00 Vestec – Zvole B fotbal 

III. třída skupina A

• 8.10. 16:00 Slapy – Vestec fotbal 

III.třída skupina A

• 1.10. 16:00 D. Jirčany – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 1.10. 16:00 Vrané – Libeř fotbal 

III. třída skupina A

• 9.10. 16:00 Zvole B – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

• 2.10. 16:00 Vrané B – Libeř B fot-

bal IV.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Štěchovice B – Vrané B 

fotbal IV.třída skupina A

ZLATNÍKY
• 2.10. 16:00 D. Břežany B – Zlatní-

ky fotbal IV.třída skupina A

• 8.10. 16:00 Zlatníky – Pikovice fot-

bal IV.třída skupina A

ZVOLE
• 1.10. 16:00 Zvole – Choteč fotbal 

okresní přebor

• 8.10. 16:00 Dobrovíz – Zvole fot-

bal okresní přebor 

• 1.10. 16:00 Vestec – Zvole B fotbal 

III. třída skupina A

• 9.10. 16:00 Zvole B – Vrané fotbal 

III. třída skupina A

Nenašli jste zde 

sportovní akci, 

kterou pořádáte? 

Chcete pozvat diváky 

na Vaše utkání? 

Znáte v regionu sportovce 

o kterém by se mělo napsat?

Dejte nám vědět na: 

skodova@nasregion.cz 

KAM ZA SPORTEM

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 24. – 25.9.

ČFL Kunice – Ovčáry 1:1

Praha-východ
přebor V.Popovice A – Kostelec n.Č.l A 2:1

přebor Dobřejovice A – Pacov A 6:0

přebor Kunice B – Mochov A 7:0

III.B Ondřejov A – Kamenice A 1:4

III.B Mirošovice – Mnichovice A 2:0

III.B Kostelec u K, B – Louňovice B 4:2

IV.B Nehvizdy B – Senohraby A 4:4

IV.C Lojovice – Kamenice B 2:3

IV.C Dobřejovice B – V.Popovice B 4:2

IV.C Senohraby B – Mnichovice B 2:4

Praha-západ
přebor Zvole – Černošice 6:1

přebor Měchenice – Průhonice 2:7

přebor Choteč – Jílové B 4:5

III.A Hradištko B – Vestec 1:4

III.A Slapy – Jesenice B 0:5

III.A Radlík – Vrané 2:1

III.A Libeř – Zvole B 5:1

III.A D. Břežany – Davle 4:3

III.A Hvozdnice B – Psáry 3:5

IV.A Okrouhlo – D. Břežany B 3:2

IV.A Zlatníky – Vrané B 0:2

IV.A K. Přívoz – Psáry B 5:2

IV.A Průhonice B – D. Jirčany 4:1

IV.A Vestec B – Pikovice 3:6

IV.A Libeř B – Štěchovice B 3:2

IV.B D. Jirčany B – Nučice 2:3

IV.B Klinec – Měchenice B 6:1

Výsledky krajské soutěže nebyly v době 

úzávěrky k dispozici.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 17. – 18.9.

ČFL Králův Dvůr – Kunice 0:4

Kraj
I.AB Radim – Jílové 3:1

Praha-východ
přebor Záluží A – Kunice B 0:5

přebor Mochov A – Dobřejovice A 3:2

přebor Sibřina A – V.Popovice A 1:2

III.B Strančice A – Mirošovice 5:1

III.B Březí – Kostelec u K, B 6:1

III.B Kamenice A – Říčany B 6:0

IV.B Senohraby A – Přišimasy 3:2

IV.C Kamenice B – Všestary 6:2

IV.C Strančice B – Senohraby B 9:0

IV.C Mnichovice B – Dobřejovice B 1:9

IV.C V.Popovice B – Stř.Skalice B 2:1

IV.C Čestlice – Hrusice B 2:0

IV.C Doubravčice – Lojovice 1:0

Praha-západ
přebor Průhonice – Rudná 3:2

přebor Jílové B – Zvole 1:5

přebor Horoměřice – Měchenice 2:2

III.A Jíloviště B – D. Břežany 1:6

III.A Vestec – Libeř 6:1

III.A Vrané – Hvozdnice B 5:1

III.A Psáry – Bojanovice 10:1

III.A Davle – Slapy 4:1

III.A Zvole B – Radlík 0:2
III.A Jesenice B – Hradištko B 3:1
IV.A Štěchovice B – Zlatníky 5:0
IV.A Pikovice – Průhonice B 6:0
IV.A D. Jirčany – Libeň 1:1
IV.A Psáry B – Libeř B 0:1
IV.A Vrané B – Okrouhlo 2:3
IV.A D. Břežany B – Vestec B 2:2
IV.B Měchenice B – D. Jirčany B 5:1
IV.B Davle B – Kytín 2:0

Rostou jim talenty 

To byly souhrnné titulky po kon-

trolních závodech našich vzpě-

račů před šesti desítkami let. Ty 

závody probíhaly v tělocvičnách 

a sokolovnách Prahy a okolí. 

