
Školy a školky

� Co vás sem přivedlo?

Veslování na trenažéru je nor-

málnímu veslování nejblíže. 

V zimě na vodu nemůžu, takže 

v rámci přípravy je takovýhle 

závod ideální v zimní přípravě. 

Ukáže mi to, jak na tom momen-

tálně jsem, a taky trochu mohu 

porovnat síly s ostatními.

� Jak velký rozdíl je mezi trena-

žérem a vodou?

Moc ne. Dokonce bych řekl, že 

trenažér je kolikrát větší makač-

ka než voda. Technika pohybu 

v lodi je skoro stejná jako na 

trenažéru, ale na vodě k tomu 

musíme přidat ještě techniku 

vody. Voda je živá, pádlo se musí 

ponořit a je důležitý, jak. Prostě 

technika na vodě je ještě důleži-

tější než na trenažéru.

� Mám pocit, že trenažér nahrá-

vá pořádně urostlým borcům. 

Čím větší svaly, tím lepší výsle-

dek. Je to tak?

Ani bych neřekl. Ono se za to 

madlo na trenažéru taky musí 

umět škubnout. Není to jen o síle. 

To můžete být svalovec sebevět-

ší, ale když to neumíte, nadřete 

se jako kůň a výsledek nic moc. 

Pak je taky důležitá výdrž. Dva 

kilometry nejsou málo a ke konci 

už je to řádná dřina a to silově za-

ložení borci vždycky nemají.

� Jak vidíte vaše šance tady v po-

hárovém závodu?

Tak samozřejmě si věřím, ale je 

to závod, který počítám pořád do 

zimní přípravy. Ne, že by nebyl 

důležitý, ale přeci jen to považuji 

za takový lepší trénink.

� Kdybych se na start vedle vás 

posadil do trenažéru třeba já. 

O kolik byste mi ujel? Dá se to 

odhadnout?

No to je zajímavá otázka. Jezdil 

jste někdy skif?

� Když mi bylo čtrnáct, veslo-

val jsem na železné pramici po 

Nechranické přehradě celých 

20 minut. Ale nepodceňoval bych 

se. Mám za sebou dlouholetou 

kariéru zadáka na českých ře-

kách, Divokou Orlici jsem jel už 

dvakrát, z toho jednou dokonce 

v dešti a to není žádná legrace.

To jistě ne. Myslím, že bych na 

vás udělal 500 až 700 metrů. 

� Tolik? To bych se nemohl před 

známými chlubit ani tím, že jste 

se mi celou dobu díval na záda! 

Už v půlce bych se vám změnil 

v bod, zmítající se na hladině. 

Asi tak nějak by to bylo. (pam)

Tělo sedmatřicetileté ženy bylo 

nalezeno loni 6. dubna ve dráž-

ním domku kousek od Velimi. Mi-

loš Kóra nabídl ubytování ženě na 

kolínském nádraží, kde ho nabídl 

i svému příteli Temníkovi. Obža-

lovaný se podle spisu se ženou 

pohádal kvůli nákupu alkoholu 

a poté ji nejméně dvakrát udeřil 

do hlavy dřevěnou násadou od 

vidlí. Žena na místě zemřela kvů-

li poškození mozku. Jeho přítel 

Temník mu pomohl s přemístě-

ním těla uvnitř drážního domku 

a také spálil zakrvácené šaty 

oběti. Neposkytl ženě lé-

kařskou pomoc a pokusil 

se ji znásilnit, když už 

byla mrtvá. 

Oba obžalovaní se k činu 

přiznali. Jejich advokáti po-

žadovali mírnější tresty, protože 

podle nich šlo o neúmyslné jed-

nání. Předsedkyně trest-

ního senátu Alexandra 

Chrdleová zdůraznila že: 

„Obhajobou navrhovaná 
kvalifikace nepřicházela 

v úvahu“. Kórovi hrozilo 

až 18 let vězení a komplico-

vi až 10 let vězení.  (dem)

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel 

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., 
K nemocnici 50,  251 62 Tehovec
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Svoboda mlčet
Zhruba na každý druhý den 

v roce připadá nějaký meziná-

rodní svátek, někdy i dva nebo 

tři. Že je Mezinárodní den žen 

8. března a Svátek práce 1. květ-

na, to víme všichni. Někdo si 

možná ještě vzpomene, že Gus-

táv Husák abdikoval v roce 1989 

v Den lidských práv 10. prosin-

ce, ale že je 17. listopad Mezi-

národním dnem studentstva, to 

u nás zaniká ve vzpomínkách na 

jinou událost téhož roku. O na-

prosté většině ostatních svátků 

však nevíme vůbec.

Třeba blížící se 28. leden 

– Den ochrany osobních úda-

jů. EU ho vyhlásila v roce 2007, 

když se ukázalo, že otevřenost 

a transparentnost je sice heslo 

doby, ale že současně není dů-

vodu, aby věděli všichni všech-

no o všech, protože informace 

je tak snadné zneužít.

Budiž pro nás tento den šancí 

připomenout si, že nemusíme 

kdekomu dávat různé své úda-

je jen proto, že je po nás chce, 

a že máme dětem či vnouča-

tům připomínat, aby se mírnili 

při zásobování facebooku. Ne-

musíme být Charlie, abychom 

chápali význam svobody slova. 

Nezapomínejme ale, že máme 

také svobodu mlčet.

Mimochodem, na facebooku 

je i Náš REGION.

Martin Fuk, šéfredaktor

O ČEM SE MLUVÍ

433 4 – 5 66

Hledá se policista
BRANDÝS NAD LABEM 

– Město vyhlásilo výběrové 

řízení na pozici strážníka 

městské policie. Nový stráž-

ník by měl umět pracovat 

na PC, mít řidičské opráv-

nění sk. B, komunikační 

schopnosti, dobrou fyzičku 

a měl by být časově flexibil-

ní. Více informací na www.

brandysko.cz nebo u ředi-

tele městské policie Petra 

Rendla na čísle 734 181 680 

či na e-mailu: petr.rendl@

brandysko.cz.

Ztracené pneumatiky
ČESKÝ BROD – V úterý 

13. ledna hlídka Městské 

policie Český Brod u gará-

ží nad BČ Pap -Oil nalezla 

kompletní sadu čtyř kusů 

disků s pneumatikami a pa-

pírovou krabici se šrouby. 

Případný majitel se může 

obrátit na MP Č. Brod, 

tel. 736 675 756.

KRÁTCE

doschranky@nasregion.cz
Nechodí 
k vám 
noviny? 

Napište nám! 

Příští vydání 5. února 2015 www.facebook.com/nasregion @nasregion

e-shop tisku

INZERCEINZERCE

Za ubití ženy 14 let vězení

Novela zákona o odpadech, 

která platí od začátku ledna, za-

vedla povinnost třídit kovy a bi-

oodpad. Podle ní si obce mo-

hou vybrat z několika způsobů, 

jak občanům umožnit třídění 

kovů i bioodpadů. Je plně na 

vedení obcí a měst, jaký si zvolí 

způsob, který nejlépe vyhovuje 

lokálním podmínkám a bude 

pro obec nejvýhodnější, nejjed-

nodušší i nejlevnější. 

Mezi stanovené způsoby tří-

dění patří sběr skrze sběrné 

dvory, velkoobjemové kon-

tejnery, sběrné nádoby, pyt-

lový způsob sběru a v případě 

bioodpadů například i bio-

plynové stanice nebo obecní 

a komunitní kompostárny. Na 

stránkách Našeho REGIONu 

se budeme v dalších vydáních 

tomuto tématu dále věnovat.

 (red)

Nová vyhláška

VELIM – Krajský soud 

v Praze uložil 14 let vězení 

Miloši Kórovi, který minulý 

rok ubil násadou od vidlí 

ženu ve Velimi na Kolínsku. 

Jeho komplic Pavol Temník 

dostal čtyři roky za to, že 

napomáhal vraždu zahladit 

a oběť se pokusil znásilnit. 

Miloš Kóra se odvolal proti 

rozsudku, a tak případ půjde 

před pražský vrchní soud.

V rámci přípravy na sezonu se nejlepší český, evropský, 

potažmo světový skifař Ondra Synek zúčastnil závodu 

III. kola Poháru České republiky na trenažéru 

v Neratovicích. A protože je to rodák z Brandýsa, 

veslařsky vyrostl v KV Kondor 

Brandýs nad Labem, 

nemohli jsme si nechat 

ujít příležitost Ondru 

krátce vyzpovídat 

ještě před 

samotným 

závodem.

