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Začalo to v Anglii
V Anglii ve třicátých letech vlastnili auta
a motocykly pouze lidé, kteří na to měli dost
peněz. Poněvadž každý zámožný člověk měl
svého šoféra, který se o auto či motocykl staral,
byla všechna tato vozidla v bezvadném stavu.
Tou dobou byla však auta vyrobená počátkem
století pro ně k běžnému používání již stará. Jak
je známo, Angličané jsou velmi konzervativní,
a tak i když si kupovali auta nová, starých
a zachovalých se nezbavovali. Jako první na
světě začali pořádat jejich výstavy a závody.

Dodnes se například jezdí závod Brighton –
Londýn, ve kterém však mohou startovat jen
vozidla vyrobená do roku 1904. Po Anglii se
sběratelství postupně rozšířilo i do dalších zemí.

Může za to film
K natáčení filmu „Dědeček automobil“
v padesátých letech, potřebovali filmaři stará,
autentická auta. Akci zapůjčení zorganizoval
zakladatel veteránismu a prvního Klubu his-
torických vozidel v Čechách, ing. Karel
Kubíček z Prahy.

Sběratelství je vášeň

Myslíte si, že ten, který vás občas pozve
na skleničku či vám poseká trávu na
zahradě, v případě nutnosti půjčí dvě
vajíčka, která vám chybějí na obalení
řízku? Můžeme se v názorech roz-
cházet, ale hledat ideálního souseda
v koloniích vilek, rodinných domků či
v panelá kových domech je stejně
obtížné, jako hledat ideální tchýni.
Nicméně asi budete souhlasit, že dobrý
soused je ten, který vás neobtěžuje,
neúkoluje, moc toho od vás nechce
a hlavně se vám neplete do života.
Abychom se však dopídili alespoň
nějakého názoru, zeptali jsme se
v jedné obci, kterou pro jistotu nebude-
me jmenovat, stejně jako dotazované,
jaký by podle jejich názoru měl být ide-
ální či alespoň dobrý soused. A víte, co
nám vyšlo? 
Ostatně posuďte sami:

Neměl by zbytečně obtěžovat ani se
vnucovat, natož nás plísnit, že naše listí
zase spadlo na jeho zahradu a on ho
musí uklízet. 

Neměl by nás žalovat (kdekoliv), ani
na nás halekat, že náš pes chodí čůrat
právě před jejich vrátka, případně
k jejich plotu.

Když pořádá nějakou oslavu, aniž by
nás pozval, mohl by nám to předem
oznámit, abychom mohli jít do kina. Ale
i tak by se měl chovat slušně, tiše
a alespoň hodinu po půlnoci s oslavou
končit. To vše pochopitelně jen
o víkendech, ve všední dny poněkud
dříve.  
Bylo by toho pochopitelně více, co by
mohlo znamenat mít dobrého souseda,
nicméně se domníváme, že vše záleží na
lidech samotných. Lze se domluvit, tole-
rovat, přizpůsobit a navzájem si zpříjem-
nit bydlení. Jen nesmí chybět dobrá
vůle, a té se bohužel mnohdy i mnohde
nedostává. (kt)

Jaký to je dobrý
soused?  

Četnické humoresky je váš námět, či přímo
vaše dítě, můžete prozradit, jak jste na ten -
hle skvělý nápad zobrazit četníky první
republiky vůbec přišel?  
Letos je tomu právě dvacet let, kdy jsem se
v rámci svých vysokoškolských studií začal
zajímat o československé četnictvo. Je třeba
říci, že předlistopadový režim na četníky hle-
děl jako na složku bezostyšně střílející do hla-
dových dělníků. Já jsem tehdy začal studovat
vývoj organizace a činnost četnického sboru
na našem území. Tomuto tématu jsem se
věnoval ve své diplomové práci na Právnické
fakultě UK Praha. Během svých vědeckých
bádání jsem nashromáždil úžasné množství
materiálu o činnosti četnictva, které mi doslo-
va učarovalo tím, jak efektivně pracovalo.
Proto jsem o četnictvu napsal řadu pojednání

v odborných časopisech. Po roce 1989 totiž
málokdo, včetně mých kolegů policistů,
věděl, jaký je rozdíl mezi policií a četnictvem.
A když jsem počátkem devadesátých let začal
spolupracovat s Českou televizí coby odborný
poradce v oblasti kriminalistiky a policejní
historie, napadlo mne, proč filmově nezpra-
covat případy řešené v meziválečném období
četnictvem. S uvedenou myšlenkou jsem
v roce 1992 oslovil režiséra Antonína
Moskalyka. Pan režisér znal četníky ze svého
dětství. O tom, jak seriál vznikal, jsem napsal
jednu ze svých knih o četnících s názvem
Humoresky vážně, kterou vydalo v roce 2007
nakladatelství Pragoline.
Pokračování rozhovoru Jana Kotrby
s Michalem Dlouhým najdete v příštím
čísle NR, které vyjde 7. srpna.

Pan plukovník většinou chodí v civilu, ale má i slavnostní současnou uniformu, avšak na
besedy, kterých absolvuje ročně několik desítek, si obléká dobovou prvorepublikovou unifor-
mu. Obě mu sluší, ale ta, kterou nosívali četníci z jeho humoresek, budí jakýsi větší respekt.
Jak jistě tušíte, pan plukovník je odborníkem přes četnictvo a to také bylo tématem našeho
rozhovoru nejen o Četnických humoreskách, ale i o jeho publikační činnosti. Rád nám odpo-
vídal na naše otázky a z každé jeho odpovědi cítíte, jak tohle téma ovládá a jak jím žije. 

Hovoříme s plk. JUDr. Michalem Dlouhým, autorem knih i televizních příběhů

Stará auta pro nás mají kouzlo a svým půvabem nás vracejí do starých, klidnějších dob

KLÍČANY – Vísku, vzdálenou pouhých sedm kilometrů od severní hranice Prahy, dříve
protínala mezinárodní silnice E55 Praha – Drážďany. Dnes je v její blízkosti dálnice D8
a z důležité dopravní tepny se stala silnice II. třídy. Provoz v obci však klidnější není.
Zdejšímu zastupitelstvu se ale podařilo řešit dopravní situaci průlomovým způsobem.

My se tady nehádáme

O historii Klíčan toho nevíme
mnoho. Jen to, že první písemná
zmínka pochází z roku 1380. Zdejší
kronika byla ukradena a místo kro-
nikáře je neobsazené. Nejstarší
dochovanou stavbou je zvonice
z roku 1774. V té době bylo v okolí
pouze několik statků. Během více
než tří set let vznikla v jejím okolí
vesnice se 114 domy, ve kterých žije
308 obyvatel. Zvon v kapličce se
bohužel nějakému „schánčlivému
občanu“ líbil natolik, že ho odcizil.

Jak se žije v Klíčanech
Starosta obce, pan Václav Nováček,
je ve funkci první volební období,
tedy od listopadu 2006. Nahradil
svého předchůdce, který Klíčanům

starostoval dvanáct let. Úřad zvládá při
zaměstnání a svou funkci komentuje slovy:

„Někdo to dělat musí.“ Spolupráci
v zastupitelstvu si ale pochvaluje: „Na rozdíl
od mnoha obcí, my se tady nehádáme, exis-
tuje tu velmi dobrá spolupráce a to se mi na
tom líbí. Sekery na sebe nebrousíme.“
Během krátké doby se podařilo vystavět
dětské hřiště a částečně zrekonstruovat
mateřskou školku, která má nyní kapacitu
24 dětí. V budově, která je stará sto let,

bývala dříve škola. Vzhledem k jejímu stáří
však vyžaduje neustálé a nemalé investice
do oprav. V rámci úspor energií chce obec
žádat o dotace na zateplení celé budovy. 
Loni také zažádali o dotace z Evropské unie
na opravy a vybudování nových cest.
V současné době probíhá výběrové řízení.
Realizace se chystá v letošním a příštím roce. 
O pěkný vzhled obce se stará „údržbářská
četa“, která má dva pracovníky. Sekají trávu
na obecních prostranstvích a starají se
o pořádek. Pro tříděný odpad jsou v obci
dvě sběrná místa, na kterých jsou kontejne-
ry na plasty, papír a sklo. Lidé si už na tří-
dění zvykli. 

