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oopark Zvole představuje lidem život exotických zvířat, zdůrazňuje
rozdíly života v přírodě
a v zajetí. Návštěvníky lákají kočkovité šelmy
a plazi, v parku objevíte
i další zvířata z nejrůznějších koutů světa a zdá se,
že se jim tu daří dobře.
Problém je, že některá

Foto: fcb

Zoopark se ze Zvole
nejspíše přestěhuje jinam
Problematický
zoopark ve Zvoli
u Prahy se nejspíše
přestěhuje. Jeho
majitel Tomáš Machač se nemovitost
pokouší prodat.
Zoopark nemá povolení k chovu
a stavební úřad mu
za neodstranění
černé stavby udělil
už několik pokut.
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Po Zvoli si občas udělá výlet dikobraz nebo puma
z nich, jako třeba puma,
občas utečou. Zoopark
také přišel o povolení
chovu zvěře a stavby spojené se zooparkem jsou
postaveny v rozporu
s územním plánem. Problematický zoopark tak
dělá vrásky nejednomu
úřadu, včetně lidí, kteří
ve Zvoli žijí. Stát vlastně
nemá způsob, jak podobné situace řešit.
Což se ukázalo nedávno,

kdy na Zlínsku lev
zabil chovatele.
Tomáš Machač, kterému zoopark patří, se
k zaslaným otázkám, jak
hodlá situaci řešit, nevyjádřil. Příliš nekomunikuje ani s obcí.
Z vyjádření starosty ale
vyplývá, že se pravděpodobně chov přesune
jinam. „Majitel zooparku
s obcí nekomunikuje, řeší
problém snahou prodat

nemovitost. Je možné, že
ﬁnanční prostředky potřebuje na nákup jiné nemovitosti. Již se tu byli
ptát zájemci o koupi,“
uvedl starosta Zvole Miroslav Stoklasa.
Útěky dikobraza, kterého mohli občas místní
potkat, když se rozhodl
projít se po okolí, mohou
působit úsměvně.
Vzrostlá puma mimo
výběh už ovšem tolik veselí nevyvolá. Obec kvůli
tomu musela v minulosti
vyhlásit zákaz vycházení.
Je proto pochopitelné, že
zdaleka ne každý je ze
zooparku nadšen. „Moc
bych si přál, aby se prodej
uskutečnil. Problém
s chovem velkých kočkovitých šelem se tak jistě
nevyřeší, chovatel se přesune jinam, kde se, předpokládám, bude dít to
samé jako ve Zvoli,“ říká
starosta Stoklasa.
pokračování na str. 3

z obsahu čísla
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

NACHTMANN – autoservis
Veškerý servis osobních
a užitkových vozidel
včetně přípravy a zajištění STK
Plnění a servis
klimatizačních systémů
LIPANY, V Listnáčích 9, tel. 606 236 783, 774 974 118
Vladislav.nachtmann@seznam.cz, www.nachtmann-autoservis.cz

Akční
nabídky
pneu na
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zpravodajství
Konec zápachu u jesenické školy se blíží

ŘSD uvolnilo
vizualizace
Pražského okruhu
v úseku Běchovice

Zápach šířící se
z kanalizace v okolí
jesenické základní
školy obtěžoval
místní dlouhou
dobu. Problém vyřeší projekt prodloužení výtlaků
splaškové kanalizace, který připravila radnice ještě za
minulého vedení.

Ředitelství silnic a dálnic
uvolnilo vizualizace dostavby Pražského okruhu
v úseku Běchovice a Hostivařské spojky. stavba by
měla ulehčit provozu
v Uhříněvsi, Pitkovicích
a Hájích. dostavba okruhu
511 a Hostivařské spojky
by měla v budoucích letech zásadním způsobem
snížit počet aut, která
projíždějí ulicí Přátelství.
Ředitelství silnic a dálnic
aktualizovalo vizualizaci,
ve které je vidět, jak tato
komunikace zasáhne
do území Prahy 22.

Foto: MÚ Jesenice

Krátce

Místo budoucího uložení nové kanalizace

„doplňujeme, že vizualizace nezahrnuje zelené
pásy nad rámec této
stavby, které bude realizovat magistrát hlavního
města Prahy. městská
část v současné době
podniká aktivní kroky,
které napomohou magistrátu v budoucích letech
tyto zelené pásy realizovat,“ uvedla za radnici
Petra vaňková. n
Jan Štoll

přeji novému vedení, aby
co nejrychleji vyměnili
hole za lopaty a my
všichni občané Jesenice
– našeho města se mohli
radovat z jeho rozvoje,“
uvedla Radka Vladyková.
Ke slovu se tak dostávají hlavně připravené
projekty. „Prodloužením
trasy dojde k posunu stávajícího vyústění splaškových odpadních vod

jiné pomalu nejsou.
Přicházejí jarní měsíce
a začne i počasí na zahájení staveb, například
bikepark Osnice, park
Pančák, přetrasování
kanalizace u školy, které
odstraní zápach v jejím
okolí... Holemi se toho
moc neudělá, ale takové
lopaty jsou pro konstruktivní činnost velmi
vhodné nástroje. A tak

