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také se vám 
stýská?

Nezdá se vám, že jsou naše 
ulice, parky, hřiště a nako-
nec i obchody nějak bez ži-
vota a smutné, příliš poklid-
né? Možná, že už víte proč. 
Ano, chybějí tam děti, jejich 
mnohdy nesnesitelný ryk, 
řeči, často stačí jen jejich 
pouhá přítomnost a jsme 
nervózní, vadí nám.
A teď najednou klid, nikde 
nepřekáží, nevyptávají se, 
neunavují svými problémy 
a jejich  přítomnosti si užívají 
babičky, dědečkové, vedoucí 
táborů, prostě všude tam, kam 
se naši miláčkové poschová-
vali, kam jsme je „uklidili“. 
Ale ruku na srdce, bez nich, 
bez jejich všudypřítomnosti je 
všechno tak trochu posmut-
nělé, jakoby bez života. A to 
přece rozhodně nechceme. 
Tak nyní o prázdninách je ta 
pravá chvíle si uvědomit, jak 
ty nezbedné zlobily vlastně 
potřebujeme, jaké to je koření 
našeho života a jak bez nich 
by celé žití bylo smutné, fád-
ní, nenaplněné. 
Je tu však jedna jistota. Sejde 
se týden s týdnem, červenec je 
už téměř za námi a srpen bude 
co nevidět. A už tu opět budou 
v plné síle se svými problémy, 
dotazy, přítomností a my bu-
deme možná jen nostalgicky 
vzpomínat na klidné prázd-
ninové dny. Ale stejně se nám 
nyní stýská. Jen si to přiznejme.
 Jan Kotrba  

GLOSA

vyproštění zraněného 
lezce

KRŇANY – Dne 23. 7. krát-
ce před 14. hodinou došlo 
ke zranění muže, nar. 1985, 
při skalním lezení v lokalitě 
Mařenka nedaleko obce Kr-
ňany. Lezec se při přípravě 
jištění zachytil o zvětralou 
skálu, jejíž část se vydrolila, 
a došlo k pádu. Při zajiště-
ném pádu, v délce 10 metrů, 
padající zavadil během vol-
ného pádu o výstupek skály 
a způsobil si tržnou ránu na 
zádech v oblasti lopatek. Po-
moc přivolal další lezec, nar. 
1983. Na místo přiletěl vrtul-
ník LS PČR s lezcem na palu-
bě, který provedl vyproštění 
a transport zraněného. Ten 
byl následně převezen do 
pražské nemocnice. Na mís-
tě byl přítomen i lezec HZS 
Benešov, který provedl za-
jištění vystoupání druhého 
lezce – oznamovatele. 

Zuzana Stránská, preventivně 
informační skupina PČR Benešov
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Budete příjemně

překvapeni

mezi proudy
lodí bloudit

Reggae pod
širým nebem

slapská přehrada na dohled

Za návštěvu stojí rekreační střediska 
Nová Rabyně, Měřín, Živohošť, Ska-
lice, Ždáň, bohatým nočním živo-
tem známá Nová Živohošť nebo tře-
ba poklidný Nebřich. Během sezony 
se mohou turisté mezi jednotlivými 
středisky přepravovat parníkem na 
trasách Slapy-Nová Živohošť nebo 
Slapy-Solenice a zpět.

Říční policie a letní sezona 
na slapech 
První tragickou nehodu tu letos 
bohužel zaznamenali už v před-
večer prázdnin 30. června, kdy 
z motorového člunu vypadl a uto-
nul 39letý muž, jeden z rozjaře-
ných účastníků svatby konané 
v hotelu u břehu přehrady. Zepta-
li jsme se tedy ppor. Milana Froň-
ka, vedoucího místního Poříčního 
oddělení, na práci policistů z od-
dílu, i jak vypadá letní sezona. 
 Představte nám váš oddíl? Jak 
dlouho na Slapech fungujete?
Vznik Poříčního oddělení Slapy je 

datován od dokončení vodního 
díla Slapy v roce 1954. Od té doby 
se mnohé změnilo, postupem času, 
kdy se ze Slap začala stávat rekreač-
ní oblast převážně pro Prahu a oko-
lí, bylo nutné zajišťovat bezpečnost 
rekreantů a dohled nad veřejným 
pořádkem. Proto bylo v roce 1967 
ustanoveno Poříční oddělení Sla-
py, jehož hlavní pracovní náplní 
začal být dohled nad dodržováním 
plavebních předpisů, životního 
prostředí a dalších úkolů spojených 
s rekreací a vodním tokem. 
 Jak velký je váš „okrsek“?
V současné době, kdy nastal 

