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Kdo nahradí Rátha?
Do krajských voleb zbývá rok, 

za stejnou dobu skončí také 

mandát současnému hejtma-

nu Davidu Rathovi. Ale už nyní 

se v médiích objevují jména 

kandidátů na jeho post. Za 

TOP 09 bude pravděpodob-

ně kandidovat předsedkyně 

středočeské organizace strany 

Helena Langšádlová, z ODS 

to nejspíš budou mladobo-

leslavský primátor Raduan 

Nwelati, kladenský primátor 

Dan Jiránek nebo Martin Kup-

ka, dřívější mluvčí ODS, vlády 

a starosta Líbeznice. Bývalý 

hejtman a současný ministr 

zemědělství Petr Bendl kandi-

dovat nebude. (lp)

KRÁTCE

Místním
mecenášům

Příležitostí k dobročinnosti je 

nepřeberně. Pomineme-li po-

domní prodavače podezřelých 

přívěsků či samolepek pro děti 

strádající v pečlivě vybavených 

dětských domovech, můžeme 

přispívat na hladovějící v Afri-

ce, Kambodži či Peru. Jakožto 

zodpovědné osoby si vybere-

me jednu z institucí a staneme 

se pravidelným donátorem. 

Správně fungující nadace nám 

bude zasílat výroční zprávy 

o vybraných prostředcích a je-

jich použití. Smysluplnou, ale 

trochu opomíjenou charitou je 

podpora aktivit v místní komu-

nitě. Tedy v obci nebo městě, 

kde bydlíme a jejíchž služeb 

více či méně využíváme. Po-

třebuje místní škola zakoupit 

drahou pomůcku nebo pod-

pořit činnost speciálních pe-

dagogů? Ideální příležitost pro 

lépe situované rodiče. Přejeme 

si zabavit nudícího se, depri-

movaného seniora? Podpořme 

místní spolek, který rozdmýchá 

aktivity vhodné pro třetí věk. 

Líbí se nám, že v obci (městě) 

fungují dětské kroužky, hasiči, 

sportovci? Tak jim pomožme. 

Možností je hodně: od příspěv-

ku na tombolu, přes pomoc při 

organizování akcí až po pravi-

delný štědrý dar. Každý podle 

svých možností. Na rozdíl od 

anonymních příspěvků trpí-

cím je tato mecenášská aktivita 

místních patriotů viditelná na 

první pohled. A samotní mece-

náši obdarováním upevní svůj 

vztah k místu, kde žijí, i pocit 

spoluodpovědnosti za jeho 

zvelebení. Hana Michaliková

GLOSA
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VÁNOČNÍ  PŘÍLOHY

uzávěrky inzerce: 16.11. a  1.12. 2011

Vykliďte 
své skříně, 
podejte 
inzerát 
zdarma 
přes 
Náš REGION 

a podpořte 
tak nadaci 
Naše dítě! 
info na str.
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Nejstarší pyšelský zvon byl ulit 

v roce 1461 a na jeho plášti je la-

tinský nápis provedený gotickou 

minuskulí uzavřen v linkách. 

Zajímavostí je, že v tomto textu 

se objevuje i české slovo „pan“. 

Celé znění nápisu je: Léta Páně 

1461 byl tento zvon ulit (na po-

čest) Pána Ježíše Krista Amen. 

Zvon nám již 550 let vyzvání a od 

roku 1859 byl spojen s hodino-

vým strojem a odbijí hodiny.

Program svátku začal již ve 

12 hodin, kdy byl i součástí oslav 

„90 let fotbalu v Pyšelích“. 

Před kostelem se před 21. ho-

dinou sešlo kolem 30 lidí. Před 

zahájením jsme si řekli několik 

údajů o našem nejstarším zvonu 

a každý dostal pamětní pohled-

nici našeho zvonu. Slavnostní 

zvonění bylo zakončeno potles-

kem. Pak jsme si pro zahřátí sed-

li k svařáku v hasičské zbrojnici 

a vzpomínali.

V italském Roveretu byl v roce 

1925 odlit zvon, který dostal jméno 

Maria Dolens – Zvon míru. Tento 

3 m vysoký zvon zvonil na památ-

ku všech padlých a 28. října také 

na počest našich padlých legioná-

řů. V roce 2001, na putovní výstavě 

a přednáškách o Československých 

legiích v Itálii, vznikla myšlenka se 

k tomuto zvonění připojit. Staros-

ta města Říčan a paní PhDr. Zlata 

Fořtová spojili své síly a vznikla 

myšlenka přidat se k této zahranič-

ní poctě. Pod názvem „Říčanská 

výzva“, nabádala ke zvonění další 

místa v celé naší zemi. Jejího rozší-

ření se s velkou vervou a nadšením 

ujal a vykonává pro ni mnoho pan 

Mgr. Alexej Bezděk. Díky jeho elá-

nu se podařilo získat a zapojit do ní 

mnoho jeho známých, spolužáků, 

přátel i bývalých studentů v dal-

ších obcích. 

Text a foto: Jan Kostrhoun, SDH Pyšely

Prostřednictvím RUD se totiž za-

jišťuje financování každé obce. 

Na to, jak RUD funguje, jsme se 

zeptali Ing. Věry Kovářové, před-

sedkyně politického hnutí STA-

ROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Stře-

dočeském kraji, které již řadu let 

bojuje za odstranění diskrimina-

ce ve financování obcí.

� Co znamená zkratka RUD, 

paní Kovářová? 

RUD je zkratka pro ROZPOČTOVÉ 

URČENÍ DANÍ. Jde o systém finan-

cování všech obcí a měst v České 

republice. Z určitých daní, které 

stát vybere, dostanou obecní roz-

počty 21,4 %. Jde o daň z přidané 

hodnoty, daně z příjmů fyzických 

a právnických osob a některé další.

� Co ovlivňuje výši částky pro 

jednotlivé obce?

Počet trvale hlášených osob, počet 

osob samostatně výdělečně čin-

ných se sídlem na území obce, ve-

likost katastru obce. A potom koefi-

cienty v závislosti na velikosti obce.

� Má vliv na výši příspěvku eko-

nomika?

Ano, daří-li se ekonomice, jsou 

výběry daní a tím i příjmy obcí 

vyšší, a naopak. V době hospo-

dářské krize vybere stát na daních 

méně a příjmy obcím klesají. 

� Existují rozdíly v příjmech na 

jednoho obyvatele v jednotli-

vých obcích? 

Ano, zjednodušeně řečeno, čím 

větší obec či město, tím je příjem 

na obyvatele vyšší.

� Jaký je rozdíl mezi „nejchudší-

mi“ obcemi a Prahou?

Rozdíl je 4,5násobek. Nejchud-

ší obce dostávají v průměru 

6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 

31 700 Kč. Do roku 2008 byl tento 

rozdíl dokonce 6,5násobný.

� Hodně se hovoří o návrhu novely 

zákona o RUD připravený minis-

terstvem financí? O co v ní jde?

Má snížit diskriminační rozdíl ve 

financování obcí mezi nejchudší-

mi obcemi a Prahou ze 4,5násobku 

na 3násobek. Je výsledkem dlou-

hodobého úsilí Sdružení místních 

samospráv ČR a politického hnutí 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

� Co přinese návrh novely záko-

na o RUD obcím a městům? 

Příjmy samospráv by se zvýšily 

o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele 

až do velikosti 20 tisíc. obyvatel. 

Pozitivní dopad to bude mít na 

všechny obce a města kromě 

čtyř největších měst.

Otázky pokládala Hana Michaliková

SENOHRABY – Základní škola 

v Senohrabech má za sebou dal-

ší etapu rozsáhlé rekonstrukce. 

Jejím výsledkem jsou moderní 

učební prostory, které umožnily 

zvýšit kapacitu školského zařízení 

z původních 60 na 100 dětí. Ná-

klady investiční akce se vyšplhaly 

na 8,4 milionu korun, z toho 80 

procent pokryla dotace z Regio-

nálního operačního programu 

Střední Čechy a zbytek zaplatila 

obec ze svých zdrojů.

„Naše základní škola je velice oblí-

bená, má dobrou pověst. Chodí do 

ní nejen děti ze Senohrab, ale také 

ze sousedních obcí Hrusice, Miro-

šovice, Pětihosty a Čerčany. Rodi-

če se o školu velmi zajímají a při-

spívají také na její činnost. S jejich 

pomocí jsme například vybavili 

počítačovou učebnu,“ řekl seno-

hrabský starosta Pavel Pangrác.

Rekonstrukce školy navázala na 

první etapu oprav, která proběhla 

v roce 2009. Součástí druhé etapy, 

která začala loni a skončila letos 

o prázdninách, bylo mimo jiné vy-

budování víceúčelového prostoru 

v nevyužitém podkroví. Vznikla 

v něm moderní učebna, školní ka-

binet, malá kuchyňka pro výuku 

vaření a sociální zařízení. Třída 

dostala nové lavice, skříňky, učitel-

ský stůl a velkou interaktivní tabu-

li. Kuchyňka je vybavena funkční 

linkou, lednicí, varnou deskou 

s troubou i mikrovlnnou troubou. 

Součástí projektu byl také nákup 

nástavce na keramickou pec v díl-

ně v suterénu školy. O keramický 

kroužek je mezi žáky velký zájem 

a pec už potřebám dětí nestačila.

Modernizace zahrnovala také za-

teplení fasády objektu. Škola pak 

ze svých finančních prostředků 

a z darů rodičů nechala ještě vy-

dláždit prostor před budovou. 

Vzniklo na něm malé hřiště na bas-

ketbal a vybíjenou a takzvaný hra-

vý chodník se skákacím panákem.

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.

Zvony bily v pátek
V PYŠELÍCH byl sváteční 

den 28. října zakončen ve 

21 hodin slavnostním 

zvoněním ve věži pyšelského 

kostela Povýšení sv. Kříže. 

Rozezněl se i 550 let 

starý zvon, který se již po 

deváté připojil k akci Zvon 

Míru v Roveretu. Oslavili 

jsme tím nejenom vznik 

našeho samostatného 

Československého státu, 

ale také vzpomněli na naše 

padlé, kteří v 1. světové 

válce umírali na všech 

frontách tohoto konfliktu na 

obou stranách frontové linie.
Položením věnce k pomníku padlých na náměstí T. G. M., zde společně fotbalisté, sokolové 

a hasiči uctili památku všech, kteří se z válečného konfliktu v roce 1918 nevrátili. Podobné 

pomníky, menší i větší, je možné nalézt v každém městě i té nejmenší vesničce u nás. Ti, 

kteří jsou na nich uvedeni, spočívají v hrobech v Evropě i Asii, daleko od svých rodin

Změnila se v moderní školu

Základní školu v Senohrabech navštěvuje téměř 100 dětí v 1. až 5. ročníku. Náklady 

investiční akce se vyšplhaly na 8,4 milionu korun Foto: Jaroslava Tůmová

Peníze přiděluje RUD

DOBYLA SVĚTDOBYLA SVĚT

Zahynul 
v La Manchi

Bilingvní od jeslíBilingvní od jeslí



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“. Za-

hrady jsou umocněny okolní vypůjčenou 

krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy. 

Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd. 

Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttne-

rové v galerii japonské zahrady, Vltavská 

1048/371, Oleško. Otevřeno všední den 

nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658

DAVLE
Od 6. 11. od 14.00 do 17.00 hod. 
(do budoucna každá první neděli 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). Ta-

nec doprovází živá hudba (2 bubeníci, kteří 

mají též dlouholetou zkušenost s africký-

mi 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 ru-

kávem na protahování), a chuť tančit. Do 

Davle jezdí autobusy ze Smíchovského 

nádraží..čísla 338, 361, 390, a 31 ...(za-

stávka U školy, vchod zezadu)

DOLNÍ BŘEŽANY
10. 11. od 19.00 hod.
Rodičovství – Jsem ve varu! Co s tím? 
Interaktivní prožitková přednáška 
z cyklu rodičovských inspirací. Chceme 

dobře vychovat své děti a jsme hrdí na to, 

jak to děláme. Chceme si v pohodě užít 

to krásné období rodičovství. Někdy však 

máme pocit, že POHODA vypadá jinak. 

Křik, vzdor, odmlouvání našich dětí nás 

vyčerpává. Nějakou dobu to vydržíme, ale 

pak se sami sebe začneme ptát: Proč už 

zase? Kde jsem udělal chybu? Proč se mu-

sím tolik rozčilovat? Proč musím všechno 

pětkrát opakovat? Proč mé dítě dělá pravý 

opak toho, co říkám? Jak zastavit vypja-

tou situaci? Přednášku vede Bc.Šárka 

Kotvalová, lektorka rodičovských kurzů 

www.sarkakotvalova.webnode.cz Cena: 

250,- Kč, rezervace nutná. MC Břežánek 

o.s., U náměstí 712, Dolní Břežany, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel. 773 619 138

10. 11. od 16.00 hod.
Vánoční dárek – kapsář na fotografi e 
SCRAPBOOK. Dílnička pro děti od 7mi 

let. S sebou: fotky-velikost: kapsář max. 

š. 5 cm x v 10 cm a menší, leporelo max. 

9 x13 cm a menší. Lze vytvořit minialbum 

k jakékoliv příležitosti – narozeniny, prázd-

niny atd. Cena: 199,- Kč (materiál a po-

můcky v ceně kurzu), rezervace nutná. 

MC Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní 

Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

13. 11. od 10.00 hod. 
Nedělní divadlo – Divadélko Paleček Vám 

zahraje pohádku Jak se dráček dostal nad 

obláček. Cena 50,-Kč/os. Doporučujeme 

koupit vstupenky v předprodeji na recepci 

MC, počet míst omezen.

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

Cena: 120,- Kč. Páteční Zumba s Pavlou 

probíhá v termínech: 4.,18. a 25.11. vždy 

od 17hod. Cena 100,-Kč, bez rezervace.

19. 11. od 16.00 do 18.00 hod.
Kurz SEBEOBRANY pro ženy a dívky. Se-

beobrana nespočívá v úmorně trénovaném 

úderu a lámání prken, ale v tom, že v krizové 

situaci panicky nezazmatkujete. Váš život, 

chování a myšlení se změní, až pochopíte, 

že svět není tak růžový, jak se zdá. Tehdy 

pochopíte význam sebeobrany. Kurz vede: 

T. Šimáček – trenér JUDA, nositel 2.DANU. 

Cena: 190,-Kč, rezervace nutná. MC Bře-

žánek o.s., U náměstí 712, Dolní Břežany, 

www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@se-

znam.cz, tel. 773 619 138 

22. 11. od 19.00 hod.
Vánoční dárky metodou SCRAP – Výroba 

miniskládačky – alba na fotografi e, díl-

na pro dospělé. S sebou fotky –  nejlépe 

velikost 9x9 cm a menší. Stránky se tvoří 

pomocí barevných papírů a kartonů, fotek 

a dalších doplňků dle fantazie tvůrce. Kaž-

dé minialbum je velmi osobní a hlavně ori-

ginální. Lze vytvořit minialbum k jakékoliv 

příležitosti – narozeniny, svatba, narození 

dítěte, vánoce a nebo jen pro radost. Cena: 

250,-  Kč (materiál a pomůcky v ceně kur-

zu). MC Břežánek o.s., U náměstí 712, Dol-

ní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbre-

zanek@seznam.cz, tel. 773 619 138

24. 11. od 16.30 hod.
Výroba ozdobného rámečku – De-

coupage, barvy na sklo. Cena 150,- Kč 

včetně rámečku a výtvarného materiá-

lu), rezervace nutná. MC Břežánek o.s., 

U náměstí 712, Dolní Břežany, www.

mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, 

tel.  773 619 138.

24. 11. od 19.00 hod.
Zdravé Vánoce – předvánoční přednáš-
ka o zdravých cukrovinkách.Téma: ce-

lozrnné vánoční cukroví, žijeme zdravě 

i během Vánoc, strava pro zimní období. 

Blíží se nám Vánoce. Doba mnohdy ne-

kontrolovaného „přejídání“. Lektorka pro 

Vás vybrala recepty z oblasti vegetarián-

ství, makrobiotiky a racio stravy. Rozebe-

reme kvalitní suroviny z oblasti: obiloviny, 

sladidla, kypřidla a ochucovadla. Vše bude 

o „zdravějších“ vánočních cukrovinkách. 

Můžeme zabrousit i do alternativ k vá-

nočním salátům a tučným masům. Lek-

torka: Martina Součková , cena: 250,-Kč. 

MC Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní 

Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

25. 11. od 19.00 hod.
Adventní věnce – Přijďte si vyrobit advent-

ní věnec dle vlastního vkusu nebo se nechte 

inspirovat! Cena: 150,-Kč včetně jedlového 

věnce, vše potřebné k dekoraci věnce mož-

no zakoupit na místě. Rezervace nutná. MC 

Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní Bře-

žany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@

seznam.cz, tel. 773 619 138

26. 11. (9.00 – 17.00 hod.), 
27. 11. (9.00 – 16.00 hod.)
Předporodní kurzy pro maminky a ta-
tínky. Bonus: pro zájemce kurz vázání 
šátků. Více na www.porodjinak.cz. Re-
zervace nutná. Cena: 1990,- Kč (partner 
zdarma, příspěvek zdravotních pojišťoven). 
MC Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní 
Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbreza-

nek@seznam.cz, tel. 773 619 138

HRUSICE
12. 11.
MS Hrusice pořádá „Mysliveckou ve-
selici“ s bohatou zvěřinovou tombolou, 
vstupné 100,-Kč, hrusická sokolovna, hra-

je skupina Reminiscence s kapelníkem 

V.Krebsem. Srdečně zvou hrusičtí myslivci.

26. a 27. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
OS Šťastná rodina a Sbor dobrovolných 

hasičů zvou na 4. Hrusický vánoční 
jarmark, v hrusické sokolovně, vždy od 

10.00 do 17.00 hodin. Srdečně zve OS 

Šťastná rodina a SDH.

3. 12.
Obecní úřad v Hrusicích pořádá „Miku-
lášskou pro děti“, sokolovna, začátek 

14.00 hodin. Srdečně zve OÚ Hrusice.

18. 12. od 18.00 hod.
Obecní úřad v Hrusicích zve na vánoční 
koncert „Ladovy vánoce“, sokolovna, 

vstupné 70,-Kč, děti zdarma, stolová 

úprava+překvapení. Zpěváci Národního 

divadla a Hudebního divadla Karlín. Srdeč-

ně zve OÚ Hrusice.

JESENICE
14. 11. od 13.30 do 18.30 hod.
IDEÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK – Jana Abel-
son – fotografka specializující se na 
fotografování dětí těhulek, maminek, mi-
minek, batolat, dětí předškolního věku, 
nabízí fotografování přímo v MC Pohádka 
s přenosným studiem. MC Pohádka, Prů-
myslová 1055, Jesenice u Prahy, www.

mcpohadka.jesenice.cz

16. 11. od 19.00 hod.
FOTOKURZ I. Téma Bez technických zá-
kladů to nejde aneb poznejte a využijte 
svůj digitální fotoaparát. MC Pohádka, 

Průmyslová 1055, Jesenice u Prahy, www.

mcpohadka.jesenice.cz

18. 11. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – KC Jesenice, Budějovic-

ká 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

23. 11. od 19.00 hod. 
ADVENTNÍ KALENDÁŘ – Kreativní večer 

s Rejkou Balcarovou. Více informací na le-

tácích a www.mcpohadka.jesenice.cz

26. 11.
ADVENTNÍ VĚNEC – Přijďte si vyrobit ad-

ventní věnec se zkušenou fl oristkou. Cena 

500,- Kč včetně materiálu. Více informací 

na www.mcpohadka.jesenice.cz. Termín 

bude v průběhu listopadu upřesněn. 

26. 11. od 9.00 hod.
O pohár starosty Jesenice – Celostátní 
soutěž v tanečním sportu. KC JESENICE, 

Budějovická 303, Informace D. Nováček 

603232116 nebo, dance.novacek@volny.cz

30. 11. od 19.00 hod.
KINEZIOLOGIE – Přátelské povídání 
s Mgr. Evou Korbelovou o možnostech 
kineziologie. MC Pohádka, Průmyslová 

1055, Jesenice u Prahy, www.mcpohad-

ka.jesenice.cz

JÍLOVÉ U PRAHY
Každou středu od 18.00 hod.
KARATE pro děti – Sport Club K3, ZŠ Ko-

menského 365

Březen – prosinec 
Stálá vý stava Jílové rukama dětí – ves-

tibul radnice

10. 11. od 16.30 hod. 
Lampionový průvod sv. Martina. Každo-

roční lampionový průvod, kdy půjdeme po 

stopách sv. Martina na bílém koni a na konci 

nás čeká poklad. Sebou lampiony. Na akce 

si můžete rezervovat místo formou sms na 

tel.č. 739 633 715, 714 nebo na email: per-

monicek@mcpermonicek.cz, či se zapište 

přímo v herně MC. www.mcpermonicek.cz

15. 11. od 9.30 hod. 
Seminář Finanční gramotnosti – účast-

níci se naučí orientovat na fi nančním trhu, 

zjistí, jak zbytečně nepřicházet o peníze 

a udržet si vyrovnaný rodinný rozpočet, jak 

se nedostat do vážných fi nančních potíží 

podepsáním nevýhodných smluv . Hlídání 

dětí zajištěno. Na akce si můžete rezervovat 

místo formou sms na tel.č. 739 633 715, 

714 nebo na email: permonicek@mcper-

monicek.cz, či se zapište přímo v herně MC. 

www.mcpermonicek.cz

KAMENICE
18. 11. od 21. hod.
Rocková zábava kapela KEKS rock 
v KD Kamenice. Vstupné 150,- Kč, tel.: 
602 642 935
16. 11. od 9.00 hod.
HONZA A ČERT. Hraje Divadlo POHÁDKA. 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@obec-

kamenice.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, Ringhoffe-

rovo 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
12. 11. od 10.00 hod.
BABYTENIS. Přihlášky do turnajů na 

emailu durana@zamekberchtold.cz nebo 

na tel.736 75 75 77. 

