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Z měst a obcí
Krátce
VELKÉ POPOVICE

Policie shání
informace o mrtvém

Policisté nalezli v pondělí v příkopu
u Velkých Popovic tělo devětadvacetiletého muže. Jeho totožnost policie zná, shání však informace o
tom, kde se mohl pohybovat před
smrtí. Na jeho těle byly nalezeny
stopy násilí. Pokud víte, kde se muž
pohyboval od 13. do 27. března, případně v jaké společnosti, můžete to
oznámit na linku 158.
(ask)
HRUSICE

Dobrovolníci vyčistí
kraj od odpadků
V rámci mezinárodní kampaně
Ukliďme svět budou dobrovolníci
16. dubna čistit oblast Ladova kraje od odpadků. Pokud byste se
chtěli zapojit, akce začíná v 9.00
na mnoha místech regionu. Více
na www.laduv-kraj.cz.
(ask)
ČELÁKOVICE

Škola v Sedlčánkách
se stala památkou
Ministerstvo kultury vyhlásilo v Čelákovicích již třetí památku. Společně s kostelem a božími muky se
jí stala škola v Sedlčánkách. „Škola
stojí v dominantní poloze na jižní
straně návsi. Je největší a architektonicky nejvýznamnější budovou
v obci,“ píše se v rozhodnutí. (ask)

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Brandýs nad Labem, Úvaly a další

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Pečky a další

SOBOTA 2. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát a další

Středa Kutnohorsko: Kutná Hora,
Čáslav, Uhlířské Janovice a další

Ve školce bude víc míst
Mateřskou školu Čtyřlístek čeká oprava. Přibude čtrnáct míst, altán na zahradě i interaktivní tabule
ŘÍČANY Když chtěla Marie Frýdlová dát svého tříletého syna do mateřské školy v Říčanech, neuspěla.
„Podobnou zkušenost tady má
spousta matek. Školky tu jsou plné
předškoláků a dětí, které mají odklad, a nikdo jiný se tam už nedostane,“ popisuje Frýdlová.
Nezbylo jí tak nic jiného než dát
syna do soukromé mateřinky. Jenže za tu dala měsíčně téměř deset
tisíc korun. V jedné ze tří říčanských státních školek na něj přišla
řada, až když mu bylo čtyři a půl
roku.
„Ale soukromou mateřskou školu si může dovolit málokdo, pak
matky raději zůstanou doma. Dávat tam dítě třeba jen na půl dne
nemá prakticky smysl,“ míní matka, která zároveň v Říčanech rozjela Mateřské centrum Mraveniště.
„Známá musí svá tříletá dvojčata vozit do školky v Praze,“ doplňuje.

Teď ve Čtyřlístku počítají
s pětadevadesáti předškoláky
Problém s nedostatkem míst potvrzuje i ředitelka Mateřské školy
Čtyřlístek Šárka Skůpová. „Máme
velký převis. Jednak se sem dost
stěhují noví lidé a jednak i mezi domorodci jsou silné ročníky,“ říká
Skůpová. V polovině dubna tu začínají zápisy, teď má Čtyřlístek k dispozici devětapadesát volných
míst.
Díky rekonstrukci tu však ještě
dalších čtrnáct přibude.
Kromě toho se předškoláci mohou těšit na „novou“ školku. Dosta-

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které nás zaujaly

Čtvrtek Kladensko: Kladno, Slaný,
Buštěhrad, Smečno, Stochov a další

Lidé od nás

Je dobře, že
se obec stále
rozrůstá

FAKTA

Martin
Karpatský

Kam ještě k zápisu
Říčany
MŠ Čtyřlístek, MŠ Srdíčko,
III. mateřská škola Říčany
13. a 14. dubna, 10–16 hodin
Kostelec nad Černými Lesy
MŠ Kostelec nad Č. L.
18. až 20. dubna, 8–13 hodin
Čelákovice
MŠ Přístavní, MŠ Rumunská,
MŠ J. A. Komenského
4. a 5. dubna, 8–16.30 hodin
Pozn.: jde o výběr; v Úvalech, Odoleně
Vodě, Mnichovicích, Velkých Popovicích
a Brandýse n. L. již zápisy proběhly

Místa přibudou V Říčanech
mají velký převis zájemců
o umístění dítěte ve školce.
Teď tady přibude čtrnáct
míst.
Foto: MF DNES
ne jinou fasádu, zateplí se a bude
vyměněna střecha, která je v dezolátním stavu.

Ve třídách se objeví počítače,
na zahradě altán
Už v raném věku se děti seznámí s
počítači a interaktivní tabulí, podobná možnost tu zatím nebyla.
„Pro malé dětičky existují různé
programy, od těch s písničkami
přes procvičování barev. Nebudeme na tabuli pracovat denně, ale
jistě to bude zajímavý doplněk,“
podotýká Skůpová.

