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KDE SE ÚSPĚCH
NEODPOUŠTÍ
„V téhle zemí se úspěch neodpouští“ svěřil se mi můj dobrý přítel, restauratér a majitel
penzionu. A vyprávěl mi spoustu příhod, kdy mu lidé (nejen)
v jeho obci dávali najevo, že
se zbohatlíky nechtějí mít nic
společného. Naposledy ho nazvedla skutečnost, že se mu
radnice nenamáhala předem
nahlásit několikatýdenní opravu chodníku před jeho provozovnou. „Když jsem se ptal,
proč mi o tom neřekli, abych se
mohl připravit na menší tržby
– třeba dát části personálu dovolenou – bylo mi řečeno: Však
ty si nějak poradíš – peněz máš
dost“, vzpomíná.
Příklad odjinud: „Koupil jsem
a přestavěl místní polorozpadlou usedlost a těšil se, jak tu
budu provozovat malou vinárničku spojenou s galerií “ uvedl jiný známý. A přiblížil mi,
kolik námahy a nervů ho stálo
jen pouhé získání všech potřebných razítek na desítkách
úřadů, o samotné rekonstrukci ani nemluvě. „Když pak bylo
vše hotovo, tak mi na vrata
někdo přes noc napsal: Tady
bydlí zloděj! No, co byste na to
řekl, pane redaktore?“
Já bych řekl jen toto: Závist je
strašná vlastnost – jedna z nejhorších. Ono je totiž lepší nic
nedělat, zato pilně závidět.
Protože, kdybyste něco dělali
a ono to – nedej Bože – vyšlo,
tak by lidé záviděli – Vám.
Michal Korol

KRÁTCE
Vítání občánků
DOUBRAVČICE –
Obec
plánuje obnovit tradici slavnostního uvítání svých nově
narozených obyvatel. První vítání občánků proběhne v lednu 2016 a bude se týkat dětí
narozených mezi 1. 1. 2014
a 31. 12. 2015 s trvalým pobytem v Doubravčicích. Rodiče,
kteří mají zájem se spolu se
svým potomkem zúčastnit, se
mohou hlásit na e-mailové adrese mistostarosta@doubravcice.cz. Přihlášku na vítání občánků naleznete na webových
stránkách obce nebo ji obdržíte v kanceláři OÚ. Uzávěrka
přihlášek je 4. 1. 2016. Další
informace, včetně termínu vítání, budou zájemcům sděleny
do konce tohoto roku.

Co kdyby ve škole zaútočili střelci?

ŘÍČANY – Nejedná se o žádnou poplašnou zprávu,
ale pouze o domněnku, jak by asi probíhala taková
záchranná akce. Základní škola U Říčanského lesa se
totiž proměnila v centrum výcviku jednotek policistů,
hasičských sborů a záchranky. Cílem bylo zneškodnit
aktivního střelce a evakuovat několik stovek lidí
z prostor školní budovy. Akce trvala několik hodin
a zapojilo se do ní přes 230 lidí.

K

dokoliv, kdo by si takovouto situaci přál, by byl blázen, nicméně
společné cvičení všech složek integrovaného záchranného systému je třeba, aby se se vědělo, jak
se v takové situaci zachovat a jak
postupovat. Letos si tak Policie
ČR pro rozsáhlé cvičení vybrala
právě jednu z místních škol.
Rozsáhlé cvičení začalo po desáté hodině dopoledne 29. října.
Scénář byl následující: Do školy
se dostali dva ozbrojení útočníci, kteří stříleli do žáků a učitelů
v prostorech školy.

Samotná akce
„Do pár minut po první střelbě
přijeli na místo policisté, hasiči
a záchranná služba. Krátce po zá-

sahu zajistili prostory školní budovy vycvičení policisté, kterým
se podařilo jednoho útočníka zlikvidovat. Policisté provedli zásah
bez větších problémů, setkali se
však i s nečekanou situací. Ozbrojení muži byli totiž nakonec dva.
Druhý pachatel se bez povšimnutí ve skupině evakuovaných žáků
dostal před školu. Nakonec si své
jednání rozmyslel, začal střílet po
okolí, zasáhl hasiče a vběhl zpátky
do budovy. Tam jej už zpacifikovaly jednotky Policie ČR,“ popisuje celou situaci mluvčí města
Adéla Ambrožová.

IZS z regionu
Mezitím hasiči vynášeli zraněné
a záchranáři je v improvizova-

ných podmínkách ošetřovali.
Celkem si fingovaná akce vyžádala 12 mrtvých a 22 zraněných
lidí. Do cvičení se zapojilo zhruba 230 lidí včetně několika desítek figurantů. Kromě policistů
z územního odboru Praha venkov – jih a obvodního oddělení
Říčany se akce zúčastnili i policisté z Kostelce nad Černými lesy
nebo Úval. Stejně tak byli na místě přítomní i profesionální hasiči
z Říčan a několik dobrovolných
sborů z okolních obcí. Hlídka
městské policie zajistila uzavření
lokality, kontrolovala procházející osoby a informovala o situaci obyvatele bydlící v okolních
domech. O zraněné se postarala
Středočeská záchranná služba.

Nyní analýza
„V současné době probíhá vyhodnocení celého tematického
cvičení. Z výsledků provedené
analýzy pak budou přijata taková
opatření, která celkově povedou
ke zkvalitnění postupů a činností v této oblasti,“ zmiňuje Zdeněk
Chalupa z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Poučení pro město
Zajímavou zkušenost si ze
cvičení odneslo i vedení města, krizový manažer, vedoucí
školského odboru nebo tisková mluvčí. Během cvičení byl
svolán krizový štáb, přičemž
radnice se zaměřila především

na řešení krizové komunikace při takovém útoku. „Zásah
na místě je vždy jednoznačně
prací pro policisty, hasiče a záchranáře. Radnice by se snažila
pomáhat v oblasti komunikace
s rodiči, zajišťovali bychom
tísňové linky a třeba prostory,
kam děti přemístit do tepla
a bezpečí. Tam může být radnice velmi užitečná,“ doplňuje
Vladimír Kořen, starosta města, a dodává: „Pro koordinaci
postupů a přenosu informací
je samozřejmě nutné rychle
svolat krizový štáb. Až poté
by měl starosta poskytovat informace veřejnosti a médiím.
Celé cvičení bylo v tomto smě(red)
ru poučením.“

Dny evropského dědictví
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY – Dny evropského
dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Muzeum a galerie lákaly návštěvníky na výstavy. V muzeu
hrnčířství se konala výstava

spojená s vernisáží s názvem
Korida, kde byly zachyceny býčí
zápasy ve sbírce obrazů Marie

Králové. Galerie Jan Svatoš nabízela hned několik výstav najednou, smaltované obrazy Evy
Heřmanské a keramické plastiky
Šárky Radové

