
Kvalitní začátek…
Minulý týden se Středočeský kraj 

dušoval tím, jak se s prvním vy-

datnějším sněžením (a vlastně 

s pořádným příchodem zimy) 

vypořádal. A jak Krajská správa 

a údržba silnic (KSÚS), za pomoci 

všech strojů, co má, provádí zimní 

údržbu na silnicích I., II. i III. třídy. 

Všem v regionu se ulevilo, že ne-

budou muset vymetat zasněžené 

škarpy svými čtyřkolovými miláč-

ky či hrát pin-ball se svým autem 

o svodidla v důsledku námrazy. 

V zimě to může klouzat. 
Kdo by to byl čekal.
Týden se s týdnem sešel a Stře-

dočeský kraj už si stejnou zprá-

vu nemůže dovolit zveřejnit, 

jelikož na silnice III. třídy jaksi 

zapomíná. Krásným příkladem 

je regionální silnice vedoucí 

z Březové-Oleška přes Zvoli, 

Ohrobec až do Dolních Břežan, 

kde vznikla taková kalamitní 

situace, že se auta skoro nehý-

bala a vytvořila se kolona o dél-

ce 5 km (od Zvole do Dolních 

Břežan). Na úsek od Ohrobce 

musela dokonce přijet měst-

ská hlídka policie, která začala 

kyvadlově dopravu řídit, a tak 

byla komunikace alespoň čás-

tečně průjezdná. 

Starostům se to nelíbí
V loňském roce sloužila tato 

silnice jako objízdná trasa pro 

obyvatele Vraného nad Vlta-

vou, jelikož silnice z jejich obce 

do metropole byla uzavřena. 

Z toho důvodu byla přeřazena 

ke komunikacím II. třídy a byla 

v zimě kvalitně KSÚS spravo-

vána. Když se vše ale vrátilo 

k normálu a silnice byla klasifi-

kována do té nejnižší třídy, po 

úklidu jako by se slehla zem. 

A to například Ohrobcem pro-

jede denně 6 000 aut, což není 

zrovna malé množství.

Starostové Zvole (Miroslav Sto-

klasa) a Ohrobce (Pavel Ma-

kovský) se tak rozhodli podat 

podnět na Krajskou správu 

a údržbu silnice Středočeského 

kraje na zařazení této silnice ze 

stávajícího třetího pořadí zim-

ní údržby do druhého. Nezbývá 

nám nic jiného, než jim držet 

palce, protože pak se v regionu 

bude jezdit pohodlněji a hlavně 

bezpečněji nám všem.  

Sabina Sarkisovová

PŘIJĎTE A VYHRAJTE 
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Zastupitelé schválili 
krajský rozpočet

STŘEDNÍ ČECHY – Středo-

český kraj bude v roce 2015 

hospodařit s rozpočtem, je-

hož příjmová i výdajová část 

bude po zapojení nedočer-

paných účelových prostřed-

ků z minulých let činit 17,876 

miliard korun. Rozhodli 

o tom krajští zastupitelé na 

svém jednání. „Schválený 

rozpočet zohledňuje poža-

davky na financování zásad-

ních investičních projektů 

a splnění záměrů v příštím 

roce. V jeho příjmové části 

je počítáno se zapojením ne-

dočerpaných účelových pro-

středků z minulých let ve výši 

více než půl miliardy korun. 

Na straně výdajové jsou zo-

hledněny například finanč-

ní prostředky, které půjdou 

na program výměny starých 

kotlů za nové,“ uvedl středo-

český hejtman Miloš Petera.

 (red)

KRÁTCE

Předsevzetí
Nikomu se nepletu do toho, 

jaká předsevzetí si dává s no-

vým letopočtem a co z nich 

po několika týdnech zby-

de. O cizí představy ohled-

ně začínajícího roku se asi 

nestarám i proto, že si sám 

málokdy nějaká předsevze-

tí dávám, a když už, příliš se 

o nich nešířím. Pro letošek ale 

udělám výjimku: chci společ-

ně s celým redakčním týmem 

v dohledné době začít zlepšo-

vat Náš REGION tak, aby byl 

zajímavější a atraktivnější pro 

Vás, čtenáře, a díky tomu také 

pro inzerenty. Protože i když 

se Vám to asi někdy nelíbí, 

bez inzerce to nejde u žád-

ných novin, natož u novin 

roznášených zadarmo až do 

poštovních schránek.

A jelikož doufám, že se náš 

záměr splní, nesobecky přeji 

splnění osobních přání, snů 

a tužeb v roce 2015 také Vám 

všem v tom našem regionu. 

Čím více bude spokojených 

lidí, tím spokojenější a méně 

vystresovaná bude celá česká 

společnost. Důvodů k naštvá-

ní sice máme díky velkým mé-

diím a celostátním politikům 

pořád dost, ale nikdo nám 

nemůže zabránit, abychom si 

ve svém nejbližším okolí dělali 

radost maličkostmi.

Martin Fuk, šéfredaktor

O ČEM SE MLUVÍ

doschranky@nasregion.cz
Nechodí 
k vám 
noviny? 

Napište nám! 

Příští vydání 29. ledna 2015

Žádný lenoch to není
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Silničáři to sice čekali, ale nepřijeli

Originalitě se meze nekladou

BŘEZOVÁ-OLEŠKO/

ZVOLE/OHROBEC/

DOLNÍ BŘEŽANY – Je 

zima, což hovoří samo za 

sebe. V zimě občas padá 

sníh – nečekaně. Nedej bože 

se může stát, že začnou 

namrzat vozovky. Na to by 

silničáři měli hbitě reagovat. 

Reagují, ale jen pokud se 

jedná o silnice I. či II. třídy. 

Na třetí třídu se 

jaksi zapomnělo.

Krajská správa a údržba silnic tentokrát situaci nezvládla  Foto: www.ksus.cz

� Zuzano, představte nám 

trošku sebe.

Už od dětství mě bavilo tvoření. 

Postupně jsem vystřídala růz-

né materiály. Šila jsem kožené 

brašny, kabelky a pásky, vyrá-

běla různé šperky a dekorace. 

Na nástavbě jsem vystudovala 

krajkářství, výšivku a tkaní. Na 

pedagogické fakultě, kde jsem 

studovala angličtinu a výtvarnou 

výchovu, jsem se potkala s gra-

fikou, malbou a modelováním. 

V té době byla pro mě výtvarná 

práce hlavně koníčkem, praco-

vala jsem v jazykové škole a ni-

kdy mě ani nenapadlo, že se tím 

budu jednou úspěšně živit. Po 

narození dětí se to ovšem změni-

lo. Ve volných chvílích jsem zača-

la malovat na sklo a své výrobky 

prodávat. V současné době se 

věnuji hlavně výrobě šperků pře-

vážně z polymerových hmot, ale 

i jiných materiálů.

� Jakým způsobem vás vů-

bec napadlo začít vytvářet 

tyto šperky?

Já vlastně ani nevím, přišlo to 

tak nějak samo. Většinou mě 

něco napadne, nějakou dobu 

to nosím v hlavě a pak se rovnou 

pustím do tvorby. Nikdy si šper-

ky předem nekreslím, v procesu 

tvorby pak vše domýšlím. 

� Vaší nejznámější kolekcí jsou 

„Brouci“? Proč zrovna tako-

vá havěť?

Brouci jsou přece moc zajímaví 

tvorové. Tolik křidélek, nožiček 

a tykadel různých tvarů a barev 

si přece říká o výtvarné zpraco-

vání. A polymerová hmota, která 

hýří barvami, je v tomto případě 

ideální materiál. Umožňuje na-

příklad i to, že některá křidélka 

ve tmě fosforeskují.

