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Nová náves
voní romantikou
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Náš pražský
venkov

Romance
s aktovkou
na zádech
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Asi se mnou budete souhlasit,
že většina vánočního stresu je
nedefinovatelná. Všechno, co
s nejkrásnějšími svátky v roce
souvisí, je totiž veskrze příjemné. Dny volna, čas pohádek,
dobré jídlo, pití, setkání s rodinou, přáteli, rozdávání a přijímání dárků… Jenže ouha. My
jsme to hezké obalili stresem
jako kapra strouhankou. Máme
konec listopadu, a když si to
všechno sepíšete a rozvrhnete,
polovinu toho zbytečného pak
vyškrtnete, máte velkou šanci,
že poslední adventní týden už
budete jen v pohodě, se svařáčkem v ruce courat po adventních trzích a vychutnávat
si atmosféru. Souboj s časem
můžete vyhrát, když ještě pěkně
v teple domova vymyslíte úplně
konkrétní dárek pro každého,
koho se chystáte obdarovat.
Největším žroutem času i dobré
nálady je bezcílné bloumání po
přecpaných obchodech mezi
dalšími bezradnými. Pro věčné
potížisty, co nikdy nic nepotřebují a nechtějí, kupte to, co
se dá sníst, nebo vypít. Se seznamem dárků, naplánovanou
trasou, nabitou peněženkou
a odhodláním zvítězit vyrazte
do akce. S dospělými sourozenci a kamarády se domluvte, že si
dárky „ježit“ nebudete. S kolegy
z práce zajděte na punč a cestou
domů kupte pěkné vánoční balicí papíry, dárkové tašky a průhlednou izolepu. Při balení dárků si pusťte koledy. Pak zažijete
blažený pocit šprta, který se na
písemku naučil už v pátek večer
a má celý víkend klídek, zatímco
ostatní tíží v sobotu černé svědomí a v neděli večer se snaží
hekticky vše dohnat.
Krásné svátky!
Miroslava Kačerová

KRÁTCE
V krvi byl alkohol
SÁZAVA – Alkohol zjistili
12. listopadu sázavští policisté u padesátiletého řidiče
Škody Felicia. První dechová zkouška ukázala hodnotu 0,05 promile, druhá pak
0,00 promile. Z důvodu nízké
hladiny alkoholu policisté
řidiči řidičský průkaz nezadrželi. O hodinu později
hlídka odhalila v Sázavě dalšího podnapilého řidiče. Třiatřicetiletého muže policisté
zastavili v ulici Uhlířskojanovická. Ten hlídce nepředložil
řidičské oprávnění. Při dechové zkoušce nadýchal 0,21
a 0,22 promile. Další jízdu
mu policisté zakázali.
Policie ČR

Pomohou Véčkaři?

JESENICE – Pražský
okruh od svého uvedení
do provozu v září loňského
roku přinesl nám motoristům
výhodné spojení se západní
částí Prahy. Okolní obce
a lidé, kteří v nich žijí, se
ale od té doby potýkají
s problémem, kterým je hluk.
Na přelomu roku jsme se
začali „hlukové“ problematice
věnovat s Miroslavem
Grundem, mluvčím inciativy
za snížení hluku. Ten byl
také jedním z iniciátorů
schůzky s ministrem dopravy
Pavlem Dobešem, která
se uskutečnila v pondělí
21. listopadu v Jesenici.
Zúčastnili se jí starostové
okolních obcí, které
s okruhem těsně sousedí,
i zástupci těch, které
výstavba teprve čeká, s cílem
otevřít debatu o HLUKU.
Ten začíná být politickým tématem strany Věcí Veřejných snad
i proto, že se žádná další politická
strana v této problematice neangažuje. Před několika týdny navštívila Jesenici místopředsedkyně
poslanecké sněmovny Kateřina
Klasnová, která slíbila otevřít na
toto téma diskusi a přivést sem mi-

Místopředsedkyně poslenecké sněmovny Kateřina Klasnová a ministr dopravy pavel Dobeš byli havními hosty „hlukové“
debaty v Jesenici
Foto: Zbyněk Pokorný

nistra dopravy Pavla Dobeše. To se
jí v pondělí podařilo. Ministr se více
než dvě hodiny věnoval zástupcům
obcí a odpovídal na jejich otázky.

Neodradí „Jihovýchod“
obyvatele kolem Říčan?
Říčany a okolní obce jako Mukařov, Vyžlovka či městská část Prahy
– Uhříněves okruh potřebují. Říčany projede denně přes 3 000 nákladních automobilů. I proto navštívil Pavel Dobeš 11. listopadu
říčanskou radnici. Jedním z impulzů byla Petice za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně
úseku 511 vedoucího od dálnice
D1 směrem k Běchovicím, kterou
v těchto dnech podepisují občané
Říčan, Uhříněvsi a okolních obcí.
Ta má jasný cíl: dostavět úsek 511

co nejdříve. “Centrálními částmi
města projíždí tisíce kamionů,”
říká starosta Říčan Vladimír Kořen
a dodává: “Přestože okruh povede
v blízkosti našeho města, je to pro
nás mnohem lepší a bezpečnější
řešení než tranzit kamionů vedle
základní škol, obchodů a rodinných domů.”
Naproti tomu na jednání s ministrem v Jesenici byli i zástupci
nedalekých Dobřejovic, které leží
v těsném sousedství části okruhu,
která je již v provozu. „V obci Dobřejovice provedla měření hluku
dopravy po dobu 24 hodin u bytového domu v ulici Na Draškách
dne 4. a 5. 10. 2011 autorizovaná
firma. Naměřené hodnoty v nočních hodinách překročily stanovené limity o 3,6 decibelů při plá-

Jiří Menzel odsouzen v Průhonicích
„Vážení porotci, lidoví soudci, sudičky a rádci, pane
obžalovaný, lide český. Ve věci
obžalovaného Jiřího Menzela
jste svorně rozhodli takto:
Protože úspěch se v Čechách
neodpouští a obžalovaný
prokazatelně úspěšný byl,
je nutné k tomuto úspěchu
zaujmout jednoznačné stanovisko,“ začínala řeč Petra
Jachnina na filmovém festivalu Jiřího Menzela v Sokolovně Průhonice.
Petr Jachnin, filmový znalec společně s Vítězslavem Praksem,
duchovním otcem průhonické
knihovny, připravili pro milovníky Menzelových filmů jednodenní festival, kterého se Jiří Menzel
osobně zúčastnil. Petr Jachnin,
zakladatel filmového klubu, se
ujal moderování celého dne a režisérovi přednesl rozsudek:
„Po dobu své režijní, herecké

Jiří Menzel a organizátor Petr Jachnin před průhonickým publikem. Uhodnete, co je
v krabici, kterou drží režisér v ruce?
Foto: Jan Laták

i literární činnosti se mu neustále dařilo svými výsledky

systematicky a zdařile odpoutávat veřejnost od práce. Ať už

zdarma

přes
Náš REGION

to byly návštěvy kin, divadel,
seminářů, či snad setrvávání
u televize, jsou ztráty našeho pracujícího lidu exaktně
vyčíslené v miliardách. Ano,
někdo by snad mohl říci, že
obohatil národního ducha, tradice či snad přímo kulturu až
v dalekých krajích, ale položme si otázku, kolik lidí mohlo
za tuto dobu sledování jeho
tvorby zasít, zvláčet či sklidit?!
Z těchto důvodů se porota jednoznačně rozhodla odsoudit
jmenovaného Jiřího Menzela ke
30 letům nucených filmových
prací! Proti tomuto rozsudku
není odvolání,“ zakončil Petr
Jachnin před více než osmdesáti Menzelovými fanoušky,
kteří se sešli ve středu 26. října
v průhonické sokolovně. (pok)

a podpořte
tak nadaci
Naše dítě!
info na str. 7

Více o filmovém klubu a průhonické knihovně najdete na
straně 5.
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kontaktujte svoji poštu nebo nás!
info@nasregion.cz 774 488 900

Vykliďte
své skříně,
podejte
inzerát

T pokračování na str. 6

Ke třiceti letům nucených filmových prací byl

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny,

nované poloviční frekvenci. Naše
obec požaduje přijmout opatření
ke snížení hlučnosti a dobudování protihlukových zábran. Tento
problém se netýká jen Dobřejovic
a okolních obcí, ale je varující pro
město Říčany a obce, v jejichž blízkosti povede další část Pražského
okruhu,“ říká Mgr. Martin Čmolík,
dobřejovický zastupitel. To samé si
myslí i Miroslav Grund: „My chceme vyvolat diskusi a otevřít témata
kolem hluku, aby se také v Říčanech nestalo to, že až se bude tamní část okruhu provozovat, budou
se lidé divit, za co vlastně bojovali.
Jde o to, aby byl nový úsek postaven pořádně, to je to, čím můžeme
my přispět do diskuse.“

burza

Shon, stres,
nervy?
Letos určitě ne!
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kam, kdy a za čím

www.nasregion.cz

BŘEZOVÁ – OLEŠKO

s Mgr. Evou Korbelovou o možnostech
kineziologie. MC Pohádka, Průmyslová
1055, Jesenice u Prahy, www.mcpohadka.jesenice.cz

sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské
sdružení, sekce bonsají a japonských
zahrad zvou na prohlídku „Zahrady nad
řekou“ a „Zahrady tří bran“. Zahrady
jsou umocněny okolní vypůjčenou krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy.
Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd.
Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské zahrady, Vltavská
1048/371, Oleško. Otevřeno všední den
nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658

4. 12. od 10.00 hod.
Vánoční trhy v JESENICI – Zveme Vás
na 1. vánoční trhy, které se budou konat před obecním úřadem v Jesenici.
Program: 10:00 – 18:00 vánoční trhy
před OÚ Jesenice. 15:00 – 17:30 Mikulášská besídka pro děti v kulturním
domě. 17:30 Slavnostní rozsvícení
vánoční ho stromu před OÚ starostou
obce. 17:40 – 18:00 vystoupení dětí
MŠ a pěveckého sboru ZUŠ Jesenice . Na vánočních trzích bude možné
zakoupit vánoční zboží, drobné dárky, ruční výrobky, vánoční dekorace,
stromky a samozřejmě svařené víno
a občerstvení. Vstup zdarma.

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 tělocvična), 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)

JÍLOVÉ U PRAHY
Každou středu od 18.00 hod.
KARATE pro děti – Sport Club K3, ZŠ Komenského 365

SENOHRABY
26.11. od 8.00 do 13.00 hod.
Klub zahrádkářů pořádá tradiční adventní tržnici v sále restaurace U Andělů.
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 balíček, který je financován
dary od sponzorů. 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
2.12. od 19.30 hod.

Stálá výstava Jílové rukama dětí – vestibul radnice

Hudební večery – Wabi Daněk a Miloš
Dvořáček. Písně z nového alba „A život
běží dál“. Vstupné 350,- Kč Rezervace
vstupenek na recepci – Tel.: 255736111.

26. 11. od 16.00 hod.

18.12. od 17.00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí, doprovodný program

Březen – prosinec

DOBŘEJOVICE

17.12. od 8.00 do 12.00 hod.

Sukův hudební Štiřín – Adventní koncert.
Petra Alvarez Šimková (soprán). Rafael
Alvarez (tenor). Daniel Wiesner (klavír).
Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupenek
na recepci – Tel.: 255736111

27.11. od 16.00 hod.

Vánoční jílovské trhy

21.12. od 15.00 do 18.00 hod.

Výstava věnců a rozsvěcení vánočního
stromu – Zveme všechny na již tradiční
prodejní výstavu adventních věnců, svícnů
a vánočních dekorací u Obecního úřadu
v Dobřejovicích. Mezi16.45 – 17.00 hod.
rozsvítíme vánoční stromeček a společně
s vůní punče, svařeného vínačka a voňavé
vánočky přivítáme Vánoční čas. O.s. Dobřejovický čtyřlístek.

18.12.
Vánoční kocert Puellae de Bohemia
v kostele Církve československé husitské

Větvičkova poradna pro veřejnost
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS.
Vstup zdarma.

KAMENICE

VELKÉ POPOVICE

6. 12. od 19.30 hod.

úterý až pátek 9 – 17 hod.,
sobota 9 – 12 hod.

3. 12. od 8.00 do 12.00 hod.
Vánoční jílovské trhy

DOLNÍ BŘEŽANY

Vánoční koncert – HRADIŠŤAN. Vstupné
300,-/350,- Kč. KC Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, tel.
323672643, e-mail: kckamenice@obeckamenice.cz, www.obeckamenice.cz

24.11. od 16.30 hod.

15.12. od 9.00 hod.

Výroba ozdobného rámečku – Decoupage, barvy na sklo. Cena 150,- Kč
včetně rámečku a výtvarného materiálu), rezervace nutná. MC Břežánek o.s.,
U náměstí 712, Dolní Břežany, www.
mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz,
tel. 773 619 138.

VÁNOČNÍ POHÁDKA aneb o zakleté čepičářce. 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

24.11. od 19.00 hod.
Zdravé Vánoce – předvánoční přednáška o zdravých cukrovinkách
Téma: celozrnné vánoční cukroví, žijeme
zdravě i během Vánoc, strava pro zimní
období. Blíží se nám Vánoce. Vše bude
o „zdravějších“ vánočních cukrovinkách.
Můžeme zabrousit i do alternativ k vánočním salátům a tučným masům. Lektorka: Martina Součková , cena: 250,-Kč.
MC Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní
Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138

25.11. od 19.00 hod.
Adventní věnce – Přijďte si vyrobit adventní věnec dle vlastního vkusu nebo se nechte
inspirovat! Cena: 150,-Kč včetně jedlového
věnce, vše potřebné k dekoraci věnce možno zakoupit na místě. Rezervace nutná. MC
Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@
seznam.cz, tel. 773 619 138

PRŮHONICE
Každý pátek
od 11. 2. od 10.00 do 11.00 hod.
ho domova v Pyšelích. Čeká Vás i živý
betlém. VÁNOČNÍ TRH: keramika, dárky,
včelí produkty, šperky……. Nebude chybět svařené víno, pečené kaštany a další
dobroty. Navíc můžeme společně umožnit
lepší start do života dětem z dětského domova v Pyšelích. Adresný seznam přání
bude k dispozici na místě.

2.12. od 15.00 a od 16.30 hod.
Mikuláššké divadlo s nadílkou – Divadélko Kůzle zahraje dětem pohádku
„Cesta do Betléma“, pak následuje nadílka od Mikuláše a Čerta. Cena: 100,Kč/dítě, 50,-Kč/dosp. Rezervace nutná. Vstupenky již v prodeji na recepci.
U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.
mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.
cz, tel. 773 619 138.

klavír. Na programu : Rorátní a biblické
písně, J.S.Bach, A. Dvořák a další. Vstupenky k zakoupení na OÚ Dolní Břežany, cena 100,- Kč, tel. 241 910 628

4.12. od 18.00 hod.
BOSU CORE v Břežánku – od 4.12.
pravidelně také každou neděli! Cvičení na BOSU vede k efektivnějšímu
zapojení svalů středu (CORE) a posílení kosterního svalstva všech svalových skupin. Nácvik stability CORE
je bezkonkurenčně vhodný, bezpečný
a účinný pro udržování tělesné kondice
v jakémkoliv věku a to i u lidí s nadváhou, neboť aktivuje hluboké svaly a nezatěžuje již tak přetížené svaly. lektor:
Petra Chrzanowská. Objednání cvičení
vždy do pátku daného týdne pouze pro-

čtvrtek 8.12. v 19.00
Dekorování keramických PF – vyberete si hotová keramická PF přáníčka a dle
Vaší fantazie si je ozdobíte. Pak už záleží
jen na Vás, komu je věnujete. Cena: 40, Kč
+ cena výrobku. U Náměstí 712, Dolní
Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138.

