
Jako první nastoupila mužská 
vokální skupina Vosk, která si 
pro Libčice mimo jiné připravi-
la světovou premiéru dva a půl 
měsíce staré skladby na text 
Jiřího Žáčka „Voda, voděnka“. 
Fešáci z Vosku ukázali publiku, 
že moderní technologie pronikly 
i do sborového zpěvu a že už se 
nepoužívají jen partitury tištěné, 
ale jako nápověda slouží i iPady 
a jiné čtečky.

Ženský vokální ansámbl Chrpy 
to rozpálil už od začátku, jejich 
provedení Stingovy skladby „En-
glishman in New York“ s klari-
netovým doprovodem Davida 
Vrobela zanechalo v poslucha-
čích hluboký dojem. Vystoupení 
Chrp uzavřel hit Zuzany Navaro-
vé „Lajla tóv“.
Komorní pěvecký sbor Lumen 
z Pacova nastoupil ve výrazném 
žlutočerném oblečení a poslu-

chače si získal svým provedením 
soudobé duchovní hudby, např. 
latinsko-českým Ave Maria Radka 
Rejška. S folkovým repertoárem 
přijel dětský pěvecký sbor Rosič-
ka. Děti předvedly kromě mno-
hohlasého zpěvu i profesionální 
sólová vystoupení a zároveň se 
doprovázely na mnoho nástrojů.

Gospel Limited  
roztleskal kostel
Gospel Limited roztleskal celý 
kostel a i přes napínavé hokejo-
vé semifinále zaplnil celý kostel. 
Předvedl jiný způsob zpěvu, kte-
rý je více o prožitku a zpívaný pro 
Boha a pro sebe, ne jen pro pub-
likum. Pražská katedrální schola 
všechny vrátila o několik století 
zpět a předvedla liturgické zpěvy 

nerušené potleskem. Návštěvní-
ci si živě představili, jak probíha-
ly bohoslužby už ve středověku. 
Hudební skupina Hm… přiláka-
la do kostela kromě dospělých 
i většinu dětí a při jejich vystou-
pení se ozývaly výbuchy smíchu. 
Zhudebněné nápisy „Épericolo-
sosporgersi“ z cedulky ve vlaku 
ještě v Libčicích nezněly.

Oktet nastoupil v devíti
Oktet nastoupil v devíti, s vysvět-
lením, že jim jedna členka chybí. 
I slova jejich písní byla většině 
nesrozumitelná, protože zněla 
ve finštině nebo Kamerunském 
jazyce duala, ale melodie a pro-
vedení bylo dostatečně výmluv-
né. Po nezbytné zvukové zkoušce 
nastoupila na závěr Besharmo-

nie s rockovým oratoriem Ever-
smiling Liberty, které vzniklo na 
libreto Thomase Morella z ora-
toria Georga Friedricha Händla 
Juda Makabejský z roku 1747. 
Dílo z roku 1990 dánské dvojice 
skladatelů Johansen a Kullberg 
je zvláštní kombinací staré ba-
rokní formy s moderními ná-
stroji a výrazovými prostředky 
moderní hudby, jako je rock, 
jazz, swing či blues a Otevřenou 
zahradu s podtitulem „Napříč 
žánry“ symbolicky uzavřela.
Sborový festival finančně pod-
pořilo město Libčice nad Vltavou 
a ÚJV Řež, a. s., a partnerem fes-
tivalu je Unie českých pěveckých 
sborů a OSA.

Text a foto: Petra Karnetová,
Libčice nad Vltavou

Tradičním symbolem na hasič-
ských praporech totiž bývá znak 
okresního města. Praha-západ 
ovšem pod žádné okresní město 
nespadá. Členové sboru spolu 

s heraldikem firmy Alerion vy-
mysleli netradiční řešení. 
Přední strana praporu (averz) 
obsahuje klasický ústřední mo-
tiv, tedy zdobný oficiální zlatě 
vyšívaný znak Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Součástí 
přední strany jsou také tradiční 
zdobné prvky jako rohové lipové 
motivy nebo obvodové linky do-
plněné trikolorou.
Jak ale vyřešit problém s neexis-
tencí okresního města na zadní 
straně praporu? „Spolu s členy 
sboru jsme přemýšleli, jak nasta-
lou situaci řešit,“ říká Vratislav 
Horák, náměstek starosty OSH 
Praha-západ, a dodává: „Zadní 

strana (reverz) tak nyní znázor-
ňuje pomocí zlatě vyšitých kon-
tur samotný okres Praha-západ 
s třemi stříbrnými klikatícími 
se křivkami. Tyto křivky přitom 
představují řeky Vltavu, Sázavu 
a Berounku, které naším okre-
sem protékají.“ Symbolika tří řek 
je promítnuta i do upraveného 
znaku Středočeského kraje, kte-
rému žehná postava tradičního 
hasičského patrona – svatého 
Floriánka. „Z přísně heraldického 
hlediska se jedná o neodborný zá-
sah, ale ruku na srdce, počin je to 
symbolický a patriotský. A komu 
jinému udělit čestnou výjimku 
než našim dobrovolným hasi-

čům, jejichž hnutí nemá nikde ve 
světě obdoby,“ táže se s úsměvem 

Tomáš Pokorný, majitel fir-
my Alerion. (red)

www.srba.cz
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Kdyby člověk vycházel jen 
z novinových a televizních 
zpráv a internetových diskusí, 
záhy by si vytvořil dojem, že 
žijeme ve světě sobců, gau-
nerů a podvodníků. Proto je 
dobře, když čas od času na 
vlastní kůži zjistíme, že svět je 
přece jen jiný.
Stalo se mi to nedávno, když 
má potřeštěná dvanáctiletá 
dcera ztratila – nebo spíš za-
pomněla na sedadle v autobu-
se – skoro nový mobil. Po tří-
hodinovém hledání, kdy jsem 
se začínala smiřovat s tím, že 
budu muset roztržitému dítěti 
už zase pořídit nový přístroj, se 
mi ozval naprosto cizí člověk. 
Jeho syn prý našel v autobu-
se něco, co zřejmě patří nám. 
Úleva z toho, jak se mi zpátky 
do peněženky vracejí peníze, 
s nimiž jsem se už prakticky 
rozloučila, se ve mně mísila 
s vděčností k nálezci, který 
nám dokonce mobil poslal po 
sousedce. Odvděčila jsem se 
mu aspoň lahví vína, tak dou-
fám, že nebyl spíš na pivo!
Není to s námi ještě tak špat-
né, když se objevují podobné 
záchvěvy solidarity vůči ostat-
ním. Že se mezi 
námi stále najdou 
dobří a slušní lidé.

Záchvěvy  
solidarity

Barbora Walterová
walterova@nasregion.cz

Hasiči mají nový prapor
Praha-záPad  

Okresní sdružení hasičů 
okresu Praha-západ si 

nechalo vyrobit slavnostní 
oboustranně ručně vyšívaný 

prapor z toho nejkvalitnějšího 
sametu a hedvábí. Ozdobná 

výšivka praporu je přitom 
svou symbolikou zcela 

unikátní a ojedinělá. 

Otevřená zahrada napříč žánry

Libčice nad VLtaVou – Po propršeném loňském 
průběhu letošní již sedmý ročník festivalu sborového zpěvu 

Otevřená zahrada zahajoval za slunného počasí a zpěvu 
ptáků. V evangelickém kostele a přilehlé farní zahradě 
v Libčicích nad Vltavou bylo v sobotu 16. května pro 

hudbychtivé návštěvníky připraveno devět rozmanitých 
hudebních vystoupení napříč různými hudebními žánry. 

doschranky@nasregion.cz
Nechodí 
k vám 
noviny? 