13. 11. od 9.30 hod.
GOLFOVÝ TURNAJ v našem INDOORU 
na Sport centru. Přihlášky do turnajů 

na emailu durana@zamekberchtold.cz 

nebo na tel.736 75 75 77.

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

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

SENOHRABY
26. 11. od 8.00 do 13.00 hod.
Klub zahrádkářů pořádá tradiční ad-
ventní tržnici v sále restaurace U Andě-
lů. Prodej: květiny, dárky, perník, řezbářské 

a keramické výrobky. Vstupné dobrovolné.

ŠEBEROV
1. 12. od 17.00 hod.
Mikuláš – Jako každý rok i letos do naší 

městské části zavítá v době Mikuláše 

1.12.2011 od 17 hodin divadlo V pytli, 

které má pro děti připravenou pohádku, 

čertovskou diskotéku s nadílkou. Každý 

malý návštěvník dostane od Mikuláše ba-

líček, který je fi nancován dary od sponzo-

rů. Vlastní vystoupení hradí městská část. 

Vstupné je 50,-Kč.  Mikulášská pohádka 

pro děti se koná v tělocvičně základní 

školy, V Ladech 6, Praha 4 – Šeberov.

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

15 –18 hod. 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 především 

od českých autorů. Po tel. dohodě i mimo 

otevírací dobu: 323 665 212, mobil: 

723 950 749, email: rkotrc@post.cz. Ma-

sarykova ul. č. 6.

BRUSLENÍ S KOZLEM 
12.11. od 12.15 do 13.45 hod. 
19.11. od 14.30 do 16.00 hod. 
20.11. od 12.30 do 14.00 hod. 
27.11. od 12.30 do 14.00 hod. 

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 
let a důchodci – 20,- Kč. Zimní sta-
dion HC Slavoj Velké Popovice. 

VESTEC
10. 11. od 11.00 hod.
BARVIČKA – výtvarný kroužek pro 
nejmenší děti, které si rády hrají s pastel-

kami, štětcem a modelínou. Budeme „matlat 

a patlat“ takže zástěrka je nutná. Registrace 

na info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542.

16. 11. od 10.30 do 12.00 hod.
23. 11. od 10.30 do 12.00 hod.
BATOLÁČEK – máte doma batolátko nebo 

malé miminko? Přijďte si oddechnout od kaž-

dodenního kolotoče, povídat si o radostech 

a strastech mateřství a rodičovství. Popoví-

dáme si a poradíme se o věcech, které nás 

trápí nebo zajímají. Doporučujeme registraci 

na jarmila@rcbaracek.cz, 603 374 262.

24. 11. od 11.00 hod.
BARVIČKA – výtvarný kroužek pro nejmen-

ší děti, které si rády hrají s pastelkami, štět-

cem a modelínou. Budeme „matlat a pat-

lat“ takže zástěrka je nutná. Registrace na 

info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542.

26. a 27. 11.
FOCENÍ V BARÁČKU – přemýšlíte, jaký 

dárek by letos udělal radost Vašim blíz-

kým? A co třeba fotografi e Vašich dětí 

nebo rovnou celé rodiny? Nejste si jistí, že 

by vaše děti vydržely náročné focení ve fo-

tostudiu? Přijďte to vyzkoušet do Baráčku! 

Za 15 min focení zaplatíte pouze 290 Kč. 

Více informací na www.rcbaracek.cz. Re-

gistrace na ifoto@skalsky.net.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Koupím palivové dřevo z listnatých stromů, dovoz multikárou. 

Zn“ do Senohrab“ tel: 603 444 101

• Ráda potkám seniora, s nímž bych poznávala náš region, pří-

padně i další místa této krásné země – vlakem nebo mým autem. 

Může být i podstatně starší, záleží na přístupu k životu, optimis-

mu, smyslu pro humor. Jsem vdova, vzhledu, který nezarmoutí, 

začínající penzistka, k mým koníčkům patří vaření. Časem by-

chom možná mohli sdílet mé příjemné bydlení.Tel: 602 277 717
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, 
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, 
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz
Zveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 26. 11. 2011

disco 
grilování

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

INZERCEINZERCE

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

25... listoppaduu 220111
 (15..00 –– 199.000 hhodd..)

V rámci trhů Vám nabídneme výrobky našich žáků:

adventní věnce, svícny, rozmanitou drobnou 

vánoční výzdobu,

vánoční cukroví, vánočky, cukrářské výrobky  

a dále keramiku, 

proutěné zboží, dřevěné hračky a jiné drobné dárky.

U voňavého občerstvení můžete posedět a strávit příjemný 

předvánoční čas. Těšíme se na Vaší milou návštěvu

místo konání: tělocvična OU Kunice

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

INZERCEINZERCE PIŠTE NÁM !
Rádi byste představili váš sportovní klub? Hledáte nové talenty do svého 

kroužku? Chcete prostřednictvím Našeho REGIONU pozvat lidi?

Dejte nám vědět přes náš web: www.nasregion.cz
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Koaliční krize 
zažehnána

JESENICE – Koalice sdru-

žení Rozumný rozvoj, TOP 

09 a ODS pokračuje. Dne 

20. října byl na řádném za-

sedání zastupitelstva novým 

starostou obce zvolen pan 

Ing. Pavel Smutný (Rozumný 

rozvoj), dosavadní místosta-

rosta. Novou místostarostkou 

obce se stala paní Ing. Syl-

va Marková (Rozumný roz-

voj) a radu obce doplnil pan 

Bc. Martin Hák (Rozumný 

rozvoj). Skončila tím jesenic-

ká koaliční krize, která vyvr-

cholila v září 2011 na zasedá-

ní zastupitelstva odvoláním 

bývalého starosty z funkce. 

Spolupráce zastupitelů zvole-

ných za Rozumný rozvoj, TOP 

09 a ODS bude v rámci povo-

lební koalice „Společně pro 

Jesenici“ v následujících více 

než 3 letech volebního období 

pokračovat. www.oujesenice.cz

Nádraží? Složité 
téma! 

JÍLOVÉ U PRAHY – V minulém 

čísle jsme avizovali výstavbu 

autobusového nádraží v Jílo-

vém u Prahy. Slíbili jsme, že 

se tímto tématem budeme za-

bývat v následujícím čísle Na-

šeho REGIONU. Omlouváme 

se, ale naše avízo i informace 

o výstavbě byly předčasné. 

V současné době probíhá roz-

bor situace a není jisté, jak to 

dopadne. Celá věc ještě není 

ukončená, a proto nemůžeme 

podat žádné konkrétní zprávy. 

To nám potvrdila i starostka 

města Mgr. Květa Halanová.

Drogerie v nové 
prodejně

JESENICE – Bezmála 340 m2 

prodejní plochy nabízí svým 

zákazníkům od 27. 10. nová 

prodejna dm v Jesenici u Pra-

hy, která byla otevřena v ulici 

na Ochoze, kam je možné se 

snadno dopravit jak MHD, tak 

vlastní dopravou. dm je tak 

svým zákazníkům opět o kou-

sek blíž. Dostatek prostoru, 

přehledné uspořádání, ochot-

ný personál – to je jen malý 

výčet vlastností nejen nové dm 

v Jesenici u Prahy. Stejně jako 

v ostatních prodejnách dm 

mohou i zde návštěvníci vybí-

rat z rozsáhlé nabídky vysoce 

kvalitních produktů dm privát-

ních značek za příznivé ceny, 

z nichž za všechny jmenujme 

např. značky alana, alverde, 

babylove, Balea, Dein Bestes, 

s-he stylezone či Sundance. (PR) 

Dárky ze zámku
ZÁMEK JABLONNÁ NAD VL-

TAVOU – Ježíšek i letos vybí-

rá dárky na zámku v Jablonné 

nad Vltavou. Přijďte i vy v pá-

tek a sobotu dne 25. – 26. 11. 

od 16 do 23 hodin. Čeká vás 

vánočně vyzdobený zámek, 

malé tržiště plné dárků a dob-

rot z dalekých krajů, přípitek 

na uvítanou a vánoční cukro-

ví. Tajemný předvánoční čas 

nám bude zpříjemňovat živá 

hudba a zpěv souboru DUO 

TÉMBR a PRAŽSKÉ TRIO 

BASETOVÝCH ROHŮ. Zazní 

tradiční české a mezinárodní 

koledy. Přijďte k nám procí-

tit půvab starých zámeckých 

časů v kouzelné atmosféře 

adventu a vychutnat si jedi-

nečnou večerní atmosféru 

nevšedního zámeckého pro-

středí s vánoční výzdobou 

a rozzářenými svícemi! Jab-

lonná nad Vltavou, Neveklov. 

Dospělí, studenti, důchodci 

150 Kč. Děti do 12 let zdarma. 

Vstupné zahrnuje prohlíd-

ku zámku, vánoční přípitek 

a cukroví. (PR)

První vranské
budkaření

V pátek 21. 10. a následující 

středu proběhlo v CEV Zvo-

neček 1. vranské budkaře-

ní. Vyráběli jsme společně 

budky pro ptáky do lesa i na 

zahrady. Zúčastnilo se ho 

celkem 24 dětí i dospělých. 

Mnoho dětí přišlo samo, bez 

rodičů, prostě jen vyrobit 

budku pro ptáčky. Akce se 

účastnily i děti ze školičky 

Dům na vršku, které si vyro-

bené budky odnesly na svoji 

školkovou zahradu. Potěšilo 

nás, že se akce líbila a všichni 

se snažili. Všem účastníkům 

tímto moc děkujeme, stejně 

jako Měchenické pile, která 

nám na budky zdarma na-

řezala materiál. V současné 

době jsou již některé budky 

vyvěšeny v PR Zvolská Ho-

mole a doufáme, že si je ptáci 

oblíbí. O jejich obsazenosti 

vás budeme v budoucnu in-

formovat.

Ekoporadna CEV Zvoneček,

Gabriela Dobruská

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

Digitální měření 

výběru matrace

K jeho odcizení došlo během 

čtvrteční noci z 1. na 2. září le-

tošního roku v obci Dolní Bře-

žany, na okrese Praha-západ. 