DUCHOVNÍ OTEC ČETNICKÝCH
HUMORESEK

Plukovník JUDr. Michal Dlouhý v dobové uniformě četníků první republiky

Jaroslav Svoboda ve své knize „Veterání, na start“ kompletně popsal začátky veteránismu 

Nejstarší dochovaná stavba je zvonice z roku 1774

KLÍČANY

ODOLENA VODA – „Sběratelství je výrazem posedlosti vlastnit něco, abych mohl
neustále pobývat u proměnlivého a rozrůstajícího se cíle své touhy.“ To je úvod knihy
„Veteráni na start“ od Jaroslava Svobody. Kniha plná dobových fotografií nás zavede
ke kořenům sběratelství historických vozidel a seznámí s atmosférou závodů, které od
roku 1960 v Čechách a na Moravě pořádaly kluby historických vozidel. 

pokračování na str. 4

pokračování na str. 4



Ženy se často koupou v rybnících a ře kách,
u kterých není sledována kvalita vody.
Jaká nebezpečí z pohledu gynekologa na ně
číhají?
Každá žena dobře zná své potenciální
intimní problémy. Jsou velmi individuální.
Pokud žena ví, že trpí často opakovanými
poševními záněty, může koupel v ri zi kovém
prostředí tyto problémy výrazně zhoršit.
Oproti tomu ženy bez „zátěže“ jsou na tom
výrazně lépe. Pokud jde o problémy z po -
hledu gynekologie, většinou jim taková kou-
pel neuškodí.
Stejně však nemohu takovéto potenciálně
rizikové chování doporučit. V ne hlí da ných
lokalitách se mohou vyskytnout celé řady
nebezpečných mikroorganizmů v množství
nebezpečném nejen z pohledu gynekologa.

Jak mají postupovat, když se objeví problé-
my, a které to mohou být?
Nejčastěji se vyskytujícím problémem spo-
jeným s parným létem je kvasinková infekce
zevního genitálu a pochvy. Klasickými pro-
jevy jsou zarudnutí, svědění, pálení a hojný,
zpočátku vodovitý, později bílý hrudkovitý
výtok z pochvy. 
Tyto problémy lze řešit v lékárně volně pro-
dejnými preparáty (např. Canesten, Gyno-
Pevaryl). Zcela jistě poradí i lé kárník.
Pokud tato „samoléčba“ zůstane po několi-
ka dnech bez efektu, je na místě konzulto-
vat svého gynekologa. S výhodou lze použít
i preventivní preparáty (i pro dlouhodobé

použití) – Fermalac vaginal, Tan tum
Rosalgin, Feminella Vagi-C,
Femisan.
Vzhledem k dostupnosti adekvátní
pre vence léčby akutních ošetření
v letních měsících v gynekologických
ordinacích nepřibývá. Jistě je to
i efekt dobré informovanosti žen...

Na naše dotazy odpovídala
MUDr. Libuše Břešťáková, gynekolo-

gická ordinace Uhříněves
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Chcete prodat byt? Pomůžeme vám.  
Tel.: 776 070 840

Pronajmu prodejnu se zázemím včetně pří -
slušenství. Vrchlabská 25/7, Praha 9, Kbely.
Tel.: 286 850 060

Chcete vlastní bydlení? Nabízíme hypotéku
až 120 % odhadní ceny. Splatnost až 30 let.
Tel.: 603 526 208

Letecká firma přijme ihned frézaře 
na CNC frézku. Inf. podá sl. Volšičková.
Tel. : 315 724 548.

Nebankovní zaručená půjčka pro vás bez
poplatku. Rychlé vyřízení a dále půjčka bez
registru vyřízení a vyplacení do 48 hod. Tak
neváhejte a volejte 725 716 115.

Nevíte si rady s revitalizací bytového
domu? Pomůžeme financovat! Zavolejte
tel.: 603 526 208

Prodám elektrický motorek vhodný na gri-
lování, postel, garážová vrata a podobně,
990 Kč, Vrchlabská 25/7, Praha 9, Kbely. 
Tel.: 286 850 060
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ĎÁBLICE
24. 7. – 10.15 hod.
Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty – hvězdárna Ďáblice, vstupné
dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

28. 7. – 10.15. hod.
Měsíc u krejčího – pohádka, hvězdárna
Ďáblice, vstupné dospělí 20 Kč, děti
10 Kč.

29. 7. – 10.15 hod.
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici –
pohádka, hvězdárna Ďáblice, vstupné
dospělí 20 Kč, děti 10 Kč. 

30. 7. – 10.15 hod.
Hvězdárna, dalekohledy, pozorování –
hvězdárna Ďáblice, vstupné dospělí
20 Kč, děti 10 Kč.

31. 7. – 18.30 hod.
Zatmění Slunce, Měsíce a příbuzné úkazy
– přednáška ing. Václava Přibáně, hvěz-
dárna Ďáblice, vstupné dospělí 30 Kč,
děti a důchodci 15 Kč.
Pozorování oblohy dalekohledy – hvěz-
dárna Ďáblice.
Každé Po – Čt 11.00 – 12.00 hod., 13.30 –
15.30 hod., mimo 1. 7., 3. 7. a 31. 7.
Přístupné bez objednání.

KLECANY
26. 7. – 9.00 – 18.00 hod.
Pletení košíků z novinového papíru –
kurz, lektorka N. Marčanová, koná se
v prostorách MÚ Klecany, cena 250 Kč
+ spotřebovaný materiál (lepidlo a bar -
vy), staré noviny a svačinu s sebou.
Pozn.: Jestli máte zájem o některý
z kurzů, přihlaste se co nejdříve. Kurz se
bude konat, jen pokud se sejde min.
5 účastníků. Přihlásit se můžete na
tel. 284 890 873 po 19. hodině nebo
e–mailem na adrese Info@pravy-hra-
dec.cz. Písemnou přihlášku můžete vhodit
do schránky na městském úřadě. Elek tro -
nickou přihlášku najdete na našich inter-
netových stránkách www.pra vy-hradec.cz 

KOSTELEC NAD LABEM
26. 7. – 10.00 hod.
Oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasi-
čů v Kostelci nad Labem – na programu je
výstava a ukázky historické i moderní
techniky, netradiční hasičská soutěž, slav-
nostní křest rekonstruovaného vozidla,
náměstí Komenského, výstava historic-
kých materiálů – budova radnice.

LÍBEZNICE
4. 8. – 18.30 hod.
Magická esa – „copperfieldovské“ iluze
mistra světa ze Světového poháru bavičů,
iluzionisty Pavla Kožíška, účinkují Pavel
Kožíšek, Martina Poulíčková, Zuzana
Rosáková, Martina Dvořáková, taneční
skupina Magic Girls, Electric Men a další.
Divadlo kouzel, vstupné 250 Kč. 

NERATOVICE
24. 7. – 12. 8. 
Jak se žilo v Mlékojedech – Mlékojedy
v dobových fotografiích, výstava, 1. patro
Společenského domu, otevřeno Po – Pá:
9.00 – 16.00 hod. a v době provozu SD.

24. 7. – 12. 8.
Kreslený humor Jana Matury – výstava,
foyer Společenského domu, otevřeno
Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod. a v době provo-
zu Společenského domu.

24. 7. – 21. 30 hod.
Speed Racer – film USA o rychlosti, český
dabing. Přístupno, vstupné 80 Kč, letní
kino.

27. – 28. 7. – 21. 30 hod.
Hancock – film USA, nešťastný a zahořklý
hrdina má špatnou pověst sukničkáře,
vede život ve stylu rockové hvězdy.
Jednoho dne si začne románek s ženou
v domácnosti.

29. – 30. 7. – 21. 30 hod.
Sex ve městě – film USA, zpracování
úspěš   ného televizního seriálu o čtveřici
New yor čanek a jejich milostných eska-
pádách. Přístupné od 12 let. Vstupné
80 Kč, letní kino.

31. 7. – 21. 30 hod.
Clona – film USA, horor, smrt může být
začátek. Přístupné od 15 let. Vstupné
80 Kč, letní kino.
Pozn: Letní kino promítá za každého
počasí. Začátky představení po setmění
cca 21.45 hod. Pokladna kina otevřena
v hrací dny 1 hodinu před začátkem před-
stavení. 

ODOLENA VODA
24. 7. – 1. 9.
Athos – aneb ženám vstup zakázán –
výstava fotografií Martina Hvězdy
z mniš ského autonomního státu v Řecku.
Minigalerie, otevřeno každý čtvrtek
15.00 – 17.00 hod. nebo po telefonické
dohodě na telefonu: 603 268 206.

PANENSKÉ BŘEŽANY
26. 7. – 8.00 hod.
Rally cross mopedů a babet – 9. ročník
závodů, zápis účastníků 8.00 – 9.00 hod.
na náměstí, startovné 100 Kč, od 20.00
hod. taneční zábava.

26. – 27. 7.
Svatoanenská pouť – pouťové atrakce na
návsi, občerstvení zajištěno.

VELTRUSY
24. 7. – 16. 9. od 9.00 do 16.00 hod.
Prohlídka historických skleníků a za -
hrady s průvodcem – výklad o historii
zámku, parku, prohlídka unikátních
funkčních skleníků s kanálovým vy -
tápěním a květinovým sortimentem,
doloženým od 18. stol., ukázky pěsteb-
ních postupů a par  kových úprav. Doba
prohlídky 60 min., zavírací den – pon-
dělí, otevřeno út – ne 9.00 – 11. 00 hod.
a 13. 00 – 16. 00 hod., vstupné 40 Kč,
snížené vstupné 20 Kč.