Pivo a ukázky práce
Černokostelecký pivovar opět
pořádal komentované prohlídky

V Ateliéru GH byla zahájena výstava s názvem Věc

doschranky@nasregion.cz

pivovaru a XII. ročník oblíbeného Černokosteleckého vykulení,
při kterém probíhá vykulení ležáckých sudů a ukázky bednářské práce. Návštěvníci se poté
mohli osvěžit různými druhy
piva a nasytit se širokou škálou
dobrého jídla. Poté si mohli udělat malou exkurzi po kosteleckých kostelích a faře a v ateliéru
GH a kostele sv. Jana Křtitele
se konalo tradiční XXV. Setkání

Nechodí
k vám
noviny?
Napište nám!
Inzerce v Našem REGIONU
Kontakt: Radek Bukovský
T: 702 044 440
E: bukovsky@nasregion.cz

Příští vydání 26. listopadu

Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Vykulení ležáckých sudů a ukázky bednářské práce

Kouzelné hrnky z Hrnkového sympozia

– Věc. Poslední den EHD patřil
prohlídce areálu bývalého plicního sanatoria.
„Dny evropského dědictví se staly tradiční kulturní akcí v našem
městě. Ta by se však neobešla
bez příkladné spolupráce, a proto bych ráda poděkovala panu
Svatošovi, Starcovi a jeho kolegům, faráři Líznerovi, docentu
Hůlovi atd.,“ říká Hanna Flusserová z oddělení kultury.
(sas)

www.facebook.com/nasregion
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KRÁTCE
Řídím Říčany II.
ŘÍČANY – Občané spolu
s politickým vedením města
a vedoucími pracovníky úřadu definovali 14 největších
problémů z oblasti dopravy, školství, vztahu občana
a úřadu, životního prostředí,
zdravotní a sociální, urbanismu a památkové péče, volného času, podnikání a cestovního ruchu, kterým by se
mělo město prioritně věnovat a postupně vyřešit. Napovězte teď vy zastupitelům,
které z těchto problémů řešit
přednostně. Označte plusovými hlasy až čtyři náměty,
které považujete za nejdůležitější. Zároveň můžete
dát až dva minusové hlasy
tématům, které považujete
za okrajové (nedůležité). Do
hlasování, které proběhne od
1. listopadu 2015 do 6. ledna
2016, se může zapojit každý
občan s trvalým bydlištěm
v Říčanech ve věku 15+.

Nebezpečný odpad
MNICHOVICE – Město zajistilo pro své občany svoz nebezpečných odpadů, který se
uskuteční dne 14. Listopadu,
tj. v sobotu. STANOVIŠTĚ
k odkládání nebezpečných
odpadů: ve VEŘEJNÝCH
SLUŽBÁCH MĚSTA MNICHOVICE,
K
Hubačovu#709, Mnichovice mezi
8.00 a 11.30 hod. Kontejnery
budou přistaveny v areálu
VS. Sběr je určen pouze pro
občany, kteří mají zaplacen
poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 (platí i pro jednorázové známky
a pytle) v Mnichovicích – je
nutné se prokázat občanským průkazem.

Pozor na nezvané
podomní obchodníky
ONDŘEJOV – V poslední
době se stává, že nezvaní podomní obchodníci vstupují
do domů zejména starších
občanů a nabízejí jim předražené šunty. Prosím varujte své příbuzné před tím, aby
si takové lidi pouštěli domů.
Jednak jde o „šmejdy“, kteří
nutí starší občany do velmi
nevýhodných obchodů, a za
druhé je zde velké riziko, že
jim z domu něco ukradnou.

Ekomum osvěžil dny procházkou a dary podzimu
HORNÍ POČERNICE
Rodinné centrum MUM
vytvořilo nový projekt
s názvem Ekomum,
jehož cílem je poskytnout
cílové skupině nabídku
ekovýchovných aktivit
a podpořit tak širší využití
těchto možností ve
vzdělávání a napomoci
vytváření osobního
a zodpovědného vztahu
k prostoru, kde žije. V rámci
projektu nyní proběhly
dvě akce, o kterých vám
přinášíme podrobnosti.
V jedné se šlo na procházku,
v druhé se objevovaly krásy
darů podzimu.

Děti si zkusily vše – od moštování jablek po šlapání zelí

Dobrodružná expedice
Podivuhodná džungle za vrátky
Nádherné počasí vylákalo ven
nebývalé množství hornopočernických a průvodce Jiří Sádlo, přední český odborník na
geobotaniku, si všechny získal
úvodními větami. „Brzy jsme viděli zanedbaný kout chvalského
podhradí jako vzácnou ukázku
vesnické minulosti a křovinatá divočina pod LRS (Léčebné
a rehabilitační středisko) Chvaly
se pro nás naplnila rostlinami
s podivuhodnými jmény a minulostí,“ říká Daniela Křižeková

z centra. Příměry, kterými pan
Sádlo popisoval křížení rostlin
nebo geologický vývoj „hornopočernické“ vyvýšeniny, jistě
zaujal nejednoho účastníka procházky. Téma přilákalo zejména
dospělé, ale i děti si rychle našly
příležitost ke hře ve vysoké trávě.
Všechny na závěr potěšil drobný
piknik s výhledem do podzimně
vybarveného kraje.
Dary podzimu na našem stole
Další sobotní odpoledne zde na-

plánovali pro děti i dospělé akci,
kde si návštěvníci měli možnost
vyzkoušet si vlastníma rukama různé techniky zpracování
a uchování podzimního ovoce
a zeleniny.

Moštování jablek
Jednou z nich bylo i moštování
jablek. Firma Europlant věnovala
výborná jablka na mošt a domácí
lis se skvěle osvědčil. Zdejší dobrovolnice Michaela Kazílková
a dva šikovní tatínci rychle zvládli
obsluhu moštovací sestavy a čerstvou šťávu děti ochutnávaly
přímo u zdroje! Džbány se zlata-

vou tekutinou se stále prázdnily
a všichni si moc pochutnali!

Nakládání zelí
Příchozí si mohli vyzkoušet také
nakládání zelí na kvašení – děti
„šlapaly“ nakrouhané hlávky
v gumácích a pak jsme hmotu postupně přesouvali do „zelňáku“.

Křížaly a další dobroty
Zejména otcové byli odvážní
a bez hnutí brvou asistovali svým
ratolestem při louskání ořechů
a krájení jablek na sušení. „Statečně jsme ochutnávali již hotové křížaly, které připravila

v ohromném množství Terezka
Jirovská, a zapíjeli čajem z jablečných slupek, šípku a medu,“
říká Daniela.

Naše Polabí
Všechny suroviny, které jsme
v centru zpracovávali, vyrostly
a dozrály v Polabí. V krajině, která se zdejším otevírá již z vyšších
pater hornopočernických domů.
„Tato oblast – krajina našeho domova - je zemědělsky obhospodařována po více než čtyři tisíce
let – zachovejme její jedinečný
potenciál i pro děti našich dětí,“
zakončuje vše Daniela.
(sas)

Cyklostezka vozíčkářům přátelská
KRAJ/ TEHOV
Středočeský kraj vybudoval
na Benešovsku speciální
cyklostezku se zvláštním
povrchem vhodným i pro
invalidní vozíky.
Stezka se napojila
na cyklotrasu
Středočeský kraj v listopadu
minulého roku zahájil výstavbu stezky a projekt dostal název „Cyklostezka vozíčkářům
přátelská Trhový Štěpánov
– Rehabilitační ústav Kladruby
– Tehov“. V rámci projektu tak
byla vybudována cyklostezka
v celkové délce 4,123 km, která

spojila město Trhový Štěpánov
s obcí Tehov a napojila se na
naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby.
Cyklostezka vozíčkářům přátelská je v Trhovém Štěpánově pak
napojena již na existující cyklotrasu z Trhového Štěpánova
do Malovanky.