Pachatel nejprve násilně vnikl 

do podzemních garáží. Zde si 

vyhlédl tento historický vůz, kte-

rý byl umístěn na přepravním 

přívěsu stříbrné barvy značky 

Paragan Profi PF s registrační 

značkou 4M14282, připojeným 

za osobním vozidlem Škoda Oc-

tavia. Přívěs od Octavie odpojil. 

Předtím se však do ní vloupal 

a z auta si odnesl stylové kožené 

bundy, kukly, rukavice a doplň-

ky k jízdě veteránem, jakož i dal-

ší věci. Poté z podzemní garáže 

bez povšimnutí s historickým 

automobilem, naloženým na 

přívěsu, zmizel. 

Kriminalisté se proto obracejí na 

širokou veřejnost se žádostí o po-

moc při pátrání po odcizeném 

veteránu. Je možné, že si někdo 

mohl povšimnout pohybu pode-

zřelých osob v místě krádeže, ale 

i takto přepravovaného automo-

bilového veterána na silnicích 

nejen v okolí Dolních Břežan. 

Veškeré poznatky a informace 

k odcizenému veteránu může-

te přímo zavolat kriminalistům 

na telefon: 722 273 112  nebo na 

bezplatnou linku Policie ČR 158.

nprap. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Jakýkoliv komín, který používáte, 

jste povinni min.1x ročně nechat 

zkontrolovat či vyčistit odborní-

kem. Nařízení vlády č.91/2010 

Sb., dále také ukládá uživatelům 

komínů s topidly na tuhá nebo 

kapalná paliva povinnost zajistit 

čištění spalinových cest min. 3x 

ročně, a to i svépomocí.

Nečistoty v komíně totiž mohou 

způsobit velké problémy ať již 

vznícením a následným požárem, 

nebo otravou oxidem uhelnatým. 

V případě vznícení sazí omezte 

přístup vzduchu uzavřením ka-

men a odstraňte hořlavý materi-

ál z blízkosti komínového tělesa. 

Hořící komín nikdy nehaste vo-

dou, mohlo by dojít k poškození 

jeho konstrukce nebo k explozi. 

Při požáru vnitřního prostoru ko-

mína dosahuje teplota přes 1 200 

°C, kdy se voda štěpí na výbušnou 

směs kyslíku a vodíku.

V kamnech na tuhá paliva nikdy 

nezatápějte pomocí vysoce hoř-

lavých látek, jako je benzín, vždy 

hrozí vznícení hořlavých par a úraz 

zášlehem. Nespalujte jiná než pře-

depsaná paliva. Biologické a jiné 

odpady zvyšují riziko zanášení 

a poškození topidla i komína.

Časté jsou i požáry samovznícením 

briket, uhlí a dalších topných látek. 

Tyto materiály je nutné skladovat 

tak, aby nenavlhly a nebyly v příliš 

velkých vrstvách nad 1,5 m. Mezní 

teplota pro samovznícení u těchto 

materiálů se udává již od 65 °C.

Zvýšenou pozornost věnujte 

ukládání popela. Vychladlý po-

pel ukládejte zásadně do nehoř-

lavých nádob, které jsou nepo-

rušené a umístěné v bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých mate-

riálů. Žhavé uhlíky v popelu mo-

hou žhnout i několik dní a zapří-

činit vznícení třeba popelnice.

V případě požáru neváhejte volat 

hasiče na linku 150 nebo 112.

Tomáš Růžička,

Hasiči Velké Popovice – Lojovice

Ve středu 26. 10. proběhlo v obci 

Kunice slavnostní zahájení na-

učné stezky Kunickou přírodou. 

Tato 1,2 km dlouhá naučná stez-

ka je výsledkem společné práce 

několika místních organizací 

a zapojena byla i veřejnost při 

přípravě loga stezky. Na stezce, 

která začíná od Sportcentra, je 

postaveno celkem 10 informač-

ních cedulí, které jsou zaměřeny 

na různá témata týkající se okol-

ní přírody. 

Text je bohatě doplněn obrázky 

a také otázkami, na které si ná-

vštěvníci mohou zkusit odpo-

vědět. Součástí informačních 

cedulí jsou také zajímavé po-

hyblivé kvízy, kde si můžete vy-

zkoušet svoje schopnosti a zna-

losti. A aby se naši nejmenší 

co nejvíce zabavili a potěšili, 

nechali jsme k některým zasta-

vením vybudovat herní prvky. 

Projekt je financován z Progra-

mu rozvoje venkova a realizo-

ván ve spolupráci s partnery 

projektu: Obec Kunice, FK Ku-

nice, MŠ Kunice, Klub Českých 

turistů a ALKOM-IPC, provozo-

vatel Hotel-zámku Berchtold. 

Přijďte nás navštívit, podzimní 

počasí přímo vybízí k procház-

kám v přírodě. 

Daniela Kamarádová

koordinátorka projektu

V roce 1968 se v Davli a také v naší 

obci natáčel válečný velkofilm 

„Most u Remagenu“. V polovině 

října navštívila skupinka několika 

měchenických občanů muzeum 

míru, které se nachází ve věžích 

bývalého Ludendorfova mostu. 

Přijal nás bývalý starosta města. 

Provedl nás výstavou, dozvědě-

li jsme se spoustu zajímavostí. 

Předali jsme muzeu několik tis-

kovin, které vydal OÚ v Davli. 

Velmi vřelé setkání trvalo přes 

hodinu. Poděkoval nám za při-

vezené tiskoviny, které budou 

uloženy v muzeu. Byli jsme asi 

první neoficiální delegací, která 

muzeum navštívila z naší repub-

liky. Krajina okolo Davle je hod-

ně podobná okolí Remagenu, 

jenom Rýn je o mnoho širší nežli 

Vltava. Domů jsme se vraceli 

údolím Rýna, které je opředeno 

mnoha bájemi. Text a foto: B. Čadil

Odcizil veterána i s přívěsem
DOLNÍ BŘEŽANY  

Kriminalisté z územního 

odboru Praha venkov – Jih 

již přes měsíc bezúspěšně 

pátrají po odcizeném 

automobilovém veteránu 

značky AERO 500 červené 

barvy, s registrační značkou 

veterána V3382. 

Nenechavci tak hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let, neboť majiteli vozidel způsobil škodu přesahující přes půl milionu 

korun Foto: PČR

Kunickou přírodou

Příliš vzdálený most

Začala topná sezona

Nová 1,2 km dlouhá naučná stezka vybízí k procházkám kunickou přírodou

INZERCEINZERCE
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Více na www.ppas.cz 
nebo v obchodních kancelářích

Soutěž probíhá od 1. 8. do 30. 11. 2011
Vylosování se uskuteční  7. 12. 2011

Další dobrý důvod, proč být s námi

Vyhrajte Thajsko, Kanáry nebo lázně
a prodlužte si léto s Pražskou plynárenskou
 a její Zákaznickou kartou

Plyn_284x108_THAJSKO.indd   1 9.8.2011   12:29:41

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

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

montáž střešních oken

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 -  Radotín

tel.: 257 213 700

AREÁL            VŠENORY K. Mašity 409

NÁBYTEK VS CENTRUM

www.vscentrum.cz telefon: 257 710 658

Výprodej nových i použitých židlí 
a stolů se SLEVOU AŽ 80%, 

přímo na prodejně!

od 199,-
od  590,- od  1230,-Dřevěné židle Stoly – masiv/dýha

Stoly – kov/sklo

Kancelářské židle

Kovové 
židle

od  990,-

od  99,-

Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

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

 Koks ořech 2 – černé uhlí Ostrava 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Při odběru 20q a více doprava do 30km zdarma.

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

SEŘÍZENÍ 
A SERVIS
OKEN
OPRAVY
ŽALUZIÍ
PRODEJ SÍTÍ

tel.: 774 057 664

BYTY

Strančice u Prahy
723 329 678
www.cmsremizky.cz

v energeticky úsporných 
domech

DANĚ
ÚČETNICTVÍ 
MZDY 

tel.:604 302 829

si namíchej
z originálních ingredienc

tel.: 724 161 694
profi1@seznam.cz  

TVŮJ OSOBNÍ 

PARFÉM+
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větových               parfémů za ceny pro každéh
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Pojdte, budeme si hrát  

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.

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

Najdi tři rozdíly mezi obrázky a pak jej vybarvi všemi barvami podzimu...

Autor: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín

Super novinka!
Úžasné vlasové a super nové 

tetovací studio! Jednoduše 

a rychle! Vyber si barvu, nanes 

ji na houbičku aplikátoru a jed-

noduše barvi své vlasy! Vytvoř si 

lokny nebo kadeře! A jak vytvoříš 

svoje nové super tetování? Vyber 

si svůj oblíbený obrázek z ča-

sopisu, novin, internetu nebo 

výkresu. Polož obrázek, který 

chceš proměnit v tetování na 

speciální papír Art Tattoo, který 

je součástí balení.

BAMBULE Království hraček 

nabízí další skvělé hračky pro 

tvořivé děti!

BAMBULE nemusí být jen to 

cosi střapatého, co míváte na 

čepici, BAMBULE může být také 

něco, kam vejdete a už se Vám 

a ještě více Vašim dětem nebude 

chtít odejít. www.bambule.cz

Vyučování a výchova v mateřské 

škole i na obou stupních základní 

školy probíhají souběžně v čes-

kém a anglickém jazyce s rodilými 

mluvčími. Škola působí pod zášti-

tou Kanadské obchodní komory, 

jejímž je členem a aktivně spolu-

pracuje s velvyslanectvím Kanady. 

Ve škole vládne rodinná atmosfé-

ra. Učitelé, žáci a jejich rodiče jsou 

partneři. Pedagogové mají prostor 

pro rozvoj potřeb každého žáka, 

což je možné také díky malému po-

čtu dětí ve třídě – v mateřské škol-

ce 14 dětí, na základní škole 16–20 

žáků. Pro ty, kteří se potřebují vě-

novat angličtině intenzivněji, je ve 

třídě speciální učitelka. Ve škole 

působí také školní psycholog.

Žáci Sunny Canadian School 

dosahují vynikajících výsled-

ků v českých a mezinárodních 

soutěžích. Otevřené dveře zde 

mají ti, co se intenzivně věnují 

sportovní, umělecké nebo jiné 

zájmové činnosti.

Škola sídlí v nové moderní bu-

dově v blízkosti Průhonického 

parku. Její budova je obklopena 

rozsáhlým pozemkem, kterému 

vévodí tři indiánská 

tepee. Za příznivé-

ho počasí probíhá 

výuka venku. Škola 

podporuje přátelské 

chování k přírodě 

– děti pečují o třídní mazlíčky, 

v hodinách tělesné výchovy vy-

jíždějí do okolí na kolech, in-line 

bruslích nebo v zimě na běžkách.

Po vyučování si děti vybírají z bo-

haté nabídky zájmových kroužků. 

