Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 2

ročník 3

Informace z jednání obecního
zastupitelstva
Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdůležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrechtice nad Vltavou.

Usnesení z 1. zasedání ze dne 23. 3. 2013
• Zastupitelstvo obce (ZO) souhlasilo se sepsáním smlouvy
o budoucí smlouvě darovací na darování části silnice II/138
v délce 950 m v případě realizace obchvatu Albrechtic nad
Vltavou.
• ZO nesouhlasilo s částečným rušením volebních okrsků a navrhuje ponechat stávající 4 volební okrsky.
• ZO schválilo inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2012.
• ZO schválilo záměr na prodej a pronájem části pozemků v případě realizace obchvatu Albrechtic nad Vltavou.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013.

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 3. zasedání ze dne 13. 2. 2013
• Rada obce (RO) navrhla neodprodávat část parcely č. 812 –
bývalé komunikace směrem na Rejzíkov.
• RO schválila zřízení účtu u ČNB pro příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu a také příjmu výnosu
daní nebo podílu na nich.
• RO schválila pro rodiče nových občánků peněžní dar pro každé
dítě ve výši 5 tis. Kč na rodiči zvolený finanční produkt.
• RO schválila rozpočtové opatření č. 1/2013.
• RO jednala se zástupcem ZOD Kluky k dojednání ceny za
pronájem pozemků užívaných k zemědělské výrobě, a to na
základě návrhu „Dohody o narovnání“. O dohodě bude jednáno dále.

Albrechtický kostel
připomíná období raného
středověku
Ve dvanáctém století rodicí se šlechta
v naší zemi počíná stavět ve vsích své
dvorce a vedle nich i staví románské kostely.
Tak tomu bylo i v Albrechticích nad Vltavou,
kde je možno usuzovat, že zakladatelem
obce byl šlechtic Albrecht, který v tehdejší
vsi dal vystavět vedle svého feudálního sídla

duben 2013

ZDARMA

Usnesení z 4. zasedání ze dne 13. 3. 2013
• RO schválila příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ v Albrechticích nad
Vltavou účetní uzávěrku sestavenou k 31. 12. 2012. Rada schválila rozdělení zisku a uložila starostovi obce zajistit projekt na
rozšíření kapacity MŠ.
• RO vzala na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2012 a doporučila zastupitelstvu obce jeho schválení.
• RO navrhla zastupitelstvu obce schválení záměru na prodej
parc. č. 133 v k. ú. Chřešťovice o rozměrech 47 m2 za cenu
35.- Kč/m2.
• RO schválila záměr na pronájem a prodej pozemků v případě
realizace obchvatu Albrechtic nad Vltavou.
• RO schválila poskytnutí půjček z FRB všem žadatelům v plném
rozsahu.
• RO schválila přidělení bytu č. 12 v domě č. p. 156 v Albrechticích
nad Vltavou.
• RO uložila veliteli JPO III. předat starostovi obce seznam vybavení, o které bude požádáno v rámci vypsané dotace do výše
100 tis. Kč. Rada uložila starostovi obce podat žádost o dotaci
nejpozději do 29. 3. 2013.
• RO schválila rozdělení finančních prostředků na kulturní akce
v jednotlivých částech obce.

Usnesení z 5. zasedání ze dne 10. 4. 2013
• RO vzala na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích za
rok 2012. Nájemné za rok 2012 činí 311 215, 65 Kč.
• RO schválila pronájem vybraných pozemků za účelem vybudování staveniště a manipulačního pruhu pro případnou výstavbu
obchvatu Albrechtic nad Vltavou.
• RO pověřila pí. Švehlovou a pí. Lipčákovou k provedení kontroly
v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou v měsíci dubnu 2013.
• RO schválila pronájem bytů č. 3 v č.p. 156 a bytu č. 10 v č.p. 156
na dobu určitou za stejných podmínek jako doposud.
• RO nesouhlasila s návrhem na financování požárního sportu
a trvá na schválených podmínkách rozdělování příspěvků.

i jednolodní podélnou stavbu kostela s panskou tribunou v jeho západní části. V 18.
století byla dovršena původní románská
stavba albrechtického kostela přestavbou,
kterou získala z větší části barokní vzhled.
Původní románskou stavbu kostela v současnosti připomíná jenom kostelní věž, uvnitř lodě panská tribuna a torzo románské
malby „Posledního soudu“.
Existenci albrechtického kostela v raném
středověku lze soudit i dle zprávy archeo-

