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ČeskýČeský rozhlas RegionRegion
Herec Pavel Nový hostem
Humoriády na Regionu
Rakovnicko – Hostem oblíbeného pořadu Hu-
moriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region
bude dnes po 16. hodině herec Pavel Nový. Ce-
lou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás
bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patri-
kem Rozehnalem vám Pavel Nový nabídne
vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá
více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se
můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry
jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na
frekvenci 100,4 FM.

Na hřbitov raději až jindy
Skryje – Protože Sbor dobrovolných hasičů ze
Skryjí pořádá v sobotu 14. října okresní soutěž
mladých hasičů, jejíž trať povede i po hřbitovní
cestě, žádá všechny, aby si svou návštěvu
hřbitova raději naplánovali na jiný den, pří-
padně až na sobotní pozdní odpoledne. Za po-
chopení pořadatelé děkují. (kdr)

Jak správně pomoci dětem?
Rakovník – Mateřské centrum Paleček pořádá
další užitečnou besedu, tentokrát na téma:
první pomoc u malých dětí. Besedu vede Lucie
Kolářová, která všem přítomným připomene
základy první pomoci a postupy, které dovedou
zachránit lidský život. Místo na besedu, která
se koná už tento čtvrtek 12. října od 10 hodin v
prostorách MC Paleček, je nutné si rezervovat
předem. A to buď přímo v kanceláři centra, či
na e-mailu: mc.palecek@seznam.cz (kdr)

Srážek zvěře s auty
v době říje přibývá

MILANHOLAKOVSKÝ

Z věř se teď na podzim
chová jako dobytek,
místo přírodou dané
ostražitosti je to

tupé stádo. Přesně tohle
hodnocení slyšel Deník před
třemi dny od řidiče z Pří-
bramska. To, že na volně ži-
jící zvířata je třeba dávat po-
zor nejen v lesních úsecích
na okreskách, ale i na frek-
ventovaných hlavních silni-
cích v otevřené krajině, po-
tvrzují i zkušenosti řady dal-
ších šoférů.
„Měl jsem to za soumraku

opravdu o chlup,“ připomněl
František Řehák

chlup,“
Řehák
chlup,“

několik dní
starý zážitek ze silnice u obce
Chýnice na Praze-západ.
Nejel prý rychle, ale přímo
před automu skočila srnka.
Tak blízko, že jakkoli reago-
vat nebyl čas. „Naštěstí to
stihla. Jen jsem ale čekal, kdy
se ozve rána,“ poznamenal
Řehák.
Nedávno se prý s kamará-

dem u piva dohadovali, co je
v takových případech bez-
pečnější, zda prudce brzdit
a riskovat smyk smožností
vážné bouračky, nebo raději
volit čelní střet, což je vari-
anta, na kterou konstruktéři
auta připravují. Jakkoli se
to ochráncům příro-
dy nebude za-
mlouvat, shodli
se na nárazu.
Když však tahle
situace přišla
doopravdy,
zjistil, že je
všechno jinak.
Na rozhodování
nebyl čas, mohl jen
čekat, jak to dopadne.
Ne všichni motoristé

mají podobnou kliku, jak
potvrzují poznatky policistů.
Před několika dny ve čtvrt na
devět večer skočilo vozu Su-
zuki Vitara, jedoucímu od
Chyňavy směrem k Nižboru,
do cesty divoké prase. Podle
policistkyMarcely Pučelíko-
vé už střetu nebylomožné

zabránit. „Divoké prase bylo
po srážce odhozeno do levé-
ho příkopu, odkud odběhlo
do lesa, kde bylo následně
dohledáno,“ konstatovala.
Škoda byla vyčíslena na
dvacet tisíc korun.

To, že střetů se zvěří
přibývá i na Ra-
kovnicku, kde
během dvou
dnů policisté
napočítali
dokonce šest
takových
nehod se
škodami přes
150 tisíc korun,
potvrdila i poli-

cistkaMichaela
Richterová. „Všechny

střety bylymimo obce na
silnicích první třídy. Řidičům
vběhly pod kola nejčastěji
srny, ale také jelen sika a di-
voké prase,“ poznamenala
Richterová k nehodám zmi-
nulého týdne.
Jelínek skočil z lesa před

dodávku u Krušovic. „Další-

mu řidiči vběhlo do cesty
chvíli před půlnocí divoké
prase,“ poznamenala Rich-
terová. Dvě nehody pak ná-
sledovaly v dalším dni kolem
čtvrté hodiny ranní. Téměř
ve stejném čase byly hlášeny
střety nákladních souprav se
srnami před kolešovskou
křižovatkou a u Drahouše.
I když srážky se zvířaty

mohou na silnicích hrozit
v kteroukoli denní i noční
dobu, podle zkušeností poli-
cistů jsou nejrizikovější časy
po soumraku a kolem svítá-
ní. Také v noci bývají tyto
maléry častější než ve dne.
Stává se, že zvíře oslněné
světlomety je zmatené a zů-
stává stát na vozovce.
Je dobrémít na paměti, že

říjen je spojen se slovem říje.
Začíná období páření vysoké
zvěře a až do prosince je tře-
ba počítat s tím, že i v těchto
souvislostechmůže být po-
hyb divoce žijících zvířat
krajinou rizikovější než v ji-
ných částech roku.