27.12. a 29.12. od 9.30 do 11.00 hod.
Aktivní vánoční svátky v Břežánku – Nenechte děti sedět u televize a sebe u cukroví,
přijďte do Břežánku. U Náměstí 712, Dolní
Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138.

JESENICE
26.11.

27. 11. od 17.00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu splněných přání. Na náměstí vystoupí
děti za Základní školy, Základní umělecké
školy Harmony, MC Břežánku a z Dětské-

Pilates blok – Nebaví Vás poskakování při
aerobiku a dřina v zapocených posilovnách?
Pak zkuste Pilates. Získáte krásné držení
těla, pěkné tvary a pocit pohody! Plusem
tohoto cvičení je, že Vám dokonale protáhne
celé tělo a vylepší náladu. Cena 100,- Kč,
rezervace nutná. U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@
seznam.cz, tel. 773 619 138.

4.12. od 16.00 hod.
Adventní koncert – Kaple Sv.Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Účinkují: Jana
Ludvíčková, Ondřej Lébr – housle, Daniel
Prokeš – zpěv, Lukáš Klánský – varhany,

střednictvím emailu na chrzanowska@
email.cz nebo sms na 602692899.
U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.
mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.
cz, tel. 773 619 138.

6.12. od 19.00 hod.
Design seminář – Vánoce. Přijďte si pro
tipy na vánoční výzdobu vč. vhodných
barevných kombinací a novinky z oblasti vánočních dekorací a při tom nasát
vánoční atmosféru třeba u dobré kávy.
Lektorka: Ing.Lucie Micková, cena: 100,Kč. U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.
mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz,
tel. 773 619 138.

Adventní věnec – Přijďte si vyrobit adventní věnec se zkušenou ﬂoristkou. Cena 500,Kč včetně materiálu. Více informací na
www.mcpohadka.jesenice.cz. Termín bude
v průběhu listopadu upřesněn.

27.11. od 12.30 do 14.00
4.12. od 15.30 do 17.00
10.12. od 15.00 do 16.30
17.12. od 12.15 do 13.45
18.12. od 15.30 do 17.00
25.12. od 13.00 do 14.30
26.12. od 13.30 do 15.00
31.12. od 13.45 do 15.15 hod.

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

INZERCE

www.stirinskastodola.cz

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

t disco
t grilování
Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz
RESTAURACE r HOTEL r GRIL r PIVOVAR r DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
(u restaurace U 2 nervů) . Čeká na vás
v 10 hodin zahájení trhů, které nabídnou
široký sortiment vánočního a rukodělného zboží, ve 14 hodin zahájení odpoledního bloku moderátorem, vystoupení dětí,
soutěže s odměnami, slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Průvodci celého
odpoledne budou Mikuláš, čert a anděl.
Těšit se můžete i na stánky s občerstvením, které budou nabízet svařák, klobásy, přislíbeno je i sele na rožni, to vše za
sympatické ceny.

26.11. od 9.00 hod.

ŘEPČICE

O pohár starosty Jesenice – Celostátní
soutěž v tanečním sportu. KC JESENICE ,
Budějovická 303, Informace D. Nováček
603232116 nebo, dance.novacek@volny.cz

Středy od 11.00 do 17.00 hod.

30.11. od 19.00 hod.

Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

Kineziologie

Bruslení
s kozlem

Zveme vás na

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. Srdečně zve OÚ Hrusice.

3.12. od 9.30 do 11.00 hod.

Obec Psáry Vás srdečně zve na 1. vánoční trhy, které se budou konat na
prostranství naproti obecnímu úřadu

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.

18. 12. od 18.00 hod.

Předporodní kurzy pro maminky a tatínky. Bonus: pro zájemce kurz vázání šátků. Více na www.porodjinak.cz. Rezervace
nutná. Cena: 1990,- Kč (partner zdarma,
příspěvek zdravotních pojišťoven). MC
Břežánek o.s., U náměstí 712, Dolní
Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138

3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

26. a 27. 11. od 10.00 do 17.00 hod.

Obecní úřad v Hrusicích pořádá „Mikulášskou pro děti“, sokolovna, začátek
14.00 hodin. Srdečně zve OÚ Hrusice.

26.11. (9.00 – 17.00 hod.),
27.11. (9.00 – 16.00 hod.)

PSÁRY

HRUSICE

3. 12.

CEV Zvoneček, Březovská 382, Vrané nad Vltavou
www.cev-zvonecek.cz

Kurzy taneční terapie pro rodiče a děti
ve věku 2 – 3 roky. Více informací na
www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel.
čísle 267 310 506

Galerie – atelier Romana Kotrče – keramika, šperky, obrazy, graﬁka, kované
doplňky, drahé kameny, vše především
od českých autorů. Po tel. dohodě i mimo
otevírací dobu: 323 665 212,
mobil: 723 950 749, email: rkotrc@post.
cz. Masarykova ul. č. 6.

–

Přátelské

povídání

PIŠTE NÁM !

Cvičák Řepčice – www.kynologickyservis.cz

Neděle od 14.00 hod.

VESTEC
24.11. od 11.00 hod.
Barvička – výtvarný kroužek pro nejmenší
děti, které si rády hrají s pastelkami, štětcem a modelínou. Budeme „matlat a patlat“ 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 blízkým? A co třeba fotografie Vašich dětí
nebo rovnou celé rodiny? Nejste si jistí,
že by vaše děti vydržely náročné focení
ve fotostudiu? Přijďte to vyzkoušet do
Baráčku! Za 15 min focení zaplatíte
pouze 290 Kč. Více informací na www.
rcbaracek.cz. Registrace na ifoto@
skalsky.net.

Změna programu vyhrazena

Chcete také pozvat čtenáře na akci, kterou pořádáte?

Zaregistrujte se na www.nasregion.cz /region jihovýchod a vložte svoji pozvánku (pište nám).
Více info na pokorny@nasregion.cz.

Jihovýchod
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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.

z obcí
KRÁTCE
Půjčíme vám Euroklíč
DOLNÍ BŘEŽANY – Cestujete s dětmi do 3 let? V MC Břežánek si můžete proti vratné záloze 300,- Kč vypůjčit
EUROKLÍČ. Síť MC uzavřela
smlouvu o spolupráci na
projektu Euroklíč s Národní
radou osob se zdravotním
postižením ČR, o. s. Díky
tomu se bude moci distribuovat rodičům s malými dětmi Euroklíč, který umožňuje
využívat sociální zařízení pro
postižené nejen u nás, ale
i v zahraničí. Místa osazená „Eurozámky“ lze najít na
mnohých místech po celé republice. Více informací: Error! Hyperlink reference not
valid. a mcbrezanek.cz

Muzeum oslaví 120 let
JÍLOVÉ U PRAHY – V letošním roce uplyne již 120 let,
kdy rozhodnutím tehdejší
městské rady bylo v prosinci
roku 1891 založeno „Městské
museum“. V tomto roce daroval obci Leopold Čihák, jílovský měšťan, na 400 předmětů a řadu písemností. Je
tedy považován za zakladatele muzea. Toto kulaté výročí si připomínáme rozsáhlou
výstavou, která mapuje vývoj
muzea za poslední desetiletí,
tedy od roku 2001, jeho akviziční, výstavní a kulturní činnost i vývoj v kontextu rozvoje celého regionu. Všímá si
ale také rané historie muzea,
především jeho zakladatele,
již zmiňovaného Leopolda
Čiháka. U příležitosti zahájení výstavy vydává muzeum publikaci Otakara Vorla
„Okolo středu Čech“.
www.muzeumjilove.cz
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Venkov v Prčici?
Pro splnění cílů rozvoje
venkova, tedy obcí,
zemědělství a lesnictví,
malých podniků, neziskových
organizací a spolků, bude
třeba v letech 2014 až 2020
minimálně 275 miliard korun
z evropských fondů. Z toho
by mělo být minimálně
75 miliard Kč pro sektor
zemědělství a lesnictví.
Vyplývá to z Prčické výzvy
účastníků národní konference
Venkov 2011, která skončila
minulý týden v Sedlčanech.
Venkov touto výzvou nabízí vládě a Parlamentu ČR, že
pokud dostane tyto peníze,
bude schopen splnit adekvátní
části cílů, ke kterým se Česká
republika zaváže Evropské komisi, a to zejména konkurenceschopnost, snižování chudoby,
snižování rizik klimatických
změn a inovaci a vzdělávání.
Venkovem se podle této definice rozumí území obcí do
25 000 obyvatel, v nichž žije
57 % populace ČR.
Třídenní národní konference,
která dostala podtitul Venkov
v Prčici, se zúčastnilo 250 zástupců
samospráv,
státní
správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na
venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách
podle předem daných témat,
a to Veřejná osobní doprava
na venkově, Venkov, rodina
a tradice, Rozvoj a ekonomika
venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, které z konfe-

rence vzešly, budou zaslány
ministerstvům dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.
Heslem workshopu Zemědělství
a životní prostředí se stalo „Zabojovat za Česko“, a to nejen ve
vztahu k Evropské unii, ale také
k tuzemským spotřebitelům,
kteří by měli dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba také
připravit ucelenou strategii venkova, která bude současně řešit
všechny důležité oblasti, tedy
půdu, vodu a krajinu.
Účastníci pracovní skupiny
Rozvoj a ekonomika venkova
se shodli na tom, že je potřeba
spravedlivěji přerozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se
o vymahatelnost práva a vytvořit jasné a srozumitelné právní
předpisy pro rozvoj podnikání
a cestovního ruchu na venkově. Podle účastníků workshopu
Veřejná osobní doprava na venkově rozhodují o veřejné osobní
dopravě v současnosti ti, kteří ji
nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují,
na ni nemají žádný vliv. Je proto
třeba vytvořit koncepci, na níž se
budou podílet hlavně samosprávy a samotní občané.
Pracovní skupina Venkov, rodina a tradice odmítla návrh ministerstva školství na optimalizaci škol, protože by to podle ní
prakticky znamenalo likvidaci
venkovského školství. Účastníci
této pracovní skupiny podpořili
tradiční hodnoty, mezi něž patří
mimo jiné fungující rodina, péče
o děti a seniory. Je podle nich
také třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.
Národní konferenci Venkov
2011 pořádal Spolek pro ob-

KRÁTCE
Pomozme psímu útulku

Třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se zúčastnilo 250
zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se
zabývají rozvojem venkova nebo na venkově působí
Foto: Jaroslava Tůmová

novu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství
ČR, v součinnosti s Národní sítí
místních akčních skupin ČR.
Dalšími partnery konference
bylo Ministerstvo pro místní

rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo
dopravy ČR a Středočeský kraj.
Akce byla spolufinancovaná
z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova.
Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Večerírek s Magorem
PRŮHONICE – Literární
večer na téma Ivan Martin
Jirous chystají nejen pro
příznivce undergroundu
na pátek 2. 12. od 19:30
v Knihovně Průhonice.
Vstupné je jako vždy
zdarma. Na co se
můžete těšit?
„Připravujeme výstavu knih Ivana
Martina Jirouse, ukázky hudby,
na níž se podílel. Pustíme si různé unikátní filmové záběry, fotky,
přečteme ukázky z nejzajímavějších textů. Poslechneme si Ivana
Martina Jirouse z archivu (autorské četby básní, rozhovory),“ říká
Vítězslav Praks, duchovní otec
a šéf průhonické knihovny.
Součástí večerního programu
bude i poděkování a přípi-

tek Ivanu Martinu Jirousovi.
„Máte-li doma dokumenty,
vztahující se k Ivanu Martinu
Jirousovi, a byli byste ochotni je
na výstavu zapůjčit, vezměte je
prosím s sebou! Jednáme nyní
s Libri Prohibiti o zápůjčce samizdatových vydání (českých i zahraničních) knih Ivana Martina
Jirouse. Vypadá to dobře, zdá
se, že uspějeme a výstava bude
skvělá,“ dodává Vítězslav Praks.
(pok)

Pátrání stále bez úspěchu

S odpadem pomůže
dotace
Ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa na základě
doporučení Řídicího výboru
schválil 9. listopadu předložené výzvy v rámci XIV., XV.,
XVI., XXV., XXVI. a XXVII.
Obec Vestec dostala schválenou podporu Operačním
programem životního prostředí v 4.1 – Zkvalitnění
s nakládání s odpady – Sběrné dvory z celkových nákladů
3 052 440 Kč – dotaci v celkové výši 2 747 196 Kč. Dotace
bude využita na vybudování
Sběrného dvora naší obce.
www.vestec.cz

DOLNÍ BŘEŽANY
Kriminalisté z územního
odboru Praha venkov – Jih
již přes měsíc bezúspěšně
pátrají po šestatřicetileté
Lence Ondrákové a jejím
osobním motorovém vozidle
Honda Accord Tourer CM
111, registrační značky:
1SD6697, zelené barvy.
Lenka Ondráková je zdánlivého stáří 35 až 36 let, hubené
170 cm vysoké postavy. Má
INZERCE

3

hnědé vlasy a zelené oči. Popis
oblečení se nepodařilo zjistit.
Pohřešovaná je hlášena k trvalému pobytu ve Velkých Popovicích, okr. Praha-východ. Naposledy byla viděna ve čtvrtek
13. října 2011 kolem 14. hodiny
při odjezdu ze svého současného bydliště v Dolních Břežanech, okr. Praha-západ, v uvedeném vozidle.
Po jejím odchodu z domova
byl nalezen dopis na rozloučenou, který pohřešovaná zanechala v místě současného
pobytu. Od té doby nepodala
o sobě nikomu z rodiny ani
z okruhu svých známých zprá-

vu. Policisté po pohřešované
ženě vyhlásili celostátní pátrání, i po jejím vozidle. Pátrací
relace byla uveřejněna i v hromadně sdělovacích prostředcích. Bohužel se nepodařilo do
současné doby vypátrat Lenku
Ondrákovou, ani její vozidlo.
Z tohoto důvodu se kriminalisté opakovaně obracejí na
širokou veřejnost se žádostí
o pomoc při pátrání.
Veškeré poznatky k pohřešované můžete oznámit na telefonní
číslo: 974 882 476 nebo na bezplatnou linku Policie ČR 158.
nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

LIBEŇ – Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a my
bychom vás opět rádi oslovili
se žádostí o vánoční pomoc
opuštěným pejskům, kteří
jsou umístěni v útulku v Libni. Tento rok byl pro všechny,
kteří se pohybují okolo tohoto
útulku, velice těžký, po úmrtí
majitelky a následně i její maminky zůstali pejsci odkázáni
na pomoc dobrovolníků, kteří
veškeré náklady na chod útulku financují z vlastních kapes.

