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Kostel sv. Michaela archanděla
v Dožicích zažil první koncert
No a kdo jiný mohl být prvním koncertujícím, nežli naše významná a velice talentovaná
občanka, paní Edita Adlerová. Paní Adlerová žije již sedmým rokem po boku svého muže,
sochaře Václava Česáka, ve Starém Smolivci. Protože je však paní Adlerová velice
vytížená, nedokázali jsme sladit naše akce s jejím volným časem, aby u nás koncertovala.
Tak jsme postupovali obráceně. Zjistili jsme si volná místečka v diáři světoznámé a výtečné
mezzosopranistky Edity Adlerové a pak jsme k tomu naplánovali akci. Dožický kostel je
obecní a ještě v něm žádný koncert nebyl, je celý z vnějšku zrekonstruovaný, a tak bylo na
čase ho zpřístupnit a ukázat lidem, proto byla volba jasná. Koncert jsme naplánovali na
pátek, 2. 6. 2017, od 19 hodin. Dorazilo asi 120 lidiček a mohlo se začít. Paní Editu
doprovázel vynikající varhanní mistr pan Vladimír Roubal. Během hodinového vystoupení
jsme slyšeli 12 skladeb, z toho 3 improvizace od pana Roubala, který vyniká svojí
schopností improvizace a je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích
(1982, 1988). Přednes paní Edity Adlerové, která je uváděna jako nejmladší Carmen
v historii české opery, byl tak výtečný, že se libé tóny nesly kostelem jako slavičí hlas lesem.
Atmosféru tohoto výjimečného koncertu a sólových partů oratorií paní Adlerové umocnila
i budova historické kulturní památky z roku 1575. Díky výborné akustice, kterou
svatostánek má, mohli všichni posluchači prožít nevšední zážitek a nechat vejít hudbu
starých mistrů v podání varhaníka, pana Roubala a operní pěvkyně paní Adlerové, do
svých duší a srdcí. Za svůj skvělý úspěch byli oba odměněni bouřlivým a dlouhým
potleskem všech posluchačů ve stoje. Nechyběly květiny a dárečky a došlo i na přídavek
od Antonína Dvořáka – Biblické
písně č. 4, Hospodin jest můj
Pastýř. Po hlubokém zážitku si
mohli všichni prohlédnout dožický kostel včetně věže, zvonu
a varhan. Varhany se po koncertě dokonce rozezněly a to
díky panu Roubalovi, který konstatoval, že je to nástroj, který
má smysl zachránit a určitě po
jeho restaurování by takový
koncert byl ještě dokonalejší.
Před kostelem čekalo na posluchače občerstvení, o které se
postarala paní Beránková,
a sousedskému setkání tak
nechybělo vůbec nic. Po desáté
hodině se poslední návštěvníci
koncer tu vydali ke svým
domovům a příjemný večer tak
pomalu končil.
Eva Kubová
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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zprávy z naší obce
Určitě není pro mnohé občany novina, že každý třetí čtvrtek
v měsíci se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Osmkrát
v roce je místem konání OÚ v Mladém Smolivci a čtyřikrát
vyjedeme se zastupiteli do ostatních našich obcí. Většinou tato
zastupitelstva směřujeme tam, kde se v daném měsíci projednává
nějaká záležitost, týkající se právě této obce. Výjezdní zasedání se
konají v letních a podzimních měsících od července do října.
Pozvánku na každé zasedání máte umístěnou na webu obce či ve
vývěsních skříních v každé naší obci. Bude-li to možné, budeme
Vás informovat i prostřednictvím těchto novin o zásadních a důležitých bodech, které budou projednávány na zasedání, s předstihem.
Dále Vás prostřednictvím novin upozorníme na předpisy,
vyhlášky, pravidla či řády, které na zasedání zastupitelstva byly
schváleny a které se Vás mohou dotýkat.
Na květnovém zasedání byl schválen Řád pohřebiště
Budislavice, který bude uveřejněn na webu, v kanceláři OÚ, ale
bude i v informační skříni na hřbitově, dále byla schválena
pravidla pro poskytování dotací Obcí Mladý Smolivec občanům,
organizacím a spolkům, ta najdete na webu a v kanceláři OÚ, byly
schváleny podmínky pro poskytování palivového dříví samovýrobou z obecních lesů. Na zasedání byly schváleny spádové
obvody základních škol, pro ZŠ Kasejovice byly do spádového
obvodu zařazeny obce Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec
a Radošice, pro ZŠ Hvožďany to byla obec Starý Smolivec.
Spádové obvody neznamenají, že své děti musíte bezpodmínečně
umístit do určené školy, ale můžete se svobodně rozhodnout,
kterou školu budete navštěvovat. Spádový obvod znamená, že
Vám Vaše dítě do určené školy spádového obvodu musí vzít, i když