Ondra Synek je několikanásobný vítěz Světového poháru a trojnásobný 
mistr světa Foto: Veřejný zdroj

Ach Synku, Synku

Rodák z Brandýsa se narodil13. ří
jna 1982,
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SPORT

Srdnatý boj 
Jirgla 

v pražské 
lize

ČELÁKOVICE

Tříkrálový 
pochod

Věnujeme se
vzdělávání
v regionu
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BRANDÝS NAD LABEM 
   – STARÁ BOLESLAV

5. 1. – 30. 1.
• Výstava Integrované střední 
školy Fr. Melichara. Integrovaná 

střední škola Františka Melichara 

srdečně zve návštěvníky na výstavu 

o historii, minulosti a současnosti 

školy a prací studentů v Kočárovně 

na brandýském zámku

ČESKÝ BROD
16. 1. – 27. 2. od 19:30

• Sokolovna: Taneční pro dospělé 
2015. T. J. Sokol Český Brod pořádá 

Taneční pro dospělé, lekce proběhnou 

vždy v pátek 16. 1. – 27. 2. od 19.30 

do 22.05 hodin. Cena kurzu 3 500 za 

pár, při přihlášení 3 párů najednou 

cena 3 200 Kč/pár! Lekce povedou 

taneční mistři z prestižní školy Pla-

mínek, přihlášky na email: tanecni.

cesbrod@seznam.cz

22. 1. – 16:30
• Gymnázium: Dny otevřených 
dveří. V tento den bude pro úspěš-

né žáky 5. a 9. tříd základních škol, 

kteří uvažují o studiu na gymnáziu, 

a samozřejmě i pro jejich rodiče 

a zájemce o dění ve škole, 2. termín 

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přivítání 

bude v 16.30 hod. v učebnách č. 2 

a 12, kde podáme základní informa-

ce o možnostech studia na našem 

gymnáziu. Setkat se můžete i s na-

šimi studenty.

22. 1. – 23. 1. od 13:30
• ZŠ Žitomířská 885: Zápis do 
1. ročníků. Zápis do 1. ročníků v bu-

dově Chanos, Na Vyhlídce 1304

23. 1. – 19:00
• Solná jeskyně: Edit Piaf – šan-
sony. Nabízíme nevšední večerní 

procedury s hudebním programem. 

V pátek od 19:00 hodin budete uví-

táni sklenkou dobrého vína a pod 

hvězdným nebem si budete moct 

vychutnat zajímavá hudební před-

stavení, http://solnajeskyne-ces-

kybrod.cz/akce/vecerni-program

30. 1. – 19:00
• Solná jeskyně: Sarah Brightman 
– rocková opera. Nabízíme nevšed-

ní večerní procedury s hudebním 

programem. V pátek od 19:00 hodin 

budete uvítáni sklenkou dobrého vína 

a pod hvězdným nebem si budete 

moct vychutnat zajímavá hudební 

představení, http://solnajeskyne-ces-

kybrod.cz/akce/vecerni-program

1. 2. – 22. 3.
• Podlipanské muzeum: Portrétní 
umění 20. století. Výstava předsta-

ví díla L. Kuby, Z. Rykra, R. Kremlič-

ky, J. Sudka, J. Funkeho, J. Čapka, 

M. Klusáčkové, R. Mazucha, J. Čarta, 

L. Vacátka, V. Drobníka a dalších, a to 

v rozsahu malba, kresba, fotografi e 

a plastika. Výstava v Podlipanském 

muzeu, Žitomířská 761. Výstava trvá 

do 22. 3. 2015, www.podlipanske-

muzeum.cz

2. 2. – 6. 2.
• Kutilka: Příměstský tábor – cesta 
za pokladem. SK Český Brod pořádá 
o jarních prázdninách příměstský tá-
bor pro malé skupinky dětí 4 – 10 let 
s aktivním programem. Tábor se 
koná v uzavřeném areálu s vlastní 
tělocvičnou a moderní klubovnou 
s interaktivní tabulí. 602 827 378, 
e-mail: iveta.librova@atlas.cz, http://
www.skbrod.cz/d-522-jarni-prazdni-
ny-zajimavy-program-pro-vase-deti-

primestsky-tabor.html

7. 2. – 14:00
• Penzion Anna: Promítání KČT: 
Dana Kyselová – Ostrovy a pláže Ma-
lajsie, Kuala Lumpur 1. část. Promítá-
ní s komentářem zážitků z cest Dany 
Kyselové. Penzion Anna, Žitomířská 

323, kazetový sál

9. 2. – 26. 2. od 8:00
• Městská knihovna: Týden po-
hádek Boženy Němcové – cyk-
lus literárních besed pro žáky 
ZŠ. Akce se koná 9., 12., 16., 19., 
23., a 26. 2. od 8:00, 9:00 a 10:00 
hodin. Pořádá Městská knihovna, 
I. patro, náměstí Arnošta z Pardu-

bic 1, www.knihovna-cbrod.cz

19. 2. – 18:00
• Promítání KČT: Jan Firbas – Al-
jaška. Promítání s komentářem 

zážitků z cest Honzy Firbase. Vstup 

volný, Domov Anna, Žitomířská 323, 

kazetový sál

21. 2. – 14:00
• Promítání KČT: Dana Kyselová – 
Itálie, Řím, Florencie a Tivoli. Pro-

mítání s komentářem zážitků z cest 

Dany Kyselové. Kazetový sál, vstup 

volný, Domov Anna, Žitomířská 323 

22. 2. – 15:00
• Sokolovna: Karnevalové řádění. 
T. J. Sokol Český Brod ve spolupráci 

s Corridoorem pořádají otevřenou akci 

pro děti s kreativním koutkem spolku 

Magráta. Můžete se těšit na: velký 

maškarní rej, hry a soutěže, kreativní 

výtvarné dílny, sportovní stanoviště, 

karnevalové líčení, velkou trampolínu 

a vystoupení dětí z aerobiku. Vstupné 

40 Kč. Sokolovna, Tyršova 314, www.

sokolbrod.cz, www.corridoor.cz 

28. 2. – 14:00
• Promítání KČT: Václav Misterka 
– fotografi e z Francie. Promítání 

s komentářem zážitků z cest. Kaze-

tový sál, vstup volný, Domov Anna, 

Žitomířská 323

DOLNÍ POČERNICE
23. 1. – 24. 1.

• Pyžámková noc v Čertíkovi. Tou-

žíte po volném večeru? Svěřte vaše 

děti do našeho čertovského nočního 

doupěte a načerpejte novou ener-

gii. Cena: 400,- Kč/1 dítě, 600,- Kč/

sourozenci. Kdy: 18.00-10.00 hodin, 

kde: Rodinný klub VESELÝ ČERTÍK, 

Národních hrdinů 3, Praha 9-Dolní 

Počernice. www.veselycertik.cz

27. 1. – 19:00
• Jazz and dance – Steamboat 
Stompers. Zveme vás na vystou-

pení kapely Steamboat Stompers, 

která již tradičně poslední úterý 

v měsíci zahraje k tanci a poslechu 

v Dolních Počernicích. Kde: Hotel 

SVORNOST, Novozámecká 284, 

Praha 9. www.svornost.cz

27. 1.
• Dětská kadeřnice Katka stříhá 
malé čertíky. Přijďte nechat ostříhat 

děti do jim známého a příjemného 

prostředí rodinného klubu. Cena od 

100,- Kč, dle náročnosti střihu. Na-

hlášení nutné! Kdy: od 15.00 do 18.00 

hodin, kde: Rodinný klub VESELÝ ČER-

TÍK, Národních hrdinů 3, Praha 9-Dolní 

Počernice. www.veselycertik.cz 

28. 1.
• Malování Na Tričko aneb ze 
starého nový a zajímavý kousek. 
Večerní tvoření pro maminky se zá-

rukou vytvoření vlastního originálu. 

Cena 250,-/os., tričko vlastní (dět-

ské i dospělácké). Kdy: od 19.30 

do 22.00 hodin, kde: Rodinný klub 

VESELÝ ČERTÍK, Národních hrdinů 

3, Praha 9-Dolní Počernice. www.

veselycertik.cz

14. 2. – 19:00
• Maškarní karneval. Sokol Dolní 

Počernice pořádá Maškarní karne-

val s hudebním doprovodem skupi-

ny Hwezdná pěchota. Vstupenky je 

možné objednat na tel.: 281 932 122 

nebo v recepci Hotelu Svornost, No-

vozámecká 284, Praha 9-Dolní Po-

černice, www.svornost.cz 

17. 2. – 13:00
• Dolnopočernický masopust. Měst-

ská část Praha-Dolní Počernice vás 

srdečně zve na tradiční masopustní 

průvod s kapelou Tomášové. Přidej-

te se k průvodu veselých lidí, kteří 

v typických masopustních krojích či 

jiných maskách baví nejen sebe, ale 

i všechny ty, které při svém putování 

Počernicemi navštíví. Průvod vyjde 

17. 2. ve 13:00 od budovy ZŠ a bude 

zakončen masopustní veselicí v Hote-

lu Svornost, Novozámecká 284

DUBEČ
7. 2. – 13:00

• Masopust. Městská část Praha 

– Dubeč vás srdečně zve na maso-

pustní průvod. Začátek ve 13 hodin 

u restaurace U Čerta v Dubečku

8. 2. – 14:00
• Dětský maškarní bál. V sokolovně 

Dubeč čeká na děti zábava a tanec. Pro-

gramem bude provádět Klaun Mireček 

se svým zábavným programem plným 

písní, her a tanečků. A nebude chybět 

ani soutěž o nejkrásnější masku

HORNÍ POČERNICE
17. 1. – 5. 4. – 9:00

• Odysseova dobrodružství aneb 
Staň se hrdinou! Interaktivní výsta-

va vám umožní zažít na vlastní kůži 

dobrodružství, kterými prošel hrdina 

Odysseus na své strastiplné pouti 

z trojské války domů. Ponoříte se 

do vln Středozemního moře, budete 

veslovat jako dávní hrdinové, přelstí-

te Kyklopa v jeho jeskyni, navštívíte 

vládce všech větrů i zrádné Sirény, 

uvidíte přízraky všech námořníků 

a projdete i podsvětím. Chvalský 

zámek, denně 9-17 hod.

