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Seniorka (80) postřelena do hlavy!
ce. Podle ČTK šlo o pokus o
vraždu, policie zadržela podezřelého. „Mohu potvrdit,
že jsme zasahovali u starší ženy se střelným poraněním, kterou jsme po ošetření
transportovali do vinohrad-

ské nemocnice,” sdělila bez
dalších podrobností mluvčí
záchranářů Petra Effenbergerová. Podle informací z
místa záchranáři zasahovali poblíž policejní služebny,
okolí policisté uzavřeli.

Záchranáři zasahují na místě činu.

Foto aktu.cz

KOSTELEC NAD LABEM
(INT, raj) – Střelné zranění
hlavy utrpěla včera v podvečer seniorka (80) v Kostelci nad Labem. Záchranáři ženu transportovali vrtulníkem do pražské nemocni-

Kousl listonoše a policistu
HODONÍN (zde) – Ošetření
od lékařů potřeboval listonoš v Hodoníně. V Purkyňově ulici ho pokousal dobrman. „Měl kousance na břichu. Dobrman zaútočil vzápětí i na přivolané policisty. Jednoho také pokousal,“

řekl mluvčí policie Petr Zámečník. V Hodoníně se jedná už o třetí útok psa za necelý měsíc. Předtím staford
pokousal chlapce (10) a kříženec staforda ženu venčící kokra. Majitelům psů hrozí pokuta až 100 tisíc.

Okurková sezona je v plném proudu Nepřehlédn
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ČR – Křupavé nakládačky na zavaření, šťavnaté hadovky do salátu. Okurková sezona v Česku už je
několik dnů v plném tempu! Kdo
se nemůže pochlubit vlastní úrodou, míří na trhy. Ale musí si pospíšit. Na stáncích se podle zkušenosti reportérů Blesku po okurkách každý den jen zapráší.
Text: Kristýna Beránková
Foto: fotografové Blesku

„Okurky patřily mezi
tradiční českou zeleninu, bohužel se poslední dobou čím dál častěji dováží,“ říká Petr Han-

ka, předseda Zelinářské
unie Čech a Moravy. Teď
se možná ale karta obrátí. Pěstitelé i trhovci hlásí, že o české nakládačky
je aktuálně velký zájem.
Žádaná je hlavně odrůda
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Alžbeta Nagyová (34)
u salátových okurek.
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Radek Procházka (40) z Kouřimi:
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Každý den 500 kilo!

PLZEŇ (rv) – Nakládačky od dodavatele z Litoměřicka jsou v Plzni na
objednávku ve farmářské prodejně
U Lidušky na Roudné. „Zákazníci,
kteří si chtějí okurky naložit, si je
u nás mohou objednat. Zavážíme
vždy v pondělí a ve čtvrtek,“ řekla prodavačka Vlasta Mrázová. Za
kilo nakládaček zaplatíte 40 Kč,
za větší okurky,
takzvané přerostky, které
ré
se zužitku-jí například
jako rychl o k v a š k y,
dáte 65 ko-run.
Vlasta Mrázová

KOUŘIM (zš) – Pěs
Pěstitel Radek Procházka
pěstuje nakládačky v tradičním »okurkářském« kraji – Polabí.
Polab Hospodářství má v
Kouřimi na Ko
Kolínsku. Kromě okurek
česnek a jahody. „Na pole
pěstuje i česn
vyrážíme v pět hodin ráno, každen nasbíráme asi 500
d druhý de
dý
kilo okurek,“
okurek vysvětlil Procházka.
suššímu počasí okurky neDíky sušš
trpí plísní.
plís Potřebovaly by ale,
noci byly přeci jen trochu
aby noc
teplejší. „Pěstuji odrůdu Šarkterá je chutná a nehořklota, kte
Zájem je však velký, lepší
ne. Záje
je zavolat
zavol a objednat si u nás
na jméno
jméno,“ dodává Procházka.

Zlín

Po poledni vyprodáno
ZLÍN (sč) – Po nakládač
nakládačkách v biokvalitě
kvalitě se jen
zaprášilo i ve Zlíně. Pěstitel Petr Weidenthaler
eidenthaler z
Velehradu je prodával za
35 Kč. Už v poledne ale
měl jen prázdné
zdné bedýnky. V sousedním
dním stánku
zbývaly ještě
ě tři pytle.
„Dostali jsme
me celkem
15 pytlů po 10 kilo-

gramech z Břeclavi a V
Velkých Bílovic. Z toho obo
jednaných měli
m
zákazníci 10
kilo.
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Alžbeta Nagyová (34) z Dolní Lutyně:

SSnackovky, malé svačinové okurky!

Specialitou farmy
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DOLNÍ LUTYNĚ (chm) –
Okurky se v Dolní Lutyni na
Ostravsku pěstují ve velkých
sklenících. Kromě salátových
jsou to aktuálně populární
snackovky. Vypadají jako nakládačky, ale jde o speciální druh salátových miniokurek. Dlouhé jsou okolo osmi
centimetrů. V Česku je pěstují právě jen v Dolní Lutyni. „Máme tyto snackovky čili

malé svačinové okurky a pak
klasické salátové. Denně produkujeme 900 kilo snackovek a jeden až dvě tuny salátovek,“ říká Alžbeta Nagyová (34), hlavní agronomka
Farmy Bezdínek. Zdůraznila, že nepoužívají chemikálie
a rostliny ošetřují čistě biologicky. „Hodní broučci žerou ty zlé broučky,“ popisuje
s úsměvem agronomka.

Pavle Nevřelové zbyly včera
v poledne už jen tři pytle okurek,
dvanáct se jich prodalo.

