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GLOSA

Hledání
Vánoční svátky již klepou na
dveře. Podle tradice slavíme
svátek narození Ježíše Krista. Má ale tato vánoční story ještě dnes co říci? Určitě
ano. A nejen pro to, že kdysi
bylo v Betlémě narváno tak
jako dnes o Vánocích v obchodních centrech. Paní
Marie položila po porodu
Ježíše do jeslí, a rozpoutala tak dnes známou tradici. Současná společnost se
snaží nejen tento jeden vánoční zvyk přenést do svých
životů. My všichni stále hledáme ničím nenahraditelné
hodnoty, jelikož nás vytrhují ze stereotypu a šedi všedního života. Avšak k lásce,
pochopení i naději nenajdeme návod k použití v papírové krabici pod vánočním
stromem.
Nepřestávejme
tedy pravé hodnoty hledat,
i když se ocitneme ve slepé
uličce s přesvědčením, že
už opravdu nemůžeme jít
dál. Pokud se ale do bezvýchodné situace dostaneme,
otočme se a věřme, že ta další cesta už bude ta správná.
Pravé lidské hodnoty totiž
nekoupíme v žádné metropoli. Ony samy jsou tím nejdůležitějším darem, který
všichni již dávno vlastníme,
jen někteří to stále nevědí
a i nadále hledají návod ke
štěstí s hlavou ponořenou
v krabici.
Lenka Vagnerová

KRÁTCE

Letos
naposledy
Milí čtenáři, letošní poslední vydání Našeho REGIONU věnujeme nejen aktuálním zprávám z regionu,
bilancování sportu, ale
především v něm najdete
velkou Vánoční burzu a Vánoční přílohu. Tyhle noviny jsou poslední v letošním
roce a my už se chystáme
na rok příští. A na Vánoce,
na ty se těšíme. Jestli máte
chuť, nalaďte se již nyní na
Vánoční atmosféru spolu s námi. Náš tým, který
pro vás připravuje každých
14 dnů čerstvé zprávy, vám
přeje krásné a klidné Vánoce a mnoho štěstí v Novém
roce. Uvidíme se ve vašich
poštovních
schránkách
12 ledna.
Vaše redakce

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny,
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
info@nasregion.cz 774 488 900

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ

Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Otvíráme 12. 12. ve 12:00

Dobrá zpráva pro řidiče na
trase silnice II/101 v úseku
Jesenice – Říčany. Investor
Ředitelství silnic a dálnic
ČR a dodavatel SKANSKA
žádají Policii ČR, dopravní
inspektorát Praha venkov –
jih v Mnichovicích o otevření
nově rekonstruovaného
mostu přes dálnici D1 pro
veřejný provoz na pondělí
12. 12. ve 12:00 hodin.
Ing. Nerad z policejního
pracoviště sdělil, že nemá
námitek, a tak můžeme
s téměř stoprocentní jistotou
společně se stavaři vyhlásit:
Otvíráme!
(zý)

Vědecké projekty se rozjíždějí

DOLNÍ BŘEŽANY, ZVOLE
– Na první pohled se nic
neděje, ale opak je pravdou.
Zatímco na pozemcích
určených pro výstavbu
vědeckých center práce
ještě nezačaly, v zákulisí se
intenzivně pracuje. Manažeři
Fyzikálního ústavu Akademie
věd najímají experty pro
vědecké týmy, které budou
v centrech pracovat a od
samého začátku se budou
i podílet na procesu vzniku
těchto vědeckých středisek.

HiLASE – záchrana pro
high-tech sektor

Projekt HiLASE uspořádal na
konci listopadu svůj historicky první workshop. Sjeli se na
něj vědci z Německa, Velké
Británie, Japonska a z České
republiky, aby prodiskutovali
další perspektivy pevnolátkových laserů s vysokou energií
a vysokou opakovací frekvencí.
Uvedený druh laserů není totiž
v současné době komerčně příliš dostupný, přitom však má
významný potenciál pro využití
v průmyslu nebo výzkumných
laboratořích. Laserové cent-

rum HiLASE má být odpovědí
na tuto dlouhodobou poptávku. „Takové zařízení se uplatní
hlavně coby nástroj pro testování nových laserových a elektro-optických komponent. To
znamená, že ho ocení hlavně
výrobci, kteří dosud prakticky
nemají přístup k pulsním laserovým zařízením s vysokou
energií a vysokým průměrným
výkonem,“ vysvětluje hlavní
projektový manažer HiLASE
Tomáš Mocek. Už nyní projevují vážný zájem o spolupráci
takové firmy jako výrobce leteckých turbín Rolls-Royce, op-

tická Meopta, špičkový výrobce
laserů Trumpf nebo lídr v oblasti elektronové mikroskopie
Delong Instruments.

Beseda o ELI
Zástupci Fyzikálního ústavu
Akademie věd organizují pro
obyvatele okolních obcí besedy,
na kterých představují vědecké
projekty a zodpovídají dotazy
občanů. V červnu proběhlo první setkání s občany v Dolních
Břežanech. V pondělí 28. listopadu se konala beseda o vědeckých centrech ve Zvoli, společně
pro občany Zvole a Ohrobce.

„Byl jsem příjemně překvapen,
na besedu přišlo asi 50 občanů,“ říká starosta Zvole Miroslav
Stoklasa. „Zajímali se o pracovní příležitosti, umístění center,
také o udržitelnost projektu,
tedy nejen financování výstavby,
ale i prostředky na provoz a fungování projektu do budoucna.
Jednu občanku dokonce zajímalo, zda se zde nebudou testovat
nebo vyvíjet zbraně,“ popisuje
průběh besedy starosta Stoklasa. „Naopak se občané příliš nezajímali o vliv projektu na okolí
nebo životní prostředí.“
Hana Michaliková

Prosadí Kalousek spravedlivé dělení?
Má vaše obec v rozpočtu
dost peněz na budování
infrastruktury obce, výstavbu
školky, opravu školy, na
nové sportoviště? Nebo je to
tak, že se bojuje o každou
korunu a kvůli penězům
na sebemenší investici
musí starosta „leštit kliky“
u nadřízených institucí?
Vylepšení obecních rozpočtů
by měla významně ovlivnit
novela Zákona o rozpočtovém
určení daní (RUD),
kterou bude v nejbližších
dnech projednávat vláda
a parlament.
Ve čtvrtek 1. prosince se konala
v sále Městské knihovny Praha
debata o novele Zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), kterou
pro starosty Středočeského kraje
zorganizovalo Sdružení místních
samospráv. Pozvání přijal ministr
financí Miroslav Kalousek, poslanci Petr Tluchoř (ODS), Helena
Langšádlová (TOP09), Ivan Fuksa
(ODS), pan Hamáček (ČSSD), pan
Vysloužil (VV), mihnul se zde i Jiří
Dienstbier (ČSSD). V debatě, moderované zastupitelkou Středočeského kraje Ing. Věrou Kovářovou,
představil ministr Kalousek reformu Zákona o rozpočtovém určení
daní. Navrhuje rozdělit 7 miliard
korun, určených na dotační tituly,
přímo mezi obce a dalších 5 mili-

ard přerozdělit v systému tak, aby
čtyřem velkým městům (Praze,
Plzni, Brnu a Ostravě) byly zrušeny tzv. zvláštní koeficienty, které je
při přerozdělování nespravedlivě
zvýhodňují. „Chceme, aby přerozdělení daní do rozpočtů obcí bylo

férové. Je jasné, že velká města zajišťují mnoho funkcí i pro menší
města a obce, ale rozdíl v příjmech
z rozpočtu na obyvatele by měl být
maximálně trojnásobný, ne více,“
zdůrazňuje ministr Kalousek.
Bývalý starosta Příbrami a také
exministr zemědělství Fuksa navrhuje minimalizovat balík peněz
rozdělovaný ministerstvy a přidělit peníze přímo do obcí. Poslanec
Hamáček vyslovuje pochybnost,
že novela zákona projde bez pozměňovacích návrhů.

Diskuse
„Proti tomuto návrhu úpravy Zákona o rozpočtovém určení daní
se těžko hledají protiargumenty,“
konstatuje poslanec Jeništa, starosta Vlašimi. Starosta Libčic Pavel
Bartoš vyzývá ke spolupráci a podpoře Zákona o RUD napříč politickým spektrem a vyslovuje mu

Ministr Kalousek vysvětluje princip spravedlivějšího přerozdělení financí

svou podporu. Martin Macháček,
starosta Ondřejova, upozorňuje
na nepoměr mezi hrubým domácím produktem (HDP) Prahy
a Středočeského kraje a podílem
daní na obyvatele Prahy a Středočeského kraje. „HDP ve Středočeském kraji je 2,4krát nižší než
v Praze, ale podíl z daní je v tomto
kraji 4krát nižší než v Praze.“ Starosta Zvole Miroslav Stoklasa navrhuje, aby byl zrušen krajem vytvořený Fond rozvoje obcí a měst,
z kterého jsou, dle jeho názoru,

prostředky rozdělovány netransparentně. „Už s tím něco udělejte, abychom tu příští rok nebyli
zas,“ prohlašuje do sálu starosta
Řevnic Kvasnička.
Kalouskův návrh byl podpořen všemi přítomnými starosty.
O tom, zda bude návrh v podobě předložené ministrem Kalouskem vládou a parlamentem
schválen, se rozhodne v nejbližší
době. Přijatá novela zákona by
měla nabýt účinnosti 1. lednem
roku 2013.
Hana Michaliková
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BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE 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

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)

DOLNÍ BŘEŽANY
8.12. od 19.00 hod.
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.

17.12. od 18.00 hod.
II. sousedské setkání u vánočního stromečku ve Lhotě u kapličky. Pořádá Arizonská pěnice a SDH Lhota.

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.

HRUSICE
18. 12. od 18.00 hod.
Obecní úřad v Hrusicích zve na vánoční
koncert „Ladovy vánoce“, sokolovna,
vstupné 70,-Kč, děti zdarma, stolová
úprava+překvapení. Zpěváci Národního
divadla a Hudebního divadla Karlín. Srdečně zve OÚ Hrusice.

JÍLOVÉ U PRAHY
17.12. od 8.00 do 12.00 hod.
Vánoční jílovské trhy

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

KAMENICE
10.12. od 19.00 hod.
Taneční párty a show Haﬂa 2011. Společenské centrum Kamenice. Bollywoodské, řecké, orientální, moderní, muzikálové a jiné tance, retro, tanec na bubínku,
ohňová i světelná show, tribal, irský step,
funzumba, kejklíři, skřítkové aj., potulná
čajovna, orientální laskominy, malý předvánoční trh a mnoho dalších překvapení...
Taneční studio Hannah Jesenice. www.
haﬂa.estranky.cz

PRŮHONICE
Každý PÁ od 11. 2. od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče a děti
ve věku 2 – 3 roky. Více informací na
www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel.
čísle 267 310 506

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologickyservis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák
Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŠEBEROV

15.12. od 9.00 hod.

11.12. od 19.00 hod.

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

Tradiční koncert Linha Singers. Vstupné
100,- Kč. Více o Linha Singers viz http://
linhasingers.com. Sbor Církve bratrské
v Šeberově, V Ladech 10. www.cb.cz/
praha4

OHROBEC
18. 12. od 17.00 hod.
V Ohrobci rozsvítíme vánoční strom
před obecním úřadem. Pojďte si s námi
zazpívat, dát si něco dobrého na zub
a prožít krásnou předvánoční atmosféru
se svými sousedy před naším slaměným
betlémem. Skauti budou rozdávat betlémské světlo, vemte si svíčku s sebou.

ŠTIŘÍN
18.12. od 17.00 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

21.12. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS.
Vstup zdarma.

VELKÉ POPOVICE
11.12. od 12.00 do 18.00 hod.

Dětská vánoční slavnost. Sbor Církve
bratrské v Šeberově, V Ladech 10. www.
cb.cz/praha4

Kozlí nadílka – adventní program v areálu pivovaru. Soutěž pro veřejnost o nejlepší
vánočku, exkurze s ochutnávkou neﬁltrovaného piva v prostorách původních historických sklepů, výroba betlému z perníku,
zpívání koled a další.
Podrobnosti na www.pivovar.kozel.cz

24.12. od 23.00 hod.

ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.

Půlnoční vánoční bohoslužba. Sbor
Církve bratrské v Šeberově, V Ladech 10.
www.cb.cz/praha4

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.

18.12. od 17.00 hod.

25.12. od 10.00 hod.
Vánoční bohoslužba. Sbor Církve bratrské
v Šeberově, V Ladech 10. www.cb.cz/praha4

INZERCE

Přijďte s námi oslavit
narození Ježíška
a připomeňte si biblický příběh
Dne 18. 12.
(každou celou hodinu od 11:00 do 15:00)

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

Rezervace
nutná

RESTAURACE r HOTEL r GRIL r PIVOVAR r DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

A tak u nás vévodí stále
tradiční kapr, který je
ovšem
štědrovečerním jídlem teprve od
19. století. Předtím se
v Čechách jedly jiné
ryby nebo podle tradice pouze
bezmasá jídla, jako třeba houbový kuba. Navíc i příprava kapra
tak, jak se původně konzumoval,
doznala velké změny. Na Vánoce
se ryby připravovaly nasladko.
Takzvaný kapr načerno byl skutečně svátečním jídlem, protože
ho bylo nutné připravovat několik dní. Stejně tak například
bramborový salát se objevuje na
štědrovečerním stole v Čechách
až v průběhu 20. století. Postnímu charakteru, který by měla

10. 12. od 9.00 hod.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
– Tělocvična ZŠ

17. 12. od 9.00 hod.

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

Vánoční šachový turnaj – Místnost pod MŠ

17. 12. od16.30 hod.
Zpívání u stromu – Zvolská náves

20. 12. od 15.00 do 17.00 hod.

VESTEC

Vánoční výstava ve škole – ZŠ Zvole

8.12. od 20.00 do 22.00 hod.

20. 12. od 17.00 hod.

KETLOVÁNÍ – výroba náušnic – Přijďte si vyrobit vlastní šperky! Naučíte se
rychle a snadno vyrobit náušnice technikou ketlování. Lektor Zuzana Vojtíšková.
Registrace na zuzana@rcbaracek.cz,
tel. 724 023 320.

Vánoční koncert – Zvolský kostel

13.12. od 20.00 do 22.00 hod.

1. ledna 2012 12:00

VÁNOČNÍ OZDOBA – Rybička z pedigu,
drátků a korálků – naučíte se zajímavou

Novoroční orientační běh Les – Březovská ulice Zvole

24. 12.
Půlnoční bohoslužba – Zvolský kostel

26. 12.
Česka mše vánoční – Hlahol. Zvolský
kostel

• Do své malé sbírky koupím staré čínské hrnky s pokličkou. Nabízím 50,- Kč/ks. Mob.: 607 932 040.
• Prodám za 1000,-Kč secesní, selskou skříň. Vzhled pěkný, vyžaduje opravu funkčnosti. Dále prodám budík za 50,- Kč a slepice
nosnice ročník 2010 za 70,- Kč/ks, pro chov. Tel.: 323 631 355
• Nabízím výuku a doučování jazyků: ANJ, ČJ, BG, FR.GER a RJ za
150,-/h. Dobřejovice, tel.: 323 631 355.
• Prodám 1500 m2 stavební pozemek uprostřed zahrad v intravilánu obce Radějovice. Zájemci volejte 602 232 239.
INZERCE

www.zamekberchtold.cz
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Netradičně tradiční Vánoce v pražských restauracích
typické vánoční menu italské
s rizotem s granátovým jablkem
a krůtími prsy, plněnými šalvějí
a kaštany, španělské menu s plněnými kalamáry a paellou nebo
třeba indické menu s kuřetem,
marinovaným v jogurtu a šafránu
a rybí kari s rýží basmati. „V Alakarte.cz jsme chtěli nabídnout
jakýsi bonbónek na závěr našeho
celoročního festivalového kalendáře,“ říká Pavel Suchánek ze
společnosti Alakarte.cz „doufáme, že si hosté pochutnají a snad
i načerpají inspiraci, jak si třeba
tradiční rodinné menu zpestřit
něčím neobvyklým.“
Vánoční menu jednotlivých kultur jsou velice různorodá a samozřejmě i proměnná v čase.

ZVOLE

Veselé Vánoce a klidný nový rok 2012
Vám přeje HOTEL zámek BERCHTOLD

Ochutnejte Vánoce

Od 5. do 30. prosince 2011 připravila společnost Alakarte.cz ve
spolupráci s vybranými restauracemi možnost ochutnat typické
vánoční chutě české i zahraniční kuchyně. Festival dostal název Ochutnejte Vánoce – www.
ochutnejtevanoce.cz.
Festival Ochutnejte Vánoce proběhne 5.-30.12. 2011 v celkem
7 restauracích v Praze. Alakarte. cz je vybrala především podle
jejich menu a atmosféry, které by
mělo odrážet typickou kuchyni
té které země, ale také zaručí příjemnou vánoční atmosféru. Restaurace si mohly vybrat ze dvou
možností – 5 chodů menu za
590 Kč nebo 7 chodů za 890 Kč.
Hosté mohou ochutnat například

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zveme vás na

do Štiřínské stodoly v sobotu 31. 12. od 20 hod.

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.

techniku a vyrobíte si originální rybičky,
které se hodí třeba jako ozdoba do okna,
květináče, nebo jako milý vánoční dáreček.
Zvládnou to i úplní začátečníci! Registrace
na info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542.

INZERCE

www.stirinskastodola.cz

SILVESTROVSKOU
DISKO PARTY,

Bruslení
s kozlem
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štědrovečerní večeře zachovávat,
pak naprosto odporují například
vepřové řízky nebo drůbež.