Napište nám! 

pošta partner
Služby České pošty by měly 
být ve středních Čechách 
k dispozici přinejmenším 
ve stejném rozsahu, jako je 
tomu nyní. Na tomto stano-
visku se shodla Rada Středo-
českého kraje na jednání 25. 
května, na kterém se sezná-
mila s informacemi České 
pošty, státní podnik, o reali-
zaci projektu Pošta Partner. 
Projekt vychází ze zkušeností 
ze zahraničí, kdy v řadě zemí 
funguje část pobočkové sítě 
na bázi smluvního partner-
ství. Pošty provozují třetí 
strany. Nejčastěji se jedná 
o obce nebo soukromé sub-
jekty. Česká pošta si od pro-
jektu slibuje zvýšení komfor-
tu pro klienty.

krátce
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akreditace kladenské 
nemocnice

Kladno – Oblastní nemoc-
nice Kladno je akreditova-
ným zdravotnickým zaříze-
ním. V květnu podstoupila 
hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotních služeb, v němž 
uspěla. Obdržela Certifikát 
kvality a bezpečí, který je jas-
ným důkazem, že toto krajské 
zdravotnické zařízení dispo-
nuje velkým počtem špičko-
vých profesionálů ve svých 
oborech a že je snahou všech 
zaměstnanců nemocnice 
zvyšování kvality péče o pa-
cienty a zajištění bezpečného 
prostředí pro pacienty i pro 
zaměstnance. Auditoři se za-
měřili především na naplňo-
vání hodnotících standardů 
a ukazatelů kvality a bezpečí 
poskytovaných služeb.

dětský den s myslivci
Únětice – MS Hubertus 
vás zve na dětský den, kte-
rý se uskuteční 6. června od  
9 hodin na střelnici na Ho-
lém vrchu v Úněticích. Jsou 
zde připraveny hry a soutěže, 
za které budou děti dostávat 
ceny. Zápis do soutěží je od 
9 do 9:30 hod., děti do 10 let 
věku. Soutěžit ale mohou i ro-
diče, a to o nejlepší bábovku. 

Festival Okoř 
oKoř – Vstupenky na legen-
dární Festival Okoř (sobota 
22. srpna) jsou v prodeji. 
Těšte se na koncertní osla-
vu 15. narozenin festivalu. 
Počet vstupenek je omezen, 
neváhejte! Zakoupit můžete 
v síti Ticketportal. Pravidel-
ně aktualizované informace 
naleznete na úplně nových 
webových stránkách www.
festivalokor.cz a www.face-
book.com/festivalokor.

sečení vltavských 
břehů

RoztoKy – Město Roztoky 
hledá zájemce, kteří se cítí na 
to vzít to ruky křovinořez (po 
patřičném zaškolení) a věno-
vat se dva či tři týdny v létě 
sekání vltavských břehů od 
Roztok až do Úholiček. Pokud 
byste o takovou práci měli zá-
jem, napište na adresu novot-
ny@roztoky.cz. Práci finan-
cuje Dobrovolný svazek obcí 
Údolí Vltavy. Hodinová sazba 
je 80 korun, práce je určena 
majoritně mužům nad 18 let.

Hledá se učitel
VelKé PřílePy – Základní 
škola Velké Přílepy přijme 
od nového školního roku 
2015/2016 kvalifikované pe-
dagogy pro 1. stupeň. Nabízí 
příjemné prostředí a práci 
v dobrém kolektivu. Životo-
pis zasílejte na zdenka.hlous-
kova@zsvelkeprilepy.cz.

výstava  
studentských prací 

Suchdol – Výstava stu-
dentských návrhů zástavby 
území Nový Sedlec je možné 
vidět v Alšově kabinetu na 
suchdolské radnici. Studenti 
z Ateliéru D na Katedře ar-
chitektury Stavební fakulty 
ČVUT připravili pod vede-
ním Doc. Ing. arch. Václava 
Dvořáka a Doc. Ing. arch. Pe-
tra Šikoly dvanáct návrhů zá-
stavby oblasti Nový Sedlec, 
rozsáhlého území na rozhra-
ní tří městských částí Praha-
Suchdol, Praha 6, Praha-Ly-
solaje mezi ulicí Kamýckou, 
Vltavským a Lysolajským 
údolím. Na jihu a východě je 
ohraničeno přírodní památ-
kou Podbabské skály, která 
je součástí oblasti Natura 
2000. Přes území je nově na-
vrhována trasa prodloužení 
tramvaje z Podbaby do Such-
dola. Výstava je přístupná do 
19. června v pracovní době 
radnice nebo po domluvě. 

domov dobré vůle oslavil narozeniny

Na kole dětem

vzpomínka na italy v Čechách

jubilantka v Číčovicích

Kraj spolupracuje 
s panattoni

Nechyběl ani narozeninový dort 
a zpestřením programu byl křest 
jehňátek, čehož se ujmula mj. 
patronka Nadačního fondu Slun-
ce pro všechny Dáša Zázvůrková 
a partneři. Při příležitosti 15. výro-
čí byly Nadačním fondem Slunce 
pro všechny oceněny i osobnosti 
z řad sponzorů a přátel domova. 
Obdrželi křišťálové slunce z li-
mitované edice ze SKLO ateliéru 
Johany Kaufmanové.

Chráněné bydlení pro potřebné 
Chráněné bydlení Domov dob-
ré vůle v Unhošti - Nouzově je 
celoroční zařízení rodinného 

typu s nepřetržitou péčí, s ka-
pacitou 14 lůžek. Zařízení je 
bezbariérové, převážně pro lidi 
s mentálním postižením a více 
vadami. Zařízení bylo postupně 
budováno od roku 1993, za po-
moci Společnosti pro podporu 
lidí s mentálním postižením, 
převážně z finančních i materi-

álních darů od sponzorů. Slav-
nostní otevření se uskutečnilo 
26. května 2000.

pekárna i kavárna
Domov je součástí Centra slu-
žeb Slunce všem, o. p. s., kte-
ré provozuje devět sociálních 
služeb a ty poskytuje 104 uži-

vatelům. Centrum služeb má 
chráněné bydlení v Unhošti 
a ve Stochově. Na chráněných 
pracovních místech zaměstná-
vá 33 osob se zdravotním zne-
výhodněním. Centrum služeb 
provozuje v Unhošti cvičnou 
pekárnu a Kavárnu Slunce, je-
jíž slané a sladké pečivo bylo 

na slavnosti k ochutnání. Po 
dobu oslav měl každý možnost 
zakoupit výrobky od osob se 
speciálními potřebami a pod-
pořit tak další činnost a aktivity 
Domova dobré vůle.
Blanka Dvořáková, ředitelka organizace

mob.: 603 256 646
dvorakova@slunce.info

nouzoV – Zahradní 
slavnost k 15. výročí 

založení Domova dobré vůle 
v Nouzově se konala v pátek 

29. května. K sváteční 
náladě přispěli hudebník, 

obyvatel domova Vladimír 
Albrecht, zpěvák, textař 

a kytarista Jiří Bílý a kapela 
Kamarádi od Berounky.

Domov dobré vůle poskytuje péči a zázemí pro potřebné Foto: Archiv DDV Nouzov  Domov je místem i pro přátelská setkání

K cyklotour, jejíž hlavním cí-
lem je získání finančních pro-

středků na pomoc a podporu 
onkologicky nemocných dětí, 
se jako obvykle přidá i celá řada 
známých osobností. V pelotonu 
se promítne Prof. Pavel Pafko, 
Prof. Jan Pirk, ultramaratonci Jiří 
Hledík a Svaťa Božák a spousta 
dalších. Přidat se může každý, 
na kousek, jednu etapu nebo 
celou trasu. V partnerských měs-
tech, v nichž peloton zastaví, na 
všechny zúčastněné čeká vřelé 
přivítání společně s bohatým 
doprovodným programem. To 
se týká mj. Roztok, kam účast-
níci zavítají v pátek 5. června 
krátce po desáté hodině dopo-
ledne.  Desetietapová jízda má 

délku 1 358 km. Peloton projede 
365městy a obcemi. 

jak můžete pomoci vy? 
7 aktivně se zúčastnit cyklotour 
a přispět dobrovolným startov-
ným do kasičky Na kole dětem 
7 zakoupit si triko nebo nára-
mek Na kole dětem 
7 přispět na konto veřejné 
sbírky nadačního fondu Na kole 
dětem 
Více informací 
na www.nakoledetem.cz

(red)

Praha-záPad  
Tradiční a oblíbená veřejná 

charitativní cyklotour 
Na kole dětem má na 

programu 6. ročník.  
Ve dnech 3. – 13. června 

vyrazí Josef Zimovčák 
a peloton cyklistů na 
etapovou cyklojízdu, 

která v tomto ročníku 
bude opět křižovat území 

České republiky.  
Projede i náš region.

