
Prožijte jedinečné zážitky
za volantem vozů Peugeot!
Mělník – Přijďte dnes na
Peugeot Emotion Day do
Mělníku k Tesku a využijte
jedinečnou příležitost vy-
zkoušet si Auto roku 2014,
nový Peugeot 308.

Projet se můžete i v nedáv-
no uvedených vozech Peugeot
5008, crossoverech 3008 a 2008
a v mnoha dalších modelech
včetně „bonbónků“, kterými
jsou 208 GTi, kabriolet 308 CC
nebo závodní sporťák RCZ R.
Navíc pouze na Peugeot Emo-
tion Day se můžete v před-
premiéře seznámit s novým
Peugeotem 308 SW.

Nadto je exkluzivně pro ná-
vštěvníky Peugeot Emotion
Day připravena speciální na-
bídka „Čím větší vůz si vybe-

rete, tím lepší nabídku dosta-
nete“.

Všichni účastníci testova-
cích jízd budou zařazeni do
slosování o hodnotné ceny.

Vychutnejte si naplno jízdu
v Peugeotu. Termíny konání
a podrobnější informace zís-
káte na www.peugeotemoti-
onday.cz. (PR)

Neratovice
Jedová

Kontakt:
602 277 244, 724 836 514

Otevřeno:
pondělí až čtvrtek

15 až 17 hodin

pátek 13 až 15 hodin

každá sudá sobota

9 až 11 hodin

Mělník
Řípská

Kontakt:
602 144 145
Otevřeno:

denně 10 – 16 hodin

Kralupy
nad Vltavou
Hrombaba

Kontakt:
775 105 275
Otevřeno:

denně 9 – 14 hodin

Opuštění psi z útulků

MĚLNÍK. Broček je starší pes, jezevčík. Nalezen byl na
Chloumku. Nemá čip ani tetování. Je přátelský, čistotný
a klidný. Na vodítku netahá. Foto: Archiv útulku

KRALUPY.Havrankajeasišestiletáfena,kří-
ženecknírače.Jeklidnáavyrovnaná.Nalezena
bylaveVojtěchověuMšena.Foto:Archivútulku

MĚLNÍK. Oskar je asi jedenácti-
letý pes, kříženec. Miluje mazlení
a procházky. Vhodný společník
pro seniory. Foto: Archiv útulku

KRALUPY.Kometajeasidvaměsícestaréštěně,fenka.Jemilá,hravá
apřítulná.Vdospělostibudemaléažstřednívelikosti.Foto:Archivútulku

NERATOVICE.Asi šestiletýkříženecOskarrád
chodínaprocházkyamilujepiškoty.Zpočátku
jealek lidemtrochunedůvěřivý.Foto: Archiv útulku

MĚLNÍK. Ron je asi sedmiletý
pes, kříženec jezevčíka a rotvaj-
lera. Je klidný, někdy ale i své-
hlavý. Vhodný pro zkušeného
chovatele. Foto: Archiv útulku

Vaše příspěvky

Výlet s hůlkami potěšil seniory i celé rodiny

O víkendu 26. a 27. dubna
uspořádalo Rodinné centrum
Všetaty-Přívory společně s
Nordic walkingem pro radost
první nordic walking víkend
letošního roku.

Po úspěchu prvního nordic
walking víkendu uspořáda-
ného loni v říjnu (sobotní pro-
cházka pro seniory v Přívo-
rech a nedělní celodenní výlet
pro všechny na Kokořín) jsme
se rozhodli dodržet obdobný

formát i v letošním roce. Na
každou poslední neděli v mě-
síci od dubna do září se tedy
plánuje šest nordic walking
celodenních výletů a na při-
lehlá sobotní odpoledne šest
nenáročných procházek pro
seniory.

V dubnu jsme zahájili sezó-
nu odpolední sobotní vycház-
kou v Tišicích podél místní
pískovny, která byla zakon-
čená velmi příjemným pose-
zením v místní cukrárně a v
neděli následoval celodenní
výlet za krásami skal a údolí v
Divoké Šárce v Praze.

Sobotní vycházka byla ve-
lice příjemná a díky malé
účasti (2 seniorky a jejich ro-
dinní příslušníci) se mohla in-
struktorka věnovat všem
opravdu individuálně. Neo-
pomněli jsme úvodní vysvět-
lení správné techniky, popis
vybavení a dokonce nebyla
odpuštěna ani rozcvička a
krátké protažení, které jsme
provedli na břehu pískovny.

Počasí bylo jako na objed-
návku a na hladině se zrcadli-
la krásně modrá obloha – lepší
kulisu pro rozcvičku jsme si
opravdu nemohli přát! Krátké
seznámení s nordic walkin-
gem jsme zakončili v místní
cukrárně.