Jak se festivalu zúčastnit?
Vstupenkou na festival je potvrzená rezervace provedená na
www.ochutnejtevanoce.cz. Platba za menu pak probíhá přímo
v restauraci. Každý z návštěvníků
festivalu má následně možnost
se o svůj zážitek podělit s ostatními prostřednictvím hodnocení
dané restaurace.
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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
Obec hledá brigádníky
PSÁRY – Obec Psáry hledá
pro zimní sezonu 2011-2012
brigádníky na úklid sněhu
z chodníků v naší obci. Bližší informace: pí. Sedláková,
tel. 241 940 454, 602 754 834
nebo sedlakova@psary.cz

Opravená školka
ZLATNÍKY – HODKOVICE – Zveme všechny rodiče
a přátele naší školy ve čtvrtek
15. 12. v 16.30 na Vánoční
besídku a následný Vánoční jarmark do budovy školy.
Zároveň srdečně zveme na
slavnostní Den otevřených
dveří v nově zrekonstruované školce, který se uskuteční v sobotu 17. prosince od
12.30 do 13.30 hodin.

Posázavská MASka
druhá nejlepší
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Zelené úřadování pro veřejné instituce

KRÁTCE
Mistři ligy u náboru

Dne 29. listopadu se
v Praze 4 konal seminář
pod názvem Zelené
úřadování pro veřejné
instituce. Zúčastnili se ho
zástupci škol, obecních
úřadů i Magistrátu hl. města
Prahy. Přednášející paní
Mgr. Kamila Danihelková ze
Sítě ekologických poraden
STEP ukázala účastníkům
možnosti, jakým způsobem
zavést na úřadě
„Zelené úřadování“.

Fotbalový Tatran Kamenný Přívoz pořádá v sobotu
17. 12. od 14 hodin v místní
Sokolovně nábor fotbalových žáků a žaček. Děti od
5 let mohou přijít s výstrojí
a s nadějí velmi přesného
ocenění svých budoucích
ambicí a vloh. Mezi vybírajícími bude duo mužů, co se
zasloužili o jediný titul mistra ligy Bohemians v dosavadní historii (1983). Trenér
Josef Zadina a internacionál
Zdeněk Hruška.
(zý)

To znamená, jaké kroky je možné na pracovišti zavést, aby
bylo hospodaření co nejvíce
šetrné k životnímu prostředí.
Tyto kroky se týkají např. úspor
energie, kancelářských potřeb,
úklidu. Z různých praktických
příkladů vyplynulo, že některá opatření vedou i k úsporám
rozpočtu. Nejvyšších, někdy až

Poslední zápas fotbalového
podzimu se odehrál v Jílovém. V krajském přeboru
I.A třídy vyhráli domácí (celí
v bílém) se sousedem z Kostelce u Křížků 3:0 a dostihli
ho bodově. Oba mají po
19 bodech, ale žádná sláva
to není. Domácí jdou do
jara z deváté pozice a hosté
z desáté.
(zý)

Tečka za sezonou

překvapivých úspor je možné
dosáhnout prostým vypínáním
kancelářské techniky na noc
a samozřejmě nepřetápěním
kanceláří, což je dnes velice
časté na mnoha místech. Diskusi vyvolalo téma veřejných

zakázek, kde účastníci byli seznámeni s tím, jak v rámci veřejné zakázky poptat ekologicky šetrnou službu/produkt.
Nechyběly ani praktické příklady zavádění „Zeleného úřadování“, kde se účastníci dozvě-

děli, jaké konkrétní kroky tímto
směrem učinily jiné obce, jakým postupem zavádění probíhalo a s jakými problémy se
musely potýkat.
Ekoporadna CEV Zvoneček
Mgr. Gabriela Dobruská

Vítězem soutěže Era Starosta roku je Pavel Kašpárek
Místní akční skupina Posázaví byla vyhodnocena jako
druhá nejlepší mezi místními akčními skupinami
(MAS) v České republice.
Dobré umístění je jedním
z kritérií při rozdělování peněz ze Strategického plánu
Leader. MAS Posázaví se od
roku 2004 drží mezi prvními deseti nejlepšími organizacemi svého druhu. Do
regionu tak díky ní přišly
už desítky milionů korun,
které pomohly upravit vesnická prostranství, opravit
kapličky, chátrající památky či hasičské zbrojnice,
vybudovat naučné stezky
nebo postavit dětská hřiště.
Komise složená ze zástupců
ministerstva zemědělství,
Státního
zemědělského
intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních
skupin ČR a IV. osy Programu rozvoje venkova ČR
hodnotila celkem 112 MAS.
Zaměřila se na jejich strategické dokumenty, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů
v rámci Strategického plánu
Leader, integraci a rozvoj,
monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit.
Maximální počet bodů byl
stanoven na 200, minimální
na 50. Všechny MAS vysoce
překročily spodní hranici,
nejníže hodnocená obdržela 90 bodů, nejlepší 190
bodů. MAS Posázaví získala
189 bodů a byla také jednou
ze dvou místních akčních skupin, které mají certifikát ISO.
Jaroslava Tůmová

Ani mlhy neodradí od
alkoholu
Ani nepřízeň počasí neodradí některé řidiče od toho, aby
před jízdou požili alkoholické nápoje. Stejné to bylo
i u šestadvacetileté řidičky
osobního vozidla Škoda Felicia, které policisté naměřili
2 promile alkoholu. Žena
projížděla obcí Senohraby
ve směru od obce Hrusice
k nádraží ČD. V levotočivé
zatáčce vjela vpravo mimo
vozovku, kde narazila do
kamenného patníku a do
keřů a poté se s vozidlem
převrátila na sestupném
svahu na pravý bok. Vozidlo
zůstalo stát na boku, opřené o listnatý strom. Ke zranění osob naštěstí v tomto
případě nedošlo. Přivolaná
hlídka z Obvodního oddělení Kamenice místo zajistila
a podrobila řidičku dechové
zkoušce. Škoda na vozidle
a poškozením patníku, keřů
a stromu se vyšplhala na
12 000,- Kč.
PČR
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Vítězem soutěže Era Starosta roku, pořádané Poštovní
spořitelnou, se stal Pavel Kašpárek. Starostu obce Úsilné
v Jihočeském kraji zvolila odborná komise z pěti finalistů,

kteří byli vybrání z celkem 222
přihlášených starostů z celé
České republiky. Od Poštovní
spořitelny tak Pavel Kašpárek
získal 250 000 korun do obecního rozpočtu a navíc tradiční

Pětice finalistů na slavnostním vyhlášení v Malostranské besedě

Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce.
Obec Úsilné v okresu České Budějovice čítá na 407 trvale žijících
obyvatel. Od roku 1990, od kdy
pan Kašpárek působí jako starosta, bylo zrekonstruováno 90 %
komunikace v obci včetně osvětlení. Vybudován byl rozvod plynu, vody a kanalizace a domácnosti byly připojeny k internetu.
Občany je starosta vyzdvihován
také za péči o kulturu. Jeho přičiněním byla zpřístupněna unikátní podzemní Eliášova dědičná
štola, která se stala oblíbeným
cílem turistů i školních výprav.
Pro všechny obyvatele byla rovněž vybudována víceúčelová budova, kterou využívají sportovci,
hasiči a dva národopisné soubory. Obyvatelé obce od roku 2001
organizují každým rokem Svatováclavskou pouť, jejíž návště-

Slavoj na špici
V předvánočním čase hokejisté v Krajské soutěži Středočeského kraje rozhodně nezahálejí. V 15. víkendovém kole
totiž hráči Slavoje V. Popovice zvítězili v Kralupech 3:1,
bohužel stejně se už nevedlo
hráčům HC Jesenice, kteří
prohráli doma s Rakovníkem
3:8. V tabulce vedou V. Popovice s 35 body, před Rakovníkem 32 b., Příbramí 30 b.,
7. místo zaujala Jesenice
s 23 b. Další vánoční zápasy:
10. 12.: Popovice – Králův
Dvůr, 17. 12.: Žabonosy – Popovice, 7. 1. Popovice – Jesenice. Hokejisté Jesenice budou 10. 12. hrát ve Vlašimi.(kt)

vu si nenechá ujít řada obyvatel
sousedských obcí i nedalekých
Českých Budějovic. Místní pekařky zase od roku 2009 pečou krajovou specialitu – „voselské uši“
podle staré receptury.
Při výběru Starosty roku sledovala hodnotící komise hlavně péči
o ekonomický, kulturní a společenský život obce, snahu o trvale udržitelný rozvoj, komunikaci
s občany a jejich zapojování do
rozhodování o veřejných záležitostech, aktivní spolupráci s místními
spolky či inovativní přístup k vedení obce. „Komise poměřovala
i osobní nasazení finalistů, protože
v naší soutěži nesoupeří obce, ale
starostky a starostové. Určitým vodítkem byl i počet podpisů obyvatel připojených k nominaci. Pavla
Kašpárka nominovalo do soutěže
194 spoluobčanů,“ doplňuje Markéta Krausová z Nadace Via.

Rozsvítili strom
DOLNÍ BŘEŽANY – O první adventní neděli, 27. 11.,
se rozsvítil Vánoční strom
na náměstí v Dolních Břežanech. Děti i dospělé potěšil živý betlém, letos bez
účasti živých zvířat, vánoční
vystoupení místních dětí
a také možnost obdarovat
děti z dětského domova
v Pyšelích, které poslaly pod
břežanský strom svá vánoční přání. Sedmdesát přání
bylo do posledního rozebráno. Nakoupené dárky budou

Cílů máme celou řadu, říká starosta Jesenice Ing. Pavel Smutný
Dva týdny nazpět proběhla
schůzka na půdě Jesenice
mezi ministrem dopravy
Pavlem Dobešem a zástupci
obcí, které leží v sousedství
Pražského okruhu. Hluk je
vážné téma i v Jesenici. Jaká
jsou další, jsme se zeptali
Ing. Pavla Smutného, který
byl 20. října zvolen novým
starostou obce.
T Hluk ale není jediné téma,
snad každou obec trápí nedostatečná kapacita míst ve školkách
a školách. Vy sám jste šel do voleb s cílem podpořit školství. Jak
se daří naplnit tento cíl?
Připravujeme rekonstrukci objektu bývalé základní školy naproti
úřadu, kde chceme v příštím roce
otevřít nové dvě až tři třídy mateřské školy, a to s případnou možností nenáročné přestavby vnitřního uspořádání na několik tříd
základní školy v pozdějších letech,
podle aktuální potřeby demografické situace v Jesenici. Z našich
analýz totiž vyplývá, že se problém
s nedostatkem míst v mateřských
školách přesune postupně do ZŠ.

T Dalším předvolebním cílem
byl výběr místa pro náměstí...
Desetitisícové Jesenici důstojné centrum nesporně chybí,
jaksi se na vhodný prostor pro
náměstí v minulosti při územním plánování zapomnělo,
problémem je též tranzitní doprava v centru obce a složité
pozemkové vlastnické vztahy.
Nejsme tedy v jednoduché situaci. Základem je vytlačit tranzitní dopravu z centra obce tak,
aby jezdila po okruhu. Aktuálně usilovně jednáme o zákazu
vjezdu tranzitní nákladní automobilové dopravy do naší obce.
S budoucím centrem tento úkol
a zejména vybudování malého
okruhu Jesenice zásadně souvisí. Předpokládáme totiž, že
centrum by bylo patrně v místě současného křížení dvou
krajských silnic - 101 vedoucí
na Říčany a silnicí 603 směrem
na Benešov. Pokud by nebylo
možné náměstí realizovat v této
oblasti, umíme si představit
i náhradní lokalitu pro vznik
nového centra, ale to bychom
předbíhali. Vybudování centra
obce je jednou z našich priorit,
na které pracujeme.

T Co všechno se dá reálně stihnout za následující tři roky
funkčního období v úřadu?
Cílů je celá řada a stihnout se
dají jen některé, některé lze
připravit k postupné realizaci
v následujících obdobích. Aktuálním projektem číslo jedna pro
příští rok je mateřská škola a její
rekonstrukce. Dále bychom
chtěli vybudovat část místní
sítě cyklostezek a pěších tras
tak, aby postupně došlo k vzájemnému propojení čtvrtí obce
a k napojení na sousední obce.
Pro příští rok máme v plánu
první fázi výstavby - budeme se
napojovat na cyklostezky, které
končí v Rozkoši a Průhonicích,
máme v úmyslu v návaznosti
na budované nové cyklostezky
vyznačit i některé cyklotrasy
vedoucí po stávajících komunikacích. Vše bude pokračovat
i v letech následujících podle
vypracovaného generelu. Máme
tu záměr na propojení částí našich obcí chodníky. Další nosné
téma je vybudování sportovního areálu, který tu bezesporu
chybí - máme i jisté představy, jak to řešit. Momentálně
to je otázka výkupu pozemků

a financí. Naší snahou je také
zrealizovat zmíněný malý obchvat Jesenice, tedy odklonění
silniční dopravy z centra obce.
To bude ale záviset především
na náklonnosti Středočeského kraje, který je investorem
této stavby. Ve fázi přípravy je
projekt instalace kamerového systému v obci pro zvýšení
bezpečnosti, projekt ozelenění
Jesenice, který už začal výsadbou stromů na podzim. Prostě
chceme postupně doplňovat to,
co si přejí občané, co jim v obci
chybí. Dokončujeme přípravu Strategickém plánu rozvoje
obce. Je známo, že aktuálně nechceme významněji rozšiřovat
zastavitelná území naší obce.
Současná nová výstavba probíhá na některých rozvojových
plochách ještě podle platného
územního plánu z roku 2006.
Zbyněk Pokorný
INZERCE
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Podpořte Tříkrálovou sbírku
PRŮHONICE, ČESTLICE
– Chcete pomoci s organizací
Tříkrálové sbírky v Průhonicích
a Čestlicích? Tříkrálová sbírka
probíhá v prvním týdnu v lednu
téměř v celé republice, dlouho
v Průhonicích a Čestlicích nebyla. Letos pomůžeme s organizací
této akce. Knihovna Průhonice
není příjemcem sbírky, pouze
chceme pomoci Farnosti Čestlice a Průhonice s její realizací.
Bližší informace o Tříkrálové
sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. Sbírka proběhne
v prvním týdnu v lednu v Průhonicích nebo v Čestlicích. Datum
konání akce bude upřesněno,
resp. domluveno. Pište mail na
mail@knihovnapruhonice.cz

shromážděny na úřadě a pak
předány do dětského domova
v Pyšelích. První adventní neděle voněla svařeným vínem,
horkou šunkou a příslibem
nadcházející dlouhé zimy.
(hm)
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z obcí

www.nasregion.cz

Řemeslo, které má budoucnost

JÍLOVÉ U PRAHY
Televize v poslední době
popularizuje jednu profesi.
Díky pořadům, jako jsou
Ano, šéfe či Vaříme s Italem,
se do popředí dostává
kuchařské řemeslo, které
si podle nás, milovníků
jídla, tuto pozornost
určitě zaslouží. Vždyť
najít restauraci, kde vaří
opravdu dobrý kuchař,
není jen tak. Aby budoucím
kuchařům či cukrářům
představili tohle povolání,
pořádají v odborném
učilišti potravinářském dny
otevřených dveří.

Ten poslední letošní připravil
kolektiv pedagogů SOUP Jílové na 24. listopad. Celý den se
věnovali mladým zájemcům
o obory kuchař - číšník, cukrář cukrovinkář, kuchař či prodavač
smíšeného zboží. Mládežníci
mohli také ochutnat nejrůznější
dobroty, které, pokud se rozhodnou pro studium v Jílovém, se
mohou během školní docházky
sami naučit vyrobit. Tedy vlastně

budou muset, především proto,
že závěrečné zkoušky se skládají
rovněž z praktické přípravy pokrmů či cukrářských dobrot.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 1. a 7. 2. 2012
vždy od 10.00 do 17.00 hod.
Informace o škole:
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
POTRAVINÁŘSKÉ
Šenflukova 220
254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241 950 776, 241 950 821,
241 950 409
e-mail: soupotravin@cbox.cz
www.soupjilove.cz
V učilišti se vyučují tříleté učební obory zakončené učňovskou
zkouškou. Po úspěšném vyučení
mohou absolventi zvolit dvouleté nástavbové studium s maturitou.Výuku zpestřují další školní
aktivity, jako jsou tematické
exkurze, lyžařský kurz, výlety
a podobně. Pro gastronomické
obory pořádají barmanský kurz,
kurz studené kuchyně, cukráři se
v rámci odborného výcviku naučí zpracovávat pravou čokoládu,
prodavači dostanou v rámci praxe příležitost v nejrůznějších ty-

pech prodejen a hypermarketů.
„V současné době je u nás ve
škole zastoupen obor Cukrářcukrovinkář, který zahrnuje klasickou cukrařinu i práci s čokoládou a takzvanou kandytovou
hmotou, což je materiál pro výrobu cucavých bonbónů. Další
obory jsou Kuchař-číšník, kde
se žáci učí jak kuchařinu, tak číšničinu, a obor Kuchař, který je
zaměřený pouze na kuchařinu.
Žáci těchto oborů získávají po
třech letech výuční list a úspěšní
absolventi mohou pokračovat ve
dvouletém nástavbovém studiu
podnikání, které je zakončeno
maturitní zkouškou,“ představuje ředitelka Hrušková studijní
obory školy, kterou v letošním
roce navštěvuje 145 žáků.
SOUp Jílové rovněž poskytuje
ubytování v areálu školy ve vlastním domově mládeže a stravování
ve vlastní jídelně. V rámci grantu,
který obdržela škola z programu
OPVK, dojde k modernizaci učebny, vybavení interaktivní tabulí
a pedagogů notebooky. V průběhu druhého pololetí letošního
roku je pro všechny členy pedagogického sboru připraveno školení komunikačních dovedností
a práce s PC.
Zbyněk Pokorný

Vykouzlete i vy dětský úsměv
ŠTĚRBOHOLY
V předvánočním čase
máte možnost společně
s Nadací Naše dítě udělat
radost dětem z dětských
domovů. V OC Europark
se koná až do 20. prosince
tradiční projekt Dopisy
Ježíškovi. Pomůžete jeho
prostřednictvím splnit
vánoční přání téměř pěti
stům dětí ze čtrnácti
dětských domovů z různých
míst České republiky.
Vánoční strom letos zdobí více než
470 dětských přání a tajných snů.
Dopisy Ježíškovi najdete v předvánočním období od 18. listopadu
do 20. prosince v prostorách Obchodního centra Europark v Praze
Štěrboholy. Stačí, když si vyberete

konkrétní přání a zakoupíte dětem některý z vysněných dárků,
který přinesete zpět pod vánoční
strom. Dárky před Štědrým dnem
pořadatelé projektu slavnostně
zabalí a rozvezou do všech čtrnácti dětských domovů.