bude naplněná kapacita školy. Samozřejmě, to není případ našich
škol a obcí, neboť máme dětí nedostatek, ale zákon nám povinnost spádovosti škol ukládá.
Na červnových zasedáních, která byla výjimečně dvě, byla
schválena smlouva na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky a dopravního automobilu pro JPO III Mladý Smolivec,
spoluﬁnancované z prostředků Evropské Unie, byla projednávána
žádost pana Fejfara o změnu územního plánu v obci Dožice a bylo
projednáváno oznámení předsedy ZKD, pana Šleise, o uzavření radošické prodejny.
Eva Kubová

Radošická prodejna

Litoměřické slavnosti 2017
V sobotu, 10. června 2017, se skupina 27 příznivců hasičské
techniky vypravila autobusem na Hasičské slavnosti do Litoměřic,
kde svoji historickou techniku vystavovali hasiči z Radošic.
Nesmím zapomenout ani na rodinné příslušníky hasičů, kteří do
Litoměřic přijeli vlastními auty. Odjezd autobusu byl ráno v 5.00,
cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli, vítalo nás město
Litoměřice. Po nezbytných informacích k programu a organizaci
dne, jsme se přemístili na Mírové náměstí, kde byl naplánován
hlavní program oslav. Po příjezdu pozvaných hostů, řazení
slavnostního nástupu a nezbytných projevech hostů, následovala
slavnostní přehlídka a průvod. Přehlídka byla zahájena průjezdem
současné nejmodernější hasičské a vojenské záchranné techniky,
následovaly historické stříkačky tažené koňmi, parní stříkačky
a automobily dřívějšího data výroby. Neméně zajímavý byl
i průvod jednotlivých sborů, kterých v letošním roce bylo přes
300. Na výstavišti jsme si potom mohli prohlédnout veškerou
techniku a vybavení hasičských sborů jako jsou přilby, uniformy
a modely. Nechyběly ani ukázky práce s technikou při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Také byla otevřena stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích, kde nám byl podán podrobný
výklad o práci proﬁ hasičů a prohlídka celé stanice. Na slavnostech samozřejmě také probíhal bohatý kulturní program a na své
si tam určitě přišel každý, kdo chtěl ochutnat nějakou tu dobrotu
počínaje sladkým trdelníkem a konče klobáskou nebo grilovaným
masem. Den se pomalu chýlil ke konci a nám se ani moc nechtělo
od stanoviště radošických hasičů, kde vládla příjemná přátelská
atmosféra. Autobusem jsme se přemístili na Lodní náměstí, kde
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po ukázkách Záchranného útvaru HZS ČR a s nadcházející tmou,
byl připraven členy osmi dobrovolných hasičských sborů
z českolipska „zlatý hřeb“ slavností – Hasičská hudební fontána.
Zážitek neskutečně emotivní a nezapomenutelný. Zakončením
VII. celorepublikového srazu hasičstva spojeného s výstavou
hasičské techniky, byl určitě ohňostroj. Unavení, ale šťastní jsme
se vydali k domovu a hodně z nás si určitě řeklo: „Tak zase za tři
roky.“
Vlaďka Růtová

Radošičtí hasiči v průvodu
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V letošním roce se hasičské cvičení konalo v Radošicích.
Hasičský souboj o cenné kovy vypukl v sobotu 3. června, chvíli
před 13. hodinou. Všechna soutěžní družstva byla nastoupena už
před úderem 13. hodiny. Velitelé vylosovali pořadová čísla svých
družstev a mohlo se začít se soutěžením. Letošní rok byl
výjimečný z pohledu počtu soutěžních družstev – hasičského
cvičení se účastnila 4 družstva žen a 5 družstev dětí.
Hasičské cvičení odstartovaly štafety. Nejprve své síly změřily
děti, dále ženy a nakonec muži. Všechna družstva využila
možnosti opravy štafety, některé týmy svůj čas vylepšily, jiné si
naopak pohoršily. Následovala nejočekávanější část akce – hasičské útoky. Pomalu se stává tradicí, že jako první jdou na útoky
muži (kvůli fotbalu), letošní cvičení nebylo výjimkou. Co my, ženy,
musíme kvůli fotbalu vytrpět, například každý rok běhat jako
poslední při útocích.J Svůj hasičský um předvedla mužská
družstva v tomto pořadí – Starý Smolivec, Radošice, Budislavice,
Dožice a Mladý Smolivec. Pokračovalo se útoky dětských družstev
v pořadí – Mladí Smolivec prcci, Mladý Smolivec starší, Dožice,
Budislavice a Radošice. Cvičení bylo zakončeno útoky žen
v pořadí Radošice, Mladý Smolivec I., Mladý Smolivec II. a Dožice. Ukázku své techniky a zábavu pro děti si pro nás připravili
hasiči z Losiné, kteří po dokončení všech útoků dětem připravili
pěnovou koupel (no, nezávidím maminkám ten pohled na jejich
ratolesti).
A ptáte se, jak to naše odpolední snažení nakonec dopadlo? No
musím konstatovat, že nám dorůstají úžasní nástupci, všechna
dětská družstva se umístila na prvním místě (snad jim ta šikovnost
a rychlost vydrží, až přejdou k „dospělákům“). Celkové pořadí
ženských družstev bylo následující: na posledním (4. místě) se
umístily ženy z Mladého Smolivce II., na třetí místo se (i přes úraz
soutěžící) probojovaly ženy z Dožic, druhé místo zůstalo
v Radošicích a vyhrály ženy z Mladého Smolivce I. Celkové pořadí