analizace, která je
zdrojem zápachu
v okolí jesenické základní
školy, se dočká prodloužení až k čističce odpadních vod. Projekt připravilo ještě bývalé osazenstvo radnice pod vedením
Radky Vladykové. Současné vedení Jesenice se
podle jejích slov místo
práce pro občany soustředí na politické hrátky.
„Z pozorování činnosti
nového vedení našeho
města je zatím zřejmá
hlavně snaha o hledání
pověstné hole na bití psa.
Není ale proč, na účtech
po našem vedení zůstalo
přes 110 milionů korun
a celá řada připravených
projektů, ostatně v rozpočtu na letošní rok ani

inzerce

Foto: ŘSD Čr
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z prostoru areálu základní
školy až do nátokového
objektu lapáku štěrku čistírny odpadních vod
v areálu ČOV Jesenice,
čímž se odstraní zmíněný
zápach v okolí,“ informovala jesenická radnice.
Přepojení má být
v parku Pančák a trasa
společných výtlaků povede podél pravého břehu
po směru toku vody rybníka Pančák a následně
protlakem pod komunikací přejde k nátoku čistírny odpadních vod
Jesenice. „Při realizaci
bude částečně omezeno
parkování u školy v blízkosti oplocení u vodní
plochy, které bude muset
být po dobu stavby demontováno, aby se stavební technika dostala
k místu realizace nového
výtlaku,“ dodala v prohlášení radnice. Práce by
měly být hotové do konce
června. n
Jan Štoll
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Strojní obrábění s.r.o.

Přijmeme pracovníky
do soustružnické dílny
v Jílovém u Prahy
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Jednosměnný provoz.
Nástup ihned dle možností.
Kontakt: Rabiňák Miloš,
rabinak.milos@strojniobrabeni.cz,
telefon +420 723 111 684.
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frézaře, brusiče
a soustružníka.
inzerce
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Zoopark se ze Zvole nejspíše přestěhuje jinam
I proto se Krajská veterinární správa rozhodla na
chovný pár pum s mláďaty
neudělit prodloužení
schválení chovu.“
„Chovatel byl pokutován stavebním úřadem,
pokutu uhradil, ale protože neodstranil stavby,
byl pokutován opako-

dokončení ze str. 1
To, že má starosta v uvozovkách o veselé zážitky
postaráno, dokládají příhody ze zooparku, které se
občas objevují v médiích.
„Od posledního útěku
pumy žádný incident
v této zoo zaznamenán
nebyl, nepočítám uštknutí
majitele mambou černou,“ dodává starosta.

vaně. Druhá pokuta byla
mírnější z toho důvodu,
že stavebnímu úřadu
předložil smlouvu s realitní kanceláří o zprostředkování prodeje
nemovitosti s příslibem
prodeje do dubna,“ říká
starosta Zvole.
Podle starosty je splat-

nost pokuty v nejbližších
dnech. „V případě, že nenastane odstranění staveb, stavební úřad bude
v pokutování pokračovat,
ale již ve významně vyšších částkách,“ dodává
starosta. Výše pokuty by
se mohla vyšplhat až na
100 tisíc korun.

„Obec nemá právní
prostředky k vymožení
ukončení činnosti zoo. Jediné, co můžeme dělat, je
podávat podněty orgánům státní správy, apelovat na politiky ve smyslu
změn zákonů a předpisů,“ říká Stoklasa. n
Jan Štoll

Když byla před dvěma
roky odchycena mladá
puma, kterou údajně neznámý pachatel vypustil
z jejího chatrného příbytku, vyšlo najevo, že
z rozhodnutí stavebního
úřadu Jesenice měly být
všechny takzvané kontaktní zoo zahrnující přístřešky, výběhy, kotce
a buňky pro zvířata do
23. srpna 2017 odstraněny,
čímž mělo v podstatě toto
zařízení zaniknout.
To se ale nestalo, zoopark a zvířata zůstaly na
místě. Pokud majitel nespolupracuje, nemají
místní úřady kvůli přítomnosti zvířat přímou
možnost situaci změnit.
„Rozhodnutí o nařízení
odstranění nepovolených
staveb v Zoo Zvole bylo
vydáno a je vykonatelné.
Stavební úřad nemá
oprávnění vlastníkovi
odebrat zvířata, jejichž
přítomnost je překážkou
pro výkon samotného odstranění,“ řekl vedoucí jesenického stavebního
úřadu Jan Hašek.
Prostory, které nejsou
v souladu se stavebními
předpisy, nedostanou potřebné povolení. „Správa
neudělí povolení k chovu
v případech, kdy nejsou
vybudovaná účinná opatření proti úniku zvířat,“
řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček
a dodal, „řádný průběh stavebního řízení minimalizuje rizika poranění zvířat
nevhodnou či nestabilní
konstrukcí a podobně.

inzerce

Černá stavba,
černá zoo
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Sousedé moji milování, přijeďte k nám
do Otvovic, vzkazuje Lucie Bílá
Lucie Bílá je doma
v Otvovicích.
Zachránila zdejší
kulturní dům
a udělala z něj prosperující kulturní
centrum.