24. 7. – 31. 10. 
Historické kočárky a hračky – výstava,
otevřeno út – ne 9.00 – 12.00, 13.00 –
16.00 hod., zámek.

24. 7. – 31. 10. 
Nehybnost doteku – výstava obrazů, pas-
telů a kreseb M. Frindy, zámek.

VĚTRUŠICE
26. 7. – 20.00 – 1.00 hod.
Taneční zábava ve stanu – koná se pod
střechou velkého stanu na fotbalovém
hřišti, tedy i při nepřízni počasí. Pivo,
limo, dobrůtky, tombola, zahraje country
kapela Nárazník, vstupné 40 Kč.

Změna programu vyhrazena

POZVÁNKA

1878 2008

Sbor dobrovolných hasičů 
Kostelec nad Labem

Program oslav v sobotu 26.7.2008
10:00 - 11:00 slavnostní členská schůze na radnici
13:00 - 17:00 výstava historické i moderní techniky 

na náměstí Komenského
13:15 - 13:30 ukázka historické techniky 
13:00 - 17:00 výstava historických materiálů v budově 

kostelecké radnice
14:00 - 17:00 Kostelecký kýblšpric – netradiční hasičská soutěž
17:00 - 17:20 slavnostní křest rekonstruované CAS 32 - T148
17:20 - 17:30 vyhodnocení soutěže

www.sdh-knl.tym.cz

Typ osmička
To je perfektní silueta s okrouhlými boky,
rameny a štíhlým pasem. Pokud jste maji-
telky tohoto šťastného morfologického
typu, noste vše dle vlastní fantazie. Vy
můžete zvolit jakýkoliv styl, femme fatale,
sexy, sportovní, vám je dovoleno prostě
vše. Styl tohoto léta je charakteristický
pruhy, mnohobarevností, nepravidelností
a maxi motivy.

Typ kruh
Jste kulatá a vaše kulatost je přítomna na
celém vašem těle. Vyhněte se plavkám,
které vás mohou ostaršit. Zdůrazněte své
ženství. Vyberte si plavky lehounce nařa-
sené s vhodně umístěným nabíráním, tva-
rované, z materiálu, který zeštíhluje. Prin -
cesový střih nebo střih přestřižený pod prsy
je pro vaši siluetu příznivý. Nenoste plavky
příliš těsné. Příliš svírající elastický mate -
riál dá nepěkně vyniknout bříšku a faldí -
kům. Zvolte dekolt do véčka a diskrétní
barvy, výborná je černá. Vyhněte se velkým
pestrým květinovým vzorům.

Obrácená pyramida
Vaše silueta je charakterizována úzkými
boky a širokými rameny, jste tedy spíše
maskulinním typem. Využijte všeho, co silu-
etu zženští, výstřih do véčka, dvoudíl né
bikiny, vyztuženou podprsenku bez
ramínek nebo s rafinovaně úzkými ra -
mínky. Siluetu vyváží příčně pruhované
pareo přes úzké boky nebo stejně vzoro-
vané šortky.

Silueta přesýpací hodiny
Je velice podobná ideální osmičce, jen je
méně jemná, spíše svalnatá a sportovní.
Její nositelky si mohou rovněž dovolit nosit
vše. Buďte ženská a sexy. Nahá záda, jemná

ramínka, odvážně vykrojené kalhotky
a pod prsenka zdůrazňující poprsí jsou vaší
devizou a silnou zbraní.

Typ pyramida
Je obvyklý u latinskoamerických žen, silue-
ta je charakteristická úzkými rameny, ši -
rokými boky a stehny. Důležité je najít

správné plavky, kterými se opticky rozšíří
vršek těla, například zřasením vršku pod-
prsenky. Po hrajte si s výstřihem a vyhněte
se příčným pruhům na spodním díle pla-
vek. Pareo pomůže zakrýt širší proporce
boků. Stejný efekt budou mít šortky, ne
však příliš elastické nebo nařasené.

Oválná silueta
Je podobná typu pyramida, s  oválnými
rameny a méně širokými boky. Ideální
plavky budou tedy podobné, s důrazem na
rozšíření horní části siluety, výrazným tva-
rem podprsenky a potlačením spodní části
plavek, které by měly být vykrojené. Od
bříška odpoutáte pozornost zdůrazněním
horní části plavek perlami, volány a vý raz -
nějšími doplňky.

Obdélníkový typ
Ramena a boky jsou stejně široké, pas je
nevýrazný. Morfologie postavy je unisex,
s málo výraznými křivkami. Strategie pro
výběr plavek spočívá především ve zvý -
raznění siluety, tedy ve zúžení pasu
a zdůraznění křivek. Preferujte jednodílné
plavky s geo metrickými motivy, které vzbu-
dí dojem zvýrazněné siluety. Podobně
působí i prouž ky. Siluetu zúží i korzetové
plavky. Zazáříte v plavkách glamour stylu
50. let. Zrušte svou obdélníkovou siluetu
využitím trojúhelníkových tvarů plavek.
Vyhněte se všemu, co je čtvercového tvaru,
například výstřihům tohoto typu.

Ať se však obléknete do vody a na pláž
jakkoliv, největší důraz klaďte na odpo -
činek, vnímání letní atmosféry u vody,
chladivých a osvěžujících vln, plavání
a slu nění, báječným letním drinkům, své
rodině, přátelům či povrchním, ale tak
osvěžujícím letním flirtům, vábení a lás -
kám. Krásné léto!

Hana Michaliková

Jak vybrat plavky?

Gynekologická rizika koupání

Jak na to, abyste si koupili ty správné plavky? Většinou stačí dát na subjektivní dojem,
že vám tyto padnou a další ne. Někdy jsou ale pocity smíšené a nemůžete přijít na to,
který úbor je ten nejlepší. A přesně pro tento případ přinášíme několik rad, jak nalézt
plavky podle typu vaší postavy.

Plavky doplňkem krásné siluety

Koupání v rybníku i řece může kromě osvěžení způso-
bit nepříjemné infekce



To byl začátek vzniku Sboru kosteleckých
hasičů, který po celých 130 let vyvíjí činnost
a který je od té doby významným pomocníkem
pro všechny občany v případě požáru nebo
jiných mimořádných událostí či krizových
stavů – např. povodní. Dnešní členská základ-
na (celkem 27 osob) je menší než při založení
sboru, nicméně to neubírá na kvalitě
a akceschopnosti naší zásahové jednotky. Ta je
zajištěna nejen pravidelnými školeními, proto-
že nároky na člena dobrovolných hasičů se
neustále zvyšují, ale i stále se rozšiřujícím
technickým vybavením. 
Velikou podporu mají hasiči u svého zřizova-
tele, města Kostelec nad Labem, které pro-
střednictvím zastupitelstva a místního starosty
pana Josefa Chalupy, podporuje jednotku ve
všech směrech. Další výraznou podporu
nacházíme v poslední době i u několika míst-
ních sponzorů a sou kromých osob. Díky nim
přibyla v roce 2006 do naší výbavy dýchací
technika, v roce 2007 jsme mohli začít
s úpravami a přestavbou přiděleného cister-
nového vozidla CAS 32 TATRA 148, sponzor-
sky jsme získali i motorový člun a další vyba-
vení. Co se týká samotných zásahů, je naše

jednotka v rámci integrovaného záchranného
systému zařazena ve třídě JPO III
s působností mimo obec. K výjezdu nás volají
jako druhý sled po profesionálech, z čehož
vyplývá četnost výjezdů, zvláště mimo obec.
Každoročně vykonáme 20 – 30 zásahů, pokud
ovšem nedojde k mimo řádným událostem,
jako např. při povodních v roce 2002 i v roce
2006, kdy jsme zasahovali také v mnoha okol-
ních obcích. Za tyto záslužné práce byla naše
jednotka oceněna i od ministra vnitra. 
Je samozřejmé, že naší činností není jen práce
při požárech a jiných krizových situacích, ale
i práce na údržbě požární techniky, hasičské
zbrojnice a v neposlední řadě také prezentace
hasičů při kulturních a jiných událostech ve
městě. Někteří naší členové si také zkusili náro-
čnější soutěže pro hasiče, jako je např.
Memoriál záchranářů z Manhattanu či Výstup
na Domažlickou věž. Pravidelně se účastníme
hasičských soutěží pořádaných v rámci tradi-
čního „Srazu Kostelců“, který je setkáním
všech Kostelců. Velmi dobře znají hasiče
i místní děti. Ať už z akcí pořádaných pro dru-
žinu místní ZŠ, či z našich pravidelných a dětmi
velmi oblíbených Dětských dnů, které jsou plné

soutěží a odměn pro všechny zúčastněné.
Hojně navštěvované je také Rozloučení
s prázdninami na konci srpna, kdy si malí i velcí
mohou prohlédnout techniku naší jednotky, ale
i některých profesionálních sborů. Návštěvníci
oslav 130. výročí založení sboru budou mít
možnost např. zhlédnout soutěž hasičských
družstev nazvanou „Kostelecký kýblšpric“
nebo si budou moci prohlédnout ukázky sou-
časného vybavení kosteleckých hasičů, připra-
vena bude i výstava historických materiálů. atd.
Podrobný program naleznete v pozvánce na str. 2