Posázaví pro hendikepované
„Vozíčkáři se budou moci pohodlně a hlavně bezpečně projet
po cyklostezce, která vede krásnou přírodou. Jsem přesvědčen,
že do regionu přibyde více turistů, které přiláká nejen krása
a památky Posázaví, ale také
možnost sportovního vyžití i pro

hendikepované,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.

Nejen pro vozíčkáře
Cyklostezka „vozíčkářům přátelská“ byla vybudována vzhledem
k demografické struktuře obyvatel regionu a blízkosti Rehabilitačního ústavu Kladruby. „Na
trase cyklostezky bylo umístěno
několik laviček a informačních
tabulí speciálně uzpůsobených
tak, aby informace byly snadno
viditelné pro turisty na invalidních vozících a handbicích.
Speciální asfaltový povrch cyklostezky však jistě ocení i senioři
a rodiny s dětmi,“ dodal náměstek Karel Horčička.
(sas)

Říjnové setkávání
se vyvedlo
UHŘÍNĚVES – Na stáří
se nesmí zanevřít, ale
musíme ho chovat v úctě.
Přeci jen staří lidé oplývají
zkušenostmi, které my
mladí teprve nabydeme.
A někteří se umí i bavit. Ti
uhříněveští to dokázali při
dalším svém setkání.

Svoz do konce
listopadu
TEHOV – Pro velký zájem
se prodlužuje služba pytlového svozu bioodpadu do
konce listopadu (i nadále
lichá pondělí, tedy 16. 11.
a 30. 11.). Podrobnosti naleznete na webových stránkách
obce. Víkendový provoz
shromaždiště zůstává v sobotu 9 – 10 hodin, v neděli
z důvodu dřívějšího stmívání
otevřeno 15 – 17 hodin.

Sychravé podzimní odpoledne
jednoho říjného čtvrtku strávili
senioři z Domu s pečovatelskou
službou II v Uhříněvsi posezením
ve společenské místnosti při poslechu hudby a opékáním špekáčků. Ano, čtete správně. Přesto, že
ze společenské místnosti je přímý
vstup na velkou terasu, počasí ne-

Vozíčkáři se budou moci pohodlně a hlavně bezpečně projet po cyklostezce, která vede krásnou přírodou
INZERCE

bylo natolik přívětivé, aby se opékalo venku. Náhradní řešení se ale
našlo vcelku rychle. Místní tak zvolili grilování a to bohatě stačilo.

Šlo hlavně o popovídání
a nechyběli zástupci MČ
„Seniorům šlo hlavně o setkání
ve větší společnosti, popovídání
a potěšení hudbou,“ říká Zdeňka Žaludová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
Úřadu Městské části Praha 22.
Na setkání nemohli chybět představitelé městské části Prahy 22
– zástupce starosty Jiří Knotek,
radní Milan Coller a Michal Selinger, vedoucí OSVZ Zdeňka Žaludová a vedoucí klubu seniorů
Stanislava Drozenová.
(sas)

INZERCE

Váš lokální dodavatel

STAVBY

IZOLACE

FASÁDY

Výstavba a rekonstrukce RD
a menších staveb
Zemní práce – minibagr
Foukaná
izolace
Ohrobec
Tel.:
Te 603 465 320
www.apex-wm.cz
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Strašidelné kostýmy ovládly podzimní náladu
STRANČICE/
VŠECHROMY – Dlabání
dýní a s tím spjatá oslava
Halloweenu se pomalu ale
jistě dostává i do evropských
zemí a zaujímá velmi
podstatnou pozici na poli
oslav příchodu podzimu.
Ani regionálním dětským
centrům se nevyhnulo. Proto
se v mateřském centru
Lodička zapojili do oslav
mrtvých po svém.

lžíci s hlavičkami kostlivce, házet
tyčkou do světelného kroužku
u pana doktora anebo přimalovat
pavouka do pavučinky, to jsou
úkoly, které musí splnit. „Všechny
děti byly odvážné a získaly medaili
bubáka za mrazivou stezku snahy
a statečnosti,“ dodává Michaela.

Zveme vás na Mikulášskou

Přesuny, ale svátek zůstal
„Svátek Halloweenu slavíme už
řadu let, už v roce 2005 let jsme
měli program, tehdy ve strančickém Dětském centru, kde
jsme sídlili. Pak jsme pokračovali v Radimovicích a slavili jsme
2008 tehdy u zámku v dětském
ráji v Kunicích, pak také 2010
ve Štiřínské stodole. A teď už
pátým rokem ve Všechromech.
Většinou to byly akce spojené
s dlabáním a s bojovkou pro děti
a tak je tomu i tentokrát. Dušičky jsou sice českým svátkem, ale
dýně a světýlka a strašidýlka jsou
spíše spojená s Halloweenem.
Myslím, že maminky rády s dětmi přijdou, i když to opravdu
není česká klasika,“ říká Michaela Hupcejová, pořadatelka
z MC Lodička.

Dekorace a kostýmy
Před samotnou akcí je třeba vždy
vše nazdobit a připravit. Samotné dekorování interiéru zde vždy
probíhá den předem, aby děti dříve nemohly spatřit onu výzdobu.
Místní maminky pak pečou různé
koláče či moučníky a vaří polévky,
ale pro větší punč, a to všechno ve
svých domácích kuchyních.
„Z čeho většinou žasnu, že rodiče nastrojí svoje děti do všelijakých děsivých kostýmů, a to jak
na čarodějnických akcích v dub-

nu, nebo na masopustu se smrťáčkama,“ dodává Michaela.

Tančí se a baví se
Samotný program začíná v podvečer v přízemí hasičárny, kde se
zde schází pár čertíků, netopýrů,
vodník, čarodějnice, kostlivci, pirátka, bílá paní i dýničky. Pak už
probíhá zábava najednou. Tančí
se, řve se, seč síly stačí, vykrajují
se dýně jako světelné lucerničky
k svátku Všech svatých. Mezitím
se další skupinka občerstvu-

je krémovou dýňovou polévku
a gumovými upířími zuby. Je to
opravdu slavnost, jak má být.