Věříme, že je mezi námi hodně lidí, kteří budou ochotni
pomoci. Žádáme o věcné
dary útulku, a to především
o granule pro starší pejsky,
či pamlsky (piškoty). Tato
sbírka probíhá ve dnech 28.
11. – 5. 12. 2011 na Obecním
úřadě Vestec. Předem vám
děkujeme za ochotu pomoci! Více informací o útulku
a v něm umístěných psech
najdete na webových stránkách www.utulek-liben.com

Kontrolovali vylidněné
chaty
Šedesát rekreačních objektů
zkontrolovali v rámci preventivní činnosti čtyři policisté z Obvodního oddělení
Týnec nad Sázavou spolu se
čtyřmi týneckými městskými
strážníky 14. listopadu. Nezjistili přitom žádné narušení
rekreačního objektu. Ve čtyřech chatách bylo na první
pohled zřejmé, že v nich někdo pobývá. Šlo vždy o jednu
osobu. Aby policisté vyloučili, že se nejedná o nezvané
hosty nebo o osoby, po kterých je vyhlášeno celostátní
pátrání, na místě zjistili jejich
totožnost. Se starousedlíky,
z nichž někteří v rekreačních
objektech bydlí celoročně,
policisté pohovořili nejen
o samotném zabezpečení
chat a chalup, ale i o tom,
zda se v chatových osadách
nepohybují cizí nebo podezřelé osoby. Další kontrolu
rekreačních objektů policisté plánují uskutečnit ještě do
konce letošního roku.
por. Bc. Zuzana Stránská,
Policie ČR

Převrátil auto na střechu

INZERCE

Miku
uláášsská nadílka
4.12
2. se od 16:0
00 do
o 19:0
00

Čerti, andělé a Mikuláš obdarují hodné děti a zlobivé si čerti
odnesou do zámeckého pekla.
Program:
t 16:00 – vánoční zvyky,
zvonkový průvod parkem
t 17:00 – zpívání koled, rozsvěcení
en
ní
vánočního stromu, mikulášská
nadílka v zámeckém sále
Vstupné jednotné 90Kč/osobu
– děti do 3 let neplatí!
Přijďte si užít vánoční atmosféru
na zámek BERCHTOLD.
Těšíme se na vás – čert, anděl a Mikuláš!

KAMENNÝ PŘÍVOZ – Devětapadesátiletý řidič jel s vozidlem Ford Fusion po silnici ve
směru od Netvořic na Kamenný Přívoz. Když předjížděl jiné
auto, dostal smyk. Přestože se
snažil srovnat řízení, střetl se
s protijedoucím vozidlem,
Ford sjel vpravo mimo silnici, kde se převrátil na střechu
a poté narazil do vzrostlého
stromu. Jako první k nehodě
přijela hlídka týneckých policistů. Ta provedla u řidiče
dechovou zkoušku. Řidič nadýchal hodnoty 0,06 a 0,05
promile alkoholu v dechu. Na
místo přijela sanita, avšak pomoc její posádky řidič odmítl.
Hmotnou škodu na vozidle
odhadl na devadesát jedna
tisíc korun.
Policie ČR

Vstupenkou je ozdoba
JESENICE – Komise pro školství, kulturu, sport a volný
čas zve děti na tradiční Mikulášskou besídku, která se
koná v neděli 4. prosince 2011
od 15.00 do 17.30 hodin v kulturním domě v Jesenici. Budou
připraveny soutěže, hry a malé
dílničky, kde si děti budou
moci vyrobit ozdobičky, nazdobit perníček a vyrobit obří
vánoční řetěz. Samozřejmě
nebude chybět Mikuláš s čerty a andělem. Vstup pro děti
i rodiče zdarma. Vstupenkou
je doma vyrobená ozdoba,
kterou děti zavěsí na náš vánoční stromeček.
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Notebook zdarma
PRAHA 9 – Ano, taková
je nabídka Soukromé
střední školy cestovního
ruchu ARCUS v Praze 9,
Kardašovské ulici. Všem
nově přijatým studentům
zapůjčíme bezplatně
notebook na celou dobu
studia. Naše škola má
dlouholetou tradici. Žáky
s ukončeným základním
vzděláním (absolventy 9. tříd
ZŠ), přijímá již od roku 1993
a je zřejmě jedinou střední
školou, která vyučuje od
2. ročníku povinně tři cizí
jazyky. Nabízíme angličtinu,
němčinu, španělštinu,
ruštinu a francouzštinu.

Vánoční sbírka pro děti
z Kojeneckého ústavu v Krči
Pořádá: sdružení (Nejen) Zvolské mamky
www.zvolskemamky.webnode.cz
Na Vánoce by sestřičky ocenily
pro ústavní dětičky a miminka kojeneckou váhu. Značku
a nákup váhy konzultujeme
s MUDr. Šilhánkovou (vranská pediatrička). Předpokládám, že penízky zatím máme
na jednu váhu. Chce-li někdo
učinit dobrý skutek a zakoupit
druhou kojeneckou váhu (cca
1.000 Kč, starší přes net cca
800 Kč), bude vítán!! (Darovací
smlouva pro odpis daní je samozřejmostí.) Bude to krásný
vánoční dárek pro krčská miminka v ústavu.

Dále roční děti potřebují krtečkovské „lacláčkové“ kalhotky. Máte-li doma tepláčky
s laclem (s kšandami) na roční dítě a už je nepotřebujete,
nebo je chcete koupit... uděláte radost. Můžete jednoduše
zakoupit ve Zvoli v obchůdku Sen
Po
10.00 – 18.00
Út
zavřeno
St
10.00 – 18.00
Čt
10.00 – 18.00
Pá
10.00 – 16.00
Na e-shopech tepláčky koupíte za 99,- Kč. Za 200 Kč, které

běžně necháte za jednu domácí lehkou rodinnou večeři,
obléknete dvě děti! www.veseledite.cz, www.babychic.cz

Nadstandardní je i výuka výpočetní techniky po celou dobu
studia. Studentům slouží 3 počítačové učebny. V každé třídě
naší školy je keramická tabule
popisovatelná fixy, počítač a datový projektor, ozvučení a plátno. Odborné a profilující předměty tvoří: technika cestovního
ruchu, ekonomika, obchodní
korespondence, účetnictví, výpočetní technika, průvodcovství,
základy práva, podniková ekonomika, psychologie, zeměpis
cestovního ruchu a praxe v cestovních kancelářích a hotelích.

Kam s tím?
Zde (u paní učitelek), železářství Kreisa (Alena Kopanicová
tel.: 608 031 230)
nebo obchůdek s dětským oblečením Sen

Dokdy?
Do Mikuláše 6. prosince 2011
www.zvolskemamky.webnode.cz

Všechny zapůjčené notebooky
obsahují programové vybavení
pro plnohodnotné studijní využití. Každý student má vzhledem
k zavedení wifi sítě v budově
školy volný přístup k internetu
přímo ve svém notebooku. Nedílnou součástí vzdělávacího
programu je využití nejmodernějších technických pomůcek
a prostředků. Studenti jsou
během studia připravováni na
adekvátní začlenění na pracovní
trh Evropské unie. Hlavní důraz
klademe na výuku jazyků, průvodcovství a výpočetní techniky.
Každému studentovi je poskytován zcela individuální přístup.
Vzdělání je to nejcennější, co si
člověk nese jako svůj celoživotní

kapitál. Proto ani vy neváhejte
a pojďte studovat do nadstandardně vybavené školy cestovního ruchu ARCUS.
A další bonus navíc – mimo to, že
škola poskytuje učebnice a sešity zdarma, nabízí nově přijatým
studentům týdenní jazykový
a poznávací zájezd do Velké Británie – ZDARMA.
Ve školním roce 2012/13 plánujeme otevřít 2 třídy čtyřletého studia – 56 míst. Více
informací najdete na www.
arcus9.cz a těšíme se na vás ve
dnech otevřených dveří, kdy
si naši školu můžete prohlédnout a zeptat se na vše, co vás
ohledně studia zajímá.
RNDr. Josef Závěta, ředitel školy, PR

PR

Romance s aktovkou na zádech
V našem seriálu o bydlení v Uhříněvsi jsme se věnovali známým osobnostem, které tu bydlí či bydlely, představili jsme
si komplex bytových domů Romance II z pohledu mladého
páru i rodinky s dvěma dětmi. Pojďme se tentokrát podívat
na mapu Uhříněvsi z ptačí perspektivy. Představíme zdejší
dvě základní školy a mateřskou školku.

ZŠ Bří Jandusů

500 metrů
od Romance II

„V letošním roce máme něco
přes 480 žáků. Oproti loňskému
roku nárůst cca o 35 žáků (bez
navýšení počtu tříd),“ řekl nám
v naší anketě 1. září Mgr. Jiří
Měchura, ředitel druhé základní školy v Uhříněvsi, ZŠ nám.
Bří Jandusů. „V průběhu roku
chceme postupně pracovat na
definování pojmů „kvalitní škola“, „kvalitní učitel“ a zavedení do praxe. Školní vzdělávací
program „Věřit si a znát“, podle
nějž vyučujeme již od šk. roku
2005/2006 - již druhým rokem
se podle něj vzdělávají všichni
žáci školy. Aktuální a zřetelnou novinkou je výměna všech
dveří v učebnách školy za celoprosklené s čirým sklem. Tímto
se snažíme o další otevření výuky a také o prevenci sociálně
patologických jevů.“ Základní
školu Bří Jandusů navštěvuje
85 % místních děti, 15 % dojíždí
z okolí.

MŠ Za Nadýmačem

1300 metrů
od Romance II

800 metrů
od Romance II

Další pavilony mateřské školy Za Nadýmačem otevřeli 31. října
za přítomnosti vedení radnice, Heidi Janků, zástupců stavební
firmy, pozvaných hostů, dětí a jejich rodičů.
Páska byla slavnostně přestřižena u příležitosti otevření dvou nových pavilonů v areálu.
Školka, která je situována na kraji města, se otevřela čtyřmi pavilony v roce 1980. Vybavení pavilonů je nové, moderní a funkční. Areál disponuje třemi vybavenými tělocvičnami, dvěma jídelnami. Kapacita MŠ je 252 dětí. Dětem slouží zahrada o rozloze 5 000 m2 se dvěma
zahradními domky se sociálním zařízením. Je zde umístěno 8 pískovišť, skluzavky, dětské domky pro hru, tabule na kreslení.

Roman Šebrle rozdává autogramy

ZŠ U Obory

Základní školu U Obory navštěvují především děti z Uhříněvsi od první do deváté třídy. Od VI.
třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti, jako jsou Kolovraty, Benice, Pitkovice, ale přichází děti i z části Prahy a z Říčan. Letošní školní rok 2011/2012 navštěvuje školu 325 žáků. Škola
pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Škola s tebou a pro tebe“. Mezi speciality ZŠ
U Obory patří pořádání Olympijských her, nebo chcete-li „Odznak Všestrannosti Olympijských
Vítězů“ za účasti olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. 1. září otevřeli dlouho očekávanou přístavby školy, která dovolila navýšit kapacitu o 160 žáků na 500 žáků. Přibylo
5 kmenových tříd a 3 odborné učebny, vybavené nejmodernější technologií, ať již na výuku přírodovědných či informačních předmětů. MČ Praha 22 tak splnila jeden z úkolů v oblasti základního školství, tolik důležitý pro stávající i nové obyvatele.

Uhříněves je zkrátka dobrá volba pro bydlení. Dvě kvalitní základní
školy a moderně vybavená státní školka. Městská část Praha 22 je
také jednou z mála částí Prahy, kde se situace s nárůstem dětí řeší.
Proto bydlení v Romanci II od Skansky má smysl nejen pro nás dospělé, ale i pro naše malé následovníky.
(PR)
INZERCE

Osvěžte se chladivými bublinkami!

... Váš obchod
s italskými
potravinami
a vínem
v Průhonicích

Prosecco Brut DOC
Borgo Molino 179,- Kč

Otevřeno: čtvrtek - sobota 10:00 - 21:00
neděle - středa 10:00 - 20:00
Eshop:

(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)

www.winemarket.cz
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Ďábelsky nabitý program
PRŮHONICE – V květnu
letošního roku za účasti
starostky Průhonic Hany
Borovičkové poprvé otevřela
své dveře v undergroundu
bytového domu Na Sídlišti
průhonická knihovna. Za
jejím vznikem stál nadšenec,
optimista, vzdělanec i politik
a člen České pirátské strany,
Vítězslav Praks. Nedlouho
poté mu zvoní telefon a na
drátě další osobnost, filmový
znalec Petr Jachnin. „Chtěl
bych u vás založit filmový
klub!“ Oba dva si udělali čas
k rozhovoru o budoucnosti
knihovny i filmového klubu.
A protože možnosti aktivit
v knihovně i ve filmovém
klubu jsou opravdu široké,
bylo si o čem povídat.
Největší akcí byl zatím jednodenní festival Jiřího Menzela, který
pánové zorganizovali v průhonické Sokolovně koncem října.
„Rádi bychom poděkovali panu
Babišovi, který bezplatně zapůjčil
sál Sokolovny, a místní základní
škole, která půjčila židle a vyšla
nám všemožně vstříc i v době volna,“ říkají oba dva. Vítězslav Praks
dodává: „Festival klapl krásně,
přišlo přes sedmdesát lidí, což je
na průhonické poměry a první
ročník hodně. A Jiří Menzel byl
skvělý, v nejbližších dnech chystáme publikaci videa.“

Provozní doba knihovny:

ČT a PÁ 16 – 22 hod. • SO 8 – 13 hod.
www.knihovnapruhonice.cz
Umístění: Underground bytového domu Na Sídlišti III/411 – 412,
Průhonice. Přístup do knihovny je
kompletně bezbariérový a je vybavena WC pro vozíčkáře.

Program filmového klubu:

30. května slavnostně otevřela knihovna v Průhonicích. Za půl roku nabízí desetitisíce
titulů, kroužky kurzy i aktivity filmového klubu
Foto: jan Laták

„On ví o filmech všechno.“ Pár
týdnů po úspěšném prvním festivalu již přemýšlejí o dalším.
„Rádi bychom udělali festival
Jana a Zdeňka Svěrákových.
A rádi bychom opět v průhonické sokolovně,“ představují oba
pánové svou vizi.

Knihovna nejen pro čtenáře
Vraťme se ale ke knihovně. Ta
má v tuto chvíli desítky tisíc titulů jak v tištěné, tak elektronické podobě. Do knihovny se
nechodí jenom půjčovat knížky
ale můžete tu číst časopisy, elektronické knihy. „Umíme sehnat
i speciální knížky dostupné jen
v zahraničí, prakticky do 14 dnů.
Snažili jsme se odstranit bariéry – zprovoznili jsme službu pro
Průhonice a Čestlice – rozvážíme
knížky starým a postiženým li-

Mistr režíruje Vítězslava Prakse (vlevo) a Petra Jachnina v rámci zatím největší akce průhonického filmového klubu – Jednodenním festivalu Jiřího Menzela
Foto: Jan Laták

To, že mají v knihovně filmový
klub, není náhoda. Tatínek Petra
Jachnina byl uznávaný filmový
historik, který zakládal filmové
kluby v Čechách již v roce 1963.
Sám Petr Jachnin dlouho plánoval v Průhonicích filmový klub
založit. „Když jsme se poprvé
viděli s Víťou, tak po prvních
deseti vteřinách nám bylo jasný,
že spolu musíme spolupracovat.
Já jsem vlastně profesionální
nápadolog a bonviván a Vítek
je profesionální pragmatik, umí
s věcma pracovat a umí pracovat
se mnou,“ popisuje začátek spolupráce Petr Jachnin.
Od nápadu nebylo daleko k činům. Každý čtvrtek mohou milovníci stříbrného plátna usednout do židlí a shlédnout za
pomoci projektoru filmy, které
Petr Jachnin uvádí a představuje, neboť jak říká Vítězslav Praks:

Filmovým klubem provází Petr
Jachnin. Promítáme každý čtvrtek
od 19:30 hod. Promítáme na stěnu
pomocí výkonného projektoru připojeného k PC, zvuk je stereo; starší ukázky pouštíme z videokazet.
Vstupné je & vždy bude zdarma.
Promítání filmu předchází úvodní
slovo, představení filmu, charakteristika filmu z hlediska filmové vědy
v podání vynikajícího odborníka na
filmovou vědu Petra Jachnina.
 24. 11. od 19:30 Nanuk člověk
primitivní – Grifith a Hřebejk
– Musíme si pomáhat
 1. 12. od 19:30 Večer nevánoční – Někdo to rád horké. Uvede
Y. Přenosilová
 8. 12. od 19:30 Rychlost a finance. Film: Bugsy
 15. 12. od 19:30 Konec roku
s M. Formanem
 22. 12. od 19:30 Bonusy
Zbyněk Pokorný

dem,“ říká Vítězslav Praks, který
se myšlenkou založení knihovny
zabýval již při studiích na vysoké škole. Aby mohl provozovat
knihovnu v Průhonicích, kde žije
s rodinou, založil občanské sdružení ČTE! To za několik měsíců
zrekonstruovalo prostory na sídlišti vedle základní školy, pár minut pěšky od náměstí. Prostory
knihovny ovšem nevyužívají jen
čtenáři a filmaři, ale i žáci, kteří
navštěvují kroužky, jako jsou hra
na kytaru, výpočetní technika,
ruština, francouzština, kurzy
procvičování paměti, šachový
a historický kroužek.