Co máte v Otvovicích
a okolí nejraději?
Mám ráda lidi, s kterými 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.

Všimla jsem si, že máte
řadu nových písniček.
S kým nyní spolupracujete, kdo pro vás píše
a skládá?
Autor je pro zpěváka
hodně důležitý a není
jich mnoho. Já mám teď
krásný pocit ze spolupráce 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 mladých talentovaných kolegů, jako je Jana
Kirschner i Patricie.

Foto: archiv Lucie Bílé (3x)

Začněme u vás doma
v Otvovicích, zachránila jste místní kulturní
dům. Co vás k tomu
hlavně vedlo?
Když máte někoho
nebo něco moc rád, nedopustíte, aby jemu nebo
tomu někdo ublížil. Náš
kulturní dům máme
u nás rádi všichni, a kdybychom ho ztratili, přišli
bychom o místo, kde se
potkáváme, kde se bavíme a kde máme ve
zdech své dětství. Já jsem
v sále poprvé v sedmi letech zpívala před lidmi,
v patnácti v malém sále
dostala občanku, prostě
v momentě, kdy jsem
zjistila, že je dům v ohrožení a že z něj bude pravděpodobně skladiště či
malometrážní byty, rozsvítily 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 hospoda, a to vše je nutné
opravit. Ale vím, že svého
rozhodnutí zachránit náš
kulturní dům nikdy nebudu litovat, je to investice do nás všech a vše, co
děláte pro lidi, má pro
mne cenu největší.

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

Díky vám se v otvovickém kulturním domě
střídají osobnosti naší
kulturní scény. Kdo
v poslední době nejvíc
potěšil a čím?
To, že mohu zvát přátele 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 pozvání, které kdo přijme.
Úžasná na besedě byla
Eliška Balzerová, Jiřina
Bohdalová, Iva Janžurová,
Marta Kubišová, Hana Zagorová, Zdeněk Troška,
Michal David, Mirek Donutil anebo na koncertech 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 tancovačky ročně.
Předpokládám, že obyvatelé Otvovic oceňují,
že za nimi jezdí významní čeští umělci.
Těší vás jejich zájem?
Máme vždy vyprodáno
a atmosféra je u nás výjimečná, všichni máme
totiž pocit, že je to naše
a že to zachraňujeme společně. A z toho je mi
u srdce dobře...
Kdo se ještě ve vašem
kulturním domě v nejbližší době představí?
A kdy vy sama?
V květnu máme besedu
s Ondřejem Hejmou
a Markem Ztraceným.

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 rozzářený. 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 rozhovory, 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 kuchaře v hospodě, už toho
moc nevařím.
Co ráda jíte na cestách?
Cokoli, co je vhodné na
dlouhé cesty, nejraději zeleninu a nikdy se nevzdám 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 poslouchat své tělo. Dávám
mu to, co chce, a řídím
se jen pár radami Metabolic Balance, to funguje
vždy a každému a není
to protivné.
Jaký vzkaz pošlete
čtenářům
Našeho REGIONU?
Sousedé moji milování,
přijeďte k nám do Otvovic na nějakou z našich
akcí, něco krásného vám
ráda řeknu osobně … n
Táňa Pikartová

inzerce
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Kam, kdy a za čím
BenIce

14. dubna, 14.00
• Velikonoční dílny
vyrobit si netradiční velikonoční vejce z ﬂitrů či
jarní věnec na dveře budou moci zájemci v BoogieHouse restaurantu.

doBřeJoVIce
13. dubna
• Velikonoční výstava
spolek dobřejovický
Čtyřlístek pořádá výstavu s dílničkou nejen pro
děti, nebude chybět
ukázka velikonočních tradic, výzdoba i ochutnávka velikonočního pečiva.

duBeč
7. dubna, 13.00
• Vítání jara
v historickém Špejcharu
se koná iv. ročník jarní
charitativní akce na pomoc útulkům, spojené
s hledáním velikonočního

zajíčka, s umisťovací výstavou zvířátek z azylů
a se sbírkou na děti
z Klokánku Štěrboholy.
Návštěvníky čeká odpoledne plné soutěží, her
a zábavy pro každého.
13. dubna, 15.00
• Herní odpoledne
s hasiči
Na hasičské zbrojnici si
můžete zahrát hry a blíže
se poznat s hasiči a jejich činností.