mužů bylo takové: na 5. místě se umístili muži z Radošic, těsně
pod bednou vítězů skončili muži z Budislavic, na 3. místo se
probojovali muži z Dožic, druzí byli muži z Mladého Smolivce
a zvítězili muži ze Starého Smolivce.
Letošní cvičení bylo ojedinělé také v množství úrazů, které si
soutěžící během cvičení přivodili. Asi nějaké erupce na slunci.J
Hlavní je, že jsme to všichni přežili. Od 20:00 se konala v místní
hospodě taneční zábava, kde nám k poslechu a tanci hrála
skupina Asfalt, takže jsme mohli oslavit svá vítězství (i prohry).
Celým odpolednem nás provázelo krásné počasí, i když v těch
dlouhých kalhotách a bundách to byl chvílemi opravdový boj.
Nezbývá než se rozloučit a na závěr dodat: „Těšíme se na další
hasičský mač.“. HASIČINĚ ZDAR!
Fotograﬁe z hasičského cvičení naleznete na webových
stránkách obce Mladý Smolivec http://www.mladysmolivec.cz/cs/udalosti-v-obci/okrskove-cviceni-v-radosicich2017/R10-A3401/
Karolína Černá

Na slovíčko
s našimi zastupiteli

Významná jubilea

Jméno a příjmení: Václav Hlinka
Bydliště: Radošice
1) Jakým jedním slovem byste popsal/a své dětství?
Spokojenost.
2) Co Vás dokáže zaručeně naštvat?
Lhostejnost a lež.
3) Jaké jídlo byste nikdy nepozřel/a?
Vločková polévka.
4) Ideální dovolenou si představuji: (vyberte jednu z variant)
v České republice
v cizině
5) Jaká je Vaše nejoblíbenější ﬁlmová (seriálová) hláška?
Je jich více.
6) Co se Vám v obci, ve které žijete, nejvíce líbí?
Spolehnutí na své kamarády.
7) Jmenujte jednu věc, kterou byste ve své obci změnil/a:
Aby zde bylo více lidí trvale bydlících, než těch na sobotu
a neděli.
8) Proč jste kandidoval/a do zastupitelstva?
Pomoc něco změnit.
9) Jste spokojen/á s činností a fungováním zastupitelstva?
Ano.
10) Co byste vzkázal/a svým voličům?
Choďte k volbám.
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Hasičské cvičení v Radošicích