Dopisy Ježíškovi již posedmé
Sobotní odpoledne 3. prosince se
zde konala autogramiáda Heleny Vondráčkové, kterou doplnila
i svým vystoupením. Zatímco moderátor seznamoval návštěvníky
s akcí Dopisy Ježíškovi, zpěvačka
byla dlouhou dobu v obležení
fanoušků. Na pódiu se mezitím
konala soutěž o vstupenky na
společný koncert Michala Davida
a patronky Nadace Naše dítě Heleny Vondráčkové. A kdo je mohl
získat? Ten, kdo si dodal odvahu,
vystoupil na pódium a zazpíval
na mikrofon alespoň úryvek ně-

které z písní zmíněných dvou
interpretů. O vstupenky byl velký zájem, ale stud často zvítězil.
Nejdojemnější však byli dva účinkující - dvouletý Adámek, který
vyzpíval slíbenou odměnu pro
své rodiče a muž z publika, který
svým vystoupením vyzpíval lístky
na koncert jako dárek pro svou
manželku a tím ji zcela dojal. Šanci na vstupenky ale měli i ti, kdo
by na pódium nikdy nevystoupili.
Stačilo, když si vybrali jedno přání dětí z dětských domovů a během pěvecké soutěže ho splnili.
Podobné odpoledne máte v OC
Europark šanci zažít ještě jednou, a to v sobotu 17. prosince od
14 hodin. Tentokrát se zde setkáte s herečkou Markétou Hrubešovou a televizní rosničkou Radkou
Kocurovou. A kolik přáníček ještě
nebylo splněno?Zbývá ještě 80
přání, tak přijďte a udělejte jedno
z dětí na Štědrý den šťastným.

Nadace je již dospělá

„Plnit přání dětí z dětských domovů je krásným vyjádřením lidské sounáležitosti.
Víme všichni, že si každé dítě zaslouží šťastnou a spokojenou rodinu, což je bohužel
v mnoha případech velmi těžké. V předvánočním čase přijďte a společně s námi
vyjádřete podporu opuštěným dětem alespoň tím, že jim splníme jejich vánoční přání,
která se dají splnit snadno,“ říká ředitelka Zuzana Baudyšová z Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě oslavila letos svoji plnoletost. Pomáhá
týraným, zneužívaným a opuštěným dětem již osmnáct let.
Dlouhodobě podporuje desítky
dětských domovů a pomáhá
hradit volnočasové a vzdělávací
aktivity opuštěných dětí. „Děkujeme všem laskavým lidem,
kteří přijdou zakoupit vánoční
dárek pro děti z dětských domovů prostřednictvím projektu
Dopisy Ježíškovi. Zároveň děkuji
i čtenářům Našeho REGIONU,
kteří díky Velké vánoční burze
přispěli na konto Nadace naše
dítě. Veškerá vaše pomoc půjde
na pomoc týraným či postiženým dětem,“ dodává ředitelka
nadace Zuzana Baudyšová. (red)

Zvoneček přichází s další aktivitou
VRANÉ NAD VLTAVOU – V letošním roce vstoupilo mateřské
centrum Zvoneček již do sedmého roku své činnosti. A díky obětavým vedoucím jednotlivých
jeho aktivit si v něm přijdou na
své jak miminka, tak malé děti
a samozřejmě jejich maminky.
Pohádková výtvarničení s Čmeldou a Brumdou probíhají tradičně ve čtvrteční dopoledne
v prostorách CEV Zvoneček. Na
děti čeká krátká pohádka, která
je motivuje k dalšímu výtvarnému tvoření. Nechybí ani hračky,
básničky nebo písničky. Setkání
se konají vždy od 9:00 do 10:30
a vede je Lada Valocká (tel.:
774 501 997).
Stejně tak pokračují i s pravi-

delná úterní Cvičení pro rodiče
s dětmi od 1 roku, pro která si
pronajímáme prostory vranské
sokolovny. Děti cvičí společně
s rodiči a provází je při tom opička Žofka. Naučí se mnoho nových říkanek a písniček, poznávat
barvy, tvary, zvířátka. K dispozici
jsou jim speciální pomůcky pro
rozvoj rovnováhy a obratnosti.
Jednou do měsíce cvičíme na
velkých míčích. Cvičení probíhá
vždy v úterý od 16:00 do 17:00
a vede ho Alena Vargová (tel.:
604 269 873) a Hana Kolesová
(tel.: 721 929 466).
Novinkou v tomto roce je Cvičení pro maminky a miminka
do 1 roku, které se bude konat
pravidelně v páteční dopoled-

ne v prostorách CEV Zvoneček.
Cvičí jak miminka (pro správný
psychomotorický vývoj), tak
i maminky (pro prevenci bolestí zad, zlepšení držení těla
i celkové kondice). Ukázkové
hodiny probíhají v prosinci
a pravidelné hodiny začnou
v lednu 2012 vždy od 9:00 do
10:30. Cvičení vede MUDr. Zuzana Stupková. Další podrobnosti najdete na webových
stránkách mateřského centra
a na plakátech.
Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
Telefon: 257 762 036
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Web: www.cev-zvonecek.cz

Léčba koněm
OHROBEC – Zajímavou akci
uspořádal jezdecký klub Harfa.
Cílem charitativní akce nazvané
Koně pomáhají bylo zviditelnit
činnost ohrobeckého klubu v oblasti hipoterapie a zároveň pozvat i lidi, kteří tuto významnou
terapii využívají a kterým pomáhá zkvalitnit život. Odpoledne
se zúčastnili klienti Ústavu sociální péče Sulická v Praze, klienti
organizace Modrý klíč z Prahy
Modřan, Jedličkova ústavu a také
zdravé děti se svými rodiči. Součástí akce byl i záměr zaintegrovat zdravotně znevýhodněné děti
mezi jejich zdravé vrstevníky.

Odpoledne s koňmi
V průběhu odpoledne si děti zajezdily na speciálně vycvičených
koních pod vedením zkušených
cvičitelů. Odpolednem provázela
moderátorka české televize Daniela Písařovicová. O hipoterapii zasvěceně hovořila terapeutka Šárka
Smíšková. „Hipoterapie lze využít
prakticky od dvou měsíců života
až do pozdního věku,“ říká terapeutka, která působí v neurocentru Jesenice. Kromě zpěváka Davida Deyla, který zazpíval na závěr
odpoledne, potěšil návštěvníky
hudebním vystoupením i Kuba,
kytarista a klient z Modrého klíče.
V průběhu odpoledne byl za 9 300
korun vydražen kalendář, který

Koně pomáhají dětem zdravým i postiženým

v areálu JK Harfa Ohrobec nafotil kameraman Ondřej Urbaník.
V dobrovolných kasičkách na
konci dne přibyly další tři tisíce.
„Všechny tyto peníze půjdou na
speciální účet a budou využity
výhradně pro podporu hipoterapie,“ vysvětluje Lenka Šestáková,
ředitelka o. s. JK Harfa.

Plány
„V úsilí podpořit hipoterapii chceme pokračovat. Máme velké plány
a tím největším snem je postavit
krytou sportovní halu, kde by hipoterapie mohla probíhat i v zimních měsících. I proto charitativní
projekt s názvem Koně pomáhají
vznikl,“ vysvětluje Veronika Marková, která při organizaci a vzniku
projektu pomáhá. „Připravujeme
dobročinnou sbírku Koně pomáhají - pomozte i vy. Provoz hi-

pocentra je značně finančně nákladný a časově i fyzicky náročný
a není systematicky podporován.
Při provozování jsme odkázáni
pouze na příspěvky členů jezdeckého klubu, granty a sponzorské
dary. Pojišťovny, tj. potažmo ani
stát, tuto léčbu nepodporují. Na
provoz nyní využíváme čtyři koně,
kteří jsou k hipoterapii vhodní,
zdraví a spolehliví. Další dva koně
jsou ve fázi výcviku.“
Cílem občanského sdružení JK
Harfa je postavit zastřešený prostor, aby klienti využívající metodu
hipoterapie nemuseli v zimních
měsících a nepříznivém počasí
přerušovat léčbu. Odhadované
finanční náklady na výstavbu jezdecké haly činí dva miliony korun.
Informace o projektu najdou zájemci na www.konepomahaji.cz.
Hana Michaliková
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Kadlec Petr
ve Velkých Popovicích

2Jídelna otevřena Po-Pá 6.30 – 17.00 2
 polévky, hotovky, saláty, řeznické pochoutky
 denně jedno bezmasé jídlo  možnost vzít jídlo
s sebou  akceptujeme platební karty
Pondělí – Pátek 7.00 – 17.00, Sobota 7.00 – 12.00
Ringhofferova 657 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.
PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.

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

t,-&.1¶Ě4,²
t10,3Å7"ü4,²
t5&4"Ě4,²13«$&
montáž střešních oken

Mobil: 604 338 389

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

Miroslav Vorel
e-mail: mirek.vorel@seznam.cz

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ
RD

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

Fa PAMAX dále NABÍZÍ
PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2) u hlavní silnice,
vhodné na ﬁtness, služby, sklady, obchod apod.
Více informací tel.: 605 295 089

Uhelné sklady Hostěradice

montáž a pokládka všech druhů střešních krytin

Po-Pá 8.00-18.00 So 9.00-13.00

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

Strančice u Prahy
723 329 678
www.cmsremizky.cz
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Krok do Prahy, příroda za rohem

Potřebujete mít hlavní
město na dosah, ale
nepřejete si v rušném
a hektickém prostředí
Prahy bydlet? Omrzel vás
městský život a rádi byste žili
a bydleli klidněji? Okouzlilo
vás pohodlí a příjemná
domáckost menšího sídla?
Milujete pohodlí příjemného
bytu s možností vycházek
nebo vyjížděk do okolí?
Zastavte se tedy v Praze
– Uhříněvsi. Jižní okraj
Prahy vás okouzlí. Vzduch
je čistý, od domu vyrazíte
na projížďku na kole nebo
na procházku do lesa či
k rybníku. Kousek je to
i do obchodu nebo na
poštu, auto nepotřebujete.
Cestou se potkáte se
sousedy a třeba si domluvíte
společnou akci na večer
nebo na víkend. A když
potřebujete do Prahy, ze
zastávky autobusu jste za
patnáct minut na metru.
Bytové domy Romance

Ing. Zdeňka Holancová, developer projektu výstavby bytových
domů, si myslí, že bydlení v Uhříněvsi je ideální pro mladé rodiny
a pro aktivní lidi, kteří mají vztah
ke sportu a přírodě. „V rámci
projektu jsme vybudovali dětské
hřiště se skluzavkami, prolézačkami, houpačkami a pískovištěm. Navíc jsme přidali fitness
vybavení pro maminky a další
dospělé. K dispozici je trenažér
na krosovou chůzi, horizontální
a vertikální rotoped s posilováním paží a zad. Domy nabízené
v poslední etapě projektu jsou
vybavené specialitkou, v přízemí
je obyvatelům k dispozici myčka

hovala 14% sazba DPH. K vybraným bytům navíc Skanska poskytne zajímavé bonusy. Pokud
si klienti vyberou byt v rozestavěném projektu, jehož dokončení se plánuje v roce 2012, umožní
jim předplacení splátek, které by
měli uhradit až v příštím roce atit
tedy v době, kdy již bude platit
poDPH o 4 % vyšší. Za byty o dispo-

na kola, což by měli ocenit nejen cyklisté, ale taky maminky
s kočárky nebo majitelé psů,“
dodává Zdeňka Holancová. Aktuálně prodávané domy od společnosti Skanska jsou postaveny
v nízkoenergetickém standardu.
Znamená to, že mají důkladně
zateplený obvodový plášť a navíc mají solární systém pro ohřev
teplé užitkové vody, díky němuž
může být roční úspora energie
pro tento ohřev až 50 %.

ny a toalety a podobně. Když
jsem byty projektoval, myslel
jsem na potřeby běžné rodiny
s malými dětmi, psy…“ Kvalitu
bytů zvyšují i lodžie, terasy nebo
u přízemních bytů předzahrádky.
Byty jsou standardně vybaveny
protipožárními vstupními dveřmi, deskovými otopnými tělesy
Korado, laminátovými plovoucími podlahami. V koupelně jsou
keramické obklady Lasselsberger
a sanita Kaldewei.

Promyšlená dispozice bytů

Byt jako vánoční dárek

„Komfort bydlení neznamená
pouze vlastnit prostorný obývák,“ myslí si projektant domů
Romance Martin Jakeš. Mnohem
více k němu přispívají prakticky
vyřešené úložné prostory, oddělení klidové zóny od společenské
ve velkých bytech, dvě koupel-

Pokud tedy plánujete nákup nového domova, tento měsíc máte
poslední šanci ušetřit, protože
zaplatíte pouze desetiprocentní
sazbu DPH. U Skanska Reality to
platí i pro bytové projekty, které
budou dokončené až v příštím
roce a na které by se tedy vzta-

zicích od 1+KK až po 5+KK klienti
zaplatí od 30 400 Kč za m2 včetně
sklepní kóje a DPH. Udělejte si
krásné Vánoce! Informace o bytovém projektu naleznete na webových stránkách projektu www.
skanska.cz/reality.
PR Hana Michaliková

Máme rádi Medvědy
Kapela Wohnout již
dávno odrostla z plenek
a dokázala, že léta patří
ke stálicím české hudební
scény a žádný dobrý
festival se bez její existence
neobejde. Před pár dny
navíc velkolepě oslavila
své patnácté narozeniny,
a tak jsme si popovídali
s frontmanem Matějem
Homolou o tom,
jak se jim daří.

T Matěji, před pár dny jste oslavili 15. výročí. Jak se daří Wohnoutům v „pubertálním“ věku?
Vykupujme z drogerií mastičky na beďary (směje se). Patnáctka u kapely není puberta,
je to spíš už hodně střední věk.
Snad za všechny můžu říct, že
se máme fakt dobře. V kapele
vládne pohoda, baví nás to,
jedem dobrou šňůru k poslední desce, z který máme dobrej
pocit... Říká se tomu „dobrý období“.
T Na koncertě vám předskakovala úvalská kapela Medvěd
009, kterou jste si vybrali pro
celé podzimní turné. Jak se vám

s nimi spolupracuje a proč padl
výběr právě na ně?
Máme rádi zvířata a máme rádi
Úvaly, kde žije spousta našich
kamarádů. Medvědy známe
dlouho, už hodněkrát jsme
s nimi spolupracovali, a tak i letos někde v hospodě slovo dalo
slovo. Tahle kapela sice není nejmladší, ale hodně se za poslední
dobu vyhrála, je vidět, že je to
baví, a myslíme, že stejný pocit
sdílejí i návštěvníci našich společných koncertů.
T Patnáct let je dlouhá doba, to
často nevydrží ani lecjaké manželství. Bylo mezi vámi hodně
šarvátek, nebo jste propluli těch
15 let bez bouřek ?
Po pravdě řečeno, občas byly
nějaký Itálie, řev, sprostý slova, ale náš kořínek je tuhej.
Nejsme jen kolegové v práci,
jsme čtyři kámoši a jedeme
na stejný vlně. Trávíme spolu
volný čas, jezdíme na výlety,
sportujeme. Já si toho hodně
vážím, protože vím, jak napjaté vztahy panují v některých
jiných kapelách.
T Poslední deska nese název Našim klientům, jak dlouho jste
na ní pracovali a proč právě takový název?

Pracovali jsme na ní intenzivně od loňského podzimu a nahráli ji během dubna na jedný
chatě na Vyžlovce. Za žádnou
naší deskou není tolik práce
jako za Klienty. Název, obal
a promo se odvinuly od stejnojmenné titulní písně.
T Mě osobně nejvíc dostala píseň
Svaz českých bohémů, na kterou
již vznikl i klip. Přibliž nám, co
vlastně znamená tento svaz?
Svaz českých bohémů sdružuje lidi, kteří si své členství
museli zasloužit svým dlouhodobým zhýralým životem.
Jsou v něm blázni, umělci, tuláci a jejich sympatizanti. Ta
písnička o nich prostě musela
vzniknout. Je veselá, jak se na
bohémy sluší a patří, a stejně
veselej je i klip na ní.
T Zabrousíme ještě na tvé cesty
– nedávno ses vrátil opět z Indie,
jaká byla cesta tentokrát? Objevil jsi zase kus nového?
Bylo to super, jako vždy. Ten měsíc utekl jako voda. Byli jsme tam
s klukama z kapely, cestovali po
nových místech, navštívili Himaláje, pouště a užili si to nesmírně.
T Proč sis zamiloval právě
tuto zemi? Inspiruje tě pak
i v skládání?