„Jedná se například o lokace 
u Nymburka, Kolína a Zdic. 
Tímto krokem navazujeme na 
podporu výstavby distribuční-
ho centra společnosti Amazon 
v obci Dobrovíz v regionu Pra-
ha-západ, které právě develo-
perská společnost Panattoni 
pro Amazon buduje. Mezi její 
zákazníky patří ale i další in-
vestoři, kteří mají potenciální 
zájem o vstup do středočes-
kých průmyslových zón. Naším 
zájmem je vytvořit co nejlepší 
podmínky pro investice, které 
pomohou kraji v jeho rozvoji 
a přinesou nová pracovní mís-
ta,“ řekl středočeský hejtman 
Miloš Petera.
Společnost Panattoni v rámci 
svých služeb investorům při-
pravuje potřebné podklady 
k investičnímu rozhodová-
ní a po rozhodnutí investorů 

o umístění investice poskytuje 
i navazující služby od zajištění 
územního rozhodnutí a sta-
vebního povolení až po usku-
tečnění výstavby. V rámci této 
činnosti bude Panattoni po-
skytovat investorům důležité 
informace o průmyslových zó-
nách v kraji - a to i prostřednic-
tvím svých vlastních obchod-
ních kontaktů. 
„Dohodli jsme se na tom, že 
Panattoni bude postupovat 
v úzké spolupráci se Středo-
českým krajem a poskytovat 
investorům aktuální informa-
ce. Kraj se zavazuje, že po-
skytne Panattoni na vyžádání 
informace důležité k investič-
nímu rozhodování a samotné 
realizaci investice. Uzavřením 
smlouvy nám nevznikají žád-
né finanční náklady,“ uzavřel 
hejtman Petera.
Vedení kraje dlouhodobě vítá 
vybudování distribučního cen-
tra společnosti Amazon v obci 
Dobrovíz v regionu Praha-zá-
pad. Centrum se staví od září 
2014. Po jeho dokončení a uve-
dení do provozu vznikne ve 
středních Čechách v areálu lo-
gistického parku společnosti Pa-
nattoniEurope pro ČR dva tisíce 
nových pracovních míst. Další 
tři tisíce míst bude k dispozici 
v době před vánočními svátky.

(red)

StředočeSký kraj 
Středočeský kraj podepíše 

smlouvu se společností 
Panattoni Czech Republic 

Development, s. r. o., 
o vzájemné spolupráci 

na zefektivnění procesů 
doprovázejících  
vstup investorů  

do průmyslových zón  
na území kraje.

Na kole vyjedou malí i velcí… Foto: Archiv cyklotour

„Přátelství s krajem Valle di Led-
ro má v našich partnerských 
obcích hluboké a pevné kořeny. 
Jsem rád, že i jako Středočeský 
kraj nenecháváme tyto kořeny 
ležet ladem, ale pěstujeme je 
a rozvíjíme. Málo známou histo-
rii italské fronty za první světové 
války si připomínáme i v našich 
krajských organizacích,“ upo-
zornil radní Štefek.

z jižních tyrol do Čech
Připomínka formou výstavy 
nechyběla v Italském institutu. 
Historické fotografie připomně-
ly osud obyvatel vystěhovaných 
v roce 1915 z jihotyrolského 
údolí Valle di Ledro. Do Čech 
tenkrát zamířilo 3 335 italských 
uprchlíků, většinou starců, žen 
a dětí. Původně se měli běžen-
ci vystěhovat jen na pár týdnů. 

Vysídlenci našli útočiště v ně-
kolika obcích – v Buštěhradě, 
Chyňavě, Doksech, Milíně, No-
vém Kníně, Příbrami, Pticích 
a Všeně. Pobyt v Čechách se 
protáhl téměř na čtyři roky. Po 
počáteční nedůvěře Češi ital-
ské vystěhovalce vřele přijali 
a všichni společně překonali 
útrapy první světové války. Dě-

jinné události pomohly navázat 
přátelství Čechů a Italů, které 
přetrvalo celé století a nepřeru-
šila je ani nacistická a komunis-
tická totalita. 

pieta v Buštěhradě a Chyňavě 
Po páteční vernisáži výstavy 
pokračoval o víkendu program 
návštěvy italských hostů ve 
středních Čechách prohlídkou 
míst, kde před sto lety žili jejich 
předci. Italové si připomněli 
dávné události u hrobů krajanů, 
kteří během pobytu v Čechách 
zemřeli. Vzpomínkové akce se 
konaly na hřbitovech mj. v Buš-
těhradě a v Chyňavě. 
„Přátelství mezi obyvateli Valle 
di Ledra a občany několika stře-
dočeských měst a obcí je krás-
ným příkladem, jak by se měla 
rozvíjet partnerská spolupráce 
v Evropě. Děkuji všem, kteří po-
kračují v udržování přátelských 
vztahů navázaných našimi před-
ky v tragických dobách první 
světové války,“ zhodnotil návště-
vu italských hostů v našem kraji 
středočeský hejtman Petera.

Text a foto: Středočeský kraj

Praha – V prostorách 
Italského institutu v Praze byly 

v minulých dnech zahájeny 
akce věnované stému výročí 

nuceného exilu obyvatel Valle 
di Ledro do Čech.

číčoVice – Krásné devadesá-
té narozeniny oslavila 10. květ-
na paní Jiřina Tomková z Vel-
kých Číčovic. Paní Tomková 
žije v obci Číčovice odjakživa. 
V mládí pracovala na statku 
u rodičů, v zemědělství setrvala 
až do roku 1956, kdy musela ze 
zdravotních důvodů odejít. Na-
stoupila potom do Mechaniky 
Poldi Kladno, které zůstala věr-
ná až do důchodového věku.
Celý její život byl naplněný ne-

lehkou prací, starostí o rodinu, 
spolu s manželem vychovali 
dvě děti. Těší se nejen z vnou-
čat, ale také ze dvou nedávno 
narozených pravnoučátek. 
Dodnes se stará o zahrádku, 
která je její celoživotní láskou, 
vaří, peče a má přímo obdivu-
hodnou paměť.
Ze srdce paní Tomkové přeje-
me co nejvíce zdraví a radosti 
ze všech svých blízkých.

OÚ Číčovice

Hudba sbližuje – tak o tom se přesvěd-
čili účastníci vzpomínkových akcí  
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Odejmuté dětství
lidice – Památník Lidice ve 
spolupráci s velvyslanectvím 
Arménské republiky a Ar-
ménským muzeem genocidy 
pořádají v roce stého výročí 
arménské genocidy výstavu 
o osudech dětí v této době. Vý-
stava potrvá do konce června 
a poprvé prezentuje fotografie 
a související dokumentova-
nou historii osudu armén-
ských dětí, které se staly oběť-
mi genocidy v Osmanské říši. 
Zabývá se politikou anihilace 
a deportace arménských dětí, 
které byly prováděny tureckým 
státem – krutá realita sirotků 
a života v sirotčincích, desítky 
tisíc narušených životů. Více 
než půl milionu arménských, 
řeckých a syrských dětí bylo 
zabito nebo obráceno k islámu 
jako výsledek genocidy prová-
děné mladoturky a kemalisty 
na počátku 20. století. 