Mohou například hrát loutkové 

divadlo, stát se malým chovatelem 

koní, být na chvíli reportérem, věd-

cem nebo judistou, vařit jídla me-

zinárodní kuchyně, vyzkoušet golf, 

zumbatomic nebo in-line bruslení. 

Při škole působí Sportovní akade-

mie i Party agentura, které se starají 

o volný čas dětí i jejich rodičů. (PR)

Den otevřených dveří na Sunny Canadian School
PRPR

Srdečně Vás zveme na den 

otevřených dveří na Sunny 

Canadian School.

Kde? V Jesenici 

Straková  522, 

15. listopadu 

od 9:00 do 18:00.

Vánoce už opravdu pomalu kle-

pou na dveře a nás pomalu zavalují 

povinnosti spojené s přípravou na 

nejkrásnější svátky roku. Do prv-

ní adventní neděle zbývá už jen 

17 dní, a tak hospodyňky začínají 

s velkým vánočním úklidem. Vím, 

jak je těžké rozloučit se s každičkou 

věcí, které jsme za poslední rok na-

shromáždili, či odhodit oblečení, 

které se nám tak nějak smrsklo a ne 

a ne ho na sebe narvat. Je ale oprav-

du důležité skladovat si ho ve skříni 

pro strýčka Příhodu? Myslíte, že se 

Vám opravdu přes svátky podaří 

zhubnout a vy se přeci jen narvete 

do loňského modelu? Budeme Vám 

držet palce, ale co takhle to letos 

udělat jinak a uvolnit skříň pro ná-

por nových a krásných věcí, které 

naleznete pod stromečkem? 

My jsme pro Vás přichystali VEL-

KOU VÁNOČNÍ BURZU, kde mů-

žete prostřednictvím Našeho REGI-

ONU prodat své nepotřebné věci. 

Vždyť kde lépe prodat či nakoupit 

své věci, než v novinách, které se 

dostanou do 29 000 schránek ve 

Vašem okolí. Přestože jsme nezá-

vislé periodikum a živí nás pouze 

inzerce, rozhodli jsme se, že tato 

VELKÁ VÁNOČNÍ BURZA bude 

ZDARMA – respektive peníze za 

Váš inzerát můžete poslat pomocí 

dárcovské SMS nadaci Naše Dítě. 

Váš příspěvek tak pomůže hen-

dikepovaným a týraným dětem. 

Budeme rádi, když tak přispějete 

na dobrou věc. „Děkujeme Naše-

mu REGIONU a jeho čtenářům za 

spolupráci a pomoc Nadaci Naše 

dítě. Věříme, že od Vašich čtenářů 

přijde dostatek DMS zpráv, které 

pak pomůžou těm, kteří to oprav-

du nejvíce potřebují. Těšíme se 

na setkání s vámi na Václavském 

náměstí 19. 11. ve 14 hodin,“ řekla 

ředitelka nadace Naše Dítě Zuza-

na Baudyšová.

A kam tedy peníze poslat? 
Jednoduše SMS zprávou ve tvaru: 

DMS(mezera)NASEDITE na číslo 

87777. Cena DMS je 30,- Kč, Na-

dace Naše dítě obdrží 27,- Kč. Pří-

padně můžete pomáhat po celý 

rok, kdy můžete přispívat pravi-

delně každý měsíc po dobu jedno-

ho roku. Stačí odeslat dárcovskou 

SMS ve tvaru: DMS(mezera)ROK(-

mezera)NASEDITE na číslo 87777.

Nesouhlas s týráním
Nadace Naše dítě chrání ohrožené 

děti již od roku 1993. Počty týra-

ných a zneužívaných dětí v České 

republice se každoročně drama-

ticky zvyšují (v roce 2010 bylo na-

hlášeno více než 5 700 případů!). 

Proto jsme se rozhodli uspořádat 

na letošní výročí Světového dne 

prevence týrání a zneužívání dětí 

osvětový pochod Prahou. Přidejte 

se k nám a pojďte s námi 19. lis-

topadu vyjádřit NESOUHLAS s tý-

ráním a zneužíváním dětí! Sraz 

účastníků je ve 14 hodin na Vác-

lavském náměstí u sochy sv. Václa-

va (u koně) a půjde se přes Můstek 

na Staroměstské náměstí. Pochod 

proběhne pod záštitou předsed-

kyně Poslanecké sněmovny paní 

Miroslavy Němcové. 

Lenka Bartáková

Bilingvní od jeslí

Hračky kam se 
podíváš

Vánoční burza na našem webu

Bambule Partner v Jesenici 

u Prahy nabízí široký sorti-

ment hraček. Nově posta-

vená prodejna s moderním 

vybavením maximálně spl-

ňuje představu o pohodlném 

nakupování. Hravě tu proje-

dete s kočárkem mezi regály, 

bez problémů zaparkujete na 

prostorném parkovišti přímo 

před prodejnou. Ale přede-

vším si vyberete z nepřeberné-

ho množství hraček pro kluky 

i pro holky. Usměvavé proda-

vačky vám ochotně poradí, co 

vybrat právě pro toho vašeho 

rošťáka či slečnu. 

Holky ani kluci tu nepřijdou 

zkrátka. Auta, plyšáky, staveb-

nice, knížky, nejrůznější vý-

tvarné potřeby, trička, hračky 

pro kojence - to všechno tu 

najdete pod jednou střechou, 

sedm dnů v týdnu od 8.00 do 

20.00 hodin. V předvánočním 

čase jistě malé návštěvníky 

potěší poštovní schránka pro 

Ježíška. A když se stanete čle-

nem Bambule klubu, čekají 

na vás i zajímavá překvape-

ní a dárky, včetně 10 % slev 

o tomto víkendu.

Přejeme hodně úspěchů. (PR)

Bambule Jesenice u Prahy

Otevírací doba

Po - Ne: 8:00 - 20:00 

Na Ochoze 1270

Jesenice u Prahy

Tel.: 241 40 73 61 

E-mail: dvorakovadita@volny.cz

JESENICE – Ve čtvrtek 

27. října bylo na parkovišti 

na okraji Jesenice nebývale 

rušno. Jazzová kapela vítala 

nové zákazníky obchodu 

Bambule, kterou právě 

tento den otevřeli. Děti měly 

prázdniny a tak se jich na 

slavnostní otevření dostavilo 

s rodiči víc než dost.

Jak zadat inzerát? Na webových stránkách www.nasregion.cz 

najdete na hlavní stránce záložku Vánoční burza. V této záložce 

do textového pole zadáte text, kontakty a je to. 

Inzeráty budou otištěny v následujících dvou vánočních číslech 

Našeho REGIONU.

V

burza
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� Co rodičům školka nabízí?

Villa Luna patří do sítě soukro-

mých školek a jeslí. První z nich 

založil v roce 2005 Dr. Jürgen 

Reul v Dusseldorfu. Školka se 

postará o děti od 4 měsíců věku 

až do 7 let. Koncept byl velice 

úspěšný a rozšířil se po celém 

Německu. V letošním roce se 

majitelé rozhodli otevřít poboč-

ku v Praze.

� V čem je odlišná oproti jiným 

předškolním zařízením?

Villa Luna nabízí bilingvní pro-

gram. Otevíráme třídy česko-

německé a česko-anglické. Fun-

gujeme na základě immersního 

principu, tedy jakéhosi ponoření 

do jazyka. Využíváme schopnos-

ti vnímání předškolních dětí, 

které do sebe cizí jazyk nasávají 

doslova jako houba. 

� Jaký je program školky?

Pro starší děti jsou připrave-

ny čtyřikrát týdně dopoledne 

vzdělávací bloky: hudební, 

výtvarný, přírodovědný a ja-

zykový. Děti pracují v malých 

skupinkách a věnují se inten-

zivně nějaké aktivitě, napří-

klad v přírodovědě dělají po-

kusy. Děti nepřetěžujeme, ale 

rozvíjíme jejich zvídavost. Od-

poledne jsou kroužky fotbalu, 

baletu a podobně. Dvakrát 

ročně máme pohovor s rodiči, 

kde je upozorníme na talent 

a předpoklady dítěte. 

� Nejsou děti do tří let příliš malé?

Do tří let si dítě vytváří sociální 

vazby, není třeba váhat, mladší 

dítě se začleňuje dokonce lépe 

než starší. Děti si na školku zvy-

kají postupně, první dny zde trá-

ví s rodičem. A bilingvní prostře-

dí malým také problémy nedělá. 

Cizímu jazyku brzy bez problé-

mů porozumí.

� Mají bilingvní děti po ukonče-

ní docházky do školky možnost 

pokračovat v bilingvní škole?

Určitě, třeba v Sunny Canadian 

School v Jesenici, na Němec-

ké škole v Butovicích nebo na  

Gymnáziu Thomase Manna.

� Co chystáte v nejbližší době?

11. listopadu od 15 hodin bude 

Den otevřených dveří s lampi-

ónovou slavností. Budeme vy-

rábět lampióny, malovat, péct 

svatomartinské pečivo. 4. pro-

since zveme všechny děti s ro-

diči na Adventní oslavu. Chys-

táme předvánoční dílničku, 

pečení cukroví. Pravidelnou 

akcí jsou ÚTERKY PRO VEŘEJ-

NOST. Každé úterý od 9,30 do 

11,30 si mohou rodiče s dětmi 

zdarma vyzkoušet, jak ve škol-

ce probíhá bilingvní program. 

Vítáni jsou všichni, od mimin-

ka po děti předškolního věku. 

Více na www.villaluna.cz.

(PR, Hana Michaliková)

Po panelové cestě zasypané 

podzimním listím přijíždím 

k pečlivě udržované, rozlehlé 

bílé vile s krásnou zahradou. 

V centru Prahy Krče je 

dokonale skrytá v lese 

zářícím podzimními barvami. 

Ve dveřích mne vítá ředitelka 

mateřské školy a jeslí VILLA 

LUNA Mgr. Olga Timková, 

s kterou jsem si o nově 

otevřené školce povídala.

OLEŠOVICE – Když se pomalu 

podíváme za prvním čtvrtle-

tím nového školního roku, jistě 

s námi budete souhlasit, že prá-

ce u nás, v ZŠ Olešovice, se pěk-

ně rozběhla. 

Hned od l. září se pilně učíme, 

ale tuto práci nám škola zpří-

jemňuje různými akcemi. Absol-

vovali jsme exkurzi na Kolínskou 

řepařskou drážku, do Skanzenu 

v Kouřimi a exkurzi do Mořské-

ho světa v Praze. 

Na „Malé ekologické olympi-

ádě“ v Kostelci nad Černými 

lesy naše spolužačka Kristýna 

Paličková obsadila l. místo, naši 

nejmladší spolužáci zahájili 

plavecký výcvik v Aquaparku 

v Čestlicích, v polovině měsíce 

října jsme měli výukový pro-

gram s praktickým cvičením se 

Záchrannou službou Meditrans 

Praha a poslední den v měsíci 

jsme se pod vedením zkušené 

lektorky učili tvoření z pedigu. 