 Výpočetní technika pro začátečníky (středa od 17:00)
 Výpočetní technika pro pokročilejší (středa od 18:30)
 Kytara pro pokročilejší (čtvrtek od 14:00)
 Ruština pro začátečníky (čtvrtek od 17:30)
 Francouzština pro začátečníky
(sobota od 9:30)
 Šachový kroužek
(pátek od 18:00)
 Historický kroužek
(sobota od 11.00)

Co v Lihovaru najdete? Na třech poschodích sídlí obchody s módou, kadeřnictví,
nehtové studio, restaurace, kavárny, drogerie, prodejna obuvi, dětského oblečení,
hračkářství, čajovna i prodejna mobilních telefonů

Lihovar plný celebrit
ŘÍČANY – V pátek 11. listopadu
otevřelo brány nové Obchodní
centrum Lihovar. Den před tím,
v rámci takzvaného mediálního
dne, nebo chcete-li otvíračky pro
celebrity, poctily nově otevřený
areál hvězdy známé i známější.
Jmenujme například herce Václava
Postráneckého, který jako říčanská
celebrita společně s Evou Decastelo, starostou Kořenem a Ivo Pfannenstielem, jednatelem společnosti Farsight přestřihl pásku před
objektivy lačných fotografů.
Záměrem investora je vytvořit
z historických budov lihovaru moderní komerčně společenské centrum ideálních parametrů a neza-

měnitelného genia loci, ve kterém
naleznou zákazníci širokou škálu
obchodů, služeb a restaurací doplněných nezbytným zázemím
a kancelářskými prostory.
Nové nákupní centrum vyrostlo
v areálu bývalého lihovaru, jehož
historie se datuje na začátek 20.
století. V roce 1939 zdejší pozemky koupil úspěšný žižkovský
výrobce likérů Emil Dynybyl.
Do tří let přebudoval chátrající
obuvnický podnik na moderní
ovocný lihovar, který se později
rozrostl na jednu z největších likérek v Československu.
Text a foto: Zbyněk Pokorný
Zdroj: www.oclihovar.cz

Škola na prodej
VRANÉ NAD VLTAVOU
Výběrové řízení „Škola Vrané
nad Vltavou“na zjištění
zájemce o koupi budovy
školy vyhlašuje vedení
vranské radnice.

veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a elektřinu.
Technický stav budovy je
přiměřený jejímu stáří. Venkovní
úpravy - přípojky vody, kanalizace, elektřiny, oplocení, vrata
a vrátka. Dle platného územního
plánu obce Vrané nad Vltavou se
jedná o území občanské vybavenosti a služeb - OV. Pozemek
č. parc. st. 53 o výměře 865 m2 je
evidovaný jako zastavěná plocha
a nádvoří, z toho 533 m2 ve skutečnosti tvoří neudržovaná zahrada.
Na pozemku rostou borovice,
lísky a neudržované ovocné dřeviny. Další popis předmětných
nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku č. 421-7/11. Cena
předmětných nemovitostí dle
znaleckého posudku č. 421-7/11:
4.500.000,- Kč

Bývalá budova základní školy č. p. 128 je nevyužívanou
školou. Původní budova byla
postavena v r. 1830. V r. 1957
byla provedena přístavba (WC,
kotelna, šatna). V r. 1978 byla
vypracována
dokumentace
stávajícího stavu ZDŠ. Jedná
se o zděnou budovu s dvěma
nadzemními podlažími, půdou
a částečným podsklepením.
V přízemí jsou situovány 2 třídy,
kabinet, 2 šatny, 3 WC, kotelna
a uhelna. V 1. patře jsou 3 třídy,
3 WC. Suterén tvoří pouze prostor pod schodištěm a zapuštěná kotelna. Půda je nevyužitá.
Zastavěná plocha budovy činí
332 m2. Budova je napojena na

třebné zejména pro občany Vraného nad Vltavou,“ bylo tehdy
uvedeno v nabídkovém formuláři. Jak dopadne prodej a co ve
„škole“ vznikne, o tom budeme
informovat v Našem REGIONU.
Zbyněk Pokorný
POZVÁNKA

Prohlídky jsou možné v následujících termínech:
Dne 5. prosince 2011
od 15,00 do 16,00 hodin
Dne 16. ledna 2012
od 15,00 do 16,00 hodin
Sraz zájemců o prohlídku je
vždy před hlavním vchodem do
předmětné budovy, tj. na adrese V Zídkách 128, Vrané nad
Vltavou. Po předchozí domluvě
s vyhlašovatelem je možná i individuální prohlídka v jiných
termínech.
Původně obec počítala s pronájmem - o tomto záměru infomovala v průběhu dubna letošního
roku. „Přednostně budou vybírány ty záměry, které budou
zaměřeny na sociální využití
(provoz domu s pečovatelskou
službou pro seniory apod.), po-

Přehled kurzů v Knihovně
Průhonice:
 Kytara pro začátečníky
(úterý od 14:00)
 Kurz procvičování paměti
(úterý od 17:00)
PR

Legenda ožila, Motorest Naháč na D1 již slaví 3 měsíce provozu
Je to již čtvrt roku, co
se opět otevřely brány
Motorestu Naháč na 29. km
dálnice D1 ve směru na
Prahu (exit 29 B). Služeb
nově zrekonstruovaného
motorestu mohou
návštěvníci využít každý
den od 6.00 do 21.30 hod.
Hosty přivítají moderní
klimatizované prostory
s nabídkou
teplých i studených
pokrmů připravených
ve vlastní kuchyni,
vybavené nejmodernější
výrobní technologií.
Objekt Motorestu Naháč odkoupila ve značně zchátralém stavu
společnost ZFP akademie, a.s.

(dále též ZFPA), která se již předtím stala majitelem o 200 m výše
položeného objektu s rozestavěným betonovým skeletem. ZFPA
tento objekt zrekonstruovala
a přestavěla na Seminární hotel
AKADEMIE, který je v provozu
od roku 2006. Po 5 letech fungování hotelu přistoupila ZFPA
v lednu tohoto roku k totální rekonstrukci motorestu.
„Jsem rád, že z původní investiční
příležitosti nakonec vznikl opět
motorest, který bude poskytovat
v této době tolik žádané kvalitní
služby na dálnici D1,“ řekl ředitel hotelu Akademie Naháč Marek Škvor. Zároveň zdůraznil,
že za velmi pozitivní považuje
širokou škálu služeb, kterou je
motorest schopen nabídnout.
„Není to jenom výborná teplá
a studená kuchyně a čistota, která oslovuje každého návštěvní-

ka, ale odpočinout si zde mohou
rodiny s dětmi, jimž je k dispozici terasa a dětské hřiště. Zajímavým místem se motorest stal i pro
manažery a cestující obchodní
zástupce, neboť v klimatizovaných prostorách restaurace je dostupné bezplatné wi-fi připojení
k internetu. Věřím, že zkušenosti
z provozování našich tří Seminárních hotelů Akademie zde
na Naháči, ve Velkých Bílovicích
a v Hrubé Vodě u Olomouce nám
pomohou k tomu, že i tento provoz se stane vyhlášeným místem
s odpovídající kvalitou služeb
pro naše návštěvníky,“ uvedl
Marek Škvor.
V prostorách Motorestu Naháč
je k dispozici 80 míst k sezení
u stolu a dále 30 míst u stolu na
venkovní terase. Základní nabídku tvoří teplá a studená kuchyně, která nabídne nejen tradiční

česká jídla ve vysoké kvalitě, ale
bude nabízet i vlastní speciality.
„S tak promyšlenou, stylově čistou a přitom návštěvníkem jistě
velmi příjemně vnímanou architekturou jsem se na našich
dálnicích a silnicích dosud nesetkal. Již jenom samotná návštěva tohoto zařízení Vás osloví
dojmem čistoty a pohostinnosti.
A tento dojem ve mně přetrval
i při návštěvě sociálního zařízení, u výdejní linky a při samotné
konzumaci vybraného jídla. Zdá
se, že si provozovatel pečlivě pohlídal i personál motorestu, který
působí velmi vstřícně a profesionálně. To vše dle posledních trendů „family friendly“ s nezbytným
přebalovacím pultem, dětským
hřištěm a v nekuřáckém prostředí. Pokud mu to vydrží, pak
by se Motorest Naháč mohl stát
vskutku oázou odpočinku srov-

natelnou s obdobnými zařízeními v západních zemích Evropy,“
uvedl po své návštěvě motorestu přední odborný konzultant

v oboru cestovního ruchu a motorismu Ing. Vladimír Hloušek.
VYUŽIJTE K NÁVŠTĚVĚ
SLEVOVÝ KUPON
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Nová náves voní romantikou
DOLNÍ BŘEŽANY
Historická náves
s romantickou kapličkou
a rybníčkem ve Lhotě, místní
části Dolních Břežan, prošla
kompletní rekonstrukcí.
Rybník byl odbahněn, dostal
novou hráz, dřevěné molo s posezením, chodníček na hrázi.
Okolí kapličky a uličky kolem
místních historických statků získaly kamennou dlažbu. Vznikly

nové chodníky, doprava je zklidněna, byly vysázeny nové stromy
a celkový dojem podtrhují lavičky k posezení a nové veřejné
osvětlení. „Vedení dolnobřežanské radnice ukázalo, že nemyslí
pouze na samotné Dolní Břežany, ale že se dovede postarat
o pěkný vzhled přilehlých obcí,
které pod Dolní Břežany patří,“
řekl starosta obce Věslav Michalik. Po zdařilé regeneraci návsi
v Dolních Břežanech v roce 2008
se jedná o další citlivou obno-

vu historické části obce. Autorkou architektonického řešení je
Ing. arch. Anna Kovářová, která
o provedené stavbě řekla: “Lhotecká náves touto rekonstrukcí
získala zpět svůj romantický vesnický charakter.“
Rekonstrukci provedla firma EKIS
a.s. Celkové finanční náklady si

vyžádaly částku téměř 10 mil. Kč.
Projekt byl finančně podpořen
Regionálním operačním programem Střední Čechy částkou přes
6 mil. Kč. Slavnostní otevření proběhlo v pátek 11. listopadu, kdy
na obnovenou náves přijel svatý
Martin na bílém koni.
www.dolnibrezany.cz

Vánoční rady

přímo od policistů

Pomůže zelené úřadování?
VRANÉ NAD VLTAVOU
V rámci projektu
Středočeská síť ekoporaden
pořádá ekoporadna CEV
Zvoneček ve Vraném
seminář na téma Zelené
úřadování určený pro
zaměstnance veřejných
institucí. Témata? Jak
ušetřit z rozpočtu a chovat
se šetrně k životnímu
prostředí. Seminář je
pro účastníky zdarma, je
financován ministerstvem
životního prostředí
a Státním fondem životního
prostředí. Aktuální termín
je 29. listopadu. Zeptali
jsme se Gabriely Dobruské
z Centra ekologické výchovy
Zvoneček, která seminář
pořádá, na bližší informace.

T Co si můžeme představit pod
pojmem zelené úřadování?
Nejspíš to není jen šetření papírem, že?
Určitě ne, i když to k zelenému
úřadování zajisté také patří. Jedná se o velice široký výčet opatření. Někdo začne jen s malým
kouskem (třeba tím papírem),
jinde se dělají složitá systémová
opatření týkající se např. izolace
budovy, vytápění, hospodaření
s vodou. I ty malé kousky mají ale
veliký význam, neboť se s nimi
všichni zaměstnanci každý den
setkávají na pracovišti a mohou je svým chováním ovlivnit.
Všechna tato opatření mají společný cíl: aby naše každodenní
činnost měla co nejmenší dopad
na okolní přírodu.
T Jak se dají ušetřit díky zelenému úřadování prostředky
z obecního rozpočtu?
Když pominu složitější systémové
úpravy pracoviště, vše je o přístu-

pu ke každodenním činnostem.
Učebnicovým příkladem je právě
ten papír, který nejspíše každého napadne jako první. Na jedné

T Jaké další akce na letošní rok,
resp. začátek příštího chystáte?
Samozřejmě budeme pokračovat v našem cyklu cestopis-

Seminář „Zelené úřadování“ trvá 2,5 hodiny
a probíhá 29. listopadu v Praze – Michli,
v Centru ochránců přírody od 8:30 do 11:00 hodin.
Všichni zájemci mohou kontaktovat naši ekoporadnu
telefonicky na tel. č.: 724 687 996,
či e-mailem ekoporadna@cev-zvonecek.cz.
straně zaměstnanec, který vytiskne každý e-mail a použitý papír
vzápětí skončí ve sběru, na straně
druhé uvědomělý zaměstnanec,
který vytiskne opravdu jen to nutné a použité papíry použije z druhé strany na poznámky či pracovní
tisky. Tím, že se snažil papír šetřit,
aby neplýtval naše lesy, ušetřil nakonec i prostředky z rozpočtu. Takovýchto situací je celá řada, není
to nic těžkého a je jen potřeba, aby
si je lidé uvědomili.

ných besed s promítáním, které
se konají 1x měsíčně v našem
Ekocentru. Nyní je na řadě 6.
prosince výprava do Jordánska,
vstupné na besedy je dobrovolné. Pokud bude tuhá zima, půjdeme se určitě podívat k Vltavě
na vzácné hosty ze severu. Případný termín vycházky, stejně
jako dalších akcí najdou zájemci
na našich webových stránkách
www.cev-zvonecek.cz.
Zbyněk Pokorný

Pomohou Véčkaři?
T pokračování ze str.1

Dvě iniciativy – dva zájmy
V každém případě tady vznikla zajímavá situace – na jedné
straně Říčany a přilehlé obce
a jejich zájem na pokračování
výstavby okruhu: Město Říčany spolu s okolními obcemi
iniciovalo petici za dostavbu
silničního okruhu kolem Prahy
v úseku 511.
V Mukařově petici jednomyslně podpořilo zastupitelstvo
obce. V současné době probíhá sběr podpisů. Společně s říčanskými ji podepisují
obyvatelé Mukařova, Louňovic, Vyžlovky a Uhříněvsi. Na
druhé zkušenosti „Jihovýchodu“ s hlukem z projíždějících
aut a překračování hlukových limitů.
Řešení? „Postavit nový úsek
okruhu pořádně, aby splňoval
hlukové limity, a využít třeba
i jiné materiály, jako je gumoasfalt a podobně? To by bylo
moc jednoduché. Problém je
složitější. Je zapotřebí zapojit ministerstvo zdravotnictví,
aby přehodnotilo nově schválené legislativní normy, které
de facto navyšují hlukové limity slovy jednoho z účastníků tak, že „momentálně
dovolují komukoli postavit
cokoli.“ K tomu se zavázala
místopředsedkyně poslanecké
sněmovny Kateřina Klasnová
v pondělí v Jesenici.
Složité téma, do kterého se nikomu kromě Věcí Veřejných
a dotčených obyvatel, které

trápí hluk, moc nechce. Těch
jsou ale jen na jihovýchod od
Prahy desetitisíce. Pomohou
jim Véčkaři?
Zbyněk Pokorný
DISKUZE:
Náš REGION - jihovýchod

Místostarostka Jesenice Sylva Marková
a starosta Pavel Smutný nemohli na
setkání s ministrem chybět
Foto: Zbyněk Pokorný
INZERCE
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Slovo Vánoce pochází z německého výrazu Weinachten,
tedy svaté noci. Jenže čekání
na jejich příchod, tedy advent,
s sebou bohužel často spíš než
klid a radost nese stres a zmatek, tedy ideální podmínky pro
lidi, kteří se živí velmi hříšně
– tedy krádežemi. A bohužel
stále mají zdatné pomocníky
právě tam, kde by měli narazit na největší odpor, tedy
v samotných svých obětech.
I proto je dobré opět si připomenout některé zásady, které
zlodějům přinejmenším zkomplikují nebo rovnou znemožní
naplnění jejich úmyslu.