I v našem regionu (například Ří-

čany, Dolní Břežany, Davle, Praha 

– Libuš). Ve vícebojích dokázala 

všechno vyhrát nová vycházející 

hvězda – mladý Václav Pšenička. 

On i jeho otec patří v historické 

galerii tohoto sportu u nás mezi 

rekordmany, mistry republiky 

a olympijské reprezentanty. 

(zý), původní foto Jiří Heller – repro 

Vladimír Brada

Syn po tátovi

VESTEC – Začínali vloni 

v říjnu, dneska mají na 

tréninku přes padesát 

nejmenších dětí s kopačkami 

na nohou. „Chodí k nám 

holky i kluci už od tří let,“ 

říká Jirka Zeman, trenér 

fotbalového oddílu mládeže 

TJ Viktoria Vestec.

Ti nejmenší pod trenérskou taktovkou Pavla Balihara alias Balů Foto: Zbyněk Pokorný

Ovace ve stoje, děkovačka
Mistr poprvé prohrál

Opět si ji užili hráči nováčka III. tří-

dy AFK Radlík po prvním domácím 

vítězství ve vyšší soutěži. Bylo to po 

vysoké výhře nad sousedním Me-

teorem Libeř 8:3. Před více jak stov-

kou diváků excelovalo duo Neužil – 

Geyer. Oba dali po třech gólech. 

(zý), Foto: Vladimír Brada

Posila? Ta nejžádanější!

Tato žena je pozoruhodná nejen dosa-

vadní unikátní kuželkářskou kariérou, 

ale i tím, že má započteno 41 let v úvaz-

ku profesionálního hasiče z povolání.

  Foto: Vladimír Brada

V. POPOVICE – Ve čtyřech se 

hrát nedá. Tohle pravidlo se 

potvrdilo i ve druhém zápase 

velkopopovického Slavoje, kte-

rý v sobotu 24. září nastoupili 

na domácím ledě proti Lvům ze 

Slaného. Skóre po první třetině 

(0:3) nevěstilo nic dobrého, 

i přesto nezmizel z tváře tre-

néra Holého optimismus, když 

před druhou třetinou s úsmě-

vem  poznamenal: „Vyhrajeme 

6:3!“ na jeho slova ale bohužel 

nedošlo, naopak téměř celou 

druhou třetinu i přes snížení na 

1:3 hráli popovičtí v oslabení 

a nedokázali přidat kontaktní 

branku. Zápas se zlomil právě 

ve druhé třetině, kdy Lvi odsko-

čili na 5:1. Konečné skóre zápa-

su, ve kterém mistři z Popovic 

poprvé prohráli byl 3:8. (pok)

Radost z prvního gólu v úvodu druhé třeti-

ny netrvala dlouho. Hostující HC Lev Slaný 

zvýšil na 1:5 a defacto rozhodl zápas již ve 

druhé třetině

Foto: Zbyněk Pokorný
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DISKOTÉKA 

Otevírací 
doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23  
so 11 – 23, ne 11 – 22 

www.radev.eu  e-mail: g.radev@seznam.cz 

Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 777 336 805, 777 333 899

Každý den nová nabídka 
hotových jídel
Zveme vás k ochutnání 
tradiční české kuchyně 
a vybraných specialit.
Nový jídelní lístek.
Zajišťujeme: svatby, 
promoce, rauty, firemní 
večírky, rodinné oslavy
Pořádáme: 
country večery 
a disco party 

AMBULANCE
UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ

pro děti  a dospělé
MUDr. ŠTĚPÁNKA HEMALOVÁ

Jílové u Prahy,  Pražská 572
Jesenice u Prahy, Budějovická 4

podrobné  informace a objednání 

Tel.: 241 403 168  
GSM 604 143 302

www.orljilove.cz
denně aktualizováno

RODINNÉ CENTRUM 

VALNOVKA
Obsazuje: POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA 
Plavání 

 ve slané vodě
Mateřské centrum 

 hlídání dětí 
 s rozšířenou výukou  
 jazyků

Nabízí: hotelové služby
rodinné welness 
konferenční sál

Připravuje: Java masáže
Hotel VALNOVKA
Benešovská 102, Kamenice – Ládví 
Tel.: 724 486 875, 734 571 000
e-mail: rezervace@hotelvalnovka.cz
www.hotelvalnovka.cz

si namíchej
z originálních ingredienc

tel.: 724 161 694
profi1@seznam.cz  

TVŮJ OSOBNÍ 

PARFÉM+
 š

ir
ok

ý 
so

rt
im

en
t s

větových               parfémů za ceny pro každéh
o 

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

TEPELNÁ STŘÍKANÁ IZOLACE
PŘIPRAVTE SE NA ZIMU ZATEPLETE VÁŠ DŮM

A STŘECHU PRÁVĚ TEĎ
Snížení nákladů na vytápění až o 70%

Dále provádíme výškové práce, rizikové kácení stromů 
Tradice, spolehlivost, vysoká kvalita provedení práce, individuální přístup