Nejde o to, abychom vypočítáva-

li naše aktivity, spíše vám chce-

me vyprávět o tom, jak se u nás 

nezahálí a jak na nudu nezbývá 

čas, a to samé přejeme vám.

Žáci ZŠ Olešovice

Děti komunikují v cizím jazyce s rodilým mluvčím a zároveň s pedagogem v češtině

V novém školním roce nezahálíme



6 www.nasregion.cz

Ve stylovém autosalonu ve Lhotě 

u Dolních Břežan, byly k vidění 

i další unikátní kousky této brit-

ské automobilky, která svůj první 

vůz vyrobila již před sto lety, když 

v roce 1910 představil zaklada-

tel a konstruktér Harry Morgan 

právě tříkolku Three - Wheeler, 

která stála u zrodu motoristické 

revoluce a započala i pozdější 

výrobu dalších modelů, které se 

věřte nebo ne ručně vyrábějí bez 

přestávky dodnes.

V období před druhou světovou 

válkou bylo také v Českosloven-

sku zastoupení továrny Morgan. 

Tato vozidla se pravidelně zúčast-

ňovala slavných závodů meziná-

rodního formátu Zbraslav – Jílo-

viště, Brno – Soběšice a dalších. 

„Nyní poprvé po roce 1948 máte 

možnost využít služeb jediného 

autorizovaného zástupce Mor-

gan Motor Company v bývalém 

východoevropském bloku, u nás 

ve Lhotě u Dolních Břežan. Na-

bízíme veškeré služby spojené se 

značkou Morgan, tak, jako je to 

běžné v západní Evropě,“ říká ma-

jitel autosalonu a skutečný moto-

ristický nadšenec Jan Zvelebil.

Zbyněk Pokorný

Kontakty:

Earl s.r.o, Keltská 79

Lhota, Praha-západ

Dolní Břežany

zvelebil@morgan-motor.cz

mobil +420 602 251 744

Auto svým designem strhává 
pozornost
Posuďte sami, ale za nás jedno-

značně: na českých silnicích ne-

jezdí elegantnější a svým stylem 

vyváženější kombi. Uvnitř i zven-

čí – opravdu krásné auto, které na 

sebe při běžném provozu strhává 

pozornost. Když mě na parkovišti 

u supermarketu požádal majitel 

zánovního BMW řady 7, zda by 

si mohl auto prohlédnout, došlo 

mi, že slova šéfa VW o tom, že 

Hyundai musí všichni tradiční 

výrobci automobilů začít brát 

vážně, nebyla pouhá fráze. Po 

usednutí za volant na Vás dýchne 

kvalita a elegance, nenaleznete 

zde levně vyhlížející materiál. 

Ovládání všech vymožeností, 

jako jsou dvouzónová klimatiza-

ce, vyhřívaná a odvětrávaná se-

dadla, tlačítkové startování nebo 

elektronická parkovací brzda, je 

intuitivní a přirozené. 

Jak je připravena i40ka 
na svůj životní úkol? 
Po snadném nastavení ideál-

ní pozice řidiče auto okamžitě 

padne do ruky, jako byste ho ří-

dili odjakživa. Bez ohledu na to, 

zda jste ve městě, nebo polykáte 

kilometry na dálnici, je stejně 

čitelné chování vozu i za jízdy. 

Za vším je při zachování v této 

třídě obvyklého komfortu jízdy 

poměrně tuhý, pro dynamickou 

jízdu nastavený podvozek, který 

drží auto i při razantnější jízdě 

v zatáčkách jako přibité. Naše 

i40ka byla osazena v tuto chvíli 

nejsilnější nabízenou dieslovou 

variantou 1.7 CRDi (100 kW, 

330 Nm). Tahle „jednasedmič-

ka“ hýbe s 1,5 tuny vážícím ko-

losem opravdu velmi statečně. 

Když jsme pak na dálnici bez 

problémů překonali 200 km/h, 

bylo nám jasné, že to bude 

s průměrnou reálnou spotřebou 

kolem 5,5 litrů nafty pro kupu-

jící jasná volba. Blíží se doba 

Vánoc, období splněných přání, 

a proto si dovolím vyslovit jedno 

přání směrem k výrobci – někdy 

v budoucnu auto osadit nějakým 

motorem pro fajnšmekry, např. 

koncernovou 2.2 CRDi (145 kW, 

445 Nm). Vzhledem k výborným 

jízdním vlastnostem, velmi dob-

rým brzdám, ale i díky šestistup-

ňové převodovce si o to tohle 

auto vysloveně říká. 

Jakými dalšími trumfy 
Vás osloví? 
Zavazadlový prostor o objemu 

553 litrů je rozdělen praktickými 

stavitelnými přepážkami. A po 

sklopení zadních sedadel vznik-

ne nákladní prostor s rovnou 

podlahou o objemu 1719 litrů! 

Bezkonkurenční je 5letá záruka 

bez omezení ujetých kilometrů. 

S reprezentativním vzhledem 

a výbavou, se kterou se řidič cítí 

spíše jako v kosmické lodi, nic 

nebrání tomu, aby prorazila do 

vozových flotil firem, a s cenou 

začínající na částce 564 990 Kč, 

i do českých rodin.

i40ce nestojí v cestě vůbec 
nic a naopak!
Až uslyšíte ty notoricky známé 

poznámky typu: „Pěkný, ale je to 

„korejec“ a do „korejce“ já bych 

nikdy nešel.“, ignorujte je a udě-

lejte si vlastní názor. Jsou to totiž 

pouze názory zaslepených maji-

telů evropských značek, kterým 

uniklo, že v minulosti mnohdy 

oprávněně vysmívané vozy z dál-

ného východu dospěly ve více než 

důstojné protivníky i těm nejlep-

ším evropským vozům a dokon-

ce věříme tomu, že by se mohlo 

za pět let začít říkat: „Pěkný, ale 

není z Koreje.“ a automobilka 

Hyundai k tomu má i s modelem 

i40 zatraceně hodně blízko. 

Text a foto: Jiří Vagner

NOVÝ SHOWROOM OTEVŘEN
PRAGUE MARINA, JANKOVCOVA 8, PRAHA 7

Skutečný italský designový 
nábytek a kuchyně nejen 
značky Bonaldo

Kompletní dodávka 
interiéru na klíč

Služby architekta 
a interiérového designera

www.livingplus.cz

 

GATO s.r.o.

OD ŘÍJNA NOVÁ JÍDELNA 
 polévky, hotovky, saláty, řeznické pochoutky  
 denně jedno bezmasé jídlo  možnost vzít jídlo 

s sebou  akceptujeme platební karty
Pondělí – Pátek 7.00 – 17.00, Sobota   7.00 – 12.00

Ringhofferova 657/2 naproti pivovaru Velké Popovice

Řeznictví-uzenářství 
Kadlec Petr

ve Velkých Popovicích

„Snížení nákladů

na zateplení vašeho domu

až o 50%“
Kontakt: Luboš SEJK, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice 

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Atraktivní může být i 40kaDigitální měření matrace

Tříkolka, která dobyla svět

Smršť novinek, kterou 

Hyundai předvádí za 

poslední rok, nelze 

přehlédnout. S osobitým 

designem, ale i významným 

posunem kvality své 

produkce si zaslouží 

pozornost. Je Hyundai i40 

připravena na přímý souboj 

s takovými legendami třídy, 

jakými jsou: Passat, Mondeo, 

Superb, ale třeba i Mazda 

6 nebo Toyota Avensis? Již 

známe odpověď...

www.domansky.cz

Zemědělská 195, Zdiby
0. km Teplické dálnice D8/E55
Vedoucí prodeje Alena Mitušinová
mobil: 775 860 741
e-mail: alena.mitusinova@domansky.cz

� AUTO, MOTO

Co je X-Sensor©?
Digitální snímač tlaku o rozměru 

90x200 cm – pokrývající plochu 

matrace, který je připojený k počí-

tači. Při zatížení předává informa-

ce o hodnotě tlaku v jednotlivých 

oblastech a zobrazuje je na moni-

toru ve formě tlakové mapy. Sní-

mač tlaku je mobilní a lze jím po-

stupně změřit několik matrací na 

prodejně Jacques©, které jsou pro 

zájemce vhodné. Tlakové mapy 

lze pak porovnat a vyhodnotit.

Proč digitálně měřit matraci?
Výběr vhodné matrace pro 

zdravý spánek spočívá v ně-

kolika krocích. Především je 

potřeba vybrat vhodný typ 

matrace s ohledem na typ 

roštu, zvolit vhodně prodyšný 

materiál (jak jádro, tak i po-

tah) a pak vybrat správnou tu-

host matrace. Tuhost zásadně 

ovlivňuje kvalitu spánku, páteř 

musí být správně podepřena, 

matrace nesmí být příliš tvrdá 

apod... s výběrem vhodného 

materiálu na prodejně vždy 

poradí specialista prodejny 

Nábytek Jacques©. 

Digitální měřicí deka dokáže 

přesně zobrazit rozložení tlaku 

na dané matraci a ukázat v „pří-

mém přenosu“, jak matrace re-

aguje na zatížení daným člově-

kem. Upozorní na kritická místa, 

která by mohla způsobovat sva-

lové bolesti, ukáže, kde všude 

a jak se matrace „tiskne“ k tělu 

– např. v bederní oblasti.

Která matrace je pro mě 
nejlepší?
Každé tělo má svoji individuální 

jedinečnou stavbu a vytváří na 

spací podložku různý tlak v růz-

ných místech. Navíc má každý 

z nás svou oblíbenou spací po-

lohu, která dále ovlivňuje výběr 

vhodné matrace. Hodnotu zátěže 

ovlivňuje také výška a váha těla. 

Člověk, který má 95 kg, ale výšku 

192 cm, vytváří na matraci pře-

kvapivě nižší tlak než člověk s vá-

hou 80 kg a výškou 175 cm - a toto 

jsou poměrně časté hodnoty.

Ideální tlaková mapa je tako-

vá, která ukáže zatížení na co 

největší ploše matrace při naší 

oblíbené spací poloze. Matrace 

nás v tom momentě podpírá rov-

noměrně a naše váha se nejlépe 

rozprostírá. Specialista prodejny 

Jacques© ale zároveň musí pohlí-

dat, aby hlavní tlakové body byly 

tam, kde mají být – tzn. abychom 

se např. u příliš měkké matrace 

uprostřed nebořili a aby byla pá-

teř podepřena rovnoměrně. 