� pokračování na str. 4

OHROBEC – Různé 

ozdoby, zejména 

náhrdelníky, spony 

a náušnice, se objevují už 

v pohřbech z doby bronzové 

a byly patrně odznakem 

vyššího postavení svých 

nositelů. V dnešní době se 

šperkařství stává uměleckým 

řemeslem a podléhá 

proměnám módy. Tomuto 

řemeslu zasvětila svůj život 

i Zuzana Kracík Kudličková, 

která veškeré šperky vyrábí 

jako originály v malých 

limitovaných sériích a každý 

týden vznikají pod jejíma 

rukama nové vzory.
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ŽÁROVKY
Zbavte se jich, pokud ještě doma 

nějaké máte. Úsporné zářivky 

spotřebují až o 80 % méně ener-

gie a mají desetkrát delší život-

nost. LED diody mají ještě o po-

lovinu menší spotřebu a vydrží 

až třikrát déle, přitom jim nevadí 

ani časté zapínání.

Nesviťte, kdy to není třeba.

Při koupi nemovitosti mů-

žete také zohlednit, zda je 

v koupelně a na toaletě okno. 

V místnostech, kam proudí 

denní světlo, přeci není třeba 

přes den vůbec svítit.

FASÁDA
Pokud zateplujete, použijte radě-

ji větší tloušťku tepelné izolace. 

Nejdražší jsou na zateplovacím 

systému tmely, stěrky a odborné 

práce. Zvýšením tloušťky izolace 

o 50 % se zvýší cena systému nej-

výše o 10 %.

OKNA
Máte-li starší okna, utěsněte 

spáry v oknech a dveřích. Snížíte 

úniky teplého vzduchu.

TOPENÍ
Zbytečně nepřetápějte. Sníže-

ním teploty o každý jeden stu-

peň ušetříte někdy až 6 % tepla.

Rekonstruujete otopnou sou-

stavu nebo vyměňujete ko-

tel? Pak můžete snížit náklady 

změnou paliva, které používáte 

k vytápění. Například zámě-

nou vytápění elektřinou za uhlí 

uspoříte více než 15 % nákladů.

Regulace teploty. Správným na-

stavením regulace otopné sou-

stavy lze v průměru ušetřit až 

17 % nákladů na vytápění. Není 

třeba topit v místnosti, kde i ně-

kolik hodin nikdo nebude.

Rostliny a umělé zvlhčova-

če vzduchu pomohou udržet 

správnou vlhkost. Při 30% vlh-

kosti a teplotě 23 °C se dá do-

sáhnout stejné tepelné pohody 

jako při 60% vlhkosti a teplo-

tě 21 °C, čímž ušetříte zhruba 

12 % tepla.

Pokud máte krb, tak nezapomí-

nejte zavírat komínovou klap-

ku. I tudy uniká teplo.

DODAVATEL
Ujistěte se, že máte pro vaši spo-

třebu optimální tarif. Změnou 

tarifu nebo dokonce změnou 

dodavatele můžete ušetřit i více 

než 10 % nákladů. Nabídka je ši-

roká a je zbytečné platit víc.

PRAČKA
Perte při nižších teplotách, po-

kud není prádlo silně zašpiněné. 

Moderní prací prostředky mají 

velmi dobrou prací schopnost 

i při 30 °C nebo 20 °C. Snížením 

teploty z 90 °C na 60 °C lze ušetřit 

až 25 % energie.

RYCHLOVARNÁ KONVICE
Jeden litr vody ohřejete nejlev-

něji a nejrychleji v rychlovarné 

konvici. Ohřátí v mikrovlnce 

nebo na litinové plotýnce je 

zhruba čtyřikrát dražší a dva-

krát delší.

Ohřívejte jen tolik vody, kolik 

potřebujete. Víc vody znamená 

větší spotřebu.

TELEVIZE
Velikost úhlopříčky je přímo 

úměrná spotřebě. Nejúsporněj-

ší jsou LED obrazovky a naopak 

nejméně úsporné jsou plazmové 

obrazovky.

VAŘENÍ
Tlakový hrnec ušetří až 40 % 

energie a 30 % času. Při pečení 

zbytečně neotvírejte troubu. Při 

každém jejím otevření klesne 

teplota o 20 – 40 °C.

Pokud příprava potravy v troubě 

trvá déle než hodinu, není třeba 

ji předehřívat.

Při vaření můžete snížit spo-

třebu energie až o polovinu, 

a to dodržením několika zásad: 

zakrývejte hrnec pokličkou, 

používejte plotýnku odpovída-

jící velikosti dna nádoby a po-

užívejte hrnce s rovným dnem. 

Jednotlivé porce jídla (do 400 g) 

ohřejete nejrychleji a nejlevněji 

v mikrovlnné troubě.

LEDNICE
Neumisťujte lednici příliš blízko 

ke zdi nebo do kouta. Při jejím 

nedostatečném větrání se zvyšu-

je spotřeba energie až o 10 %.

Nastavte správnou teplotu. 

U lednice stačí okolo 5 °C a mra-

zák na -18 °C. Snížením teploty 

o jeden stupeň se zvyšuje spotře-

ba energie až o 8 %.

Nezapomínejte pravidelně od-

mrazit mrazák. Námraza o síle 

3 mm zvyšuje spotřebu až o 75 %.

 (aso)
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NÁJEMCE

RESTAURACE
Objekt je plně vybaven  

zařízením, letní zahrádka
Volné od ledna 2015

Pro další informace  
nebo termín prohlídky volejte

602 380 125 

DOLNÍ BŘEŽANY
17. 1.

• Bricks 4 Kidz. Učíme se, staví-

me a hrajeme si s kostkami Lego. 

Pro děti 5-7 let od 10 do 12 hodin. 

Pro děti 8-13 let od 14 do 17 ho-

din. Více informací a registrace na 

www.brezanek.cz

23. 1. – 18:00
• Keramika – zkouška práce 
na hrnčířském kruhu. Výroba 

misky, hrnku. Pro děti i dospělé! 

Více informací a registrace na 

www.brezanek.cz

24. 1. – 9:00
• Scio – Jak se učit s dětmi. 
Seminář pro rodiče od 9 do 13 ho-

din. Více informací a registrace na 

www.brezanek.cz

25. 1. – 10:00
• Nedělní divadélko. Liduščino 

divadlo – Zimní pohádka aneb 

Skřítek Třešnička a paní Zima. 

Více informací a registrace na 

www.brezanek.cz

JESENICE
• Baby club Nessie přivítá nové 
plaváčky na plavání rodičů s dět-
mi ve věku 6 měs. – 3 roky na ba-

zénu s mořskou vodou v Jesenici, 

www.babyclub-nessie.cz

18. 1. – 10:00
• Pohádka pro děti – Noční skří-
tek...aneb Pohádka o hračkách 
a statečné mamince. 

Přijďte se v neděli 18. ledna od 

10:00 hodin podívat do Společen-

ského centra Jesenice na pohádko-

vý příběh o holčičce Jiřince, které 

se jednou nechtělo uklízet hračky. 