Noc s Andersenem
Do celostátní akce Noc s Andersenem se dne 5. 4. 2013 od 18.00
hodin zapojila také obecní knihovna v Chřešťovicích. Tato akce
byla určena dětem, především těm nejmenším.
Nejprve jsme si pověděli o životě významného dánského pohádkáře. Pak následoval bohatý program v podobě soutěže, kdy děti
poskládaly názvy pohádek, pak následovalo kreslení, předčítání
knihy a mezitím měly i malou chvíli na odpočinek a na občerstvení.
Poté následoval poslech pohádky stažené z internetu, kvíz a na
konec bylo připraveno překvapení v podobě lucerniček, které si
děti samy vybarvily. S rozsvícenými lucerničkami jsme se večer společně vydali na procházku, kterou akce skončila.
Na závěr bych chtěla poděkovat malým účastníkům a především
paní Marcele Zachové, která celý program pro děti připravila.
Text a foto: Lenka Kothánková

Registrován u MK ČR pod č. E 20238

loga Jana Nepomuka Woldřicha z roku 1884,
kde uvádí, že na hřbitově albrechtického
kostela byly vykopány v hloubce 1m hrubé
„tuhové střepy“ a 3 kamenné stupně. Nalezená keramika nejspíše patřila zdejším středověkým zásobnicím, ve kterých se uchovávaly zásoby obilí. Není vyloučena souvislost se zaniklým zdejším feudálním sídlem,
ze kterého byl přístup na panskou tribunu
umístěnou v západní části lodi kostela.
Text: Standa Zeman senior z Ústí nad Orlicí

Ukázka dravců

Chřešťovický rej masek
Na bílou sobotu se sešli příznivci masek v místní hospůdce U rybníka. Odpoledne bylo pro děti připraveno mnoho her a soutěží,
při kterých si pořádně zadováděly. Ten, kdo zavítal na toto maškarní odpoledne, si mohl třeba nechat věštit budoucnost z ruky
od věrohodné cikánky, nebo se nechat v případě potřeby ošetřit
od místní lékařky. I když opět v počtu masek vedly pohádkové
postavy, dokonce se letos ukázal i vodník, velké zastoupení na
letošní zábavě měly také rozličné etnické skupiny. Veselé děti květin, ale i shrbené stařenky to pořádně roztočily v kole a zábava
byla v plném proudu. V pozdějších hodinách se vyhlašovala
bohatá a pestrá tombola. Ti šťastnější si pak odnesli malý dáreček
a ti ostatní minimálně dobrou náladu.

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 naši školu navštívil pan sokolník Miloslav Vondruška od Českých Budějovic. Měli jsme jedinečnou možnost dozvědět
se mnoho zajímavého a na vlastní oči vidět orla skalního ,,Bohouše“,
výra velkého ,,Kubu“, káně rudoocasé ,,Nera“ a krkavce ,,Ferdu“.
Pan Vondruška nás seznámil s životem jednotlivých dravců a pak
vždy následovala ukázka jejich letu. K největším zážitkům dětí patřilo přelétávání dravců těsně nad jejich hlavami. Starší děti si vyzkoušely, jaké to je, když dravec přistane na jejich ruce. Přes strach, který
byl v jejich očích patrný, byla touha po dobrodružství větší.
Všichni si mohli pohladit krásné peří výra velkého a na závěr se
zeptat na vše, co je zajímalo. Budeme se moc těšit na další návštěvu pana sokolníka.
Text a foto Zdeňka Lidinská
- vyučující MŠ Albrechtice nad Vltavou

Zabijačka v Chřešťovicích

Text a foto: Lacinová Radka

Albrechtická kapela před šedesáti lety

Hasiči Chřešťovic se již potřetí odhodlali uspořádat tradiční
zabijačku. Skoro celý týden probíhaly přípravy, které vyvrcholily v pátek a v sobotu. V páteční den se vyráběly zabijačkové
pochoutky a v sobotu si každý zájemce mohl tyto dobroty ochutnat a zakoupit. Vůně zabijačky, která se šířila po okolí, přilákala
nejednoho zvědavce. Velký zájem byl jak o jitrnice, jelita či tlačenky, tak i o hutné ovarové polévky. To, že tyto vynikající lahůdky
při prodeji rychle mizely, bylo odměnou pro všechny hasiče, kteří
se na zabijačce podíleli. A protože mnoho zapálených hasičů
v Chřešťovicích není, popřejme těm aktivním, ať jim nadšení vydrží
a další nadšenci třeba ještě přibudou.