Údržba letištní dráhy
Ruzyně – Letiště Praha, 
a. s., upozorňuje, že ve dnech  
4. až 8. června bude probíhat 
každoroční údržba povrchu 
hlavní přistávací a vzletové 
dráhy. V tomto období bude 
převeden veškerý provoz na 
dráhy vedlejší. Ty budou po-
užívány pouze ve dne – od  
6 do 21 hodin. Podle statistic-
kých údajů o meteorologické 
situaci budou přistání probí-
hat převážně ve směru Praha 
Řepy – letiště Václava Havla 
Praha, vzlety pak převážně ve 
směru letiště – Dobrovíz. Toto 
opatření dočasně ovlivní hlu-
kovou situaci v okolí letiště. 

Běh míru
Kladno/lidice – 3. ročník 
Běhu míru Kladno-Lidice, 
konaný pod záštitou děkana 
FBMI-ČVUT Kladno, se koná 
dne 20. června. Start je v 10:30 
hodin u gymnázia nám. E. Be-
neše 1, Kladno (šatny, sprchy, 
registrace vchod ze dvora). 
Registrace účastníků je od 9:45 
hodin. Startovné je symbolic-
ké – 20 korun. Občerstvení je 
připraveno u Růžového sadu 
v Lidicích, stejně jako odvoz 
autobusem zpět do Kladna. 
Registrace je možná i na mailu: 
kladnolidice2015@seznam.cz 
nebo sms na číslo 602 305 225. 
Délka trasy je 8,5 km, ostrý 
start na 4. kilometru. 

FASÁDY
STAVBY 

STŘECHY 
602 342 171

WWW.KOUSAL.CZ

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

inzerce

inzerce 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 JaWa, Čz i nd 
604 565 190

• Kupuji staré peřiny a ne-
drané peří 606 514 445.

• Koupím housle čelo basu 
i poškozené 728 473 687

• Prodám pozemek v Rozto-
kách 737 828 207

využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

náš reGion
více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

Akci se pořadatelé letos rozhod-
li koncipovat jako jednodenní 
open air festival přímo v centru 
obce Velké Přílepy. Loňský roč-
ník se nesl v duchu jazzu, ten 
letošní je zaměřený na „big ban-
dy“, hudební vystoupení budou 
probíhat od 14.00 do 20.00 hodin 
na dvou scénách v centru obce 
a vstup na festival bude volný.
Na dvou pódiích se představí 
studenti základních uměleckých 
škol. Doplní je oblíbení mladí hu-
debníci z Konzervatoře Jaroslava 
Ježka a také profesionálové, kteří 
svým benefičním vystoupením 
mladé talenty podpoří. Hvězdou 
festivalu pak bude Orchestr Karla 
Vlacha se svými sólisty, zpěvačka-
mi Dashou a Yvettou Simonovou. 

podpora vzdělávání  
dětí a mládeže
Cílem projektu je podpora umě-
leckého vzdělávání dětí a mlá-

deže v regionu. Mladí umělci 
dostanou jedinečnou příležitost 
stanout na pódiích po boku 
uznávaných profesionálů a zú-
ročit tak, spolu se svými pedago-
gy, hodiny náročné práce v ZUŠ 
a jiných zájmových uskupeních. 
Vzhledem k účinkování rozma-
nitých hudebních těles z růz-
ných ZUŠ dostanou studenti 
možnost nahlédnout na práci 
svých „sousedů“. Tato ojedinělá 
hudební akce spojí práci něko-
lika ZUŠ a výrazně tak překročí 
lokální úroveň. 
Dalším, neméně důležitým pří-
nosem akce, je uspořádání vý-
znamné kulturní akce pro oby-
vatele obce, která je přirozenou 
křižovatkou návštěvníků okol-
ních míst. Účastníci festivalu 
tak dostanou možnost vidět 
nejen úspěšné mladé talenty, 
ale i výrazné osobnosti naší mo-
derní hudby.

Bohatý doprovodný program
Vytvořit příjemné prostředí ná-
vštěvníkům akce se organizáto-
ři pokusí také prostřednictvím 

doprovodného programu. Ten 
bude zahrnovat mj. stánky s ob-
čerstvením, například z progra-
mu „Regionální potravina“. Pro 

děti bude připraven i tvůrčí do-
provodný program. 

Text a foto: Kateřina Jungbauerová, 
Velké Přílepy

Jak se objevují stále nové a mo-
dernější léky a metody léčení, 
rostou prudce i náklady na péči. 
Jen za léčbu pacientů spadajících 
do výše uvedených tří diagnos-
tických skupin zaplatila VZP loni 
5,395 miliardy korun. To je o té-
měř 287 milionů více než v roce 
2013. Ukázala to analýza, kterou 
VZP provedla při příležitosti 
Českého dne proti rakovině. Ten 
připadá na středu 13. května.
Každý rok odhalí lékaři v Česku 
rakovinu u zhruba 80 tisíc paci-
entů a přes 27 tisíc lidí ročně na 
zhoubný nádor zemře. Znamená 
to, že každých 20 minut umírá 
v tuzemsku jeden člověk na ra-
kovinu. Tabulka přesně ukazuje, 
které orgány postihují nádory 
nejčastěji, kolik stojí léčba a jaký 
je trend v porovnání dvou před-
chozích let. Uvedené počty paci-
entů přitom představují všechny 
nemocné, kteří byli v daném 

roce s rakovinou konkrétního 
orgánu léčeni, tedy nejen nově 
odhalené případy. Náklady jsou 
uvedeny v tisících korun.
Letošní Český den proti rakovině 
byl zaměřen na nádory reprodukč-
ních orgánů. Rakovina mužských 
pohlavních orgánů je přitom, co 
se četnosti výskytu týče, hned na 
čtvrtém místě pomyslného žeb-
říčku nejčastějších onkologických 
diagnóz. Konkrétně rakovina pro-
staty je u mužů dokonce druhé 
nejčastější nádorové onemocně-
ní, hned po rakovině kůže. 

VZP se proto rozhodla, že v le-
tošním roce nabídne svým kli-
entům příspěvek až 2,5 tisíce 
korun na speciální preventivní 
vyšetření prostaty. To by u nich 
mělo rakovinu vyloučit, pří-
padně ji odhalit v časném sta-
diu, kdy je ještě velká šance na 
úspěšnou léčbu.
Zatímco nabízený příspěvek od 
VZP na vyšetření prostaty je no-
vinkou, pro ženy již delší dobu 
funguje tzv. screening rakovi-
ny děložního hrdla. Jde rovněž 
o preventivní vyšetření, na kte-
ré zve VZP už druhým rokem 
své klientky dopisem, pokud se 
samy zapomněly k lékaři dosta-
vit. Podobně funguje adresné 
zvaní i na mamografický scre-
ening a na screening rakoviny 
tlustého střeva a konečníku.
V rámci nabídky benefitů posky-
tuje VZP svým klientům už dru-
hým rokem také příspěvek na 
vyšetření kožních znamének – to 
může pomoci včas odhalit napří-
klad zhoubný melanom. Pacient 
tak opět dostává výrazně větší 
šanci na vyléčení. Už v roce 2014 
pojišťovna svým dospělým kli-
entům poskytovala na vyšetření 
dermatoskopem až 500 korun. 
Tuto nabídku loni využilo 2 338 
pojištěnců a VZP jim vyplatila 
přes jeden milion. (VZP)