Pěnové dovádění

v srpnu 2017
Krátký Zdeněk

Mladý Smolivec

60

Michnová Jindra

Radošice

65

Hellerová Marie

Radošice

70

Gottfriedová Daniela Radošice

71

Skuhravá Růžena

Budislavice

72

Kuglová Marie

Starý Smolivec

73

Myslivcová Anežka

Mladý Smolivec

73

Sedláčková Marie

Mladý Smolivec

76

Levá Helena

Dožice

78

Straková Marie

Mladý Smolivec

79

Skuhravý Josef

Starý Smolivec

84

Květoň Vladislav

Starý Smolivec

88
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KRONIKA
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Historie obce Radošice
Obec se nachází v nadmořské výšce 570 m a první dochovaný
zápis je datován kolem roku 1542. Pravděpodobně roku 1577
byla obec prodána rytířům Chanovickým z Dlouhé Vsi. Během
následujících cca 100 let se majitelé měnili. Jako poslední, kdo
obec Radošice koupil, roku 1672, byl Lambert František
Hřebenář z Harrachu.
V tomto období bývala v Radošicích tvrz, pivovar a všechny
potřeby k němu, dvůr poplužný, ves Radošice s krčmou výsadní,
mlýnem s jedním spravením, též s pilou a vším příslušenstvím
i hajnice – později myslivna.
Roku 1720 bylo v Radošicích 11 sedláků, 7 chalupníků,
2 domkaři, kovárna, u mlýna domek, hospoda a pastouška.
Nejvyšší zaznamenaný počet obyvatel se datuje roku 1880, kdy
bylo 62 domků a 473 obyvatel.
Nejvýznamnější budovou v obci je škola, o které je v kronice
zápis o činnosti v letech 1800 –1803. Pak škola na nějaký čas
zanikla a nová škola, ta dnešní, bohužel chátrající, se znovu
otevřela jako jednotřídní 1. ledna 1876, o druhou třídu byla
rozšířena roku 1889. Například v roce 1935 navštěvovalo školu
51 žáků. Výuka byla ve škole ukončena 30. června 1975. Budova
školy byla v roce 1987 prodána Státním lesům ČR.
Na radošické návsi stojí kaplička sv. Anny, dříve sv. Jana
Křtitele, postavená roku 1831.
Radošice byly také svědkem bitvy v r. 1620 nedaleko obce
svedené. Obci se nevyhnuly ani požáry a povodně.
Největší požáry, kdy shořelo většinou několik stavení najednou
a chlévy, jsou mezi lety 1880 – 86 a 1894 – 1900. Také povodně
z roku 1895 a 1925, kdy byly pobořeny – most na Starý Smolivec,
most u mlýna v Radošicích stržen a odnesen, poškozeny byly tři

domky a rybníky ke Lnářům strženy. Škody byly tehdy vyčísleny
zemskou technickou kanceláří na 362 435 Kč. V roce 1893 byl
založen hasičský sbor.
Obci se nevyhnula ani 1. světová válka, kdy mnoho mužů
postupně dle ročníků rukovalo. Obětem světové války byl vystaven
stávající pomník na místě staršího z roku 1919 a slavnostně
odhalen 1. srpna 1926.
Při slavnosti 1. máje 1919 bylo zasazeno 8 lip Svobody
u kapličky na návsi.
V roce 1921 byla dne 31. ledna založena obecní knihovna.
16. června 1927 započalo provedení elektrizace a prvně
rozsvíceno bylo 6. ledna 1928.
V roce 1927, a to 18. června, stavěli vojáci na ,,Skále“
u Radošic rozhlednu z dřevěných klád.
Věžní hodiny na místní Kampeličce byly zakoupeny a namontovány v roce 1939.
V roce 1946 byl instalován rozhlas a o rok později kanalizace.
Stavba kravína byla zahájena v roce 1959.
V roce 1983 začala výstavba prodejny a dokončena byla v roce
1984, prodej zahájen 17. srpna téhož roku.
V současnosti je v obci Radošice trvale přihlášeno 116
obyvatel.
Sbor dobrovolný hasičů má 50 členů a významnou měrou se
podílí na zachování tradic a kulturního života v obci Radošice.
Velmi stručné shrnutí historie obce Radošice,
kronikář Marek Rous.
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ŠKOLY, ŠKOLKY

Zprávičky z naší školičky U Veverky
ve Starém Smolivci
Divadlo s Evelínkou
V úterý 23. 5. jsme shlédli divadelní představení z Prahy.
Tématem byla ekologie. Evelínka s Květuškou nám vysvětlily, proč
je důležité třídit odpad. Spolu s nimi jsme si zopakovali, co už
známe – a to barvy kontejnerů a také to, co do kterého kontejneru
patří. Také jsme se dozvěděli, co a jak je možné recyklovat a také
co se z recyklovaných odpadů vyrábí. Představení bylo vtipné
a moc se nám líbilo.

Návštěva knihovny
Již několik let jsme zapojeni do akce Celé Česko čte dětem, kdy
nám chodí do školky maminky i jiní pozvaní hosté číst pohádky.
A proto jsme se i letos zapojili do akce Čteme dětem v knihovně,
kterou jsme navštívili 6. 6. Do Mladého Smolivce jsme přijeli
autobusem a tam už na nás čekala paní knihovnice A. Zahradníková. Po prohlídce knihovny i dětských knížek nám velice poutavě přečetla Pohádku o medvídkovi PÚ paní Kučerová ze Starého
Smolivce. Děti dostaly malé pohoštění a také jsme si do školky
vypůjčili několik dětských knížek. Potom si děti ještě zaskotačily
na dětském hřišti, kde si je vyzvedli rodiče.