velký rozvoj rekreační plavby, 
motorových člunů a vodních 
sportů, Poříční oddělení Slapy 
dohlíží nad bezpečností a ply-
nulostí lodní dopravy a provozu 
rekreačních plavidel na říčním toku 
řeky Vltavy v celkové délce 116 km. 
Jedná se o vzdálenost od soutoku 
řeky Vltavy a Labe po Prahu a dále 
pak od vodního díla Vrané nad Vl-
tavou po těleso vodního díla Orlík. 
Společně s Poříčním oddělením 
Labe provádíme potápěčskou čin-
nost na všech vodních plochách ve 
Středočeském kraji. Tato činnost je 
převážně zaměřena k nalezení věcí 

pocházejících z trestné činnosti, 
nebo kterými byla trestná činnost 
spáchána a dále pak na aktivní pá-
trání po utonulých nebo pohřešo-
vaných osobách. 
 Co vás v letním období nejvíce 
zaměstnává?
Příchodem letních měsíců a dobou 
rekreací se Slapy stanou místem 
obrovské koncentrace lidí a zá-
bavy. Tato skutečnost přináší pro 
některé rekreanty převážně z řad 
mládeže bujaré veselí podpořené 
značnou dávkou alkoholu.

 pokračování na str. 4

Nejčastější volbou 
z možností, kam na 

Benešovsku vyrazit v létě 
za koupáním, je pro 

mnohé právě Slapská 
přehrada. Slapská 

přehrada je totiž vzdálena 
od Benešova 25 km, 

z Neveklova pouhých 11 km. 
Byla postavena v letech 

1949 –1954 a nabízí skvělé 
možnosti pro koupání, 

stanování, camping, míčové 
sporty, vodní sporty,  

noční život.

Při plavbě parníkem uvidíte na skalnatém výběžku stojící živohošťský kostel  Foto: Jan Vašata

Slapská přehrada je krásné rekreační 
místo kousek od Prahy

získala zelenou stuhu

„Zelená stuha pro nás znamená 
moc, doposud jsme takové ocenění 
nedostali, i když jsme se do soutěže 
Vesnice roku zapojili už potřetí. Ži-
jeme v krajině, která je pěkná sama 
o sobě, i bez našeho přičinění. Je 
ale příjemné si prostřednictvím 
ocenění ověřit, že práce, kterou 
jsme v této oblasti v uplynulých 
pěti letech udělali, nebyla marná. 
Neděláme to jen pro sebe, ale hlav-
ně pro naše děti a děti jejich dětí. 
Napravujeme tak křivdy minulého 
režimu, kdy se rozoraly meze nebo 
vybudovaly meliorace bez napo-
jení na rybníky, takže se z krajiny 
postupně ztrácí voda. Opatřeními, 
která nyní realizujeme, chceme za-
jistit budoucím generacím kvalitní 
životní prostředí, alespoň takové, 
jaké máme dnes,“ řekl místosta-
rosta Miroslav Kratochvíl.

V současné době například Tep-
lýšovičtí dokončují projekt revi-
talizace vodních ploch v místní 
části Kochánov, na nějž dostali 
dotaci z ministerstva životního 
prostředí. Jeho součástí je odbah-
nění dvou rybníků, vybudování 
dvou tůní a přeměna meliorač-
ních struh v otevřenou vodoteč. 
Přispěje to nejen ke zlepšení 
vzhledu krajiny, ale také k ochra-
ně živočichů, kteří v území žijí, 
mimo jiné zmijí, čolků a žab.
Krajinotvorná opatření, která 
Teplýšovice realizují, vycházejí ze 
studie, kterou nechal zhruba před 
pěti lety zpracovat mikroregion 
CHOPOS. Studie počítá s obnovou 
starých cest, alejí, remízů a mezí, 
navrhuje vznik nových vodních 
ploch. „Používáme ji jako nástroj 
a čerpáme z ní nápady,“ dodal Mi-
roslav Kratochvíl. 
Komise, která obec v krajské 
soutěži Vesnice roku hodnotila, 
podle něj ocenila i to, že nové 
rybníky v regionu staví také 
soukromí investoři. Líbily se jí 
i upravené zahrádky před domy 
v Teplýšovicích, o které se starají 
sami obyvatelé.
Ocenění znamená také finanční 
odměnu ve výši 400 000 korun. 
Obec ji plánuje investovat opět 
do projektu v oblasti životního 
prostředí. Uvažuje například 
o nákupu profesionální tech-
niky na údržbu zeleně a veřej-
ných prostranství.