Nepracují sami
Především je třeba mít na paměti, že pro kapsáře a zloděje
platí, že nejlepší místo je to,
kde je hodně lidí. Vybírají si
proto prostředky a prostory
MHD, velká nákupní centra,
tržnice a trhy. Kromě toho
například kapsáři většinou
nepracují sami, ale ve skupinách. Uměle vyvolají rozruch,
využijí zmatku a nepozornosti
lidí pro to, aby je okradli. Proto se snažte vyhnout tlačenicím, například při nastupování do tramvaje nebo metra,
a dávejte si dobrý pozor na
lidi, kteří například z ničeho
nic dostanou strach nastoupit
na eskalátor nebo do tramvaje. Pokud zjistíte, že se vás někdo pokouší okrást, začněte
na sebe hlasitě upozorňovat,
snažte se na sebe upoutat pozornost, důležité je vyvést pachatele z míry. Pokud jste byli
okradeni, okamžitě to oznamte na nejbližší místní oddělení
Policie ČR.

 Nikdy nenoste peněženku nebo
cennou věc v zadní kapse u kalhot.
Jedná se jen o další příležitost, jak
o ni přijít.
 Nenechávejte kabelku nebo
peněženku při nakupování bez
dozoru, tedy například v nákupním košíku, vozíku nebo na
odkládacím pultu pro nákup.
Často stačí jen se otočit k regálu se zbožím nebo si zvážit
ovoce, i tak malá chvilka zloději
stačí. Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku co nejblíže k tělu, nejlépe mezi tělem
a dalšími taškami.
 Noste kabelku těsně u těla,
vždy zapnutou a ideálně s rukou
na zapínání. Méně tím zloděje
vyzýváte a navíc mu ztěžujete
provedení krádeže.
 Kontrolujte uzavření svých
zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
Buďte ostražití, opouštíte-li
peněžní ústav nebo vybíráte-li
z bankomatu. Zloději často na
své oběti čekají právě zde.
 Nevystavujte zbytečně na
odiv větší finanční hotovost či
cenné věci.
 Ztráta peněz nemusí být jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít i o osobní
doklady nebo jiné pro vás důležité věci (občanský průkaz,
řidičský průkaz, cestovní pas,
kreditní karty, klíče od bytu, od
auta nebo o jiné cennosti). Lepší proto je nosit doklady a peníze odděleně.

Jak ochránit svůj majetek:

 Jakmile zjistíte, že jste byli
okradeni, ať už o peníze, doklady nebo jiné věci, ihned to
oznamte strážníkům městské
policie nebo na nejbližší oddělení Policie ČR.

 Nenoste u sebe zbytečně velkou hotovost.
 Platební karty a PIN ukládejte
odděleně, nejlepší je PIN si nikam nepsat.
 Nenechávejte peněženku navrchu kabelky, nákupní tašky či
batohu, nenoste ji v průhledných taškách nebo kapsách
zavazadel.

Nejvíc může každý z nás pro klid
a šťastné Vánoce udělat sám,
proto nepodceňujme důležité
zásady bezpečného chování.
Klidné a příjemné prožití adventu přeje vám všem Městská policie hl. m. Prahy.
Hana Fialová Doleželová,
Městská policie hl. m. Praha
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• Prodám kočárek pro DVOJČATA či
SOUROZENCE ABC Twin Air. Kupován nový.Trojkolka.Součástí nánožník
černý. Měli jsme jej u babičky. Používán občas. Barva černo-hnědá. Je to
trojkolka, nafukovací kola, 5 bodový
bezp.pás, odnímatelné madlo, pratelný
potah, brzda na rukojeti, velký nákupní košík, váha 15kg, šířka 82,5 cm.
PC: 7.500,-Kč,nyní 2.900,- Kč. Tel.:
773 525 230, sklebicek@seznam.cz,
Klánovice
• Prodám pro děti snowboardové boty
zn. LYTOS vel. 33, 300,- Kč, modré lyžáky, 1 přezka zn. LAMBERETO vel.17,
150,-Kč, golfový set MK4 TIGER CUB
6-8 let 1500,- Kč, boty na golf HI-TEC
vel. 35, 200,- Kč, brusle na led bílé
– skořepina nastavitelné vel. 37–40,
200,- Kč, vše velmi zachovalé,tel.: 775 775 156
• Prodám 2 knihovny z r.1964 ve výborném stavu (leštěný nábytek) 100,-/
ks; velkou šatní skříň (máme dvě, tak
buď bílou nebo dřevo – obě ve velmi
dobrém stavu) 10,-; funkční lednici Calex s menším mrazákem v horní části
200,-; kombin.sporák (plyn+el.trouba)
starší, ale funkční 200,-; dětskou jídel.
židli neonato multiplo s novým bavlněným polstrem 900,-; odvoz nezajišťuji.
Tel.: 608 481 933. Krhanice
• Vánoční uklid vašeho domu, bytu,
zahrad. Po dohodě mužeme zajistit
odvoz starého nábytku a všeho nepotřebného!!! SNADNO-RYCHLE-LEVNĚ.
Tel.: 720 126 852
• Prodám velkou tašku oblečení
na 8-9letou holčičku: džíny, trička
s dlouhým a krátkým rukávem, tepláky, mikiny atd...., dále oblečení na
9-10měsíčního chlapečka body krát.
a dlouhý rukáv, kabátky, kalhoty atd.
Taška na holčinu za 500 Kč a na chlapečka za 300 Kč. Procházková Jana,
tel.: 603 331 005
• Prodám designový kočárek Stokke
Xplory šedé barvy s pláštěnkou, zimním fusakem a taškou. Cena 3.700 Kč,
tel.: 602 287 635.
• Prodám speciální sportovní kolo
na disciplinu sjezd horských kol zn.
TAURUS 230 v bezvadném stavu minimálně v provozu. Osazení: Shimano
Ultegra, kliky Husseffelt, pérování DMX
FOX., kotoučové brzdy ISPM 203, ráfky SUNRIMS type USA.Cena dohodou.
Kontakt mobil 723 380 603.
• Prodám okrasné kaktusy Agave ze zámeckých zahrad zasazené
v přepravních květináčích, velikost
10 – 25 cm vhodné do bytu nebo na
zahradu. K odběru možné větší množství i jednotlivě různé velikosti. Kontakt
mobil 723 380 603.
• Prodám SLIM-SHAPER, cvičební
stroj k formování celé postavy. Fitness
stroj je skládací na 128 x 62 x 59 cm,
hmotnost 13 kg, modré barvy, jako
nový. Instruktážní video a návod přiložím. Cena 800, – Kč při osobním odběru, jinak + 90, – Kč poštovné. tel.:
731 470 039, Pečky
• Prodám OBŘÍ ZAHRADNÍ ŠACHY,
ručně soustružené z bukového masívu. Jedná se o jedinou originální sadu.
Figury jsou v barvě mahagon a v přírodní barvě. Spodní strana je opatřena
třemi gumovými špunty. Velikosti ﬁgur:
pěšec, věž, jezdec, střelec, dáma, král
(výška v cm) 39, 43, 50, 57, 68, 75.
Rozměry podstavy 25 x 8 cm, hmotnost ﬁgur 3-6,5kg. Preferuji os. odběr.
Cena 42.000,- Kč. Te.l: 731 470 039
• Prodám 2 péřové prošívané deky
a 2 péřové polštáře-nové, pěkné oblečení na chlapce 10-12/tel.: 721 479 885

Proč nebýt stále dítětem?
Kdo má vlastní děti, ten určitě ví,
že najít tu správnou hračku není
vůbec jednoduché. Inspirována zájmy a potřebami vlastního
syna posouvám svoje obzory neustále směrem kupředu. Mám-li
pak obdarovat děti svých kamarádek, postupuji velmi obezřetně. Ono totiž koupit hračku,
která potěší, je účelná, bezpečná
a vhodná, není jen tak. Pokaždé,
když zajdu do obchodu s hračkami, zůstávám užasle stát a nevím.
Může se to stát i vám. Správný
obchodník okamžitě přiběhne
na pomoc a bude se snažit vyhovět ze všech sil. Dnes trochu
omezují komunikaci mezi prodavačem a zákazníkem samoobslužné provozy, ale i tady musí
být personál vyškolený a připravený jakkoli pomoci.

Co láká děti
Ovlivněné televizní reklamou
děti často „nutně potřebují“ to
či ono, ale někdy zůstává rozum
stát nad tím, co mají výrobci drzost nabízet za produkty.
V dnešní době plastů a pohyblivých vymožeností vylepšených
nejrůznějšími zvukovými efekty
se možná trochu zapomíná na
klasické dřevěné hračky, které
nejen že rozvíjí dětskou představivost, zručnost a cit pro materiál, ale jsou do jisté míry nesmrtelné. Můj syn má dodnes pár
hraček, které přežily několik generací. Je to samozřejmě otázka

Hračky, hračky a zase hračky. V nově otevřené Bambuli v Jesenici je všechny najdete pod jednou střechou Foto: Zbyněk Pokorný

vkusu, peněz a zdravého rozumu, ale znám pár tatínků, kteří
raději než aby podlehli reklamě
propagující nejnovější trendy
hračky, sáhnou po svojí staré
osvědčené stavebnici z mládí plné šroubků a plíšků a celé
odpoledne dokážou zabavit své
potomky bez rozdílu pohlaví.

PARFÉM
který sám
namícháš
z originálních ingredienc

tel.: 724 161 694
proﬁ1@seznam.cz

+ široký sortiment
světových parfémů
za ceny pro každého

Jdeme s jasným cílem
Dobré je vědět, co přesně chci, to
znamená pro jak staré dítě, z jakého materiálu a co by hračka měla
umět, jak může dítě motivovat a co
ho může naučit. Často je bohužel
rozhodující cena, proto většinou
nakonec zvítězí plastové výrobky
před dřevěnými, které jsou sice

kvalitnější, ale několikanásobně
dražší. Dopřejme našim dětem
dárky, ze kterých budou mít opravdu radost a které v nich zanechají
stopy v podobě nejen vzpomínek na krásnou barevnou krabici
a hezký obsah, ale hlavně potěšení
z funkčnosti a osobního rozvoje.
Renáta Šťastná

Cukroví jako od maminky

Blíží se adventní čas a k němu
patří i vánoční cukroví. S prosincem mám spojenou vůni perníčků, která se line ze všech stran.
Každoroční adventní trhy se staly tradicí nejen ve velkých městech, ale i na vesnicích. U nás
doma se zadělalo několik druhů
těsta hned po Mikuláši a potom
se peklo. Vanilkové rohlíčky,
pracny, ořechy, linecké cukroví
a mnoho dalších více či méně

známých druhů provonělo na
dlouhou dobu celý dům. Pro
mě je tahle vzpomínka z dětství
stále živá i proto, že to u nás tak
chodí každý rok.

Jenže…
Dnes je uspěchaná doba a tak
mnoho hospodyněk místo toho,
aby běhaly v zástěrce po kuchyni,
plní plány a dohání firemní resty.
Proto je pro ně nejrychlejším řeše-

ním cukroví zakoupit a mít to bez
práce. Spokojí se tedy s tím, co jim
trh nabízí, a je pravda, že i v tomto
sortimentu je dnes nabídka poměrně široká. Můžete skočit do
prvního supermarketu, odnesete
si několikadekovou směs na tácku
pod fólií a máte vystaráno. Ten, kdo
není náročný na počet druhů, ten
si spokojeně zamne ruce, jak dobře
pořídil, ne sice levně, ale bez práce.
I to však může mít svoje úskalí.

Možností je víc

Jsou ale i náročnější konzumenti, kteří volí například
služby svého oblíbeného pekařství nebo cukrářství. A je-li
to správný obchodník, udělá
svému zákazníkovi všechno, co
mu na očích uvidí. Nepřeberné
množství druhů všech barev,
tvarů a vůní umí nakombinovat i těm, kteří mají před koncem roku strach o štíhlou linii
nebo se potýkají s bezlepkovou
dietou či cukrovkou. Ne vždycky se sladké rovná nezdravé.
Znám několik obchůdků, kde
poradí, a máte dojem, že jsou
tam právě pro vás. A tak to má
být. Inspirací by mohl být klidně starý černobílý film Zlaté
dno, u kterého se mi vždycky
tají dech a říkám si, proč to tak
není dnes a všude. Inu, jak se
říká: naděje umírá poslední
a třeba se jednou opravdu dočkáme toho, že úsloví „Náš zákazník – náš pán“ se splní beze
zbytku a my budeme opouštět
všechna voňavá království
s jistotou, že si v sáčku neseme
cukroví skoro takové jako to
od naší maminky.
Renáta Šťastná