Wohnouti slaví své 15. výročí, pokud se k nim chcete přidat a slavit s nimi, máte možnost hned 26. 12. na velkém vánočním mejdanu, který bude společně s kapelou Vypsaná Fixa v Lidovém domě v Českém Brodě

Protože je to nekonečnej a silnej
proud zážitků, překvapení, extrémů a zvláštních jevů daných
polohou, historií a neuchopitelnou mentalitou Indů. Pro
mě je Indie stále výzva. Co se
týče hudby, vždy tam toho hodně složím, otextuju, dodělám
a rozdělám. Po příletu se pár
dní rozkoukávám, rozbrnkávám

a pak to přijde, motor naskočí
a začnou padat nápady. Mám to
vyzkušený, ověřený.
T Pojďme ještě k Vánocům, jak
se těšíš na svátky?
Docela se těším na tu vánoční
náladu, mám pocit, že lidi jsou
o svátcích víc v pohodě a chovaj
se k sobě lépe než po zbytek roku.
Jinak to nějak extra neprožívám.

Přiznám se, že kupovat dárky je
ale pro mě trochu trauma.
T Většinou si v lednu dáváte s kapelou měsíční prázdniny a cestujete. Kam se tedy chystáš?
Po Silvestru poletím s dcerou
do Laosu, pak přelítnu do Indie,
to si nemohu odpustit. Vrátit se
chci na začátku března.
Lenka Bartáková

Vánoční vázaní kytek
pro spokojené dámy

Obsypané krámky, spousta lákavého zboží, navíc možnost vidět a vyzkoušet si, jak se vážou kytky a vytvářejí věnce, to se nenaskýtá tak často

PRŮHONICE – Byl to skutečně
mimořádný nápad uspořádat
v adventním čase vánoční vázání kytek a velký, pochopitelně také vánoční, trh se vším,
co patří do každé domácnosti.
Tak se nelze divit, že se v průhonickém Kongresovém centru
sešlo v sobotním předpoledni
(3. prosince) několik stovek
koupěchtivých zákazníků. Nebyly to však jen samé ženy,
které se zajímaly o to, jak uvá-

zat kytku, jak vytvořit vánoční
věnec či jen vykrášlit příbytek,
aby vánoční atmosféra byla co
nejpůvabnější. Našli se i muži,
kteří nakupovali dárky, případně byli v rolích poradců a plátců. Všechny stánky byly obsypány zákazníky, nejvíce jich
však bylo u květin, které byly
dominantní celému trhu. Nelze
se divit, pořadatelem celé akce
byl VÚKOZ Průhonice společně s Českým zahrádkářským

svazem Průhonice a příslušnou
kulturní komisí. Prostě tenhle
nápad byl skvělý, vše se vydařilo, o čem svědčí několik desítek
spokojených návštěvníků. Za
všechny to vyjádřila Hana Myslíková z Čestlic, když nám řekla: „Koupit si hotovou kytku, to
umí každý, ale uvázat si ji sám,
vytvořit i věnec, to pak člověka
těší dvojnásob a jen se podívejte, kolik je tady spokojených
ženských.“ Text i foto: Jan Kotrba
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„Snížení nákladů
domu
za
na teplení vašeho

až o 50%“

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

AREÁL

VŠENORY K. Mašity 409

NÁBYTEK VS CENTRUM
od 390,-

Kancelářské židle

Dřevěné židle

od 99,-

Kovové
židle

Stoly

od 990,-

od199,-

Výprodej nových i použitých židlí
a stolů se SLEVOU AŽ 80%,
přímo na prodejně!
Různé bytové doplňky,
vánoční ozdoby

Jídelní sety

od 1990,-

www.vscentrum.cz ttelefon: 257 710 658

Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel.: 257 213 700

Želivec

Přecházíme na zúročení
Vašich přeplatků
1,1%

Pražská plynárenská Vám kromě spolehlivé dodávky zemního plynu nabízí celou
řadu produktů a služeb, díky kterým ušetříte.
Všem zákazníkům kategorií Domácnosti a Maloodběratelé zúročíme přeplatek z vyúčtování
spotřeby zemního plynu, a to 1,1 % z jeho celkové výše.
Další informace o službách, produktech a bonusech Pražské plynárenské jsou k dispozici na:
www.ppas.cz nebo na 840 555 333

Další dobrý důvod, proč být s námi

auto, moto
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Životní styl na čtyřech kolech
Více než sto let vyrábí továrna v lázeňském městečku Malvern ve Velké
Británii vzrušující sportovní automobily. Nyní poprvé po roce 1948 máme
možnost využít služeb jediného autorizovaného zástupce Morgan Motor
Company v bývalém východoevropském bloku, ve Lhotě u Dolních
Břežan. Majitel autosalonu a pravý motoristický nadšenec Jan Zvelebil
souhlasil s tím, že poslední letošní díl automobilové rubriky
věnujeme těmto ostrovním krasavcům.

Na první pohled je jasné, že Morgan klade důraz na individualitu.
Zákazníci mohou volit z celé řady
provedení. Můžete si vybrat kola
plná, drátěná, z leštěného nerezu
nebo smaltovaná, palubní desku
z ořechu nebo lakovanou, střechu z vinylu nebo mohéru a tak
dále. V továrním programu jsou
v současné době tři základní řady
Classic, Aero a Three Wheeler.
Všechny Morgany jsou vyráběné ručně, za použití tradičních
postupů a řemesel, bez použití
jakýchkoli robotů a automatizované techniky. Karoserie jsou
vyrobeny z tradičních materiálů
- ušlechtilého hliníku, kostra karoserie je jasanová, oplechovaná
hliníkovým plechem. Klempíři
jsou takoví mistři, že dovedou
vyklepat z rovného kusu plechu
jakýkoliv díl karoserie. V interiéru je použitá kůže, která je plně
volitelná stejně tak jako 13 a půl
tisíce nabízených odstínů laku,
které Morgan nabízí jako jediná
továrna na světě přímo z výroby.

Kontakty:

Morgan Prague

Earl s.r.o, Keltská 79
Lhota, Praha-západ
Dolní Břežany
zvelebil@morgan-motor.cz
tel.
+420 241 416 096
mobil +420 602 251 744

www.morgan-motor.cz
Automobil se může pochlubit
tradičním designem, který se vyvíjel kontinuálně do dnešní doby,
ale v autech je použitá poslední
nejmodernější technika - splňuje normy EURO 5. V automobilovém průmyslu je Morgan jednou
z nejekologičtějších továren světa. Morgany neprodukují žádný
odpad - jsou na silnicích pořád
- opraví se a jedou dál. Továrna
totiž dokáže nabídnout jakýkoliv
náhradní díl od roku 1915!
Zbyněk Pokorný

Tradiční řadou je Classic, kam patří 4/4 s obsahem 1.6 čtyřválec, Plus 4 čtyřválec dvoulitr a model Roadster šestiválec do V s obsahem 3,7 litrů. Série se může lišit nejen motory, ale i dalšími rozdíly ve velikosti karoserie kol a dalších detailů. My jsme brázdili
region vozem Classic 1.6 4/4 Bespoke. Druhou řadou továrního programu Morgan je Aero Supersport. S řadou Supersport se úspěšně jezdí závody třídy GT. Gétéčko má motor o obsahu 4,7 litrů a 370 koní v civilním provedení při hmotnosti 1 350 kg, za což může
především hliníková karoserie včetně podvozku z hliníku. Třetí řada nese název Morgan Three Wheeler – tříkolový stroj vycházející
z tradičního designu dvacátých let, ale s poslední moderní konstrukcí

Fyzikové říkají, že práce a energie spolu velice úzce souvisí a také,
že energie se neztrácí, ale jen přeměňuje. Když se k Morganům přiblížíte, musíte jim dát
za pravdu, protože na vás začne ta energie působit. Ta energie, která se rodí z hodin
a hodin ruční práce konstruktérů, novodobých mistrů svého řemesla.
Morgany jsou emoce na čtyřech kolech, jsou životní styl. Jakoby nám říkaly:
„Važme si řemesla a tradičních hodnot, ty jediné dokáží ustát tlak
před umělohmotnými rychloobrátkovými krámy z Asie.“
S panem Zvelebilem, výhradním zástupcem automobilky Morgan ve východní
Evropě, jsme brázdili region vozem Classic
1.6 4/4 Bespoke
INZERCE

Soukromá střední škola cestovního ruchu

ARCUS
Kardašovská 691, Praha 9

Výuka výpočetní techniky a cizích jazyků:
AJ, NJ, FrJ, ŠpJ, RuJ.
3 počítačové učebny,
datové projektory v každé učebně.

Ruční výroba a originální design, tradiční materiály a poctivé řemeslo. To je to, co zdobí tuhle britskou automobilku
INZERCE

*Ēii
iV >>]
«À>Û?Ēi
«ÀÃiÀÛÃÃi>Či]ÌÀ>ÌÀĆ]
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Požadujeme: min B + E, manuální
zručnost. Nástup možný IHNED.
Provozovna Ittec s.r.o. Modletice 106,
Říčany 251 01
Kontaktujte: pastorek@ittec.cz 

HLEDÁME
MŠ a ZŠ Sunny Canadian School

t vedoucí kuchařku - pro kapacitu jídelny 300 jídel
t provozního manažera – nutná znalost technického provozu
budov, Aj a dobré komunikační a organizační schopnosti
t marketing manažera pro organizaci mimoškolních aktivit
– nutná znalost Aj, marketingu a dobré komunikační
a organizační schopnosti
Bližší informace: 733

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. prosince 2011 (úterý)
10. ledna 2012 (úterý)
24. ledna 2012 (úterý)

177 763

NOVÝ SHOWROOM OTEVŘEN
PRAGUE MARINA, JANKOVCOVA 8, PRAHA 7
Skutečný italský designový
nábytek a kuchyně nejen
značky Bonaldo
Kompletní dodávka
interiéru na klíč
Služby architekta
a interiérového designera

Notebook
ke studiu

ZDARMA

www.arcus9.cz

e-mail: info@arcusp9.cz / tel.: 281 865 390, 281 869 168

www.livingplus.cz
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Šatní skříň, javor, sklo
dekor basalt, nožky kovové,
rozměry: 226 x 224 x 65 cm,
01040388-03 - 10 139,- (cena po slevě)

6 999,-

5 459,–
CENA PO SLEVĚ

Postel včetně nočních stolků,
dekor javor, sklo dekor basalt,
nožky kovové, plocha lůžka: 180 x 200 cm,
bez matrace a roštu, 01040388-04

12. - 18
.12.
2 899,-

Obývací stěna, dekor wenge tmavě
hnědá, rozměry: 160 x 170 x 42 cm,
03260250-01

2 261,–
CENA PO SLEVĚ

TEPLICE w MLADÁ BOLESLAV w PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
ZLÍN w TÁBOR w ZNOJMO w PLZEŇ w BRNO - MODŘICE
HRADEC KRÁLOVÉ

Čtvrtek 8. 12. 2011 • JV 25

9

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Jak se dělá betlém

ZVOLE – Je to jednoduché:
potřebujete k tomu asi
30 dětí ze zvolské školy
a pár balíků keramické
hlíny, kterou nakouskujete
a rozdáte do dychtivých
tlapek. Šikovnost mají malí
„sochaři“ v sobě, jen ji trochu
povzbudíte vyprávěním
vánočního příběhu o velké
události v městě Betlémě.
Mezitím již vznikají hlavičky – co
kus, to originál! Další týden se tvo-

Přinese
Ježíšek klišé?
Nastává čas Vánoc. Čas, který by měl v každém z nás vyvolat pohodu, dobrou náladu
a radost ze života. Místo toho
mnohdy strávíme bezesné noci
přemýšlením, co koupit svému
milému, dítěti nebo mamince
k Vánocům. Přeje si váš manžel opravdu pod stromečkem
nalézt nové ponožky? Chce být
maminka opět obdarována již
asi tisící kuchařkou? Udělají někomu z vaší rodiny radost spíše
peníze v obálce, nebo by je více
potěšil osobitý dárek? Co myslíte? Snad každý je potěšen, pokud dárek není pouze nutností.
Každému udělá radost, když mu
pod stromeček nadělíte to, co
má rád. Právě proto vám přinášíme tipy na dárky, které zaručeně udělají radost.
(lm)

ří tělo a dary. A pak dva až tři týdny sušení někde v ústraní – což je
problém, protože zvolská škola již
žádné použitelné ústraní nemá.
Ale pokud figury přežijí bez úhony,
čeká je přežah v peci a pak hodinka glazování a další sušení. Nakonec výpal na 1 060 °C a veleopatrný
transport do kostela. A je to!
Pěkně se nám pracuje, děti komentují výrazy obličejů. Odůvodňují nezbytnost svého daru.
Zkouší odlišit švarnou selku od
starého pastýře. Králové s pomačkanou tváří holt přišli zdaleka – únava je znát…

Keramické tvoření je štěbetavé,
veselé, pohodové.
Betlém, vystavovaný v čase vánočním ve zvolském kostele, je
ojedinělý tím, že je dílem dětí
od 1. do 5. třídy, a také tím, že je
neustále ve vývinu. Loni do něj
přibyly postavy muzikantů a letos se těšte na zvířata: osla, vola,
ovečky, psa, velbloudy, koně
a slony. Teda pokud se nestane
nějaké neštěstí nenadálé, stačí třeba jedno zakopnutí nebo
obyčejná strkanice. No, však se
přijďte podívat.
Lenka Netopilová, foto Ondřej Neff

Kontejnery které pomáhají

Sběrem použitého textilu
se zabývají od roku 2007,
inspirací je pro ně zahraničí,
kde podobné sbírky vznikaly
od období druhé světové války
– jako pomoc lidem v nouzi.

Projekt POTEX – sběrné kontejnery nyní najdete na téměř osm-

desáti místech v Praze a „Velké
Praze“. Lenka Jachninová, ředitelka projektu POTEX, vysvětluje, jak sběrný systém funguje.
„Do kontejneru můžete přinést
veškerý použitelný textil – z čeho
vyrostly děti, oblečení, které se
nám již nelíbí anebo nás třeba
trošku škrtí, využijeme spárovanou obuv, hračky, také bytový

textil, který jsme nahradili modernějším, může tam přijít i knížka,
zbylá klubíčka a látky. Vše by mělo
být použitelné, pokud možno čisté, obuv spárovaná a nejlépe vše
odevzdat v zavázaných igelitkách
či pytlích. Do kontejnerů nepatří
rozhodně odpad, obrovské věci
jako koberce, matrace apod., ty je
třeba odevzdat ve sběrném dvoře. Lidé jsou rádi, že mohou s textilem naložit smysluplně – řešíme
problém – KAM S NÍM? Obzvláště
nyní v souvislosti s velkým vánočním úklidem,“ vysvětluje Lenka
Jachninová.
Z části výtěžku podporuje POTEX
neziskové organizace – v současné době především finančně.
„Našimi hlavními partnery jsou
zatím Sdružení HE + PA a Pomocné tlapky, o.p.s. Tyto organizace
se zabývají výcvikem asistenčních

a vodících pejsků pro nevidomé
či hendikepované občany! Nyní
na podzim se naše podpora rozšířila na Klokánka Chabařovická
a v příštím roce se vrátíme k SOS
vesničkám, které jsme v minulosti
již podporovali. Nárazově podporujeme další organizace a dětský
tábor pro hendikepované děti atd.
Každým kouskem odevzdaného
textilu se na podpoře podílejí i občané – moc jim za podporu děkujeme“, říká ředitelka společnosti.

Kde najdeme kontejnery
v regionu?
„Snažíme se kontejnery umisťovat
do frekventovaných oblastí s dobrou dopravní dostupností – nejlépe autem, neboť víme, že nikdo
neponese desetikilový pytel pěšky.
Dalším aspektem, který sledujeme, je, aby místo bylo chráněné

Kde najdeme kontejnery
v regionu?
• Benice
• Jesenice Albert
• Říčany na třech místech – Penny +
Tesco parkoviště + za budovou
Policie u lékárny
• Uhříněves – u Normy a v ulici Pstružná
• Komerční zóna Průhonice – Česlice
u Alberta, Elektroworldu a u KIKA

i proti napadání záškodníky, což
je bohužel velký problém! Nejedná
se o jednorázové umístění, snažíme se místa sjednávat – s laskavým
svolením vlastníků pozemků – na
co nejdelší dobu. Orientujeme se
na Prahu a okolí abychom byli občanům co nejblíže! Zatím neplánujeme expanzi za hranici „Velké
Prahy“, naopak bychom v našem
regionu rádi zvýšili počet míst
s kontejnery a přispěli tak k pohodlí našich spoluobčanů“ dodává
Lenka Jachninová. Více se o POTEXu dozvíte na www.potex.cz.
Zbyněk Pokorný

všude doma
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Silvestrovská disco párty

ŠTIŘÍN – Gaučing,
restauring, klubing...
Přivítejme nový rok
aktivně a ve společnosti
dalších lidí. Na jeden
den v roce se rozlučme
s gaučem a zavítejme
vstříc kulinářským zážitkům
v restauraci nebo třeba
klubu, kde hraje pohodová
muzika. A nebo vyražte
s přáteli na speciální
Silvestrovskou disco párty
do Štiřínské stodoly!