Kontakty: tel. 775 310 627, tel. 774 444 111, 
e-mail:dan@kfk-servis.com

Kompletní STAVEBNÍ, IZOLAČNÍ 
A ELEKTRIKÁŘSKÉ práce

20 LET PRODÁVÁME 

TO NEJLEPŠÍ PRO 

VAŠE ZDRAVÉ SPANÍ

Nábytek

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

Fa PAMAX dále NABÍZÍ
 PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2) u hlavní silnice, 
vhodné na fitness, služby, sklady, obchod apod.

Více informací tel.: 605 295 089

AKCE R
OKU

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

podmínky na www.pamax.cz 
Luxusní robotický vysavač ZDARMA 
Luxusní robotický vysavač ZDARMA 

k matracím.
k matracím. Akce platí do 31. 12. 2011

Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

KOŽNÍ AMBULANCE pro děti a dospělé, 
DERMATOKOSMETIKA
MUDr. Anna Kinkorová
tel.: 257 922 484, Žitavského 497, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

Léčba chorob kožních a pohlavních
Dermatokosmetika botoxové injekce (čelo, glabela, oční vrásky, brada)

výplně vrásek kyselinou hyaluronovou – mezoterapie (omlazení-plošná 
hydratace – dekolt, obličej)  chemický peeling – Renophase (omlazení, 
vrásky, akne)  laserové ošetření bércových vředů, jizev, akné
NOVINKA – vyšetřování pigmentových znamének digitálním dermatoskopem

Ordinační hodiny 
Pondělí: 8 - 15 h. Úterý: 8 - 13 h.
Středa: 13 - 17 h. Pátek: 8 - 11 h.

Smlouvy s pojišťovnami: 
111, 201, 211, 207, 205, 217, 228
www.koznizbraslav.cz

Tel.: 724 045 365
www.hotovedomy.cz

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
Brandýs nad Labem  Počernice  Český Brod
Říčany  Kostelec n.Č.L.  Mnichovice  Jesenice 
Kamenice Jílové u Prahy a okolí

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

Zajištění HD příjmu 
– vysoké rozlišení

Prodej, instalace, opravy

Pokrývačské, tesařské 
a klempířské práce

Štěpánek
Střecha na klíč

Miroslav Štěpánek
Kamenný přívoz 188

Tel.:724 349 011
stepanekmirek@seznam.cz

BEZPEČÍ OD KAVANA
PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU.

Bezpečnostní dveře
MUL–T–LOCK s garancí

proti vloupání*

Nůžková mříž
KAVAN spol. s r. o.
Družstevní ochoz 1308, Praha 4 Tel.: 261 223 741, 602 386 822
bezpeci@kavan.cz  www.kavan.cz

* V případě poškození dveří KAVAN MUL-T-LOCK při pokusu o vloupání nové dveře stejného typu zdarma.

BETONÁRNA KŘÍŽKOVÝ 
ÚJEZDEC

VEREBEX spol. s r. o.
Závod 01 Dolní Břežany
Závod 03 Křížkový Újezdec

www.verebex.cz
info@verebex.cz

.CZ
LEGOSTROP

Tel.: 733 697 939, 603 524 223

VOLNÁ POZICE SKLADNÍK – ŘIDIČ
Firma AULIX lighting  – Dolní Břežany 

přijme na pozici „skladník – řidič“
zaměstnance na částečný pracovní úvazek 

– tj. 6 hodin/za 1 den ( 8,00 – 14,00 ).

Požadujeme: Zodpovědnost a pečlivost, 
čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz  

skupiny „B“, fyzickou zdatnost.
Nabízíme:  nástupní plat 14.000,-  hrubý 
příjem/měsíc, stravenky,  malý kolektiv.

Nabídky posílejte na holesta@aulix.cz,  
nebo nás lze též navštívit osobně  
v Dolních Břežanech na náměstí,  

ulice U náměstí 708, 252 41, Dolní Břežany.

AULIX lighting

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

Máte
zájem
inzerovat
Kontaktujte mě

www.nasregion.cz

Personální 
inzerce


