střední čechy

4 B

Sobota: Klecany, Odolena Voda,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Sadská, Milovice

Z měst a obcí
Lidé od nás

Klid a pohoda,
to jsou pro mě
Poděbrady
Eva Vedralová
ředitelka regionálního
centra společnosti
Wattsenglish

D

o Poděbrad se přestěhovala před sedmi lety, ve
stejný den, kdy se narodila její první dcera. Eva Vedralová pochází z Kolína a s manželem předtím bydlela v Pečkách
na Kolínsku.
„V Poděbradech se nám strašně líbilo, tak jsme si tu postavili
domeček na okraji města,“ říká
Eva Vedralová, která působí
jako ředitelka společnosti Wattsenglish pro Poděbrady, Nymburk a Kolín.
Podle ní jsou Poděbrady klidné lázeňské město, kde žijí pohodoví lidé. „Je tu uvolněná atmosféra, navíc celé centrum je
zrenovované. Je tu dostatečné
sportovní vyžití, a to i pro děti,“
myslí si. I proto podle ní Poděbrady lákají mladé rodiny s dětmi, o čemž svědčí i to, že jsou
mateřské školy plné.
Jak s nadsázkou říká, jediné,
co jí v Poděbradech chybí, je
moře a hory. Potřebuje-li do hypermarketu, vyrazí do Kolína
nebo do Prahy, kde je za dvacet
minut.
Co by se mělo změnit, však ví
jasně. „Poděbrady jsou rozdělené na dvě části, centrum města
před kolejemi, které je krásně
upravené, a Žižkov za nimi.
Tam jsou chodníky a silnice ve
stavu, v jakém byly před dvaceti
lety, to by mělo město změnit,“
míní Vedralová, která ráda vyráží na kolonádu a cyklostezku podél Labe.
(rok)
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Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky, Týnec n. L.

Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát

Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Zruč nad Sázavou

Zájem o příměstské tábory je
v Nymburce větší než o ty běžné
Poslat dítě ráno na tábor a večer ho mít zase doma
– model příměstských táborů je čím dál oblíbenější
a rozšířenější. Vyhledávané jsou také tábory, kam
jezdí děti i se svými maminkami.
NYMBURK Podstatně větší zájem o
příměstské tábory zaznamenali v
Domě dětí a mládeže v Nymburce,
kde proto letos úplně zrušili klasické pobytové tábory. Naopak v druhém Domě dětí a mládeže v okrese, v Poděbradech, problém s naplněním klasických táborů nemají.
„Pro rodiče jsou finančně náročné, o to větší je zájem o příměstské
tábory, kde rodiče zaplatí sto korun za den,“ vysvětluje ředitelka
nymburského Domu dětí a mládeže Sylva Polnická.
Příměstské tábory zaměřené na
turistiku pořádali loni ve dvou turnusech, letos jsou čtyři a všechny
jsou téměř plné. Děti mají v ceně
částečně stravu, dopravu i vstupy

na památky. Odejdou z domu kolem osmé hodiny ráno a později
odpoledne se vrátí.
„Pro menší děti je to určitě lepší, člověk o nich má větší přehled a
nemá strach. A vyjde to určitě levněji,“ myslí si mladá maminka z
Nymburka.

Klasické tábory jsou dražší
Souhlasí s ní i Polnická. „Rodiče
nechtějí tábor za dva a půl tisíce
korun platit. Navíc je to vhodnější
pro malé děti, které se bojí na celý
týden odjet pryč,“ tvrdí.
Největší zájem je podle ní o výlet
do různých obor, který vychovatelky pořádají ve spolupráci s mysliveckým sdružením. Na ten se mohou

Večer domů Obliba příměstských táborů v Nymburku stoupá. Malé děti se
nebojí zůstat samy a tyto tábory jsou levnější než klasické. Foto: DDM Nymburk
děti přihlásit výjimečně i zvlášť, jinak musí zaplatit za celý týden.
„O příměstské tábory je velký zájem, ale i na pobytové zájezdy
máme plno, dokonce jsme odmítli
i náhradníky,“ říká Miroslava Havlová z Domu dětí a mládeže Symfo-

nie v Poděbradech, kde letos nabídku pobytových táborů naopak
rozšířili, a to o dva turnusy. Nově
přibyly i tábory s angličtinou.
Příměstské tábory chystají i různá mateřská centra na Nymbursku. S Mateřským centrem Svítání

v Nymburce mohou jet letos děti
od čtyř let na tábor hned třikrát.
Poslední dvě volná místa na příměstský tábor pro starší děti od
sedmi let má Mateřské centrum
Skřítek v Poděbradech. Mezi těmi
mladšími už místo není.
Pobytové tábory pro autisty,
předškoláky a větší školáky pořádá
Centrum pro všechny v Jizbicích
na Nymbursku. V jejich podání se
však oba druhy táborů propojují.
„Pokud jsou děti poprvé, mohou jet na noc domů. Záleží jen na
rozhodnutí rodičů,“ říká Martina
Kučerová.
Třetím rokem pořádá centrum i
tábory pro zdravé i handicapované děti, které mohou přijet i s maminkami. I o tento druh táborů je
každý rok větší zájem.
„Jde o aktivní maminky, které
chtějí tuto činnost dopřát svým dětem co nejdříve a nechtějí čekat, až
jim bude šest,“ vysvětluje Kučerová.
Alena Rokosová
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Krátce
NYMBURK