Co vše se může odehrát v docela 

obyčejném pokojíčku nepořádné 

holčičky, nám povypráví nejen ku-

řátko s prasátkem, ale i pohádkový 

noční skřítek Hračkožrout a spous-

ta dalších postaviček. Obec Jeseni-

ce srdečně zve všechny děti a je-

jich rodiče na divadelní představení 

spolku MIM o.s. Vstupné: 50,- Kč 

děti, doprovod zdarma 

26. 1. – 19:00
• Koncert – Ivo Jahelka a Mirek 
Paleček. Ve Společenském cen-

tru Jesenice pořádáme v pondělí 

26. ledna od 19:00 hodin koncert 

známého zpívajícího právníka a fol-

kové legendy Ivo Jahelky. Na pódiu 

vystoupí společně s další legendou 

hudební scény a dlouholetým kole-

gou – Mirkem Palečkem. Diváci se 

mohou těšit nejen na zhudebněné 

soudničky, balady ze života a perlič-

ky přímo ze soudních síní a předsí-

ní, ale také na originální interpretaci 

dalších skladeb

JÍLOVÉ U PRAHY
4. 1.  – 15:00 

• Krysáci. Zveme vás na divadelní 

představení pro děti na motivy zná-

mých televizních večerníčků. Zahra-

je divadlo Špílberg v sále Kulturního 

centra. Vstup: 80 Kč, předprodej 

v knihovně, www.jilove.cz, www.

facebook.com/mestojiloveuprahy

REGIONÁLNÍ MUZEUM, 
Masarykovo náměstí 16, 
254 01 Jílové u Prahy, 
telefon: +420 241 950 791

Do 1. 2.
• Slavnostní stolování. Aranžmá 

stolů k výjimečným příležitostem. 

Načerpejte inspiraci pro výzdobu 

vaší sváteční tabule

Do 15. 2.
• PF pro štěstí. Sbírka novoroč-

ních blahopřání nejen od význam-

ných osobností

Do 15. 3. 
• Na provázkách do pohádky. 
Výstava loutkových divadel ve 

spolupráci s divadelním spol-

kem Karromato

Do března 
• Dekorační kameny. Výstava 

o stvoření kamenných skvostů od 

suroviny až po umělecká díla. Vý-

stava Muzea Českého ráje v Turno-

vě. Na výstavě uvidíte použití růz-

ných minerálů a hornin na ukázkách 

prací studentů SÚPŠ v Turnově. Ge-

ologický rámec výstavy doprovází 

panely o vývoji Země z ČGS. Instala-

ci doplňují šperky rudních minerálů 

pana Karla Votipky (další informace 

o autorovi odkaz dále). 

Výstava je vhodná pro všechny 

zájemce o krásu kamene, se-

známení se širokým spektrem 

využití kamenářského řemesla 

a zajímavé propojení geologie 

a uměleckých profesí

Do 26. 4. 
• Keramika od srdce. Výstava ke 

150. výročí založení keramické díl-

ny Bratří Davidů ve Štěchovicích

KAMENICE
20. 1.

• Koupíme si legraci – Divadlo 
MAZEC. Místo konání: Kulturní dům 

Kamenice – Ringhofferovo nám 434, 

251 68 Kamenice. Pořad pro děti od 

3 do 10 let. Začátek v 9 hodin

23. 1. 
• Sportovní ples. Místo konání: 

Kulturní dům Kamenice – Ring-

hofferovo nám 434, 251 68 Ka-

menice. Pořadatel SK Kamenice. 

Začátek ve 20.00 hodin. Vstupné 

200,- Kč. Nekuřácký ples

PYŠELY
23. 1. – 20.00

• Ples. Sokolovna – pořádá pan 

Sládek

4. 2. – 14.00
• Schůzka klubu seniorů. V budo-

vě hasičské zbrojnice 

7. 2. – 20.00
• Tradiční sokolské sibřinky. So-

kolovna

28. 2. – 17.00
• Prodaná nevěsta. Derniéra 

představení, pořádaná SDOL Pyše-

ly v Sokolovně

VESTEC
25. 1. – 9:30

• První pomoc – Úrazy dětí v do-
mácnosti. Seminář, který by ne-

měl vynechat žádný rodič. Sezná-

míte se s nejčastějšími domácími 

úrazy a naučíte se, jak postupovat 

při poskytování první pomoci např. 

dítěti opařenému horkou vodou 

nebo po úrazu elektrickým prou-

dem. Seminář je určen široké ve-

řejnosti, zejména rodičům batolat 

a malých dětí
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kam, kdy a za čím

24. 1. 2015 v 17:30
kavárna U ZLATÉHO KORÁLKU
Masarykovo náměstí 1, Jílové u Prahy

trošku jazzíky a tak...

Chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 

do rubriky snadno 

zadáte. Pro bližší 

informace mě, 

prosím, kontaktujte na:

tel.: 774 488 904

sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz

 Prodej vstupenek na zámecké recepci, tel.: 255 736 111

INZERCEINZERCE

RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

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

31. 1. – 1. 2. (so, ne)

ZABIJAČKOVÉ 
HODY

a večer s reprodukovanou
hudbou 

INZERCEINZERCE

Trápí vás složenky 
za energie?

Spoříte-li energii, šetříte nejen svou 

kapsu, ale i životní prostředí

Bez dodávané elektřiny 

si dnes už jen málokdo 

dovede představit 

fungování domácnosti. 

Nešetrným zacházením 

s domácími spotřebiči nebo 

nedostatečným zateplením 

si však dokážeme sami 

zbytečně zvýšit účty a zatížit 

si tím rozpočet. Nechali jsme 

se inspirovat ekoprojektem 

Šetřílkovi a zjistili, kolik tepla 

a světla dokážeme vyplýtvat. 

„Šetřílkové“ nám prozradili, 

jaké energetické ztráty se 

jim povedlo naměřit, a i vy 

můžete díky jejich radám 

snížit částky na složenkách.
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KRÁTCE KRÁTCE

Rozšíření pracovní 
doby

PSÁRY/DOLNÍ JIRČANY 

– S novým rokem přišly 

i první dobré zprávy. Nyní 

v této obci můžete své zá-

ležitosti vyřizovat každý 

všední den, nejenom v pon-

dělí a ve středu. Pracovníci 

OÚ věří, že nové úřední 

hodiny potěší všechny 

obyvatele. Úřední hodiny 

obce: Po 8-17 hod.; Út, Čt 

8-16 hod.; St 8-18 hod.; Pá 

8-12 hodin. 

Veřejná sbírka
JESENICE – Nadační fond 

„Naděje pro tebe“ vyhla-

šuje veřejnou sbírku na 

podporu onkologicky ne-

mocných pacientů. Nadač-

ní fond byl založen za úče-

lem pomoci konkrétním 

onkologickým pacientům, 

kteří se dostali vinou této 

nemoci do tíživé životní si-

tuace. Tato veřejná sbírka 

je i na podporu paní Jitky 

Srnové, která je maminkou 

pěti dětí a jíž byl diagnos-

tikován vzácný světlobu-

něčný chondrosarkom. Do 

nadačního fondu můžete 

přispívat dvěma způsoby: 

převodem na účet nadace 

číslo: 2700686188/2010 (do 

zprávy pro příjemce uveďte 

„JITKA“ nebo „JESENICE“) 

nebo v hotovosti do zape-

četěné pokladničky umís-

těné v podatelně Obecního 

úřadu Jesenice.

Diamantová svatba
PRAHA 12 – CHOLUPICE/

TOČNÁ – Krásných šede-

sát let manželství neboli 

diamantovou svatbu spo-

lu oslavili Marie a Vác-

lav Fenclovi. Výročí bylo 

28. prosince a k tomuto vý-

znamnému výročí jim při-

šel popřát člen zastupitel-

stva městské části Praha 12 

Ing. Jan Polomský. Za rad-

nici předal dary a pamětní 

list podepsaný starostkou 

PhDr. Danielou Rázkovou.