Boj se
Před startem na bojovku si děti
zdobí černá trička pestrými barvami a mohou tak podstoupit zkoušku statečnosti i místních strašidel.
Zachránit dušičku, balancovat na

„Pro nás je Halloween už prostě
tradice a díky našemu táborovému životu v létě rádi spojíme
akci i s bojovkou a s úkoly pro
děti. Děti ale nestrašíme. Tak to
je i na naší obvyklé a také české
tradiční Mikulášské, kdy k nám
přijde Mikuláš s andělem a čertem. Všechny děti dostanou
stejně jak čokoládovou figurku,
tak perníček, tak mandarinku.
Všechny děti musí před čerta
předstoupit a něco předvést,
ale všichni dostanou stejně.
Spíš pro výstrahu a pro legraci
čert občas dětem přihodí buď
bramboru, cibuli nebo stroužek
česneku. Naše akce je spojená
s pohádkou pro děti od divadélka a hlavně se držíme názoru,
že netaháme čerty do domovů
k dětem, ale samy si přijdou
s rodičem za nadílkou,“ uzavírá
vše Michaela Hupcejová. (sas)

Chcete dostávat
elektronicky o den dříve, než ho
najdete ve schránce? Napište nám na ricansko@nasregion.cz.

Výroba pazourkových nástrojů
ŘÍČANY – V nedávné době
proběhl v České republice již
druhý ročník Mezinárodního
dne archeologie, jehož
hlavní podstatou je zapojení
široké veřejnosti do tajů
archeologie a rozšíření
všeobecného podvědomí
o ní. V rámci tohoto dne se
napříč republikou konaly
různé akce. V didaktickém
centru geologie tak
například věnovali
celý den vyrábění
pazourkových nástrojů.

Vše si mohli vyzkoušet sami

Návštěvníky, kterých přišlo něco
kolem dvou stovek, čekala nejen
prohlídka Didaktického centra
geologie Muzea Říčany, ale dozvěděli se také, jak se opracovávaly pazourky v době kamenné.
Ostatně měli možnost si i vlastnoručně vyzkoušet právě výrobu
kamenného nástroje.

Upadlé řemeslo
„Výroba štípaných kamenných
nástrojů je nejstarším archeologicky doloženým „řemeslem“, jehož kořeny sahají více
než 2 miliony let do minulosti.
Znalost tohoto umění v Evropě

Mistr

Návštěvníci se dozvěděli, jak se opracovávaly pazourky v době kamenné a mohli si vlastnoručně vyzkoušet výrobu kamenného nástroje

Na konci dostal každý účastník diplom a odznak pochodu

Po rovnoběžce
tentokrát i s plazy
ŘÍČANY – Předposlední
říjnovou sobotu bylo na
nádraží v novém rondelu
rušno už od samého rána.
Velký plakát Klubu českých
turistů oznamoval místo
startu turistického pochodu
50. rovnoběžka NS (naučná
stezka), který pořádal
místní odbor klubu českých
turistů Říčany-Radošovice.
Zeptali jsme se hlavního
organizátora Pavla Charváta
na jeho dojmy z pochodu.
„Byl to už druhý ročník a bylo vidět, že získává oblibu. Vždyť v cíli
jsme měli 94 účastníků oproti třetině z loňska. Chtěli bychom ukázat milovníkům přírody krásy našeho okolí a dát jim možnost bez
velké přípravy se projít po lese.
A na dobře značené trati, kterou

jsme letos znovu opravili a vyznačili, mají možnost se dozvědět
z popisných tabulí mnoho zajímavých faktů z historie, přírodopisu
i dějepisu. Naučná stezka byla
zprovozněna v minulém roce už
před začátkem našeho 1. ročníku.
Bylo potřeba vyměnit poškozené
tabule a dát jim nový obsah. Toho
se zhostilo Muzeum Říčany, které
o ně pečuje a kde byl také cíl našeho pochodu. Každý účastník pochodu dostal na památku pěkný
diplom a odznak pochodu. I děti
si přišly na své. Měly si prohlédnout zajímavou expozici plazů
a uvidět nablízko krmení živých
hadů. Trasa NS a našeho pochodu
není dlouhá, vede kolem koupaliště Jureček a dále sleduje tok říčky Rokytky. Měří něco přes deset
kilometrů a plně vyhoví i rodinám
s malými dětmi. Těch jsme měli
letos několik a měli jsme z toho
Václav Směták
velkou radost.

INZERCE

JAN ČERNÝ – JENÍK s.r.o.

SKLENÁŘSTVÍ

Provozovna:
Praha 10 – Lipany, Do Potoků 35
GPS: 50°0‘2.711“N, 14°36‘53.007“E
Pracovní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.
Mobil v prac. době: 603 513 824
Tel.: 267 710 335, www.jeniksklo.cz

Jan Černý
Mobil nonstop: 603 416 410
e-mail: email@jeniksklo.cz

JK

Jsme plátci DPH

VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE: (po dohodě provádíme práci v terénu)

FOUKANÁ
IZOLACE
idíte na
video tv kliplauvcesejk.cz
www.izo

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

CHOCERADY – Podzimní vítání nových občánků
Chocerad proběhlo opět
v důstojných prostorech Lesovny na Komorním Hrádku. Přivítáno bylo 6 nových
občánků. Tentokrát byly
síly vyrovnané – 3 děvčátka,
3 chlapci. Slavnostní atmosféru celého aktu umocnilo
vystoupení dětí ze Základní
školy Chocerady pod vedením paní učitelky Šárky Robové. Všem, kteří se podíleli
na přípravách, obec děkuje.
Další vítání proběhne podle
počtu přihlášených dětí na
jaře 2016. Zájemci z řad rodičů dětí narozených v druhé
polovině roku 2015 a později si přihlášky k vítání mohou stáhnout na webových
stránkách obce Chocerady
http://www.chocerady.cz/
prakticke-informace/formulare-ke-stazeni/
nebo
vyzvednout osobně na OÚ.

Zrušení
konzultačních hodin
KOLOVRATY – Městská část
Praha-Kolovraty oznamuje,
že od listopadu se ruší konzultační hodiny pro veřejnost se zástupkyní starosty
Mgr. Kateřinou Čuřínovou.
Konzultace se zástupkyní
starosty Mgr. Stanislavou
Bartošovou, které jsou každou poslední středu v měsíci, zůstávají v platnosti.

Provoz úřadu

upadla v zapomnění během
doby bronzové, před pouhými
3 000 – 4 000 lety, kdy lidé začali
více spoléhat na kovová ostří,“
říká k celé akci Jakub Halaš, ředitel muzea.

