
Divadelní ateliér
Domu dětí a mlá-
deže Praha 10
– Dům UM, který
má pracoviště také
v Újezdě nad Lesy,
objíždí divadla po
celé České repub-
lice s představením
Smečka, které 
záživnou formou
promlouvá o prob-
lémech, s nimiž 
se mohou potýkat
náctiletí i jejich 
rodiče.

Příběh pojednává
o tom, že sedmnácti-

letý Vojta uteče z pas-
ťáku, nemá kde být,
schová se tudíž v podniku
kluka, kterého považoval
za kamaráda. Ten mu ale,
jen co ho zmerčí, řekne,

že má vypadnout. Vojta je
nesvůj, celý se klepe.
Začne připomínat a vyčí-
tat, že vzal na sebe spo-
lečný průšvih, a proto je
ještě v pasťáku. V příběhu
vystupují i další kluci,
přičemž divák se po-
stupně seznamuje s jejich
rodinným zázemím:
jeden je synem finanč-
níka, druhý autoritář-
ského otce, Vojta prošel

rodinou pěstounů i dět-
skými domovy. V před-
stavení jsou vidět pití,
rvačky, zvratky, holky
i žárlivá zápletka. Nechybí
udávání ani pistole. Divák
se ale nedozví, kdo střílel
a kdo zemřel. Plánováno
je totiž pokračování.

Autorem a zároveň re-
žisérem představení je ře-
ditel Domu dětí
a mládeže Praha 10
Roman Urbanec, který
navrhl i scénu. Před začát-
kem představení upozor-
ňuje, že sprostá slova,
alkohol ani zbraně v žád-
ném případě nejsou pro
diváky z řad školáků ná-
vodné. Naopak – působí
varovně, jak jen lze.
V představení hrají stu-
denti Pražské konzerva-
toře či Mezinárodní
konzervatoře Praha Mar-

tin Šnajdr, Martin Kvapil,
Štěpán Staněk, Hynek Ta-
jovský, Kateřina Helclová
a Anička Nováková.

Výchovné předsta-
vení, při kterém
není nuda

Jednoho z představení,
které se odehrálo v praž-
ské Uhříněvsi, se zúčast-
nil soudce Městského
soudu Praha Kamil Ky-
dalka. Na dotaz, kolik let
za mřížemi by pachatel
vyfasoval za zastřelení,
ke kterému v představení
dojde, řekl, že by to
zřejmě bylo kvalifiko-
váno jako ublížení na
zdraví z nedbalosti s ná-
sledkem smrti a trest by
byl vysoký! Produkční
Libor Šprysl pro Náš RE-
GION uvedl, že rodiče
dnešních náctiletých si
pamatují, že výchovné
koncerty či divadelní
představení většinou ne-
patří k oblíbeným disci-
plínám školáků, byť
existují výjimky. A tou je
třeba právě výchovné
představení Smečka. Vše
je podáno atraktivní for-
mou, přitom je zdůraz-
něno, co se rozhodně
dělat nemá a co nesmí.
„Ve Smečce jsou herci jen
o pár let starší než většina
jejich diváků,“ 
říká Šprysl. 
pokračování na str. 2
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Rozhovor
s Lucií Bílou

Populární zpěvačka zve
všechny do rodných 
Otvovic, kde se jí podařilo
zachránit místní kulturní
centrum.

více na str. 4

Začíná 
zahrádkářská
sezona
Nevíte, jak pěstovat 
rajčata a papriky?
Poradíme vám 
to v tématu 
tohoto vydání!

více na str. 9–11

Cestujeme 
po Evropě
Benátky. Město s ne-
opakovatelnou atmo-
sférou láká návštěvní-
ky z celého světa.

více na str. 12
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Divadlo s pobočkou v Újezdě 
upozorňuje na život ve smečce

V představení Smečka hrají studenti
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2 zpravodajství

Krátce

Praha koupila
ornou půdu 
v Kyjích
zastupitelstvo hlavního
města schválilo odkup po-
zemku v Kyjích od sou-
kromých osob za částku
2 594 592 korun. jedná
se o druh pozemku orná
půda se způsobem
ochrany zemědělský
půdní fond. 
„Pozemek leží mimo za-
stavěné a zastavitelné
území a na část pozemku
zasahuje areál rozhledny
doubravka. Celé území je
součástí městského sy-
stému zeleně, v blízkosti
lokality Čihadla a je vý-
znamnou rekreační lokali-
tou, která slouží pro
odpočinek i aktivní trá-
vení volného času široké
veřejnosti,“ uvádí důvo-
dová zpráva materiálu.
„Pozemek navržený
k úplatnému převodu na-
vazuje na pozemky ve
vlastnictví města. 
Převod tohoto pozemku
do vlastnictví hlavního
města Prahy tedy při-
spěje ke sjednocení vlast-
nické struktury pozemků
v této lokalitě,“ dodává
mimo jiné. n
ace

Řádková inzerce

• Koupím housle, čelo, basu
i poškozené. 
Telefon: 728 473 687

Využijte řádkovou
inzerci v novinách
Náš REGION

Více informací získáte na:
hana.kvapilova@a11.cz   
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120 00 Praha 2
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dokončení ze str. 1

„Roman Urbanec převedl
příběh do divadelní po-
doby na základě skuteč-
ných zážitků
opravdových útěkářů
z výchovného ústavu.
Čtyři kluci a dvě dámy se
na jevišti zdatně noří do
složitých vztahů svých
vrstevníků, kteří
mnohdy lehce kloužou
po šikmé ploše. Zajímavé
u této nastupující gene-
race je, že nezvykle dobře
používají důležitý ná-
stroj, jakým je jevištní
řeč,“ pokračuje.