Středočeský kraj uspořádá v roce 
2015 novou soutěž pro žáky zá-
kladních škol s názvem „Odpa-
diáda“. Je určena pro děti z 3. až  
7. tříd základních škol. Každá ško-
la vytvoří desetičlenné družstvo, 
které bude během jednoho půl-
dne plnit různé disciplíny zamě-
řené na třídění odpadů a jejich 
následné využití. „Děti se během 
Odpadiády hravou formou do-
zvědí mnoho užitečných infor-
mací. Smyslem soutěže je pře-
svědčit je, že třídění odpadů má 
opravdu smysl,“ řekl předkladatel 
projektu, náměstek hejtmana pro 
životní prostředí Marek Semerád.
Odpadiády proběhnou mj. v Ko-
líně, Kutné Hoře a v Poděbra-
dech během června s tím, že kro-
mě škol tří pořadatelských měst 
se samozřejmě mohou zúčastnit 
i školská zařízení z okolních měst 
a obcí. Kraj podpoří uspořádání 
soutěží částkou 220 000 korun 
a nejlepší týmy si kromě poučení 
odnesou i pěkné ceny.
Na rozdíl od vyspělých zemí ne-
byli Češi ještě relativně nedávno 
k třídění odpadů vedeni. Proto 
dodnes mnoho domácností stá-
le vyhazuje veškeré odpadky do 
obyčejných popelnic či kontej-
nerů. Jednou z cest, jak mezi ob-

čany rozšířit povědomí o ekolo-
gickém nakládání s odpady a do 
budoucna jej upevnit, je zapojit 
do třídění odpadů děti a mládež.
Kromě osvěty se kraj snaží obča-
nům zajistit i co nejlepší podmín-
ky, aby odpady skutečně mohli 
smysluplně likvidovat. Jednou 
z těchto aktivit je i nová smlouva 
se společností ELEKTROWIN, a. 
s., která pro Středočeský kraj za-
jišťuje systém zpětného odběru 
použitých elektrozařízení. Dosa-
vadní spolupráci, jež probíhala 
v letech 2011–2014, kraj vyhod-
notil jako velmi úspěšnou. (red)

Nalaďte se na big bandy
VeLké PříLePy – Obec Velké Přílepy společně se ZUŠ 

Libčice nad Vltavou pořádají 14. června již druhý ročník 
hudebního festivalu, tentokrát pod názvem „Přílepské 

ladění“. Smyslem festivalu je podpora uměleckého 
vzdělávání v regionu. 

Saxofonový orchestr na loňském festivalu zaujal diváky

třídit odpady má smysl
StředočeSký kraj – Významnou součástí ochrany 

životního prostředí, jež je jednou z priorit Středočeského 
kraje, je správné nakládání s komunálními odpady. Kraj se 
v tomto směru snaží osvětově působit na občany i nabízet 

svým obyvatelům konkrétní řešení, například pomoc při 
likvidaci ekologicky nebezpečných odpadů. Svědčí o tom 

i dva projekty, které schválila Rada kraje.

jak předejít rakovině
Praha – Nejčastějším 

nádorovým onemocněním je 
v České republice rakovina 

kůže následovaná rakovinou 
prsu a rakovinou trávicího 

ústrojí. Nemocných navíc rok 
od roku přibývá. 

kde nejčastěji útočí rakovina (data za středočeský kraj)
2013 2014
Pacienti Náklady Pacienti Náklady

Hlava a krk 796 34 966 776 29 656
Trávicí ústrojí 5 609 332 778 5 698 352 540
Dýchací ústrojí 2 319 110 504 2 228 121 153
Kosti a kloubní chrupavky 232 5 802 212 7 622
Kůže 6 306 36 914 6 559 41 070
Prsa 5 769 232 732 5 861 232 383
Ženské pohlavní orgány 2 620 52 042 2 512 51 775
Mužské pohlavní orgány 4 350 118 992 4 517 119 977
Močové ústrojí 3 419 111 870 3 524 120 619
Oko a centrální nervová soustava 614 36 301 585 36 374
Štítná a jiné žlázy s vnitřní sekrecí 980 9 685 990 9 527
Pozn.: Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu 
pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více sku-
pinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

DollarPhoto
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Severozápad
Praha

Hostivice

Suchdol

 HOLUBICE
6. 6. – 15:00

• staročeská pouť. Staročeská pouť 
s hudbou, tancem a zábavou. Letní 
parket na fotbalovém hřišti. Pořádá 
TJ Sokol Holubice

 HOSTIVICE
do 9. 9. – 10:00

• hurá ven za pohybem. Milé ma-
minky, milí tatínci, Každý čtvrtek 
v 10:00 proměňte procházku s ko-
čárkem v outdoor fitness, které baví 
a funguje :-)Sraz u solné jeskyně 
Hostivice. Dynamická chůze s ko-
čárkem s posilovacími, protahovací-
mi a kardio-cviky. Nebaví vás chodit 
samotnou/ného? Přidejte se k nám! 
www.hura-ven.cz/za-pohybem Len-
ka Doubravová lenka@zahratka.cz 
603 837 665, Barbora Kompanova 
775 329 922

do 15. 6. – 17:00
• kurz Předškolní příprava pro děti 
5-7let v rczahrátka. Hravou formou 
ve skupině trénujeme grafomotoriku, 
řeč a myšlení, sluchové a zrakové vní-
mání, prostorovou orientaci a početní 
představy. Soustředíme se na správný 
úchop, trénink pozornosti a posloup-
nost vývoje dovedností. S psycholož-
kou ze školství Lenkou Brožkovou. 
14 setkání, pondělí 17 hodin, středy 
16hodin či úterý 14 hodin v RC za-
HRÁTka. Více: lenka@brozek.org, 
tel. 608 607042

do 16. 6. – 13:30
• Poradna o kojení, příkrmech 
a odstavování v rc zahrátka. Vždy 
třetí úterý v měsíci (16.6. od 13:30 
do 15:30 hodin), dále pak od září 
v RC Zahrátka poradna o kojení, příkr-
mech a odstavování. Poradíme vám 
s obtížemi s kojením, krmením mi-
minka, příkrmy či odstavováním. 30Kč 
za 1 hodinu konzultace s laktační po-
radkyní a psycholožkou Lenkou Brož-
kovou. Přihlášení je nutné na e-mail: 
lenka@brozek.org či tel. 608 607 042. 
Adresa: Za mlýnem 1748, Hostivice

7. 6. – 9:00
• seminář „agrese je o.k.“ v rc 
zahrátka. Zážitkový osmihodinový 
seminář pro laiky i odborníky, kteří 
chtějí kultivovat sílu a násilí s lekto-
rem Mgr. Václavem Šnebergerem. Je 
zaměřen na proaktivní práci s agresí 
u kluků, rozbor reálných konkrétních 
situací a trénink, jak se v nich za-
chovat. Přihlášení nutné na e-mail: 
rc@zahratka.cz či tel. 608 607 042; 
cena: 1100 Kč za 1 dospělou osobu. 
Adresa: Za Mlýnem 1748; více info: 
www.zahratka.cz

16. 6. – 17:30
• Přednáška o kojení v rc zahrát-
ka. Praktické setkání pro nastávající 
rodiče a čerstvé maminky, kde se 
dozvíte o fyziologii tvorby mléka, 
technika kojení, mýty o kojení, řešení 
problému a mnoho dalšího. Přihláše-
ní je nutné na e-mail: lenka@brozek.
org či tel. 608 607 042. Cena: 40Kč; 
adresa: Za Mlýnem 1748, Hostivice; 
www.zahratka.cz

 KOLEČ
20. 6. – 9:00 

• Medová pouť. Pouť se uskuteční 
na zámku v Kolči. Vy a především 
vaše děti si užijete zábavný program 
pro celou rodinu, který hravou formou 
přiblíží dobovou atmosféru i regionál-
ní tradice. Můžete se těšit na před-
stavení loutkového divadla, dobové 
tance, šermíře a soutěže, a samo-
zřejmě nebude chybět lidový jarmark, 
bohaté domácí občerstvení, jízda na 
koni i tombola. Věřím, že vás jistě 
zaujme i prohlídka místního zámku 
s výkladem. I vy tím, že přijdete a uži-
jete si krásný den a pestrý program, 
pomůžete dobré věci. A vezměte s se-
bou i své babičky a dědečky, protože 
i jim se na zámku v Kolči bude líbit! 
Magdalena Jakubíčková, předsedky-
ně Nadačního fondu Koleč

 KOZINEC
13. 6. – 13:00

• dětský den. Odpoledne plné soutě-
ží, her a zábavy pro děti. Hřiště Kozi-
nec, pořádá SDH Kozinec