Vznikne tu také nástavba s pracovnou, kam budou děti chodit na
kroužky; budou mít i vlastní keramickou pec.
Přibude jim i vybavení zahrady.
„Třeba hrací deska pro míčové
hry, vláček a altán,“ vyjmenovává
ředitelka.
Veškeré úpravy pohltí téměř devět milionů korun a město na ně
už v polovině loňského roku dostalo dotaci.
Vše by se mělo stihnout v průběhu letních prázdnin, aby 126 dětí –
což bude kapacita školky po navý-

šení – mohlo do nového Čtyřlístku
přijít už v září.

Oprava záleží na dotaci
Na rozpise oprav školek se počítá i
s mateřinkou ve Štefánikově ulici.
Tam by díky rekonstrukci měla přibýt dokonce téměř padesátka
míst. Jenže hotovo bude až za dva
roky.
Říčany potřebují nejprve najít
ve vlastní kase zhruba půl milionu
korun na projekt a poté na rekonstrukci za 24 milionů korun získat
dotaci.
Eva Fryšarová

předseda
modelářského klubu

eho život jsou lodě. Ačkoliv
jen pár desítek centimetrů veliké. Martin Karpatský vede v
Nové Vsi modelářský klub Barrakuda s jehož členy jezdí i na mezinárodní soutěže.
„Začalo to, už když jsem byl
dítě. Když se mi rozbila nějaká
hračka, tak jsem si ji sám opravil.
Od toho byl už k modelářství jen
krok,“ říká Karpatský, který svou
vášeň předal i dceři. Mezi jeho největší úspěchy patří pohár z mistrovství republiky modelářů.
V Nové Vsi žije už 20 let. „Přistěhoval jsem se, když tu moji rodiče
koupili baráček,“ vysvětluje.
Jeho aktivitu obec vítá a klubu
vychází vstříc.
„Takovou podporu od obce
jsem nečekal. Dovolili nám postavit si na místním rybníku vlastní
molo, ze kterého si potom modely
pouštíme,“ říká Karpatský, který v
Nové Vsi organizuje i modelářskou soutěž.
Je rád, že se obec rozrůstá. „Za
posledních několik let se rozrostla
na 850 lidí. Je dobře, že si řada z
nich už v obci vyřídila trvalý pobyt,“ myslí si.
V Nové Vsi mu chybí větší obchod, ale jinak rozvoj obce chválí.
„Starosta chce teď stavět školku.
To je dobře, je tu hodně malých
dětí,“ říká.
(ask)

J

Vztah generací? Hlavně nesmíme být sobečtí
» Studenti čtou a píší noviny Mladí se zamýšlejí nad soužitím generací a zabezpečením ve stáří
Kdo z nás se občas nezastaví nad
chováním starších, nebo naopak
mladších. Každý si žijeme svůj život se svými vrstevníky a předpokládáme, že vše, co děláme, je
správné.
Bohužel, jak tomu bývá, tento
způsob myšlení uplatňují všichni
zástupci věkových skupin, tudíž
se nemůžeme divit, když se různě
staří lidé nepochopí. Všichni bychom se proto měli zkusit vcítit
do pozice těch druhých a pokusit
se pochopit jejich chování, případně jednání. Nabízí se tedy
mnoho otázek. Co bychom měli
udělat pro to, abychom dokázali
žít vedle staršího, nebo naopak
mladšího člověka?

Sezona začíná
Středočeské hrady a zámky
zahajují sezonu. Po úpravách a
úklidu přivítají první
návštěvníky. Na zámku Jemniště
(foto nahoře a vpravo) je v
dubnu a květnu otevřeno vždy
v sobotu, v neděli a o svátcích
od 9 do 16.30 hodin.
Zámek Konopiště (foto dole) má
otevřeno denně kromě pondělí
od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
V pondělí bude výjimečně
otevřeno 25. dubna, kdy se slaví
Velikonoce. Kromě zámku
mohou zájemci na Konopišti
navštívit také střelnici, Muzeum
sv. Jiří a skleníky v Růžové
zahradě. Vstupenky lze koupit
také on-line.

me ve „svém světě“. Těžko budete babičce vysvětlovat, že bokové
kalhoty jsou cool. Zaprvé ze začátku ani nepochopí, co tím máte na
mysli, jelikož své studium jazyků
musela věnovat ruštině, a zadruhé vám dá rychle najevo, že takový způsob oblékání je zcela nevhodný.
Jak léta ubíhají, všímáme si, že
se již dostáváme k tomu zadruhé,
a za pár let, kdy svět ovládne čínština a naše slavná angličtina se
pro mladší stane tím, čím pro nás
ruština, budeme i u bodu zaprvé.
Co to vlastně znamená? Ač
chceme, nebo ne, během svého
života vystřídáme spoustu názorů, které i přesto, že si to nepři-

Fórum čtenářů
Senát ne, většinový
volební systém ano

Úklid Před zahájením sezony se sbírky v konopišťském zámku pečlivě
čistí.