Členové SDH v Kostelci nad Labem

Tvořivé odpoledne
KLECANY – Ani v čase prázdnin
a dovolených občanské sdružení Pravý
Hradec nezahálí. Třetí červencovou sobotu
bylo v zasedací síni městského úřadu živo.
Na výtvarné dílně se sešlo kolem dvaceti
žen, některé i se svými ratolestmi. Tentokrát
byly připraveny tři různé výtvarné techniky.
Výroba smaltovaného šperku – velmi efekt-
ní, časově nenáročná metoda, při které po

nasypání speciálního práškového smaltu na
podložku vhodného tvaru a následném
zapečení na plotýnce získáme náušnice,
sponky nebo přívěsky, které můžeme zdobit
korálky nebo vyrýváním ornamentů.
Zdobení triček – buď šablonováním (techni-
ka, při které se přes šablonu rozprašovačem
nanese na látku savo, pod šablonou látka
zůstane v původní barvě a „odsavený“
povrch barvu změní) nebo přímo malo-
váním barvami na látku. Na posledním sta-
novišti byl patchwork – technika, při které
sešíváním malých kousků látek získáme plo-
chu s geometrickými vzory. Používá se
k vytváření přehozů, ubrusů a polštářků.
Pod vedením zkušených lektorů odpoledne
rychle uteklo a i když „dílna“ měla končit
kolem 17. hodiny, ještě o hodinu později se
tu pilně pracovalo. Mnohé výrobky vypada-
ly jako výtvarná díla prodávaná v galeriích.
Příjemná tvůrčí atmosféra a radost z vlastní
vydařené práce, to jsou důvody, proč se
těšíme na další tvůrčí odpoledne.              (ls)

Pouťové oslavy
BAŠŤ – Druhý červencový víkend v Bašti se
tradičně nese v duchu pouťových oslav.
V jejich rámci se uskutečnil již 26. ročník
jízdy na mopedech a kolech „Tour de Bašť“
a fotbalový turnaj, kterého se zúčastnila
mužstva SK Bašť, Sokol Předboj, TJ Sokol
Měšice a Sokol Klíčany. Sobotní zápasy byly
zpestřeny utkáním baštěckých žen a mužů,
které mělo být fotbalové, ale občas připo-
mínalo spíše ragby, občas házenou. Děti se
vyřádily na pouťových atrakcích, pro starší
vyvrcholil sobotní program taneční zábavou
pod širým nebem. Tanečníky občas skrápěl
déšť, dobrou náladu však nezkazil. Nově byl
na program nedělních pouťových oslav

zařazen nohejbalový turnaj, do kterého se
přihlásilo deset tříčlenných družstev. Celý
nohejbalový turnaj se odehrál ve vytrvalém
dešti, finále fotbalového turnaje se pro
nepřízeň počasí ani neuskutečnilo. Snad
bude lepší počasí první víkend v září, při
posvícenských oslavách, na které vás srdeč -
ně zvou občané Baště.                Iva Cucová

Škola v novém
KOJETICE – Obec Kojetice provádí
v době letních prázdnin zateplení budov
základní a mateřské školy. Projekt je reali-
zován za finanční spoluúčasti EU. Obec
využila k podání žádosti o dotaci vyhlášení
třetí výzvy, kterou v prosinci 2007 vyhlásil
Státní fond životního prostření pro školy
a školská zařízení, v rámci prioritní osy 3 –
Udržitelné využívání zdrojů energie
z Operačního fondu životního prostředí.
V rámci projektu bude provedena výměna
oken a dveří, zateplení fasády budovy
a stropů. Realizace byla zahájena 1. červen-
ce 2008. Obecní úřad Kojetice

Boj se slimáky
KLECANY – Hájíte svou úrodu před sli-
máky? Sbíráte, solíte, řežete či sypete jedo-
vatými granulemi? Přesto máte po každém
dešti pocit, že zahrada tone v záplavě sliz-
kých tělíček? Přečtěte si, jak na to šli
v Klecanech.
Letošní invaze slimáků pustošila zahrádky
členů klecanského občanského sdružení
Pravý Hradec stejně, jako zahrádky všech
ostatních sousedů. Pravý Hradec však
vyznává ekologický způsob zahradničení
a do něj ani sůl, ani chemie nepatří. Proto
vymyslel řešení, se kterým vás seznámíme.
Představujeme vám Betty a MacDonalda.
Jsou to příslušníci výjimečného plemene
kachny domácí – indického běžce. Byli
zakoupeni v květnu pouze za účelem lovu
slimáků. Jednotliví členové se budou střídat

v jejich chovu na svých zahradách.
O indických běžcích a jejich chuti na sli-
máky jsme si předem ledaccos přečetli.
Přesto jsme zažívali velké napětí, zda je to
pravda. A Betty s MacDonaldem nezklama-
li! Žerou slimáky – a nejenom žerou, sli-
máci jim dokonce chutnají!
Do poloviny června vysbírali Betty
s MacDonaldem veškeré slimáky ze zahrád-
ky o rozměru 500 m2. Pak se Betty rozhod-
la, že se stane matkou. Literatura uvádí, že
indičtí běžci mají šlechtěním potlačen pud
sezení na vejcích. Betty ji asi nečetla, proto-
že sedí poctivě a urputně si svá vajíčka hájí
před každým vetřelcem. Přestože bychom jí
to moc přáli, bohužel to vypadá, že nic nevy-
sedí – čas se již nachýlil, a kachňata stále
nejsou. Ale ještě to nevzdáváme,
a každopádně se těšíme, že příště kachňát-
ka budou. Máte-li zájem o více informací
o indických běžcích, můžete se podívat na
chovatelské stránky pana Procházky:
www.chovprochazka.estarnky.cz. Pokud
chcete znát další osudy Betty, MacDonalda
a jejich vajíček, podívejte se na www.pravy-
hradec.cz. Alena Václavíková

Víkendové táboření 
MRATÍN – O tom, že je letní táboření
dobrodružstvím plným her, překvapení
a přírody, se o druhém prázdninovém víken-
du přesvědčili lidé z Mratína. Agentura pro
Mratín totiž připravila první ročník
Mratínského táboření. „Chtěli jsme být ori-
ginální a proto jsme tábor pořádali pro děti,
ale i jejich rodiče a přestože tábor trval
pouze přes víkend a pro mnohé jen pár
metrů od jejich domova, připravili jsme kla-
sický tábornický program, včetně bojovky
a psaní pohledů z tábora,“ vysvětluje oddílo-
vá vedoucí Martina Kvasničková. Na přání
samotných dětí chtějí mratínští napřesrok
tábor prodloužit alespoň na celý týden.     (ls)

Pohádkový les 
ODOLENA VODA – Dětské centrum
Sluníčko pořádalo v neděli 22. června pro
všechny malé děti z Odoleny Vody
a okolních vesnic procházku pohádkovým
lesem. Místní Velký háj se tak na jedno
odpoledne stal domovem dvaceti pohádko-
vým postavám a děti se měly možnost setkat
např. s oblíbeným Krtkem, Bobem
a Bobkem, Červenou Karkulkou, vod-
níkem, Rumcajsem, Ferdou mravencem
a jinými. Program pohádkového odpoledne
ale soutěžením v lese nekončil, připraveny
byly i další zábavné akce, např. skákací
hrad, skákání do hasičské záchranné plach-
ty, skotačení v hasící pěně, táborák
a nechyběla ani hudba, zmrzlina a dobré
občerstvení. Jsme opravdu rádi, že i přes
velmi teplé počasí se podařilo přivítat více
než dvěstěpadesát dětských účastníků. Za
dětské centrum Sluníčko bych ráda poděko-
vala generálnímu partnerovi AERO
Vodochody a.s., všem pohádkovým posta-
vám a ostatním dobrovolníkům či sponzo-
rům, bez jejichž pomoci bychom výpravu
připravit nedokázali. Lucie Smolová

KOSTELEC NAD LABEM – Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci nad Labem pořádá na kosteleckém náměstí, v sobotu 26. července od 14
hodin, oslavy 130. výročí založení sboru. První schůze Dobrovolného hasičského sboru se konala v Kostelci nad Labem dne 28. července 1878.
Do sboru se  tehdy přihlásilo 130 členů a dobrovolná sbírka vynesla 900 zlatých. Činnost sboru se vyvíjela nad očekávání dobře. Jak uvádí
zápisy v kronice sboru: „Všichni se snažili a dbali na rozkvět sboru. Činní členové navštěvovali pravidelně cvičení a snažili se jeden druhého
překonat a vyniknout. Nečinní členové i občanstvo všemožně podporovali činné členy, výbor se pak snažil, aby sboru nic nescházelo.“

HASIČI BUDOU SLAVIT

Děti zvědavě sledují výklad o hasičské technice

Výrobky byly k nerozeznání od kousků z galerií

Betty a MacDonald

Děti potkaly v lese různé pohádkové postavy

Vítěz Tour de Bašť pan E. Stráník
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Zámečník - Drakař
NC frézař

Frézař
Horizontkář

Elektromechanik
Klempíř

Odborný zkušební technik
Technologové se zaměřením
- výroby kompozitových dílů

- tváření a lisování
- třískového obrábění

Odborný technolog pro speciální
procesy (povrchové ochrany)
Samostatný zkušební technik
Samostatný referent nákupu

Finanční analytik
Specialista materiálového 

inženýrství - vedoucí skupiny
Specialista materiálového inženýrství 

Jsme nejvût‰ím v˘robcem
letecké techniky v âeské
republice a jedním z nejstar‰ích
v˘robcÛ letadel na svûtû. 