Noční nehody
bývají častější.
Zvířata oslněná
světlomety
zůstávají stát
na silnicích.

Jak předcházet střetům se zvěří
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■  je nezbytné snížit rychlost je nezbytné snížit rychlost   je nezbytné snížit rychlost   
jízdy v místech, kde lze zvěře jízdy v místech, kde lze zvěře 
očekávat

■  vyplácí se kontrolovat obě vyplácí se kontrolovat obě 
strany silnice a soustředit strany silnice a soustředit 
se na možnost, že se zvíře se na možnost, že se zvíře 
náhle objeví, pak okamžitě náhle objeví, pak okamžitě 
zpomalit a vypnout dálková zpomalit a vypnout dálková 
světlasvětla

■  zvířata se často pohybují zvířata se často pohybují 
ve skupinách, pokud řidič ve skupinách, pokud řidič 
zahlédne jeden kus, měl zahlédne jeden kus, měl 
by počítat s tím, že mohou by počítat s tím, že mohou 
následovat další 

■  je-li střet se zvířetem   je-li střet se zvířetem   
nevyhnutelný, lze doporučit nevyhnutelný, lze doporučit 

intenzivní brzdění se snahou intenzivní brzdění se snahou 
udržet vozidlo v přímém udržet vozidlo v přímém 
směru. Pro posádku auta směru. Pro posádku auta 
je případná srážka bezpeč-je případná srážka bezpeč-
nější než pokusy o vyhýbání nější než pokusy o vyhýbání 
spojené s mnoha rizikyspojené s mnoha riziky

■  pokud už ke střetu došlo, je pokud už ke střetu došlo, je 
nutné místo nehody řádně nutné místo nehody řádně 
zajistit a obrátit se na místní zajistit a obrátit se na místní zajistit a obrátit se na místní 
myslivecké sdružení, což myslivecké sdružení, což 
zpravidla zajistí policisté po zpravidla zajistí policisté po 
nahlášení nehodynahlášení nehody

■  pro budoucí jednání s po-pro budoucí jednání s po-
jišťovnou se vyplácí pořídit jišťovnou se vyplácí pořídit 
fotodokumentaci z místa fotodokumentaci z místa fotodokumentaci z místa 
události, nejen poškození události, nejen poškození 
auta, ale i zvířeteauta, ale i zvířete

Nové kabely mají pomoci rozsvítit venkov
MILAN HOLAKOVSKÝ

Střední Čechy – Připojení
k internetu už je v dnešní
době samozřejmostí, pro
rozvoj regionu však musí
být běžné rychlé připojení.
Vyplynulo to z konference
nazvané Rychlý internet pro
Středočeský kraj, pořádané
Středočeským inovačním
centrem (SIC).
Zástupci vedení kraje,

poskytovatelé datového
připojení i starostové se
shodli, že právě zavádění
rychlého internetu ne-
jen ve městech, ale i na
venkově je důležitou
podmínkou pro budoucí
rozvoj. Z hlediska po-
hodlí lidí, jejich vzdělá-
vání a zábavy nebo
z pohledu podnikatel-

ských příležitostí. Umožní
rovněž zkvalitnit výuku
v základních školách nebo
poskytování zdravotnických
a sociálních služeb na dálku.
Podle krajského radního

Věslava Michalika pomůže
kvalitní připojení zamezit
vylidňování venkova. „Digi-
talizací regionu udržíme
kvalitní služby v místě

bydliště a například podni-
katelům pomůžeme neztra-
tit krok s konkurencí,“ říká
Michalik, který věří, že bu-
dování krajské sítě začne
v příštím roce.
Pro tuto oblast, která prý

snese srovnání s elektrifi-
kací venkova před sto lety,
zřídil kraj i funkci koordi-
nátora. Jedním z jeho úkolů
bude prosazovat, aby se
všude, kde se při stav-
bách nebo rekonstruk-
cích kopne do země,
pamatovalo i na in-

stalaci optic-
kých vláken
pro rychlý
přenos dat.
V téhle věci
očekává kraj
také podporu
radnic.

Mezi aktivity, které by
zavedení vysokorychlostní-
ho internetu měly podpořit,
patří projekt WIFI4EU –
bezdrátový internet pro Ev-
ropskou unii. Bude-li schvá-
len, mohli by lidé už brzy
zdarma surfovat na náměs-
tích i návsích.
K chytrým řešením, která

se bez vysokorychlostního
internetu neobejdou, se
podle ředitelky SIC Rut Bíz-
kové řadí i nejnovější me-
dicínské technologie umož-
ňující na dálku monitorovat
činnost srdce. „Pro pacienty
s poruchou srdečního rytmu
by kvalitnější přenos dat
znamenal neustálou kont-
rolu ze strany lékaře, a tím
i možnost odhalení akut-
ních problémů,“ připomněla
Bízková.
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Mgr. Jan KLÁN
kandidát KSČM ve Středočeském kraji

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ
WWW.KSCM.CZ
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