Podle mě je to prosté, nesmíme
být sobečtí. Je důležité si představit, jaké by to bylo, kdybych byl v
kůži toho druhého. Je snadné o
někom říci, že je senilní, zakomplexovaný staroch, nebo malý, nevychovaný kazisvět. Ale těžší už
pak je zamyslet se nad tím, proč
se dotyčný tak chová a jak tomu
předcházet.
Každý máme své názory, za kterými si většinou pevně stojíme,
tento problém se netýká generačních skupin, avšak konflikt názorů může být vyostřen právě díky
rozdílnému věku.
Proč tomu tedy tak je? Odpověď je jednoduchá. Jak jsem již
zmínila v úvodu, každý vyrůstá-

3x foto: Karel Chlumec

Volební účast u doplňujících voleb do Senátu v okrsku Kladno a
Praha-západ jasně dokazuje v tvrdé realitě, co si voliči nejen v tomto regionu myslí o zbytečnosti
této instituce. Navíc jsou místa senátorů jen velmi dobře placené
trafiky a možné vstupenky do Bruselu, kde to s těmi trafikami je ještě lepší.
Ano, 15 procent účasti voličů je
snad jasným signálem pro odpovědné, aby se touto situací začali
zabývat. Navíc, jak je vidět, stává
se Senát i místem pro nekalé nebo
nepříliš kalé praktiky jednotlivých
partají, když se může dovolit senátní turistika a kšeftování s kandidátkami, přesně řečeno dědění trafiky z otce na syna.
A většinový volební systém? Už
před dvaceti lety se mě Britové
ptali, proč si neschválíme tento institut, když se u nich doma tolik
osvědčil a když i někteří tehdejší
kormidelníci naší politické kocábky pro něj horovali. Ono to opravdu má hodně do sebe, když vítězná strana sestaví vládu bez nutnos-

pouštíme, souvisí s tím, jak vyzráváme. Od srdce na rovinu řeknu,
že mám určitě výhrady vůči starším nebo mladším lidem, kdo z nás ne, avšak zpětně si začínám
uvědomovat, že jsem se chovala
naprosto stejně jako dnešní puberťáci, kteří nám jsou spíše pro
smích.
Plně si uvědomuji svoji naivitu
a chuť být středem vesmíru, která
stále spojuje všechny teenagery.
V současné době bych řekla, že
jsem naprosto vyrovnaná a mám
pohodový život, ale to si myslí každý. Až za pár let si uvědomí, že
tomu tak vlastně nebylo.
L. Sirotková
OA Neveklov

výběr z dopisů, kráceno
ti vstupu do koalice. Jak to potom
vůči civilizované Evropě a hlavně
vůči našim voličům vypadá, když
malá pidipartaj lidí, kteří donedávna neměli o vrcholné politice ani
sebemenší představu a jen taktak
se dostali vůbec do parlamentu, si
diktuje v intencích rostoucí chutě
po moci své požadavky vůči vládnoucí straně a nedá si pokoj a
nedá si pokoj. A destabilizuje už
tak křehkou rovnováhu.
Asi se nad sebou vážně zamyslím
a budu uvažovat o lépe stráveném
čase, než je účast u voleb mého senátora.
Přemysl Čech
premyslcech.blog.idnes.cz

Zaplať si lázně, alespoň
zbude na jiné věci
Návrh hradit si lázeňskou péči je
sice na první pohled logický, přece nebudeme podporovat socialistické zdravotnictví, kdy se
všechno přerozdělovalo, a tak
byla možnost financovat i rehabilitace nebo lázně pro ty, kteří to
ať už z fyzických, či psychických
důvodů prostě potřebují, což
bylo zase na úkor něčeho jiného,

Budou si muset lidé hradit
lázeňskou péči sami? Foto: MF DNES
nicméně je to otázka k zamyšlení. Sám jsem čerpal tuto možnost a mohu ze své zkušenosti
říci, že mnoho lidí skutečně takový ozdravný pobyt potřebuje, je
to většinou tak, že lidé si odpočinou zejména po stránce psychické. Takže dnes, v době, kdy je stále větší tlak na peněženky lidí, v
této zemi dojde v této oblasti

k jednomu – prostě do lázní nebudou moci jezdit lidé, kteří to
potřebují. Lidé, kteří dnes, dřív
nežli v minulosti, trpí oněmi civilizačními problémy, jakými jsou
například deprese, poničené páteře, klouby a tak podobně.
Budeme tedy do budoucna na
lázně jen vzpomínat a lidem, kteří budou skutečně potřebovat
onu rehabilitaci například po
operacích srdce či pohybového
ústrojí a nebudou mít na úhradu, řekneme „Máte smůlu, ale nejste vyvolení“, nebo „Najděte si
lépe placené zaměstnání“.
Co říci všem těm, kteří prostě nebudou mít na lázeňskou péči?
Nevím, nic mě nenapadá. Možná jen tohle – vždyť vaše prababičky a pradědové taky do lázní
nejezdili a přežili to. Ale to mě
pak napadne otázka, proč vlastně ty lázně máme? Abychom
vzpomínali na to, jaké to bývalo,
když se do nich dalo ještě jezdit,
když byl člověk nemocný a potřeboval je? A nač ještě budeme takto vzpomínat? Nějak nám těch
věcí přibývá.
Miroslav Nigrin
miroslavnigrin.blog.idnes.cz