Výlet ZOO
13. 5. jsme jeli na výlet do Prahy. V našem hlavním městě jsme
navštívili Podmořský svět, ve kterém žije mnoho ryb, ať už rejnoků, želv či malých žraloků. Odpoledne jsme se byli podívat na zvířátka v ZOO. Mimo jiné jsme tam také objevili slona Elmera a žirafu Julii, o kterých jsme si předchozí týden povídali.

Děti v knihovně

Děti v divadle ve školce
Spaní ve školce
Ve středu 14. 5. naši předškoláci spali ve školce. Odpoledne
strávili stopovačkou s hledáním pokladu, později opékáním buřtů
a v pozdějších hodinách se naše školní zahrada proměnila
v zahradu kouzelnou, v níž se pohybovala Bílá paní. Ta dala dětem
kopretinu a za statečnost pexeso. Některé děti se trochu bály, ale
nakonec to všechno zvládly na jedničku. Bílé paní jsme ještě
zamávali a těšíme se na příští rok.

Divadlo
Letní divadlo O třech prasátkách 20. 6., ve kterém se tři míče
proměnily ve tři prasátka a zlý vlk, je chtěl sežrat. Nakonec vše
dobře dopadlo, děti pomáhaly prasátkům stavět domečky a vlk
odtáhl s nepořízenou.

Spaní ve školce

Děti v ZOO

Den dětí s našimi dětmi ve školce
Dne 21. 6. 2017 jsme opět po roce oslavili Den dětí s našimi
dětmi ve školce. Letošní téma bylo "Pejsek a kočička" a pro děti
bylo nachystáno 5 disciplín:
1) Praní prádla – děti měly za úkol doběhnout k lavoru
s prádlem a poté odnést a pověsit na šňůru.
2) Zdobení noční košilky (triček) – děti si vlastnoručně
pomalovaly trička barvami na textil.
3) Psaní dopisu dětem – úkolem bylo doběhnout k dopisnímu
papíru s obálkou a ti co to umí, se podepsaly, ostatní namalovaly
sluníčko a dopis odnesly do poštovní schránky.
4) Zašívání kalhotek – úkolem bylo provlékání obrázku
tkaničkami.
5) Zdobení dortu – děti si nazdobily domácí mufﬁny dle své
fantazie cukrovinkami.
6) Hledaní panenky, která tence plakala – závěrečná disciplína
tohoto dne byl košík s panenkou, která tence plakala, a po jejím
nalezení tam měly děti překvapení ve formě špekáčků, které si
spolu s rodiči opekly.
Poté děti dostaly diplomy a dárkové tašky se sponzorskými
dary od:
Obec Mladý Smolivec, Faurecia-Nýřany, Klaus Timber
Kladrubce, Pekařství a cukrářství Pondělík, Řeznictví a uzenářství
SMOLIVECKÉ NOVINY 07/2017

Herejk, Jiřincová J., Panýrková J., Panýrková V., Swietoň J.
Na přípravě tohoto dne se podílely:
Fořtová T., Pojerová J., Balcarová E., Šmídová D., Hronová V.,
Marková M., Panýrková V., Ciprová L., Marková K.
Tímto děkujeme všem sponzorům a zúčastněným za příjemně
strávené odpoledne.
Veronika Panýrková
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Marti TIP, jak být FIT:
„Jak se stravovat na dovolené?“
Je dovolená odvozená od slova dovolit si nejen v zážitcích,
utrácení ﬁnancí, ale i v jídle a pití? To si rozhodněte sami, jak
moc a v čem si chcete dovolit a zdali tohle tvrzení na Vás
sedí… Ale mám jednu otázku k zamyšlení… Není tomu tak, že
tuto „strategii“ volí především Ti, co většinu roku, den co den,
žijí nespokojený život a celé dny říkají, jak se těší na dovolenou, AŽ si ty dny KONEČNĚ užijí a to se vším všudy – i co se
jídla i pití týče? Není to tím, že si ne každý umí užít každý jeden
den se vším tím, co nám přináší?
Já tohle nemám. Každý den žiji s radostí z toho, co mám,
kde jsem, koho potkávám, s kým se stýkám a to i přesto (nebo
právě proto), že každý den není ideální…Stejně mi to platí
i v otázce stravování – každý den se snažím jíst tak, aby moje
tělo dostalo kvalitní stravu, která dodá nejen energii, živiny, ale
vyvolá i ty příjemné pocity v postupných dávkách a to i přesto,
že ne vždy stojí tahle strava „pár korun“. Ale když si většinou
odpouštím obědy po restauracích a rychlých občerstveních,
protože si obědy vařím; když si odpouštím dortíčky po
kavárnách a zmrzlinky po obědě, protože vím, že sladkosti mi
nic moc dobrého nenesou a jsou jen falešnou náhražkou
chybějících sacharidů v jídelníčku (nebo málo sladkého života
samo o sobě? J); když si odpouštím množství alkoholických
nápojů a koktejlů při posezení s přáteli a když nakupuji jen
základní potraviny a vše si z nich pak již doma dotvořím
(domácí pomazánky, domácí ovocné jogurty, svačiny,…), pak
si ráda na druhou stranu dopřeji farmářský sýr, ořechy,
exotické druhy ovoce, sušená rajčata, kvalitní oleje, čerstvé
ryby, sypaný čaj, decičku dobrého vína či šálek kávy doma po
ránu. No a právě z těchto důvodů nemám pocit toho, že na
dovolené potřebuji vše dohnat. Jistě, ráda ochutnám i speciality kuchyně, která se váže na dané místo dovolené, ale vím, kde
mám „klapku“.
Další otázka mířící na stravovací zvyklosti Čechů na dovolené je taková, zdali se opravdu na pobytech s typem all inclusive stravování musíme několikrát denně přejíst, abychom
toho ochutnali co nejvíce a abychom vytřískali ze zaplacené
částky zájezdu maximum i za cenu odvalení se na pláž, kde
dvě další hodiny trávíme, abychom zase měli místo v žaludku