Dnes v rámci vzpomínání vám přinášíme fotografii starou šedesát let. Schválně, jestli poznáte všechny muzikanty. Nebudeme vás
napínat a prozradíme vám, že na fotografii je zleva doprava houslista pan Vojtěch Kaifer, harmonikář pan Miroslav Hofman, první
saxofonista pan Ladislav Vachta, druhý saxofonista pan František
Švehla, první trumpetista pan Josef Žemlička, druhý trumpetista
pan František Kaifer, první trombonista pan František Kaifer, druhý
trombonista pan František Bartuška a za bicími je pan Josef Dvořák, poslední žijící muzikant z této kapely, který letos 28. dubna
oslaví 85. narozeniny. Blahopřejeme.
Text a foto: Lacinová Radka
Text a foto: František Kaifer

Fotbalový kroužek při ZŠ
Albrechtice nad Vltavou
Při ZŠ byl založen fotbalový kroužek, který
vede pan František Hrdlička. Kroužek má
prozatím 7 členů a probíhá každé úterý od
13:00 do 14:30 hodin. V zimním období
trénují děti v tělocvičně, ve zbývajících
částech roku budou využívat hřiště místních fotbalistů. Náplní kroužku je seznámit děti s fotbalovou abecedou např.
střelbou z místa a v pohybu, slalomem
s míčem, házením autu, nácviku hry hlavou, přihrávkami v pohybu i z místa, vede-

ním míče a především hrou na branky. Před
každým cvičením probíhá rozcvička, která
je důležitá pro uvolnění svalstva a předcházení vzniku zranění. Rozcvičku po ukázce si
již vedou sami hráči, kteří se ve vedení pravidleně střídají. Děti si kromě fotbalu zpestřují trénink vybíjenou, házenou či střelbou na koš. Kromě toho se mohou podívat
na umění stejně starých dětí, které jsou již
aktivními hráči např. TJ Hrdějovice či Lokomotivy České Budějovice. Jednou dokonce
na videu zhlédly ukázku tréninku žáků při
fotbalovém klubu z Anglie. „Naším cílem
je na závěr školního roku sehnat soupeře,

se kterým by bylo sehráno přátelské utkání
v minikopané“, říká pan František Hrdlička.
„Plánujeme, že při závěrečném kroužku
proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších hráčů“.
A na závěr ještě vzkaz stejně starým kamarádům, kteří by se rádi zapojili do činnosti
ve fotbalovém kroužku. Přijďte v úterý ve
13:00 hod. do tělocvičny, těší se na vás:
Kryštof Andrej, Antonín Bilik, Rostislav
Boček, Michal Brom, Marek Jaroš, Jan Schánilec a Tomáš Zeman.
Text: Miroslav Vlk