24. 1. – 10:00
• Dobrodružná sobota na zámku 
s pirátem aneb Staň se hrdinou! 
Zkušený a větrem ošlehaný pirát 

provází v sobotu děti i dospělé Chval-

ským zámkem, interaktivní výstavou 

Odysseova dobrodružství aneb Staň 

se hrdinou! Děti budou veslovat, pl-

nit úkoly a soutěžit jako opravdoví 

hrdinové. Komentované prohlídky 

probíhají každou celou hodinu od 10 

do 17 hod. Rezervace času prohlídky 

je nutná na tel. 281 860 130, www.

chvalskyzamek.cz

25. 1. – 10:00
• Dobrodružná neděle na zámku 
s pirátkou Evelínou aneb Staň se 
hrdinou! Odvážná a nezdolná pirátka 

Evelína provází děti i dospělé Chval-

ským zámkem, interaktivní výstavou 

Odysseova dobrodružství aneb Staň 

se hrdinou! Děti budou veslovat, pl-

nit úkoly a soutěžit jako opravdoví 

hrdinové. Zkušená pirátka se jen tak 

s něčím nepárá! Komentované pro-

hlídky probíhají každou celou hodinu 

od 10 do 17 hod. Rezervace času pro-

hlídky je nutná na tel. 281 860 130, 

www.chvalskyzamek.cz

26. 1. – 19:30
• Do ložnice vstupujte jednotlivě. 
Divadelní společnost Háta. Překlad: 

Jiří Strnad. Režie: Antonín Procház-

ka. Hra, která náleží k vrcholům spo-

lečné tvorby obou autorů, se dočkala 

mnoha nastudování na anglických 

scénách, stejně jako v divadlech 

newyorské Broadwaye. Hrají: Mahu-

lena Bočanová/Kamila Špráchalová, 

Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Martin 

Zounar a další. Divadlo Horní Počer-

nice, Votuzská 379/11, Praha 9

30. 1. – 31. 1. od 17:00
• Přespání na zámku pro děti 
s vílou Ohnivkou, Meluzínkou 
a skřítkem. Noc na Chvalském 

zámku s hostinou, pohádkovými 

postavami vílou Ohnivkou, Meluzín-

kou a skřítkem, zámeckou hostinou, 

cestou za pokladem a autorským 

čtením knihy Ducháčkovic rodina 

autorky Sandry Vebrové. Poté ná-

sleduje spaní ve velkém zámeckém 

sále. Pro děti od 6 do 10 let, rodi-

če mají volnou noc o pololetních 

prázdninách! Přihlášky pí Beránko-

vá, ruzena.berankova@chvalskyza-

mek.cz, mobil 601 388 922

6. 2. – 9:00
Poradna pro podnikání – individuální 

konzultace. Základní čas na konzulta-

ci je 30 minut. Přesný čas si je třeba 

předem rezervovat: renata.curdova@

rcmum.cz, 775 720 588. Pátek 9.00-

12.00 hodin, CC Mumraj, Mezilesí 

2058 Praha – Horní Počernice

JIRNY
14. 2. – 20:00

• Staročeský bál. Vlastenecko-dob-

ročinná samostatná obec baráčníků 

vás srdečně zve na staročeský bál 

v sobotu v kulturním domě v Jirnech. 

K tanci a poslechu hraje Hitos – hud-

ba Zdenka Ctibora. Vstupné 100,- Kč. 

Na hosty čeká bohatá tombola.

KLÁNOVICE
23. 1. – 19:30

• Divadlo – Velký holky nepláčou. 
Co si počnou dvě dámy, kterým se 

rozpadlo manželství? Jejich problé-

my je svedly dohromady. Na takové 

zápletce vlastně není nic směšného. 

Omyl. Humor a nadsázka, s jakou 

dámy řeší své problémy, vede ke 

komickým situacím. Namísto toho, 

aby se dvě opuštěné manželky trá-

pily někde o samotě, založí spolu 

vlastní takzvané manželství, ve kte-

rém každá hraje tutéž iritující roli. 

www.kcnovabeseda.cz

25. 1. – 16:00
• Divadlo – O Sněhurce. Klasická 

loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 

trpaslících. Představení je plné písni-

ček s živým doprovodem houslí, ky-

tary, zobcové fl étny a rytmických ná-

strojů. Loutky jsou řezané marionety. 

Hrají: MALÉ DIVADÉLKO PRAHA, Anna 

a Rostislav Novákovi. Vstupné: 130,- / 

110,- Kč. www.kcnovabeseda.cz 

26. 1. – 10:00
• Divadlo – O Sněhurce. Klasická 

loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 

trpaslících. Představení je plné písni-

ček s živým doprovodem houslí, ky-

tary, zobcové fl étny a rytmických ná-

strojů. Loutky jsou řezané marionety. 

Hrají: MALÉ DIVADÉLKO PRAHA, Anna 

a Rostislav Novákovi. Vstupné: 130,- / 

110,- Kč. www.kcnovabeseda.cz

26. 1. – 20:00
• Kino – Birdman. Birdman je černá 

komedie A. Gonzáleze Iňárritu o herci 

(M. Keaton), který se stal slavný pře-

devším tím, že ztvárnil oblíbeného 

superhrdinu Birdmana. Jeho příběh 

sledujeme od chvíle, kdy se snaží 

prosadit v jedné z her na Broadwayi, 

ve dnech, které předchází premiéře 

a kdy bojuje se svým egem, aby vzkří-

sil svoje rodinné vztahy, kariéru i sám 

sebe. www.kcnovabeseda.cz

27. 1. – 19:30
• Social Club – poklábosení 
v angličtině. Potřebujete své an-

glické sebevědomí ukotvit, posílit 

nebo jen podpořit? Máte pocit, že 

nejste stále dost dobří a že vám 

„něco“ chybí? Přijďte se přesvěd-

čit, že se domluvíte, a vyzkoušet si 

anglickou konverzaci „nanečisto“ 

s Monikou. www.kcnovabeseda.cz

27. 1. – 20:30
• Social Club – poklábosení v an-
gličtině. Potřebujete své anglické 

sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen 

podpořit? Máte pocit, že nejste stále 

dost dobří a že vám „něco“ chybí? 

Přijďte se přesvědčit, že se domluví-

te, a vyzkoušet si anglickou konver-

zaci „nanečisto“ s Monikou. www.

kcnovabeseda.cz

28. 1. – 20:00
• Kino – Vyšší moc. Vyšší moc před-

stavuje existenciální drama o tradič-

ních rolích muže a ženy v rodinném 

životě a jejich vzájemných očekává-

ních, které z nich vychází. Östlund za 

něj na MFF Cannes v roce 2014 obdr-

žel Cenu poroty a nominaci na Hlavní 

cenu v sekci Un Certain Regard. Šv., 

Dán., Nor./2014/drama/118 min/pří-

stupný od 15 let/s českými titulky. 

www.kcnovabeseda.cz

28. 1. – 17:00
• Moderní yoyování. Hlavním cí-

lem kurzu je seznámit děti s mo-

derní podobou yoya a ukázat, že 

už se nejedná pouze o hračku, ale 

o smysluplné trávení volného času, 

které zlepšuje představivost, krea-

tivitu a pomáhá poznávat nové lidi. 

Lektor: Adam-David Hutchinson 

www.kcnovabeseda.cz

29. 1. – 16:00
• Footbag. Footbag též známý pod 

názvem hakisak je mladým freestyle 

sportem, při kterém předvádíte s ma-

lým míčkem všemožné triky za pou-

žití celého těla, ale především nohou. 