Jaroslava Tůmová, 
PR manager Posázaví, o.p.s.

tePLÝŠOVIce – Obec 
získala ve středočeském 

kole soutěže Vesnice roku 
2011 Zelenou stuhu za 
péči o životní prostředí. 

Odborná komise tak ocenila 
dlouholetou snahu vedení 

obce i jejích obyvatel 
o údržbu zeleně, obnovu 

alejí, remízů a vodních ploch. 
Zelená stuha ozdobí  
novou obecní vlajku,  

která bude spolu  
s novým obecním znakem  
představena 20. srpna při  

Teplýšovických slavnostech.

Tábory jsou celkem dva. Jeden 
v červenci pro děti, co atletiku 
nenavštěvují, a druhý v srpnu 
pro děti z atletického kroužku. 

děti měly napilno
První z nich proběhl od 11. do 
15. července. Děti měly celý týden 
pestrý program. Každé ráno se 
scházely v prostorách MC Hvěz-
dička, které jim sloužilo k výtvar-
ným činnostem, hrám, klidovým 

aktivitám a relaxaci. V dopo-
ledních hodinách navštěvovaly 
sportovní hřiště u ZŠ Jiráskova. 
Věnovaly se nejen různým atle-
tickým disciplínám, ale i hrám 
a velice je bavily strategické sku-
pinové hry. Na obědy docházely 
do jídelny pod hotelem Pošta. 
Zajišťovala jim je paní Pechová, 
která byla velmi vstřícná a tvoři-
la dětský jídelníček.
Odpoledne se děti věnovaly ne-
jen hrám na zahradě Piaristické 
koleje, ale vyrážely i na výlety. 
Mezi nejoblíbenější patřil výlet 
vláčkem na Chvojen na koně, 
kde  si prohlídly stáje, vyzkoušely 
si osedlat koně a povozily se. Pak 
šly po svých k Růžové zahradě na 
Konopišti a odtud zase zpět vláč-
kem k MC Hvězdička. Děti měly 
velkou radost i z návštěvy plavec-
kého bazénu, ve kterém si nejen 
zaplavaly a pohrály, ale i zasoutě-
žily. Ředitel KPB pan Hruška, byl 
velmi ochotný a bez problémů 
jim rezervoval odpolední hodiny. 
Navštívily i městské muzeum, kde 
si prohlédly výstavu a vyzkoušely 
si dechová cvičení.

Byly nadšené z výtvarného tvo-
ření ve Hvězdičce, kde si vyro-
bily něco na památku. Tvořily 
z různých materiálů – moduri-
tu, hlíny, rychleschnoucí hmoty 
nebo těsta a výrobky pak zdobi-
ly barvami.

rozloučení výletem 
a vystoupením
Završením tábora byl hromad-
ný, asi 10 kilometrový cyklistický 
výlet v okolí Benešova, kterého 
se zúčastnili i někteří rodiče. 
A následné slavnostní rozlouče-
ní v Rajské zahradě Piaristické 
koleje. Děti předvedly rodičům 
vystoupení, které si během týd-
ne nacvičily. Všem se velice líbi-
lo. Na závěr jim Jana Kahounová 
předala pamětní listy, ve kterých 
vyzdvihla přednosti každého „tá-
borníka“, a také odměnu, kterou 
si všichni zasloužili. 
Tábor se velice vydařil, děti byly 
nadšené a spokojené. Jediná ne-
výhoda byla, že jim rychle utekl. 
Tak zase za rok!

Text a foto: Blanka Škorpová, 
MC Hvězdička

příměstský atletický tábor s Hvězdičkou
BeneŠOV – Již třetím 

rokem pořádá Mateřské 
centrum Hvězdička 

příměstský atletický tábor. 
Hlavním organizátorem je 

trenérka dětské atletiky 
Jana Kahounová, která 

má k ruce tři šikovné 
studentky z gymnázia, 

střední pedagogické 
a střední ekonomické školy. 