HáJe
6. a 7. dubna, 10.00
• zahrada písní
soutěžní přehlídka neprofesionálních dětských
sborů se uskuteční v Kulturním centru zahrada.
7. dubna, 15.00
• princezna na hrášku
Na Chodovské tvrzi se
mohou děti těšit na loutkoherecké představení
na motivy klasické pohádky H. Ch. andersena.

inzerce

15. dubna, 19.00
• Svěcení jara s Jaroslavem Svěceným
velikonoční koncert na
Chodovské tvrzi bude
plný nejen sváteční, ale
také temperamentní hudby astora Piazzolly, alfreda schnittkeho, václava trojana, richarda Galliana a dalších skladatelů.

cHolupIce
14. dubna, 9.00
• přespolní běh
Modřanskou roklí

Nebojte se rakoviny prsu!
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MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D.
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mammacentrum@buprague.cz
www.buprague.cz

Buďte vidět v Našem reGiONU? Kontakty pro objednání inzerce:
jan Kábrt (jan.kabrt@a11.cz, tel. 774 488 915)
július Korec (julius.korec@a11.cz, 777 607 861)
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Šestnáctý ročník přespolního běhu startuje na
louce U liščích děr, za
areálem Prague British
international school. závod dlouhý 10 km vede
převážně terénem v přírodním parku modřanská
rokle – Cholupice. součástí závodu jsou i dětské a mládežnické kategorie, které jsou zahrnuty do Poháru pražských
běžeckých nadějí.

13. dubna, 13.00
• Velikonoční jarmark
v programu tradičního
jarmarku letos vystoupí
kromě známých souborů
z Kolovrat i folklórní
soubor děcka ze
skoronic od Kyjova
nebo soubor středověké
hudby Gothien z Plzně.
Pozvání přijal i flašinetář
z jizerských hor.

kaMenIce

13. dubna, 14.00
• Velikonoční jarmark
velikonoční předměty
a jarní dekorace se budou prodávat na nádvoří
zámku v modleticích.

14. dubna, 17.00
• orbis trio
Na zámku Štiřín vystoupí
Orbis trio ve sloužení
Petra Brabcová – housle,
Petr malíček – violoncello
a stanislav Gallin – piano. zazní skladby ludwiga van Beethovena a antonína dvořáka.
15. dubna, 9.30
• Jaro s kamarády
v pohádce o hodinách
s jednou ručičkou přivolají v kamenickém kulturním domě Křemílek s vochomůrkou jaro a s ním
i velikonoce.

koloděJe
16. dubna, 16.00
• Velikonoční posezení
v klubovně nad mŠ zahraje seniorům živá
country hudba.

lIpany
10. dubna, 9.00
• Jarní tvoření pro
rodiče a děti
v sále U Boudů si budou
moci děti společně s rodiči nebo prarodiči udělat
panáčky, kterým do velikonoc narostou zelené
vlásky z osení, a barvami
si ozdobí hrneček.

ModletIce

MukařoV
7. dubna, 15.00
• Vynášení Morany
sraz účastníků tradiční
rodinné akce bude na
návsi na srbíně, odkud
se půjde průvodem
s moranou směrem ke
třešňovce, kde bude
program pokračovat.

nedVězí
7. dubna, 14.00
• Mezinárodní den
dětské knihy
v knihovně si budou děti
společně vyrábět záložky
do oblíbené knihy jak pro
sebe, tak pro své kamarády. Připraven je také
zábavný kvíz a na ty,
kteří znají pohádky,
bude čekat odměna.

SIBřIna
7. dubna, 14.00
• Vynášení Mořeny
a velikonoční dílna
v prostorách sosákova
bude probíhat pletení
pomlázek, výroba moře-

Kam, kdy a za čím

www.nasregion.cz

nek, věnečků a dekorací
na sváteční ozdobu
velikonočního stolu,
zdobení kraslic tradiční
i netradiční formou a příjemné posezení.
Na závěr akce její účastníci společně vynesou
mořenu a přivítají jaro
do vsi. vstupné
je dobrovolné.
13. dubna, 10.30
• o zajíčkovi
v domě level v Újezdu
na lesy se mohou děti
těšit na pohádku z dílny
milana Potůčka plnou
krásné hudby a písniček.

StrančIce
6. dubna, 13.00
• Velikonoční setkání
Na náměstí emila Kolbena jsou na velikonoční
setkání s bohatým programem zváni všichni
sousedé ze strančic
a přidružených obcí
i další rodiny a děti.

ŠeBeroV
16. dubna, 15.00
• Velikonoční jarmark
Na náměstí v Šeberově si
budou moci zájemci nakoupit velikonoční dekorace nebo výrobky žáků
základní školy. Připravena je i velikonoční dílna.