Jsme nejvût‰ím v˘robcem
letecké techniky v âeské
republice a jedním z nejstar‰ích
v˘robcÛ letadel na svûtû. 

H l edáme
vhodné kandidáty na pozici:

AERO Vodochody a.s.
U Leti‰tû 374, 250 70 Odolena Voda, tel.: 255 762 476

email: personalni.oddeleni@aero.cz, www.aero.cz

PERSONÁLNÍ INZERCE

Pfiijmeme do na‰í provozovny v Praze 9
– Horních Poãernicích zamûstnance na pozice:

âISTIâKA, LISA¤ (tfiísmûnn˘ provoz)
Popis ãinnosti
âi‰tûní a oprava volantÛ od pfietokÛ po vylisování IPUR volantÛ. 
Obsluha sefiízen˘ch vypûÀovacích lisÛ. Lisování volantÛ, ãi‰tûní forem, separace,
lakování a kontrola volantÛ. 
PoÏadujeme:
• Vyuãen/a (není podmínkou)
• schopnost t˘mové práce, samostatnost, spolehlivost, peãlivost
• flexibilita 
• nástup moÏn˘ ihned 
Nabízíme:
• moÏnost stabilního zamûstnání v perspektivní spoleãnosti 
• nároãnou a zodpovûdnou práci 
• pfiíleÏitost k seberealizaci a osobnímu rÛstu 
• nadstandardní systém zamûstnaneck˘ch v˘hod (5 t˘dnÛ dovolené, odmûny formou

13tého a 14tého platu, Ïivotní a dÛchodové pfiipoji‰tûní.). 
• ‰irok˘ sociální program ( pfiíspûvky na stravování, zdravotní program, …..)
• nástupní plat od 17 000,- Kã + pfiíplatky

Informace na tel.: 227 080 113 pí. Morávková, nebo na e-mail: alena.moravkova@trw.com



Někteří majitelé veteránů ve filmu vystupo-
vali i jako herci. Bylo by škoda, zachovalá či
zrenovovaná auta nepředvést veřejnosti,
a tak se v roce 1960 tito nadšenci rozhodli, že
s filmovými automobilovými hrdiny pojedou
závod Mladá Boleslav - Turnov – Jičín –
Poděbrady. Jízdy se zúčastnilo 19 automobi-
lů a 5 motocyklů a trať dlouhou 135 kilomet-
rů zvládli až na dva motocykly všich-
ni. Závod měl velký ohlas i u diváků.
Ještě tentýž rok se pardubičtí sběra-
telé rozhodli, že uspořádají rychlost-
ní závod, který se měl jet v den
pořádání Velké Pardu bické. Počasí
přálo a hodinu před zahájením závo-
du byly vstupenky vyprodány, tenk-
rát přišlo snad 35 tisíc diváků. „Tam
jsem já tenkrát byl ještě jen jako
divák, fotografoval jsem a vše točil
na kameru. Závod jel na motocyklu
značky Orlice z roku 1907 můj spo-
lupracovník, který mi nabídl, že mi
něco sežene a příští závody pojedu
s nimi,“ vzpomíná Jaroslav Svoboda.
Další závody se jely na plochod-
rážním stadionu v Českých
Budějovicích a pan Svoboda už jel
opravdu s nimi. Pak už následoval
jeden závod za druhým. 

Motocykl v obýváku
Jaroslav Svoboda pochází z Podě -
bradska. Když v roce 1951 vycházel
školu, měl tři možnosti kam jít: do
hornictví, do zemědělství a nebo na
vojnu. Na vojnu se jich ze třídy hlásilo jede-
náct, na lékařskou prohlídku byli pozvaní dva
a na vojnu nastoupil sám. Tři roky byl ve
škole v Pardubicích a po povinné službě
nastoupil do pardubického Výrobního dru-
žstva, jako vedoucí provozovny. Kvůli bytu se
pak celá rodina přestěhovala do Kralup, kde
pracoval v tehdejším Kaučuku. Po dvou
letech přešel do Aera Vodochody, kde zůstal
až do důchodu. Jeho koníček, sbírání vete-
ránů, ho provází celý život. „Začínal jsem
s motocyklem, který jsem měl půjčený. Byl to
Albion, byl na šlapání a jezdil pomalu. Potom
jsem si koupil Eichlera z roku 1920, byl to
dvoutakt řemenáč, ale žádnou velkou rychlo-

stí také nejezdil. Později jsem sehnal motocy-
kl NSU z roku 1903,“ povídí pan Svoboda
a pokračuje: „Auta a motorky se dřív sháněly
stylem ,líná huba – holé neštěstí´, ptali jsme
se po hospodách a dozvídali se, kde a kdo
něco má. Z aut jsme nejprve měli Bucheta
z roku 1927, toho jsme měli tři kamarádi
dohromady a s ním jsme také jezdili závody.

Když jsme bydleli v Kralupech, měli jsme
motorku NSU v obýváku, protože jsme
neměli garáž. Když se nám měl narodit druhý
syn, nebylo kam dát postýlku, a tak jsem
motorku prodal,“ vzpomíná na veteránské
začátky pan Svoboda. Potom zrenovoval ještě
řadu motocyklů a pro běžné používání auto-
mobil Wanderer, kterému říkali „Vandrák“.
„On tak vypadal, měli jsme ho na ježdění a za
ním jsme tahali vlek s motorkami. Když jsme
jeli do Budějovic, muselo před námi jet další
auto, které hledalo, kde je potůček nebo ryb-
ník, aby vandrák měl vodu. Přehřívalo se
a muselo bumbat,“ dodává paní Svobodová,
se kterou se seznámil v  pardubickém Klubu

historických vozidel. Měli i nákladní auto, ale
to prodali a paní Svobodová má za jeho pro-
dej dodnes krásné zlaté náušnice. Motocykly
teď patří synům. 

Jak vznikala knížka
„O veteránech nikdo nikdy nepsal a já jsem
v důchodu už 12 let a chtěl jsem dát dohro-

mady své vzpomínky. Fotografie
i programy ze všech závodů, kterých
jsem se zúčastnil jsem měl, další
zapůjčili kamarádi. Nejdřív jsem si
dělal jen takové poznámky do bloku,
ale pak jsem přešel na počítač,“
vypráví o počátcích pan Svoboda.
Nejdřív ani nepočítal s tím, že by ze
vzpomínek mohla vzniknout kniha.
Ale proč nepředat své vzpomínky
ostatním? V knize jsou chronologic-
ky seřazeny texty, které popisují
skvělou atmosféru závodů a později
soutěží (dříve, asi do roku 1966 se
závody jezdily jako rychlostní, dnes
se jezdí rallye, jízdy doplněné růz-
nými soutěžemi) a život v klubech
historických vozidel. Vše je doplně-
no dobovými fotografiemi. Všechny
se musely naskenovat a upravit.
Konečnou grafickou úpravu dělal
synovec, který je grafik. Po pěti
letech je kniha na světě. Má 220
stran a je v ní přes čtyři sta fotografií
automobilů a motocyklů, které ve
většině případů již neuvidíte, neboť
svoji cestu ukončily v některém

zahraničním muzeu nebo u soukromého
sběratele. Kde jí můžeme dostat? Protože si
pan Svoboda knihu vydal sám, je pár kous-
ků v Luxoru na Václavském náměstí v Praze
a nebo přímo v Odoleně Vodě ve sběrně
Sazky, ale jinak ji autor prodává na srazech
a rallye veteránů. Další možností je nákup
dle internetových stránek http://muj -
web.cz/www/veteranina start/index.htm.
Nedavno svou knihu představil i na Veteran
rallye v Klecanech. Své vyprávění končí pan
Svoboda slovy: „Knížku by měl vlastnit
každý veteránista, protože každý veteránis-
ta by měl vědět, jak toto hnutí vlastně
začínalo.“ Lucie Smolková

Obecní úřad, ve spolupráci s paní
Tondrovou z mateřské školky, pořádá řadu
akcí pro děti – maškarní bály, dětské dny
a naposledy, k ukončení školního roku, dět-
ské disko. 
Sportovcům slouží fotbalové hřiště, na
kterém místní fotbalisté pořádají zápasy
s týmy ze sousedních obcí. 
Do školy jezdí děti hlavně do Odoleny
Vody, část jich jezdí do Panenských Břežan,
dále do Prahy a do Klecan. Lékařská péče
je zajištěna v Klecanech, Odoleně Vodě
i v Praze. Za dobrým veterinářem obyvatelé
dojíždět nemusí. Ten sídlí v obci.
I nakupování je snadné, mají tu dva obcho-
dy a jsou zde také dvě restaurace.