 LIDICE
do 15. 6. – 9:30

• Výtvarné řádění. Každé pondělní 
dopoledne zveme rodiče s dětmi ve 
věku 2 – 5 let na výtvarné řádění. 
Přijďte si vyrobit něco pěkného a vy-
zkoušet si různé výtvarné techniky. 
Během výtvarného řádění je otevřená 
i volná herna. Více informací najedete 
na www.mclidicky.cz

do 17. 6.  
• kroužek lidičkové – rozvojový 
kroužek pro děti od 2,5 roku do 5 let. 
Potřebujete pracovat nebo si jen pra-
videlně udělat volné dopoledne pro 
sebe? Vaše dítě se nedostalo do MŠ 
a vy chcete, aby pobývalo v dětském 
kolektivu? Pak využijte naší nabídky 
a přihlaste své dítě do kroužku Li-
dičkové. Kroužek probíhá pravidel-
ně každé úterý a středu dopoledne 
a s dětmi pracujeme obdobně, jako 
se pracuje v MŠ. Více informací na-
leznete na www.mclidicky.cz

do 18. 6.  
• cvičení rodičů s dětmi. Cvičení 
rodičů s dětmi je pro děti od 1 roku do 
3 let (resp. děti, které již chodí nebo 
se pokoušejí chodit). Jedná se pře-
devším o říkadla doplněná pohybem 
a spoustu zajímavých aktivit pro zlep-
šení dětské motoriky. Cvičíme každý 
čtvrtek dopoledne, po cvičení si ještě 
můžete pohrát v herničce. Více infor-
mací na www.mclidicky.cz

do 15. 6. – 17:45
• keramika pro veřejnost. Zveme 
všechny zájemce, kteří si chtějí vy-
zkoušet práci s keramickou hlínou 
a vyrobit si něco pěkného pro sebe 
nebo své známé,na kurz Keramika pro 
veřejnost. Kurz probíhá každý pondělní 
podvečer v keramické dílně MC Lidičky 
a je vhodný pro dospělé, děti starší 8 
let a rodiče s dětmi.Permanentka na 
10 vstupů – 800 Kč, jednorázový vstup 
100 Kč.Více informací na www.mcli-
dicky.cz nebo na tel. 605 806 074

6. 6. – 9:00
• den dětí na fotbalovém hřišti v Li-
dicích. Pro děti je připraveno mnoho 
soutěžních a sportovních disciplín 
i sladkých a věcných odměn. Více in-
formací najdete na www.mclidicky.cz

 LYSOLAJE
do 24. 6. – 10:30

• Pilates ve středu s hlídáním dětí 
v lišce. Pravidelně každou středu cvi-
čení pro zpevnění svalů a pánevního 
dna pro maminky s hlídáním dětí. Cvi-
čení vede Míša Pospíšilová. Začáteč-
níci i pokročilí vítáni, s sebou vezměte 
podložku na cvičení a větší šátek. 
Hlídání je třeba domluvit den předem. 
Tel. 777 625 878 Rut Jeřábková

 NEBUŠICE
5. 6. – 16:00

• dětský den. Odpoledne pro děti 
pořádá na farské zahradě Rodinné 
centrum Nebušice a farnost Nebuši-
ce, za podpory MČ Praha-Nebušice

9.6. – 17:00
• Živá kronika aneb vím, kde byd-
lím. Pojďte sdílet vaše nebušické 
příběhy, fotografie a vzpomínky. Na 
setkání zve Dora Bouzková do restau-
race U Kostela

 ROZTOKY
13. 6. – 17:00

• slavnostní otevření atelieru zden-
ky braunerové na zámku. V 17 hodin 
zahájení v zahradě Atelieru, vystoupe-
ní smíšeného pěveckého sboru Rosa, 
piknik v zahradě. Program pokračuje 
muzejní nocí na zámku. Více na www.
muzeum-roztoky.cz

do 26. 6. – 8:15
• sporťáček. Celodopolední pohybo-
vě-výtvarný kroužek pro děti od 2,5 let. 
Během dopoledne si dětí pod dohledem 
kvalifikovaných lektorek pohrají, zacvičí, 
zazpívají, zatancují a jedenkrát v týdnu 
i zamuzicírují. Každý den po svačině je 
výtvarka (malujeme, modelujeme aj.). 
NUTNÁ REZERVACE. S sebou podepsa-
nou svačinu, pití a pracovní triko/zástě-
ru. Info na www.neposedna-pastelka.
wz.cz nebo na tel. 724 116 947

17. 8. – 21. 8. od 7:30
• sos sportovně turistický tábor 
s angličtinou. Na tomto táboře se 
vaše děti pod vedením zkušeného 
táborového vedoucího naučí zvlá-
dat krizové situace a užijí si spoustu 
outdoorových aktivit. Navíc si hravou 
formou procvičí angličtinu pro pobyt 
v zahraničí. Více informací najdete na 
webových stránkách www.lexik.cz

17. 8. – 21. 8. od 7:30
• rozjezd před školou se zaměře-
ním na matematiku a češtinu. Tento 
tábor usnadní dětem po prázdninách 
start do nového školního roku. Pod 
vedením zkušené pedagožky si zopa-
kují učivo podle individuálních potřeb. 
Více informací najdete na webových 
stránkách www.lexik.cz

6. 6. – 8:30
• Výlet pro děti na staré hrady. Ro-
dinný výlet za pohádkovými bytostmi na 
hrad a zámek Staré Hrady (u Ml. Bolesla-
vi) pořádá TJ Sokol Statenice. Odjezd ze 
Statenic, konečná autobusu 356, návrat 
v cca 17 hod. Cena (doprava a vstup): do-
spělý 380 Kč, dítě 280 Kč, senior, student 
320 Kč, členové TJ: dospělý 200 Kč, dítě, 

senior, student 100 Kč. Přihlášky a bližší 
info: Jana Špičáková, tel. 220 970 418, 
e-mail info@statenice.cz

21. 6. – 19:00
• yoyo band. Koncert známé skupi-
ny pod širým nebem na náměstíčku 
ve Statenickém mlýně (zastávka au-
tobusu č. 356 U Kovárny) pořádá By 
Parádnice Park Občanské sdružení 
pro obnovu parku Parádnice a veřej-
né zeleně a Kavárnička Café, za pod-
pory obce Statenice a řady sponzorů 
a přátel Parádnice, www.ospaz.cz. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

 SUCHDOL
6. 6.-15:00

• ekumenická bohoslužba za kraji-
nu. Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie ve spolupráci s OS Nad 
Drahaňským údolím, OS na ochranu 
památek v Dolních Chabrech, OS pro 
Ďáblice a s občany Suchdola a Sedlce, 
Čimic a Dolních Chaber pořádá v so-
botu 6. června od 15 hodin na levém 
břehu Vltavy, na louce na Sedleckých 
skalách v pořadí již osmou Ekume-
nickou bohoslužbu za krajinu, při níž 
bude kázat farářka Církve českoslo-
venské husitskéSandra Silnáa další 
pozvaní hosté. Pouť krajinou povede 
Radka Horčíková (vedoucí zookroužku 
Orlosupi) od 10 hodin od kostela Stětí 
sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, 
kratší trasu ve 14 hodin u Sedleckého 
přívozu v Roztocké ulici. Po bohoslužbě 
bude následovat beseda s Jiřím Silným 
(ředitel Ekumenické akademie) na 
téma Česká krajina a Transatlantické 
obchodní a investiční partnerství.