ŠtěrBoHoly
14. dubna, 9.00
• Velikonoční dílna
pro děti
Na hostivařské faře si
děti omalují vajíčka, vytvoří velikonoční výzdobu,
vybarví omalovánky či
připraví speciální velikonoční pomazánku svatého vavřince, patrona kuchařů. vstup je zdarma.

teHoV
7. dubna, 10.00
• Vynášení Morany
setkání účastníků tradiční akce je na návsi, od-

kud s rámusem odnesou
paní zimu k Panskému
rybníku, kde ji spálí.
O navození jarní nálady
se krátkým vystoupením
cestou i u rybníka postará folklórní soubor
svatojánek. Pak si všichni společně opečou buřtíky, vyzdobí si pentlemi
větvičky a vyrobí pestrobarevná lítečka, se kterými si zpátky do vsi přinesou jaro.
8. dubna, 19.00
• Indonésie
v zasedačce v suterénu
Obecního úřadu tehov se
uskuteční cestopisná
přednáška s promítáním
z cest. O indonésii bude
účastníkům povídat
jan Pilař.
15. dubna, 19.00
• Velká cesta domů
v sále obecního úřadu si
můžete vyslechnout
poučně zábavnou a výpravnou přednášku dana
Přibáně o velkém návratu

VHOLNRQRþQtUHOD[DþQt

„žlutého cirkusu – egu,
Babu a malucha“ domů.

uHříněVeS
6. dubna, 10.30
• obr Finn
divadlo Krab uvede v divadle U22 irskou pohádkovou legendu s obřími
loutkami a irskou muzikou naživo.
10. dubna, 19.30
• Žena za pultem 2
pult osobnosti
legendární vševědoucí
levicová prodavačka se
vrací ve vizionářské komedii Petra Kolečka na
jeviště divadla U22
v podání jiřího lábuse
a Oldřicha Kaisera ve
čtyřech rolích v režii
davida drábka.
12. dubna, 14.00
• Senior bez nehod
v divadle U22 proběhne
edukativní akce, kde se
návštěvníci dozvědí,
jak mohou být i v senior-

7

ském věku aktivními
řidiči. součástí přednášek budou naučná
videa a herecké scénky,
které budou zábavnou
formou ilustrovat reálné
situace s dopravní tematikou. vstup je zdarma.

ÚJezd
13. dubna, 10.00
• Běžecké závody
U milíčovského lesa
v Kateřinkách se budou
konat tradiční běžecké
závody pro děti.

VeStec
9. dubna, 10.30
• o pejskovi a kočičce
v rodinném centru Baráček se mohou děti opět
těšit na pohádkovou babičku a její divadélko
s pohádkou O pejskovi
a kočičce a jejich dobrodružství při umývání špinavé podlahy.

Akce s Kozlem

SRE\WQD]iPNXâWLĜtQ
SURGYČRVRE\

V pivovaru Velké Popovice

.R]HOH[SUHV
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Pěstujeme rajčata a papriky ze semínek
nejsou špatná volba, ale
ve specializovaných prodejnách nebo eshopech
zaměřených na BIO a permakulturní produkci nakoupíte osivo lepší
a hlavně zajímavějších
druhů, o kterých se vám
možná ani nesnilo.
Pro začátek ale stačí
i nějaká ta semínka ze supermarketu. 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 potřebuje začínající zahradník, je zahradní substrát,
lidově též hlína. Pořídíte
ji balenou v pytli, nakopete ji ze země nebo můžete zužitkovat dobře
odleželý kompost.
Všechny tyto varianty obsahují vše, co semínko
potřebuje k vyklíčení. Na
živiny a humus bohatší
kompost je ale nejvhodnější, podpoří rostlinu
kvalitní výživou a lépe
drží vláhu. Další možností je nákup speciálních rašelinových tablet,
případně kamenné vlny,
není to ale nutné.
Na zasazení se prodávají nejrůznější sadbo-

P

ři pěstování rostlin ze
semen není potřeba
nic uspěchat. Příliš brzký
výsev není zárukou úspěchu, často je spíše poukazem na slabé rostliny,
zoufale se táhnoucí za
světlem, jehož se jim za
oknem nedostávalo.
Právě teď je nejvhodnější
doba začít s předpěstováním většiny druhů paprik
a rajčat. K vypěstování
zdravých rostlin přímo ze
semen potřebuje zahradník jen několik málo věcí.
Ty hlavní jsou chuť, trocha času a hlavě odvaha
to vyzkoušet.
Základem je koupě
kvalitních semen.
V dnešní době už obvykle
není možné pěstovat
úspěšně zeleninu ze semínek, která si schováte
ze zeleniny nakoupené
v supermarketu. Tam najdete vesměs takzvané
hybridní odrůdy, z jejichž
semen vyroste ledacos,
jen ne stejná rostlina
s podobnými plody. Jsou
totiž šlechtěné pro potřeby průmyslu, ne pro
potřeby zahrádkářů.
Semínka hojně nabízená v supermarketech

U

SKLENÁŘSTVÍ

ul. Ořešská, Praha 5 – Řeporyje
www.gardencentrum.cz
info@ibase.cz
tel. 603 466 370, 603 466 368

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

inzerce

ZAHRADNÍ CENTRUM

t vše pro zahradu
t otevřeno 7 dní v týdnu
t vše na jednom místě
t balkonovky, bylinky, trvalky,

Otevírací doba:
po – pá: 9.00–18.00
so: 9.00–16.00
ne: 9.00–13.00

JK
Jsme plátci DPH

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

kompost, zahradní zeminu,
borku 4 –8 cm,
okrasné kameny (CR, GR, IT) bílé i barevné
inzerce

inzerce

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

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

KOMPOSTÁRNA – ZAHRADNÍ
CENTRUM v Chýnicích nabízí

konifery,
keře, stromy, hnojiva, postřiky, květináče...
t substráty vám naložíme, zboží odvezeme

pokrývačské,
klempířské
a tesařské práce.