Likvidace stromků
ZVOLE – K Vánocům pat-

ří stromeček, který má ale 

svou životnost, a poté vy-

vstává otázka „Kam s ním?“ 

Místní se proto rozhodli, že 

provedou sběr těchto stro-

mečků. Vánoční stromky 

je možno odkládat na plac 

před bývalý prasečák, kde 

budou následně seštěpko-

vány. Pokud jste to neudě-

lali již v minulosti, tak máte 

poslední šanci, jelikož sběr 

končí 15. ledna

 

Přerušení dodávky 
elektřiny

PRŮHONICE – Dovolujeme 

si vás informovat o pláno-

vaném přerušení dodávky 

elektřiny dne 19. ledna od 

7 do 10 hodin v ulicích Hle-

díková 278, Pomněnková, 

U Parku, V Jezírku, Vřeso-

vá, Tovární 536. Kompletní 

seznam čísel popisných je 

k dispozici k nahlédnutí na 

obecním úradě. 

Videokanál obce
DOLNÍ BŘEŽANY – V rámci 

projektu Moderní obec pro 

vás obec připravila inter-

netový videokanál, v rámci 

kterého bude přinášet re-

portáže, ankety, rozhovory 

z akcí, které se v naší obci 

konají. Této aktivity se ujali 

žáci digitální tvorby ze ZUŠ 

Harmony a jejich prvním 

příspěvkem je reportáž ze 

Slavnostního rozsvícení Vá-

nočního stromu splněných 

přání v Dolních Břežanech. 

Videokanál naleznete na 

www.youtube.com/user/

dolnibrezanycz

Sociální síť
VELKÉ POPOVICE – I tato 

obec se připojila k řadě dal-

ších, které začaly využívat 

sociální sítě. Proto novinky 

ze života ve Velkých Popovi-

cích ode dneška najdete také 

na Facebookovém profilu 

facebook.com/obecvelkepo-

povice. Místní se zařekli, že 

budou pravidelně přispívat 

formou pozvánek, novinek, 

ale i fotografií z dění v obci.

Dětská lékařka – změna 
ordinačních hodin

VRANÉ NAD VLTAVOU – Od 

5. 1. 2015, ve středu a v pátek 

bude přítomna v ordinaci 

sestra Helena Markvartová, 

vlastnící osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. Bude 

vám k dispozici pro kon-

zultace ohledně akutních 

stavů, pro kontrolní vyšet-

ření po předchozí dohodě 

a administrativní úkony. 

MUDr. I. Šilhánková nadále 

pracuje ve středu a v pátek 

v nefrologické ambulanci 

Pediatrické kliniky, nemoc-

nice Krč, a ošetření akutně 

nemocných pacientů bude 

na klinice po dohodě se ses-

třičkou. Ordinační hodiny, 

prosíme o respektování uve-

deného rozdělení hodin pro 

nemocné a zdravé (lze objed-

návat telefonicky, mailem), 

které naleznete na webových 

stránkách obce a nebo na 

www.detskylekarvrane.cz

Fotografická soutěž
JÍLOVÉ U PRAHY – Město vy-

hlašuje pod záštitou starostky 

Květy Halanové fotografickou 

soutěž s názvem „Čtvero roč-

ních období v Jílovém u Pra-

hy“. Soutěžní podmínky lze 

nalézt na webových stránkách 

obce www.jilove.cz nebo na 

facebookovém profilu face-

book.com/mestojiloveupra-

hy. Své fotografie zasílejte na 

e-mail fotosoutez@jilove.cz. 

Uzávěrka soutěže je 31. října 

2015 a třem nejlepším foto-

grafům s nejlepšími snímky 

budou předány finanční ceny 

pohybující se od 1 000 Kč 

do 2 000 Kč. 

Dotace ROP
PYŠELY – Město Pyšely obdr-

želo z ROPu (pozn. Regionální 

operační program) dotaci na 

projekt „Zlepšení dopravní 

obslužnosti podnikatelských 

subjektů a objektů občanské 

vybavenosti v Pyšelích“ ve 

výši 20 000 000,- Kč. Vlastní 

zdroje 3 500 000,- Kč budou 

hrazeny z rozpočtu města.

Zlepšení hospodaření
KRAJ – Středočeské krajské 

nemocnice zlepšily v roce 

2014 své hospodaření. Na 

rozdíl od konce roku 2013 se 

jejich celkový hospodářský 

výsledek zlepšil o několik de-

sítek miliónů korun. 

Krátké zprávy připravila 

Sabina Sarkisovová

AULIX lighting
návrhy osvětlení  prodej svítidel
inteligentní systémy vypínače bytové doplňky 
SVĚTELNÉ STUDIO  DOLNÍ BŘEŽANY 

new design

otevírací doba
po | út | st | pá  
       9-17 hod.
čt |   9-19 hod.
so |  9-12 hod.

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horo-

lezeckou technikou.Prová-

díme: opravy, nátěry, čiš-

tění-fasád, střech, okapů, 

prořez a kácení stromů, sítě 

a hroty proti ptactvu, tmele-

ní panel. spár, instalace top-

ných kabelů a další. E-mail: 

beranek-vysky@seznam.cz, 

tel. 605 458 726

• Koupím housle čelo basu 

i poškozené 728 473 687

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

Zahraniční firma se sídlem 

v průmyslové zóně D1-Exit 11 hledá 

SERVISNÍHO TECHNIKA 
pro uvádění do provozu, servis a opravy dovezených 

zařízení, používaných ve farmacii, potravinářství aj. 

Požadujeme USO technického směru, ideálně kombinaci 

strojního a elektrotechnického (mechanik/elektronik) 

a vyhlášku 50, ŘP skupiny B, angličtinu na úrovni běžné 

komunikace a praxi na podobné pozici 3 – 5 let. 

Kontakt kmentova@arcon.cz

Čestné občanství In Memoriam

První sládek
Přemysl Růžička se narodil 6. led-

na 1845 a zemřel 11. srpna 1909 

v Kutné Hoře, kde je taky pocho-

ván. Jako první sládek působil 

v pivovaru Velké Popovice dlou-

hých 15 let od roku 1874 do roku 

1889. Během pobytu ve Velkých 

Popovicích bydlel v areálu pi-

vovaru, v domě č. p. 1, kde byly 

deputátní byty pro zaměstnance. 

Před pivovarskou štací ve Velkých 

Popovicích pracoval jako sládek 

v pivovaru Štiřín (1871-1874) a po 

odchodu z Popovic působil do 

roku 1901 v zámeckém pivovaru 

v Jindřichově Hradci. 

Baron s nápadem
Zakladatel pivovaru baron 

František Ringhoffer, význam-

ný průmyslník, se rozhodl po-

stavit nový pivovar právě ve 

Velkých Popovicích, protože byl 

v okolí vysoce kvalitní zdroj pit-

né vody. V roce 1871 začaly na 

okraji Velkých Popovic u rybní-

ka v sousedství hospodářského 

dvora zemní práce a 10. května 

1874 byla protokolárně zko-

laudována stavba pivovaru se 

sladovnou. František Ringhof-

fer se však jeho otevření v roce 

1874 již nedožil. Po smrti baro-

na Ringhoffera budovali slávu 

velkopopovického piva synové 

František a Emanuel. (sas)

VELKÉ POPOVICE

Jak je všeobecně známo, 

středočeský pivovar sídlící 

v tomto městě minulý rok 

oslavil své 140. výročí. Vše 

začalo 15. prosince 1874, 

kdy byla uvařena první 

várka velkopopovického 

piva v 60hektolitrovém 

kotli. Vše měl na starost 

vůbec první sládek pivovaru 

pan Přemysl Růžička. 