Dostat se na šikmou
plochu je snadné

„Na jednoduché scéně
se odehrává příběh často

plný expresivních slov,
jaká jsou dnes výrazovým
prostředkem nejen u do-
rostenců. Občas pedago-
gové významně zvedají
obočí, když se na jevišti
objeví hořící cigareta,
láhve od alkoholu či za-
čnou létat sprostá slova.
Autor, který je zároveň
i režisérem, prostřednic-
tvím hry Smečka skvěle
dokazuje své hluboké
znalosti o této věkové
skupině. Což je patrné
i z reakcí diváků, žáků
škol. Souboj se šikanou,
stejně tak jako rodící se
vztahy mezi kluky a hol-
kami, jsou tématem kaž-
dodenního života, nejen
na divadelních prknech.

„Smečka ukazuje, jak
snadná je cesta na šik-
mou plochu. Není sna-

hou o výchovu diváka,
ale ukazuje příběh, který
divákovi dává možnost
prožít svůj souboj o to,
kam chce patřit. Někdo
už takové situace zná,
jiný je rád, že se něčemu
takovému může vy-
hnout,“ dodává. Po před-
stavení se herci sejdou
s diváky na besedě, pří-
tomni jsou psychologové,
kriminalisté či soudci.
„Řeší se vše, i to, o čem se
špatně mluví, ale před
čím nelze zavírat oči, aby
pak nebyli učitelé ani ro-
diče nepříjemně překva-
pení. Pro učitele se
otevírá možnost, jak vy-
užít témata besedy
v další práci se svými
žáky,“ uzavírá.

Střediska Domu dětí
a mládeže Praha 10 –

Domu UM působí přede-
vším v Praze 10, 15, 22
a Petrovicích. V současné
době se činnost odvíjí na
těchto místech: Straš-
nice-Malešice, Hostivař-
-Petrovice, Kunratice,
Uhříněves-Dubeč, 
Újezd nad Lesy a táborová
základna Tři Studně.
Chystá se vznik pracovišť
Zahradní Město (dvojpa-
vilon bývalé Základní
školy Jahodová) či Kolo-
vraty (dvě budovy a ven-
kovní prostor za
restaurací U Boudů), 
zvažovány jsou i Vršo-
vice. Veškerou činnost
Domu UM zajišťují 
profesionální pedagogičtí
pracovníci, externí 
odborníci a dobrovolní 
spolupracovníci. n
Andrea Cerqueirová

Divadlo s pobočkou v Újezdě... 

Březiněves bude mít čistírnu pro rybník

Březiněvsi pomůže
suma 950 tisíc korun

na vybudování bezpeč-
nostního hrazení na fot-
balovém multifunkčním
hřišti UEFA. Částka 

17 158 472 korun pak na
úpravu a rekonstrukci
Centra sociálních služeb.
Suma 103 104 korun je
určena na stavbu čistírny
pro rekreační rybník, při-

čemž o ponechání této
investiční dotace měst-
ská část požádala z dů-
vodu pětiprocentního
zádržného z celkové 
hodnoty stavby ještě po
dobu tří let. Celková
částka zádržného je
193 003 korun a rozdíl
uhradí městská část
z vlastních zdrojů. Březi-
něves si také ponechá
částku 3 165 366 korun
na výslednou podobu

místní základní školy.
V loňském roce proběhla
architektonická soutěž,
z níž vzešel návrh, 
letos má být vyhlášeno
výběrové řízení na 
projektanta. Kvalifiko-
vané odhady na 
projektové práce lze
předpokládat ve výši asi
20 milionů korun v roz-
ložení na letošní a násle-
dující rok. n
Andrea Cerqueirová

Pražské zastupitelstvo ponechalo měst-
ským částem nevyčerpané účelové pro-
středky. Městské části je letos využijí 
na stejný účel, na který jim byly poskyt-
nuty. Je mezi nimi i Březiněves.
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4 rozhovor

Lucie Bílá je doma
v Otvovicích. 
Zachránila zdejší
kulturní dům
a udělala z něj pro-
sperující kulturní
centrum.  

Začněme u vás doma
v Otvovicích, zachrá-
nila jste místní kulturní
dům. Co vás k tomu
hlavně vedlo?

Když máte někoho
nebo něco moc rád, nedo-
pustíte, aby jemu nebo
tomu někdo ublížil. Náš
kulturní dům máme
u nás rádi všichni, a kdy-
bychom ho ztratili, přišli
bychom o místo, kde se
potkáváme, kde se ba-
víme a kde máme ve
zdech své dětství. Já jsem
v sále poprvé v sedmi le-
tech zpívala před lidmi,
v patnácti v malém sále
dostala občanku, prostě
v momentě, kdy jsem
zjistila, že je dům v ohro-
žení a že z něj bude prav-
děpodobně skladiště či
malometrážní byty, roz-
svítily se mi všechny
kontrolky v hlavě a začala
jsem jednat. Jak se říká:
„Když musíš, tak musíš.“
Není to a nebude lehký
úkol, naopak je to tvrdý
oříšek, protože součástí
kulturního domu je i hos-
poda, a to vše je nutné
opravit. Ale vím, že svého
rozhodnutí zachránit náš
kulturní dům nikdy ne-
budu litovat, je to inves-
tice do nás všech a vše, co
děláte pro lidi, má pro
mne cenu největší.