Přijďte se otestovat!
Měřicí deka X-Sensor© je výrob-

kem stejnojmenné kanadské spo-

lečnosti. Vzhledem ke své složitos-

ti a technologické vyspělosti nemá 

ve světě aktuálně rovnocennou 

konkurenci, proto je v České re-

publice v provozu takových za-

řízení jen několik. Využijte proto 

této jedinečné příležitosti a nechte 

se touto dekou otestovat na vámi 

vybraných matracích na prodejně 

Nábytek Jacques©. V případě zá-

jmu je možné si odnést své tlakové 

mapy ve formátu *.jpg domů. (PR)

V polovině října byla 

otevřena na náměstí 

v Dolních Břežanech 

nová prodejna dřevěného 

nábytku a zdravého spaní 

Nábytek Jacques©. Pro své 

zákazníky připravila v měsíci 

listopadu akci digitálního 

měření matrace zdarma. 

Jedná se o speciální časově 

omezenou službu, která 

spočívá v individuálním 

otestování každého zájemce 

na digitální tlakové 

podložce X-Sensor©. 

Akce je časově omezena 

do konce listopadu!

DOLNÍ BŘEŽANY
Autorizovaný dovozce 

a prodejce britských 
automobilů Morgan 

představil na tiskové 
konferenci tříkolový vůz 

Morgan Three - Wheeler 
v souvislosti s jeho uvedením 

na český  trh.
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Kromě slavných jmen, jako 

byli Modrý, Konopásek či brat-

ři Zábrodští, se nejvíc líbili dva 

všestranní borci. Roziňák (hrál 

hokej za LTC, pozemní hokej 

za Podolí a fotbal za Štěchovi-

ce) a Charouzd (hokej za LTC 

a fotbal za Bohemians, kde byl 

kapitánem dorostenců, co vy-

hráli mistra republiky). Velmi 

rádi tu oblékali dres i někteří 

zajímaví hosté. Rozhlasový re-

portér Ota Procházka (byl znám 

hlavně ve trojici s Josefem Lauf-

rem a Štefanem Mašlonkou 

právě ze světových šampionátů 

v hokeji), mezinárodní hokejový 

rozhodčí Ladislav Tencza ane-

bo klubový lékař a masér LTC 

MUDr. Jan Kabátník.

Na dvou fotografiích vidíme 

Vilibalda Šťovíka. Na dalších 

snímcích už „Vildu“ nenajdeme. 

6. listopadu téhož roku zahynul 

spolu s pěti reprezentačními 

spoluhráči ve vlnách kanálu La 

Manche na trase aerotaxi Pa-

říž – Londýn. Po významném 

rodákovi z Kamenice, který 

právě před 75 roky vstoupil na 

prvoligový led, zbyla jen velmi 

úspěšná bilance: reprezentační 

– mistr světa 1947, třikrát MS, 

jedenkrát OH, 43 startů celkem, 

klubová – mistr ligy pětkrát, 

61 ligových zápasů, vždy v dre-

su klubu LTC Praha. 

Vladimír Zápotocký

KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 13.11. 14:00 Kamenice B – Čestli-
ce fotbal IV.třída skupina C
• 20.11. 13:30 Čestlice – Mukařov B 
fotbal IV.třída skupina C

DAVLE
• 12.11. 14:00 Davle – Psáry fotbal 
III. třída skupina A
• 18.11. 18:00 Jíloviště B – Davle 
fotbal III. třída skupina A
• 13.11. 14:00 Kazín B – Davle B fot-
bal IV.třída skupina B
• 20.11. 13:30 Davle B – Vonoklasy 
B fotbal IV.třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 12.11. 14:00 Stř.Skalice A – Dobře-
jovice A fotbal okresní přebor
• 19.11. 13:30 Dobřejovice A – Kos-
telec n.Č.l A fotbal okresní přebor
• 13.11. 14:00 Stř.Skalice B – Dob-
řejovice B fotbal IV.třída skupina C
• 20.11. 13:30 Dobřejovice B – Ka-
menice B fotbal IV.třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 13.11. 14:00 D. Břežany – Radlík 
fotbal III.třída skupina A
• 19.11. 13:30 Libeř – D. Břežany 
fotbal III.třída skupina A
• 12.11. 14:00 D. Jirčany – D. Břeža-
ny B fotbal IV.třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 12.11. 14:00 D. Jirčany – D. Břeža-
ny B fotbal IV.třída skupina A
• 19.11. 14:00 Pikovice – D. Jirčany 
fotbal IV.třída skupina A
• 12.11. 14:00 Kytín – D. Jirčany B 
fotbal IV.třída skupina B

CHOLUPICE
• 12.11. 10:15 Sparta Krč – Cholupi-
ce fotbal I.A třída skupina B
• 12.11. 14:00 Cholupice B – PSK 
Union B fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 13.11. 14:00 Jesenice B – Vrané 
fotbal III.třída skupina A
• 19.11. 13:30 Psáry – Jesenice B 
fotbal III.třída skupina A

JÍLOVÉ U PRAHY
• 12.11. 14:00 Zásmuky – Jílové fot-
bal I.A třída skupina B 
• 19.11. 13:30 Jílové – Kostelec fot-
bal I.A třída skupina B
• 12.11. 14:00 Jílové B – Horoměři-
ce fotbal okresní přebor
• 19.11. 13:30 Průhonice – Jílové B 
fotbal okresní přebor

KAMENICE
• 12.11. 14:00 Kamenice A – Svoje-
tice fotbal III.třída skupina B
• 19.11. 13:30 Radošovice A – Ka-
menice A fotbal III.třída skupina B
• 13.11. 14:00 Kamenice B – Čestli-
ce fotbal IV.třída skupina C
• 20.11. 13:30 Dobřejovice B – Ka-
menice B fotbal IV.třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 13.11. 14:00 K. Přívoz – Štěchovi-
ce B fotbal IV.třída skupina A
• 20.11. 13:30 Vrané B – K. Přívoz 
fotbal IV.třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 13.11. 14:00 Kostelec u K. B – Ří-

čany B fotbal III.třída skupina B

• 19.11. 13:30 Strančice A – Koste-

lec u K, B fotbal III.třída skupina B

KUNICE
• 12.11. 10:15 Kladno – Kunice fot-

bal Česká fotbalová liga

• 19.11. 13:30 Kunice – Chrudim 

fotbal Česká fotbalová liga

• 12.11. 14:00 Nehvizdy A – Kunice 

B fotbal okresní přebor

• 20.11. 13:30 Kunice B – Stř.Skalice 

A fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 12.11. 14:00 Libeň – Libeř B fotbal 

IV.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Štěchovice B – Libeň 

fotbal IV.třída skupina A

LIBEŘ
• 12.11. 14:00 Slapy – Libeř fotbal 
III.třída skupina A
• 19.11. 13:30 Libeř – D. Břežany 
fotbal III.třída skupina A
• 12.11. 14:00 Libeň – Libeř B fotbal 
IV.třída skupina A
• 20.11. 10:15 Libeř B – Průhonice B 
fotbal IV.třída skupina A

LOJOVICE
• 13.11. 14:00 Lojovice – Strančice 

B fotbal IV.třída skupina C

• 20.11. 13:30 Mnichovice B – Lojo-

vice fotbal IV.třída skupina C

MĚCHENICE
• 12.11. 14:00 Rudná – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 19.11. 13:30 Měchenice – Černo-

šice fotbal okresní přebor

• 13.11. 14:00 Dobřichovice B – Mě-

chenice B fotbal IV.třída skupina B

• 20.11. 13:30 Měchenice B – Vše-

nory B fotbal IV.třída skupina B

MIROŠOVICE
• 12.11. 14:00 Hrusice A – Mirošovi-

ce fotbal III.třída skupina B

• 19.11. 13:30 Mirošovice – Struha-

řov fotbal III.třída skupina B

OKROUHLO
• 13.11. 14:00 Vestec B – Okrouhlo 

fotbal IV.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Okrouhlo – Psáry B 

fotbal IV.třída skupina A

PRŮHONICE
• 12.11. 14:00 Libčice – Průhonice 

fotbal okresní přebor

• 19.11. 13:30 Průhonice – Jílové B 

fotbal okresní přebor

• 13.11. 14:00 Průhonice B – Zlatní-

ky fotbal IV.třída skupina A

• 20.11. 10:15 Libeř B – Průhonice B 

fotbal IV.třída skupina A

PSÁRY
• 12.11. 14:00 Davle – Psáry fotbal 

III. třída skupina A

• 19.11. 13:30 Psáry – Jesenice B 

fotbal III.třída skupina A

• 13.11. 14:00 Psáry B – Pikovice 

fotbal IV.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Okrouhlo – Psáry B 

fotbal IV.třída skupina A

SENOHRABY
• 13.11. 14:00 Senohraby B – Pacov 

B fotbal IV.třída skupina B

• 20.11. 13:30 Babice – Senohraby B 

fotbal IV.třída skupina B

• 13.11. 14:00 Hrusice B – Senohra-

by B fotbal IV.třída skupina C

• 20.11. 13:30 Senohraby B – Stř.

Skalice B fotbal IV.třída skupina C

ŠEBEROV
• 13.11. 14:00 Šeberov – Satalice 

Žižkov fotbal I.B třída skupina B

TOČNÁ
• 12.11. 14:00 Točná – Kunratice B 

fotbal II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 12.11. 14:00 V.Popovice A – Záluží 

A fotbal okresní přebor

• 19.11. 13:30 Mochov A – V.Popo-

vice A fotbal okresní přebor

• 12.11. 11:00 Mukařov B – V.Popo-

vice B fotbal IV.třída skupina C

• 20.11. 13:30 V.Popovice B – Doub-

ravčice fotbal IV.třída skupina C

VESTEC
• 12.11. 14:00 Vestec – Jíloviště B 

fotbal III. třída skupina A

• 20.11. 13:30 Hvozdnice B – Vestec 

fotbal III.třída skupina A

• 13.11. 14:00 Vestec B – Okrouhlo 

fotbal IV.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Zlatníky – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 13.11. 14:00 Jesenice B – Vrané 

fotbal III.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Vrané – Hradištko B 

fotbal III. třída skupina A

• 20.11. 13:30 Vrané B – K. Přívoz 

fotbal IV.třída skupina A

ZLATNÍKY
• 13.11. 14:00 Průhonice B – Zlatní-

ky fotbal IV.třída skupina A

• 19.11. 13:30 Zlatníky – Vestec B 

fotbal IV.třída skupina A

ZVOLE
• 12.11. 14:00 Zvole – Úhonice fot-

bal okresní přebor

• 20.11. 13:30 Horoměřice – Zvole 

fotbal okresní přebor

• 12.11. 14:00 Hradištko B – Zvole B 

fotbal III.třída skupina A

• 20.11. 13:30 Zvole B – Slapy 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 5. – 6. 11.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 29. – 30. 10.