Stop Gaučingu

Gaučing je nenáročné trávení
volného času. Fajnšmekr, jenž
má rád stereotyp by řekl, vrcholový sport budoucnosti. Základním sportovním náčiním
je totiž gauč. Hlavní činnost
při gaučingu spočívá v ležení,
klimbání, převalování, rozjímání, dřímání a spaní. Ke gaučingu se hodí se i další doplňkové
vybavení: televize a třeba pivo.
Balancování na okraji gauče při
natahování se pro brambůrky
je docela aktivní pohyb, protáhnete si ruce a nohy lépe než

www.stirinskastodola.cz
ubytování u Prahy, stravování
a pořádání akcí
• www.stirinskypivovar.cz
vlastní minipivovar - pivo
Magnát
• www.stirinskagalerie.cz
stálá prodejní výstava obrazů
Jaroslava Březiny
v leckteré tělocvičně. Gaučing
je zkrátka všezahrnující sport.
Ale pozor! My „gaučisté“ sportovat na Silvestra tentokrát nebudeme, uvědomujeme si, že je
zapotřebí zmobilizovat veškeré
své síly a prostředky k naplnění
změny, po které na sklonku roku
toužíme. Chceme se bavit jinak.
Jak můžeme přivítat rok 2012?
Ten nový rok, plný výzvy, energie, lásky a inspirace? Chceme
být hýčkáni, zároveň se radovat
a večer si užít plnými doušky.

Přestaňme lelkovat, běžme
mezi lidi, nechme zábavu
organizovat druhé
Silvestr se dá slavit na sto různých způsobů. Podpořte region,
ve kterém žijete, a oslavte Silvestr
a příchod nového roku v příjemné restauraci, baru nebo klubu,
ve společnosti přátel, rodiny, vynikajících pokrmů, zajímavého
programu a dobrého pití. Užijte
si aktivní program a pohodu, kde
se nebudete muset o nic starat...
Tým profesionálů Vám zajistí
uvolnění těla i ducha, bude Vás
tak čekat mnoho strávených hodin bez starostí. Nechte ostatní,
aby za Vás zorganizovali program kousek od Vašeho domova. Silvestrovská disco párty
v areálu Štiřínské stodoly začíná
samozřejmě v sobotu 31. 12. od
20.00 hod. Ale pozor, rezervace na tuto akci je nutná!! Raději

Nenechávejte je hladovět
VRANÉ NAD VLTAVOU – S přicházejícím zimním obdobím
se výrazně zmenšuje nabídka
potravy pro ptáky. Hmyzožraví
ptáci odlétají do teplých krajin,
neboť by u nás potravu nenašli.
Zrnožraví a plodožraví ptáci zůstávají, ale mají výrazně ztenčenou potravní nabídku, obzvláště
v letech s vysokou sněhovou pokrývkou. Můžeme jim pomoci přikrmováním, díky čemuž
máme během zimy možnost
spatřit z bezprostřední blízkosti
druhy, o jejichž existenci jsme
v létě neměli ani ponětí.
Kromě kupovaných krmítek a krmicích směsí si můžeme krmítka
vyrobit i sami:

1. Dřevěné krmítko
Krmítko umístíme v otevřeném
prostoru alespoň 1,5 m nad
zemí a alespoň 2 metry od nejbližšího stromu, aby byli ptáci
v bezpečí před predátory (např.
kočkami). Krmítko by mělo mít
stříšku a ohrádku okolo dna, aby
vítr semínka nerozfoukal. Do
krmítka sypeme nastrouhanou
housku (ne slanou!), semínka,
ovesné vločky, strouhanou mrkev, tvaroh, kousíčky masa, vše
nesolené. V žádném případě ale
nesmíme připustit, aby se z krmítka stal kuchyňský odpad, to
by ptákům mohlo leda ublížit.

2. Tukové krmítko
Můžeme ho vyrobit z kelímku od
jogurtu, květináče, kokosového
ořechu či šišky, záleží na naší
fantazii a vkusu. Do dna nádobky uděláme dírku, protáhneme
kousek drátku nebo vidličku
větve, abychom měli krmítko za
co uvázat. Rozpustíme lůj nebo
ztužený tuk, smícháme ho se semínky (slunečnice, mák, proso...)
či rozdrcenými oříšky. V okamžiku, kdy začne chladnout, ale ještě není ztuhlý, ho nalijeme do
nádobky. Po ztuhnutí pověsíme
dnem vzhůru za provázek nebo
drátek na větev stromu.
Pokud děláme krmítko ze šišky,
namočíme otevřenou šišku do
tuhnoucí směsi a dáme do chladu ztuhnout. Krmítka neumisťujeme na slunné místo, aby tuk
nezačal na slunci kapat.

Přikrmování ve volné přírodě:
• U řeky:
Zimní řeka nám nabízí jedinečnou
podívanou. Vychutnat si ji můžete
jak sami, tak s malými dětmi, které
v ptačím hašteření najdou rozptýlení. Obzvláště v tuhých zimách
se na nezamrzlé úseky řek stahují
ptáci ze širšího okolí. Navíc můžeme pozorovat vzácné hosty ze
severu, které se nám jindy v naší
přírodě spatřit nepodaří. Patří
mezi ně např. morčáci, turpani,

potáplice. Ani ptáci u řeky nepohrdnou nějakým tím soustem
navíc, které jim s sebou vezmeme
na zimní procházku. Chvíle u řeky
s pozorováním kachen či racků tahajících se o sousto patří ke krásným zimním zážitkům. I tady ale
musíme myslet na to, čím ptáky
krmíme. Nejlepší je měkké pečivo
(rohlíky na strouhání by mohly
ptákům poranit jícen).
• Na poli:
V místě, kde se vyskytují třeba
koroptve nebo jiní polní ptáci,
můžeme vytvořit jednoduchou
stříšku, která bude krmivo chránit před sněhem. Pod stříšku
můžeme sypat různá semena
(i plevelů).
Pokud byste měli zájem o jakékoli
další informace ohledně přikrmování ptáků v zimě, neváhejte se
na nás obrátit, rádi vám poradíme. Jestliže bude pěkně chladná
zima a zjistíme, že se k nám dostali severští zatoulanci, určitě se
s dalekohledem vypravíme k řece.
Nezapomeňte tedy sledovat naše
webové stránky a přidat se k nám!
Ekoporadna CEV Zvoneček
Mgr. Gabriela Dobruská
Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
Telefon: 257 762 036
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Web: www.cev-zvonecek.cz

Vánoční stromeček – symbol
vánočních svátků
Je velmi těžké říci, od kdy se
datuje původ vánočního stromečku. Nejstarší doklad pochází
z cechovní kroniky města Brém
z roku 1570 - o malé jedličce
zdobené jablky, ořechy, datlemi
a preclíky.
Roku 1597 zase ve švýcarském
městě Basileji obcházeli krejčovští tovaryši se zeleným stromkem plným jablek a sýra.
V 17. a 18. století se tento zvyk
začal šířit od města k městu, ale
pouze v zámožných rodinách
a šlechtických kruzích.

V Praze se vánoční jedlička poprvé rozsvítila roku 1812. Ředitel
pražského Stavovského divadla
Jan Karel Liebich ji postavil na
svém libeňském zámečku pro
své přátele.
Nový zvyk se začal prosazovat
jen pozvolna.
První stromečky byly zdobeny
jablky, ořechy, mandlemi, preclíky a pečivem.
Roku 1860 se poprvé na stromečku objevily lojové svíčky.
Ve své dnešní podobě je vánoční
stromeček mladým zvykem.

Venku tiše nasněží,
zvony zvoní na věžích.
Nejkrásnější ze všech nocí
chodí k lidem o Vánocích.
Ve sváteční světnici
voní čerstvé jehličí...
Stromek už je rozsvícený,
sluníčko se vrací k zemi

Na náměstí ve městech se umisťují velké vánoční stromy.
Jedním z nejslavnějších českých
vánočních stromů byl 24 m vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil
o Vánocích r. 1999 vatikánské
Náměstí sv. Petra.

hned vezměte telefon a vytočte
323 607 784 a stůl si zamluvte.
Co na vás čeká? Pivovarské dny
ve Štiřínské stodole se staly tra-

dicí. Za mixpultem DJ, z reprobeden disco 60. -80. let, z grilu
se k vám nese vůně šunky, ke
stolu nosí pivo Magnát, jedno

za druhým. Atmosféru dokreslují obrazy výtvarníka Jaroslava
Březiny. Ne jinak tomu bude i na
Silvestra. Užijte si ho!
PR

Postavy spojené s adventem
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení
pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod.
Myslí se zde na příchod Ježíše
Krista. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že
poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před
25. prosincem (který je hlavním
vánoční svátkem). A protože 25.
prosinec je každý rok v jiném dni
v týdnu, tak i 1. adventní neděle
má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne
24. 12. („štědrý večer“ je vigilie
- předvečer hlavního vánočního
svátku). Někdy se proto stává, že
poslední adventní neděle může
připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně
jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

30. listopad, den sv. Ondřeje
Prvním z adventních svátků byl
30. listopad. Tento den jednoho
z dvanácti apoštolů býval dnem
věštění, který se dnes spíše spojuje se Štědrým dnem. Například
na Slezsku lily v tento den dívky
olovo. Roztavily je na lžíci nad
svíčkou a přes klíč, jehož zuby
vytvářely kříž, rychle vylily do
studené vody. Z tvaru, ve kterém
olovo ztuhlo, se usuzovalo na to,
jaký jejich příští manžel bude:
štíhlý, tlustý, krásný, ošklivý, hrbatý... Ve tvaru olova však dívky
hledaly i symboly řemesel a usuzovaly na povolání budoucího
ženicha. Jinde dívky hledaly podobu budoucího ženicha ve vysekané díře v ledu, kde jim stíny
měly prozradit jeho zjev. Jinde
děvčata klepávala na dveře kurníku a pokud se jako první ozval
kohout, děvče se mělo v příštím
roce vdát. Pokud slepice, dívka
měla ještě rok počkat.

4 . 12. – Barborka čeká na
ženicha
Prvními lidovými tradicemi
opředený den byl 4. prosinec
– svátek svaté Barbory.
V předvečer tohoto svátku obcházely jednotlivá stavení Barbory - někde dívky, jinde vdané
ženy oblečené v bílých šatech, se
zastřeným obličejem, s metlami
a košíčky v rukou, někde se zvonečkem. Pro poslušné děti měly
v košíčku malý dárek (jablíčko,
oříšky), pro neposlušné byla po
ruce metlička. Počet obcháze-

jících Barbor závisel na regionálních zvyklostech. Většinou
byly dvě nebo tři, jinde se jich ve
stavení sešlo i šest. Tento zvyk se
udržel poměrně dlouho, ojediněle setrvává dodnes.
Na svatou Barboru dávají do
vázy vdavek chtivé dívky napučenou třešňovou větvičku a čekají, že když do Vánoc rozkvete,
mohly by se do roka vdát. Ale
pozor! Větvička se musí trhat až
po setmění, musí se dát na teplé
místo a každý den zalévat mírným prsknutím. Na kterou stranu se větvička otočí, z té strany
přijde ženich.

5. proSince – Mikuláš
Nejznámější a dodnes hojně
udržovaný je svátek svatého Mikuláše - 6. prosince.
Tento zvyk mající svůj původ
v žákovském obyčeji z 15. století
- v tzv. chození s biskupem, slavném a honosném průvodu - se
časem změnil v lidovém prostředí
v obchůzku Mikuláše doprovázeného dalšími postavami, z nichž

mnohé byly totožné s masopustními (klibna, kozlík, husar). Ani
tato forma nebyla konečná, a tak
v podvědomí lidí je spojen předvečer tohoto svátku s obchůzkou
Mikuláše v doprovodu anděla
a čerta, kteří hodným dětem nadělují ovoce či drobnou hračku,
zatímco děti neposlušné mohou
očekávat vyšlehání metlou od
čerta, či nadílku v podobě brambor, polínek a uhlí.
Mikulášské obchůzky byly již od
17. století zdrojem rozporuplných názorů. Zatímco na jedné
straně byl chválen zvyk obdarovat poslušné děti, na straně dru-

hé bylo razantně odsuzováno
přílišné strašení čertem a smrtí.
Tradice mikulášské nadílky získala velmi brzy celonárodní
charakter, který setřel regionální
odlišnosti. Mikulášská tradice
je věčně živá, a to ve městě i na
vesnicích, kde chodí masky čerta, anděla a Mikuláše a rozdávají
dětem dárky - většinou pamlsky.
Velmi starým zvykem, vymizelým počátkem našeho století,
bylo honění dětí Ambrožem
kolem kostela 7. prosince. Ambrož oblečený v košili, na hlavě
černou čepici s tylem kryjícím
obličej, držel v ruce koště polepené bílým papírem a uzlíček
s cukrovím. Za soumraku se objevil u kostela a z uzlíčku občas
upustil nějaké cukroví. Tím přilákal děti, které pak honil koštětem kolem kostela. V našem kraji
je tento zvyk znám především
z Mělníka.

13. prosince uklízí Lucie
Tento svátek je ve větších městech téměř zapomenutý. Avšak

Valašskem i některými dalšími
kraji dodnes obchází tajemné
bílé postavy, kterým se říká Lucky. Patrně si ani neuvědomují,
že jdou poněkud nevhod. Před
změnou juliánského kalendáře na gregoriánský totiž chodily
až 23. prosince, kdy už mohly
jednak trochu upít noci, jednak
plnit své poslání, totiž trestat
nepořádek v domácnosti. V den
svaté Lucie musely být domy
jako ze škatulky, jinak se prý dotyčná neznala. Dnes chodí Lucky
trochu brzo - většina domácností má předvánoční úklid teprve
před sebou.

Kupte přání a pomůžete potřebným
Vánoce se pomalu blíží. Chcete
mít letos krásné originální vánoční přání a ještě pomoci zdravotně znevýhodněným ve vašem regionu? Prvního listopadu
zprovoznilo občanské sdružení
Náruč internetový obchod www.
os-naruc.webnode.cz, na němž
si můžete vybrat a zakoupit vánoční přání, které vytvořili lidé

s mentálním, duševním i kombinovaným onemocněním.
V budoucnu na tomto e-shopu
naleznete i výrobky z chráněné
dílny, resp. výtvarného ateliéru
Náruč. Tato originální vánoční
přání, která nám darem vytiskla tiskárna Repro-servis z Velké
Chuchle, budete moci zakoupit
v našem regionu i na vybraných

vánočních trzích a u drobných
prodejců, kteří budou nezištně tato přání prodávat ve svých
provozovnách. Více naleznete
na webových stránkách www.osnaruc.cz nebo přímo v denním
stacionáři v Dobřichovicích či
kavárně Modrý domeček v Řevnicích, kam jste srdečně zváni.
Šárka Hašková, PR manažerka OS Náruč
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Jak vybrat běžky?

Máte staré běžky se zbytky
skluznice, dodřenými či
kulatými hranami a vázáním,
které již mnoho důvěry
nevzbuzuje, nebo žádné
nemáte, ale rádi byste si
je pořídili? Poradíme Vám
s jejich správným výběrem…

Je mnoho hledisek, na která je třeba při výběru vhodných běžeckých
lyží pohlížet, a orientace v nabízeném spektru je mnohdy složitá.
Podívejme se tedy na pár stručných zásad, na co si dát pozor a jak
k výběru běžek přistupovat.
Tím základním předpokladem je
Vaše výkonnost. Stanovit si tzv. cíle
a limity ve vztahu ke svým dovednostem, zkušenostem, perspektivám, ale také frekvenci, v jaké
budete lyže využívat. Pak už jen
vybíráte kategorii, která je pro Vás
aktuální – tzn., jestli potřebujete
lyže k účelům sportovním (soutěžním), výkonnostním (tedy jsteli tzv. hobík, který najezdí hodně
kilometrů a občas si i zazávidí,
nebo je Vaším cílem spíše lyžování v rovině turistické a rekreační.
S odpovědí na uvedené otázky také
úzce souvisí také volba terénu, po

kterém se budete pohybovat. Tj.
upravené tratě, nezpevněné cesty,
strmé svahy hor apod., což bude
jedním z rozhodujících kritérií při
výběru Vašich lyží. U sportovního
pojetí běhu na lyžích ještě vzniká
komplikace, že potřebujete volit
lyže dle techniky běhu – klasický
způsob či volný styl (bruslení).
A v neposlední řadě pravděpodobně budete řešit i otázku, kolik do
běžkařského vybavení investovat.
V úvodu zevrubného seznámení
s jednotlivými modely běžeckých
lyží si řekněme, že většina předních výrobců rozlišuje zejména
těchto 7 základních: lyže – závodní, sportovní, rekreační (turistické), fitness (nordic croussing),
junior, dámské a back country.
• ZÁVODNÍ a SPORTOVNÍ – sám
název již napovídá, že se jedná
o kategorii lyží, které jsou určeny
především lyžařům, účastníkům
vrcholových či výkonnostních
soutěží. Jestliže nemáte odraz
i skluz precizně zvládnuté, budete se na nich s největší pravděpodobností jen trápit. Tyto kategorie
lyží jsou vhodné do upravené stopy. Délka lyží pro klasický způsob
běhu se volí o 20 až 30 cm delší,
než je výška postavy závodníka.