Kroužek dětské atletiky je 
velmi oblíbený, a proto není 

překvapením, že je  
o tábor veliký zájem.



BENEŠOV
22. 7. – 25. 8.
Léto s Ladies latinou – Fitness Esporta 
a Taneční škola B.T. pořádají intenzivní 
letní kurz latinskoamerických tanců. Jako 
bonus na přání doplněný i o retro tance. 
Probíhat bude každý večer od pondělí do 
čtvrtka. Intenzivní výuka latiny pro ženy 
– 12 vyučovacích hodin! Spalování pře-
bytečných letních zásob tuku, načerpání 
pozitivní energie a zvýšení sebevědomí 
tím, že se dokážete naučit zase něco no-
vého. Těšíme se na začátečnice i pokroči-
lé. Informace podá Blanka Takáčová, tel. 
775 615 503.
4. 8. – 7. 8.
Sázava fest – Areál za táborskými kasár-
nami, Benešov, více info www.sazavafest.
cz, http://www.benesov-city.cz/sazavafest.
6. 8. od 9.00 hod.
Zdravý den s Nordic Walking – Nordic 
Walking (chůze s holemi) je ideální ak-
tivitou ke snižování nadváhy, zvyšování 
fyzické kondice, zlepšení držení těla, 
úlevě bolestí zad, pro dobrou náladu aj. 
Garantem akce je Mgr. Jana Stejskalová 
– instruktor Nordic Walking a bývalá re-
prezentantka ČR v běhu na lyžích. Náplň 
dne: představení Nordic Walking, základní 
technika a chyby Nordic Walking, posilo-
vací a uvolňovací cvičení, Nordic Walking 
v různém terénu. Cena 360 Kč.
Zámek Konopiště, sraz na parkovišti pod 
hrází rybníka, více info: www.faktorplus.
cz, tel. 608 815 146.
Do 24. 7.
Fotografie Hany Rysové – Od r. 1964 
fotografuje profesionálně, od r. 1974 
vystavuje. Svými fotografickými cykly 
doprovodila řadu publikací, 2005 vyšla 
její autorská publikace Tichý břeh světa 
s texty Václava Cílka. Na výstavě předsta-
vuje práce z cyklu Izrael (2003), Muzeum 
umění a designu Benešov.
Do 31. 8.
Veronika Bromová – Objekty. Výstava 
představuje objekty z posledních let 
tvorby autorky. Muzeum umění a desig-
nu Benešov.
Malé stálé expozice:
Česká a slovenská fotografie 
19. a 20. století – Osobnosti historie 
a současnosti české a slovenské fotogra-
fie uvedené prací nejslavnější fotografky 
dneška – Američanky Cindy Shermann. 
(Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Cho-
chola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, 
Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej ad.). 
Expozice obsahuje několik desítek foto-
grafií a bude v průběhu roku dále rozšíře-
na. Součástí expozice je také „Elektronické 
muzeum fotografie“ připravené historikem 
P. Scheuflerem a firmou FOTO-CD-BLER. 
www.muzeum-umeni-benesov.cz.
Otevřeno: úterý – pátek: 10 – 13 
a 14 – 17 hod., v sobotu a neděli 10 – 12 
a 13 – 16 hod.

BENICE
Pohádkové léto v Benicích – Hřebčín Fa-
vory, www.favory.cz. Všechna představení 
se hrají vždy v pátek od 18.00 hod., jednotné 
vstupné 60 Kč, v případě nepříznivého počasí 
se hraje ve špejcharu, občerstvení zajištěno.
29. 7. 
Eliščiny pohádky – Divadlo Já to jsem.
5. 8. 
Kouzelné malování s čarováním – Diva-
dlo Mimos – Petr Ocelík
12. 8. 
Šípková Růženka – Teátr Víti Marčíka.

BYSTŘICE
3. 8. od 19.00 hod.
Večer se Štěpánem Kojanem – Město 
Bystřice a M. C. Kulíšek Vás zvou na večer 
se Štěpánem Kojanem. Vstup dobrovol-
ný. Ješutovo nám. u kašny, Bystřice, info 
MC Kulíšek, tel. 736 630 808.