Vánoční burza
pokračuje
INZERCE

DARUJ
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V minulém čísle jsme vás
informovali o chystané
VELKÉ VÁNOČNÍ BURZE,
kterou můžete podpořit
nadaci Naše dítě. Moc
děkujeme všem, kteří zadali
inzeráty do našich novin
a poslali DMSku na fond
týraných dětí
VELKÁ VÁNOČNÍ BURZA ale
nekončí. Prostřednictvím Našeho REGIONU můžete prodat
své nepotřebné věci. Inzeráty,
které jednoduše zadáte na www.
nasregion.cz v záložce „Vánoční burza“ vyjdou v následujícím
Vánočním vydání 8. prosince.
VELKÁ VÁNOČNÍ BURZA je
ZDARMA – pokud chcete, můžete poslat dárcovskou SMS
nadaci Naše dítě. Váš příspěvek
tak pomůže hendikepovaným
a týraným dětem. A kam tedy
peníze poslat? Jednoduše SMS
zprávou ve tvaru: DMS(mezera)
NASEDITE na číslo 87777. Cena
DMS je 30,- Kč, Nadace Naše
dítě obdrží 27,- Kč.
Vaše redakce
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• Prodám oblečení pro chlapečka.
V balíčku jsou džínové lacláče vel.
68, tričko s dl. rukávem Disney vel.
62, džíny Koala kids vel 68, džínové
kraťasy vel 62, body s kr. rukávem vel.
62/68, mikinka vel 50, tričko s dl. rukávem HaM vel 62 a mikinka s kapucí
Timbuktoo vel. 62-68 Cena 200 Kč
Více info na lemato@seznam.cz
• Prodám bílý setík na miminko. Balíček obsahuje dupačky vel 64, tričko
s dl. rukávem vel. 56, dupačky FaF
newborn, 5 x body s kr. rukávem vel.
62, čepička vel.62. Cena 200 Kč. Více
info na lemato@seznam.cz
• Prodám zimní kombinézu/fusak
vhodnou i do autosedačky. Velikost je
psaná 56, ale myslím, že bude i pro
starší.Cena 160 Kč. Více info na lemato@seznam.cz
• Prodám krásnou klasickou zavinovačku včetně zimní vložky. PC 1300 Kč,
nyní 350 Kč. Více info na lemato@
seznam.cz
• Prodám nový nepoužívaný snowboard pouze rozbalený. Výška 160 cm.
Cena 2000,- foto možné dodat po
dohodě... 725 091 554 DrBarchy@
seznam.cz možno osobního převzetí
v Benešově u Prahy
• Prodám 3 zazimovaná včelstva,
míry 42 x 25 , ve starších nástavbových úlech , v blízkosti Benešova
u Prahy. Veterinárně ošetřena .Prodávám z důvodu stáří . Cena dohodou .
Tel.: 732 957 522
• Vánoční štěňata! Bernský salašnický pes křížený s border kolií. Překrásná silná štěňata, 2 holky, 5 kluků.
Mají všechny znaky salašníků. Odběr kolem Vánoc, Praha 5-Slivenec.
Tel.: 604 974 294
• Prodám kočárek Patron za 2000 Kč,
sedačku do auto do 13 kg cena
300 Kč, Fischer kolotoč nad postýlku
za 400 Kč, dětské oblečení od narození
do 1,5 roku, dětské boty cca vel. 22,
ceny za oblečení a boty dle domluvy
levně – vše koupeno původně nové.
• Prodám kočárek Patron za 2000 Kč,
dětskou autosedačku do 13 kg za
400 Kč, Fischer kolotoč hrac nad postýlu 400 Kč, dětské oblečení od narození
do 1,5 roku, dětské boty vel 22 ceny
za oblečení a boty dohodou velmi levně
– vše koupeno nové. Tel.: 724 051 075,
email: marierihova@volny.cz
• Prodám SONY PSP skoro nové
2 500.-Kč Hry na PSP: STAR WARS
Forza, Battlefront, Lego STAR WARS II
a III, Harry Poter ohnivý pohár Cena za
kus 300.- Kč Hru Harry Poter a Fenixův řád na PS II Cena 300,- Kč Dětské
zimní bundy a jiné obl. do 6ti let cena
dohodou Tel.: 602 767 882 Sluštice
• Prodám televizi značky Sony, 103 cm
uhlopříčka, projekční, ovladač i tv 100%
funkční. Rozměry: uhlopříčka obrazovky
103 cm, uhlopříčka tv celkem 132cm,
hloubka (měřeno uprostřed v nejširší
části) 51cm, délka 92cm, výška 99cm.
Cena 3800,- tel.: 775 126 445, miska.
to@seznam.cz
• Prodám NOVÝ elektrický obojek proti
štěkání, se zárukou. Obojek reaguje
na vigrace,ne na zvuk. Při štěkání pejsek dostává elektrické impulzy.Jejich
intenzitu lze nastavit v 5 úrovních.
Je vhodný spíš pro menší plemena.
Cena 1200,- 775/126445, miska.to@
seznam.cz
• Prodám těhotenské oblečení velikost 36 (riﬂe, riﬂové šaty, lacláče..).
Dále prodáme dětskou ohrádku,dětské oblečení vel. 62-74 na holčičku.
Vše za příznivé ceny. Fotky a bližší
informace zašlu na vyžádání. Email:
elaze@seznam.cz
• Prodám dětské ploutve vel.34 – 35,
černobílé, zn. MAREŠ. Benešov. Tel.:
725 748 598, zeich@centrum.cz, cena
dohodou.
• Prodám dívčí brusle nastavitelné vel.
34-37, Benešov. Tel.: 725 748 598,
zeich@centrum.cz, cena dohodou.
• Prodám běžkařské boty vel. 44 BOTAS Vega, klas.vázání, 3x na noze.
Benešov. Tel.: 725 748 598, zeich@
centrum.cz, cena dohodou.
• Prodám levně větší množství
knih s tématikou 2. svět. války, vojenské a jiné. Zn: České Brod, tel.:
604 993 813
• Prodám za symbolickou cenu knihy: F.Háj-Kája Mařík I.-VII., J.Augusta
– Zavátý život, U pravěkých lovců,
Luskač – Revír bez hranic, Tomislav
Neklan – Rok v přírodě, Václav Kaplický – Od města k městu, M. Aleš – Mládeži, Malý Alšův špalíček. Benešov,
tel.: 725 748 598, zeich@centrum.cz

Mís
ísto
o prro vaši innzeerci
vícce na
www.nnasrregio
on.ccz
váno
očnní burza
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Nákupní
horečka

Každý rok si říkám, že nepodlehnu předvánočnímu šílenství
v hypermarketech, kde do mě
budou davy dárkůchtivých spoluobčanů strkat a prskat na mě
své bacily, že se nebudu na pokraji zoufalství přetahovat o poslední zbytky hraček, které ani
nebyly na ježíšovském seznamu,
že se už letos polepším a vše si
v klidu připravím a nakoupím
v dostatečném předstihu. Když
mi nedávno kamarádka posílala
fotografii již nakoupených a pečlivě zabalených dárků, mrkla
jsem na kalendář a lehce znejistila. Čas neúprosně tlačí a zdá
se, že přeci jen nákupní horečce
neuteču. Opravdu se letos nevyhnu přeplněnému obchoďáku,
kde navíc většina „akčních nabídek“ je dražších než během
roku? Kdepak, letos to opravdu
změním a na nákupy vyrazím do
obchůdků v okolí. Vždyť maloobchod má rozhodně své kouzlo – v cenách a nabídce zboží
rozhodně nezůstávají pozadu,
zkušená prodavačka na rozdíl od
cizojazyčných kolegyň v marketech mi jistě dobře poradí a navíc
– raději podpořím obchodníka,
který vynakládá veškeré své úsilí,
aby se ve světě marketů udržel
na výsluní. V našich novinách
najdete tipy na dárky z vašeho
(lb)
nejbližšího okolí.

Předám prosperující muzikantskou firmu
Osobností je málo.
A takových, které se
prosadí ve vědeckém světě
a ještě stihnou najít čas,
aby pomáhaly druhým, je
ještě méně. Jednou z nich,
ač by on sám to o sobě
nikdy neřekl, je Josef Zicha,
docent ČVUT a zapálený
hudebník, který od roku
1989 pořádá se svými přáteli
vánoční koncerty v regionu.
Rozhovor s ním připravila
členka jeho souboru
Jarka Tůmová.
T Pane Zicho, víme, že v roce 1989
jste se s přáteli rozhodli pravidelně uspořádávat koncertní
vystoupení, a to ve prospěch
Dětského domova ve Strančicích. A také víme o benefičních
koncertech v Betlémské kapli,
které pořádáte od konce devadesátých let pod názvem „Pojďte
s námi do Betléma“ pod záštitou
děkana Fakulty strojní a akademického senátu fakulty...
Ano, koncerty se staly tradicí.
Všechny koncerty, v Ondřejově,
Kostelci nad Č. lesy, Mnichovicích, také před léty v Týnci nad
Sázavou, v kostelíčku v Hrusicích, v Říčanech, děláme velmi
rádi. Atmosféra je všude nádherná, ať je to v prostorách zámku,
nebo v maličkém kostelíku, kde
nám jde pára od úst... A všechny
koncerty jsou dobročinné. Výtěžkem chceme alespoň trochu
pomoci. Také jsme přispěli necelými šesti tisíci korunami na
opravu varhan v kostele v Říčanech nebo na dálkovou adopci
farnosti v Kostelci.

Míla Řezba, abych k nim přišel,
jestli se chci zúčastnit nácviku
„Rybovky“. Hodně to zkrátím:
v ten den jsem byl „pověřen“
a začala moje dirigentská kariéra. A také starosti - ale víc bylo
radostí. Parta starších, těch „zkušenějších“, se rok co rok přirozenou cestou, tj. vlastním zájmem
doplňovala o nové muzikanty
a zpěváky. Zpívaly celé rodiny,
babička nebo děda, mamina,
která s sebou přivedla muzikální
dítě. A tak je to dosud. A moje „dirigentské krédo“? Je jednoduché:
mou povinností je orchestr i sbor
inspirovat a „vyrazit“ z nich ten

nejlepší výkon. Ale zkoušky i provedení musí být pro potěšení,
s nezbytnou legrací a s možností
společenských kontaktů.
A možná proto se všichni na
moje „zavolání“ koncem listopadu zase objeví na zkoušce...
Samozřejmě i tohle vzpomínání na celá ta dlouhá léta až dodnes by zabralo samostatnou
kapitolu. Pravda je, že by to bylo
spravedlivé vůči všem těm, kteří
tuhle předvánoční radost spolu
se mnou ve svém volném čase
vytvářeli a vytvářejí.
T Chtěl byste něco vzkázat svým
přátelům, těm, kterých se naše
dnešní povídání také týká...
Máte pravdu. Chtěl bych využít
příležitosti a poděkovat. Opravdu
nemám jinou možnost, než vzkázat srdečné poděkování všem. Fakultou počínaje, přes sponzorské
firmy, po přátele při službě v šatnách, u kasiček, při vaření čaje
nebo při domácím pečení pohoštění pro všechny. A zejména děkuji
báječným přátelům, amatérským
muzikantům a zpěvákům, kterým
je jedinou odměnou radost a dobrá nálada na zkouškách, a nepochybuji, že i dobrý pocit sounáležitosti. Nebýt všech těchto lidí,
„Rybovka“ by nemohla být. Dávají
totiž dar, který má nevyčíslitelnou
hodnotu. Dar, který je nenahraditelný – totiž svůj čas.
Protože však čas stále běží,
končím inzerátem: „Předám
prosperující muzikantskou firmu hudebníkovi, který bude
mít tak dobré zázemí v rodině,
aby vydržel alespoň třetinu století velet bandě báječných muzikantů a zpěváků.“
Otázky Josefu Zichovi
pokládala Jarka Tůmová

a zavěšovalo na dveře stavení,
chlévy a ovocné stromy. Rozdávalo se i všem členům rodiny
včetně chasy.
Návrat k vánočnímu pracukroví by jistě uvítali všichni dietologové, protože k pečení se
používalo sušené ovoce a místo
cukru med. Ještě v první polovině minulého století se pekly
především perníčky a nejoblíbenějšími pamlsky byly karamelky

a sladké hračky pro děti dělané
z ovoce. Dnešním chuťovým
buňkám zhýčkaným oříškovými
pochoutkami polévanými čokoládou a plněnými máslovými
krémy, by pracukroví nezalichotilo. Nezapomínejme, že cukroví
má jen doladit vánoční atmosféru a ve jménu tradice plnit
ochrannou funkci.
Upravila Janina Svobodová,
knihovnice Klučov

Ing. JOSEF ZICHA, CSc.,

Skutečná osobnost regionu: Docent Josef Zicha diriguje Rybovu mši. Najde se
jeho následovník?
Foto: Rudolf Flachs

A k benefičním koncertům v Betlémské kapli? To začalo v Ústavu
přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT, kde mimo
jiné vznikají technické pomůcky,
které ulehčují život především
handicapovaným dětem. A jednou nás napadlo, že bychom
mohli pomáhat i jinak. A tak výtěžek z koncertu předáváme nadaci HAIMA při motolské Dětské
klinice hematologie a onkologie
na zlepšení prostředí kliniky,
na nákup hraček a podobných
předmětů. Kontakt se zmíněným
pracovištěm, jehož smyslem
je zmírnění dětského utrpení,
je pro mne trvalou odměnou
a podnětem k přípravě dalšího
koncertu. A určitě se nemýlím,
když řeknu, že podobně to cítí
všichni ti, kteří na koncertech
účinkují a připravují je spolu se
mnou jak v Praze, tak na dalších
místech. A věřím, že stejně to
vnímají i návštěvníci koncertů.

T Jak vy sám jste se dostal
k muzice?
Víte, ono se muzicírovalo v naší
rodině. Tatínek velmi dobře hrál
na housle a další smyčcové nástroje, k lásce k hudbě nás vedl
odmala. I můj bratr je výborný
muzikant a amatérský zpěvák.
Po této stránce mám radost i ze
své rodiny a už i z vnoučat.
Ale vím, na co asi narážíte. Jde
o pořádání koncertů České mše
vánoční Jana Jakuba Ryby v našem kraji, viďte?
Je to delší historie: když jsem v šedesátých letech minulého století pracoval na hvězdárně v Ondřejově,
přizval mě bývalý pan „řídící učitel“
Antonín Mach k provedení zmíněné mše, kterou nacvičil s místními
občany. A to byl první krok. Je na
co vzpomínat, bylo to půvabné, zanícené, přátelské...vydalo by to na
samostatné vzpomínání.
A pak jednou v polovině sedmdesátých let mně zavolal kamarád

narozen 20. 5. 1939. V roce
1956 absolvoval gymnázium,
v roce 1961 ukončil diplomovou prací studia na ČVUT
v Praze. Je ženatý, má tři děti
a devět vnoučat.
Po maturitě na gymnáziu
v Říčanech pokračoval ve
studiu na Strojní fakultě
ČVUT v Praze se specializací
Přesná mechanika a optika.
Po obhájení diplomové práce v roce 1961 vyhrál týž rok
konkurz na místo vedoucího inženýra projektovaného
dvoumetrového dalekohledu
– „dvoumetru“ – na observatoři v Ondřejově. Po krátkém
působení ve funkci vedoucího vývoje v n. p. Oční optika
Praha byl v roce 1990 přijat
jako vysokoškolský učitel
na katedru přesné mechaniky a optiky Fakulty strojní
ČVUT. V roce 1992 byl jmenován docentem v oboru
Přesná mechanika a optika.

Staročeské Vánoce
Dříve se lidé těšili na
Vánoce pro jejich atmosféru
vzájemné lásky, pocitu
rodinné sounáležitosti
a přátelství. K radosti
a vánoční pohodě jim stačily
společně strávené chvíle,
skromné dárky – většinou
potřebné a praktické věci.
Štědrovečerní večeře byla
skromnější a předcházel jí
celodenní půst.
Několik dnů před Vánocemi se
napekl chléb a vánočky z bílé
mouky, hrozinek a mandlí. Štědrovečerní večeře se připravovala
od rána a skládala se z několika
chodů: hrachová nebo čočková
polévka, kuba (kroupy s houbami a česnekem), pukance s mákem a medem, hubník (nákyp
s houbami). Ryba na stole většinou chyběla, protože v 16. a 17.
století patřila mezi postní jídla.
Kapr se stal tradičním vánočním jídlem teprve v 19. století.
Zárukou hojnosti v příštím roce
byl velký dostatek jídla na štědrovečerní tabuli. Přebytek se pak
dával dobytku, kořenům stromů
v zahradě a studni – aby dávaly
nadále vodu a obživu.
Lidé se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté prasátko“.
S první hvězdou, která vyšla na

nebi, si rodina sedla k slavnostně prostřenému stolu s bílým
ubrusem. Večeře se zahajovala
společnou modlitbou a poděkováním Bohu za vše dobré,
co přinesl i co vzal. Jako první
chod se podával hrách, protože
klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém
i zlém. Nejdříve hospodyně
odebrala z mísy hrachu po lžíci
pro každé z domácích zvířat,
potom si podle vážnosti a stáří
nabírali ostatní. Jako další chody následovaly: polévka pro
sílu, čočka, aby byly peníze,
kuba, masitý pokrm nebo ryba
pro radost. Kosti se odkládaly
na jeden talíř a po večeři se zakopávaly pod ovocné stromy,
aby příští rok byla zase úroda.
Jako sladká tečka štědrovečerní večeře se servírovala vánočka a cukroví. Pila se bílá káva,
čaj, pivo, víno či pálenka pro
dobré trávení.
Pak zazvonil zvoneček a hospodář přinesl do místnosti stromeček ozdobený ořechy, perníčky,
jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, řetězy a svíčkami, který
přes den tajně ustrojil. Potom se
svíčky zapálily a všichni zpívali
koledy, které se u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil. Někde se stavěly místo
stromečku jesle.