A proto mu bylo uděleno in 

memoriam čestné občanství 

města, které převzal 

z rukou starosty obce Ivana 

Boleslava ředitel pivovaru 

Jaroslav Hacko.

„To, že je třeba urychlené vybu-

dování kanalizace na celém úze-

mí Prahy 12, je jasné,“ potvrzuje 

starostka Daniela Rázková a záro-

veň upřesňuje: „Chceme započít 

výstavbu kanalizace včetně do-

plnění navazující infrastruktury 

v oblasti ulice Palmetová, Pod Le-

sem, Podlesní a Za Sídlištěm, vše 

v Komořanech. Zároveň připravit 

projekt a získat stavební povo-

lení na výstavbu technické a vo-

dohospodářské infrastruktury 

včetně chodníků a rekonstrukce 

komunikace v Točné. Zřídit čer-

pací stanici v katastrálním území 

Točná a výtlačného řadu z oblasti 

z Točné do Cholupic. A nechce-

me pominout ani realizaci gra-

vitační stoky pro odkanalizování 

části území mezi Cholupicemi 

a ulicí Skalnatá včetně Cholu-

pického vrchu. Samozřejmostí je 

i výstavba technické infrastruk-

tury, chodníků a rekonstrukce 

komunikací v části Cholupic.“

Situace natolik spěchá kvůli při-

pravovanému rozpočtu hlavní-

ho města Prahy, že i během svát-

ků se starostka Daniela Rázková 

sešla se zástupci z Magistrátu 

hlavního města Prahy, zástupci 

společnosti Výstavba inženýr-

ských staveb a dalších, kteří se 

na projektu budou podílet. Dů-

vod jednání byl jasný, bylo třeba 

započít s některými kroky, aby 

k následné konkrétní realizaci 

došlo co nejdříve. (red)

CHOLUPICE/TOČNÁ 

Na svém druhém zasedání 

se radní městské části Praha 

12 usnesli na prioritách při 

postupu realizace kanalizace 

v Cholupicích, Komořanech 

a na Točné.

Kdo jsou?
České saxofonové kvarteto tvoří 

hráči, kteří ovládají hru na všech-

ny typy nejvíce užívaných saxofo-

nů. Jejich společnou motivací je 

nejenom dlouhodobý zájem o sa-

xofon, ale i o hru v komorním an-

sámblu podložený dlouholetými 

zkušenostmi v klasické i jazzové 

hudbě. České saxofonové kvarteto 

zahrálo své skladby v prostorách 

zámku v následujícím obsazení: 

Roman Fojtíček – alt, soprán sa-

xofon, Radim Kvasnica – soprán, 

alt saxofon, Otakar Martinovský 

– tenor saxofon a Zdenko Kašpar 

– baryton saxofon.

Hrál se i Dvořák
Koncert byl postaven na 

skladbách světových a českých 

mistrů. I z toho důvodu zde kvar-

teto zahrálo například Dvořáko-

vo Preludium a Polku z České 

Suity. Toto dílo poprvé zaznělo 

16. května 1879 v Praze v rámci 

koncertu Spolku českých žurna-

listů za řízení dirigenta Adolfa 

Čecha. O rok později Českou su-

itu dirigoval v Praze sám Dvořák, 

a to 29. března 1880 na dobro-

činném koncertu ve prospěch 

stavby Národního divadla.

Spokojení návštěvníci
Vystoupení sklidilo zasloužený 

ohlas nejen za skvěle podaný 

hudební výkon souboru, ale i za 

vtipné komentáře vedoucího 

kvarteta pana Romana Fojtíčka, 

který večerem provázel. Publi-

kum včetně účinkujících oceni-

lo mimořádně kvalitní akustiku, 

kterou Rytířský sál Průhonické-

ho zámku nabídl. Před koncem 

vystoupení proběhl křest nově 

vydaného CD „5 Voices & 5 Sa-

xophones“, což je společný hu-

dební počin Českého saxofono-

vého kvarteta a známé vokální 

skupiny KrisKrosKvintet. Členka 

skupiny Jana Puterová s kvarte-

tem pak živě představila jednu 

skladbu z uvedené nahrávky.

(sas)

PRŮHONICE – Rytířský 

sál Průhonického zámku je 

velmi příhodným místem na 

koncerty jakéhokoliv typu. 

Proto si ho vybralo i České 

saxofonové kvarteto, které 

zde odehrálo svůj komorní 

koncert a ukázalo, 

že opravdu hru 

na saxofon ovládá…

Zámek ožil hudbou

Jednání o výstavbě vodohospodářské infrastruktury probíhala i o svátcích

Prioritní výstavba 
kanalizace

Roman Fojtíček (vlevo), který soubor v roce 2003 založil, prezentuje saxofon též ve spojení 

s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů

(zleva) Jaroslav Hacko, ředitel pivovaru, přebírá čestné občanství od starosty obce Velké Popovice Ivana Boleslava
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Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 11. února od 8:00 do 18.00 hod.
DOUČOVÁNÍ

Učivo ZŠ – VŠ
VÝUKA JAZYKŮ

pro děti a dospělé
Přípravné kurzy na gymnázia / Zkoušky nanečisto

ČESKÝ JAZYK

skupinová výuka

+420 603 452 641 
www.lepsi-znamky.cz

info@lepsi-znamky.cz

OD ÚNORA DENNÍ A VEČERNÍ JAZYKOVÁ SKUPINOVÁ VÝUKA, 
možno i s rodilým mluvčím.

Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní

Tel.: 241 950 776, 241 950 409
www.soupjilove.cz, e-mail: soupotravin@cbox.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 1. a 12. 2. 2015 vždy od 10-17 hod.
CUKRÁŘ KUCHAŘ  
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK PRODAVAČ

čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou  – Gastronomie
dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou – Podnikání

VÝUKA PROBÍHÁ V MODERNÍ  NOVÉ ŠKOLE!!!

ANTÉNY,
SATELITY

Ing. Karel Horský

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

www.anteny-horsky.cz

Zajištění HD příjmu 
SKYLINK, UPC, FREESAT
Prodej, instalace, opravy

PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS 
OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ 

TOPENÁŘSKÉ – INSTAL. PRÁCE

Kotle: Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Therm, Baxi, Destila, Karma, Mora, Immergas,  

Hydrotherm, Quantum, DE DIETRICH

603 893 211, 603 496 032, 272 650 822, celý den, v top. sezóně i v So, Ne  
a o svátcích, atservis@atservis-teplo.cz, www.atservis-teplo.cz 
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

STK AUTO PAŘÍZEK s.r.o.
PROVÁDÍME TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ PROHLÍDKY

pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t, motocykly, přívěsy, traktory

Automobilová diagnostika Bosch, autoservis, pneuservis

STK
Tel.:   257 760 944
Po, St 7.30 – 17.30
Út, Čt 7.30 – 16.30
Pá 7.30 – 11.30

Březová, Hlavní 9
Praha – západ 252 45
www.stkbrezova.cz

EMISE
Tel.: 257 761 893

Mobil: 737 918 961

Měření emisí: BENZÍN 400 Kč  /  NAFTA 600 Kč
STK: Osobní automobily 600 Kč  /  Nákladní automobily 650 Kč

Naleznete zde široký výběr 

střešních materiálů, konstruk-

cí, izolací, střešních oken, do-

plňků, okapových a fasádních 

systémů, nízkoenergetických 

a pasivních domů, solárních 

a fotovoltaických systémů, ná-

řadí a strojů pro profesionály 

i kutily. 