ČESKÝ ŠTERNBERK
Červen – srpen 
Hrad – Poslední prohlídka začíná 45 min. 
před koncem zavírací doby. Červen – srpen: 
9 – 18 hodin. V letní sezoně ukázky sokol-
nických dravců s výkladem sokolníka.
Do 31. 8.
Babiččiny kočárky – Výstava historických 
kočárků pro děti a panenky z let 1860 –1960. 
Kromě kočárků si budete moci prohlédnout 
i dobové oblečení na miminka, zavinovačky, 
polštářky, ukázky dětských pokojíčků, nádobí 
pro panenky. Kočárky jsou zapůjčené z mu-
zea Babiččiny kočárky v Kutné Hoře.

CHVOJEN
1. 8. od 18.00 hod.
Oslava tradičního keltského svátku vr-
cholu léta Lughnasad – setkání u příleži-
tosti tohoto svátku v místě starého keltského 
hradiště Chvojen – keltské hradiště (u kos-
tela sv. Jakuba a Filipa) v blízkosti Zámku 
Konopiště u Benešova. Svátek Lughnasad 
je oslavou úrody a vzýváním ochrany pro 
všechno, co příroda lidem dopřála. Keltové jej 
chápali jako slavnosti slunce, oslavy počátku 
jeho sestupné dráhy do osidel zimní temnoty. 

Keltové věřili, že kdo slaví Lughnasad, zajistí 
si dostatek obilí, mléka, dobrou úrodu ovoce 
a domácí pohodlí. Oslava a rituál proběhne 
pomocí zvuku. Bubny, tibetské mísy, chras-
tidla, chřestítka, didgeridoo a další nástroje 
můžete vzít s sebou. Bude se jednat o jakýsi 
společný „džem“ na jakékoliv nástroje. Tře-
ba dojde i na zpěv a tanec a mnoho dalšího. 
Pořádají Životní vibrace Jan a Hana Marešovi 
a Občanské sdružení Přátelé Chvojna, www.
zivotni-vibrace.cz, www.chvojen.cz.

JABLONNÁ
Do 28. 8.
České sklo v dějinách a současnosti – Vý-
stava připomíná sklářský věhlas českého 
skla. K vidění unikátní repliky barokního a re-
nesančního skla mnoha současných sklář-
ských mistrů. Zámek Jablonná nad Vltavou.

JEMNIŠTĚ
Divadelní léto – Začátek dětských diva-
delních představení je vždy v 19.00 hod., 
netrvají déle než hodinu a cena předsta-
vení je pro děti 50 Kč, pro dospělé 100 Kč. 
Během představení a po jejich skončení 
otevřena zámecká kavárna.
29. 7.
Popelka – Divadlo Eva Hrušková. 
5. 8. od 20.30 hod.
Romeo a Julie – „Tragická komedie 
s prvky baletu a zpěvohry“ – Divadlo pro 
dospělé, vstupné 200 Kč.
5. 8.
Šípková Růženka – Teatr Víti Marčíka.
12. 8.
O medvídkovi Medouškovi – Divadlo 
Mimotaurus.

Zámek – Otevírací doba červenec a srpen: 
denně 9.00 – 18.30 hod. Prohlídka zámku 
je možná pouze s průvodcem a trvá cca 
50 minut. Poslední skupina 30 min. před 
uzavřením zámku. Prohlídky zámku je 
možné rezervovat u Jolany Štefkové: 
tel. 731 903 995, fax: 317 796 212 mail: 
zamek@jemniste.cz. 

KONOPIŠTĚ
28. 7. od 18.00 hod.
Symbolická role šperku v období re-
nesance – Přednáška Petry Matějovi-
čové v salonku jižního křídla, vstupné 
dobrovolné, tel. 317 721 366, www.
zamek-konopiste.cz. 
13. 8. 11.00 – 16.00 hod. 
Františkovy ovocné knedlíky – Při návště-
vě minimálně 2 okruhů prohlídky – porce 
knedlíků zdarma. Zámek Konopiště, tel. 
317 721 366, www.zamek-konopiste.cz.
3. 8. a 17. 8. 21.00 hod.
Večerní prohlídka zámku – Přijďte si 
vychutnat večerní atmosféru zámeckých 
komnat. Vašimi společníky budou historic-
ké osobnosti z doby Františka Ferdinanda – 
npor. Heinrich Jenikowsky, hofmistr Franz 
Janaczek nebo hraběnka Vilma Lanyusová. 
Zámek Konopiště, tel. 317 721 366, www.
zamek-konopiste.cz. Rezervace nutná!
Do 31. 10. od 10 do 17 hod.
Výstava pohádkových bytostí Vítězslavy 
Klimtové. Pohádkový zámek Konopiště.
Služby v okolí zámku – Cestu z parko-
viště k tzv. kapličkám před zámkem si 
můžete zpříjemnit projížďkou vláčkem 
nebo kabrioletem – veteránem (http://vla-