18. 6. – 16:30
• Piknik za školou. Pořádá Základní 
škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, 
Praha – Suchdol.Program najdete 
nawww.zssuchdol.cz

13. 7. – 17. 7. od 9:30
• týden zážitků. Dopolední a od-
polední program pro rodiče s dětmi 
1-5 let. Výlety, hry a aktivity v přírodě, 
výtvarné činnosti, zpívání. Pětiden-
ní program s poledním odpočinkem 
doma, odpolední společné výpravy do 
okolí, páteční celodenní výlet do parku 
Mirákulum, kapacita 12 rodin, lektorka: 
Kristína Hulenová. Cena: 400 Kč/rodi-
na, cena nezahrnuje vstupné a ces-
tovné. Přihlášky na tel.: 734 681 312, 
klubrybicka@centrum.cz

20. 7. – 24. 7. od 9:00
• dobrodružství s asterixem a obeli-
xem. Co nabízíme: • Pětidenní příměst-
ský tábor • Pondělí až pátek, 9 – 17 ho-
din • Pestrý program • Hry a aktivity 
v přírodě • Zázemí v prostorách MK Ry-
bička • Teplý oběd, dvě plnohodnotné 
svačiny, ovoce, zelenina, pitný režim Pro 
koho: • Děti ve věku 6 až 13 let Přihláš-
ky a dotazy: Jitka Kafková, klubrybic-
ka@centrum.cz, tel.: 603 461 893

31. 7. – 9:00
• cesta kolem světa za 5 dní. Co 
nabízíme: Pětidenní příměstský tábor, 
pondělí až pátek, 9 – 17 hodin. Pestrý 
program: Hry a aktivity v přírodě, záze-
mí v prostorách MK Rybička, teplý oběd, 
dvě plnohodnotné svačiny, ovoce, zele-

nina, pitný režim. Pro děti ve věku 6 až 
13 let. Cena: 1 000 Kč/dítě. Přihlášky 
a dotazy: Jitka Kafková, klubrybicka@
centrum.cz, tel.: 603 461 893

17. 8. – 21. 8. od 9:00
• dobrodružství s Nickym. Pěti-
denní příměstský tábor, pondělí až 
pátek, 9 – 17 hodin. Pestrý program: 
Hry a aktivity v přírodě, zázemí v pro-
storách MK Rybička, teplý oběd, dvě 
plnohodnotné svačiny, ovoce, zeleni-
na, pitný režim. Pro děti ve věku 6 až 
13 let, cena: 1 000 Kč/dítě. Přihlášky 
a dotazy: Jitka Kafková, klubrybicka@
centrum.cz, tel.: 603 461 893

 TUCHOMĚŘICE
do 25. 6. – 15:30

• tušení. Otvíráme divadelně – hu-
dební dílnu Tušení každý čtvrtek 
v sále před knihovnou kláštera 
15:30 –17hodin pro děti od 5 do 15let 
pod vedením herečky Julie Válkové. 
Zápis a více info na janavorosova@
seznam.cz, tel. 723 726 833

 ÚHOLIČKY
13. 6. – 12:00

• den na řece. Plavba parníku, 
12:00 hodin odplutí parníku z Nela-
hozevsi, 12.20 Kralupy nad Vltavou, 
13:00 Libčice nad Vltavou, 13:30 Řež, 
16:00 parník odplouvá zpět do Nela-
hozevsi. Další program: 12.30 –14.00 
možnost zapůjčení raftu nebo kánoe 
v Klecanech pod jezem oproti dokla-
du, 13.00 odjezd dvou malých plavidel 
z Roztok, 14.00-16.00 okružní plav-
by parníkem kolem řežského břehu, 
14.00-18.00 program pro děti na hřišti. 
Akce je zdarma

 VELKÉ PŘÍLEPY
13. 6. – 14:30

• léto Na statku. Zveme vás na ne-
jen hudební festival Léto na statku, 
13. června od 14:30 hodin se můžete 
těšit na kapely Kosa Vostra, Jefferson, 
Cocktail alá...motejl a MEDVĚD 009. 
Od 15:30 Divadlo V Kufru – představení 
pro děti, Jam Dance Crew, žonglér Erik, 
Bubínkovo loutkové divadlo pro dospělé, 
fireshow. Vstupné 80Kč, děti do 10let 
zdarma. Pořádají Léto na statku, RR, Ve-
selý Domeček a Obec Velké Přílepy

14. 6. – 14:00
• hudební festival „Přílepské la-
dění“. Hudební festival v centru obce 
v duchu „Bigbandů“. Účinkují umě-
lecké základní školy, Konzervatoř Ja-
roslava Ježka a Orchestr Karla Vlacha 
se svými sólisty – Yvettou Simonovou 
a Dashou. Připraveno bude občerst-
vení i program pro děti. Vstup volný!
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kam, kdy a za čím

Více na www.unetickypivovar.cz

OSLAVY VÝROČÍ 
ZNOVUOTEVŘENÍ
Důležitým momentem historie Únětického pivovaru  
je 11. červen. Právě v tento den roku 2011 se po  
62 letech znovu otevřela brána pivovaru v Uněticích.

PROGRAM: 
13:00 Divadlo pro děti: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky + balónky

14:00 Slavnostní naražení 50l sudu Únětické 10° zdarma, čepují Štěpán a Lucie

15:00 Soutěž pro děti

16:00 Slavnostní naražení 50l sudu Únětické 12°zdarma, čepují Štěpán a Lucie

17:00 Kosa Vostra v pivovarské stodole

19:00 Večerní zábava v pivovarské stodole s kapelou KMOTRA
             starý skvělý rockový pecky 

Nenechte nás v tom samotné. Vše ve spolupráci s Únětickou  
10° a 12° výtečné jakosti čepovaných přímo z tanků  
kamenných sklepů pivovaru!

13. června 

200 piv ZDARMA

Vzdělávací centrum Lexik, Roztoky u Prahy
tel.: 739 035 000, info@lexik.cz, www.lexik.cz

 Příměstské tábory 2015
• SOS sportovně turistický tábor s angličtinou 17. – 21. 8. 
• Rozjezd před školou 17. – 21. 7. Čj a Mat , 24. – 28. 8.  Čj a Aj
• Novinářský tábor 24. – 28. 8.

 Intenzivní jazykové kurzy Aj/ Nj   6. – 10. 7. 

 Pobytový kurz angličtiny pro dospělé  
     s programem pro děti v Harrachově
• 19. – 24. 7. Dítě do 12 let ubytování a polopenze ZDARMA.

Nová fitness klub pro ženy  

FITFORMA
Každá žena se může cítit skvěle 
– cvičíme hravě zdravě…..

Ráno od 8:00
Večer do 21:00

Cvičíme denně kromě neděle….
Tel.: 606 130 291           
www.fitforma.cz                                                                           
Libčice nad Vltavou

„Kvalitně odvedená práce 
za rozumnou cenu.“

 Novostavby
 Rekonstrukce
 Projekty na klíč
 Provádění staveb
 Veškeré ostatní stavební práce

V případě zájmu o naše služby 
volejte telefonní číslo 
+420 727 879 921

Referenční projekty ke shlédnutí na FB

inzerce

chybí vám zde 
vaše pozvánka?
Přes náš web ji 
do rubriky snadno 
zadáte. Pro bližší 
informace mě, 
prosím, kontaktujte 
na: tel.: 774 488 910
korol@nasregion.cz

www.nasregion.cz
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inzerce

Středokluky jsou malá obec na 
dohled od ruzyňského letiště. 
Nejlépe se k nám dostanete au-
tem po rychlostní silnici R7, au-
tobusem z Prahy, Kladna, Kolče 
nebo Slaného, o víkendech a svát-
cích cyklohráčkem z Masarykova 
nádraží. Milovníci jednostopých 
vozidel mohou přijet na kole po 
bezpečné trase z Kladna, Okoře 
anebo z Prahy. Jméno Středo-
kluky nemá prý nic společného 
s mladými hochy. Dle jedné z te-
orií vychází ze staročeského slova 
„klučit“, vytrhávat pařezy k rozší-
ření polí, další názor se přiklání 
spíše ke „klukům“, šípům s tupou 
špičkou, proto se také dostaly na 
náš obecní znak. 