RADY ZDARMA
Ve Stavebním poradenském 

centru získáte zdarma cenné 

rady od nezávislých odborníků 

ze všech oblastí výstavby, úspor 

energií, včetně informací o do-

tačních programech. 

NOVÝ PROJEKT 
„FANDÍME ŘEMESLU!“ 
Těšit se můžete na společnou 

expozici řemeslných cechů, 

praktické ukázky řemesel, po-

radenství a řadu užitečných 

přednášek na aktuální témata, 

jako jsou novela Živnostenské-

ho zákona, elektronická evi-

dence tržeb či druhotná plateb-

ní neschopnost.

Navštívit dále můžete „mód-

ní“ přehlídky pracovních odě-

vů, fórum Dřevěné konstruk-

ce střech, semináře Zateplení 

kvalitně, Rekonstrukce střech, 

Bezpečnost práce na stavbách, 

Úspory energií v rodinných 

a bytových domech, Tepelná 

čerpadla v praxi ad.  

Srdečně Vás zveme k návštěvě 

jedinečné akce, kde můžete na-

čerpat množství užitečných in-

formací a navíc vyhrát hodnotné 

ceny a střechu na rodinný dům! 

Program akce a VSTUPENKU 

SE SLEVOU 50% naleznete na 

www.strechy-praha.cz   

(PR)

Tento největší 

středoevropský veletrh 

pro stavbu a renovace 

střech proběhne 

22. – 24. 1. 2015 na 

výstavišti v Praze Letňanech 

společně s veletrhem 

úspor energií Solar Praha 

a veletrhy Řemeslo Praha 
a For Pasiv. Otevřeno je 

čt a pá 10 – 18 h, 

v sobotu pak 10 – 17 h.

Pestrý program a možnost vyhrát střechu 
nabídne veletrh STŘECHY PRAHA!

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

„Pro rozhodnutí o tom, kam se 

obrátit se stížností, záleží na 

tom, na co si pacient stěžuje, 

a dále je důležité, zda se jed-

ná o lékaře-zaměstnance nebo 

o lékaře, který je provozovate-

lem zdravotnického zařízení. 

Obecně platí, že u lékaře-za-

městnance by se pacient měl se 

stížností obrátit především pří-

mo na jeho nadřízeného, resp. 

na vedení zdravot-

nického zařízení. 

Stížnost lze adresovat také na 

krajský úřad, který vydává regis-

traci nestátním (soukromým) 

zdravotnickým zařízením. Pří-

padnou stížnost musí řešit rov-

něž zřizovatel zdravotnického 

zařízení, tj. např. u krajských 

nemocnic příslušný krajský 

úřad. U velkých (fakultních) ne-

mocnic nebo specializovaných 

odborných léčebných ústavů 

je zřizovatelem Ministerstvo 

zdravotnictví. Má-li stěžovatel 

podezření na zanedbání lékař-

ské péče či dokonce spáchání 

trestného činu, měl by se obrá-

tit na orgány činné v trestním 

řízení. Také se může obrátit na 

soud s občanskoprávní žalobou 

ve věci náhrady škody, nejde-

li přímo o trestný čin. K řešení 

stížnosti na medicínské pochy-

bení je kompetentní Česká lé-

kařská komora (ČLK), stejně tak 

jí přísluší zabývat se stížností na 

etiku, tj. na chování lékaře.“ (red)

Jak a komu si mohou pacienti 
stěžovat na lékaře?

� PORADNA – ZDRAVOTNICTVÍ

Pokud nejste spokojeni s vaším lékařem, ať už je to 

z jakéhokoliv důvodu, můžete danou situaci řešit. Zeptali jsme 

se proto tiskového mluvčí VZP Oldřicha Tichého, jak na to.

Originalitě se meze nekladou
� pokračování ze str. 1

� Jak dlouhá cesta byla od myš-

lenky až po samotnou realizaci?

První hmyzí brože začaly vznikat 

asi před 5 lety. Ti úplně první byli 

velcí a neohrabaní, postupně 

jsem techniku vylepšovala a za-

čala vytvářet hmyzí náušnice, 

přívěsky, náramky a prsteny. 

� Kde berete pro svá úchvatná 

díla inspiraci?

Největší inspirací je pro mě mate-

riál. Tak jako některé ženy hroma-

dí kabelky nebo boty, já hromadím 

v dílně všechny možné komponen-

ty, korálky, drátky atd. Některé jsou 

ve svých přihrádkách třeba roky, 

ale pak mě něco osvítí a vznikne 

z toho něco nového. Další velkou 

inspirací je pro mě příroda, to je 

nevyčerpatelný zdroj, co se barev 

a tvarů týče. Ráda se dívám i na lidi 

kolem sebe.

� Je třeba k výrobě šperků něja-

kého speciálního náčiní?

Určitě se vždy hodí kvalitní kleště 

různých tvarů na kompletování. 

Na práci s polymerovou hmotou je 

důležitý strojek na těstoviny, ve kte-

rém se hmota zpracovává. V mém 

případě je to velký elektrický pro-

fi stroj, který mi ušetří spoustu 

práce. Dále potřebuji dobré nože 

a řezáky, spoustu vykrajovátek, 

texturovací plátky a různé barvy 

a pigmenty k úpravě povrchů.

� Nosíte svou rukou vyrobené 

šperky sama?

Jsem tak trochu kovářova kobyla. 

Šperky raději vyrábím, než no-

sím, možná je to tím, že většinu 

času trávím sama v dílně a tam 

se nemám pro koho zdobit. Ve 

volném čase jezdím hodně na 

kole nebo běhám po lese a to by 

mi šperky také překážely. Pokud 

ale jedu prodávat nebo jdu do 

společnosti, ozdobím se ráda. 

� Jaký je váš nejoblíbenější?

Ráda nosím náhrdelníky z kolekce 

Medieval, které vypadají masivně, 

ale jsou zároveň lehké a dobře se 

proto nosí. Praktické spony na šály 

mám také ráda, šála se s nimi jed-

noduše uváže a ještě ozdobí.

� Z jakých materiálu vyrábíte?

S polymerovou hmotou jsem se 

poprvé setkala asi před 10 lety, 

v té době ještě tento materiál 

nebyl vůbec známý. Zaujala mě 

barevnost a hlavně různé mož-

nosti zpracování tohoto mate-

riálů. Techniky jsou různé, dají 

se všemožně kombinovat a to je 

to, co mě baví. Na výrobu šperků 

je to úžasný materiál, dokážu si 

z něj vyrobit prakticky cokoliv 

mě napadne. Povrch se dá různé 

upravovat. Polymer může hýřit 

všemi barvami nebo vypadat 

třeba jako kov, kámen nebo dře-

vo. Používám ale i různé kovové 

nebo skleněné komponenty.

� Kdo se řadí mezi vaše klienty?

Moje tvorba se ubírá dvěma smě-

ry. Odvážnější ženy, které mají 

rády extravagantní a neotřelé věci, 

si u mě vyberou především hmy-

zí šperky. Elegantnější ženy u mě 

nakupují hlavně spony a přívě-

sy na šátky a šály. Snažím se mít 

v nabídce pro každého něco. Vy-

berou si i děti, pro které vyrábím 

malované magnetky nebo dětské 

šperky. Pro muže mám v nabídce 

třeba náramky na přežití.

� Mají vaši klienti nějaké spe-

cifické požadavky ?

Já se výrobě na objednávku vů-

bec nebráním. Zákaznice si čas-

to nosí své šály a já jim k nim 

vyrábím doplňky. Dělala jsem 

například svatební hmyzí sadu 

pro nevěstu i ženicha. 