Naučíte se všechny základní techniky 

kopů a zastavení. Lektor: Vojtěch Ja-

noušek. www.kcnovabeseda.cz

10. 2. – 28. 2. – 19:30
• Výstava měsíce: Ivan Englich: 
fotografi e 1946-2000. Černobílá fo-

tografi e minulého století okořeněná 

snímky z prvého desetiletí divadla 

Semafor. Vernisáž proběhne překva-

pivě 10. 2. v 19:30 jako „Opožděná 

vernisáž“, při příležitosti koncertu 

přední české harfenistky Kateřiny En-

glichové a mezzosopranistky Karoliny 

Bubleové Berkové. Již nyní jste srdeč-

ně zváni. www.kcnovabeseda.cz

LÁZNĚ TOUŠEŇ
20. 2. – 21. 2. od 20:00

• Dvoudenní karneval. Hraje 

osvědčená kapela Klasickej po-

stup. Letošní téma masek jsou ře-

mesla. Pořádá Divadelní soubor při 

TJ. Sokol Lázně Toušeň. Lístky jsou 

k zakoupení u divadelníků nebo na 

Úřadě Městyse Lázně Toušeň. Hlavní 

cenou je šunková kýta

NEHVIZDY
24. 1. – 20:00

• Myslivecký bál. Městys Nehviz-

dy, TJ Sokol Nehvizdy, AFK Nehviz-

dy a nehvizdští myslivci jako hlavní 

partner srdečně zvou na nehvizdský 

myslivecký bál. Bude se hrát o zvěři-

nové ceny. Od 21:00 vystoupí skupi-

na T.E.T.R.I.S. se speciální světelnou 

show. K tanci a poslechu zahraje ob-

líbený Kolář Band. Občerstvení bude 

s překvapením

SIBŘINA
25. 9. – 26. 3. od 19:00

• Keramický ateliér pro dospě-
lé. Odpočinkově-tvořivé setkání, 

přijďte si vytvořit vlastní keramický 

skvost, vždy 1x za 14dní ve čtvrtek 

večer, v centru volnočasových akti-

vit SOSÁKOV. Vstup: 50,- Kč + plat-

ba za hotový vypálený výrobek. Re-

zervace na michi.vitkova@sosakos.

cz, tel. 724 256 253. Těšíme se na 

setkání. Více na www.sosakos.cz 

5. 1. – 22. 6. od 19:00
• Zdravotní cvičení s prvky jógy. 
Vyvážené harmonické cvičení pro 

všechny partie těla. Zvláštní důraz 

se klade na dýchání spojené s po-

hybem. Cvičení je nenáročné a po-

hodové, tedy vhodné pro všechny 

věkové kategorie (i pro seniory). 

Připojit se k nám můžete i kdyko-

liv během šk. roku. Cvičení pro-

bíhá v centru SOSÁKOV od 19.00 

do 20.00 hodin. Cena: 1 200,- Kč/

pololetí. Přihlašovat se můžete na 

e-mail: Jolanta.B@seznam.cz

15. 1. – 26. 6. – 16:00
• Otevřené tvořivé dílny od 0 do 
100 let. Přijďte s námi tvořit výrobky 

inspirované lidovou tvorbou a zvyky 

nebo cizokrajnými kulturami a moder-

ním uměním z různých materiálů. Po-

užíváme tradiční i netradiční postupy 

tvorby. Do dílen není nutné přihlášení. 

Pro všechny od 0 do 100 let. Děti bez 

doprovodu od 5 let. Místo: SOSÁKOV. 

Jednorázová platba: 100 Kč/rodinné 

vstupné vč. výrobku (rodič a děti do 

5 let), více na: www.sosakos.cz

14. 2. – 11:00
• Hola, hola, Masopust volá! Všech-

ny masky ze Sibřiny, Květnice a širo-

kého okolí zveme na další valentýn-

sko-masopustní veselí! Sraz u mlýna 

v Květnici! Prográmek: *Babo-maš-

karo mletí *Tanečky *Masopustní 

zvyky *Opojné moky *Dobroty z masa 

i mouky *Tržiště maso-valentýnských 

krámků *Předání masopustního práva 

*Masostroj *Koblihová soutěž *Kroce-

ní a čtvrcení klibny * Kapela i zábava. 

Vstup 30 Kč-masky zdarma! Více na: 

www.sosakos.cz

ŠTĚRBOHOLY
OC EUROPARK (Nákupní 389/2, 3, 
Praha 10), www.europark.cz, 
facebook.com/Europark.Praha

23. 1. – 1. 3.
• Ledová plocha – i letos se bude 

bruslit uvnitř Europarku – v teple 

a suchu, denně od 9 do 21 hodin. 

Maskotem letošní „ledové“ sezony 

v Europarku bude oblíbený hrdina 

animovaného fi lmu Spongebob. 

Chybět nebude školička bruslení pro 

začátečníky. Věrní bruslaři budou za-

řazení do soutěže o atraktivní hlavní 

ceny. Připravena jsou čtyři zábavná 

sobotní odpoledne plná legrace, 

soutěží a výher

24. 1. od 14 hod.
• Slavnostní otevření ledové plochy 

– zábavné odpoledne se spoustou 

soutěži na bruslích pro děti i dospělé 

o hodnotné ceny. Z fotokoutku si od-

nesete na památku zdarma fotografi i 

se Spongebobem.

25. 1. – od 11, 14 a 16 hod.
• Pytlíček – O drakovi.  Zveme všech-

ny děti na bezplatné představení 

1. 2. – od 11, 14 a 16 hod.
• Maňadlo – Bajky a pohádky. 
Zveme všechny děti na bezplatné 

představení 

ÚVALY
24. 1. – 25. 1. od 20:00

• 15. městský ples. Pořádá komise 

pro kulturu Rady města Úvaly v míst-

ní sokolovně. K tanci a poslechu hraje 

Šarm, pod vedením M. Průši. Tombo-

la, ukázky latinskoamerických a stan-

dartních tanců. Vstup 150,- Kč

30. 1. – 18:00
• „Expedice Litva 2013 aneb pu-
tování za větrnými mlýny.“ Komi-

se pro kulturu Rady města Úvaly vás 

zve na cestopisné povídání o cestě 

skupiny větrných mlynářů po Litvě 

a jejích větrných mlýnech, skanze-

nech a přírodních krásách, které si 

pro vás připravila cestovatelka a vě-

trná mlynářka Eva Svobodová. Koná 

se v sále DPS, nám. Svobody 1570. 

Vstupné dobrovolné

6. 2. – 18:00
• Temné kouty 20. století. Pořádá 

komise pro kulturu Rady města Úvaly 

a městská knihovna v sálku DPS, nám. 

Svobody 1570, Úvaly. Nová kniha au-

tora Romana Cílka o přelomových 

okamžicích minulého století bude 

předmětem besedy se spisovatelem, 

autorem historických románů a lite-

ratury faktu. Vstupné dobrovolné.
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kam, kdy a za čím
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informace mě, 
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na: 606 057 700
soldatova@nasregion.cz
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Zakladatelkami sdružení jsou 

dvě přítelkyně, kterým ve měs-

tě chyběly aktivity pro děti 

i kontakt s dalšími maminka-

mi. V roce 2013 se tyto kama-

rádky, Katka Topinková a Jana 

Procházková, rozhodly, že není 

jediný důvod, proč by si spole-

čenské akce nemohly zorgani-

zovat samy. S postupem času 

se k nim přidávaly další zájem-

kyně, které se chtěly podílet 

na společné zábavě, a nyní má 

sdružení už 19 členů.

Jejich prvotní zaměření na ak-

tivity s malými dětmi se však 

brzy rozrostlo o další zajímavé 

činnosti. Kromě organizace pra-

videlných bleších trhů se členky 

vrhly i do vzdělávání. Během 

roku 2014 uspořádaly napří-

klad kurz první pomoci dětem, 

seminář o návratu do práce po 

rodičovské dovolené nebo se-

tkávání s psycholožkou, kde si 

rodiče mohli promluvit napří-

klad o dětském vzdorování či 

sousedských vztazích.

Sdružení teď hledá nové posi-

ly, které se zapojí do společné 

práce a hlavně společné zába-

vy. Na otázku, co jim činnost ve 

sdružení přinesla, odpovídají 

Mámy v Úvalech jednoznačně: 

„Získaly jsme spousty přátel, 

znalostí a dovedností. Napří-

klad kontakt s úřady, vyhledá-

vání sponzorů a také organi-

zace jednotlivých akcí. To byly 

pro nás zcela nové zkušenosti.  