Březen - měsíc čtenářů v knihovnách

Nové ceny stravného

Tak zní název plakátu, který můžete spatřit na dveřích albrechV důsledku zvyšování DPH a růstu cen potravin se zvyšují ceny
tické knihovny. Ano, opravdu je březen spjatý s knihami. Právě stravného od 1. května 2013 takto:
proto všem milým čtenářům nabízím nově zakoupené tituly, které
Kategorie
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Celkem
si mohou vypůjčit a zpestřit si volné chvíle.
MŠ 3 – 6 let
7,- Kč
19,- Kč
6,- Kč
32,- Kč
1. D. J. Žák - Návrat krále Šumavy
MŠ
7
let
7,Kč
21,Kč
6,Kč
34,- Kč
Mezi „žhavou“ novinku, která se na pultech knihkupectví dlouho
neohřeje, jistě patří životopisný román o Josefu Hasilovi. Komu
ZŠ 1.-4. ročník
25,- Kč
25,- Kč
jméno nic neříká, jedná se o nepolapitelného převaděče, který se
ZŠ
5.
ročník
27,Kč
27,Kč
stal předobrazem Krále Šumavy. Vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků a archivních dokumentů.
Zaměstnanci
28,- Kč
28,- Kč
2. M. Mlynářová - Kdo nežije, nehřeší
Cizí strávníci
55,- Kč
55,- Kč
Už z úvodu knížky, jenž je určena převážně ženám, uvádím
Děkujeme
za
pochopení
ukázku : Mějme trpělivost se svými dětmi, mají, chudáci, naše
Mgr. Alena Nečasová
geny. Autorka chce nejen pobavit, ale i ubezpečit, že problémové
– ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou
dítě nemusí být nezvladatelné.
3. M. Mlynářová - V padesáti na začátku
Zrcadlo času III.
Tato kniha je určena ženám, které se hlavně chtějí odreagovat.
Poslední červnovou sobotu proběhne v Albrechticích pátý ročSpisovatelka svým typickým humorem vypráví o porevoluční době,
kdy jako rozvedená žena za požadovanou věkovou hranicí solid- ník malé slavnosti nazvané Vítání léta. Z programové nabídky patří
k tomu nejlepšímu a bezesporu nejočekávanějšímu každoročně
ního uplatnění hledala způsob, jak uživit své tři děti.
vystoupení amatérského divadelního spolku Albrechtický Brebta.
Skupina přátel se postavila poprvé před diváky před čtyřmi lety. Krát4. M. Mlynářová - Důchodkyně nestřílejte
kou operetkou O Červené Karkulce si okamžitě získala své příznivce,
Platí známá věta, že není důležitý věk, ale přístup k životu.
kteří s nadšením očekávají další představení známých divadelníků.
Se stejným očekáváním a odměnou v podobě bouřlivého potlesku
5. R. Uzel - Užitečné pohlaví
se zajisté setkali i jiní amatérští herci. To se ale musíme vrátit do
Pozoruhodný a zajímavý pohled na lidské pohlaví a sex.
Jaké kapitoly v knížce naleznete? Namátkou: Novodobé svádění/ druhé poloviny třicátých let minulého století. Sál v hostinci U Jozů
se zaplnil do posledního místa a na pódiu rozehrál své předstaVýběr partnera pomocí čichu /Ekonomie sexu aj.
vení „Dramatický odbor Sokola v Albrechticích“. V jeho podání
6. I. Hlaváčková - Lepší pozdě než nikdy
ožila tak známá díla, jako Kat Mydlář, Lucerna či Maryša. V kostýJedná se o příběh ženy, která se musí vyrovnávat s těžkou zkouš- mech z posledně jmenované hry se herci nechali zvěčnit na fotokou osudu, když po autohavárii skončí na kolečkovém křesle. Ale grafii opatřené datem 14. 3. 1937. Stejnou cenností se možná
život pro ní zdaleka nekončí.
za bezmála osmdesát let stane fotografie Albrechtického Brebty,
Hezké zážitky nad knihami přeje Dana Ryšlavá, Vaše knihovnice. pořízená 2. 3. letošního roku.
Text: Tereza Zachová
Foto: archiv J. Marek, Pavel Hanzlík

Druhá dobrodružná výprava
Albrechtického Vltavínku

Občanské sdružení Albrechtický Vltavínek připravilo nejen pro
školní děti již druhou dobrodružnou výpravu. Tentokrát jsme se
rozhodli pro termín v letním čase. Tím nechceme říci, že by se nám
zima nelíbila, i když nás letos potrápila více než dost.

Na výpravu se vydáme v sobotu ráno 8. 6. 2013 z albrechtické
návsi autobusem, který nás dopraví na zámek Orlík. Odtud nás
čeká plavba parníkem na Radavu. A pak je to jen, co by kamenem dohodil ke tvrzi Holešov. Toto starobylé místo je cílem naší
výpravy. Ubytování na jednu noc jsme si vybrali v dřevěných chatkách s krásným ohništěm uprostřed. Jistě nemusím napovídat, co
nás čeká: různé tábornické soutěže a večer táborák s opékáním
buřtů. A že se bude hrát na kytaru a zpívat, nenechá snad nikoho
na pochybách. Po celou dobu pobytu se o naše žaludky postará
místní penzion. Že bychom ochutnali specialitu ze čtrnáctého století? Z této doby totiž pochází již zmíněná tvrz.
Návrat (ač jak známo, naše ratolesti nemají zrovna v oblibě) plánujeme v neděli 9. 6. 2013 večer kolem 17-té hodiny opět autobusem na albrechtickou náves.
Přihlášky pro děti od 7 do 15-ti let si mohou rodiče vyzvednout ve
školní družině a v prodejně Jednota v Albrechticích nad Vltavou.
Teď už si jenom přát krásné počasí a veselou náladu.
text: Jiří Zach
foto: archiv Holešice

Přijímací řízení

Společenská rubrika

Základní škola a Mateřská škola
v Albrechticích nad Vltavou

vyhlašuje přijímací řízení do mateřské
školy pro rok 2013 – 2013, a to
24. dubna (středa) od 15:00 do 16:00 hod.
25. dubna (čtvrtek) od 15:00 do 16:00 hod.
Zapsány budou děti ve věku od 3 do 6 let
pro školní rok 2013 – 2014.