FL Kunice – Roudnice n.L. 2:1

Kraj
I.AB Jílové – D.Lhota 3:1

Praha-východ
přebor Dobřejovice A – Nehvizdy A 0:1

přebor Vyžlovka A – V.Popovice A 4:0

přebor Kunice B – Úvaly B 7:1

III.B Struhařov – Kamenice A 0:9

III.B Mirošovice – Kostelec u K, B 2:2

IV.B Světice – Senohraby A 1:0

IV.C Stř.Skalice B – Kamenice B 6:0

IV.C Dobřejovice B – Hrusice B 4:2

IV.C Senohraby B – Ondřejov B 2:0

IV.C Všestary – Lojovice 2:4

IV.C V.Popovice B – Čestlice 6:2

Praha-západ
přebor Měchenice – Dobrovíz 0:4

přebor Hostivice – Zvole 1:4

přebor Úhonice – Jílové B 2:0

přebor Průhonice – Čisovice 7:1

III.A Bojanovice – Vestec 5:5

III.A Libeř – Hradištko B 8:2

III.A Vrané – Davle 1:4

III.A Psáry – Jíloviště B 3:0

III.A Hvozdnice B – D. Břežany 1:1

III.A Zvole B – Jesenice B 3:3

IV.A Okrouhlo – Průhonice B 9:0

IV.A Zlatníky – Libeň 2:0

IV.A Vestec B – Psáry B 2:5

IV.A Libeř B – K. Přívoz 1:4

IV.A Vrané B – D. Jirčany 0:3

IV.A D. Břežany B – Pikovice 4:1

IV.B D. Jirčany B – Všenory B 2:3

IV.B Měchenice B – Dobříč B 1:4

IV.B Čisovice B – Davle B 5:2

ČFL Česká Lípa – Kunice 0:5

Kraj
I.AB Brandýs-Boleslav – Jílové 5:2

Praha-východ
přebor Úvaly B – Dobřejovice A 1:3

přebor V.Popovice A – Kunice B 1:4

III.B Kamenice A – Sluštice 9:1

III.B Ondřejov A – Mirošovice 0:4

III.B Kostelec u K, B – Radošovice A 3:2

IV.B Senohraby A – Záluží B 6:0

IV.C Kamenice B – V.Popovice B 5:1

IV.C Čestlice – Mnichovice B 3:1

IV.C Lojovice – Senohraby B 7:0

IV.C Ondřejov B – Dobřejovice B 0:2

Praha-západ
přebor Černošice – Průhonice 1:2

přebor Jílové B – Hostivice 1:4

přebor Zvole – Krňany 4:0

přebor Choteč – Měchenice 5:1

III.A Jíloviště B – Vrané 1:0

III.A Vestec – Psáry 2:3

III.A Davle – Zvole B 2:1

III.A Jesenice B – Libeř 4:1

III.A D. Břežany – Bojanovice 6:3

IV.A Pikovice – Vrané B 8:1

IV.A D. Jirčany – Štěchovice B 0:1

IV.A Psáry B – D. Břežany B 3:2

IV.A Libeň – Okrouhlo 3:2

IV.A Průhonice B – Vestec B 2:0

IV.B Vonoklasy B – Měchenice B 5:1

IV.B Davle B – Nučice 4:3

IV.B Dobřichovice B – D. Jirčany B 2:2

INZERCEINZERCE

Děkovačka po psársku

Slavný rodák zahynul v La Manchi

Pozvánka 
na ligu

Co zápas sám? Domácí začali 

skvěle. Pavel Kargl po akci své-

ho bratra 1:0, další šance, ale 

více jak spolehlivý brankář hos-

tí Barták je „držel na uzdě“. Pak 

udeřil pohotově Kore Gökmen 

a bylo srovnáno. Poločas 1:1. 

Vladimír Kargl dostal domácí 

znovu do vedení 2:1. Ale mezi 

71. a 73 minutou přišel zlom. 

Nejdříve Kuka a po něm Jurásek 

otočili výsledek na 2:3. Hosté 

najednou kontrolovali hru, ná-

por domácích už nepřišel. Ko-

nec. Výsledek zůstal.

Když u střídaček probíhala 

děkovačka „po psársku“, ze-

ptali jsme se na pocity Kore 

Gökmena (byl jednou z ústřed-

ních postav zápasu). Shrnul: 

„Ve Vestci se nevyhrává, a tak 

mě naše výhra těší. Já to měl 

těžké, ještě na jaře jsem oblé-

kal dres Viktorie, znám hráče 

i prostředí, chtěl jsem tu uspět. 

Moc. Zápas se musel líbit. Obě 

strany do něho daly hodně sil. 

Výsledek byl celou dobu na 

vážkách. I prostředí proto bylo 

bouřlivé. Měli jsme tu hodně 

svých příznivců. Těším se na 

jaro, až Vestec přijede do Psár. 

To pak snad bude naše děko-

vačka znamenat už postup do 

Okresního přeboru.“ 

Vladimír Zápotocký

VESTEC – Tomu zápasu 

nechybělo nic. Tempo hry, 

góly, individuální výkony, 

divácká kulisa. Všechno 

nad průměrem toho, co 

v zápasech těchto soutěží 

pravidelně vídáme. Šlo 

o „zápas sezony“ pro oba 

soupeře. Všem je jasné, že 

jeden z nich v červnu do 

Okresního přeboru postoupí. 

Výsledek mluvil pro hosty: 

Viktoria Vestec – Rapid 

Psáry 2:3. Hosté se tak 

dostali ve III. třídě o tři body 

před svého největšího soka.

KAMENICE – Je to 

docela dávná vzpomínka 

na sportovní zvyky našich 

prvních hokejových mistrů 

světa (1947) ze špičkového 

klubu LTC Praha. Pravidelné 

sváteční „přáteláčky“ v hokeji 

a dokonce i ve fotbalu 

hrávali jedině v Kamenici. 

Proč? Jejich stabilní obránce 

a reprezentant Vilibald Šťovík 

(všemi oslovovaný jako Vilda) 

tu totiž bydlel a vždycky se 

svými kamarády připravil 

i bohatý vedlejší program. 

Pro radost a potěšení obou 

stran. Šampiónů

 i domácích borců.

ZVOLE – Školní klub Medvědi 

Zvole je pořadatelem 3. kola 

Regionální žákovské ligy v ša-

chu. Uskuteční se v sobotu 

12. 11. od 9 hodin tradičně ve 

školním prostředí v Jílovém. 

Pořádající klub bude mít k dis-

pozici oba nejlepší muže (On-

dřej Máslo, Jakub Sklenář) a ze 

Středočechů má zastoupení 

prakticky vše „ligové“: Říčany, 

Sedlčany, Český Brod, Vlašim, 

Dolní Kralovice, Stříbrná Ska-

lice, Sázava i Pravonín.  (zý)

Vítězný gól zápasu Vestec – Psáry padl do sítě domácího brankáře Černého po rychlém protiútoku hostí. Střelec Jurásek (modrobílý 

dres) byl tísněn. Neudržel stabilitu. A přesto se prosadil. O takové akci jsou ochozy zvyklé říkat: „to nemělo chybu“. Náš komentář 

se s tím konstatováním shoduje  Foto: Václav Drahoš 

Hokejový snímek pochází ze „svátků vánočních“ 1944. „Vilda“ Šťovík je v dolní řadě 

zcela vlevo, na opačné straně je slavný brankář „Bóža“ Modrý. Vedle Modrého Oldřich 

Zábrodský a nad ním zcela vpravo slavnější ze Zábrodských Vladimír. Konopásek je 

také v horní řadě (třetí zprava)

Fotbalová vzpomínka je z léta 1948. Hrající „hlavní pořadatel“ Šťovík je zase v dolní řadě. 

Tentokrát druhý zprava. V horní řadě odleva jsou Roziňák, Gut, brankář MUDr. Kabátník 

a Konopásek, až vpravo pak – s pugetem květin od hostitelů – Charouzd

Reprodukce fotografií z archivu Stanislava Konopáska pořídil Vladimír Brada
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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 7.11. do 30.11. 2011

,

SUPER CENA!

99,90

LINDOR
3 druhy, 200g

5,90

SAN BENEDETTO 
neperlivá,perlivá, 0,5l

25,90

PFANNER 100%
pomeranč,jablko,multivitamín, 1l

11,90

ŠMOULOVÉ
lískooříškový krém, 35g

27,90

PALOMA
250g

6,50

LENTILKY
28g

4,75

CORNY
více druhů, 25g
cena v přepočtu11,90

MANDLE NATURAL
100g

18,90

ČAJ PICKWICK RANNÍ
3 druhy, 43,75g

10,70

MILKA
wholehalzenuts,
alpine milk, 45g

7,25

ORBIT DRAŽÉ
pepermint, spearmint, 14g

11,25

MLÉKO POLOTUČNÉ
1l

179,90

BONUX
6Kg

6,90

BOBÍK
vanilka,čokoláda, 70g

21,90

KONDENZOVANÉ MLÉKO
zahuštěné, 397g

19,95

LUČINA NADÝCHANÁ
více druhů, 125g39,90

TUBIČKY NA ZDOBENÍ
barevné,bílé, 76g 16,95

OVOCNÁ SMĚS 
linecká, 260g

79,90

VAJEČNÝ LIKÉR
0,5l

3+1 ZDARMA

12ks+1ks THE´
ZDARMA 

0, SOBOTATT  6:30-1

´

rém, 35g

1l

2+1 ZDARMA
ĎÁBELSKÁ SABA ZDARMA

ZD

BOBÍK
vanilka,čokoláda, 70g

ULUČČINA NADÝCCHANÁ
více druhů, 125g

11,66

BIMBOO FRUTA
více druhů, 300ml

23,90

COCA-COLA
sortiment, 2l

s DPHs DPHs DPH17,25

KINDER ČOKOLÁDA
100g

49,39

YO SIRUPY
více druhů, 0,7l

13,25

SMETANA 31%
ke šlehání, 200ml

39,90

SCHWARTAU EXTRA
džem více druhů, 340g
CENA V PŘEPOČTU

149,00

PRAŽSKÁ ŠUNKA+MORAVSKÉ UZENÉ

25,50

TCHIBO EXCLUSIVE
75g

79,90

NESCAFÉ CLASSIC
200g

12,50

KUŘECÍ JEMNÉ PÁRKY
250g

13,50

ŠUMAVSKÝ EIDAM 30%
plátky, 100g

82,50

MORAVSKÝ PUNČ
0,5l

104,90

GROG BOŽKOV
0,5l

279,00

BAILEYS
0,7l

315,00

GRANT´S
1l

319,00

METAXA 7*
0,7l

319,00

TULLAMORE DEW
0,7l

85,00

CASTELLINO DUO PACK
bianco,rosso, 2x1l

U 

90

6,50

LENTI
2

1
79,00

BONBONIERA FRUTTI DI MARE
dvoupatrová, 350g

14
PPRRAAŽŽ

K

36,50

VÍNA MUTĚNICE
více druhů, 0,75l

59,90

SVATOMARTINSKÁ 
VÍNA 2011
0,75l
V PRODEJI OD 11.11.2011