Obec má tři části
Středokluky se skládají ze tří částí 
– Středokluky, Nové Středokluky, 
vzniknuvší v blízkosti železniční 
stanice, a malebné Černovičky 
ležící pod kopcem – Číčovickým 
kamýkem – asi dva kilometry se-
verně od vlastní obce. 
Jak již bylo zmíněno výše, naše 
obec je obcí mladých, nejenom 
díky stále běžícímu babyboomu, 
ale také díky téměř kompletní na-
bídce vzdělání. Základní školu na-
vštěvují žáci již od druhé poloviny 
19. století a dnes zde může získat 
plné základní vzdělání devět roč-
níků. Integrovaná střední škola 

Stanislava Kubra je srdcem naší 
obce, má dlouhou tradici spoje-
nou se zemědělstvím a nyní vzdě-
lává studenty v devíti oborech, 
například veřejnoprávní činnost 
nebo učňovský obor zahradník. 

Centrum průmyslu
Středokluky byly také obcí prů-
myslu. Továrna ve středu obce, 
která začínala před více než 100 
lety se zemědělskými stroji, dnes 
kompletuje filtrační zařízení pro 
velké obráběcí stroje, které pu-
tují do celého světa. Ostatní prů-
myslová výroba se lokalizovala 
dále od centra obce, při želez-
niční trati nebo silnici R7. I proto 
si obec zachovala vesnický ráz. 
Památková zóna se nachází 

v okolí kostela sv. Prokopa z po-
čátku 18. století. Tento svatostá-
nek stále žije bohoslužbami 
i pravidelnými koncerty, které po-
řádá obec ve spolupráci s farností 
Tuchoměřice, správcem kostela. 
V jeho okolí se nachází několik 
historický cenných statků i další 
malebná náves „Na Ovčíně“. Zde 
si můžete prohlédnout jednu ze 
tří barokních soch z dílny Matyá-
še Brauna a bývalou faru.

spolky fungují na jedničku
Co dělá dnes ovšem Středoklu-
ky Středoklukami, to jsou naše 
spolky, na které jsem velice 
pyšný. Aktuálně se těšíme na 
Svatojánskou slavnost, která se 
bude konat v půli června a bude 

předzvěstí tradičního posvícení. 
První pondělí po sv. Prokopovi 
bude obec Baráčníků pořádat 
pietní vzpomínkový pochod na 
hřbitov na Černovičkách. 
Naše matky letos pořádaly na-
příklad Pohádkový les a Hrátky 
o sto let zpátky a na podzim nás 
jistě překvapí dalšími akcemi 
pro děti. Sbor dobrovolných ha-
sičů Středokluky si velmi potrpí 
na práci s mládeží. I proto letos 
pořádal oblíbené závody na 60 
metrů překážek do 15 let, kte-
rého se zúčastnilo devět sborů 
s 93 závodníky. Ze sportovních 
organizací je nyní nejpočetněj-
ší náš Sokol. Myslím, že máme 
nejaktivnější sokolský lyžařský 
oddíl z nížinných obcí u nás, 

velmi dobře si vedou družstva 
stolního tenisu a o dostatek po-
hybu se starají další oddíly, např. 
florbalu, aerobiku nebo taneční 
kurzy. Sokolovna je populárním 
místem pro pořádání plesů a ani 
výstavy psů či taneční závody 
zde nejsou výjimkou.
Během léta bude nejaktivnější 
Fotbalový klub Středokluky, který 
pořádá hned dva turnaje. Tradič-
ní memoriál Jaroslava Paznochta 
se bude konat na konci června 
a 18. července nás čeká turnaj 
v malé kopané. Naše fotbalové 
družstvo, které získalo svoji po-
pularitu díky televiznímu cyklu 
„Kdo neskáče, není Čech“, nyní 
chystá oslavu 85. výročí založení 
klubu, která se bude konat v září.

Nejen sportem živ je člověk
Nejen sportem živ je člověk, proto 
nás velice těší poetické cestovatel-
ské přednášky paní Sedlmayerové 
a pana Susy. Velice zajímavé jsou 
kurzy různých výtvarných technik, 
které vede paní Jitka Kopejtková, 
vycházející hvězda moderního 
umění. Kdo raději kouká, než tvo-
ří, si může prohlédnout instalace 
světoznámého sochaře Aleše Ve-
selého, jehož ateliér je jimi přímo 
nabitý. A již 15. výročí své činnosti 
bude výstavou začátkem června 
slavit spolek Mladý kaktusář.
V obci se nacházejí nyní tři re-
staurace, ale aktuálně vzbuzuje 
největší očekávání znovuotevření 
areálu „koupaliště“, od nynějška 
Plovárny Středokluky, vodní ná-
drže s občerstvením v krásném 
klidném prostředí v dolní části 
obce. Jen o pár desítek metrů dál 
se nachází loni dokončený nový 
rybník „Pod Panskou“, který se 
pomalu stává oázou pro milov-
níky přírody, vždyť Zákolanský 
potok je evropsky významná lo-
kalita díky výskytu kriticky ohro-
ženého raka kamenáče!
Pokud máte zájem sledovat dění 
ve Středoklukách, najděte si fa-
cebookovou stránku www.face-
book.cz/stredoinfo nebo webo-
vou stránku www.stredokluky.cz.

Text a foto: Bc. Jaroslav Paznocht, 
starosta obce

středokluky? dobré místo k žití
StředokLuky – „Už nejsem mladej kluk/nejsem ze 
Středokluk/tam končí Praha/a začíná dráha/a celý moje 

mládí/po tý trati pádí/“ zpívá Wabi Ryvola ve své písni. 
Zatímco nádraží Wabiho mládí chátrá, nedaleká obec se má 
čile k životu. Důkazem jsou studenti zdejší střední školy i děti 
navštěvující mateřskou i základní školu. Ale vše po pořádku.

První zmínka o vsi je z roku 
1316. O tvrzi se v pramenech 
mluví až r. 1414, i když patrně 
vznikla už ve 14. století. Za hu-
sitské revoluce byly Středokluky 
a okolí zpustošeny. Také v roce 
1631 byl statek Středokluky vy-
drancován vojskem kurfiřta Sas-
kého, přičemž byla z větší části 
zničena a spálena i středokluc-
ká tvrz a všechny hospodářské 
budovy. Vesnice byla vypálena 
a poddaní se rozutekli nebo byli 
pobiti. Zpustošený statek koupili 
r. 1645 jezuité od sv. Klimenta 
pro seminář sv. Václava a v ma-
jetku jezuitského řádu zůstal až 
do jeho zrušení. Do našich dnů 
se z tvrze nezachovalo nic.
Obec Středokluky se rozkládá na 
ploše 554 hektarů, dle poslední-
ho údaje ČSÚ má 1 075 obyva-
tel, je zde pošta, devítiletá škola, 
mateřská škola i škola střední.

od obce k obci

Středokluky jsou malebná obec Plovárna Středokluky zve k relaxu
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně 
prostorný uvnitř. A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? 
Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, 
nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte 
i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je 
jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb přímo u nás.

novaskodasuperb.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

AUTO ŠÍDLO, Únětická 20, 252 62  Praha-Horoměřice
Tel.: 220 970 270, www.autosidlo.cz

Untitled-15   1 28.5.2015   8:16:05
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STK      EMISE

Horoměřice, PRAHA-ZÁPAD, Suchdolská 682 
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá  6.15 – 18.00, So 8.00 – 12.00

LASEROVÁ GEOMETRIE
CENA OD 700 Kč

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE – AUTOLAKOVNA

DŘEVOVÝROBA NA ZAKÁZKU
...pod vedením mistra truhláře
Miroslava Kaňky

z lamina i masivu
dveře - schodiště - vestavěné skříně - kuchyňské linky

stoly - lavice - zahradní nábytek - altány

www.praktikawood.cz
miroslav.kanka@praktikawood.cz

GSM: 777 548 549 

Jiří Čermák
T: 774 488 909
E: cermak@nasregion.cz

Buďte
vidět
v Našem REGIONU

Kontaktujte mě

www.nasregion.cz