Co máte v Otvovicích
a okolí nejraději? 

Mám ráda lidi, s kte-
rými jsem vyrůstala,
a mám ráda naše údolí,
kolem jsou jen stromy
a lesy a my si v tom
hnízdě dole tak obyčejně
krásně společně žijeme. 

Díky vám se v otvovic-
kém kulturním domě
střídají osobnosti naší
kulturní scény. Kdo
v poslední době nejvíc
potěšil a čím?         

To, že mohu zvát přá-
tele z branže k nám
domů, považuji za dar,
i pro mne je to vzácnost
mít příležitost strávit čas
s lidmi, které mám ráda.
Jsem sama tak rozlítaná,
že těch příležitostí jinak
moc nemám. Kamarádky
a kamarádi, se kterými
akce pořádáme, se vždy
těší, s kým zase přijdu, a já
se těším z každého po-
zvání, které kdo přijme.
Úžasná na besedě byla 
Eliška Balzerová, Jiřina
Bohdalová, Iva Janžurová,
Marta Kubišová, Hana Za-
gorová, Zdeněk Troška,
Michal David, Mirek Do-
nutil anebo na koncer-
tech Olympic, Chinaski
i Arakain. Za dva roky
u nás byli velké osobnosti

naší země, které snad ani
nevěděly, že Otvovice
existují. Je pravda, že i pro
nás je to neuvěřitelný
krok. Před pár lety u nás
kulturní dům fungoval
jen jako hospoda pro
štamgasty a pro dvě tan-
covačky ročně.

Předpokládám, že oby-
vatelé Otvovic oceňují,
že za nimi jezdí vý-
znamní čeští umělci.
Těší vás jejich zájem? 

Máme vždy vyprodáno
a atmosféra je u nás výji-
mečná, všichni máme
totiž pocit, že je to naše
a že to zachraňujeme spo-
lečně. A z toho je mi
u srdce dobře...

Kdo se ještě ve vašem
kulturním domě v nej-
bližší době představí?
A kdy vy sama? 

V květnu máme besedu
s Ondřejem Hejmou
a Markem Ztraceným.

Jsem skoro u každé akce.
Buď si s hosty zazpívám,
nebo si s nimi povídám,
anebo je jen uvedu. Pravi-
delně mám sama u nás re-
citál, vánoční koncert
a koncert s Arakainem. Ty
mají místní asi nejraději. 

Všimla jsem si, že máte
řadu nových písniček.
S kým nyní spolupracu-
jete, kdo pro vás píše
a skládá?                  

Autor je pro zpěváka
hodně důležitý a není
jich mnoho. Já mám teď
krásný pocit ze spolu-
práce právě s Markem
Ztraceným. Píše písničky
přímo na tělo a mně teď
na mé nové album napsal
tři písničky, z kterých
jsem nadšená. Album
bude plné věcí od mla-
dých talentovaných ko-
legů, jako je Jana
Kirschner i Patricie.

Co chystáte ve svém
osobním životě?  

Mám v plánu se ničím
netrápit, mám v plánu
mít se fajn. Ono mi to
tedy v životě vždycky tak
úplně nevyšlo, ale teď je
to báječné, tak to doufám
tak už zůstane.

Jak se daří synovi, 
čím vám dělá největší
radost?     

Je to fajn člověk, milý,
skromný, takový rozzá-
řený. Mám z něj velkou
radost, cestuje po světě,
studuje sám sebe a já mu
držím palce. Svět je teď
nějaký složitý, tak snad se
mi v něm neztratí.

Jaké profesi se váš 
Filip věnuje?  

Má rád hudbu a film
a zatím se věnuje všemu.
U čeho zůstane, je na něm.

Když jste spolu, 
co nejraději děláte, 
kam jdete, jedete? 

Mám ráda naše rozho-
vory, ale při jednom mi

řekl, maminko, nechám
si tě třeba vytetovat 
na rameno, ale už o mně
nemluv, tak už o něm
mluvit nebudu.

V pořádku, respektuji
to. Co ráda uvaříte,
když jste doma?  

Mám ráda recepty své
maminky, ale od té doby,
co kontroluji naše ku-
chaře v hospodě, už toho
moc nevařím.

Co ráda jíte na cestách? 
Cokoli, co je vhodné na

dlouhé cesty, nejraději ze-
leninu a nikdy se ne-
vzdám dobrého chleba,
bez toho by mi jídelníček
radost nedělal. Zkusila
jsem všemožné diety
a rady zkušených, ale
vždy jsem se vrátila na
zem a začala znovu po-
slouchat své tělo. Dávám
mu to, co chce, a řídím 
se jen pár radami Meta-
bolic Balance, to funguje
vždy a každému a není 
to protivné. 

Jaký vzkaz pošlete 
čtenářům 
Našeho REGIONU?

Sousedé moji milování,
přijeďte k nám do Otvo-
vic na nějakou z našich
akcí, něco krásného vám
ráda řeknu osobně … n
Táňa Pikartová

Sousedé moji milování, přijeďte k nám 
do Otvovic, vzkazuje Lucie Bílá 
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6 Kam, kdy a za čím

13. dubna, 11.00
• vítáme velikonoce
akci s divadly pro nej-
menší, pletením pomlá-
zek, hledáním vajíček,
dílnami, stánkovým pro-
dejem zakončí večer 
s tancem loučení s Cen-
trem pro rodinu Pohoda.