Vedení obce přeje všem nově narozeným dětem a jubilantům, hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Vítáme nové občánky.

Dne 9. 2. 2013 byli v obřadní síni
OÚ Albrechtice nad Vltavou přivítáni do života obce:

Antonín Vlk, rodičů Zdeňka a Jitky Vlkových z Chřešťovic
Pavel Svoboda, rodičů Pavla a Evy Svobodových z Hladné
Karolína Koldová, rodičů Roberta a Karly Koldových z Albrechtic nad Vltavou
Tereza Kolpová, rodičů Jiřího a Evy Kolpové z Albrechtic nad Vltavou
Natálie Trubková, rodičů Lenky Trubkové a p. Káše z Chřešťovic

V měsíci únoru 2013 oslavili životní jubileum:

Rodiče, kteří přijdou se svými dětmi k zápisu, přinesou si s sebou:
1. Rodný list dítěte
2. Svůj občanský průkaz
Nabízíme: - divadelní představení
- projektové dny
- výlety
- logopedickou prevenci
- plavecký výcvik
V případě dotazů volejte telefonní číslo: 382 288 138

Milota Václav, Albrechtice nad Vltavou - 50 let
Milota Milan, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Frycová Anna, Albrechtice nad Vltavou – 70 let
Mareš Miloslav, Chřešťovice – 50 let
Švehlová Libuše, Albrechtice nad Vltavou – 75 let
Pavlis Ján, Jehnědno – 75 let
Škodová Růžena, Albrechtice nad Vltavou – 87 let
Řeháčková Růžena, Chřešťovice – 83 let
Kaifer Miroslav, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Šabatková Libuše, Hladná – 80 let
Škodová Zdeňka, Albrechtice nad Vltavou – 82 let
Votruba Jiří, Chřešťovice – 65 let
Lechnýřová Růžena, Chřešťovice – 84 let
Soukupová Alexandra, Hladná – 55 let

Mgr. Alena Nečasová
– ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Úřední hodiny na Obecním úřadu
v Albrechticích nad Vltavou

V měsíci březnu 2013 oslavili životní jubileum:
Slepičková Vladislava, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Mareš František, Albrechtice nad Vltavou – 60 let
Pisingerová Marie, Újezd – 82 let
Řeháčková Růžena, Údraž – 81 let
Kolmanová Alena, Chřešťovice – 60 let
Pizinger Josef, Albrechtice nad Vltavou – 81 let
Jirochová Marie, Jehnědno – 70 let
Procházková Růžena, Chřešťovice – 85 let
Mikolášková Hana, Albrechtice nad Vltavou – 50 let
Jeřábková Marie, Jehnědno – 55 let
Stojan Oldřich, Albrechtice nad Vltavou – 65 let
Kozák Jindřich, Jehnědno – 55 let

jsou od pondělí do pátku vždy od 7,30 hod do 12,00 hod,
od 12,30 hod do 15,30 hod.
Můžete zde zaplatit poplatky za odpady, poplatky ze psů,
stočné, nájemné, poplatky z hrobů. Dále na obecním úřadu
provádíme ověřování podpisů a listin a ověřené výpisy z Czech
POINTU. Na pracovišti Czech POINTu získáte – výpis z Katastru
nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů právnické osoby, výpis
z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku,
datové schránky atd.