Celé odpoledne bavil všechny
přítomné i Petr Zítka - mistr ve
výrobě kamenné industrie. Během vyhrazeného času prezentoval a názorně předváděl výrobu pazourkových nožů, hrotů
a dalších artefaktů. Nevynechal
ani předvedení původní techniky za použití kamenných a parohových nástrojů.
(sas)

KRÁTCE
Vítání občánků

SVOJETICE – Vážení občané, dne 21. prosince bude
naposledy do konce roku
otevřen obecní úřad, a to jen
v úředních hodinách. Prosím, zkontrolujte, zda máte
veškeré věci uhrazeny, podepsané smlouvy na kanalizace atd. Obecní úřad vyzývá
především chataře, pokud si
nejste jisti, kontaktujte úřad
na telefonu 323 660 600.
Krátké zprávy připravila
Sabina Sarkisovová

ŘÁDKOVÁ INZERCE

b

• Společnost FAVIA s.r.o., zabývající se velkoobchodním
prodejem elektro spotřebičů, přijme na trvalý pracovní
poměr skladníka. Řidičský
průkaz skupiny C výhodou.
Kontakt: buril@favia.cz;
Tel: 724 085 630.
• Střední škola řemesel Kunice, okres Praha-východ
přijme od 4.1.2016 kvalifikovaného učitele odb. předmětů a odb. výcviku pro obor
vzdělání Prodavačské práce.
Kontakt: ssrkunice@ssrkunice.cz, 323 665 483.
• Krmné maso pro psy z vysoké zvěře. Velmi kvalitní
Vet. osvědčení mám. Dle
dohody možno dovozu.
Tel. 602 348 322

REKONSTRUKCE
BYTŮ, BYTOVÝCH JADER
A KUCHYNÍ

• Pronajmu stánky na Vánočním trhu v Říčanech, OC Lihovar. Prodej tradičního
vánočního sortimentu. Informace na tel.: 602 250 246

práce obkladačské,
zednické, elektro, instalaterské,
podlahářské, malířské,
výroba nábytku

• Kupuji staré peřiny a nedrané peří – 606 514 445

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horolezeckou technikou.Provádíme: opravy, nátěry, čištění-fasád, střech, okapů,
prořez a kácení stromů, sítě
a hroty proti ptactvu, tmelení panel. spár, instalace topných kabelů a další. E-mail:
beranek-vysky@seznam.cz,
tel. 605 458 726
• Koupím housle čelo basu
i poškozené 728 473 687

Vyklízení půd, sklepů a zahrad
likvidace odpadu

Malířské a natěračské práce
tel.: 776 015 558 t www.vosahlo-jiri.cz

Využijte řádkovou
inzerci v novinách
Náš REGION
Více informací
na krblichova@nasregion.cz
nebo telefonu 774 488 908
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Kam je dobré zajít? • co musíte vidět a slyšet! • kde nesmíte chybět?

www.nasregion.cz

kam, kdy a za čím

` BENICE

Votuzská 379/11, tel.: 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz
20. 11. – 10:30
• Vánoční jarmark. Na jarmarku si budete moci koupit originální vánoční dárky jako například bižuterii, bytové dekorace, oděvy pro děti i dospělé, kabelky,
hračky pro děti, a to přímo od jejich
výrobců. Doprovodný program a občerstvení. Doba konání: 10:30 – 18:00 hodin. Vstup zdarma. Info: www.rcmum.
` ČESKÝ BROD
cz., adresa: RC MUM, Mezilesí 2058,
2. 11. – 26. 11. od 8:00
Praha–Horní Počernice
• Výstava fotograﬁí. Město Český
25. 11. – 20:00
Brod – Informační centrum zve do galerie Šatlava, nám. Arnošta z Pardubic • Podnikání při rodičovské. Od účetního
a daňového specialisty se dozvíte,
1, Český Brod, na výstavu fotograﬁí:
VÁCLAV VÍCOVSKÝ „TENERIFE A GO- jaké jsou při podnikání daňové a poMERA“. Výstava je otevřena na požá- jistné povinnosti a proč je při mateřské
dání v Informačním centru, nám. Ar- či rodičovské dovolené výhodné. Info: proto rezervujte na tel.: 702 158 526
nošta z Pardubic 56, www.cesbrod.cz www.rcmum.cz., adresa: RC MUM, nebo na e-mailové adrese: knihovna.
Mezilesí 2058, Praha–Horní Počernice chocerady@seznam.cz
12. 12. – 13:00
28. 11.
• Vánoční dílna pro rodiče s dětmi. ` CHOCERADY
• Zdobení a rozsvícení stromu.
Děti se seznámí s obrázky Josefa
12. 11.
Lady, malíře, v jehož tvorbě má téma • Čtení a promítání pro děti. Místo Obec Chocerady zve děti i dospělé
Vánoc nezastupitelné a zcela výjimeč- konání: Obecní knihovna – Chocera- na slavnostní zdobení a rozsvícení
né postavení, přiblíží si atmosféru vá- dy 271. Obecní knihovna Chocerady vánočního stromu na návsi v Chocenočních dnů spojených s rozmanitými zve děti ve čtvrtek 12. listopadu od radech. Koná se od 16 hodin
obyčeji a dozví se mnoho zajímavého 16.30 hodin na oblíbené čtení a promí4. 12.
o významu Vánoc. V tvůrčí dílně děti tání. Tentokrát to bude pohádka Z de- • Mikulášská besídka. Místo konáozdobí vánoční perníček, vyrobí bet- níku kocoura Modroočka J. Koláře
ní: Sokolovna Chocerady – Chocerady
lémovou postavičku, papírové ozdoby
4. SDH Samechov a obec Chocerady
18. 11.
nebo řetěz přání, vybarví si omalo- • Sběr použitého ošacení. Místo ko- srdečně zvou děti v pátek 4. prosince
vánky a vyluští tematické hádanky.
nání: Obecní úřad – Chocerady. Obec od 17 hodin do sálu sokolovny na seChocerady se přihlásila k mimořádné tkání s Mikulášem a čerty
` HORNÍ POČERNICE
sbírce sociálního družstva DIAKONIE ` KOLOVRATY
14. 11. – 15:00
• Princezna se zlatou hvězdou na BROUMOV Čisté a vhodně zabalené
20. 11. – 19:00
čele. Klasická pohádka s písničkami na věci v igelitových pytlích či krabicích • Poutníci slaví 45 let. Poutníci jsou
motivy Boženy Němcové. Filmem pro- odevzdejte na chodbě v přízemí Obec- česká bluegrassová skupina, vznikslavený příběh princezny Lady – kuch- ního úřadu Chocerady. Sbírka se týká: lá v roce 1970. Největších úspěchů
tičky v myším kožíšku, prince Radovana Letního a zimního oblečení /dámské, dosáhli v letech 1979 – 1991, kdy
a krále Kazisvěta vás nezklame ani v di- pánské, dětské/, Lůžkovin, prostě- byl členem skupiny banjista, skladavadelním provedení. Divadelní společnost radel, ručníků, utěrek, záclon, Látky tel a zpěvák Robert Křesťan a další
Julie Jurištové, Divadlo Horní Počernice, (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte hráč na banjo Luboš Malina, který je
Votuzská 379/11, tel.: 281 920 326, nám odřezky a zbytky látek), Domácí považován za jednoho z nejlepších
potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky českých banjistů a který hraje také na
www.divadlopocernice.cz
– vše nepoškozené, Vatované a péřové mnoho jiných nástrojů. V letech 1982
15. 11. – 18:00
• Romeo a Julie. Nesmrtelná klasika přikrývky, polštáře a deky, Obuv – veš- a 1983 skupina vyhrála plzeňskou
Williama Shakespeara o velké lásce, kerou nepoškozenou, Hračky – ne- Portu. www.klububoudu.cz
divoké nenávisti a kruté hře osudu. poškozené a kompletní, Peří, péřové
26.11. -19:00
PRVNÍ REPRÍZA. Hrají: Alžběta Holco- přikrývky a polštáře, Menší elektrospo- • Český onkolog léčí Laponce. Bevá, Jaroslav Spitzer, Petr Beneš, Vác- třebiče – mohou být i nefunkční, Knihy seda s Doc. MUDr. Janem Novotným,
21. 11. – 17.00
lav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan
Ph.D., o životě a práci v severním
Hohenberger, Anna Herianová, Mag- • Beseda v knihovně. Paní Katja Švédsku. Přijďte načerpat inspiraci
daléna Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Hais bude vyprávět o svých cestách k cestování; poslechnout si zajímavé
Blažek, Lukáš Batlík. Režie: Barbora po Japonsku a Hongkongu. Počet informace a prohlédnout fotograﬁe
Jelínková, Divadlo Horní Počernice, míst v knihovně je omezen, místa si magické severské krajiny. Lékař představí také svůj nový projekt týkající se
prevence onkologických onemocnění.
Doplněno ochutnávkou švédských
specialit. Infocentrum s knihovnou
HOTEL PARK HOLIDAY
Květ. povstání 194, Praha 10.
• Plavání kojenců a batolat od
3 měsíců, vlastní bazén, slaná voda
32˚C. Široká nabídka ostatních programů pro rodiče a děti (NNR, RSD,
péče o dítě), www.evakiedronova.
cz, tel.: 736 520 420