MILOVICE

DOBŠICE

Vystoupí zahraniční
dechové kapely

Australská hudba
zazní kostelem

Muzeum bude
otevřené do noci

Mezinárodní festival dechových
hudeb Brass Bohemia 2010 se
koná v sobotu 26. června v Nymburce. Celá akce bude zahájena
v jedenáct hodin dopoledne průvodem přes město. Od půl druhé až
do půl páté budou na náměstí Přemyslovců a v parku Pod Hradbami
koncerty jednotlivých hudebních
seskupení.
(zuz)

Soubor Brisbane Grammar School
z Austrálie zavítá 28. června do Milovic. V kostele sv. Kateřiny představí od 19 hodin tradiční australskou hudbu. Australští studenti se
v Milovicích zastaví v rámci svého
evropského turné. Pěvecký a smyčcový soubor vystoupí s australskými tradicionály i skladbami od
Schumanna nebo Haydna. (zuz)

Na Keltské slavnosti a pouť v Dobšicích mohou zájemci vyrazit v sobotu 26. června. V tradičních kiltech vystoupí a zahraje kapela Navostro. Od 15.00 až do dvou hodin
po půlnoci budou mít lidé možnost zajít si na prohlídku muzea.
Těsně po 15. hodině také vyrazí
průvod z Libněvsi, který povede
přes most na hřiště.
(zuz)

„Většinu policistů začne řízení dopravy bavit“
STŘEDNÍ ČECHY (kc) I když policistu řídícího dopravu na křižovatce
není vidět tak často jako kdysi, stále je usměrňování provozu jednou
z nejdůležitějších zkoušek, které
musí policista před nástupem do
praxe splnit. A podle lektora dopravní služby Jana Fialy ze Školního policejního střediska v PrazeVinoři je to tak správně.
„Samozřejmě, že dnes kruhové
objezdy a dostatek semaforů vytla-

čily policistu z křižovatky. Ten
však řízení dopravy musí ovládat,“
říká Fiala. Policisté totiž stále řídí
dopravu při většině středních a velkých nehod, kdy jde hlavně o bezpečnost pasažérů.

Řidiči často gestům
policistů nerozumějí
Motoristé by proto měli signalizaci policistů rozumět. „Bohužel se
však v posledních letech stává, že

se řidič s gesty policisty, kterými
se řídí provoz, setká naposledy v
autoškole,“ popisuje Fiala. Podle
něj však není problém si čas od
času osvěžit paměť instruktážním
videem, kterých je na internetu dostatek. „Navíc to není nic obtížného,“ dodává Fiala.
Závěrečnou zkoušku z řízení
provozu ve městě skládalo také
včera dvacet tři budoucích středočeských policistů. Prošli všichni,

ale neobávají se vstoupit do vozovky plné rozjetých aut?
„Na začátku mají téměř všichni
přirozený strach, ale pak se to naučí, vyzkoušejí si to a většinu policistů to začne nakonec i bavit,“ doplnil lektor dopravní služby.
Kromě závěrečné zkoušky z dopravy musí každý uchazeč o povolání policisty úspěšně absolvovat
ještě zkoušku střeleckou, fyzickou
a pořádkovou.

Vaším objektivem Vápenné pece Kladno

INZERCE

S Pražskou plynárenskou ušetříte nejvíce!
V poslední době jste mohli v médiích narazit na „výhodné“ nabídky na dodávku zemního plynu. Možná Vás
v této věci už oslovily nejrůznější společnosti. Rozhodnutí, co je pro Vás opravdu nejvýhodnější, je na Vás.
Pražská plynárenská Vám kromě spolehlivé dodávky plynu za dlouhodobě nízké ceny nabízí celou řadu produktů
a služeb, díky kterým ušetříte.
S Pražskou plynárenskou můžete za rok například ušetřit:*
oprava plynového spotřebiče ZDARMA:

3000 Kč

oprava případné netěsnosti bytového rozvodu
v rámci zásahu Pohotovostní služby ZDARMA:

2000 Kč

sleva na rodinnou dovolenou u renomovaných cestovních kanceláří:

7000 Kč

odměna za získání nového zákazníka:

1500 Kč

sleva na nákup nového plynového kotle:

7500 Kč

Celková roční úspora s Pražskou plynárenskou:

21 000 Kč

Od červnové fakturace navíc zhodnotíme Vaše přeplatky z vyúčtované spotřeby zemního plynu
o více než 1 % a na podzim Vám představíme další novinky a bonusy.

Vyberte si sami, kdo je pro Vás výhodnější
* orientační výpočet vychází z průměrných cen služeb a produktů v rámci standardní a časově neomezené nabídky Pražské plynárenské, která mimo jiné zahrnuje:
bezplatné opravy a servis plynových spotřebičů, bezplatné opravy netěsností bytových rozvodů, odměnu za získání nového zákazníka, slevu na nákup nového
plynového spotřebiče, která dosahuje až 30 %, slevu, již lze čerpat v rámci věrnostního programu Zákaznická karta u téměř 90 partnerů (pro příklad je aktuálně
uvedena sleva na letní dovolenou)…

Bližší informace:
Zákaznická linka:
840 555 333
www.ppas.cz

Další dobrý důvod, proč být s námi

Bez využití Výroba
surového železa skončila
v 70. letech.
3x foto: Jindra Řešátková

Kolem areálu
Vlečka, která vede z
areálu bývalé huti Koněv,
je stále udržovaná.

Vápenné pece
Čtyři šachtové vápenné
pece stojí v areálu bývalé
Vojtěšské huti.