Zato nedělní výlet se těšil
velké účasti. Výlet jsme začali
ve Všetatech na nádraží, kam
se dostavila většina účastní-
ků. Cestou vlakem a tramvají
až do Divoké Šárky se nás
shromáždilo celkem dvacet!

Výlet jsme začali od tram-
vajové zastávky Divoká Šárka
a hned na přehradě Džbánu
jsme se zastavili, abychom se
lépe seznámili s technikou,
vybavením a přednostmi nor-
dic walkingu. Po tomto krát-
kém úvodu a správném na-
stavení našich či vypůjčených
holí jsme vyrazili zdolat nej-
větší kopec, který nám stál v
cestě hned v úvodu. Protože
jsme se náležitě zahřáli, ná-
sledovalo společné protažení a
rozcvička. Poté jsme se poko-
chali výhledy do údolí Divoká
Šárka a obdivovali krásu
místních skal. Jeden by ani
nevěřil, že se stále nachází pří-
mo v Praze!

Po této krátké přestávce,
kterou mnozí z nás využili i
pro zdolání našich železných

zásob z domova v podobě pro-
viantu, jsme pokračovali údo-
lím Divoké Šárky, většinou po
červené značce, až k jeskyni a
zámečku Jenerálka. Tento-
krát bylo výhodou trasy to, že
se účastníci mohli postupně
odpojovat (cestou jsme míjeli
několik zastávek městské
hromadné dopravy), a tak si
výlet podle svých časových
nebo kondičních možností
přizpůsobit. Ačkoliv byl toto
první výlet v sezóně, napláno-
vali jsme ho o celkové ambici-
ózní délce patnáct kilometrů.

A tak po ukončení procház-
ky Divokou Šárkou, u Jene-
rálky, nás opustila první část
skupiny. Výlet však pokračo-
val dále, a to do kopce směrem
do vilové čtvrti Hanspaulka.
Zde jsme se zastavili na oběd v
restauraci Na staré faře. Poz-
dější oběd byl vskutku za-
sloužený po předchozím ná-
ročném výšlapu, a tak jsme si
ho tentokrát opravdu vychut-
nali.

Po obědě se většina zúčast-
něných vydala zpět na Hlavní
nádraží a odtud zpátky do Vše-
tat. Na poslední část výletu se
tedy vydalo posledních „sedm
statečných“. Čekala je již jen
příjemná vycházka podél za-
jímavých vil, které se těší ne-
všednímu výhledu na Prahu
přímo ze svých balkónů. My

jsme si užili tohoto krásného
panoramatu z vyhlídky u zří-
ceniny Baba, kde jsme pozo-
rovali kromě hemžení na cyk-
listické a inlinové stezce na
protilehlém trojském břehu
také provoz na Vltavě pod ná-
mi (přívoz a zdymadlo).

Následoval už jen sestup do-
lů do Troje a necelé dva kilo-
metry k přívozu přes řeku. Při
čekání na přívoz si krátili če-
kání jediní dva malí účastníci
výletu – Madlenka a Venca –
házením kamenů do vody při
soutěži „Kdo dohodí dál“. Ba-
vili tím nejen nás, ale i ostatní
čekající.

Po přeplutí Vltavy jsme jen
přešli na blízkou zastávku a
autobusem, metrem a vlakem
jsme se vrátili zpět do Všetat.
Jako v sobotu, tak i v neděli
bylo počasí přímo ukázkové a
výlet se i díky tomu vydařil
naprosto skvěle.

Již nyní se těšíme na další
nordic walking víkend, který
nás čeká 24. a 25. května. Ten-
tokrát je pro seniory připra-
vena krátká vycházka lesem
ve Staré Boleslavi, nedělní ce-
lodennívýletsi pakužijemena
Kokoříně a projdeme Cini-
bulkovu naučnou stezku.

Více informací najdete na
webech www.rcvsetatyprivo-
ry.cz a www.nwproradost.cz.

Jitka Hadová

PROCHÁZKA Divokou Šárkou byla patnáct kilometrů dlouhá.

PŘI NÁVRATU si výletníci užili i krásný výhled na řeku Vltavu.

Rodinné centrum
Všetaty-Přívory
pořádá nordic walking
výlety každý poslední
víkend v měsíci od
dubna do září.

NA NEDĚLNÍ výlet do pražské Divoké Šárky dorazilo dvacet zájemců. Foto 3x: Archiv Jitky Hadové

KRALUPY. Clarissa je sedmiletá fena, švýcarský ovčák.
Je mazlivá a má ráda lidi, nesnáší ale ostatní psy, napa-
dá je. Vhodná do domku se zahradou. Foto: Archiv útulku