` LOUŇOVICE
14. 11.
• Drakiáda. Zveme všechny tatínky,
maminky a jejich děti . Od 13.00 hodin budeme vyrábět draky v hotelu
U sv. Huberta, materiál na výrobu draků bude k dispozici. A od 15.00 hodin
bude probíhat pouštění draků na hřišti TJ Slavie a vyhodnocení nejhezčího
draka. Těšte se na pečené brambory

` MNICHOVICE
3. 12.
• Možná přijde i Mikuláš. Kde: Masarykovo náměstí. Program: 16:30
– zahájení programu – sraz u MŠ Mnichovice – společné zpívání vánočních
koled, 16:45 – zvonečkový a lampionový průvod – směr Masarykovo
náměstí – zvonečky a lampiónky
s sebou, 17:00 – 17:45 – přivítání na
náměstí soutěže pro děti, dárky, koledy
– masky čertů, andělů a Mikulášů vítány, 17:45 – Mikuláš a nadílka, 18:00
– slavnostní rozsvícení stromu. Celým
večerem bude provázet Rádio Blaník
22. 12.
• Vánoční setkání u Betléma. Kde:
Nádvoří MěÚ Mnichovice. Program: zahájení v 15:00 hod. vystoupení dětí z MŠ

nou dílnu Macramé. Přijďte si vyzkoušet techniku drhání, zvanou macramé.
Vázání uzlíků je jedna z nejstarších textilních technik. I v dnešní době nalézá
své příznivce. Seznámíte se základními
uzly, materiály a pomůckami, vyrobíte
si hvězdu z barevných přízí. Hvězdu
můžete využít jako vánoční dekoraci
nebo originální šperk. Dílnu povede
Klára Pilíková. Vstupné 130 Kč
29. 11. – 16:00
• Rukodělná dílna: Vánoční hvězdy
z lýka. Přijďte si do Muzea Říčany vyrobit vánoční dekoraci – řetěz hvězd
z papírového lýka nebo jednotlivé
ozdoby. Používáme jednoduchou
šablonu a barevné papírové lýko,
které si lze po dílně zakoupit k tvoa ZŠ Mnichovice, vystoupení ﬂašinetáře, ření doma. Výrobu zvládnou s pomocí
tradiční ochutnávka vánočních specialit dospělého děti od 5 let. Dílnu povede
(jitrnice, jelítka, domácí tlačenka, svaře- Alžběta Macková. Vstupné 100 Kč, roné víno, medovina, pečené kaštany aj.), dinné 200 Kč. Rezervace na telefonu
prodej vánočního zboží, v expozici na ná- 605 169 533 nebo na e-mailu: edita.
dvoří MěÚ bude probíhat výstava hraček jezkova@muzeum.ricany.cz

30. 11. – 17:00
• Zdobení mikulášských a vánočních perníčků dětmi. Také obdivujete
křehkou krásu zdobených perníčků?
Připraveni budou nejen čerti, andělé
a Mikulášové, ale také stromečky,
zvonečky, zvířátka a další vánoční
motivy. Perníky předem budou napečené, jen zdobit! Vstup 100 Kč

` ROSTOKLATY

` SIBŘINA

` UHŘÍNĚVES

25. 11. – 16:00
• Příprava vánočních ozdob. Zveme
všechny na tradiční výrobu vánočních
ozdob pro vánoční stromy v Rostoklatech a Nové Vsi II. Ozdoby si vyrobíme
v klubu Chroustík ve středu 25. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Rostoklaty č.p. 32. Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás
2. 12. – 16:00
• Rozsvícení vánočního stromu.
Ve středu 2.rosince od 16 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromu
v Rostoklatech u obecního úřadu.
Všichni jste srdečně vítáni, občerstvení zajištěno
6. 12. – 15:00
• Mikulášská nadílka. V neděli
6. prosince od 15 hodin v Rostoklatech
v Kulturním domě proběhne Mikulášská besídka, tentokrát se můžete těšit
na Andělské tanečky a soutěže s Mikulášem. Všichni jste srdečně vítáni,
občerstvení zajištěno. Pozn.: Označený
balíček pro vaše dítě předejte při příchodu organizátorům. Přivítáme, pokud
se omezíte na 1 balíček pro 1 dítě.

12. 11. – 19:30
• Pomoc uprchlíkům v zahraničí
a jejich význam. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Husovo
nám. 378/40, vás zve na Večer s hostem. Bude jím Mgr. Michaela Stachová z Diakonie ČCE
14. 11. – 1. 12.
` STRANČICE
• Výstava: Magdalena MichelfeitoMATEŘSKÉ CENTRUM LODIČKA
vá. Jemné tóny akvarelu v Uhříněveském muzeu
13. 11. – 16:00 až 20:00
FIMOvání – Rybí přívěšek. Karolína
19. 11. – 17:30
Koucká s námi postupně připraví • Přednáška: Výživa a její vliv na
blend a pak tvar rybičky. Z cainu pak zdraví, host: Markéta Filařová – Help
nakrájíme na gilotince tenké přívěšky, for Health v Uhříněveském muzeu
náušnice a šperky pro naši ozdobu.
23. 11. – 18:30
Prosíme, potvrďte účast, abychom • Beseda s promítáním s Jardou
zajistili dostatek materiálu.
Šímou. O bláznivé moto cestě Na
18. 11. – 17:00 až 19:00
Opici do Afriky, Divadlo U22 – divadla,
• Přednáška záchranáře 1. pomoc kina, koncerty – www.divadlou22.cz
dětem /ZDARMA! Přijďte si poslech` VODĚRÁDKY
nout základní informace s ukázku první
28. 11. – 15:00
pomoci malým dětem se záchranářem
Milanem Ptákem. Jak na různá běžná
poranění, neztrácet hlavu při závažném
úrazu a zachovat rozum a svým dětem
nebo i účastníkům dopravní nehody co
nejlépe a efektivně pomoci. Přijďte si
osvěžit a připomenout průběh resuscitace a obnovy životních funkcí člověka.
Jak zraněním předcházet v domácnosti s dětmi, na co si dát pozor.
20. 11. – 16:00 až 18:00
• Gumičková zvířátka. Tvoření pro
• Živý betlém. Všichni dospělí
děvčata a kluky – zvířátka, náramky.
i děti z ŘÍČAN a okolí jsou tímto co
Spousta dětí gumičkuje, je to letošní
nejsrdečněji zváni na každoroční
módní trend a zábava našich školních
„ŽIVÝ BETLÉM“, který se bude kodětí. Tři děvčata vám ukáží, jak to uděnat první adventní sobotu od 15:00
lat, jak to provést, naučíte se tři zvířátka,
do 19:00 hodin v obecním domě ve
dostanete návod a rady. Vstup 80 Kč
Voděrádkách. Dítě, které přinese
21. 11. – 10:00 až 16:00
Ježíškovi vlastnoručně vyrobený
Paličkované ozdoby z krajek. Vstup dárek (například ozdobu na stro100 Kč
meček nebo malovaný obrázek),
25. 11. – 18:00 až 21:00
bude odměněno. Více informací na
• Perníčkový věnec zdobený po- www.voderadky.com
levou – pouze 20 ks – 10x kruhový,
10x podlouhlý. Helena Bočková perníkové části napeče, na místě pak můžete zdobit a aranžovat polevu podle
vzorů z časopisů. Občerstvení zajištěno, koledy, pomerančový punč. Cena
Přes náš web
150 Kč. Hlaste svojí účast, je omezené
množství účastnic. Těšíme se na příji do rubriky
jemný podvečer