Průlomové řešení dopravy
Stejně, jako řada obcí, řeší Klíčany problé-
my s nadměrnou dopravou. Jednou z příčin
je to, že z dálnice D8 není sjezd na Odolenu
Vodu, která má přes pět tisíc obyvatel. Kdo
se chce do Odolky dostat, musí sjet na
Zdiby a dál pokračovat právě přes Klíčany.
Při vjezdu do obce nás však uvítá radar,
který ukazuje, jakou rychlostí právě jedeme.
Je to jistě velmi účinný prostředek, který
většinu řidičů přiměje zpomalit. Klíčany
mají smouvu s obecní policií Koleč, která

mimo jiné prováděla měření rychlosti.
V dalších plánech je prosazení retardéru.
Zavedením mýtného na dálnicích začal být
provoz v Klíčanech neúnosný. Řidiči, kteří
chtěli ušetřit, jezdili se svými kamiony po
staré E55. Hluk, nedýchatelný vzduch
a nemožnost přejít na druhou stranu silnice,
to vše inspirovalo zastupitele k mnoha jed-
náním. Ve spolupráci s odborem dopravy
v Brandýse nad Labem a Policií Praha-ven-
kov ve Zdivech, se povedlo situaci řešit
naprosto průlomově. „Podařilo se nám
,prostřelit´ na silnici II. třídy, zákaz vjezdu
vozů nad 12 tun, což je skoro precedentní
v republice,“ komentuje situaci starosta
a tímto děkuje již zmíněnému odboru
dopravy a zdibské policii.

Chceme, aby se Klíčany rozvíjely
přirozeně
Územní plán, schválený v roce 1998, počítá
s výstavbou až 1 500 bytových jednotek.
Zastupitelstvo obce s tímto plánem nesouhla-
sí. Pět tisíc nových lidí, na tři sta původních
obyvatel, je neúnosné. „Nová výstavba by
měla být v souladu s rozvojem,“ říká starosta.
Před asi deseti lety vznikl v blízkosti Klíčan
logistický park D8. Jedním z pronájemců je
firma Pema, která na katastru Klíčan vybudo-
vala čističku odpadních vod, jíž využívá napůl
s obcí. Firma přišla s návrhem část čističky
obci prodat. Po mnoha jednáních bylo
dohodnuto, že čističku na obec převedou.
Pokud bude čistička rozšířena, otevírají se
možnosti další výstavby. 
Negativním důsledkem provozu na dálnici
D8 je kromě hluku to, že odřízla místním
cestu do lesa. Kdo chce jít na procházku
nebo na houby, musí jít oklikou nebo se
přiblížit autem. Zastupitelstvo se zasadilo
o změnu územního plánu a chce postavit,
v místech bývalé cesty do Sedlce, přes dálni-
ci lávku pro pěší. Plánují také kruhový
objezd a malý obchvat, který odvede řidiče
jedoucí do Vodochod mimo obec.

Lucie Smolková

Starosta Klíčan Václav Nováček

„Když jsme bydleli v Kralupech, měli jsme motorku NSU v obýváku, protože jsme neměli garáž“,
vypráví Jaroslav Svoboda
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My se tady nehádáme
pokračování ze str. 1

Sběratelství je vášeň
pokračování ze str. 1

Je symbolizována Měsícem, který znamená
proměnlivost. Dvojka tudíž představuje
protiklady - dvojakost povahy, světlo i tmu,
spojení i odloučení, klad i zápor, přátelství
i nepřátelství, život i smrt. Pro dvojku jsou
charakteristické protichůdné myšlenky,
které nelze vůbec sloučit, a tak je velmi
nestálá, milující kontrasty a toužící dnes po
jedné a zítra po jiné věci, což je schopna
často dotáhnout až do krajnosti.
Přesto je silnou charakteristikou čísla dvě
opatrnost. Je symbolem diplomacie, nejed-
ná nikdy ukvapeně a je vzorem obezřetnos-
ti a odvahy.
Dvojka je velmi mírné povahy, dbá na slu-
šnost, takt a ohleduplnost v každém přípa-
dě, někdy je až přehnaně nesobecká a vždy
se snaží o soulad mezi dvěma protiklad-
nými zájmy. Smírčí tendence dvojky nezna-
jí hranic. Velmi silná je u dvojky instinktiv-
ní vazba k domovu, k rodině a zároveň
intenzivně touží po klidu a štěstí. Přátelství
ostatních, rodina a ti, které miluje, jí posky-
tují pevnou půdu pod nohama, a tak velmi

dbá, aby netratila to, co už získala. Dvojka
nikdy nedosáhne slávy a postavení. Přesto
stojí v pozadí mnoha důležitých rozhodnu-
tí a projektů. Touží především po souladu,
proto často radí ostatním, kteří rad využijí
k dosažení svých cílů. Mnoho důležitých
činů bylo založeno na nesobec-kém úsilí
dvojek. Byly němými účastníky událostí,
jako osoby velmi soucitné a snadno chápa-
jící situaci i pohnutky člověka, nebyl pro ně
problém, poskytnout vhodnou radu
a pomocnou ruku. 

Dvojky jsou také nesmírně přizpůsobivé,
a tak se často až příliš lehce spokojují
s podmínkami, které pro ně znamenají jen
dočasný soulad. Podlehnou snadno iluzi
spokojenosti. Protože milují společnost,
obětují často své trvalé zájmy dočasné
pohodě. Také se nerady přou a díky tomu
snadno a zbytečně ustupují z cesty. Je pro
ně tedy charakteristická i obrovská váha-
vost. Dávají si předsevzetí, že danou záleži-
tost vyřídí velmi brzy, ale vždy to znamená
„až zítra“. Stále je pak provází vnitřní roze-

rvanost z neschopnosti danou věc dotáh-
nout do konce, ale nejsou prostě schopni se
sami rozhodnout a věc dokončit. Polepší se
jen velmi zřídka. Raději se spokojí se stáva-
jícím stavem, protože je svírá obrovský
strach z budoucích rozhodnutí a kroků.
Jejich intenzivní potřeba souladu totiž
nedává velkou možnost se lehce rozhodovat
ohledně budoucnosti. Nedá-li se předpo-
kládat, jak daná záležitost dopadne, podlé-
há dvojka velkému zmatku a následně pak
až  přehnané trpkosti z vlastní neschopnosti
řešit problém. A tak ačkoliv touží po roz-
hodných krocích, upadají často do starých
návyků a tajně se utěšují a doufají, že
v budoucnosti vše dopadne tak, jak chtějí
i bez jejich přičinění.
Dvojka má obrovský potenciál možností,
avšak nedostatek rozhodné akce často způ-
sobí, že se tyto možnosti snadno vyplýtvají.
Zápornou vlastností dvojky je její velká
závislost na vlivu okolí. Logicky opět souvi-
sí s problematickou rozhodností. Uzná -
vaná autorita v nejbližším okolí pak může
nahradit dvojce vlastní, nedostávající se
rozhodné slovo. Spojit se v životě s dvojkou
však znamená štěstí. Jejich schopnost
vytvářet kolem sebe harmonii a pozitivní
náboj, zvláště v rodin ném kruhu, je záru-
kou stále dobré pohody a optimismu.
Dvojka je dokonalým životním partnerem, je
srdečná a láskyplná. Touží hlavně po udržení
vztahu a je proto velmi tolerantní a ochotná
nevnímat některé neduhy. Je romantická
a velmi citlivá, a proto bývá v přátelství
i v lásce naivní. Snadno pak uvěří slibům
a přísahám a dál si je neověřuje.
Dvojka je nadána velmi silnou intuicí.
Často medituje nad neracionálními věcmi,
z toho důvodu jí okolí příliš nechápe.
Působí záhadně a tajemně. Znalosti nabyté
pozorováním a hloubáním, často zhodnotí
až v pozdějším věku, ačkoliv může zůstat
pro své okolí celoživotní záhadou.
Komplikovanost jejího vnímání způsobuje,
že není někdy schopná svou představu
dokonale nebo řekněme - dostatečně
„zemsky“ vysvětlit, ale přesto je velmi důle-
žité vzít její názor v potaz, neboť na slova
dvojky často dojde. Důvod je prostý: pozo-
rováním a neustálým přemítáním vstřebala
dvojka dokonale zákonitosti vztahů
a souvislostí. Lenka Švecová