Ale hlavně potěšení z radosti 

dětí, které na naše akce chodí, 

a je vidět, že se jim líbí.“

Mámy v Úvalech uvítají všech-

ny nové zájemce, kteří se budou 

chtít společně bavit. Hlavní je 

pro ně nesedět v koutě a nebát 

se uchopit dění ve svém okolí do 

svých rukou. (aso)

z obcí 3Čtvrtek 22. 1. 2015 • SV 2
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Objemný odpad
BĚCHOVICE – Kontejnery na 

objemný odpad budou v prv-

ní polovině letošního roku 

v Běchovicích přistaveny 8. 3., 

26. 4. a 31. 5. V každém z těch-

to termínů bude stát kontejner 

od 9:00 do 13:00 vždy v ulici 

Za Poštovskou zahradou 479 

a zároveň na křižovatce ulic 

Do Říčan a Václava Kovaříka.

Poplatky v novém roce
DOBROČOVICE – Známka na 

svoz komunálního odpadu jed-

nou za dva týdny stojí v letoš-

ním roce 1 500,- Kč a každotý-

denní svoz přijde na 2 500,-  Kč. 

Poplatek za psa je 200,- Kč 

a stočné budou platit občané 

Dobročovic ve výši 63,- Kč/m3.

Odysseus v Praze
HORNÍ POČERNICE – V so-

botu 17. ledna byla na Chval-

ském zámku zahájena výstava 

Odysseova dobrodružství. In-

teraktivní výstava pojednává 

o hrdinově cestě z trojské války 

domů. Návštěvníci mohou až 

do 5. 4. prožívat spolu s Odys-

seem všechny nástrahy, potkat 

Kyklopa i bájné Sirény, obludy 

Skyllu a Charybdu a mnoho 

dalších. Bohatý doprovodný 

program v podobě dobrodruž-

ného dne s pirátem, přespání 

na zámku s vílou Ohnivkou 

nebo strašidelná noc pirátů.

Vítání občánků
NEHVIZDY – Upozorňu-

jeme rodiče nově naroze-

ných dětí s trvalým pobytem 

v Nehvizdech, že je mohou 

nahlásit k vítání občánků na 

úřadu městyse. Údaje o dětech 

(jméno, příjmení dítěte, datum 

narození a adresu bydliště) 

zašlete e-mailem na mestys@

nehvizdy.cz nebo je nahlaste 

osobně v podatelně úřadu.

Společenský ples
PŘIŠIMASY – SK Podlipan 

Přišimasy uspořádal v so-

botu 17. ledna společenský 

ples. K tanci a poslechu hrála 

kapela Bumerang. Na hosty 

čekala příjemná zábava a ne-

chyběla samozřejmě ani bo-

hatá tombola.

Novoroční koupel
SVÉPRAVICE – Již osmý roč-

ník Novoročního koupání při-

lákal letos celkem 14 odváž-

livců. Od 11 hodin nořilo svá 

otužilá těla do chladných vod 

místního koupaliště celkem 

13 mužů a jedna dívka. Voda 

sice měřila celé 2 °C, ale zato 

se letošní koupání povedlo 

konečně i s ledem a sněhem, 

který v minulých letech někdy 

chyběl. Na břehu fandilo oko-

lo dvacítky diváků, mezi kte-

rými nechyběla ani starostka 

paní Moravcová. Pořadatel 

Miloš Turna příští rok jistě 

uvítá další a další milovníky 

arktické koupele.

Ztracená fenka
ÚVALY – Dne 15. 12. se v uli-

ci 5. května ztratila fenka rasy 

Jack Russell Teriér, slyšící na 

jméno Neli. Pětiletá fenka není 

čistokrevná, je celá bílá a na 

hlavě má hnědé fleky. Majite-

lé prosí o jakékoliv informace 

na telefonní číslo 608 982 711 

a nálezci slibují odměnu.

Nechoďte do lesa
ŠKVOREC – Městys Škvorec 

vyhlásil 12. ledna zákaz vstu-

pu do obecních lesů. K záka-

zu se vedení městyse muselo 

uchýlit kvůli nebezpečí, kte-

ré představují lesní polomy. 

Zákaz platí až do 12. února. 

Dbejte zvýšené opatrnosti.

Bezplatné poradenství
ČESKÝ BROD – V budo-

vě městského úřadu bude 

probíhat bezplatné dluhové 

a majetkové poradenství. Od 

ledna bude Bc. Eva Dobiášo-

vá pomáhat všem zájemcům 

každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 

v kanceláři č. 26. Poradenství 

se vztahuje na ochranu spotře-

bitele, finanční a rozpočtovou 

problematiku (dluhy, půjčky, 

osobní bankrot), exekuční ří-

zení, lidská práva, sociální ob-

last. Více na 321 612 121.

Sběrná místa
TUCHORAZ – Ve sběrném 

dvoře bude i letos pravidelně 

přistavován velkoobjemový 

kontejner na neskladný do-

mácí odpad (nábytek, para-

pety, kuchyňské soupravy…). 

Nepotřebných velkoobjem-

ných věcí je možné se zbavit 

15. 3., 14. 6., 13. 9. a 13. 12.

Těžební zásahy
KLÁNOVICE – Stejně jako 

v minulých letech bude i v roce 

2015 probíhat v klánovickém 

lese, v souladu s lesním hospo-

dářským plánem, obnovní těž-

ba dřeva. Plochy, které budou 

těžbou dotčeny, budou vždy 

vyznačeny. V době těžby se 

občanům nedoporučuje vstu-

povat do zmíněných porostů.

Více informací na www.europark.cz, nebo na          facebook.com/Europark.Praha              
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ŘÁDKOVÁ INZERCE  

• VÝŠKOVÉ PRÁCE – horole-

zeckou technikou.Provádí-

me: opravy, nátěry, čištění-

fasád, střech, okapů, prořez 

a kácení stromů, sítě a hroty 

proti ptactvu, tmelení pa-

nel. spár, instalace topných 

kabelů a další. E-mail: bera-

nek-vysky@seznam.cz, tel. 

605 458 726

• Koupím housle čelo basu 

i poškozené 728 473 687

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

Náš REGION
Více informací 

na krblichova@nasregion.cz 
nebo telefonu 774 488 908

INZERCEINZERCE

Tříkrálový pochod

Mámy v Úvalech hledají posily

I při poměrně velké konkurenci 

a četnosti různých pochodů se 

na Tříkrálovém schází každý rok 

průměrně okolo 200 lidí. O veš-

kerou organizaci, občerstvení 

i registraci účastníků se starají 

předseda oddílu František Musí-

lek a místopředseda Emil Snítilý. 

Oba pánové jsou zapálení pro 

turistický oddíl a pořádají pravi-

delné pochody i společné dovo-

lené pro členy.

Za dvacetikorunové startovné 

si mohli chodci vybrat ze čtyř 

tras, které všechny měly start 

i cíl v Čelákovicích. Největší zá-

jem projevilo hned 120 účastní-

ků o desetikilometrový pochod, 

který vedl do Káraného a zpět. 

Celkem 44 lidí se zaregistrovalo 

na 22 km trasu, která vedla přes 

Starou Lysou a Lysou nad Labem. 

Nejmenší zájem byl letos o 32 km 

pochod, který zavedl pouhé čtyři 

účastníky do Sojovic, Staré Lysé, 

Lysé nad Labem a Přerova nad 

Labem. Nejdelší a nejrozmani-

tější cesta přilákala 16 turistů, 

která svých 40 kilometrů vedla 

přes Lázně Toušeň, Brandýs nad 

Labem, Sojovice, Starou Lysou, 

Lysou nad Labem a Přerov.

Na všechny, kteří došli do cíle, 

čekalo občerstvení a nenahra-

ditelný pocit z úspěšné cesty. 

Turistický oddíl nezahálí a je-

jich plán na další pochody už 

prozrazuje, že se na túru může 

těšit také například Český Brod, 

Říčany, Poděbrady i vzdálenější 

města, jako třeba Ústí nad Orlicí 

či Lovosice. (aso)

ČELÁKOVICE – Už 

40 let vyráží pravidelně 

na Tříkrálový pochod 

desítky až stovky 

účastníků. Turistický oddíl 

při Spartaku Čelákovice 

převzal organizaci od 

nehvizdských sokolníků 

a posledních 25 let 

připravuje rozmanité trasy. 

Na letošním pochodu se 

sešlo 184 milovníků pěší 

turistiky a ti nejodvážnější 

se prošli pěkných 

40 kilometrů.

ÚVALY – Sdružení Mámy 

v Úvalech dnes a denně 

dokazuje, že ženy na 

rodičovské dovolené nemusí 

stát stranou. Už téměř dva 

roky tyto dámy podnikají 

společně nejen zábavné 

akce pro děti, ale také 

bleší trhy nebo vzdělávací 

semináře a přispívají 

k občanskému vyžití 

v Úvalech.