U lyží pro bruslení volíme délku
přibližně odpovídající výšce postavy nebo o cca 10 cm vyšší. Šířka
závodních lyží je dána především
tvarem konkrétního modelu a pohybuje se v rozmezí 40–45 mm.
Vzhledem k vysokým nárokům na
kvalitu závodních lyží se používají
při jejich výrobě především špičkové materiály, které jsou drahé
a od toho je odvislá i jejich cena.
Chcete-li mít takový materiál, tak
zpravidla začínáte na ceně okolo
10 tisíc Kč a stoupáte výše.
Podíváme-li se na nabídku sportovních modelů, zde se můžete
setkat i s tzv. Combi běžkami.
Tento model lyží je vítanou variantou pro ty jedince, kteří chtějí
mít pouze jedny univerzální běžky, na nichž mohou bruslit, ale
i jezdit klasicky. Délka Combi běžek se doporučuje cca 15 cm nad
výšku lyžaře. Sportovní lyže mají
oproti závodním speciálům nespornou výhodu v podstatně nižší pořizovací ceně. Naproti tomu
jejich nevýhodou je skutečnost,
že jsou také znatelně těžší.
• REKREAČNÍ – pravděpodobně
nejprodávanější kategorie běžek.
Rekreační lyže jsou od závodních a sportovních již na první

pohled rozeznatelné větší šířkou.
S přihlédnutím k používaným
materiálům při jejich výrobě jsou
také mnohem těžší. Šířka lyže se
pohybuje v rozmezí 46–54 mm.
Nespornou výhodou je ovšem
fakt, že i horní hranice šířky – tedy
54 mm ještě umožňuje pohodlnou
a bezproblémovou jízdu ve vyfrézované strojové stopě. Velmi důležitou předností rekreačních běžek vůči závodním a sportovním
je možnost bezpečné a pohodlné
jízdy i mimo upravené tratě v lehkém terénu, aniž byste se museli
obávat jejich poškození. Ceny lyží
v uvedené kategorii začínají cca
na 1 000 Kč, ale běžně se prodávají
modely vyšší úrovně, které mohou
být dražší než základní z kategorie
sportovních. Záleží na technologii
a materiálech použitých při výrobě konkrétního modelu.
• JUNIOR – vyrábějí se v kratších
délkách pro mladší lyžaře. Začátečníkům vyhovují spíše lyže
širší a kratší. Důvodem je jejich
lepší stabilita. Zkušeným mladým lyžařům (dětem) kupujeme
zásadně lyže užší a o cca 15 cm
vyšší než je výška jejich postavy.
Přibližně od 10 let věku dítěte se
již u dětských běžek řídíme stej-

nými pravidly jako při výběru
lyží pro dospělé.
• DÁMSKÉ – pokud nacházíme nějaké rozdíly, tak především v tvrdosti a designu, čímž se přizpůsobují ženám.
• BACK COUNTRY – na lyžích
back country se tolik neběhá, spíše se rychleji chodí. Jedná se o lyže
robustní stavby, které mají ocelové hrany, jsou širší a velmi odolné, což je předurčuje k pohybu ve
volném terénu po zasněžených
pláních a kopcích. Tato kategorie
se nachází na pomyslné hranici
mezi lyžemi běžeckými a skialpinistickými. Odborníky doporučovaná délka těchto lyží je 10–15cm
nad výšku postavy lyžaře. Delší
lyže se sice méně boří, ale jsou

hůře ovladatelné při sjezdech, což
může způsobit nepříjemné problémy především u méně zkušených jedinců. Tvarem jsou hodně
podobné a připomínají moderní
sjezdové lyže carvingového typu.
Jejich cena se pohybuje spíše ve
vyšších patrech nabídky.

Doporučení závěrem:
Při výběru vhodných lyží se poraďte s odborníkem, v ideálním
případě ve specializované prodejně se zaměřením na běžecké
lyžování. Návštěva takového obchodu se Vám vyplatí z několika
důvodů. Získáte mnoho důležitých informací a odbornou pomoc při výběru vhodného typu
lyží.
Mgr. Jana Stejskalová

Pojdte, budeme si hrát

Pejsek není vánoční dárek, pejsek je na celý život

Blíží se vánoční svátky. A co
dáme dětem pod stromeček. Taková malá, rozkošná živá věcička
(od nového zákona už živý tvoreček) je přeci úžasná. A tak hurá
na internet. A tam se to jenom
hemží inzeráty. Prodám pejska
s PP (průkazem původu), bez
PP, křížence, kříženečka, roztomilého pejska, kočičku... Chcete pejska anebo fenečku? Za 5
tisíc či 5 stovek. Všechno máme
a prodáme. A tak po Vánocích,
i před nimi, potkáme nové natěšené majitele štěňat i koťat.
Jako jedna známá. Fenka jim
zemřela, lépe řečeno musila
být uspána, protože byla pro-

lezlá zhoubnými nádory. Tak
trochu přehlédnutými. Rodina
na ni jednoduše neměla moc
času a fenka valnou část svého
jedenáctiletého života strávila
osaměle na malé zanedbané zahrádce. Nikdo se o ni ani o její
maminku valně nestaral. A když
maminka odešla do psího nebe,
zůstala osamělá a nemocná. Dospělí členové rodiny zaměstnaní, většinou i po večerech, děti
ve škole a v různých mimoškolních aktivitách do pozdních odpoledních hodin. Nikdo moc nevěděl, jak se s takovým pejskem
má zacházet. Když i fenka odešla
za maminkou, rozhodli se, že si

opatří pejska. I přišlo do rodiny
tříměsíční roztomilé štěňátko,
kříženeček, nalezený na internetu a zakoupený u hodné paní
za pětistovku. Problém zůstává:
nikdo nemá čas se o ně starat
a rodina stále moc neví, jak se
s takovým tvorem zachází. Má
být jakousi náplastí pro dcerku
na „prázdnou zahradu a domek“
na okraji Prahy. Ta hodná paní
samozřejmě nezkoumala okolnosti (asi ji to ani nezajímalo
– proč taky) a pejsek byl zakoupen přes varování ostatní rodiny
zapálených pejskařů.
A co bude dál? Stane se jedním
z pejsků, kteří v dubnu skončí

v útulcích? Bude osamělý a stane se z radostného štěněte smutný dospělák? Kdoví. Budeme mu
držet palce a lze jen doufat, že
se jemu i ostatním „dárkům pod
stromeček“ život nezkalí. A noví

majitelé i ti, kteří prodavají pejsky za pětistovku, by měli vědět,
že podle nového zákona už pejsci a kočičky nejsou věc, ale živý
tvor. Zanedbání a týrání – což je
do jisté míry totéž, bude tedy na

pováženou. Pejsek i kočička, jakož i jiné domácí zvířátko, není
anebo by nemělo být jenom na
Vánoce, ale na celý jejich život.
A ten může trvat i 12 – 13 let!
Jana Ondráčková, Radějovice

Školní předvánoční atmosféra

OLEŠOVICE – Ve škole i na internátě si v tuto dobu o Vánocích společně často povídáme. Nevynechali jsme ani vánoční téma – pečení
vánočního cukroví a perníčků.
To patří k jedné z nejkrásnějších

tradic Vánoc, tato tradice začala
vznikat v 16. století. U nás ve škole v Olešovicích jsme se do pečení
perníčků dali dne 24. listopadu.
Do pracovního workshopu pod
vedením zkušených perníkářů

Snad každé dítě si přeje pod stromeček nějaký určitý dárek a je
velmi zklamané, když nenajde
v balíčku to, co si přálo! My vám
pomůžeme jejich sen splnit. V prodejnách jsou k dispozici katalogy
s dopisem Ježíškovi, nechejte děti

prolistovat katalog a budete znát
jejich přání. Kompletní katalog je
i na stránkách www.bambule.cz
Například módní salon TEACUP PIGGIES! Sada obsahuje
1 mluvící prasátko, které může
předvést módní přehlídku se
světlem i zvukem. Sada
obsahuje všechny potřebné doplňky jako pro
profesionální přehlídku
– další oblečení pro prasátko se dají dokoupit
samostatně v prodejnách BAMBULE Království hraček.
BAMBULE Království
hraček nabízí další skvělé
hračky pro tvořivé děti!
BAMBULE nemusí být
jen to cosi střapatého,

z Nymburka se zapojili všichni
žáci, s velkým zaujetím vyváleli
těsto, vykrajovali různé tvary vánočně zaměřené, pekli, zdobili
nejen bílkovou polevou a cukrářskými ozdobami, ale i mašličkami. A tak celá škola byla provoněná typickou vůní perníčků.
Chtěli bychom, aby nám perníčky vydržely až do Vánoc, ale
už při jejich pečení jsme ujídali
a olizovali našlehaný sníh.
Byla to velmi pěkná akce. A co
ještě nového ve škole v Olešovicích? Naši nejmladší spolužáci
dokončí plavecký výcvik v Aquaparku v Čestlicích, připravujeme
se na vánoční besídku a radujeme se z druhého vydání vlastních
kalendářů na rok 2012, do kterého vám přejeme jen to nejlepší.
Žáci ZŠ Olešovice

Vánoční nabídka!

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

co míváte na čepici, BAMBULE
může být také něco, kam vejdete a už se Vám a ještě více Vašim dětem nebude chtít odejít.
www.bambule.cz

BAMBULE Dolní Břežany,
Pivovarský Dvůr, Pražská 636
Po-Pá: 9 – 19 hod.
So-Ne: 9 – 18 hod.
BAMBULE HyperAlbert,
1 patro, Průhonice/Čestlice
Po-Ne: 9 – 21 hod.
Dětský koutek s profesionální péčí
BAMBULE OC CHODOV,
Roztylská 2321/19, Praha 4
Po-Ne: 9 – 21 hod.

Vezmi tužku nebo žlutou pastelku a na obou stranách kabátku andělíčka spoj vždy body od 1 do 8,
potom celého andílka vybarvi pastelkami. S pomocí někoho dospělého anděla vystřihni, v místech přerušované čáry udělej záhyby, kápni trochu lepidla mezi přední a zadní díl u hlavy a slep je k sobě. Získáš tak
hezkou ozdobičku, kterou si můžeš postavit na stůl nebo dokonce pověsit na stromeček.
Kresba: Božena Gasparová, ZUŠ Radotín

12

vánoční příloha / inzerce

www.nasregion.cz

Papírnictví a výtvarné potřeby

Za dárky
do Dolních Břežan

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:
papirnictvi-ym@email.cz
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V Dolních Břežanech můžete pohodlně a rychle nakoupit
a občerstvit se v místních podnicích nebo procházkou v parku.
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

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 francouz-

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

městí. O pár kroků dále směrem
k obecnímu úřadu najdete 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. V centru rovněž
najdete sídlo realitní kanceláře
Remax. 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.

Zveme Vás do naší prodejny
s dětskou zdravotní obuví

Pro zdravé nožičky od nás botičky
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

Kde nás
najdete?

ského 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 ná-
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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

• plavání rodičů s dětmi do osmi let
• aquaerobik
• dětské oslavy
• rodinné plavání
• prázdninové intenzivní kurzy
• příměstské kempy

TIP na vánoční dárek – poukaz na kurz plavání

ření
Digitální mě ace
výběru matr

Domus
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VAŠE REALITNÍ
NÍ KANCELÁŘ
Pražská 709, Dolní Břežany
(nad Českou spořitelnou, a.s.)

www.re-max.cz/domus, tel: 241 402 654

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel,
inteligentní systémy a vypínače
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světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz
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Pivovar Velké Popovice
a restaurace Velkopopovická Kozlovna

pořádají dne 11. prosince 2011

Soutěž o nejlepší vánočku

Čtvrtek 8. 12. 2011 • JV 25
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Tipy na
vánoční dárky

Přijďte a podělte se s námi o Váš rodinný recept
na oblíbenou vánočku.
Vítězsoutěže bude odměněn a recept zveřejníme
v příštím čísle Velkopopovického
zpravodaje a na stránkách www.pivovar.kozel.cz
Váš Velkopopovický Kozel

Pravidla soutěže
9:00–11:00 Přihlášení vánoček do soutěže
• Pro přihlášení do soutěže je nutné přinést celou upečenou vánočku
do restaurace Velkopopovická Kozlovna v neděli 11. prosince od 9:00 do 11:00 hodin.
Hosteska si převezme od zhotovitele/ky vánočku a kontakt a přiřadí
vánočce identifikační číslo.

12:00–16:00 Hodnocení vánoček:
• Vánočky se pod identifikačními čísly budou hodnotit v restauraci Velkopopovická
Kozlovna od 12:00 do 16:00 hodin. Do hodnocení se bude moci zapojit každý
příchozí. Každý obdrží 3 žetony, kterými může ocenit jednu, dvě nebo tři
vystavené vánočky. Jedné vánočce je možné dát 1 až 3 žetony. Hodnotit se bude
chuť a vzhled vánoček. Vánočka s nejvíce žetony vyhrává. Doporučujeme
hlasujícím setrvat až do vyhlášení výherců soutěže, kdy bude vylosován i jeden
výherce z řad hlasujících.

16:30 Vyhlášení nejlepší vánočky:
• Vyhlášení nejlepší vánočky (1., 2. a 3. místo) podle počtu získaných žetonů
proběhne v 16:30 hodin na nádvoří pivovaru. Zhotovitelé nejlepších vánoček
získají:
za 1.místo: 24 piv Velkopopovický Kozel dle vlastního výběru, dárkový balíček
z Kozlího obchodu a poukaz do Velkopopovické Kozlovny
za 2: místo: 24 piv Velkopopovický Kozel dle vlastního výběru a poukaz do
Velkopopovické Kozlovny
za 3. místo: 24 piv Velkopopovický Kozel dle vlastního výběru a poukaz do
Velkopopovické Kozlovny

KOŠE PLNÉ ITALSKÝCH DOBRŮTEK!
PRODEJNY:

• Zároveň budou slosováni všichni, kteří se zapojili do hlasování, a jeden výherce
obdrží sadu originálních kozlích půllitrů.
• V případě, že bude kterýkoliv z výherců mladší 18let obdrží místo produktů
pivovaru alternativní výhru ve stejné hodnotě.

...VÁŠ OBCHOD
S ITALSKÝM VÍNEM
A POTRAVINAMI

Strakonická 1, Praha 5
Ovocný trh 12, Praha 1
Národní obrany 29, Praha 6
Květnové nám. 34, Průhonice
darkovekose@winemarket.cz

INZERCE

Vánoce mohou chutnat i bez lepku

Vánoce mohou být kouzelné
a takové, jaké je máte rádi, i s bezlepkovou dietou. Nenechte se
omezovat nesnášenlivostí vašeho
těla vůči lepku a užijte si bezlepkové Vánoce. Pochutnat si můžete například na vánoční bábovce
a vánočním pečivu. Nenechte se
připravit o vánoční dobroty, které
k vánocům neodmyslitelně patří.
Zajímáte-li se o alternativní stravování, jsou potraviny bez lepku
i pro vás skvělou možností, která

nezatíží váš organismus. S jejich pomocí snadno zkvalitníte
a obohatíte gurmánskou stránku
vašeho života. Zejména období vánoc je pro tělo velká zátěž
a právě prostřednictvím speciálních vánočních bezlepkových
produktů mu můžete výrazně
ulevit a nejkrásnější svátky si
můžete naplno užít. Kompletní
sortiment a další informace nejen o vánočním zboží naleznete
na www.elepek.cz.

Šťastné a veselé
bezlepkové
www.elepek.cz
Váš bezlepkový e-shop! mob.: 608 142 219

NÁTĚROVÉ HMOTY
PRO DŮM, ZAHRADU A AUTO
Otevřeno: Po - Pá 8 – 17 JESENICE,
So 8 – 12 Budějovická 637
e-mail: barlak@centrum.cz
tel.: 241 932 606

ĉÕiiÛÄiÛĉÀß
ĉÕiiÛÄiÛĉÀß
â?>âĐâ>«ďâič
â?>âĐâ>«ďâič
>«ďiii
>«ďiii
`jÛ?ćÃÛ?ÌÞ
`jÛ?ćÃÛ?ÌÞ
>ÖÃ«ĉÄßÀÓä£Ó
>ÖÃ«ĉÄßÀÓä£Ó

NEOBVYKLÝ DÁREK K VÁNOCŮM
ZKUSTE NĚCO S CESTUJ DOMA!
 Pobyty v Praze za super ceny - výběr z webu nebo dle Vašeho přání a peněženky
 Rodinné akce v Praze - darujte zážitkový den celé rodině ☺
 Pro manželky, maminky, milenky, dcery, kamarádky - zážitkové dny ☺

a snowﬂake

a snowman

Objednávejte přímo na webu nebo nám napište Vaše přání
- rádi Vám připravíme certiﬁkáty na míru
E-mail: info@cestujdoma.cz www.cestujdoma.cz 602 288 175
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sýýroové fondue
sýrové
sýro
fondu
fondu
ond e
raclette
pronájem sad
na fondue
a raclette
sýrové mísy
dárková balení
výběr dalších
švýcarských specialit

Budějovická 1111
1116,
166
252 41 Jesenice u Prahy
Tel: +420 602 696 412
info@swisscheese.cz

sledging
skiing

Všem našim zákazníkům děkuji za jejich přízeň v uplynulém roce.
Přeji Vám klidné Vánoční svátky a pevné zdraví a spokojenost v roce 2012.