inzerce

vače a jiné specializované
nádoby, investice do nich
není od věci. Stejnou
službu vám ale poskytne
i vymytý kelímek od jogurtu. Zruční zahradníci
začínají od titěrných květináčků a rostlinu postupně přesazují do
větších. Začátečník udělá
lépe, když si opatří nádobu o velikosti kelímku
od velkého jogurtu a do
ní zasadí dvě až tři semena. Z těch, která vzejdou, si vybere jednu
nejsilnější rostlinku,
slabší kusy vyřadí. Tímto
postupem se vyhnete poškození kořínků při přesazování, což rostlinu
vždy spolehlivě zpomalí
v růstu, často bohužel
i zahubí.
Připravenou nádobu si
tedy zahradník naplní
hlínou co nejvýše
k okraji, jemně ji upěchuje a zalije vodou tak,
aby byla kyprá, ale ne příliš blátivá. Pak už stačí semínka jen trochu
vmáčknout do půdy.
Konkrétně u paprik a raj-

lota stálá, čehož se v domácích podmínkách dosahuje špatně.
Jednoduchým řešením je
dát semínka klíčit například do elektrické trouby
zapnuté jen na osvětlení,
žárovka prostor na potřebnou teplotu vyhřeje.
Nádobu, ve které je semínko, je ale nutné neprodyšně zakrýt, aby díky
teplu nevyschla voda.
Jakmile je vidět kořínek,
lze ho trochu zahrnout
hlínou a květináč přemístit na okenní parapet.
Rodící se rostlina potřebuje zálivku, k tomu je ze
začátku nejvhodnější rozprašovač. Povrch substrátu nesmí proschnout,
jinak by uschla i rostlina.
Jakmile rostlina povyroste, nebude už tolik
vody potřebovat a je
vhodné zálivku omezit,
kořeny by jinak začaly
hnít. Pro další růst sazenice už bude potřeba jen
dostatek světla. Na záhon
nebo balkon předpěstovanou sazenici vysaďte až
v polovině května. Do té
doby hrozí noční mrazíky, které rajčata ani papriky nepřežijí, a o své
rostliny byste mohli
snadno přijít. Přejeme
dobrou úrodu. n
Jan Štoll

JAN ČERNÝ – JENÍK s.r.o.

Provádíme

Tomáš Majer
Tel. 774 571 774,722 576 906
tomas.majer@atlas.cz

čat je to maximálně do
hloubky dvou milimetrů,
semínka není potřeba zahrnovat hlínou. Dobré je
nechat semínka před zasazením 24 hodin provlhčit, třeba na mokrém
papírovém ubrousku.
Vyschlá semínka nasají
vodu, která nastartuje
proces klíčení.
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 vykoukne 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 výsledky po týdnu. Pro srovnání, při 15 stupních
paprika klíčí 25 dní a rajče
dva týdny. Při nižší teplotě paprika nevzejde
vůbec, rajče až za 40 dní.
Důležité je, aby byla tep-

Foto: pxhere

Kdo si chce letos
pochutnat na vlastních paprikách
a rajčatech ze zahrádky, má nejvyšší čas začít
s výsevem. Pěstování zeleniny ze
semínek není
žádná věda. Poradíme, jak na to.

Další informace na 603 254 825
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Jaro přichází do zahrad
i na vaše balkony

Co je vhodné v tuto
dobu sázet?
V posledních letech,
kdy teploty během letních měsíců jsou velice
vysoké a srážky podprůměrné, je jaro díky nižším teplotám a vysoké
půdní vlhkosti ideálním
obdobím pro výsadbu většiny rostlin, které díky
vhodným podmínkám
dobře zakoření.

Foto: Gardenpark Jeneč (4x)

Nedaleko Prahy 6,
v Jenči, sídlí
zahradnické centrum Gardenpark.
O tom, co svým zákazníkům nyní na
jaře nabízí, hovoříme s vedoucím
Ing. Miroslavem
Zápotockým.

Co svým zákazníkům
nyní na jaře pro jejich
zahrady nabízíte?
U nás v zahradnické
prodejně najdete prakticky vše. Nabízíme široký sortiment
okrasných i ovocných
rostlin, včetně těch netradičních. Na ploše
10 tisíc m2 najdete téměř
100 tisíc položek, které
zahrnují cibuloviny, trvalky, letničky, semena,
substráty, mulče, nářadí,
nádoby, dekorace, keramiku, kameny, drtě, hnojiva, 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 dospělé. Nabízíme i mož-

Zahradnické centrum Gardenpark nabízí široký sortiment
zboží, který potěší každého zahrádkáře
posledních let. Bylinky
lze doplnit pro zpestření
i několika rostlinkami
stáleplodících jahod.