13. dubna, 13.00
• Jarní časovka
třináctý ročník cyklistic-
kého závodu, kterého se
zúčastňují i hendikepo-
vaní závodníci na tricy-
klech, odstartuje na kon-
ci obce na silnici směr
Panenské Břežany. zá-
vod vede opět po trase
Bašť – Panenské Břeža-
ny – Předboj – Bašť.

čeláKovice
14. dubna, 15.00
• pat a Mat jedou na
dovolenou
Představení divadla po-

hádek, které nápaditě
spojuje animovaný lout-
kový film a hraný projev
se živými herci, uvidíte
v Kd Čelákovice.
20. dubna, 9.00
• veselé velikonoce
Na náměstí 5. května vy-
stoupí folklórní soubory
venkovská dudácká mu-
zika Bedrník, jizera li-
berec a divadlo mazec.
můžete se těšit i na far-
mářský trh, malou výsta-
vu drobného zvířectva... 

dolní cHaBry
11. dubna, 18.00
• Jana rychterová
Písničkářka s kytarou
a s písničkami na pomezí
šansonu a folku jana
rychterová vystoupí
v Kd Chaberský dvůr.
22. dubna, 15.00
• velikonoční koncert
Pěvecký sbor Camera
Chabra zazpívá v kostele
stětí sv. jana Křtitele.

7. dubna, 16.00
• Finianova duha
Novou muzikálovou verzi
známého představení
uvidíte v provedení diva-
delního souboru leonar-
do dolní měcholupy v di-
vadle Horní Počernice. 
13. dubna, 19.00
• lízinka
Premiéra hry Pavla Ko-
houta v podání divadelní-
ho souboru Právě začí-
náme v divadle Horní
Počernice bude benefič-
ním představením pro
postižené požárem
domu v Chodovické ulici.
24. dubna, 19.30
• Karel plíhal
známý písničkář zahraje
v divadle Horní Počernice.

Jirny
6. dubna, 14.00
velikonoční zdobení
v sále Kvapík U antošů
si děti užijí zábavné hry

a soutěže. v programu
nebudou chybět dílničky
s pletením pomlázek,
barvením vajíček, tvoře-
ním velikonočních ozdob
ani domácí dobroty.
7. dubna, 15.00
• dlouhý, široký
a Bystrozraký
Premiéru pohádky v po-
dání divadelního ochot-
nického spolku v jirnech
můžete zhlédnout v sále
Kvapík U antošů.

Klánovice
14. a 15. dubna,
16.00 a 10.00
• o tureckém rybáři
divadlo Basta Fidli sehra-
je v Kulturním centru
Nová Beseda kus o tur-
kovi a jeho ženě, která
chce víc a víc, až pro svou
chamtivost nemá nic.
16. dubna, 19.00
• v hlavě
v Kulturním centru Nová
Beseda se za účasti 

klánovického sboru
sborKlan koná vernisáž
výstavy malířky ireny
Procházkové.
27. dubna, 19.30
• narozeninový
koncert nové Besedy
Na pódiu Nové Besedy
vystoupí rocková legen-
da Kamil střihavka
v akustickém triu.

Kralupy nad vlt.
7. dubna, 10.00
• velikonoční jarmark
a vynášení Morany
Na jarmarku před do-
mem dětí a mládeže Kra-
lupy se můžete inspiro-
vat, nakoupit velikonoční
dekorace, ochutnat per-
níčky, podívat se na vy-
stoupení malých taneční-
ků nebo vyprovodit mora-
nu k řece a přivítat jaro.
30. dubna, 10.30
• Jarní koncert 
v Kulturním domě vltava
zazní v podání Komorní-

Bašť
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ho orchestru dvořákova
kraje skladby W. a. mo-
zarta, e. douši, G. Fauré-
ho, l. janáčka a dalších.
mezi sólisty se mimo jiné
představí České filhar-
monické kvarteto.

lázně toušeň
27. a 28. dubna,
10.00
• národní přehlídka
sokolských divadel
v sokolovně proběhne
několik přestavení v rám-
ci Xi. národní přehlídky
sokolských divadel.

Máslovice
13. dubna, 8.00
• Máslovická šlápota
tradiční turistický po-
chod máslovická šlápota
aneb Šlapeme do máslo-

vic stloukat máslo je spo-
jený s kulturním progra-
mem, např. stloukáním
másla v muzeu másla, hu-
debními a divadelními vy-
stoupeními i vynášením
smrtky do vltavy.

Měšice
26. dubna, 20.00
• zábava v sokolovně
v sokolovně zahraje ka-
pela Klasickej postup
převzaté i vlastní skladby.
vstupné je dobrovolné.

Mratín
6. dubna, 20.00
• disco party 80́ –90́
zpátky v čase se mohou
vydat návštěvníci disko-
téky v sokolovně, kde jim
dýdžejové naservírují
pecky 80. a 90. let.

13. dubna, 14.00
• velikonoční jarmark
v sokolovně vás 
čeká bohatý program
a stánky. Budete si moci
uplést pomlázku, vyrobit
jarní zápich do osení
apod. 