Dvojka

Pozvánka  na 

J E Z D E C K É  Z Á V O D Y  S P Ř E Ž E N Í
9. – 10. 8. 2008 

v areálu Jezdeckého Klubu Čakovičky

PROGRAM: Závody spřežení v disciplínách
jednospřeží
dvojspřeží
čtyřspřeží
dvojspřeží PONY

Sobota 9. 8. DREZURA od 8,00 hod
MARATON od 13,00 hod

Neděle 10. 8. PARKUR od 10,00 hod

Informace: F. Štamfest – tel.: 731 923 981



Fešák od pohledu
Toyota Yaris na první pohled zaujme vzhle-
dem své karoserie. Jemné linie, spolu
s výraznými prvky, vzbuzují respekt
a přitom navozují klid. Na zaoblené kapotě
dominují nápadné přední světlomety, které
připomínají tvar ragbyového míče.
Nový Yaris vyniká nejen svým designem, ale
především svou praktičností. Díky své výšce,
která byla oproti minulému typu zvětšena

o několik cm, se do něj příjemně nastupuje
i urostlým chlapům. Po nastoupení vás
čekají pohodlně tvarovaná vysoká sedadla,
díky nimž má řidič dobrý výhled. Na jem-
ných liniích palubní desky dominuje ele-
gantní středový panel, na kterém je kromě
palubního počítače s multifunkčním disple-
jem umístěné i vestavěné autorádio s CD
přehrávačem a manuální klimatizace. 

Snadná proměna
I když Yaris patří do kategorie malých aut,
interiér tomu rozhodně neodpovídá a tak
i cestující na zadních sedačkách mají dosta-
tek místa a pohodlí. Asi by jste díky tomu
očekávali malý kufr, vhodný akorát tak na
kabelku, avšak to vás musíme zklamat.
Yaris se pyšní zavazadlovým prostorem
o velikosti 271 litrů, při posunutí zadních
sedaček 363 litrů a pokud vám ani toto
místo nepostačí, nezbývá než sklopit zadní
sedadla a rázem se před vámi objeví úcty-
hodný 737litrový prostor. Díky systému
Easy Flat je tento manévr možné udělat
jediným rychlým pohybem jedné ruky.
Tímto však představení úložných schránek

nekončí a pokud se pozorně podíváme do
interiéru, nalezneme celkem 18 nejrůzně-
jších poliček, schránek i šuplíčků. A kde se
nachází? Prakticky všude - pod volantem,
rádiem, před řidičem i spolujezdcem, pod
sedadlem nebo ve dveřích, kde nechybí ani
prostor pro lahve s pitím (samozřejmě
nealkoholickým).

Bezpečnost především
Jízda v Yarisu dodává pocit jistoty. Dobrý
výhled přes velké přední sklo, lehce ovláda-
ná manuální převodovka, rozměrná zpětná
zrcátka a vynikající jízdní vlastnosti, to jsou
přednosti, které ocení každý řidič. Námi
testovaný Yaris, o objemu jednoho litru,
není určený na dravou závodní jízdu, ale

pro klidnou a hlavně levnou přepravu ve
městě, jelikož při průměrné spotřebě 5,4
litrů, vás u benzínové pumpy budou vídat
opravdu ojediněle.
Maximální ochranu zde kromě dvou airba-
gů zajišťují systémy ABS s EBD a brzdovým
asistentem. V testu Euro NCAP (realistické
a nezávislé hodnocení bezpečnosti provozu

nejpopulárnějších automobilů) získal Yaris
pět hvězdiček. Vzhledem k tomu, že jsme
měli vůz zapůjčený bez dálniční známky,
nemohli jsme vyzkoušet jeho maximální
rychlost (dle tabulek 155 km/hod,
z doslechu i více), ale na přehledné volné
silnici jsme trošku zhřešili a prověřili jízdní
vlastnosti alespoň při 130 km rychlosti. 

Auto sedí na silnici i díky pat-
náctipalcovým kolům velmi
dobře. Zvládá nerovnosti silni-
ce, výborně drží v zatáčkách, má
vynikající rejd, avšak jednu
výtku bychom na něm přece jen
našli. Při vyšších otáčkách je
motor trochu hlučnější, ale
tento zvuk se dá lehce zreduko-
vat zapnutím rádia.

Lenka Bartáková 

Začít chůzí 
Nikdo vás nemůže nutit k mimořádně těžké
námaze, ne všichni mohou chodit do těloc-
vičen nebo  fitcenter a tam protahovat tělo
na posilovacích přístrojích, i když to je pro-
spěšné a přináší to skvělé výsledky. Stojí to
však hodně času a nemálo peněz, najdou se
však mnohem schůdnější možnosti, jak
pečovat o své zdraví. A když máme být
upřímní, letní měsíce jsou nejvhodnější
začít právě s takovou ozdravnou kůrou.
Přece jen chceme vyhlížet trochu elegantně,
nikdo není nadšen ze zbytečných kilogramů,
které na sobě nosíme, které nám překážejí,
třesou se na nás a způsobují menší pohybli-
vost, v neposlední řadě se nám i poněkud
obtížněji dýchá. Proto je dobré začít s tím
nejjednodušším, tedy chůzí. Dlouhé pro-
cházky, alespoň zpočátku tříkilometrové,
později třeba i patnáctikilometrové, jsou
ideální. Pochopitelně začínáme ve volněj -
ším tempu cca 4 kilometry za 60 minut.
Později můžeme přidávat na rychlosti, co
nejvíce chodit pěšky, nejezdit zbytečné výta-

hy a naopak chodit do schodů, což je sice
námaha, ale velice vydatná a užitečná. 

Rozhoduje silná vůle
Také rekreační plavání, jakož všechny
míčové hry, jízda na kole, kondiční gymna-
stika, vše je dobré a užitečné. Avšak jen za
jednoho důležitého předpokladu, kterým je

naše vůle, něco skutečně začít pro kondici,
zdraví a zejména k odstranění nadbytečných
kilogramů udělat. Všechna předsevzetí,
zejména ale ta novoroční, jsou zbytečná,
když chybí vůle a vítězí naše pohodlnost. Jen

se podívejte, kolik lidí se bezúčelně jen tak
povaluje na plovárnách, u břehů rybníků i na
mořských plážích, a přitom plavání je vůbec
jedním z nejzdravějších pohybů, jaké známe.
Každý lékař vám ho doporučí, protáhnete
všechny svalové partie, narovnáte páteř,
stejnoměrně zatížíte klouby i šlachy. Proto
opakujeme, není vhodnějšího období než
léto a třeba i čas dovolené, kdy máte
poměrně dostatek času i příležitostí.                                                                                                     

Nezoufejte! 
Našli jste si svoji kolonku. I když je hodně
nepříznivá, nezoufejte, musíte se však
zamyslet nad tím, jak se zbavit kilogramů,
které vám mohou přivodit nejen nemoce
i jiné komplikace, ale v nejhorším případě
i brzký příchod dámy s kosou.  

Jan Kotrba s přispěním 
Martina Richtera,

centrum  zdravé výživy, Motol                                 

Kdo jezdí, tak se dívá a všímá si, takže asi
neunikl vaší pozornosti jev, na který
v posledních týdnech upozorňují i sami poli-
cisté. Jde o zdánlivou maličkost, ale řada
řidičů, zejména těch enormě rychlých, pou-
žívá sluneční clonu jako
jistou skrýš za volantem.
Když k tomu připočtete
do čela vraženou kšil-
tovku a velké sluneční brýle, i když je třeba
pod mrakem, dojdete k závěru, že vlastně
řidiče ani nevidíte. A právě o to jde. Když
rychlého šoféra někde policie vyfotografuje,
těžko se dokazuje, kdo byl za volantem.
A pak nastupuje možnost, že vůz řídila
„osoba blízká“, kterou nemusí majitel pro-
zradit. Jak ze začarovaného kruhu, když

policie nemůže s určitostí označit viníka
rychlé jízdy. Pochopitelně že takto skrytý
řidič tvoří nejčastější výmluvu při dokazo-
vání a řešení přestupků. Snad až novela
v dopravních předpisech může zjednat

nápravu. Odpověd -
nost za přestupky
vždy ponese vlast-
ník vozu, nechť to je

firma či soukromník. V takovém případě ani
„osoba blízká“ nebude mít šanci, neboť maji-
tel vozu musí vždy vědět, komu automobil
půjčil a kdo ho řídil. Než však nastoupí nove-
la, uvidíme velice často na silnicích všeho
druhu skryté řidiče za brýlemi, kšiltovkami
i slunečními clonami. Tak pozor na ně!