potěší nejen oko, ale i žanost doručení zakoupeného zboží naší dopravou. ludek. Záhonek s kořením a bylinkami se vejde
i na menší zahrady, balCo by každá zahrada
kon či okno v kuchyni.
měla mít?
Zákazníkům můžeme naCo takzvaně letí?
Každá zahrada by měla bídnout až 70 druhů bylimít vlastní koutek, který nek, které jsou hitem

Najdou u vás zákazníci
také poradenskou
službu, v jakém
rozsahu?
V naší prodejně jsou zahradníci s mnohaletou
praxí, kteří jsou schopni
zdarma poradit s výběrem rostlin i s koncepcí
celé zahrady. Poskytujeme i poradenství v oblasti nemocí rostlin.
Často se nám stává, že zákazníci 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 pohodlným parkováním.
Máme otevřeno denně
včetně víkendů od 8 do
18 hodin. Dále je možné
nás kontaktovat na
tel. 601 212 012 nebo na
zahradnictvi@gardenpark.cz. Více informací na
www.gardenpark.cz. n
PR
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12 cestování

Romantická plavba po kanálech.
Čím vás potěší italské Benátky?

ozmáčené baráky,
které zvenku vypadají, že v nich snad nikdo
nemůže bydlet. Tak to byl
asi můj první dojem z Benátek (Venezie). Tohle
město leží na severu Itá-

lie a dostanete se sem
vlakem asi za 13 hodin
anebo letadlem přibližně
za tři hodiny.
Jakmile se ocitnete
v centru města, dýchne
na vás pohodovou atmo-

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 večerních a pozdějších hodinách rušný noční život.
Jeden úžasný moment
nastal, když Benátkami
projížděla živá kapela na
lodi. To byl opravdu nezapomenutelný zážitek.
Evokoval bezstarostnost
a tamější atmosféru, která vyjadřuje klid, odpočinek a pohodu. To je něco,
co si z Benátek budete
pamatovat. n
Šárka Turčeková
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sférou a přímořskou vůní.
Voda protéká centrem
města a ulicemi, takže
se lodí podíváte úplně
všude. Můžete se projet
lodičkou historickým
centrem a okukovat starodávné budovy. Ty doopravdy vypadají navlhle.
Voda pohltila dávno jejich
základy. Jinde, kde jsou
na suchu, vypadají budovy zachovaleji. Je tady
možnost projet se buď romantickou lodičkou ve
dvou, nebo v malé skupince, což vás bude stát
jestli chcete ušetřit, můklidně až 3000 korun. Ale žete si koupit lístek na
loď (vaporetto), která má
jasnou trasu a slouží jako
veřejná MHD. Tam už zaplatíte přiměřenou cenu.
Když zkusíte Benátkami projít suchou nohou,
rozprostře se před vámi
skoro labyrint různých
uliček. Některé vypadají
opravdu osamoceně až
děsivě, jiné romanticky
jak z pohádky nebo z historického ﬁlmu. Uličky se
proplétají přes malé mosty, které se klenou nad
zatopenými ulicemi.
Po cestě potkáváte restaurace s výběrem italských specialit. Na každém rohu si můžete navíc
Foto: Šárka Turčeková 2x

Ulička, most, zmrzlina, pizza, ulička,
další ulička a potom pro změnu most.
Tak nějak vypadá procházka Benátkami.
Toto romantické místo láká k návštěvám turisty z celého světa. Město má
přes den pokojnou atmosféru. V noci
ožije a vybízí k bujarému radování.

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:
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Kontakt:
web: www.pkholding.cz
e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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G Manažer zakázky
G Bezpečnostní pracovník ostrahy
obchodních řetězců
G Zásahová skupina
G Pěší patrola
G Recepční
G Vrátný/pochůzková činnost
G Strážný/detek$v
G Ostraha objektů
G Ostraha logis$ckých areálů
G Ostraha staveb

Městský vůz

Renault CLIO

Od 226 900 Kč
S rádiem a klimatizací
5 let záruka Renault
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Smluvní záruka Renault
5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CLIO: spotřeba
4,0–5,2 (l/100 km), emise CO 2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro
homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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Renault doporučuje
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Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na úspěšném patentu

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.

KoMerČní prezenTace

K

dyž před rokem na
jaře představoval tým
společnosti RIOCATH
v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd prototypy
revolučních urinárních
katetrů, mezi odborníky,
ale i pacienty to vyvolalo
veliký ohlas. Jednoduchost a genialita prvotního nápadu vyvolala
nadšená očekávání a otevřela dveře na špičková
vědecká pracoviště.
„Doktor Svoboda přišel
s ideou revolučního technického řešení a hledal
pracoviště, které mu pomůže jeho vynález převést do funkčního
prototypu. I když jde
o téma, jež není pro
ÚOCHB typické, naše
Vývojové centrum, sdružující mnoho odborností,
mu dokázalo pomoci. Je
pro nás velmi potěšující,
že můžeme pomáhat tomuto skvělému vynálezu, který by mohl
ochránit statisíce pacientů od infekcí a dalších
zdravotních komplikací,“ hodnotil už tehdy
princip RIOCATH zástupce ředitele Ústavu
organické chemie a biochemie prof. Ing. Martin
Fusek, CSc.
RIOCATH katetry jsou
opravdu revoluční. Oproti
současným hadičkám,
které se různým způsobem zavádějí do těla, mají
RIOCATH katetry dvě
hlavní výjimečné vlast-