Turistický oddíl TJ Spartak Čelákovice na pochodu nevydělává. Startovné zase hned 

utratí za občerstvení pro účastníky

Pan místopředseda Emil Snítilý (vlevo) i předseda František Musílek pořádají pochod 

s velkou chutí a zapojují do turistiky mnoho lidí Foto: Anna Soldatova

Zhruba měsíční poctivé přípravy na Dětský den se opravdu vyplatily. Akci navštívilo 

zhruba 300 lidí



Milí čtenáři,

ráda bych vám představila Mateř-

skou školu Doubravku, která byla 

otevřena teprve před rokem v obci 

Doubravčice u Českého Brodu.

Ve školce se snažíme pracovat 

podle programu „Začít spolu“, 

který vnímám jako rozumný střed 

mezi tradičním a alternativním 

školstvím. Děti v tomto programu 

pracují v „centrech aktivit“, která si 

mohou libovolně vybírat a věnovat 

se tak činnostem, které je v daném 

období vývoje baví a potřebují je 

rozvíjet. Pro představu uvádím 

některá centra: ateliér, manipu-

lační činnosti, pokusy a objevy, 

kostky, voda, písek, dílna, knihy 

a písmena…Naším cílem je v rám-

ci podnětného prostředí a pest-

ré nabídky činností vychovávat 

děti k samostatnosti a schopnosti 

přizpůsobovat se změnám, které 

přináší tato doba. Dbáme také na 

to, aby děti měly vyváženou stra-

vu - kromě běžných přesnídávek, 

obědů a svačin jim paní kuchařka 

denně připravuje ovocné a zele-

ninové talířky, které jsou volně 

k dispozici téměř po celý den. Jako 

důležitý vnímáme také dostatek 

pohybu. Ve školce je velká tělo-

cvična, ve které jednou týdně po-

řádáme „velký“ hodinový tělocvik. 

Snažíme se chodit ven za každého 

počasí a jednou týdně pořádáme 

větší výpravy do lesů, kterými jsou 

Doubravčice obklopeny. Na jaře, 

ve dnech tropických teplot, jsme 

se do lesa šli zchladit na celý den. 

Děti si užily piknik i odpočinek ve 

stínu stromů a následné cachtání 

nožiček v říčce Šembeře. Vrátím 

se ale zpět do zimy. Zapojujeme se 

do dobročinné aktivity „Sněhulák 

pro Afriku“, dětem nabízíme na 

podzim 11 návštěv solné jesky-

ně a od února začínáme jezdit na 

20 lekcí plavání. Jedna z učitelek 

také nabízí kroužek keramiky, kte-

rý se uskutečňuje zhruba jednou 

měsíčně. Další kroužky nenabízí-

me, protože na ně zatím nemáme 

kapacitu a dopolední program je 

tak nabitý, že odpoledne děti ne-

chceme přetěžovat dalšími řízený-

mi činnostmi. V tuto dobu si nejví-

ce užívají volnou hru.

Mateřská škola Doubravka je 

zatím jednotřídní. Navštěvuje ji 

25 dětí, o které se starají 4 zaměst-

nanci (dvě učitelky, školnice a ku-

chařka). Na jaře nás čeká otevření 

další třídy, do níž sháníme perso-

nál, který by se k nám chtěl připo-

jit a pracovat ve vyvíjející se školce, 

která potřebuje aktivní, kreativní 

a zapálené učitelky nebo učitele.

Jana Halaxová 

ředitelka Mateřské školy Doubravky( PR)
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SOŠ a SOU, Praha – Čakovice
Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
ČTYŘLETÉ OBORY  střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
 • Chovatel cizokrajných zvířat• Gastronomie – kuchař • Gastronomie – číšník
TŘÍLETÉ OBORY  střední vzdělání s výučním listem: • Kuchař – číšník  • Kuchař
DVOULETÝ OBOR  střední vzdělání s výučním listem: • Provoz společného stravování
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM  s maturitní zkouškou  • Podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 4. 2., 25. 2., 11. 3. 2015
vždy od 9:00 do 17:00 hodin

www.sou-cakovice.cz, sekretariat@sou-cakovice.cz , tel.: +420 283 932 237

(pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem)

Ke konci roku proběhl na SOŠ 

a SOU, Praha – Čakovice již 

tradiční den otevřených dveří 

– GASTRODEN 2014, který je vel-

kou přehlídkou prací žáků školy, 

dnem, kdy se ve škole pořádají 

různé odborné soutěže, kdy se 

některá zákoutí školy promě-

ní v malou ZOO a žáci školy se 

„mísí se svými budoucími kole-

gy“ – žáky základních škol, kteří 

se k nám do školy přišli podívat 

a možná si studium námi nabí-

zených oborů zvolí.

Zejména v dopoled-

ních hodinách byla 

škola zcela zaplněna 

návštěvníky, hlav-

ně žáky devátých, ale 

i nižších ročníků zá-

kladních škol v dopro-

vodu svých učitelů. Žáci a uči-

telé školy připravili zajímavý 

program. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout slavnostní tabule 

či ukázky kulinářských doved-

ností našich žáků. Vyrábělo 

se nepečené vánoční cukroví 

a malovali se perníčky. Ve škol-

ní restauraci se flambovaly pa-

lačinky či míchaly koktejly.

Zkrátka nepřišli ani zájemci 

o obor Chovatel cizokrajných 

zvířat. V upravených třídách 

školy tak mohli návštěvníci ško-

ly, kromě tradičních domácích 

mazlíčků, spatřit i jedinečnou 

„minizoo“ – gekony, legu-

ány, chameleony, hady, 

pavouky, želvy, křečky, 

potkany a také pejsky různých 

ras i velikostí.

Součástí Gastrodne byla i sou-

těž o nejlepší výrobek studené 

kuchyně a o nejzajímavější slav-

nostní tabuli. Rozhodování, kte-

ré čekalo hodnotící komisi, bylo 

velmi obtížné. Vítězové přijali 

z rukou zástupce paní ředitelky 

Mgr. Věry Novákové Mgr. Jaku-

ba Částky věcné ceny v podobě 

odměn od společnosti Globus 

– Čakovice a Globus – Zličín.

Vánoční atmosféra Gastrodne 

vládla i v předvečer tohoto vý-

znamného dne, kdy se v sále 

školy sešli hosté z řad přátel 

školy, sociálních partnerů a zři-

zovatele. Pro ně byl připraven 

předvánočně laděný program, 

během kterého vystoupili uči-

telé ZUŠ Marie Podvalové – 

smyčcový kvartet a trubka, ve 

stylu „moderního žánru“ pak 

vystoupila zpěvačka Marcela 

Březinová. Příslovečnou třešin-

ku na dortu dobré pohody byl 

následný raut v salonku školy, 

který připravili žáci pod vede-

ním učitele odborného výcviku 

pana Josefa Dvořáka. Tento se 

realizoval z přispění sponzorů 

– Gaza, řeznictví Řehák, zelinář-

ství Novotný a cukrárna „Stáňa“.

 J. Částka

Slavnostní přehlídka oborů vzdělávaných na 
SOŠ a SOU, Praha – Čakovice – Gastroden 2014

tel.: 733 392 675     www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM

více informací na www.deltaschool.cz

v ZŠ Klánovice 2., 4., a 5. 2., vždy 17-19h 
nebo na www.deltaschool.cz

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,

  NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Akceptujeme:

Zápisy do kurzů:

Jazykové kurzy 
pro každého

Jsme zatím jednotřídní mateřská škola, 
která se snaží pracovat podle principů 
programu „Začít spolu“. V současné 
době se dokončuje přístavba druhé třídy, 
do které hledáme dvě učitelky.

Jednu na plný a jednu na poloviční úvazek. Dále 
sháníme školnici na 3/4 úvazku. Předpokládaný 
termín nástupu bude březen 2015.

Zájemci o místo mě mohou kontaktovat e-mai-
lem na adresu: ms@doubravcice.cz, informace 
o školce je možné zjistit na webových stránkách: 
ms.doubravcice.cz

Mgr. Jana Halaxová, ředitelka MŠ Doubravky

Mateřská škola Doubravka

Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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

Na jaře jezdíme do Mariánských 

lázní, kde máme připraven pro 

děti komplexní program pro 

zlepšení a ochranu imunitního 

systému a speleoterapie, v létě 

pořádáme 7/14 dnů dětský tábor 

na kolech.

Naše školka samozřejmě nabí-

zí i standardní kroužky mezi ně 

patří angličtina včetně rodilého 

mluvčího, plavání, tenis, flétna 

pro trénování správného dýchá-

ní, tanečky, keramiku pro jemnou 

motoriku, dětskou jógu a další.

Vlastníme ranč s koníky a poníky 

kde provozujeme hiporehabilita-

ci pod vedením našich zkušených 

pracovníků z oboru. Poznejte 

naši školku tak, jako Česká škol-

ní inspekce, která ji dlouhodobě 

hodnotí jako jednu z nejlepších 

v ČR. Výsledky inspekcí, ale hlav-

ně mnoho informací o školce 

a kontakty k přihlášení dítěte na-

jdete na našich stránkách.