Kupón na řádkovou inzerci

na oběd a jeli nanovo až do večera, no a pak to večer zalili
několika skleničkami alkoholických drinků v rámci „happy
hours“? Není lepší, než taktika „nic, nic, nic, nic a pak
všechno a zase nic, nic, nic, nic, všechno…“, spíš cesta zlaté
střední cesty s minimálními výkyvy?
Jaká je ta zlatá střední cesta v rámci stravování na dovolených?
l Zůstaňte u porce jednoho talíře na jeden chod a nepřidávejte si
l Když ochutnáváte vše, co neznáte, nebo chcete mít na
talíři co nejvíce rozličných chutí, od každého druhu si
dejte na talíř 1-2 polévkové lžíce pokrmu, mas i ryb
l Opravdu potřebujete jíst v exotických destinacích jako
přílohu hranolky?
l Polopenze na dovolených nejsou dobrým řešením, pokud
jíte opravdu jen ta dvě jídla denně – snídani a večeři
l Dodržujte svačiny – nejlépe ve formě ovoce, ořechů,
freshů a smoothie, ovocných sorbetů či ledové neslazené
kávy
l Napadlo Vás někdy, dát si místo dezertu ochutnávku
degustačního množství sýrových variací nebo čerstvý fík?
l V Itálii mají vynikající nejen pizzu a těstoviny, ale i ryby,
mořské plody a předkrmy, které jsou často ve velikosti
menšího chodu, který nás ženy také plnohodnotně zasytí
l Ani Turci se neomezují jen na kebab a Řekové na gyros ;-)
l Každý večer na dovolené přeci nemusí být ve znamení
vypitých litrů alkoholických nápojů, vína a koktejlů
l Krom džusů a šťáv je stejně osvěžující i voda s limetkami,
citrony, mátou nebo okurková a melounová limonáda
Jak si Vaše hodování na dovolených pojmete, je čistě na
Vás – záleží, jak nevšední dny volna chcete mít a jak všední či
nevšední jsou Vaše následující lamenty, že jste si z dovolené
zase přivezli nějaké ty kilogramy navíc. Můj závěrečný tip je
skromný a jasný – udělejme si nevšední den z každého toho
všedního.
Bc. Martina Korejčková, DiS.
nutriční terapeutka, www.martinakorejckova.cz

Jméno a příjmení:
Adresa:

Kupón slouží pro řádkovou inzerci v jednom vydání Smoliveckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a kontaktu ke zveřejnění.
Vyplněný kupon doručte do redakce - Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
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O víkendu 10. a 11. června proběhla akce s názvem: Víkend
otevřených dveří, Runway festival, uspořádaný v rámci oslav k 80.
výročí Letiště Praha. Festival se odehrával přímo na runwayi, která
teď už slouží jenom jako odstavná plocha pro soukromá či
vyhlídková letadla.
Návštěvníci, kteří se chtěli zúčastnit této akce, museli mít předem rezervované vstupenky i přesto, že vstup byl zdarma. Program
byl oba dva dny připraven od 10 hodin až do večera. Před vstupem
byly všem návštěvníkům prohledány tašky a kabelky a všichni
jsme si prošli bezpečnostními rámy, přesně jako na letišti. Na
festivalu jsme mohli vidět přehlídku současných i historických
letounů, např. veterán Lisunov Li-2 nebo výsadkový letoun Skyvan
SC7, do kterého se vejde až 20 lidí. Byly tam také ukázky letištních
složek, jako jsou psovodi, sokolníci, celníci, hasiči a další. Lidé, co
na letišti pracují, nám představovali, co všechno obnáší jejich
profese. Hodně zajímavé bylo slyšet o práci letištních včelařů nebo
techniků, kteří se starají o letadla při každém přistání. Včely se na
letišti chovají zejména kvůli informacím o čistotě prostředí v okolí
letiště. Součástí byla i přehlídka letištní techniky, například jsme
mohli vidět spoustu údržbových vozů v zimním období nebo vozy,
které letadla při velkých mrazech rozmrazují. Byla tam i spousta
hasičských vozů, u kterých nás velice zaujalo auto, které mělo
výsuvné rameno s „bodcem“ na konci. Přítomní hasiči nám
„neznalým“ rádi vysvětlili, k čemu se toto auto používá a že je
určené k hašení vnitřku letadel. Prohlídnout jsme si mohli také
moderní pojízdnou nemocnici zvanou Golem, tu má Česká republika od roku 2006 a využívá se nejen při hromadných katastrofách,
masových sportovních akcích, ale také má plno i na silvestra.

Bylo možné si také zarezervovat speciální autobusovou exkurzi
po letišti, kde průvodce v autobuse při průjezdu okolo terminálů
povídal o spoustě zajímavých informací. A ti, co s exkurzí počkali
do odpoledne, měli možnost projíždět okolo největšího letadla
světa a to Airbusu A380 společnosti Emirates, jehož přistání bylo
krásně vidět i z této runwaye.
Na žádných akcích tohoto typu nesmí chybět ani pódia. Tady
byla hned dvě: hlavní pódium a pódium pro naše nejmenší. Na
hlavním pódiu se v sobotu konal koncert Support Lesbiens
a v neděli zde vystupovala zpěvačka ANNA K. Ještě před jejím
vystoupením jsme měli tu čest slyšet několik českých i zahraničních hitů v podání českého imitátora zpěváků Vládi Hrona. Na
té druhé se věnovali dětem po celou otevírací dobu, promítali jim
tam pohádky, vystupoval kouzelník Matyáš Kožíšek atd. Každou
hodinu zde bylo něco jiného.
Byly zde i různé stánky, nejnavštěvovanějšími byly: Blesk Point
deníku Blesk, kde lidé dostávali dárkové tašky s různými
reklamními předměty, ale žádanější byl stánek: Festival úsměvů
rádia Impuls, kde se lidé fotografovali.
Jelikož se počasí na akci vydařilo a bylo opravdu veliké horko,
byla zde spousta stánků s občerstvením a chlazenými pochoutkami. Nejvítanější bylo osvěžení v podobě hasičů, kteří nejdříve
kropili runway po celé délce, a to hned několikrát, a pak také
stříkali dělem z jednoho z vystavených vozů.
Byl to velmi zajímavý festival, který rozhodně stál za zhlédnutí.