nosti. „Při používání
RIOCATH mechanismu se
katetr netře o okolní prostředí a udržuje ve své původní poloze všechny
drobné částice, se kterými
se setká. Zabraňuje tím
případnému poškození
tkání a následnému zjizvení. Stejně tak důležité
je, že se RIOCATH katetry
vybalují zevnitř a část katetru, která se dostane do
styku s mikroby na začátku 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 unikátnost patentovaného
mechanismu MUDr. Miroslav 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 pacienty, kteří se sami cévkují několikrát denně,
například paraplegici
nebo pacienti s degenerativními chorobami postihujícími nervový systém.
„Riziko zavlečení infekce
je u nich naprosto zásadní. Pokud to musí
dělat několikrát denně,
zákonitě se nemohou vyhnout infekci,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří
Hoch, CSc., přednosta
Chirurgické kliniky II. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Prvním dostupným výrobkem postaveným na

MUDr. Miroslav Svoboda, předseda představenstva
RIOCATH GLOBAL a.s. a spolutvůrce patentovaného
vynálezu
patentovaném mechanismu RIOCATH budou
rektální rourky pro kojence, kteří trpí břišními
kolikami. Přibližně za dva
měsíce by se tyto produkty měly jako první
pomoc pro miminka objevit v prodeji. Urinární katetry se právě certiﬁkují
jako zdravotnické prostředky a jsou před klinickými zkouškami. Nyní,
těsně před uvedením prvního výrobku na trh, připravila skupina
RIOCATH jedinečnou příležitost, díky níž získá aktiva pro další rychlý rozvoj
společnosti a dalších produktů. Nabízí totiž občanům a ﬁrmám z České
republiky a Slovenska
možnost nakoupit akcie
ovládané společnosti
RIOCATH FNDB a.s., která
se bude podílet na rozvoji
jednotlivých projektů. Potenciální majitelé akcií

společnosti RIOCATH
FNDB a.s. (www.fndb.cz)
mají v tento okamžik
šanci podílet se na rozvoji
tohoto jedinečného projektu, postaveného na českém patentu, a zároveň
se podílet i na budoucích
ziscích z toho plynoucích.
Dodejme, že za bezpečných podmínek garantovaného ročního zisku 5 %
a možnosti odprodat zpět
akcie za pořizovací cenu
kdykoli v průběhu příštích 42 měsíců. Už na začátku února byla prodána
1. etapa akcií společnosti
RIOCATH FNDB a.s.
Zájem tehdy předčil očekávání, protože 1000 akcií
bylo prodáno během jediného dne.
„Po dokončení klinických testů urinárního katetru a jeho uvedení na trh
vzroste odhadovaná hodnota společnosti na desítky milionů eur. Mimo
urinární katetry lze princip využít u velkého
množství dalších aplikací,
na kterých ﬁrma již v současné době pracuje, ve většině případů těchto dalších
zdravotnických prostředků jde o aplikace s nemalým tržním i léčebným
potenciálem,“ vysvětluje
význam patentované
technologie RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka Ph.D.,
člen představenstva
RIOCATH GLOBAL a.s.,
odpovědný za problematiku ochrany duševního
vlastnictví. n PR
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NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
FOTO JE POUZE ILUSTRAČNÍ, ZA CHYBY VZNIKLÉ V TISKU NERUČÍME

12,80

8,95

21,90

15,90

25,211$9$ę(1

=/$732/20Î(1

=/$768ġ(1.<

Derby, Esíčka, Koka, 180g, 220g

&2&$&2/$
)$17$635,7(

9,90

13,90
&2&$&2/$
)$17$635,7(

100g

hořké, mléčné, 100g

18,95

18,99
Î2.23,ġ.27<

.2/21'$
2ęġ.2Î2.2/'29

0$5*27
0$5*27(;27,&

19,90

7,90

14,90

%$11<

=05=/,1$935ġ.8

více druhů, 147g

3,ġ.27<
240g

v čokoládě, 45g

90g

33,50

čokoládová 72g, vanilková 66g

6/$'.&21'
=$+8ġ7Ü10/.2

4,00

410g

Z

5,80

20,50

29(6169$Î,1.$

87,90

3,67&,(
35$ľ(162/(1

.$&+1356$62869,'(

36g-40gg
FAMMILKY

0,33l sklo

60g

530g

89('(1&(1<3/$79Î(71Ü'3+

/,17(2WRDOHWQ¯SDS¯UYUVWY¿
8 rolí, cena za 1 roli
MELITRADE

inzerce

rton

ka
5+1

MA
DAR

140g

0,5l