MŠ ProFamily patří mezi vý-

běrové pracoviště, které při-

pravuje studenty přední peda-

gogické školy k závěrečným 

zkouškám a praxi v oboru.

• Otevřeno od 7 do 19 hodin

• Kvalifikovaní pedagogové

• 23 let historie Pro Family

• Vlastní vzdělávací program

• První soukromá MŠ v ČR

• Rodinné prostředí školky

• Česká firma zal. r. 1992

• Akreditovaná v síti MŠMT

Cena školky od 3.000 Kč / měsíc

Mateřská škola Pro Family je sou-

kromou školkou která již od roku 

1992 pomáhá v prvních krůčcích 

za poznáním dětem nejen zdra-

vým, ale úspěšně integruje i děti 

se speciálními potřebami.

Adresa: Netlucká 200/9,

Praha – Dubeč

tel.: 232 000 801

Soukromá mateřská školka 
Pro Family – Dubeč

DUBEČ – Každý rok 

pořádáme ozdravný pobyt 

v Řecku u moře, 7 nebo 

14 dní dle výběru, v zimě 

jezdíme lyžovat na hory do 

Krkonoš, kde naši instruktoři 

při týdenním pobytu naučí 

děti lyžovat. Stejně jako 

k moři mohou rodiče 

i prarodiče na hory s námi.

w
w

w
.p

ro
fa

m
ily

.c
z

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE



školy a školky 5Čtvrtek 22. 1. 2015 • SV 2

Mobilní učebna

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na organizátora kulturní akce 

 dne 30. 4. 2015 
Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Čarodějnice 2015“, 
která se koná dne 30. 4. 2015 od 14 do 22 hod. 
v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích. 

Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na www.chvalskyzamek.cz):
a) zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00 hod.
b) zajistit moderátora na odpolední i večerní program (doporučujeme dva moderátory na celý program)
c) zajistit jednu hudební či zábavnou skupinu na odpolední program pro děti a dvě hudební skupiny  
 či interprety na večerní program 
d) zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium
e) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod.  
 (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.
f) zajistit ohňostroj – v délce 10 min. trvání
g) předložit celkový rozpočet akce
h) předložit reference 

Uzávěrka přihlášek 16. 2. 2015 v 16 hod. v písemné formě, v zalepené obálce s nápisem 
„Čarodějnice 2015 – organizátor“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku, 
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9.  
POZOR - přesné podmínky výběrového řízení s detailními informacemi na www.chvalskyzamek.cz 
 či na e-mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.

Chcete
ušetřit  
na topení?
Blíží se velmi mrazivá zima. Ušetříte na topení, 
zvyšíte výkon Vašeho radiátoru, zlepšíte si 
tepelný komfort u Vás doma, pokud si pořídíte 
aktivátor od společnosti Elsymco.

Aktivátor firmy ELSYMCO poskytuje:

1. Umožňuje rychlé vyhřátí místnosti

2. Cirkulace teplého vzduchu suší zdi a nedá šanci plísni

3. Lze použít filtr na čistění vzduchu

4. Snižuje náklady na topení až o 30%

5. Pomáhá se sušením prádla a v létě příjemně chladí

Dýchejte čerstvý a nepřehřátý vzduch
a dopřejte si tepelnou pohodu
s nižšími náklady.

www.elsymtech.cz | +420 775 328 799

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel
Vyřízení na úřadech

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

ZDARMA

provádíme v Praze a Středočeském kraji

Soukromá firma 
přijme

,
maturita v elektrotechnickém 

oboru výhodou, 

možno i absolvent, 

pracoviště Praha Smíchov, 

po cca 1 roce v Běchovicích. 

Volejte na tel 606 283 077.

Soukromá firma 
přijme

maturita, možno i bez praxe, 

pracoviště Středočeský kraj. 

Volejte na tel. 602 340 253

Na náměstí Arnošta z Pardu-

bic „vznikly krásné, funkční 
a hlavně potřebné prostory, ve 
kterých budou probíhat přede-
vším individuální a skupinové 
programy pro podporu žáků 
deseti základních škol našeho 
regionu,“ říká manažerka pro-

jektu Ing. Lucie Tlamichová. 

Projekt má kapacitu na všech-

ny základní školy v Českém 

Brodě, ZŠ v Kostelci nad Černý-

mi lesy, Kounicích, Tuklatech, 

Poříčanech, Viticích, Bylanech 

a Přistoupimi. Dětem se budou 

věnovat zkušené logopedky, 

psychologové, psychoterapeu-

tky i speciální pedagožky. Čin-

nost poradenského centra však 

nezůstane jen u péče o žáky, ale 

chystá se i na jejich učitele, kte-

ří se musí neustále vzdělávat. 

Například v únoru a v březnu 

čeká na pedagogy seminář Jak 

na hyperaktivní dítě.

Toto poradenské centrum není 

ojedinělá akce, nýbrž součást 

rozsáhlého projektu Sdílené 

radosti a strasti základních 

škol ORP Český Brod. Realizace 

probíhá díky finanční podpoře 

Operačního programu Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost, 

spadajícího pod Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýcho-

vy. „Od června minulého roku, 
kdy byl projekt zahájen, bylo 
zapojeno do podpory žáků a pe-
dagogů deseti partnerských ZŠ 
více než 130 pedagogických 
a odborných pracovníků,“ píše 

Kristýna Šílová, PR manažerka 

města Český Brod.

(aso)

ČESKÝ BROD – Díky 

Evropskému sociálnímu 

fondu a rozpočtu ČR mohlo 

město úspěšně dokončit 

rekonstrukci prostor, kde 

vzniklo nové poradenské 

centrum pro žáky základních 

škol. Na děti, které 

z jakéhokoliv důvodu čelí 

neúspěchům ve škole, čeká 

pomocná ruka od týmu 

zkušených odborníků.

Jenže pořízení takových po-

můcek není vůbec levná zále-

žitost. V roce 2013 škola proto 

zareagovala na výzvu Krajského 

úřadu Středočeského kraje na 

Zvyšování kvality ve vzdělává-

ní ve Středočeském kraji OPVK. 

Učitelé a vedení školy neváhali 

a napsali projekt na vytvoření 

mobilní učebny s 28 tablety, 

které by se daly použít ve všech 

místnostech a přes wifi síť byly 

připojené k internetu. Žádost 

dostala na kraji zelenou a ZŠ 

Zeleneč obdržela na pořízení 

techniky 1 270 130,- Kč.

Nové pomůcky, nové zkušenosti
Do práce se kromě prvňáčků za-

pojili všichni žáci na škole. „Ně-
kteří si zvykali velmi rychle, někteří 
potřebovali na začátku pomoc i se 
základním  ovládáním tabletů. 
Po půl roce už ale všichni zvláda-
li práci na samostatně,“ říká paní 

ředitelka Jana Malá. Jako jediný 

nedostatek zhodnotili žáci i učitelé 

to, že bezdrátové připojení k inter-

netu se přece jen kabelovému vždy 

nevyrovná v kvalitě. Všeobecně 

děti nejvíce bavila netradiční výu-

ka a tvorba něčeho nového. Neo-

třelé pomůcky oživily výuku a s tím 

zlepšily i přístup žáků k učení.

Zpestření přírodovědy, češtiny 
i angličtiny
Digitální pomůcky využili učitelé 

ve třech předmětech. Neotřelým 

způsobem se tak zpříjemnila výu-

ka jak pro ně, tak hlavně pro žáky.

Environmentální výchova v pra-

xi pro žáky je nový předmět, který 

navazuje na přírodopis 6. a 7. roč-

níků. Je zaměřen na terénní výu-

ku, kdy si děti samy hledají v pří-

rodě informace a pořizují vlastní 

digitální záznam. „Nejvíc všechny 
zřejmě baví to, že se nemusí na-
zpaměť učit stránky přírodopisu, 
ale že si na vše přichází sami,“ 
komentuje práci v terénu paní 

ředitelka. A výsledkem společné-

ho snažení byl povedený digitální 

atlas fauny a flory okolí školy.

Povinnosti z českého jazyka dě-

tem zas oživil elektronický čte-

nářský deník. Ten se týkal všech 

ročníků a jeho cílem je rozvoj 

čtenářské gramotnosti, schop-

nost formulovat myšlenky a sdí-

let se spolužáky společný zážitek 

z četby. Práce s elektronickými 

zápisky vedla ke vzniku databá-

ze elektronického čtenářského 

deníku nepovinné literatury. 

„Největší přednost je podle mého 
názoru právě ve slově „nepovin-
ná“ literatura. Chtěli jsme, aby 
děti něco vyprovokovalo ke čte-
ní, a zdá se, že se to čtenářskému 
deníku podařilo,“ pochvaluje si 

nové zkušenosti paní Malá.