30. dubna, 18.30
• pálení čarodějnic
tradiční akce se koná na
fotbalovém hřišti Nehviz-
dy. Pro děti budou špe-
káčky zdarma. 

neratovice
25. dubna, 19.00
• Fešáci
velkolepý koncert s fil-
movou projekcí k 50. vý-
ročí založení folkové sku-
piny Fešáci proběhne ve
společenském domě.

27. dubna,
15.00
• pejsek
a kočička
známé pří-
běhy o peče-
ní dortu, mytí
podlahy, ží-
žale, kterou
se nedají za-
šít kalhoty,
a panence,
co tence pla-
kala, zahraje
dětem ve
společen-
ském domě
divadlo KK.

30. dubna, 16.00
• pálení čarodějnic
sraz čarodějnic a čaro-
dějů je na břehu labe
U Přívozu, kde si děti 
budou moci opéct buřty
a soutěžit v různých 
disciplínách.

šestaJovice
30. dubna, 17.00
• čarodějnice
v areálu fotbalového
hřiště je připraven odpo-
lední program pro děti.
Paní čarodějnice připraví
dětem v kostýmech sou-
těže, tanečky a další zá-
bavu. večerní rej pro do-
spělé u zapálené hranice
vypukne ve 20.00.

ÚJezd nad lesy
13. dubna, 10.30
• o zajíčkovi
v domě level zahrají po-
hádku z dílny milana Po-
tůčka plnou krásné hud-
by a písniček.

Úvaly
12. dubna, 18.00
• za kouzlem
a tajemstvím dna
v Centru volnočasových
aktivit „65“ budou zpě-
vačka jana rychterová
a forenzní genetička Ha-
lina Šimková vážně
i s humorem zpívat a po-
vídat o genetice.

13. dubna, 15.00
• velikonoční
odpoledne pro děti
ve společenském sále
obecního úřadu se děti
mohou těšit na veliko-
noční pohádku. Od 16.00
pak bude na dvorku úřa-
du další program, napří-
klad pletení pomlázky,
malování kraslic voskem,
představí se velikonoční
mazlíci a mnoho jiného.

vinoř
13. dubna, 10.00
• velikonoce ve
ctěnicích
díky velikonočním ře-
meslným dílnám v zá-
meckém areálu Ctěnice
máte možnost poznat
a vyzkoušet si zdobení
kraslic různými technika-
mi, včetně drátování,
patchworkových či ha-
náckých kraslic, rytí skle-
něných vajec, samozřej-
mě také pletení pomlá-
zek z proutí a košíkářství.
30. dubna, 16.00
• čarodějnice
vinořské čarodějnice se
slétnou na Hoffmanův
dvůr k velkému ohni, ně-
kolik malých bude na
opékání buřtů. Od 17.00
zahraje ve stodole či pod
širou oblohou country
kapela mladí & Neklidní
a od 19.00 oblíbené tá-
borské Cover trio. 
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� Kam na výlet

ZOOPARK
RADONICE
Vás zve na prohlídku. 
Najdete nás na 
www.zoopark-radonice.cz 
tel. 602 420 963
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Požadavky:
- SŠ
- Praxe na pozici účetní min. 2 roky
- Znalost MS Office (Word a Excel)
na pokročilejší úrovni

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- Poukázky na odběr pohonných hmot
- Příspěvky na penzijní připojištění
- Stravenky
- Karta MULTISPORT

PETROTRANS, s.r.o.

Přijme pro své pracoviště v Praze 8, Střelničná 2221/50

FINANČNÍ
ÚČETNÍ

Více informací na www.petrotrans.cz/kariéra

V případě zájmu
zašlete profesní CV a motivační dopis na:

personalni@petrotrans.cz
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NOANO group s. r. o.

Hlavní 88, Větrušice
250 67 Klecany

mob.: 777 911 556, 777 911 567
e-mail: obchod@noano.cz

www.noano.cz

ZIMNÍ ZAHRADY 
OKNA, DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ

INTERIÉROVÉ DVEŘE 
VČETNĚ ZÁRUBNÍ

ŽALUZIE, PARAPETY, 
SÍTĚ PROTI HMYZU
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Kdo si chce letos
pochutnat na vlast-
ních paprikách
a rajčatech, má 
nejvyšší čas začít
s výsevem. 
Pěstování zeleniny
ze semínek není
žádná věda. 
Poradíme, jak 
na to.

Při pěstování rostlin ze
semen není potřeba

nic uspěchat. Příliš brzký
výsev není zárukou úspě-
chu. K vypěstování zdra-
vých rostlin přímo ze
semen potřebuje zahrad-
ník jen několik málo věcí.
Ty hlavní jsou chuť, tro-
cha času a hlavě odvaha
to vyzkoušet.

Pro začátek  stačí i ně-
jaká ta semínka ze super-

marketu. Jen dejte pozor,
aby nebyla příliš stará,
čím je semínko starší, tím
méně je ochotné vyklíčit.
Proto se nebojte vysít
o nějaký ten kousek víc,
než plánujete zasadit.

Další věcí, kterou po-
třebuje začínající zahrad-
ník, je zahradní substrát,
lidově též hlína. Pořídíte
ji balenou v pytli, nako-
pete ji ze země nebo mů-
žete zužitkovat dobře
odleželý kompost.
Všechny tyto varianty ob-
sahují vše, co semínko
potřebuje k vyklíčení.