Opustili nás:

S obecním úřadem můžete komunikovat:
1. telefonem

- 607 237 168 – ing. Kaifer Václav, starosta
- 382 288 103 – Milada Švehlová, účetní
- 382 288 193 – Jana Lipčáková, účetní

2. poštou

Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou
398 16 Albrechtice nad Vltavou č.p. 79

15. 2. – Řeřábek František, Jehnědno 43
19. 2. – Ing. Škoda Miloslav, Albrechtice n. Vlt. 159
9. 4. – Sládek Jaroslav, Albrechtice n. Vlt. 114

Linky tísňového volání a důležitá telefonní čísla:
112
150
155
158
156
Poruchy:

Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasičský záchranný sbor ČR
Zdravotnická záchranná služba
3. emailem
ou@albrechticenadvltavou.cz
Policie ČR
starosta@albrechticenadvltavou.cz
Městská policie
E.on
800225577
4. datovou schránkou – číslo – nq9br5t
ČeVaK
800120112
HZS oznámení pálení dřeva
www.hzscr.cz / záložka „služby
Obec má zřízeny webové stránky na kterých se dozvíte pro veřejnost“ / záložka „aplikace pálení“ (po vyplnění se formulář
spoustu zajímavostí o obci. Tyto informace získáte na stránkách: odešle na operační středisko hasičského záchranného sboru Jihowww.albrechticenadvltavou.cz.
českého kraje)

fejeton
Spokojené manželství?
Staň se „dračicí“!
Začalo to hezky, lehkým špitnutím „ANO“ nás
křehkých žen a chlapským souhlasem našich
protějšků.
Bylo to krásné, byly jsme plny očekávání toho
krásného, co nám společný život přinese.
A už v tu chvíli se my ženy polehoučku dělíme
na dvě kategorie. Žena tzv. „domácí“ a žena
„akční“, neboli „dračice“.
Žena domácí již po svatbě hrdě buduje hnízdečko lásky, zařizuje, vyřizuje, uklízí, vaří teplé
večeře a dělá vše, na co si jen její miláček vzpomene případně i nevzpomene. Všechen volný
čas podřizuje „jemu“, čeká na něj doma se vším
servisem, který může poskytnout a je vždy připravena splnit jakýkoliv úkol.
Žena akční svůj život pojímá odlišně, sice hnízdečko buduje také, ale ponechává si svůj názor,
volný čas na své koníčky, kamarádky, občas pře-

kvapí svého muže teplou večeří, jinak studená
to jistí. Ba naopak, nechává v tomto prostor
i svému protějšku, a tak se nechává občas hýčkat jídlem uvařeným jeho rukou (které náležitě
ocení), nehledě k tomu, že tento druh ženy
obzvlášť miluje snídani do postele!!!
A pak přijdou děti.
Žena domácí přidává na tempu, jelikož už
časově nestíhá, práce, školka, nákupy, večeře,
úklid, s vytřeštěným zrakem plní každé byť i jen
malé přání svého chotě a večer padá uštvaná do
postele jako sebevrah z Nuseláku.
Žena akční částečně přehodí povinnosti na svého
muže, z důvodu relaxace si ponechá své sportovní
a další koníčky a večer ulehá vedle muže jako spokojená, neutahaná a usměvavá ženuška.
Je jasné, že muž se povinnostem brání, stále si
myslí, že je hlavně živitel a vše ostatní je povinností
ženy, ale s citem, elegancí a vtipem ženy akční mu
podsunete názor, že to vlastně dělat chce, jelikož
vás potřebuje svěží, krásnou a žádoucí.
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A navíc ruku na srdce milé dámy, trocha žárlení muži také neuškodí, jelikož pokud neví
„z které strany to přijde“, pokud neví, jak zareagujete v určitých situacích, pokud ho budete
neustále překvapovat….pak bude mít takovou
hoňku, že ho pomyšlení na jinou ženu ani nenapadne, protože nebude „stíhat“ doma, natož
někde jinde. A mimochodem, hádejte, po jakém
typu ženy touží ti, co doma mají ženu domácí.
Jasně, chtějí poznat ženu akční, tzv. dračici.
Když to celé shrnu, milé dámy, dá to docela
fušku udržet své muže ve střehu, ale je to lepší
varianta, než ve stresu, s bolestí hlavy, zničeným
zdravím a pocitem využívaného člověka kmitat každý den kolem dospělého člověka. Každá
z vás je originál, každá má své přednosti, každá
má své vnitřní kouzlo a každá je též „ČLOVĚK“
Takže vám všem přeji hodně úspěchů při používání svého šarmu a úžasné ženské strategie ke
spokojenému životu s tím, kterého milujete.
Text: Vlaďka „Kůrovec“

Marie Řeřábková
Mgr. Dana Ryšlavá
Ing. Miroslav Vlk

m.rerabkova@seznam.cz
danusalb@seznam.cz
miroslav.vlk@post.cz