` ŘÍČANY
27. 10. – 30. 11.
• Listopad v galerii Kotelna – Těšit
se můžete na aukci, kurzy i vánoční
koncert. V termínu 31. 10. – 17. 11.
proběhne internetová aukce současného umění. Všechna dražená díla si
můžete již nyní prohlédnout na předaukční výstavě v prostorách galerie.
Výstava potrvá do 21. 11. Jednodenní
graﬁcký workshop Tomáše Hřivnáče se
uskuteční 14. listopadu. Na vánočním
koncertě 27. listopadu vystoupí pěvecký sbor Urban Ladies společně se
ZUŠ Říčany. Všichni jste srdečně zváni!
19. 11. – 17. 1.
• Výstava: Před oponou za oponou. Muzeum Říčany zve na připravovanou výstavu. Před oponou za
oponou si můžou všichni hrát a stát
se na chvíli herci, kostyméry, autory,
scénografy i režiséry stejně, jako to
dělají všichni amatérští divadelníci
bez rozdílu věku a doby. Vyzkoušejte
na vlastní kůži různé divadelní formy,
od kramářských písní, přes loutkové
a stínové divadlo, až po divadlo činoherní. Vyfoťte se v kostýmech!
27. 11.
• Vánoční koncert – vystoupí pěvecký sbor Urban Ladies společně se ZUŠ
Říčany. Celý prosinec se budou konat
již tradiční trhy s uměním. Všichni jste
srdečně zváni! www.galeriekotelna.cz
24. 11. – 18:00
• Rukodělná dílna: Macramé hvězda. Muzeum Říčany zve na rukoděl-

13. 11. – 14. 11.
• Martinské hody. Restaurace u Poﬁka zve všechny příznivce dobrého jídla
a pití, přijďte na pečené husy a kachny, koláčky a svatomartinské víno,
v sobotu 14. 11. zahraje kapela Wyrton
(bluegrass). Akce se koná v Restauraci
u Poﬁka. Těšíme se na vás

` TEHOV
21. 11.
• Předadventní trh tvořivosti tehovských občanů. Tehovský kulturní spolek zve na trh tvořivosti, který
proběhne od 14 do 17 hodin na sále
OÚ Tehov. Naše tvořilky si pro vás
připravují adventní a vánoční výzdobu, vánoční cukroví, perníčky a různé
výrobky z perníkového těsta a mnoho
dalších dobrůtek a dárečků. Těšit se
můžete na pohodovou předvánoční
atmosféru a krátké vystoupení místního folklórního kroužku Svatojánek.
Více na www.tks-tehov.cz

Chybí vám zde
vaše pozvánka?

26. 11. – 17:00 až 19:00
• Adventní věnec z chvojí. Advent
začíná v neděli 29. 11., proto si
můžete s námi vytvořit svůj originál
z větviček, jmelí, vánočních ozdob
z trávy, skla, keramiky za pomoci
drátku, stuhy, suš. ovoce a podobně.
Vše bude připraveno v Lodičce. Vstup
150 Kč. Prosíme, potvrďte účast, abychom zajistili dostatek materiálu.

snadno
zadáte.
Pro bližší
informace mě,
prosím, kontaktujte na:
tel.: 774 488 904
sarkisovova@nasregion.cz

www.nasregion.cz
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NACHTMANN – autoservis
t mechanické práce
t příprava na STK včetně
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Kvalitně zpracujeme:
podvojného účetnictví, mzdy, daňovou
evidenci, daň z příjmů, DPH, daň silniční
včetně elektronického podání.

603 742 264, 233 359 204

Říčansko

Babice, Benice, Březí, Doubek, Jažlovice, Klokočná, Kolovraty, Kuří, Lipany, Louňovice, Mnichovice, Mukařov, Myšlín, Nebřenice, Nedvězí, Nupaky, Ondřejov, Pacov, Pitkovice (Praha 22),
Radošovice, Říčany, Srbín, Strančice, Strašín, Struhařov, Světice, Svojetice, Svojšovice, Tehov, Tehovec, Všestary

Suchdol
Hostivice

Praha
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Známé osobnosti v huti
Kamarádi

SÁZAVA – Povídání
o skle i životě bylo na
programu dalšího Setkání,
které se uskutečnilo
v Centru sklářského umění.
Pozvání herce a mudrlanta
Jaroslava Duška tentokrát
přijali profesionální hráč
a průkopník hry na dechový
nástroj didgeridoo Ondřej
Smeykal a světoznámý
architekt a designér
Bořek Šípek.
Dušek brigádničil
„Sepětí Bořka Šípka se sklem je
jasné. Právě on mě kdysi seznámil se svým kamarádem Ondrou
Smeykalem, který na Setkání
zahraje na skleněné didgeridoo.
Mám pocit, že mu jej navrhl
právě Bořek. Oba dva jsou dobří vypravěči s velkým rozhledem
a přesahem,“ řekl Jaroslav Du-

Ondřej Smeykal

šek. Herec osobně má k bývalé
sklářské huti František, kde se
akce uskutečnila, také neobvyklý
vztah. Právě zde byl totiž kdysi na
své první brigádě. “Máme chatu
v Sázavě, jezdím tam přes 50 let
a s hutí jsem bytostně spojen
– jako jinoch jsem si tam vydělal
své první peníze,“ zavzpomínal.