Na zasazení se prodá-
vají nejrůznější sadbo-
vače a jiné specializované
nádoby, investice do nich
není od věci. Stejnou
službu vám ale poskytne
i vymytý kelímek od jo-
gurtu.  Začátečník udělá
lépe, když si opatří ná-
dobu o velikosti kelímku
od velkého jogurtu a do

ní zasadí dvě až tři se-
mena. Z těch, která vze-
jdou, si vybere jednu
nejsilnější rostlinku,
slabší kusy vyřadí. Tímto
se vyhnete poškození ko-
řínků při přesazování, 
což rostlinu vždy spoleh-
livě zpomalí v růstu,
často bohužel i zahubí.
Konkrétně u paprik a raj-
čat stačí vmáčknout se-

mínka  maximálně 
do hloubky dvou milime-
trů,  není potřeba je za-
hrnovat hlínou. 

Pro vyklíčení potřebuje
semínko jenom dvě věci
v ideálním množství,
těmi jsou voda a teplo.
Dostatek vody započne
klíčení. Dá-li zahradník
semínku vody moc, může
semínko shnít, když je

vody málo, může rodící se
rostlina uschnout.

Ještě důležitější je
správná teplota. Nevěřte
povídačkám, že papriky
a rajčata klíčí dlouho. Při
správné teplotě na vás
z kvalitních semínek vy-
koukne kořínek už po
třech dnech, po týdnu
uvidíte první lístky.
Ideální teplota pro klíčení
paprik a rajčat je mezi
25 a 30 stupni Celsia, při
této teplotě uvidíte vý-
sledky po týdnu. Pro srov-
nání, při 15 stupních
paprika klíčí 25 dní a rajče
dva týdny. Při nižší tep-
lotě paprika nevzejde
vůbec, rajče až za 40 dní. 

Na záhon nebo balkon
předpěstovanou sazenici
vysaďte až v polovině
května. Do té doby 
hrozí noční mrazíky,
které rajčata ani papriky
nepřežijí. n
Jan Štoll

Pěstujeme rajčata a papriky ze semínek
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Nedaleko Prahy 6,
v Jenči, sídlí 
zahradnické cen-
trum Gardenpark.
O tom, co svým zá-
kazníkům nyní na
jaře nabízí, hovo-
říme s vedoucím
Ing. Miroslavem
Zápotockým.

Co je vhodné v tuto
dobu sázet?

V posledních letech,
kdy teploty během let-
ních měsíců jsou velice
vysoké a srážky podprů-
měrné, je jaro díky niž-
ším teplotám a vysoké
půdní vlhkosti ideálním
obdobím pro výsadbu vět-
šiny rostlin, které díky
vhodným podmínkám
dobře zakoření. 

Co svým zákazníkům
nyní na jaře pro jejich
zahrady nabízíte?

U nás v zahradnické
prodejně najdete prak-
ticky vše. Nabízíme ši-
roký sortiment
okrasných i ovocných
rostlin, včetně těch ne-
tradičních. Na ploše
10 tisíc m2 najdete téměř
100 tisíc položek, které
zahrnují cibuloviny, tr-
valky, letničky, semena,
substráty, mulče, nářadí,
nádoby, dekorace, kera-
miku, kameny, drtě, hno-
jiva, postřiky a mnoho
dalšího. Zkrátka vše,
co budete na své zahradě
potřebovat. 

Jaké novinky máte 
letos v právě začínající 
zahradnické sezoně 
připravené?

V letošním roce jsme
rozšířily prodejní plochy
a nabídku oblíbených
workshopů pro děti i do-
spělé. Nabízíme i mož-

nost doručení zakoupe-
ného zboží naší dopravou.

Co by každá zahrada
měla mít? 
Co takzvaně letí?

Každá zahrada by měla
mít vlastní koutek, který

potěší nejen oko, ale i ža-
ludek. Záhonek s koře-
ním a bylinkami se vejde
i na menší zahrady, bal-
kon či okno v kuchyni.
Zákazníkům můžeme na-
bídnout až 70 druhů byli-
nek, které jsou hitem

posledních let. Bylinky
lze doplnit pro zpestření
i několika rostlinkami
stáleplodících jahod.

Najdou u vás zákazníci
také poradenskou
službu, v jakém 
rozsahu?

V naší prodejně jsou za-
hradníci s mnohaletou
praxí, kteří jsou schopni
zdarma poradit s výbě-
rem rostlin i s koncepcí
celé zahrady. Poskytu-
jeme i poradenství v ob-
lasti nemocí rostlin.
Často se nám stává, že zá-
kazníci přijdou s větvič-

kou, na které mají „cosi“
divného, a nevědí si rady.

Kde vás zákazníci 
najdou?

Zahradnická prodejna
se nachází v obci Jeneč,
4 km od Prahy 6, přímo
u Karlovarské silnice s po-
hodlným parkováním.
Máme otevřeno denně
včetně víkendů od 8 do
18 hodin. Dále je možné
nás kontaktovat na 
tel. 601 212 012 nebo na
zahradnictvi@garden-
park.cz. Více informací na
www.gardenpark.cz. n
PR

Jaro přichází do zahrad 
i na vaše balkony
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Zahradnické centrum Gardenpark nabízí široký sortiment
zboží, který potěší každého zahrádkáře
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12 Cestování

Rozmáčené baráky,
kte ré zvenku vypada -

jí, že v nich snad nikdo
nemů že bydlet. Tak to byl
asi můj první dojem z Be -
ná tek (Venezie). Tohle
měs to leží na severu Itá-

lie a dostanete se sem
vlake m asi za 13 ho din
anebo letadlem přibližně
za tři ho diny.