Štědrému večeru se přisuzovala
magická moc, a proto se také
dodržovala řada zvyků,
které předpovídaly budoucnost.

 Lití olova – Nad plamenem
se na kovové lopatce rozžhavil
kousek olova a to potom se vlilo do lavoru se studenou vodou.
Podle tvarů, které vytvořilo se
odhadovala podoba či povolání
ženicha.
 Házení střevícem – Přes rameno ke dveřím se házel střevíc.
Podle toho, kam směřovala jeho
špička, se určovalo, zda se dívka
příští rok vdá. Pokud směřovala
ke dveřím, oznamovala vdavky.
 Třesení bezem – Děvčata třásla bezem (říkala „Třesu, třesu
bez, řekni, kde můj milý dnes.“)
a vdala se tam, odkud se ozval
psí štěkot.
 Pouštění lodiček – V lavoru s vodou se pouštěly lodičky
udělané z poloviny skořápek
vlašských ořechů, do nichž se
pomocí nakapaného vosku
připevnily zbytky vánočních
svíček, které se zapálily. Podle toho, jak daleko dopluly, se
usuzovalo, kdo se bude držet
doma (jeho lodička se držela při
okraji umyvadla) a kdo se vydá
se do světa (jeho lodička doplula do středu umyvadla či dále).
Pouštění lodiček mělo ale ještě
i jiný výklad: šťastný a dlouhý
život čekal toho, jehož svíčka
vydržela svítit nejdéle a jehož
skořápka se nepotopila.
 Krájení jablka – Jablko se
přepůlilo nožem napříč a podle
tvaru jádřince se usuzovalo, zda
budou všichni zdraví, či někdo
onemocní, nebo zemře. Pokud
jádřinec tvořil pěti či vícecípou
hvězdu, sešli se všichni za rok
ve zdraví. Pokud tvořil čtyřcípou
– kříž, znamenalo to, že někdo
z přítomných těžce onemocní
nebo zemře. Zdravé velké jablko poskytovalo záruku dobrého znamení.
Krájení jablka mělo ještě jiný význam. Jablko se rozkrájelo podle
počtu stolovníků a každý z nich
snědl svůj kousek. Tento zvyk
poskytoval záruku, že pokud by
někdo z nich v příštím roce ve
světě zabloudil, našel by zas cestu domů.
 Dělení vánočních oplatků
s medem – Nakonec štědrovečer-

ní večeře nastával rituál dělení
vánočních oplatek (podobných
hostiím). Potřely se lehce medem
a každý člen rodiny dostal jednu
oplatku. Potom nastalo dělení od
nejstaršího k nejmladšímu. Každý každému podal oplatku a ten
si kousek ukousl. Tento zvyk
symbolizoval sounáležitost, že
se každý s každým rozdělí i o poslední kousíček.

Zvyky u štědrovečerní večeře
Chystal se o jeden talíř navíc, pro
náhodného hosta. Pod talíř se
dával zlatý penízek nebo šupinky z kapra pro štěstí, a aby byly
v příštím roce peníze. Od štědrovečerní večeře se nevstávalo.
Vrcholem Štědrého večera byla
půlnoční mše v kostele, kde se
zpívaly koledy. O půlnoci Štědrého dne se tak narodil v srdcích
lidí Kristus. Cítili přítomnost
jeho lásky a s nadějí hleděli do
nového roku.

Proč se peče cukroví?
Praotcem vánočního cukroví je
pohanský zvyk, pomocí nějž se
v nejmocnější noci roku (zimního slunovratu) chránil dům
i rodina před temnými silami.
Prapředci dnešního vánočního
cukroví nesloužili jen k mlsání,
ale patřili mezi ochranné a obřadní pokrmy. Proto se pracukroví peklo např. ve tvaru zvířat

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

25.. listoppaduu 20111
(15..00 – 199.000 hodd.)
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

Tipy na vánoční dárky
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Za dárky do Dolních Břežan
Prostory v přízemí obytných
domů na náměstí ožily a vznikla řada přívětivých obchodů
a provozoven se službami.
Hned za prodejnou TESCO najdeme zeleninu a masnu. O ulici dále obchod s dětskou obuví,
oblečením, papírnictví a antikvariát. Vytížená je pobočka
České pošty, velkoobchod zde
otevřel vinař Michlovský. Ale
zpět na náměstí. Outlet plný
krásného prádla a francouzské
módy zde otevřela první dáma
české podprsenky, Helena Konarovská. Skrytý, ale velmi oblíbený je v suterénu v rohu náměstí bazén Skokánek. Obchod
tabáku nabízí široký sortiment
kuřiva, časopisů, novin i DVD.

Design vládne prodejně se svítidly a ve vedlejší prodejně designují zdi a také zde lze koupit
ledacos zajímavého do bytu.
Sousedící cukrárna nabízí českou klasiku. Vybraná vína, sýry
a kuchyni francouzského střihu
„vaří“ v Domě vína. Nápaditá květinová aranžmá uvážou
v květinářství naproti, vedle něj
najdete kadeřnictví a zcela novou vzorkovnu nábytku z dřevěného masivu. Pro děti je ráj
v prodejně hračky Bambule na
protější straně ulice, nakoupíte
si i v nově otevřené prodejně

drogerie TETA. Unavené a žíznivé vás obslouží v místní pizzerii Periferie, vyhlášené výbornou kuchyní. Ale pojďme dále,
služby a obchody nejsou jen na
náměstí. O pár kroků dále směrem k obecnímu úřadu najdete

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency
ve spolupráci s OÚ Dolní Břežany
a s Arcibiskupstvím pražským
vás srdečně zve v neděli 4. 12. 2011 od 16:00 na

Adventní
koncert

výborně zásobený obchůdek
Moje dobroty, s ovocem, zeleninou, čerstvými šťávami a lahůdkami italské provenience.
Mají otevřeno denně, zboží vozí
přímo z Itálie. A pokud si přejete vybavit domácnost kvalitní
zahradní technikou nebo si pořídit něco do zahrady, směrem
na Ohrobec najdete Zahradní
centrum s nabídkou prvotřídní techniky firem Bosch, Honda, Husquarna nebo Fiskars.
Hned při vjezdu do Dolních
Břežan si nakoupíte místní keramiku a květiny U Mičaníků.
Nové šaty ušijí, staré opraví,
vyčistí a další zboží a služby
poskytnou v HAfashion v ulici
Pražská. Po nákupech se projděte v parku, vezměte děti na
prolézačky nebo k adventnímu
stromu, dejte si svařené víno
a vychutnejte vánoční pohodu
(hm pr)
pod širým nebem.

INZERCE

Papírnictví a výtvarné potřeby
Školní, kancelářský a umělecký sortiment.
Značky Stabilo, Pilot, Faber Castell, Koh-i-noor, Herlitz,
Topgal, Magformers...

Kontakty:
U Náměstí 713,
Dolní Břežany
tel.: 273 130 338,
email:
l

%
va 15
ční sleFilofax
o
n
á
V
ře
na diáková pera
r
á
a d eaffer
Sh

Zveme Vás do naší prodejny
s dětskou zdravotní obuví

Pro zdravé nožičky od nás botičky

Kde nás
najdete?

V Dolních
í h Bř
Břežanech
ž
h můžete
ůž t pohodlně
h dl ě a rychle
hl nakoupit
k
it
a občerstvit se v místních podnicích nebo procházkou v parku.

U Náměstí 711
Dolní Břežany
mobil: 725 120 270
PO – ČT: 9.00 – 17.30 hod.
PÁ:
9.00 – 16.00 hod.
SO: po telefonické dohodě

Sleva
10%
platí do
prosince
2011
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ZÁPISY PRO NOVÉ DĚTI
Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 401 716
mob: +420 722 900 604
www.studio-skokanek.cz

tQMBWÈOÓSPEJĲŞTEĶUNJEPPTNJMFU
tBRVBFSPCJL
tEĶUTLÏPTMBWZ
tSPEJOOÏQMBWÈOÓ
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TIP na vánoční dárek – poukaz na kurz plavání

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

DARUJTE ZDRAVÍ Z LÉKÁRNY DR.MAX
Dolní Břežany, Dělnická 120
Po, St: 8:00–17:00
Út, Čt: 8:00–18:00
Pá:
8:00–16:00

tabák – speciál
Dolní Břežany – 50 m od TESCA — na novém náměstí

nabízí široký sortiment cigaret, tabáků,
potřeb pro kuřáky, novin, časopisů
a drobných dárkových předmětů
V provozu
rovozu termin
terminál Sazky, Fortuny a Lota

Kaple Sv. Maří Magdaleny
v Dolních Břežanech

Uslyšíte výběr ze starých českých rorátních písní,
dále jsou na programu díla
J. S. Bacha – „Wachet auf, ruft uns die Stimme“
a „Jesus bleibt meine Freude“,
sonáty pro dvoje housle J. M. Leclaira I. Pleyela
a výběr ze slavných Biblických písní op. 99 A. Dvořáka,
to vše v podání vynikajících mladých umělců
– houslistů Jany Ludvíčkové a Ondřeje Lébra,
barytonisty Daniela Prokeše
a klavíristy Lukáše Klánského
Rezervace a prodej vstupenek na OÚ Dolní Břežany,
paní Neubergová, tel. 241 910 628, 736 610 102.
www.koncertniagentura.cz

Zakázkové krejčovství

Hafashion
Pražská 282,

252 41 Dolní Břežany

opravy a úpravy oděvů

ření
Digitální mě ace
výběru matr

OTEVŘENO: Tel.: 777 330 375
Po – Pá 9-17 hod. 608 369 027
St 9-20 hod. / So 9-12 hod. Havlickovaadela@seznam.cz

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

ËåmßÚâãdâ¡âäÙÚçãeïÖmïÚãdâåçäèéÚÙm
çÚèéÖêçÖØÚåçäËYèãÖ ÞàêØÝÖÞåÞåçÖëmãÚë ÚÙãm
ïYÞéÚàâäÙÚçãmÜÖèéçäãäâÞÚ¡ïÚßâdãÖïä×áÖèéÞ
ÈéÚÙäâäm¡ïÖåäêÞémëÝçÖÙãebÚçèéëØÝÖàëÖáÞéãmØÝ
èêçäëÞãÙäëYÚãØÝåÚëYãeï¾éYáÞÚ£
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åÚØÞãÖÙÚëä

Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá
9 - 17 hod.
üUoIPEt4PoIPE

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí
Ë ÚØÝãîÞãÛäçâÖØÚäçÚèéÖêçÖØÞãÖáÚïãÚéÚãÖãÖ ÚâìÚ×ê¯
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www.aulix.cz
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auto, moto

www.nasregion.cz

Radost z jízdy zaručena
Už na první pohled je Škoda
Fabia RS od klasických Fabií
dobře rozlišitelná. Zaujme
odlišnou barevností střechy,
litými koly, robustním
nárazníkem, spoilerem
a zřetelným nápisem RS.
Celková vizáž působí
dynamicky a mladistvě.
Auto má prostě šmrnc
a po usednutí za volant
vás nenechá ani chvilku na
pochybách, že se jedná
o nadupaný sportovní vůz.

„Snížení nákladů
domu
na zateplení vašeho

až o 50%“

Kontakt: Luboš SEJK, tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz, Dobřejovice

D L U H O VÁ P O R A D N A
Řešení dluhů a exekucí
Pošli SMS ve tvaru:
Příjmení, Jméno,
PSČ, Mobil
na tel.

T AUTO, MOTO
180 koní pod kapotou
Nová Fabia RS disponuje dvojitě
přeplňovaným čtyřválcovým motorem 1,4 TSI, který dobře spolupracuje se sedmistupňovou
automatickou dvouspojkovou
převodovkou DSG. Pro zatvrzelé
zastánce manuální převodovky
se skýtá možnost řadit rychlosti
pádly pod volantem a ještě více
se tak vžít do kůže pilota závodního speciálu. Já osobně jsem si
hned po pár kilometrech zvykla

luhy!

d
Zatočte s
Sportovní linii Fabie RS rozpoznáte již při prvním pohledu

ÍVÉÆ¹¸ÇÆÊÌÍÅVº¿
»Í¼H2ąÃ¼ÍÅ*

mou důvěru a dopřály mi pocit,
že i ve velké rychlosti zastavím
opravdu tam, kde chci. Auto
drží i v zatáčkách dobře stopu,
naklání se jen minimálně a i ve
vyšší rychlosti tak převládá pocit bezpečí.

ÇH¼»*ÃÐ
Ä2ÊËÅÆÊË2
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GATO

s.r.o.
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Spolu s volantem je kůží obšitá řadicí páka a madlo ruční brzdy, pedály z ušlechtilé
oceli jsou opatřeny protiskluzovými plochami

Smířit se musíte jen s tím, že budete na silnici trochu provokovat a že vás „eresko“ bude lákat
k větším vylomeninám, nežli jste
ochotní připustit.
Veškeré informace a podrobnosti o vozu vám rádi poskytnou
ve společnosti Auto Podbabská
http://www.autopodbaba.cz
Text a foto: Kateřina Jungbauerová

Kufr vozu je stejný jako v klasické verzi Fabie

na pocit svobody, který automat
poskytuje, a užívala si rychlou
jízdu. Se zrychlením z 0 na 100
km/h za pouhých 7,3 sekundy je
každé předjíždění hračka. Zařadit můžete ještě sportovní mód,
ve kterém jsou otáčky motoru
drženy hodně vysoko. Sportovní tvrdší podvozek mi spíše vyhovoval, jeho nevýhody poznáte jen při rychlém projíždění
děr a výmolů na našich cestách.
Při rychlých průjezdech zatáčkami přijde ke slovu nová funkce XDS, která elektronicky jemně přibrzdí přední vnitřní kolo
a zabezpečí plynulý výjezd ze
zatáčky. Brzdy si ihned získaly

Atraktivní interiér
Jako první mě upoutala sportovní
sedadla speciálně tvarovaná a co
víc, opravdu pohodlná. Při ostřejší jízdě člověk ocení dobré boční
vedení. Jasnou architekturu interiéru podtrhuje přístrojová deska,
přístrojový panel a tříramenný
multifunkční kožený volant s ovládacími prvky řazení, který má adekvátní tloušťku věnce a velice dobře sedne do ruky. Kůží je obšitá
také řadicí páka a madlo ruční brzdy. Pedály z ušlechtilé oceli jsou
opatřeny protiskluzovými plochami. Zbytek interiéru není třeba
zvlášť představovat, tady Fabie
RS zůstává Fabií a za povšimnutí

Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny Gigaro vyvinutá speciálně pro vozy RS doplňují červeně lakované brzdové třmeny

snad stojí jen praktické „vybrání“
zadní části předních sedadel, díky
kterému mají pasažéři vzadu dost
prostoru pro nohy.

Ideální druhý vůz – pro manžela
Fabia RS je báječný vůz pro vyznavače rychlé jízdy, adrenalinu
a pro všechny, kteří si chtějí užít
opravdovou radost z jízdy. Díky
automatické převodovce se ale
velmi příjemně řídí i ve městě.