(kt) 

Na začátek dvě rady od paní Jarmily
z Holína u Jičína:

Žvýkačka na koberci? Zmrazte ji
ledovými kostkami v mikroteno -
vém pytlíku. Potom půjde snadno
sloupnout.
Čištění oken novinami? Minulost. Místo novin používám stará čistá bavlněná trička nebo
natrhané kusy odložených lůžkovin. Nejsem špinavá od novinové barvy. Po každém pou-
žití si hadry na okna vyperu samostatně v pračce, usuším a za čas znovu použiji. Musíte
jich mít v zásobě aspoň 5, mokrý hadr sklo nevyleští. 
Trocha mléka: Čerstvě nadojené mléko se srazí, když do něj přidáme horký brambor.
Ihned je můžeme použít na tvaroh. Zkysne i po přidání nejlépe čerstvé citrónové šťávy
(asi 1 lžička na čtvrtlitr) a necháme asi jeden a půl dne stát. A nesrazí se, když do něj při
vaření přidáme kostku cukru.
A co sýry? Tvrdý sýr neoschne, když jej zabalíme do potravinářské fólie. To není nic
nového. Ale můžete jej také zabalit do ubrousku namočeného v pivě nebo slané vodě.
Můžete jej také na řezu potřít olejem. A pokud se stane, že vyschne, namočte sýr na
několik hodin do mléka. Změkne a lépe se krájí.
Od jídla krok k módě: Dámy, jsme-li širší v bocích, přiměřeného poprsí, vyberme si šaty
s přiléhavým padnoucím živůtkem, ale s trochu rozšířenou sukní. Nesmí být však těsná,
to pak nevypadá dobře. A pozor na přiléhavé kalhoty! Domněnka, že nás zeštíhlují, je
mylná. Během pár hodin se díky tělesné teplotě vytvoří na tkanině tzv. stresová linka,
která přesně označí naše mínusové body. Nejlepším rádcem je vždycky zrcadlo. Při náku-
pu oblečení nespěchejme a v klidu a sebekriticky rozhodněme, co se nám líbí a hlavně
v čem se budeme cítit dobře.
Kabelku z kůže po potřísnění posypeme dětským zásypem nebo práškem do pečiva.
Obojí skvrnu pohltí. Můžeme ji vyčistit i bezbarvým krémem na boty (barevný by mohl
ušpinit při nošení oblečení). Poté přeleštíme hadříkem navlhčeným v octě. Oděrky na
kůži můžeme dobarvit fixem (nejlépe lihovým) v barvě kabelky.
Bílou kůži vyčistíme ušlehaným vaječným bílkem a pak vyleštíme. Barevnou kůži nejdřív
leštíme flanelem, na který nasypeme dětský zásyp a poté pastou z terpentýnu a měkkého
včelího vosku v poměru 2:1. Necháme uschnout.
Semiš okartáčujeme kartáčkem na semiš a skvrnu odstraníme měkkou gumou. Odolnější
skvrny lehce vytřeme jemným smirkovým papírem neboli šmirglem. Plátěné kabelky
vyčistíme suchou pěnou na potahy a koberce nebo studenou silnější čpavkovou vodou.
Vinylové kabelky (PVC) přeleštíme modrou vodou na okna (Iron a podobné prostřed-
ky). Kabelky z plastické kůže čistíme vlažnou vodou se saponátem.
K ženě patří kromě kabelky také květina. Tu řezanou udržíme déle svěží, když jí často
měníme vodu. Do vázy vložíme kousek dřevěného uhlí nebo stříbra (proti případnému
hnití vody). Řezané květy s křehkými stonky, jako je např. brambořík, propichujeme
před vložením do vázy po délce stonku třeba jehlou nebo špendlíkem. Tím se zlepší pří-
stup vody a květ vydrží déle.

Příště si řekneme, jak “zatočit“ se skvrnami všeho druhu na různých materiálech.
Renáta Šťastná

TEST PRO KAŽDÉHO 
Kdo se nebojí, může si snadno  zjistit, zda nemá zbytečná kila navíc. Jedním z osvědčených
testů je ten, který vám nabízíme, není složitý, takže si s ním poradí každý i bez matema-
tických znalostí a můžete ho také najít v mnohých prospektech zahraničních pojišťoven
i ve fitcentrech. 
Základní hodnotou jsou body mass index, čili BMI, které se rovná: naše váha
v kilogramech / výška v metrech na druhou. 

Jako příklad, když někdo váží 80 kilogramů a měří 160 cm, výpočet pak vypadá takto: 
- nejprve se vynásobí 1,6 x 1,6 . Výsledek je 2,56
- tímto získaným číslem pak vydělíte svou váhu, což znamená 80 : 2,56
- výsledek je BMI index, což je 31,25

Následuje hodnocení: 
- 20 a méně je podváha - 20 – 25 je norma
- 25 – 30 je nadváha - 30 – 40 je obezita 
- 40 a výše je těžká obezita

TOYOTA CENTRUM
ČERNÝ MOST – PRAHA 9
Skorkovská 1530
Tel.: 281 000 511
e-mail: 
toyotacentrumcm@emilfrey.cz
www.emilfrey.cz

V jednom z minulých čísel NR jsme se zmínili o tom, že nejužitečnějším pohy-
bem pro zhubnutí je vlastně rychlý běh, a to přibližně na 20 kilometrů. Při
něm spálíme nejvíce kalorii, dokonce 4 400 kj. Je to vydatný pohyb, ale roz-
hodně ne každý může běhat, ne každý vydrží takový fyzický nápor. Jsou
mnohé jiné sporty a pohybové aktivity, které jsou nejen příjemnější, ale
i pohodlnější a jejichž užitek pro naše zdraví je rovněž zajímavý.                                                                                                                                                                                              

Testovali jsme vítěze celosvětové ankety Motor roku, v kategorii do jednoho litru

Skrytá „osoba blízká“ 

Nejlepším rádcem je zrcadlo 

OBR MEZI TRPASLÍKY

Elektronické stahování oken i ovládání zpětných zrcátek,
jsou standardně umístěné na dveřní liště

Spojení nízkých provozních nákladů a výborných jízdních vlastností. To je nový Yaris

5

Testovaný Yaris 1,0 VVT-i (tříválec)

Max.výkon 51/6000 (kW/ot)

Max. točivý moment 93/3800(Nm/ot.)

Maximální rychlost 155(km/hod)

Zrychlení z 0 na 100 km/h 15,7 (s)

Spotřeba:

* město 6,4 (l/100 km)

*mimo město 4,9 (l/100km)

*kombinace 5,4 (l/100km)

Léto je ideální příležitostí začít sportovat, pohybovat se a myslet na svoje zdraví

K oblečení a vůbec k ženě patří kabelka. Ale co když ji ušpiníme ? 

Dobrá rada je nad zlato a v dnešní době, která je přímo přehlcena chemickými pro-
středky, přijde babská rada určitě vhod. Doufáme, že si své osvědčené recepty nene-
cháte pro sebe a podělíte se o ně s ostatními čtenáři. Posílejte nám svoje rady a sta-
ňte se spolutvůrci Našeho REGIONU.

Při fotbálku se zapotíte i pobavíte

Máte sílu překonat lenost? 
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KIA Praha Vás nikdy nezklame!
KIA Praha

PRODEJ VOZŮ 
PO - PÁ 
8,30 - 20,00
SO 
9,30 - 18,00

SERVIS VOZŮ 
PO - PÁ 
8,00  - 20,00
SO 
8,00 - 16,00

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
3+4 ROKY

V Oblouku 128 
252 43 Čestlice-Praha Východ 
telefon recepce.: 267 188 488 
email: info@kiapraha.cz
www.kiapraha.cz

Nejmodernější a největší KIA centrum

Autorizovaný prodejcea opravce značky KIA všechny 
dodávané vozy do ČR vystavené na salonu Předváděcí 
jízdy ve všech dodávaných modelech Financování lea-
sing/úvěr - Vlastní pojišťovací poradce od pojišťovny 
UNIQA  registrace vozidel Možnost nákupu vozu pro-
tiúčtem Prodej náhradních dílů a doplňků Moderní 
servisní zázemí Krátké servisní lhůty Možnost zapůj-
čení náhradního vozu Non-stop asistenční služba 
Non-stop odtahová služba KIA PRAHA Kompletní likvi-
dace pojistných událostí Moderní autokarosářská dílna 
a utolakovna Ruční mytí vozů a čištění interiérů 
Pneuservis + uskladňování kol Prověřené ojeté a mana-
žerské vozy (AUTOKEEP) 

KIA P
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Vrchlabská 25 / 7
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel/Fax : 286 850 060

Polanský – Kubišta

www.pal.wz.cz
aepal@seznam.cz

AUTOELEKTROPŘÍSLUŠENSTVÍ  PAL

Elektrické  motorky, žárovky 6, 12, 24 V, palubní přístroje, konektory