Děkuji za rozhovor. Sabina Sarkisovová
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ZA KAŽDÝCH 5 000 KČ

1000 KČ ZPĚT
V období od 17. 1. do 18. 1. 2015 obdrží zákazník za každých zaplacených 5.000 Kč kika poukázku v hodnotě 1.000 Kč. Akce se nevztahuje na zboží ve výprodeji,  

zboží z letáku, zboží označené „Nejlepší cena“. Neplatí na již uzavřené kupní smlouvy a na nákup kika poukázek. Není možné kombinovat s jinými akcemi.

kika Čestlice, Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice, Po-Pá: 10:00-20:00 hod. So-Ne: 09:00-20:00 hod.                                                  *Více na www.kika.cz

Želivec 228, Kamenice u Prahy 251 68, tel. 323 672 474, 

323 673 404, 603 161 690, e-mail: info@pamax.cz  

POSTELE  MATRACE  ROŠTY  SKŘÍNĚ

Víte na čem spíte?
Největší showroom matrací

Zakázková 
 výroba

Odborné 
 poradenství

u P hPrahy 251 68, tel. 323 672 474,

K VYBRANÝM MATRACÍM 

POLŠTÁŘ S NEJVYŠŠÍ 

ZDRAVOTNÍ CERTIFIKACÍ 

ZDARMA

PŘIJMEME ŘEMESLNÍKA  s praxí  

do dílny na výrobu nábytku z lamina. 

Bližší info na 605 295 089.

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

PVA EXPO PRAHA Letňany

22. – 24. 1. 2015

Vše pro střechy, úspory energií 

řemeslo, dřevo, izolace, …

SLEVA 50 % na vstupné ZDE:

www.strechy-praha.cz

Přijďte 
vyhrát 

 střechu!

INZERCEINZERCE

Novoroční lesní střízlivění

Kdy na hokej?Šest výrobců se nově pyšní 
regionální značkou

Ocenění válečných veteránů

ZVOLE – Je to už nepsaná tradice, 

ale v této obci nedaleko Jílového 

je iniciativní oddíl orientačního 

běhu a nadšený propagátor a or-

ganizátor tohoto sportu Tomáš 

Hájek. Jeho přičiněním se letos 

konal už 12. ročník novoroční-

ho orientačního běhu se startem 

v pravé poledne v blízkém lese za 

vsí. Je to poněkud zvláštní střízli-

vění pro silvestrovské noci, avšak 

už jen sama účast šesti desítek 

běžců všech věkových kategorii 

svědčí o oblibě tohoto novoroč-

ního počínání.

Na zhruba tříkilometrové trati 

bylo 20 kontrol ve vzdálenosti 

50 až 500 m a účelem je během 

50 minut najít co nejvíce kontrol 

a orazítkovat si startovní štítek 

jako stvrzení, že běžec kontrolu 

skutečně našel. Většina účast-

níků vše stihla v limitu a jak se 

startující shodli, byla to více spo-

lečenská událost než nějaký na-

máhavý běžecký závod. Když se 

k tomu připočetlo příjemné, byť 

chladné počasí, byl to téměř ide-

ální vstup do nového roku. Kla-

dem byla drtivá účast celých ro-

din, které hledaly kontrolní body 

na trati. Netřeba zdůrazňovat, že 

vyhráli všichni, kteří doběhli do 

cíle a provětrali si plíce.  (kt)

S elánem a s úsměvem na rtech se ve Zvoli vbíhalo nejen na trať orientačního lesního běhu, ale snad i do celého roku 2015

 Foto: Tomáš Hájek

Certifikační komise v počtu 

12 členů složená ze zástupců 

důležitých představitelů regionu 

hodnotila došlé žádosti a výrobci 

osobně prezentovali své produkty 

a odpovídali na otázky komise. 

Hmm… škvarky
Předmětem degustace byla Škvar-

ková placka Laguna, kterou vyrábí 

pekárna ve Psárech při tamějším 

ústavu sociální péče.  „Na její vý-

robě se podílejí klienti ústavu, což 

jsou lidé se zdravotním postiže-

ním,“ přiblížil sociální aspekt pro-

duktu zástupce ředitele organiza-

ce pan Drahokoupil. Komise se 

též dozvěděla, že i mouka pochází 

z dolnobřežanských polností a že 

i škvarky jsou od místního řezní-

ka. „Chutná opravdu výtečně,“ 

okomentovala vlastnosti placky 

místostarostka Říčan Hana Špač-

ková. Škvarková placka už nyní je 

mezi zákazníky velice žádaná pro 

svoji poctivost a kvalitu. 

Svojetické zpátky do minulosti
Popularita retro věcí roste i v re-

gionu, a tak se komise vrátila do 

50. let minulého století prostřed-

nictvím Retro šatů z ateliéru ve 

Svojeticích. Lenka Izsák při jejich 

výrobě čerpá z dobových fotek 

a originálních střihů. „Snažím se 

původní styl šatů a módu našich 

babiček přiblížit současné gene-

rací,“ dodala paní Izsák. 

Čaj sem, čaj tam
V certifikačním procesu uspěl 

také Lipový květ ze Svojetic 

od paní Melíškové ze statku ve 

Svojeticích. Čaj z lipových květů 

tam podávají i s domácím pam-

peliškovým sirupem, který jeho 

chuť ještě více pozvedne. Suše-

ný lipový květ je připravován ze 

staletých stromů přímo ze dvo-

ra statku.  (sas)

REGION – Na sklonku 

minulého roku se opět 

rozhodovalo o udělení 

certifikátu značky 

Zápraží. Sedmi výrobkům 

malebného venkova 

za Prahou –  Říčanska 

a Dolnobřežanska byl tento 

certifikát slavnostně udělen, 

ale komisi nejvíce okouzlila 

Škvarková placka Laguna 

a Retro šaty z ateliéru 

ve Svojeticích.

Celkem 76 oceněných středo-

českých válečných veteránů 

obdrželo společně s diplomem 

příspěvek na nákup léků a potra-

vinových doplňků. Slavnostního 

aktu se osobně zúčastnilo 16 ve-

teránů. Mezi oceněnými byl 

například pracovník odbojové 

skupiny, člen partizánské skupi-

ny, průzkumník partyzánské bri-

gády, aktivní účastnice národ-

ního boje za osvobození, spojař 

u dělostřelectva a další. Hejtman 

předal šek v hodnotě 190 000 ko-

run zástupcům Československé 

obce legionářské. Ta svůj vznik 

datuje do roku 1921 a vede již pět 

let projekt Péče o válečné veterá-

ny. Cílem je pomáhat válečným 

veteránům při plnohodnotném 

zapojení do společnosti a bráně-

ní jejich sociálnímu vyloučení. 

Toho je dosaženo prostřednic-

tvím vedení a pravidelné aktua-

lizace databáze válečných vete-

ránů, provozováním bezplatné 

linky pomoci, sestavením týmu 

terénních pracovníků, infor-

mační a poradenskou pomoc 

při čerpání sociálních a zdra-

votních programů, při řešení 

sociálně-právních a sociálně-

zdravotních problémů a při in-

formování o možnosti využívání 

různých programů. (red)

STŘEDNÍ ČECHY 

Hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera ocenil veterány 

z druhé světové války, kteří 

žijí na území kraje.

Zimní část sezony Krajského přeboru vrcholí. Podívejte se, kdy 

můžete popovický tým podpořit. Přinášíme vám rozpis nejbliž-

ších zápasů včetně toho regionálního s Jesenicí.