Digitální anglický zvukový a ob-

rázkový slovník dodal výuce 

angličtiny jistě hned zajímavější 

vzhled. Zaměřen je hlavně pro 

menší děti z 1. a 2. tříd. Samotní 

žáci na tabletech vytvořili deset 

tematických oblastí a do každé 

nahráli 10 až 15 slov se správnou 

výslovností. Cílem této práce 

bylo vytvořit nový výukový ma-

teriál pro mladší žáky a přimět je 

opakovat si slovní zásobu.

Podpora, bez které by to nešlo
Pro školu není jednoduché obsta-

rat pro své žáky nejmodernější vy-

bavení, sportovní pomůcky a další 

materiální zázemí. Paní Jana Malá 

s tím má své zkušenosti: „Systém 
grantových projektů, který využí-
val k financování peněz z ESF, je 
podle mého názoru možností, jak 
škola může získat peníze na čin-
nosti, na které by z peněz MŠMT 
nedosáhla.“ Na druhou stranu 

mnohé zájemce odrazuje složitá 

administrativa, spojená s žádostí 

o tyto finance, ale i s jejich s naklá-

dáním. „My jsme měli velkou opo-
ru v Ing. Schwarzové, která nám na 
kraji spíše pomohla, než aby nás 
zbytečně zahlcovala úkoly. Taky je 
potřeba vytvořit tým lidí, kteří bu-
dou garanty projektu a budou jej 
řídit. My jsme měli i v tomto ohle-
du štěstí. A tak se dnes již podílíme 
na dalším projektu a chystáme se 
na vyhlášení výzvy MŠMT, ze kte-
rého bychom rádi vybavili chemic-
ko- fyzikální laboratoř,“ uzavírá 

Jana Malá. (aso)

ZELENEČ – Znalosti 

informační a komunikační 

techniky jsou pro žáky 

základních škol v dnešní 

době nezbytné. Učebna, 

určená k tomuto předmětu 

na Základní škole v Zelenči 

však už přestávala stačit 

a počet žáků čtyřnásobně 

překročil její kapacitu. 

Místnost pro novou učebnu 

ve škole nebyla a jako 

originální a nejjednodušší 

řešení se ukázalo zřízení 

mobilní učebny 

s pomocí tabletů.

Sdílené radosti a strasti
Součástí logopedického tréninku jsou různé hry, úlohy a zábavné soutěže, kdy se děti učí poznávat jazyk, jeho pravidla a vnímat 

hláskovou strukturu slova  Foto: Veřejný zdroj

Centrum začne svoji činnost naplno v průběhu února letošního roku 

Foto: Město Český Brod

INZERCEINZERCE

Škola také poskytuje mnoho kroužků pro děti od výtvarných dílen, přes recyklohraní 

až po dětskou jógu  Foto: (aso)
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Královna skrytá v tunelu
Hvězdou mítinku v českobrodské hale byl Jakub Zadák

Mezitím, co kluci Českého Brodu 

bojovali o každý koš v prestižním 

derby s týmem Brandýsa, atleti 

zaplnili svůj atletický tunel, což 

je dráha 88 m dlouhá a 8,20 m 

široká atletická rovinka s umělo-

hmotným povrchem, jako stvo-

řená pro běžecké a skokanské 

discipliny královny sportu. To 

hlavní je, že jsou v teple a suchu. 

K mítinku nám podal vysvětlení 

hospodář oddílu Stanislav Kosík, 

který prozradil, že podobné zá-

vody už pořádají mnoho let, vždy 

čtyři do roka a tenhle lednový je 

první  letošní. V průběhu sezony 

budou následovat další. Oddíl 

má 140 členů, převážně mladých 

do 18 let, ale i veterány. Převáž-

ná většina atletů jsou z České-

ho Brodu, ale také spolupracují 

s atlety z Kounic, kteří docházejí 

na tréninky a společně také jezdí 

na nejrůznější závody a mítin-

ky. Pravidelně se účastní soutěží 

v celém kraji, jezdí i do Staré Bole-

slavi – Houštky, které je význam-

ným atletickým střediskem. Atleti 

Slavoje Český Brod se však svým 

atletickým tunelem zařadili mezi 

významné oddíly, které i v zimě 

mohou trénovat v suchu a teple, 

navíc pak i pořádat mítinky. 

Hvězdou celého mítinku byl ne-

sporně Jakub Zadák (Č. Brod) 

který vyhrál 60 m za 7,20 vt., 60 m 

překážek za 9,10 vt., 50 m uběhl 

za 6.20 vt., do dálky skočil 6,09 cm 

a do výšky 155 cm. Uskutečnil se 

také závod v trojskoku, který vy-

hrál Toman výkonem 9 m a 96 cm. 

Uznání zaslouží i veteráni, z nichž 

Hrazdíra (Kladno – ročník 1965 

a starší) uběhl 60 m za 8,50 vt. 

Bylo by možné jmenovat ješ-

tě další závodníky a závodnice, 

především z řad dorosteneckých 

kategorií, avšak uznání zaslou-

ží všichni, kteří si v sobotním 

dopoledni našli čas a přišli do 

haly závodit. Když k velmi dob-

rým výkonům připočteme téměř 

bezvadnou organizaci a účast 

140 závodníků, máme dokonalý 

obrázek o sportovním dopoledni 

v atletickém tunelu.

Text a foto Jan Kotrba

Naštěstí se vše v dobré obrátilo, 

brankáři pomohly masáže, tým 

se od dalšího utkání ještě více 

semkl a hráči bojovali jako lvi. 

Přišla série šesti velmi krásných 

utkání se silnějšími a ostřílenými 

mužstvy a byla nádhera se dívat 

na hokejové souboje. Mužstvo si 

dalo před začátkem soutěže za cíl 

bojovat mezi elitními celky se ctí 

a pokusit se i udržet mezi vyni-

kajícími hokejisty, v tom druhém 

případě získat jako nováčci zku-

šenosti pro časy budoucí. A to 

převážně s hráči, kteří si skvělý 

postup do1. skupiny vybojovali, 

bez výraznějších posil.

První polovina soutěže byla 

uzavřena pro tým Horních Po-

černic před Vánocemi ve Vel-

kých Popovicích s SC Q-foto 

– HCHP 4 :2 (1:0, 2:1, 1:1). Na 

tento důležitý zápas dorazil 

i obránce Jakub Lašek s otcem, 

když z Teplic a zpět ujeli cel-

kem 230 km – jeho stavovská 

čest byla odměněna 1 asistencí 

na gól. Oba góly týmu Počernic 

vstřelil výborně hrající Jiří Jílek, 

na ten druhý mu přihrával To-

máš Fietko. HCHP hrálo popr-

vé v této sezoně na 3 komplet-

ní pětky, zkušený soupeř však 

nezůstal pozadu. Porážku 4:0 

ze sezony 2012/2013 ve 2. skupi-

ně hostům vrátil. Elitní skupina 

je rozdělena výsledkově i v ta-

bulce na dvě skupiny. Mužstvo 

Horních Počernic si před soutě-

ží dalo za cíl bojovat a pokusit 

se o udržení v 1. skupině, kde 

sehraje rychlý, technický hokej 

a je na 9. místě tabulky.

Jan Kotrba

ČESKÝ BROD

Liduprázdné ulice 

města zkrápěl sobotní 

víkendový nepříjemný 

déšť, avšak Sportovní hala 

v Komenského ulici byla plná 

života. Scházeli se 

tam atleti místní 

TJ Slavoj Český Brod 

a mladí basketbalisté 

(kategorie U12), 

aby prožili se sportem 

krásné dopoledne.

HORNÍ POČERNICE 

V posledních utkáních 

na konci minulého roku 

i v začátku roku 2015 

Pražské ligy ledního hokeje 

měl tým HC Horní Počernice 

velkou smůlu, když se 

v přípravném utkání zranil 

brankář Petr Jirgl. Naražená 

záda mu neumožnila 

běžně navyklý pohyb, 

a tak nastoupil ke dvěma 

zápasům během dvou dnů 

s velkým handicapem. 

Nejprve na domácím 

ledě prohra s výborným 

HC Cormoran 1:7 a za 

48 hodin v nočním zápase 

v Edenu s Morestou 3:9.

Jako těžko překonatelná hráz stojí v brance hokejistů Horních Počernic brankář Petr Jirgl a jeho zákroky v brance mnohdy přivádějí 

soupeře až v zoufalství Foto: Jitka Dušková

Srdnatý boj Jirgla 
v pražské lize

Ne všichni sprinteři musí zakleknout do startovních bloků, třeba veteráni mohou vybí-

hat na trať vstoje, což je pro ně pohodlnější

Pod basketbalovými koši se snažili kluci Českého Brodu přehrát své soupeře z Brandýsa