Jaroslav Dušek si na Setkání do
sázavské huti pozval v minulosti
už kytaristu Pavla Steidla a zpěvačku Dagmar Andrtovou Voňkovou. „Hosty pořadu Setkání
jsou většinou mí kamarádi, se
kterými se znám delší dobu. Jednou za čas se dohodneme a uděláme v huti František pořad, který
je podle mě zajímavým obohacením nejen pro sázavské publikum. S Pavlem a Dášou jsme to
zopakovali, protože jsme si říkali, že to byl tak krásný večer, že
by byla škoda zůstat jen u jednoho,“ uvedl Jaroslav Dušek. Huť
František je podle něj krásný
prostor, který si zasluhuje velké
využití – kromě výstav a koncertů by si v něm dokázal představit
i nějaký televizní pořad.

Šípek zde má vázu
„Snažíme se rozšířit nabídku Centra sklářského umění

Architekt Bořek Šípek (vlevo), spisovatelka Monika Le Fay (uprostřed), herec Jaroslav Dušek (vpravo)

o kulturní akce, jednou z nich
je právě Setkání s Jaroslavem
Duškem a jeho hosty. Letos si
pozval mimo jiné Bořka Šípka,

Svatý Martin, betlém a koncert

Lampionový průvod
se svatým Martinem
Jako první se uskuteční v sobotu 14. listopadu od 17 hodin
Svatomartinský
lampionový
průvod. Už od 16 hodin budeme společně s dětmi vyrábět
v multifunkčním sále (bývalá
škola) svatomartinská světýlka.
V 17 hodin přijede sv. Martin
na bílém koni, od kterého si
můžou děti nechat rozsvítit své
lampiony a který pak také půjde v čele lampionového průvo-

s námi můžete v multifunkčním
sále vyrábět vánoční ozdoby
a přáníčka Ježíškovi a následně
ozdobit vánoční strom,“ říká
Soňa Jindrová ze spolku.

du. Na trase budou děti hledat
svatomartinský poklad. Chybět
nebudou ani tradiční soutěže,
bonbónové sněžení, vítání zimy
a také vypustíme svatomartinský lampion za dobrou zimu.
Jako vždy připravíme stylové
dobroty včetně mladého svatomartinského vína.

Nová tradice

Rozsvícení stromu
nejen pro děti
Na první adventní neděli,
tedy 29. listopadu, rozsvítíme
v 17 hodin na Růžovém nám.
vánoční strom a zvánovický
betlém. Do něj přivítáme další
zvířátko. Také letos se můžou
děti těšit na Mikuláše, anděla
a čerty a samozřejmě za básničku nebo písničku i na mikulášskou nadílku. „Od 16 hodin

dollarphotoclub.com

ZVÁNOVICE – Zveme
vás na akce okrašlovacího
spolku, kam mohou přijít
všichni z blízkého i dalekého
okolí. A že bude co slavit
a jak se bavit.

„Loni jsme založili novou tradici: vánoční koncert. A protože se
vám hodně líbila poberounská
skupina Třehusk se svými staropražskými písničkami, rozhodli
jsme se, že je pozveme na vánoční koncert. Tak tedy: Vánoční
koncert 2015, v sále Sokolovny,
v pondělí 21. prosince od 19 hodin hraje Třehusk. Předvánoční
shon si tak můžete zklidnit poslechem (a třeba i tancem) písniček s vánoční tematikou, ale také
plných jídla a pití,“ zakončuje
vše s úsměvem Soňa.
(sas)

který má v naší sklářské expozici také jeden exponát, a to skleněnou mísu, kterou vytvořil na
sympoziu IGS v Novém Boru,“

řekla Martina Kulhavá, ředitelka
společnosti CESTY SKLA, o. p. s.,
která sázavské sklářské centrum
provozuje.
(sas)

Nabízeli úplatek

ŘÍČANY – Kriminalisté
z územního odboru vyšetřují
další případy nabízení
úplatků strážcům zákona.
Úplatky, kam se jen podíváš

Když se čtyřiačtyřicetiletý řidič ve
středu jednoho dne v září, v časných ranních hodinách, pokusil
při silniční kontrole v Říčanech
na okrese Praha-východ uplatit
policejní hlídku, aby se tak vyhnul
následkům svého protiprávního
jednání, neboť řídil motorové vozidlo přes vyslovený zákaz řízení, netušil, jaké peripetie ho dál čekají.

Nebyl jediný
Ostatně ani další případ, který se
odehrál v pozdních odpoledních
hodinách v pátek 9. října opět
v Říčanech, neměl jinou dohru.

Dvaašedesátiletý řidič usedl za volant poté, co požil větší množství
alkoholu, a při následné jízdě způsobil drobnou dopravní nehodu.
Při jejím dokumentování a šetření
pak nabídnul policistům desetitisícový úplatek, aby se tak vyhnul
následkům svého nezodpovědného a protiprávního jednání.

Jistěže policisté odmítli
„Nabízené úplatky policisté odmítli a zmiňovaní řidiči si za svá protiprávní jednání převzali sdělení
obvinění. Nyní je proti nim vedeno
trestní stíhání pro zločin podplácení, za který jim může soud uložit
trest odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do šesti let, propadnutí majetku nebo peněžitý trest,“
sdělil regionu tiskový mluvčí poli(sas)
cie Zdeněk Chalupa.

INZERCE

Potraviny online k vašim službám

Sleva 20 %
a doprava

zdarma *

Račte vyzkoušeti pohodlný
nákup na internetu
* Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.
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inzerce
Provádíme

pokrývačské klempířské
a tesařské práce.
Opravy a rekonstrukce střech včetně
montáže střešních oken VELUX.
Nátěry klempířských prvků
a izolatérské práce.

e-shop tisku

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

Ekologická likvidace vozidel
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 737 042 028
Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec

Zabýváme se výrobou a montáží oken, dveří, výkladů a zimních zahrad.
Díky tomu, že klademe důraz na kvalitu výrobků i služeb, máme zkušenosti
a neustále se rozvíjíme, jsme se stali partnerem pro tisíce zákazníků. Ačkoli jsme
ryze českou ﬁrmou, s našimi výrobky se můžete setkat nejen u nás,
ale i v Německu, Rakousku a na Slovensku, a dokonce třeba i na Floridě.
Díky naší mnohaleté tradici a také proto, že pro vás okna a dveře přímo vyrábíme,
a nikoli pouze prodáváme výrobky jiných ﬁrem, jsme pro vás zárukou, že se vždy
budete mít na koho obrátit při žádosti o radu nebo budete-li potřebovat servis.
Díky našim zkušenostem vám budeme vždy schopni poradit, pomoct i splnit
jakýkoli váš požadavek, se kterým přijdete.
Patříme mezi výrobce zaručující kvalitu, patřičnou odbornost a zkušenost při
vlastní realizaci díla. Oﬁciálním důkazem je získání certiﬁkace systému řízení
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Také díky dodržování tohoto systému, vám
můžeme nabídnout vysoký standard kvality, který od nás právem očekáváte.
V našich předváděcích centrech jsme Vám schopni kompletně prezentovat široký
sortiment nabízených otvorových výplní. Od nejrůznějších typů oken, dveří až po
posuvné a skládací systémy. Přijďte se k nám podívat, určitě si dobře vyberete.
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