17. 1. 2015 HC Jesenice vs HC Slavoj V. Popovice 

24. 1. 2015 HC Slavoj V. Popovice vs HC Příbram 

07. 2. 2015 HC Slavoj V. Popovice vs HK Kralupy 

14. 2. 2015 SK Černošice vs HC Slavoj V. Popovice

(red)

Retro šaty z ateliéru ve Svojeticích jsou inspirované stylem 50. let Foto: Aleš Rudl
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Vůně novoty
Předně je nutné říci, že třetí ge-

nerace Fábie je prostě krásné 

auto. Nádherné. Předek budí 

v člověku dojem dravce, hbitého 

tvora, který na silnici dá všem 

ostatním vědět a znát, že tam je. 

K dispozici jsme dostali model 

1.2 TSI 5° M / 66 kW, tedy slabší 

verzi. Byla čerstvá, syrová a na 

tachometru měla 104 km. Takže 

sotva narozené nemluvně. 

Prostor v kabině
Nejsem žádný drobeček, a tak 

jsem hned po usednutí s potěše-

ním zaznamenal, kolik prostoru 

dali konstruktéři i řidičům s nad-

měrnou délkou. Komfort pro řidi-

če a spolucestujícího na předních 

sedadlech je prostě garantován. 

Pohodlí, vše na dosah a pohled na 

přístrojovou desku je velmi příjem-

ný, bez rušivých elementů, zkrátka 

krása. Vzadu už to taková rozkvet-

lá alej není. Kdo proti prostoru na 

zadních sedadlech nebude nic na-

mítat, budou děti do 13 let. Dospě-

lý člověk se na zadní sedačky nové 

Fábie poskládá jen velice obtížně 

a nepohodlně. Výrobce se v něko-

lika článcích před uvedením na trh 

zmínil, že nová Fábia bude chtít 

oslovit i rodiny s dětmi. Takže proč 

ne. Naložit ale čtyřčlennou rodinu 

na víkend není legrace. Opravdu 

nevelký zavazadlový prostor nutí 

člověka hodně přemýšlet, a i tak 

bude problém poskládat všechno 

potřebné. Přesto musím upozor-

nit, že oproti minulým řadám má 

nová Fábia v zadu o 15 litrů 

více, což není málo.

Jednadvojka 
stačí
Po stisku tlačít-

ka START jsem 

musel zadržet 

dech, abych 

se ujistil, že 

slyším chod 

motoru. Po 

p o č á t e č n í m 

vzájemném oťu-

kávání jsem zjistil, 

že i slabší verze 1,2 

může naladěnému 

řidiči dát dostatečný 

požitek z razantní jízdy. 

Fábia velmi ochotně plnila 

příkazy a nástrahy pražských ulic 

zvládala s přehledem a velmi vlíd-

ně. Navíc musím uvést, že tento 

vůz dostane zkušený řidič „do 

ruky“ prakticky hned. 

Delší rychlostní stupně nevadí 
Čtyřválcové turbo jsem se rozhodl 

otestovat důkladně. Chtěl jsem se 

přesvědčit, pro koho tento vůz je. 

Kdo může auto této třídy využít 

v co nejširší škále jeho nabídky. 

Rozhodl jsem se tedy naložit ro-

dinu i se vším tím harampádím, 

co se tak vozí na víkend k babičce, 

a auto pořádně prověřit na všech 

možných typech silnic a v plném 

zatížení.  Hned po pár stovkách 

metrů jsem musel ocenit, že mo-

tor poslouchá a hbitě reaguje na 

sešlápnutí plynového pedálu už 

téměř od 1 000 otáček. V kabině 

není prakticky slyšet a nepatrný 

hluk se projeví až za hranicí 4 tisíc 

otáček, ale nijak zásadně. Přes-

tože jsou rychlosti dlouhé a ak-

celeraci by zcela určitě prospěly 

kratší, tento čtyřválcový agregát 

točí velmi svižně i s rodinou na 

palubě. Snad jen ve chvíli, kdy 

jsem posádku rozšířil o další-

ho člena, byla zátěž znát. To ale 

bylo v horském, členitém teré-

nu a nutno dodat, že tchyně, má 

dobrá a hodná tchyně, je více než 

fortelná žena a Krkonoše nejsou 

rovinky podél Labe.

Spotřeba velmi citlivě reaguje 

na styl jízdy. Výrobcem uváděné 

hodnoty jsem nedosáhl ani vzdá-

leně, ale o to jsem se zdaleka ne-

snažil. Vůz byl navíc v zajížděcím 

režimu. Přesto musím říci, že kdo 

čeká, že půjde pod 5,5 litru kom-

binované spotřeby na 100 km, 

bude se muset hodně snažit.  

Špičkový podvozek
Opravdovým majstrštykem kon-

strukční kanceláře je povozek. 

Ten dovolí řidiči ledacos a je na 

něj spolehnutí. Umocňuje záži-

tek z jízdy a v kombinaci s oprav-

du svižným motorem je radost 

kočírovat všech 90 koňských sil, 

které má slabší „jednadvojka“ 

k dispozici. Podvozek je naladěn 

opravdu špičkově, což v dnešní 

době není pravidlem.

Řízení je přesné, adekvátně posí-

lené a ostré a to samé platí o řa-

zení. Neuvěřitelně přesné, krátké 

a lehké. Spojka a brzda je tak tro-

chu jemnější, než je u většiny aut, 

takže po prvním přibrždění jsem 

byl rád, že jsem připoután. Ale 

jak už jsem napsal, dá se na to po 

chvíli zvyknout.

Auto není pro každého
Celkový dojem z jízdy je veskrze 

pozitivní. Nová Fábia je krásná 

a jezdí se s ní velmi dobře. Cílovou 

skupinou může být ale maximálně 

čtyřčlenná rodina s malými dětmi. 

Auto nabídne daleko více spíš man-

želskému páru ve středním věku, 

kterému už dítka vylétla z hnízda, 

a na program dne přejde konečně 

cestování a poznávání světa. Pro 

ně je nová Fábia autem číslo jedna. 

Fábia je vhodná také pro pár, který 

má rodičovské peripetie ještě před 

sebou, nebo novomanžele  jako 

startovní vůz pro začátek, třeba 

i s malými dětmi. Technologické 

vymoženosti, které tento vůz po-

skytují v podobě systémů Mirro-

rLink a SmartGate, z nichž jeden 

je schopen přebírat veškeré funkce 

mobilního telefonu a druhý pro 

změnu umí přes Wi-Fi sypat různá 

data do mobilu, určitě mladé, tech-

nologicky zdatné lidi zaujme. 

Proč ale zbytečná slova. Přijď-

te si vůz prohlédnout sami do 

nákupního centra Eden, Praha 

Vršovice 8. a 9. ledna, kde si na 

něj uděláte vlastní názor. Navíc 

můžete vyhrát lístky na Mistrov-

ství světa IIHV v ledním hokeji, 

zapůjčení vozu na 4 dny s plnou 

nádrží a jiná  překvapení!

Text a foto Pavel Mohrmann

Žádný lenoch to není
Hodně z nás netrpělivě 

očekávalo nový model Fábie, 

ale dočkali jsme se. Obvyklé 

tajnosti mladoboleslavské 

Škodovky napínaly 

nedočkavce k prasknutí. Od 

listopadu je ale auto venku 

a my jsme měli možnost Fábii 

třetí generace prostřednictvím 

zkušeného dealera Auto 

Palace Spořilov otestovat. 

Nová škodovka vyšla se ctí.
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