HODINÁŘSTVÍ – KLENOTNICTVÍ Ing. Petr Dvořáček
Areál supermarketu Albert v Jesenici

Ï TIP NA DÁREK Ï

Ï nové kolekce náramkových hodinek PRIM, CASIO, OLYMPIA, SECCO, LACERTA, VP, JVD
Ï zcela nové kolekce zlatých, stříbrných a ocelových šperků, včetně modelů osazených krystaly
Swarowski Crystalized®
Ï nástěnné hodiny, budíky, stolní hodiny, stopky, minutky, meteostanice, barometry
Ï mimořádně široký sortiment baterií do hodin, hodinek, hraček, měřících přístrojů a váh,
glukometrů, teploměrů a naslouchadel, dálkových ovladačů, atp.
firem ENERGIZER®, PANASONIC® a GP®
Ï sběrna fotoprací a výdejní místo CEWE/FOTOSTAR
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 9 – 13 14 – 18 hod., Sobota 9 – 12 hodin
Stříbrná 10.-11.12. a zlatá neděle17.-18.12. otevřeno 9 -16 h.
Last minute v sobotu 24. 12. otevřeno od 8 do 12 hod.
Tel.: 603 446 507 Tel.: 241 930 198
E-mail: hodinyjesenice@seznam.cz
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www.nasregion.cz

Vá n o c n í burza
• 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. Nafukovací
kola, 5bodový bezp. pás, odnímatelné
madlo, prací potah, brzda na rukojeti,
velký nákupní košík, váha 15 kg, 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, 1 500 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 Kč/
ks, velkou šatní skříň (máme dvě, tak
buď bílou, nebo dřevo – obě ve velmi
dobrém stavu) 10 Kč, funkční lednici
Calex s menším mrazákem v horní části
200 Kč, komb. sporák (plyn+el.trouba)
starší, ale funkční 200 Kč, dětskou jídel.
židli Neonato multiplo s novým bavlněným polstrem 900 Kč, odvoz nezajišťuji.
Tel: 608 481 933. Krhanice.
• 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 krátký 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. Tel: 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. Tel: 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 masivu. 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 25x8 cm, hmotnost ﬁgur 3–6,5kg.
Preferuji os. odběr. Cena 42.000 Kč. Tel:
731 470 039.
• 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, 5x
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 1.300 Kč, nyní
350 Kč. Více info na lemato@seznam.cz.
• Prodám nový nepoužívaný snowboard,
pouze rozbalený. Výška 160 cm. Cena
2.000 Kč, foto možné dodat po dohodě.
Tel: 725 091 554. DrBarchy@seznam.cz,
možnost 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 všech-

ny znaky salašníků. Odběr kolem Vánoc,
Praha 5-Slivenec. Tel: 604 974 294.
• Prodám kočárek Patron za 2.000 Kč,
dětskou autosedačku do 13 kg za 400 Kč,
Fischer kolotoč hrací nad postýlku
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 6 let cena dohodou. Tel: 602 767 882,
Sluštice.
• Prodám 2 péřové prošívané deky a 2
péřové polštáře – nové, pěkné oblečení
na chlapce 10–12. Tel: 721 479 885.
• Prodám televizi značky Sony, 103 cm
úhlopříčka, projekční, ovladač i tv 100%
funkční. Rozměry: úhlopříčka obrazovky
103 cm, úhlopříčka tv celkem 132 cm,
hloubka (měřeno uprostřed v nejširší
části) 51 cm, délka 92 cm, výška 99 cm.
Cena 3.800 Kč. Tel: 775 126 445, miska.
to@seznam.cz.
• Prodám NOVÝ elektrický obojek proti
štěkání, se zárukou. Obojek reaguje na
vibrace, ne na zvuk. Při štěkání pejsek
dostává elektrické impulzy. Jejich intenzitu lze nastavit v 5 úrovních. Je vhodný
spíš pro menší plemena. Cena 1.200 Kč.
Tel: 775 126 445, 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:
Český 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.
• Prodám novou menší kabelku GUESS.
Barva hnědá. Foto zašlu emailem. Cena
500 Kč. lenour@seznam.cz.
• Prodám klec na středně velkého
papouška o rozměrech (vxšxh cm):
92x75x43, včetně dřevěného bidla. Dvířka z boku, z horní strany možno otevřít
pro volný výlez papouška. Rošt k propadávání nečistot na dno klece. Tel:
602 742 340 .
• Prodám minivěž Philips se dvěma
reproduktory. Původní vybavení CD trojměnič, dvě kazetové mechaniky a rádio.
Funkční rádio a jedna kazetová mechanika. Tel: 602 742 340.
• LEVNĚ PRODÁM velké množství zachovalého oblečení po 1 chlapci 0–7 let cca
do velikosti 128 (např. trička od 20 Kč,
mikiny od 30 Kč, kalhoty od 40 Kč apod.).
Možno si vybrat i přímo na místě v Tursku. Tel: 604 928 663.
• Prodám lyže ROSSIGNOL CARVE
170 cm s vázáním SOLOMON a lyžařské
boty SOLOMON 3 přezkové, velikost 24,5,
tmavě modré. Cena dohodou = levně.
Dále nabízím kontrolní pokladnu Sanyo
a semišový pánský kožich hnědý vypasovaný, menší velikost. Podrobnosti na tel:
603 970 966.
• Nové pánské lyžáky TecnoPro ST 50,
velikost 44, černá + bílá barva. Vnitřní
bota Comfort Fit se výborně přizpůsobí
tvaru nohy. Velcro pásek dodává sportovní vzhled a lépe drží nohu v botě.
4 plastové macro přezky, 360° Power
Strap. Flex index: 50. Záruka do 6. 3.
2012! Cena 2.800 Kč. Tel: 723 744 938,
triptrik@seznam.cz (Petra H.)
• Dámský neopren BodyGlove, 3 mm, velikost M (36/38), dlouhý rukáv, dlouhé nohavice, černý, anatomicky tvarovaný. Použitý byl pouze 3x ve sladké vodě (tj. je jako
nový) + kukla Mares, 3 mm, velikost S,
úplně nová (nenošená), černo-šedo-mod-

rá. Cena za vše 3.200 Kč. Tel: 723 744 938,
triptrik@seznam.cz (Petra H.).
• Piknikový koš – proutěný se zavíracím
víkem. Obsahuje sadu nádobí pro 4 osoby (4 porcelánové talíře, 4 skleničky na
víno, 4 kovové příbory). Nový, nepoužitý
(dárek, který u nás nenašel uplatnění :)).
Cena (za koš, vč. obsahu) 900 Kč. E-mail:
triptrik@seznam.cz. Tel: 723 744 938
(Petra H.).

cha na ležení béžová s modr. pruhy. Od
narození. Součástí: originál nánožník
Teutonia, vložné tašky (tašky po vyndání
tvrdé desky, mohou sloužit jako fusaky
pro první rok), pláštěnka Teutonia originál, clona proti slunci, síťka proti hmyzu.
Stav – pěkný. PC 24.900 Kč, nyní jen
8.900 Kč. Tel: 773 525 230, Klánovice.
• Prodám dětskou autosedačku, cena:
800kč, kočárek Deltim sport, cena:

• Mixér TESCOMA – ruční, multifunkční.
5 různých nástavců pro snadné a rychlé
míchání, šlehání, sekání a odstřeďování
pokrmů, nápojů atd. Vyrobeno z odolného
plastu, čepele z nerezavějící oceli. Opatřeno praktickým oddělovačem vaječných
bílků. Vhodné do myčky. Stav: nové, nepoužité (dárek). Cena: 260 Kč. E-mail:
triptrik@seznam.cz. Tel: 723 744 938
(Petra H.).
• Prodám kočárek zn. BABYPOINT, dvojkombinace, po jednom dítěti, koupený v r.
2009, vínovočerná barva, dobře ovladatelný, kolečka nafukovací, přední kolečka
se dají zabrzdit, aby se neotáčela, pláštěnka zdarma, pod kočárkem je nákupní
košík, potah se dá dobře ošetřovat, cena
2.500 Kč. Tel: 606 575 665.
• Prodám 2 bílé dresy fy Grishko vel.
5–6 a 7–8 let, 2x piškoty vel. 29, 2x dívčí
brusle (bílé kožené vel. 31, skořepinové
vel. 29–31). Dětskou dřevěnou ohrádku
„Honzík“. Přátelské ceny dohodou. Neubergová. Tel: 604 682 089. E-mail: neubergova@fd.cvut.cz.
• Prodám kombinovaný kočárek FX Baby
Smile červené barvy za 4.900 Kč. Po 1
dítěti. V ceně kočárku je podvozek na čtyřech stejně velkých nafukovacích kolech,
hluboká vanička s nánožníkem, sportovní
sedačka s nánožníkem, brašna na řídítka,
autosedačka s adaptéry a nánožníkem,
pláštěnka, síť proti hmyzu. Petra Dušánková, Tursko. Tel: 604 740 903, petra.dusankova@centrum.cz.
• Prodám pro DVOJČATA něm. kočárek
TEUTONIA TEAM ALU. Kupován nový.
Barva: tmavě modrá, světle modrá, plo-

5.000kč, vše po jednom dítěti, vše jako
nové, velmi dobrý stav. Dále nabízím
dětskou postel s roštem, ještě zabalenou
v krabici, cena: 4.500kč, nevhodný dárek,a rotoped s měřičem pulsu do 100kg
za 1500kč, volejte 723773087 nebo
773058601
• Prodám nastavitelné dívčí brusle zn.
Roces, vel. 25-29, dvě přezky, bílá barva,
uvnitř červená, vč. orig. krabice, běžné
opotřebení, cena 290Kč, tel. 737 766665,
Roztoky
• Prodám maxi plastový traktor-bagr,
rozměr hračky 69x28x34 cm, vyroben
z odolného barevného plastu, český výrobce, vpředu a vzadu bagrovací lžíce
(vzadu sundávací). Pevná konstrukce, lze
použít i jako odrážedlo. Perfektní stav, bez
známek opotřebení, cena 390Kč. Kontakt
737 766665, Roztoky.
• Prodam endurovou bundu a kalhoty
velikost 50 na výsku 180 cm barva černo
modra málo nošeno tel. 728113942
• Prodám dámské brusle bílé velikost č.5
nošeny jednu sezonu cena 500kč,dětské
nafukovací značkové boby s pumpou
cena 300 kč tel. 724 992 342
• Prodám sportovní kočárek zn. Knorr,
pevná konstrukce, dobře odpružená, velká plocha na spaní, nastavitelné madlo.
V ceně taška, nánožník a pláštěnka. Cena
2000Kč (původní 8000), tel. 737 766 665,
Roztoky.
• Prodám zánovní celodřevěné sáňky
s textilními popruhy na sedáku a kovovými lyžinami, včetně popruhu na
tahání, délka 125 cm. Cena 850 Kč.
Možno zakoupit i dřevěnou ohrádku na

sáňky za 150 Kč (i samostatně). Kontakt
737 766665, Roztoky.
• Nabízíme zachovalé sportovní vybavení,ceny je možno dohodnout: 1. Dětská
běžecká souprava-lyže Sporten Polar ST
50 délka 140cm, vázání BRN, hole Swix
100 cm, boty Thinsulate vel. 22 cm, cena
300 Kč 2. Chlapecké černé brusle BotasJunior 100 vel. 22cm, brusle Tornádo
cena 300Kč 3. Lyžařské boty Dalbello
duoﬂex DX507 černé vel. 25,5 cm cena
400Kč tel. Jesenice 602181188
• Nabízíme zachovalé sportovní vybavení,ceny je možno dohodnout: 1.Pánské sjezdové lyže klasik Blizzard CS30
dl.192cm,vázání Marker M31 cena 500Kč
2.Dámské sjezdové lyže klasik Blizzard
SX10 dl.185cm,vázání Marker M28 cena
500Kč 3. Lyž. boty Dalbello comfort FX5.3
černé vel. 27,5 cena 500Kč 4. Pánské
brusle Bauer impact 100 černé vel. 42,5
cena 500Kč. Jesenice tel. 602 181 188
• Nabízíme zachovalé sportovní vybavení, cenu je možno dohodnout: 1.Inline
brusle Roces, černá skořepina vel. 42 vč.
přísl. a chráničů cena 500 Kč tel.: Jesenice 602181188
• Prodám těhotenské kalhoty dvoje lacláče velikost 36 a 40 modré barvy a zelené manžestrové.Dále dvoje kalhoty ze
širokým pásem na rostoucí bříško modré
džíny a hnědé manžestráky vše nošeno
1měsíc do porodu koupeno ve značkovém obchodě.Každý kus za 500kč.Dále
prodám dětskou klokanku na miminko do
váhy až 16,5kg nová nepoužívana značka
INFANTINO stála 1500 nyní 1000kč.Procházková Jana 603 331 005.
• Prodám dívčí zimní zateplené brusle
nastavitelné vel. 32-35 jako nové. sms
605538512
• Prodám dívčí oblečení na 4-6let velmi
pěkné, značkové. Trička, sukně, šaty, džíny, letní kalhoty apod. sms 605538512
• Kočárek Jané Nomad Pro - Trojkombinace(kolekce 2009, barva: tmavě modrá)
Kočárek: • délka 98 cm, šířka 61 cm, výška 102 cm • Odlehčený hliníkový podvozek 6,5 kg. Hluboká korba: • polohovací
opěrka zad • vnitřní rozměry: 81/40
Autosedačka: • od narození do 13 kg •
homologace dle normy ECE R44/04 E9
V ceně 8.980,-Kč potah na autosedačku,
zimní fusak, nánožník, pláštěnka a slunečník. 606247357
• Prodám zimní dámské boty,č.39, skoro
nenošené, bílé,polyuretanové. protiskluzové, vhodné do sněhu, cena 300,-Kč.
Nevhodné číslo.Tel.605848213
• Prodam ERGONOMICKE NOSITKO BABYBJORN,svedska
vyroba,kvalitni,pro
dite3.5-12kg.malo pouzivane,jeste v zaruce.PC 2295,nyni 1500.Rada predvedu
bez nutnosti koupit.tel.776273227,Odolena Voda.
• Prodám letošní ořechy - tvrdá skořápka: 60,- Kč za kilo, vyloupané: 180,- Kč
za kilo. E-mail vecinaprodej@centrum.cz
• Prodám indukční vařič AML dvouplotna
v záruční lhůtě + 8 let bezplatný pozáruční servis za 8000,-Kč. (PC 19990,-Kč)
tel:606610256, e-mail:frvala@seznam.cz
• Prodám multifunkční hrnec SLOW
COOKER AML nepoužitý v záruční lhůtě
+ 8 let bezplatný pozáruční servis za
5000,-Kč (PC 11370,-Kč). Hrnec je určen
pro gurmány a různé zahradní párty. tel.
606610256, e-mail: frvala@seznam.cz
• Prodám málo jeté carvingové lyže
168 cm zn.FISCHER DRS 102 STREAM
včetně vázání TYROLIA SL 110. Cena
1200,- Kč, tel. 602 285 938

• Prodám kompaktní digitální fotoaparát
Canon IXUS 750. Jedná se o fotoaparát s vynikajícím objektivem a snadným
ovládáním. Rozlišení 7,1 Mpx, 3x optický
zoom (37-111 mm), F 2,8-4,9, ISO 50,
100, 200, 400, závěrka 15-1/2000 s,
optický hledáček, LCD 2,5 in, paměťové
karty SD, napájení akumulátorem Li-Ion,
menu v češtině. Fotoaparát byl velmi málo
používaný, perfektní stav. www.vitariha.cz
• Prodám zimní kabát, nový, nenošený na
výšku kolem 172cm a novou prošívanou
péřovou deku. Tel: 606/061984 Benešov
• Prodám kávovou soupravu 6ks barevných hrnečků s talířky, uvnitř zlaté,
krásný dárek. Foto mohu zaslat emailem.
Benešov 732/838929
• Věci z pozůstalosti po cukráři, nerez
dortové ráfky, bábovky, šablony na cukroví, na griliášové trubičky, tvořítka na
rakvičky. Benešov 732/838929
• Prodám litá kola black chrom rozteč
4/100/15“ např. (opel,mazda,hyundai,renault) obutá na letních falken 195/60/15)v
perfektním stavu. Cena komplet 5000kč.
Pavel Kulda 732413031
• Včelař Vám nabízí prevenci i léčbu nachlazení, ingredienci do vánočního cukroví, prostředek oslazení i ozdravění života.
100 Kč za 1 kg. Tel.: 773 529 773
• Prodám nové vybavení domácnosti
v originálním balení. - 2x přikrývka a polštář duté vlákno - Titanové nádobí souprava i solo - Soupravu nožů a příborů
v kufru - Malou sadu nerez nádobí i na indukci - Halogenová kamínka na přitápění
- indukční jednoplotýnku - malou čističku
vzduchu Pěkné vánoční dárky s 50% slevou Jílové u Prahy 241 951 415
• Prodám zachovalou modrou dětskou skládací postýlku Hauck. Cena
500 Kč. K vyzvednutí v Černošicích. Tel:
725377603
• Prodám Playstation 2, včetně ovladače. Cena Kč 2.000,-. Tel. 720 196 668,
h586@seznam.cz
• Monitor dechu. Prodám nový, nepoužitý (koupený pro jistotu :-) monitor dechu
Nanny od české ﬁrmy Jablotron. Ochrání klidný spánek Vašeho novorozence!
V záruce do 3/2013. PC 2 450 Kč, nyní
1 999 Kč. Dovezu. 734 472 148. bytecekradotin@seznam.cz
• Prodám dívčí lyžarský komplet, bunda
a oteplováky. Bunda s kapucí, barva ﬁalová, oteplováky šedé s odnímatelnými
kšandami. Vel. 122-128, zn. TCM ( Tchibo), cena 700,- Kč. Tel.775 271 881
• Prodám dívčí červenou zimní bundu
s odnímatelnou kapucí, uvnitř s mikroﬂeecovou podšívkou. Vel. 128, cena 400,Kč. Tel. 775 271 881
• Prodám dva spací pytle pro holčičku,
Vel. 0-6 měs. Délka: 64cm, šířka: 36cm.
Cena 300,- Kč. Možno také jednotlivě.
Tel. 775 271 881
• Prodam detskou autosedacku zn. Ferrari 18-36 kg ve velice zachovalem stavu.
cena: 1300.- Kc tel.:723 129 422
• Prodám používanou AUTOSEDAČKU
na 9-18kg, v dobrém stavu za 500Kč,
dále prodám HRACÍ DEKU pro miminka
ve tvaru květiny s hrazdičkou, s obrázky
a plyšáčky z Medvídka PÚ, v perfektním
stavu za 400Kč. Vše se dá prát v pračce.
Tel. 724 399 260, Buštěhrad.
• Prodám dětské lyže s hůlkami - skluzky
na botičky, bílé s obrázkem medvídka se
zajíčkem. Zachovalé, plně funkční, délka
78 cm, český výrobce Propos. Foto na
mail. Cena 200,- Kč. 777 289813 vasutova@email.cz