Jakmile se ocitnete
v centru města, dýchne
na vás pohodovou atmo-

Romantická plavba po kanálech.
Čím vás potěší italské Benátky?

sférou a přímořskou vůní.
Voda protéká centrem
města a ulicemi, takže
se lodí podíváte úplně
všude. Můžete se projet
lodičkou historickým
centrem a okukovat sta-
rodávné budovy. Ty do -
opravdy vypadají navlhle.
Voda pohltila dávno jejich
základy. Jinde, kde jsou
na suchu, vypadají budo -
vy zachovaleji. Je tady
možnost projet se buď ro-
mantickou lodič kou ve
dvou, nebo v malé sku-
pince, což vás bude stát
klidně až 3000 korun. Ale

Ulička, most, zmrzlina, pizza, ulička,
další ulička a potom pro změnu most.
Tak nějak vypadá procházka Benátkami.
Toto romantické místo láká k návště-
vám turisty z celého světa. Město má
přes den pokoj nou atmosféru. V noci
ožije a vybízí k buja rému radování. 

jestli chcete ušetřit, mů-
žete si koupit lístek na
loď (vaporetto), která má
jasnou trasu a slouží jako
veřejná MHD. Tam už za-
platíte přiměřenou cenu.

Když zkusíte Benátka -
mi projít suchou nohou,
rozprostře se před vámi
skoro labyrint různých
uliček. Některé vypadají
opravdu osamoceně až
děsivě, jiné romanticky
jak z pohádky nebo z his-
torického filmu. Uličky se
proplétají přes malé mos -
ty, které se klenou nad
zatopenými ulicemi.

Po cestě potkáváte re-
staurace s výběrem ital-
ských specialit. Na kaž-
dém rohu si můžete navíc

koupit zmrzlinu, kopeček
může vyjít klidně na
1,5 eura, ale zato chutná
naprosto delikátně. Na
italskou zmrzlinu prostě
nikdo nemá. Nechybí ani
různá náměstíčka, kde
najdete bary a ve večer-
ních a pozdějších hodi-
nách rušný noční život. 

Jeden úžasný moment
nastal, když Benátkami
projížděla živá kapela na
lodi. To byl opravdu neza-
pomenutelný zážitek.
Evokoval bezstarostnost
a tamější atmosféru, kte -
rá vyjadřuje klid, odpoči-
nek a pohodu. To je něco,
co si z Benátek budete 
pamatovat. n
Šárka Turčeková
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušenos%
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
� Manažer zakázky
� Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
� Zásahová skupina
� Pěší patrola
� Recepční
� Vrátný/pochůzková činnost
� Strážný/detek$v
� Ostraha objektů
� Ostraha logis$ckých areálů
� Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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Společnost NH Car opět největším 
vystavovatelem na Autoshow Praha 2019

Společnost NH Car se
již pošesté zúčastní

jediné automobilové vý-
stavy v ČR, Autoshow
Praha 2019, která se nově
uskuteční na výstavišti

PVA v Letňanech od 
12. do 14. dubna 2019. Již
v předchozích pěti roční-
cích byl NH Car největ-
ším vystavovatelem a ani
letos tomu nebude jinak.

Na více než 1000 m2

bude NH Car prezentovat
značky ŠKODA, Volkswa-
gen, Volkswagen užit-
kové vozy, Kia, Fiat, Fiat
Professional a nově také

vozy z programu Škoda
Plus a Das WeltAuto. Na
největší ploše se před-
staví značka ŠKODA, a to
včetně národní výstavní
premiéry modelu SCALA
a výstavního konceptu
vozu KAMIQ. Stánek
Volkswagen představí
svou kompletní modelo-
vou řadu SUV včetně
nejmenšího zástupce 
T-Cross. Na stánku Kia
bude k vidění nový 
ProCeed. U značky Fiat si
návštěvníci výstavy
budou moci prohlédnout
kompletní řadu modelu
Tipo, legendární 500 a ka-
briolet 124 Spider. Pro
návštěvníky stánku při-
pravila společnost NH Car
zajímavé soutěže
o drobné ceny, ale také
o zapůjčení vozu na týden
s plnou nádrží. n PR

Objednávky INZERCE
Hana Kvapilová, T: 774 488 910

E: hana.kvapilova@a11.cz

Zuzana Rotová, T: 602 560 215
E: zuzana.rotova@a11.cz
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Když před rokem na
jaře představoval tým

společnosti RIOCATH
v Ústavu organické che-
mie a biochemie Akade-
mie věd prototypy
revolučních urinárních
katetrů, mezi odborníky,
ale i pacienty to vyvolalo
veliký ohlas. Jednodu-
chost a genialita prvot-
ního nápadu vyvolala
nadšená očekávání a ote-
vřela dveře na špičková
vědecká pracoviště.
„Doktor Svoboda přišel
s ideou revolučního tech-
nického řešení a hledal
pracoviště, které mu po-
může jeho vynález pře-
vést do funkčního
prototypu. I když jde
o téma, jež není pro
ÚOCHB typické, naše
Vývojové centrum, sdru-
žující mnoho odborností,
mu dokázalo pomoci. Je
pro nás velmi potěšující,
že můžeme pomáhat to-
muto skvělému vyná-
lezu, který by mohl
ochránit statisíce paci-
entů od infekcí a dalších
zdravotních kompli-
kací,“ hodnotil už tehdy
princip RIOCATH zá-
stupce ředitele Ústavu
organické chemie a bio-
chemie prof. Ing. Martin
Fusek, CSc.