INZERCE

Uhelné sklady Hostěradice

Uhlí Němcová

 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
CSJHFULB!FNBJMD[twww.uhlinemcova.cz

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání
dopravníkem

Pod Paťankou 217/1,
160 00 Praha 6 - Dejvice
Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 19:00
SO 8:00 - 12:00
Recepce Škoda
tel.: 224 316 269; fax: 224 312 572;
gsm: 602 626 760, 603 166 949
Recepce Volkswagen
tel.: 224 315 582; fax: 224 315 583
E-mail: info@autopodbaba.cz
INZERCE

777 866 799

www.analyzadluhu.cz
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Náš pražský venkov
TOČNÁ – Až do roku 1974 (to
byla připojením vesnic a předměstí vytvořena „Velká Praha“
v dnešních hranicích) hrávaly
tyto kluby našeho regionu okresní a krajské soutěže Středočeského kraje, dnes ovšem hrají pod
Pražským fotbalovým svazem.
Jsou to Šeberov, Kunratice, Písnice, Cholupice a Točná. Jen
krátce o nich.
AFK OLYMPIA ŠEBEROV hraje
horní polovinu I. B třídy. Pro první umělou trávu z okolí se stala
„Mekkou“ pro pořádání zimních
turnajů všech věkových kategorií.
Její dřívější činovník Václav Kučera býval dvě desetiletí technickým
vedoucím mládežnických reprezentací v éře ČSSR.
SLOVAN KUNRATICE hraje
z těchto klubů nejvýš – v Pražském přeboru, okolo středu tabulky. Bývá lepší venku jak doma
(teď na podzim: doma tři prohry
o gól, venku tři výhry). Svátkem
je sousedské derby s FSC Libuš
(teď na podzim 2:2). Ze skupiny těchto klubů má nejlepší žá-

kovskou kategorii (starší, mladší
i přípravky) pohybující se v I třídách, jen těsně pod „přeborovými“ soutěžemi. Na podzim mu
exceluje rezerva. Má na postup
ze II. třídy.

val pravidelně na Karnevalech
Slavie i Sparťanské pumelici.
Působila tu i ligová jména Petržela nebo Zlámal a hrajícím
trenérem řadu sezon býval žižkovský Viktorián Pospíšil.

SOKOL PÍSNICE je klub, o němž
téměř neslyšíte. Hraje si „to své“
ve II. třídě bez vzruchu, protestů,
přestupů. Solidní práce tu bývala
vždycky s mládeží, ale ti nejlepší
pravidelně odcházeli do sousední
Libuše anebo ještě výš do zvučnějších klubů.

TJ TOČNÁ je raritou v našem
regionu, protože má nejjižněji
položené hřiště Pražského fotbalového svazu. Po několik generací odtud chodili hráči posilovat
Modřany či Cholupice (Pečenka,
Kolman, Růžička, Budaj). Ve II.
třídě hraje dnes prakticky samá
sousedská klání. V tabulce potkává nejen Písnici, ale i rezervy
z Kunratic a Cholupic.
Vladimír Zápotocký

SOKOL CHOLUPICE (při založení Cholupický FK) působí
v I.A třídě a dlouho zažíval
i „přeborové“ sezony. O návrat teď usiluje každý rok. Na
jeho hřišti se v šedesátých letech natáčel film „Ženy v ofsajdu“ s Jiřinou Bohdalovou
v hlavní roli. Klub míval pestrý společenský i mezinárodní
život. Řadu let platilo: nejvíc
mezinárodních zápasů doma
i venku hrají v regionu právě
oni. Orchestr jeho hráče i činovníka Jindry Váchy účinko-

Sportovní osvěta

Naše momentka je ze zápasu II. třídy Točná – Kunratice B (sobota 12. 11., výsledek 0:5 – góly: Hajduch 2, Plachý, Habětín, Šafář 1,
velmi přesný sudí Slavík
Foto: Vladimír Kopal

Na můstky byl machr
SENOHRABY – Architekt
Karel Jarolímek – největší
odborník na stavbu
lyžařských můstků – u nás
býval doslova
kultovní postavou.
Byl postupně
závodníkem, rozhodčím
a funkcionářem
(5krát olympijské hry,
člen FIS).
Už jako aktivní závodník
se podílel na výstavbě
(často ji řídil) právě
skokanských můstků.
Především v Krkonoších.
Když nás Velkoněmecká říše
připravila v době Protektorátu
Čechy a Morava o pohraniční

Skokanský můstek v Senohrabech vznikl především díky architektu Karlu Jarolímkovi
(vpravo), uznávaném odborníkovi na stavbu lyžařských můstků Repro: Vladimír Brada

hory, byl to právě on, kdo vybrané místo s připraveným
projektem skokanského můstku v Senohrabech dovedl ke vší
spokojenosti závodníků i diváků. (Jezdil sem k přátelům „na
chatu“.) Měl skutečně „velké
slovo“. Doslova zásadní a rozhodující. Tento snímek Otakara Maška (později byl známější
jako sportovní karikaturista) je
dokladem, že se na něm tady
v Senohrabech připravovali
naši reprezentanti také před
startem na olympijských hrách
1948 ve Svatém Mořici. S baretem na hlavě poznáváme mistra
republiky v závodě sdruženém
„Jardu“ Lukeše a za ním stojí
ústřední trenér našeho lyžování
Míla Bělonožník. Jinak ovšem
Jarolímkův přítel a „vrchní“
(zý)
oponent i rádce.

Konečně se začalo víc bruslit
říká trenér Slavoje V. Popovice Karel Holý

Původní foto Emil Fafek – repro Vladimír Brada

To je průvodní znak sportování
v našem regionu před půl stoletím. Výraznou „osvětářskou personou“ především z oboru zdravotní prevence, první pomoci,
otužování, rehabilitace, stravování a vitaminizace byl tento
muž na snímku: MUDr. Ervín
Mathé. Původně sokolský lékař
a činovník (Župa Scheinerova)
středočeského regionu působil
v tělovýchově vlastně celý svůj
život. Hned jak se vrátil z olympijských her 1956 v Melbourne,

kde byl šéflékařem naší výpravy,
vzrostl zájem o jeho přednášky
měrou nebývalou. Jeho jméno
dokázalo zaplnil sály a tělocvičny v širokém okolí tohoto regionu – Praha Libuš a Chodov,
Říčany, Velké Popovice, Jílové,
Davle, Vrané i Dolní Břežany
– a návštěvníky byl ještě nějaký
čas hojně citován. On uměl vyprávět. Jen na okraj. Jeho synem
je Ivo Mathé, nedávný ředitel
České televize a dnes akademický funkcionář a činovník.
(zý)

ČFL

III.B
IV.B
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C

VELKÉ POPOVICE
Z mnoha stran neustále
slyšíme, že se všechno
zrychluje. Hokej, kopaná,
tenis, prostě všechny sporty,
kde lze rychlost uplatnit.
S tím pochopitelně jde ruku
v ruce i větší náročnost
na fyzickou připravenost
a dochází často ke
zraněním. V tak kontaktním
sportu, jakým je hokej, jsou
tvrdé zákroky na denním
pořádku, a tím pochopitelně
jsou i častá zranění.Tvrdí se,
že proti minulým létům je
hokej tvrdší a brutálnější. Zda
to je pravda, chtěli jsme se
dozvědět od trenéra Slavoje
Velké Popovice, bývalého
vynikajícího prvoligového
hráče Karla Holého.
„Budu trochu oponovat, vezmu to z druhé strany,“ řekl na
úvod trenér Holý a pokračoval:
„Všechno je totiž vývoj, sportovci obecně, tady hokejisté
jsou mnohem lépe fyzicky připraveni, mají znalosti co se
týká stravy, metodiky tréninků

a tohle všechno je vývoj a musím přiznat, že jsou mnohem
lépe trénovaní, než jsme byli
před léty my. U hokeje to je
ještě specifické a to si málokdo
uvědomuje, zmenšují se kluziště. Když máte méně prostoru,
tak dojde k častějšímu osobnímu kontaktu.
Začalo se s tím v Kanadě, kde
první začali hrát na menších ledových plochách a zdálo se, že
to je tvrdý hokej. Kontaktů je pochopitelně víc, ale oni jsou i na
tom malém prostoru náramně
technicky a fyzicky i bruslařsky
vyspělí. Všechno musíte udělat
daleko rychleji. I když je osobní
kontakt, tak je ale hráč na něj
připraven. Pokud chceme zabránit zraněním, tak musíme zlepšit připravenost na případný zákrok. Musíte odehrát kotouč, ale
nesmíte se uvolnit, to je nejhorší
věc, kterou může hokejista udělat. Musí být neustále ve střehu,
neustále připraven. Je to náročné, ale účelné.
I v Kanadě mizí bitky, čas od
času se nějaká odehraje, ale to
nemá valný význam, je to spíš
pro diváky. A pak je tu jeden
moment, mnohem víc se bruslí,
hraje se kombinačně, technicky.
Potvrdil to i nyní Jarda Jágr, který

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 12. – 13. 11.
Kladno – Kunice

2:2

Kraj
I.AB

Zásmuky – Jílové

0:1

Praha-východ
přebor Nehvizdy A – Kunice B
přebor Stř.Skalice A – Dobřejovice A
III.B Kamenice A – Svojetice
III.B Hrusice A – Mirošovice

0:7
8:0
4:0
1:1

Kostelec u K, B – Říčany B 0:3
Senohraby A – Pacov B
7:0
Mukařov B – V.Popovice B 5:1
Kamenice B – Čestlice
2:2
Lojovice – Strančice B
0:3
Hrusice B – Senohraby B
2:2
Stř.Skalice B – Dobřejovice B5:3

Praha-západ
přebor Libčice – Průhonice

0:8

přebor Jílové B – Horoměřice
přebor Zvole – Úhonice
přebor Rudná – Měchenice
III.A Vestec – Jíloviště B
III.A Davle – Psáry
III.A Hradištko B – Zvole B
III.A Slapy – Libeř
III.A Jesenice B – Vrané
III.A D. Břežany – Radlík

4:7
3:2
1:1
7:0
3:1
4:6
3:2
1:1
2:6

IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.B
IV.B
IV.B

D. Jirčany – D. Břežany B
Libeň – Libeř B
Psáry B – Pikovice
K. Přívoz – Štěchovice B
Průhonice B – Zlatníky
Vestec B – Okrouhlo
Kytín – D. Jirčany B
Kazín B – Davle B
Dobřichovice B – Měchenice B

5:1
2:1
1:2
0:3
3:0
1:1
5:3
3:0
4:1

Zvole B – Slapy
Okrouhlo – Psáry B
Zlatníky – Vestec B
Štěchovice B – Libeň
Pikovice – D. Jirčany
Libeř B – Průhonice B
Vrané B – K. Přívoz
Davle B – Vonoklasy B

4:2
2:1
1:0
2:0
6:2
2:0
0:4
3:1

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 19. – 20. 11.
ČFL

Kunice – Chrudim

0:0

Kraj
I.AB

Jílové – Kostelec

3:0

Praha-východ
přebor Dobřejovice A – Kostelec n.Č.l A 6:2
přebor Mochov A – V.Popovice A 3:1
přebor Kunice B – Stř.Skalice A
4:0

III.B
III.B
III.B
IV.B
IV.C
IV.C
IV.C
IV.C

Radošovice A – Kamenice A 2:2
Mirošovice – Struhařov
0:3
Strančice A – Kostelec u K, B0:1
Babice – Senohraby A
0:4
Senohraby B – Stř.Skalice B 2:6
Mnichovice B – Lojovice
1:3
V.Popovice B – Doubravčice 1:1
Čestlice – Mukařov B
2:3

Praha-západ
přebor Horoměřice – Zvole
přebor Měchenice – Černošice
přebor Průhonice – Jílové B
III.A Jíloviště B – Davle
III.A Libeř – D. Břežany
III.A Vrané – Hradištko B
III.A Psáry – Jesenice B
III.A Hvozdnice B – Vestec

2:1
1:1
4:0
1:2
1:1
4:0
4:1
4:3

III.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.B

Došlo ke kontaktu, rozhodčí zkoumají, zda nedošlo ke zranění, možná hráči i chviličku
odpočívají, ale i to patří k hokeji
Foto: Jan Kotrba

přiznává, že hokej v Kanadě se
strašně změnil. Více se nahrává,
víc bruslí, dbá se na techniku.
A to hokeji nesmírně prospívá.
Je zajímavější, stejně tak jako se
hraje mnohem víc ofenzivněji.
Je to aktivní hokej, žádný beton
(rozumějte obrana) jako dříve.

A to je pro hokej moc dobře.“
A my ještě dodáme, že pod vedením Karla Holého, i v amatérských podmínkách, kdy hráči
chodí do zaměstnání a trénují
po večerech, se Slavoj Velké Popovice snaží hrát líbivý, moderní
a aktivní hokej.
Jan Kotrba

Druhý nevyhrál
Druhý nevyhrál s prvním, a tak
čelo fotbalové IV. třídy okresního přeboru Prahy-západ zůstalo nezměněno, aneb Kamenný
Přívoz – Štěchovice B 0:3. Do-

mácí nebyli horší – ani tenhle
centr Kačera (dres č. 7) nevedl
k překonání hostujícího brankáře Ptáčníka – góly však dávali
jen hosté. (zý), Foto: Vladimír Kopal
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www.nasregion.cz

ENERGETICKY
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Strančice u Prahy
723 329 678
www.cmsremizky.cz
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Řeznictví-uzenářství
Kadlec Petr
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ÁME
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R
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E
TO N ZDRAVÉ S
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od 8.00 do 18.00

0,- Kč

Dámská obuv od 15

ve Velkých Popovicích

 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

ww.pamax.cz
podmínky na w

Ringhofferova 657/2 naproti pivovaru Velké Popovice
Nabídka všech typů zdravotních matrací, postelí, sedacích souprav
a jiného nábytku. ATYPICKÝ ROZMĚR NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM
Zakázková výroba kuchyní, skříní apod.

Sklad firmy Dermatex, V Areálu 1171, 252 42 Jesenice u Prahy

Provádíme

pokrývačské klempířské
a tesařské práce.

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

Opravy a rekonstrukce střech včetně
montáže střešních oken VELUX.

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

Nátěry klempířských prvků
a izolatérské práce.

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

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

Po-Pá 8.00-18.00 So 9.00-13.00

Více informací tel.: 605 295 089

úterý – středa 13. – 14. prosince 2011

2OD ŘÍJNA NOVÁ JÍDELNA 2

tický vysavač ZDARMA
ní robo
Luxusracím. Akce platí do 31. 12. 2011
t
k ma

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ
SKLADU
OBUVI A TEXTILU

Akce SLEVOŽROUT na Selském Statku

DO KONCE
LISTOPADU

26.11.
HAVANA PÁRTY

klubová párty- hraje dj Cezar

Máme pro vás připravené
za neskutečných

1

6 9 Kč

2.12.
BYZONI
živá country kapela
3.12. MIKULÁŠSKÁ

dětská párty od 15.00- 18.00h

10.12. DISKOTÉKA

Celé pečené koleno s chlebem a dvě malá piva
Otevírací doba:
po – čt 10 – 22, pá 10 – 23
so 11 – 23, ne 11 – 22

Točené pivko:
Plzeň 12o Kozel 10o
www.radev.eu z e-mail: g.radev@seznam.cz Radegast Birell
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

Ekologická likvidace vozidel ANTÉNY,
SATELIT Y
Odtah vozidel ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

Zajištění HD příjmu
– vysoké rozlišení
Prodej, instalace, opravy

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50, 251 62 Tehovec

Ing. Karel Horský
nonstop 602 435 328

PRAGUE MARINA, JANKOVCOVA 8, PRAHA 7

Kompletní dodávka
interiéru na klíč
Služby architekta
a interiérového designera

Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice

tel.: 602 266 476

E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

NOVÝ SHOWROOM OTEVŘEN
Skutečný italský designový
nábytek a kuchyně nejen
značky Bonaldo

ODVOZ
FEKÁLIÍ
www.livingplus.cz