Desítky našich čtenářů vložily inzerát
a podpořili tak prostřednictvím VELKÉ
VÁNOČNÍ BURZY nadaci Naše dítě. Moc
děkujeme všem vám, kteří jste zadali inzeráty do našich novin a poslali DMSku na
fond týraných dětí!
Pokud jste inzerát zadali a DMSku zatím neposlali, můžete tak učinit i nyní. Jednoduše pošlete SMS zprávu ve tvaru: DMS(mezera)NASEDITE na číslo 87777. Cena DMS je
30,- Kč, Nadace Naše dítě obdrží 27,- Kč.
Díky!
Vaše redakce
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Čeká se jen na mráz a sníh
CHOTOUŇ – Známý
lyžařský areál u Jílového
bude i v nastávající zimě
v provozu a nabídne lyžařům
i snowboardistům skvělou
příležitost ke sportování.
Parkování v areálu je zdarma
a přímo v dosahu tří vleků.
Dva paralelní vleky typu
„POMA“ s teleskopickými unašeči (délka 300 a 280 m, převýšení 50 m) a malý dětský vlek
(délka 120 m). Mírné sjezdové tratě v areálu jsou vhodné
hlavně pro začínající a středně
pokročilé lyžaře. Protože přírodního sněhu nebývá v této
lokalitě (nadmořská výška 350
– 400 m) dostatek, je tu velmi
výkonný zasněžovací systém
a pomocí šesti zasněžovacích
děl lze vyrobit sníh. Sníh. Je
k tomu zapotřebí pouze mráz.
Na minimální výkon lze systém
spustit cca od -3 °C, dále záleží na vlhkosti vzduchu, směru
a intenzitě větru apod. Sjez-

dovka se denně upravuje, vleky
jsou v provozu 12 hod. denně,
od devíti ráno do devíti večer
- svah je vybaven osvětlením,
které umožňuje večerní lyžování. O novinkách pro letošní
sezonu jsme hovořili s jedním
z majitelů Janem Němečkem.
T Jste už známé a jediné lyžařské
středisko ve Středočeském kraji,
jaká byla v minulé sezoně průměrná návštěva ve všední dny
a jaká o víkendech?
Přesné počty návštěvníků neznáme, ale náš odhad je v průměru 200 lidí ve všední den
a během víkendového dne jsme
obvykle velmi naplněni, až přeplněni – cca 800 - 1 000. Pochopitelně vhodnější je zavítat na svah
ve všední den, zejména proto, že
se jezdí do 21.00 hod. při výborném umělém osvětlení.
T Co chystáte nového pro nastávající sezonu? Jaké bude vstupné, jaké možnosti občerstvení,
co lyžařská škola pro děti?
Žádné viditelné novinky letos
pro lyžaře nepřipravujeme, ale

zaměřili jsme se na zdokonalení zasněžovacího systému, abychom byli schopni nabídnout
kvalitně vysněženou sjezdovku
a délku sezony srovnatelnou
s horskými středisky. Loni jsme
jezdili 122 dní a končili jsme provoz jako jedni z posledních v republice (10. dubna). V provozu
bude, jako každoročně, stánek
s občerstvením a také samozřejmě škola lyžování a snowboardingu. Jízdné zůstává stejné jako
v minulé sezoně – i přes avizované zvýšení DPH.
T Co můžete doporučit návštěvníkům, kdy je nejlépe přijet, kde
parkovat?
Parkování, jak jsem se zmínil,
je zdarma, ale je možné pouze
na vyznačených parkovištích
, jejichž kapacitu považujeme
vzhledem k velikosti areálu za
dostatečnou. Nutno ale přiznat,
že o víkendových „špičkách“
může být krátkodobě s parkováním problém. Proto i to doporučení všednodenních návštěv.
Jan Kotrba

Opravdoví borci

Opravdové borce najdete na
fotbalových zápasech našeho
regionu i mimo hrací plochu.
Dva z nich nás zaujali. Mají
skutečně mezinárodní úroveň

Jiří Patera

Foto: Vladimír Kopal

a oba by určitě obstáli nejen
v Gambrinus lize, ale i v Lize
mistrů. Oba jsou to hlasatelé.
Jiří Patera zná fotbalový trávník
v Kamenném Přívozu důvěrně.
Od svých pěti let. Je to Jižan.
Ti, kdož sledují světovou sérii
Goalissimo, vybaví si hlasatele
slavného brazilského klubu Botafogo (včetně letního, bílého
klobouku). Paterův příval slov
je českou verzí muže, přezdívaného pro výbornou práci se
svými fanoušky „LAOLA“, což
je výraz v Evropě používaný
pro „mexickou vlnu“ v hledišti.
Protikladem Patery je Václav
Drahoš ve Vestci. Anglicky věcný, přesný, gentlemanského
vzezření. Pokud by ho někdy

Václav Drahoš

Foto: Vladimír Kopal

uznávaný ostrovní autor Andrew Jennings jen chvíli sledoval, zařadil by ho zcela po právu do rubriky „tihle muži okolo
fotbalu k němu patří“.
Vladimír Zápotocký

Radost i smutek
Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Patnáct fotbalových víkendů je
v našem regionu za námi. Podzim 2011 už nabízí jen tabulky,
statistiky a komentáře. Hrstkou
poznámek se připojujeme i my.
Kde vládne radost: tam, kde
vedou tabulku a hrají na postup. Říčany (I.B třída), Kunice
B a Průhonice (okresní přebor),
Kunratice B a Cholupice B (II.
třída), Psáry (III.třída), Kamenice (III.třída a okresní přebor
starších žáků), Dolní Břežany
(okresní přebor starších žáků),
Kostelec u Křížků (okresní přebor mladších žáků) a Uhříněves
(II.třída mladších žáků).
Kde vládne smutek: tam, kde
čeká jaro s jedinou snahou, a tou
bude záchrana. Týnec (I.A třída), Jesenice (I.B třída), Točná
(II.třída), Svojetice, Sluštice (III.
třída), B-mužstva Vraného, Dolních Břežan a Průhonic (IV.třída), Cholupice (II.třída mladších
žáků).
Vladimír Zápotocký

Neprohráli třináct utkání v řadě
KUNICE – Česká fotbalová
liga je náročná soutěž, která
už má ve svých řadách
i některé poloprofesionální
hráče. To však není případ
FK Kunice, kde jsou pouze
amatéři. Mají však velmi
dobré podmínky a i když liga
je nesmírně náročná, Kunice
skončily po podzimní části
na druhém místě tabulky, byl
to jasný důvod ptát se, co za
tímto lichotivým výsledkem
vězí. Odpovídal nám trenér
Zdeněk Hašek.
T Skončili jste po podzimu v České fotbalové lize na druhém
místě, odpovídá toto umístění
nejen vašim představám, ale
i vedení klubu?
První rok v ČFL jsme zvládli
nad očekávání a skončili čtvrtí.
Po sezoně jsem říkal, abychom
si to užili, že se to již nebude
opakovat. Druhý rok bývá náročnější, opadne nováčkovský elán a přijde tvrdá realita,
a proto jsem rád, že se nám
v podzimní části dařilo. Druhé
místo po podzimní části se ziskem 31 bodů je opravdu super.
Být druhý v tak nabité soutěži
není jednoduché a už vůbec
ne neprohrát 13 utkání v řadě.

Jestli je pan Vladimír Hašek
spokojený jako předseda a majitel klubu, nevím, ale co vím,
je, že bez něj by nebyli celkově
Kunice tam, kde jsou. Je to jednoduché, on nám umožňuje
kvalitně trénovat a já se snažím
hráče připravit tak, jak nejlépe
to umím. Je potřeba, aby vše do
sebe zapadalo a fungovalo jako
hodinkový strojek. Není možné,
aby se jedno kolečko zlomilo,
pak by se vše začalo zadrhávat.
Naše filozofie je, že chceme,
aby se na našich utkáních něco
dělo a všichni ze sebe dostali
úplně maximum. Kdo chodí
na naše utkání, tak myslím, že
musí být spokojen. Vytváříme
si dostatek šancí, dostáváme
se často do zakončení a o vůli
a nasazení hráčů nemluvě. Samozřejmě, že se najdou chyby,
ale ČFL je dlouhodobá soutěž
a výkyvy formy se objeví.
T Myslíte si, že máte větší šance
v jarní polovině ligy, myslíte třeba i na postup?
Je těžké opakovat úspěchy, ale
samozřejmě, že uděláme maximum, abychom pozice obhájili. Třetí liga je velmi vyrovnaná
a jarní část je opravdu náročná. Hlavně mužstva, která hrají
o sestup, zamotají s výsledky
a pořadím v tabulce. My se budeme snažit především soustře-

dit na svoji hru a uhrát co nejvíce kvalitních a vítězných utkání.
Co se týče postupu, tak na ten
mohou myslet mužstva s profesionálním zázemím, s hřištěm
a kabinami odpovídajícími požadavkům druhé ligy, to bohužel u nás nemáme.
T Zimní příprava bude asi dost
tvrdá, kde a jak ji absolvujete?
Náročná bude určitě. Hodně
záleží na tom, jak se nám povede poskládat mužstvo. Určitě
odejdou dva hráči do vyšší soutěže a momentálně nevím, kolik
hráčů se rozhodne pokračovat
dále. Časové vytížení je pro starší hráče opravdu velké a skloubit
fotbal, zaměstnání a rodinné
povinnosti není jednoduché.
V neposlední řadě věk nikdo
nezastaví, takže na kádru pro
zimní přípravu se pracuje. Uvidíme, jestli jej dokážeme vhodně doplnit. Moje představy jsou
jasné, chci do mužstva pracovité
hráče, kteří se chtějí prosadit,
a ne se jen vézt. Zimní příprava
začne 2. 1. 2012. Třikrát v týdnu
budeme na umělce a dvakrát
v tělocvičně. Odehrajeme turnaj
na Vyšehradě (7x utkání) a dvě
přípravy k tomu, takže celkem
9 utkání. Celá příprava bude na
našich web stránkách. Kondiční
soustředění bude v domácích
podmínkách.
Jan Kotrba

Fanatici přespolních běhů
SENOHRABY – Jsou to tak trochu zvláštní sportovci. Napůl
atleti, napůl lyžaři, dohromady
však fanatici pro běhání přespolních běhů. Jaro i podzim jsou
jejich doménou, nejrůznějších
„přespoláků“ se koná každý víkend hned celá škála. Jedním
z nich byl i už 55. ročník Lesního běhu, který pořádá iniciativní

lyžařský oddíl Sokola Senohraby
v čele s neúnavným ředitelem
závodu Ájou Syrovatským. I letos se sešlo několik desítek startujících všech věkových kategorií. Nejpočetnější byla účast dětí,
ale i kategorie do 35 let, mezi
nimiž byl nejrychlejší Pechek
z Ker týmu, který 8 km trať uběhl
za těžko uvěřitelných 26:27 min.
Mezi veterány od 50 let výše byl
nejrychlejší známý vytrvalec Miloš Smrčka z Říčan, který dosáhl
času 29:57 min.
(kt)

Nezmar mezi veterány Miloš Smrčka z Říčan na trati byl opět nejrychlejší
Foto: Smrčková
Radost objektivem Václava Drahoše

(Ne)obyčejný Novák

JÍLOVÉ U PRAHY – Má obyčejné české jméno Jiří Novák. Je
mu 62 let a patrně nejen v našem
regionu tvoří neobyčejnou fotbalovou postavu. Asi takovou, jakou
byl na nejvyšší úrovni internacionál František Veselý a jakou bude
co nevidět další velká hvězda naší
špičkové minulosti Jan Berger. Ve
svém věku má pořád ještě platnou fotbalovou „registračku“!

Už samotný pohled na lyžařský areál vzbuzuje chuť nazout lyže a vyzkoušet ho…

Neuvěřitelné je i to, že už 52 let
hraje fotbal nepřetržitě a výčet
klubů, jejichž dres oblékal, je
také neuvěřitelný: celkem 13, postupně: Olympie Dolní Břežany
a Sparta (žáci a dorost), Cholupice (první dres dospělých), Dukly Ruzyně a Nového Města
nad Metují (vojna), znovu
Cholupice, pak Potůčky
u Karlových Varů (za-

Jiří Novák ještě dnes ve fotbalovém dresu a před čtyřmi desítkami let. To býval stálou
postavou v jedenáctce Sokola Cholupice (v dolní řadě třetí zleva vedle brankáře)

městnání s bytem) a návrat do
Cholupic (i hostování v Aritmě),
dále Jílové, Zvole, Psáry, Libeř,
Měchenice, Vrané a teď už definitivně Jílové. Zahrál si v Německu, Itálii, Rakousku a Švýcarsku.
To ale není všechno. Hraje ještě
pořád, nejen „mistráky“,
ale stejně tak turnaje
„starých gard“.
Od roku 1984 za jedenáctku Odboru
přátel Slavie. Právě
tady si přihrával s legendárním Bicanem.
Ten měl rok narození
1913, spoluhráči v Jílovském
dresu jsou naopak o osmdesát
let mladší než Bican! Mají v registračce rok narození 1993. Takovou škálu už potkal. Poznal se
v jednom dresu s řadou významných hráčů několika generací,
jako byli Hemele, Matyáš, Lerch
či herec Rudolf Jelínek. Co říci
místo tečky? Jediné: Ať ho někdo
napodobí!
(zý)

INZERCE
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Super ceny!

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

LIPENCE
101 102

Od 1.12. do 31.12. 2011

Nyní pro vás ještě blíže! Otevřen pražský okruh.

Více na www.prazskyokruh.cz
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AREÁL VELKOTRŽNICE, PRAHA 5 – LIPENCE, K RADOTÍNU 492 t PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ 6.00-16.30, SOBOTA 6:30-13.00 t TEL.: 296 828 306-311
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75,00

98,90

89,90

ORIONT MODRÉ Z NEBE
189g

LINDT ČOKOLÁDA

HARIBO

BÁBOVKA
PANETTONE MILANO

více druhů, 300g

33,50

9,95
více druhů, 100g

500g

PFANNER

30,90

21,90

MANDLE PRAŽENÉ

DĚTSKÝ SEKT SUSU

solené, 200g

více druhů, 0,75l

pomeranč.nektar 50%, 2l

39,90
19,50

BONBONIERA
PLODY MOŘE
250g

46,90

SNOW-VLAŠSKÁ JÁDRA
V HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ
80g

229,00

PENÁL ŠMOULA
25g

7,95

145,00

PICKWICK DÁRKOVÁ
KAZETA

8,95

SÝR PARMIGIANO REGGIANO
+ STRUHADLO, 150g

ZLATÉ POLOMÁČENÉ
2 druhy, 100g + 20%

DĚTSKÉ PIŠKOTY
120g

46,90

8,25

SÝR CAMEMBERT
250g

MIŇONKY SMETANOVÉ
50g + 40%

22,

115,00

70

64,90

100g

200g

21,90

pravý sekaný, 250g

sD
DPH
PH
PH

50

27,

50

16,

ČOČKA PŘEDVAŘENÁ

19,90

obalovaný, cena za 1Kg

SÝR GRANA PADANO

LOSOS

velkozrnná, 400g

KUŘECÍ KLATOVSKÝ ŘÍZEČEK

72,90

GRAND AROMA

41,90

COCA COLA

SARDELOVÁ OČKA

sortiment, 2l

125,00

56,90

PAŠTIKY PARTY
4x70g

GAZDOVSKÁ
SLANINA

UHERSKÝ SALÁMEK
PICCOLO, 250g

s kapari, 45g

cca 500g, cena za 1Kg

TUŇÁKOVÝ SALÁT
Mexico,Texas,Toscana, 280g

10,50
50

18,

TAVENÝ SÝR HOCHLAND
více druhů, 100g

MASO VE VL. ŠŤÁVĚ
krůtí,kuřecí, 425g

37,90

23,50
69,00

22,90

FUET

BRAMBOROVÝ SALÁT

175g

MAJOLKA, DELIKA

480g

250ml

VÁNOČNÍ BALÍČEK HEINZ
2x375ml Heinz majonéza+hrášek 400g

245,00
112,50
BOHEMIA SEKT
demi,rosé,nealko, 0,75l

49,90
DON PEDRO
0,75l

315,00

229,00 279,00

5*
ROYAL OPORTO RUBY METAXA
0,7l
2 x sklo, 0,7l

0,7l

CAPTAIN MORGAN
spice, 1l

199,90

205,00

83,00

CAMPARI

82,50

PEPRMINT
0,5l

TUZEMSKÝ BOŽKOV
1l

SLIVOVICE 45%
0,5l

MORAVSKÝ VINNÝ PUNČ
0,5l

29,90
DOMESTOS
750ml

;"$):#:7;/*,-²75*4,6/&36ü¶.& '050106;&*-6453"5*7/¶

t ADVENTNÍ OTEVÍRACÍ DOBA t SO - 6:30-13:00

NE - 7:00-12:00

SO 24.12. - 7:00-12:00

SO 31.12. - 6:30-13:00