RIOCATH katetry jsou
opravdu revoluční. Oproti
současným hadičkám,
které se různým způso-
bem zavádějí do těla, mají
RIOCATH katetry dvě
hlavní výjimečné vlast-

nosti. „Při používání
RIOCATH mechanismu se
katetr netře o okolní pro-
středí a udržuje ve své pů-
vodní poloze všechny
drobné částice, se kterými
se setká. Zabraňuje tím
případnému poškození
tkání a následnému zjiz -
vení. Stejně tak důležité
je, že se RIOCATH katetry
vybalují zevnitř a část ka-
tetru, která se dostane do
styku s mikroby na za-
čátku močové trubice, se
dále nezasouvá dovnitř.
Tím se eliminuje možnost
zavlečení infekce. Tyto
dvě vlastnosti odlišují
naše katetry od všech
ostatních. Pro pacienta je
použití RIOCATH katetrů
velmi šetrné, co se bolesti
týče, a zároveň přínosné
s ohledem na zdravotní
stav,“ vysvětluje unikát-
nost patentovaného
mechanismu MUDr. Mi-
roslav Svoboda, předseda

představenstva RIOCATH
GLOBAL a.s. a spolutvůrce
patentovaného vynálezu. 

Tyto katetry jsou
pro pacienty velmi
šetrné

Převratný přínos budou
mít nové katetry pro pa -
cienty, kteří se sami cév-
kují několikrát denně,
například paraplegici
nebo pacienti s degenera-
tivními chorobami posti-
hujícími nervový systém.
„Riziko zavlečení infekce
je u nich naprosto zá-
sadní. Pokud to musí
dělat několikrát denně,
zákonitě se nemohou vy-
hnout infekci,“ vysvět-
luje prof. MUDr. Jiří
Hoch, CSc., přednosta
Chirurgické kliniky II. lé-
kařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.

  Prvním dostupným vý-
robkem postaveným na

patentovaném mecha-
nismu RIOCATH budou
rektální rourky pro ko-
jence, kteří trpí břišními
kolikami. Přibližně za dva
měsíce by se tyto pro-
dukty měly jako první
pomoc pro miminka obje-
vit v prodeji. Urinární ka-
tetry se právě certifikují
jako zdravotnické pro-
středky a jsou před klinic-
kými zkouškami. Nyní,
těsně před uvedením prv-
ního výrobku na trh, při-
pravila skupina
RIOCATH jedinečnou pří-
ležitost, díky níž získá ak-
tiva pro další rychlý rozvoj
společnosti a dalších pro-
duktů. Nabízí totiž obča-
nům a firmám z České
republiky a Slovenska
možnost nakoupit akcie
ovládané společnosti
RIOCATH FNDB a.s., která
se bude podílet na rozvoji
jednotlivých projektů. Po-
tenciální majitelé akcií

společnosti RIOCATH
FNDB a.s. (www.fndb.cz)
mají v tento okamžik
šanci podílet se na rozvoji
tohoto jedinečného pro-
jektu, postaveného na če-
ském patentu, a zároveň
se podílet i na budoucích
ziscích z toho plynoucích.
Dodejme, že za bezpeč-
ných podmínek garanto-
vaného ročního zisku 5 %
a možnosti odprodat zpět
akcie za pořizovací cenu
kdykoli v průběhu příš-
tích 42 měsíců. Už na za-
čátku února byla prodána
1. etapa akcií společnosti
RIOCATH FNDB a.s.
Zájem tehdy předčil oče-
kávání, protože 1000 akcií
bylo prodáno během jedi-
ného dne. 

„Po dokončení klinic-
kých testů urinárního ka-
tetru a jeho uvedení na trh
vzroste odhadovaná hod-
nota společnosti na de-
sítky milionů eur. Mimo
urinární katetry lze prin-
cip využít u velkého
množství dalších aplikací,
na kterých firma již v sou-
časné době pracuje, ve vět-
šině případů těchto dalších
zdravotnických pro-
středků jde o aplikace s ne-
malým tržním i léčebným
potenciálem,“ vysvětluje
význam patentované
technologie RNDr. Ing. Ja-
romír Zahrádka Ph.D.,
člen představenstva 
RIOCATH GLOBAL a.s.,
odpovědný za problema-
tiku ochrany duševního
vlastnictví. n PRKo
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Vynález českých vědců, který
může změnit lékařské postupy
Nestává se často, aby vynález z České republiky dokázal
změnit lékařské postupy nebo léčebné mechanismy na celém
světě. Po profesoru Holém, jehož patenty se staly základem
léků, nebo projektu profesora Widimského, jenž prokázal
prospěšnost katetrizačních zákroků při infarktu myokardu,
je opět jeden takový projekt na scéně. Společnost RIOCATH

ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie
Akademie věd České republiky vyvinula a patentovala
světově unikátní dvouplášťové katetry.

Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na úspěšném patentu

MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva
RIOCATH GLOBAL a.s. a spolutvůrce patentovaného
vynálezu
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