KULTURA

Runway festival

Aneta Slavíčková

Turisté sjížděli Otavu
Když jsem od vedoucího turistického oddílu dostala pozvánku
na celovíkendový výlet, byla jsem překvapená. Když jsem se
dozvěděla, že se jedná o vodácký zájezd, byla jsem překvapená
podruhé. Nicméně jsem se přihlásila, celý zážitek s I.BTO
absolvovala a ničeho nelituji.
V sobotu 10. 6. se 32 účastníků I.BTO sešlo na nádraží
v Nepomuku, aby mohli společně vyrazit do nedalekých
Horažďovic a odtud pokračovat do cílové stanice Velké Hydčice.
Zde už na nás čekaly rafty, které jsme vybavili sudy a pádly,
abychom mohli pokořit řeku Otavu. Já osobně už jsem vodu
sjížděla dvakrát, takže mě nemohlo nic překvapit, ale našli se mezi
námi také nováčci, pro které byl tento výlet neprobádanou oblastí.
V kempu jsme si dali ještě lehké občerstvení a okolo půl dvanácté
jsme spouštěli rafty na řeku.
Celou dobu panovala skvělá nálada a padala hláška za
hláškou. Hned na začátku nás všechny dostal přeřek Majdy
Křížové, když turistický oddíl označila za teroristický. Po celou
dobu jsme si už jinak neřekli. Všichni plnoletí účastníci popíjeli
drinky od samého rána, takže o zábavu nebylo opravdu nouze.
Když jsme kolem 16hod dorazili do kempu ve Střelských
Hošticích, ve kterém jsme měli přenocovat, byli jsme nabytí
dobrou náladou a řádně vyčerpaní. Jako první jsme šli stavět
stany, abychom jsme se už pak mohli věnovat jen zábavě. Nemilé
překvapení čekalo na Vlaďku a Oťase Strejců, kteří zjistili, že jim
nateklo do barelu a všechny věci na stanování včetně spacáků měli
komplet promočené. Nakonec se nám jich zželelo a půjčili jsme
jim jeden spacák s dekou. V kempu bylo velmi příjemné
občerstvení, a tak jsme vyzkoušeli nejrůznější pokrmy a drinky.
Pánové samozřejmě pili pivo proudem, děti nosily nanuky
nejrůznějších tvarů a barev a ženským zase neunikla žádná
palačinka nebo rakvička se šlehačkou.
Do spacáků jsme se odebrali kolem 23 hodiny. Musím říci, že
pro mě se jednalo opravdu o očistec. Ve stanu jsme spala
naposledy možná před 12 lety a úplně jsem zapomněla na to, jak
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hrozně je to nepohodlné a že tremp ze mě jen tak nebude. To, že
jako nově vystupující Pražák spím při zvuku rušné ulici, sanitek
a vrtulníků zcela bez problému je velká záhada, protože usnout při
zvuku šumějící řeky se pro mne stalo nadlidským úkolem. Navíc
zima, která ještě noci zužuje, byla opravdu velká. Musím říci, že
jsem za celou noc zabrala tak 2krát a po celou dobu jsem Honzu
se Žížalou proklínala. Ráno jsem jim to dala také pěkně znát.
Nakonec však vylezlo sluníčko a s dobrou snídaní se moje nálada
zlepšila.
Okolo půl 11 jsme se vydali opět na cestu. Jelikož jsme se první
den osvědčili jako dobří vodáci, rozhodli se naši vedoucí prodloužit
trasu až do Strakonic. V neděli navíc krásně svítilo sluníčko, takže
nikdo nic nenamítal. Cesta byla pohodová se zastávkami na
občerstvení. Všichni se na lodi spíše opalovali a koupali, než aby
aktivně pádlovali. Všichni jsme ale do cíle dorazili včas a bez zdravotní úhony. Odevzdali jsme rafty a celí unavení naskákali do autobusu, který nás odvezl směrem k našim domovům.
Už teď se mluví o tom, že se celá akce příští rok zopakuje,
protože to byl opravdu velký zážitek. Ani já si ji určitě nenechám
ujít.
Velké poděkování patří organizátorům Honzovi Spourů, Žížalovi
a nesmím zapomenout ani na našeho pokladníka, Marušku Křížů.
Veronika Kubová

I.BTO

7

Fotbalisté ukončili jarní sezónu
Na trávníku je už pusto a prázdno, protože naši fotbalisté
ukončili jarní sezonu. Celkově se umístili na čtvrtém místě,
což je velmi slušné. Jediným zklamáním byla prohra
s přespolními Kasejovicemi, které nás dokázaly porazit 2:0.
Snad jim to na podzim budeme moci vrátit.
Všem klukům přeji, aby se přes léto zregenerovali
a nabrali síly na další kolo zápasů.
Veronika Kubová

Výsledky
Kolo

Výsledek

Střelec

25.

Kasejovice – Starý Smolivec

2:0

žádný

26.

Starý Smolivec – SK Hradec

4:2

Oťas Strejc
Pavel Nachtman
2× Franta Trhlík

KLUB

ZÁPASY

VÝHRY

REMÍZY

PROHRY

SKÓRE

BODY

1. Losiná

26

21

0

5

89:38

61

2. Merklín

26

17

0

9

90:72

50

3. Žinkovy

26

16

0

10

60:40

47

4. Starý Smolivec

26

14

0

12

53:42

44

5. Kasejovice

26

15

0

11

62:63

43

6. Chotěšov "B"

26

14

0

12

41:57

39

7. Klášter, z.s.

26

11

0

15

64:64

37

8. Nepomuk "B"

26

11

0

15

68:56

36

9. Předenice

26

11

0

15

55:63

34

10. Dobřany

26

12

0

14

47:79

34

11. Stod

26

11

0

15

57:61

33

12. Radkovice

26

10

0

16

45:52

32

13. SK Hradec 1946

26

11

0

15

38:60

30

14. Zdemyslice

26

8

0

18

49:71

26
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