cek.konopiste.sweb.cz/, http://konopiste-
doprava.sweb.cz/).

LEŠANY
Vojenské technické muzeum – Otevřeno 
červenec a srpen od úterý do neděle 9.30 – 
17.30 hod. Více než 700 historických tanků, 
kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních 
a osobních vojenských vozidel, raketová 
technika, spojovací a ženijní prostředky 
a logistický materiál pocházející z období 
od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou 
prezentovány v devíti halách, pod šesti pří-
střešky a na volném prostranství. V průběhu 
letní sezóny v muzeu v nové Aréně Lešany 
probíhají ohlášené akce s představováním 

historické techniky v pohybu.Vstup zdarma.

NETVOŘICE
Do 31. 7.
Pražské mosty – Výstava fotografií 
Richarda Homoly. Městské muzeum 
Netvořice.
Muzeum motocyklů – Zaměřené na 
motocykly, také automobily, tříkolky, in-
validní vozíky, motocykly se sajdkárem, 
historické traktory a technicky historické 
zajímavosti. Červenec, srpen: otevřeno 
od úterý do neděle 10.00 až 18.00 hod., 
tel. 317 722 254. 
Muzejíčko smaltu – Expozice je zamě-
řena výhradně na smaltované zboží, kte-

ré vznikalo na čes koslovenském území, 
a to už za Rakouska-Uherska. Návštěva 
po předchozí domluvě s J. Šmídovou, tel. 
776 151 343.V rodinném muzejíčku je 
i obchod a vetešnictví. 

OSTŘEDEK
6. 8. od 9.00 hod.
Fotbalový turnaj – Na hřišti fotbal a ob-
čerstvení celý den, finále od 16.00 hod. 
Přihlášené týmy – TJ Sokol Ostředek, 
TJ Jiskra Struhařov, TJ Sokol Červené Ja-
novice, SK Chocerady B. 

PYŠELY
Po dobu prázdnin
Krása starých výšivek a ručních prací 
– Výstava v přízemí budovy Městského úřadu. 
Otevřeno každé pondělí a středu 9 – 12 a 13 
– 17 hod., v sobotu 9 –12 hod. K vidění krás-
né ubrusy, dečky, spodní prádlo, kuchařky na 
zeď, šaty, kroje, čepce, oblečení na miminka 
– vše z dob našich babiček a prababiček. 

TÝNEC NAD SÁZAVOU 
30. 7. od 15.30 hod.
Right new music garden – Raggae festival. 
Zahrada Společenského centra Týnec, Pořa-
datel: Right News – internetový magazín, 
info o účinkujících – www.rightnews.cz.
30. 7. start 9.00 – 12.00 hod.
Řeka plná sluníček – Splutí úseku Tý-
nec nad Sázavou – Pikovice ve „žlutém“ 
– trička, kraťasy, plavky, čepice… a Sáza-
va bude zase „Zlatá“, Bližší info u pořada-
tele: Bospory, spol. s r. o., tel. 317 701 460, 
email: info@bisport.cz, www.bisport.cz.
6. 8. 10.00 – 23.00 hod.
8. Letní divadelní scéna v Posázaví 
– městské slavnosti Týnecký střep. Venkovní 
areál Městského muzea v Týnci n.S., Nádvoří 
A. Hodějovského 48, Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 701 051, vstup zdarma, občerstvení za-
jištěno, www.mestotynec.cz/muzeum.
12. 8. 19.00 – 22.00 hod. 
3. Letní hudební večery – Jazz s.r.o. Zdeňka 
Korbela. Latinskoamerické a jazzové standar-
dy. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
80 Kč. Občerstvení zajištěno. Hrad Týnec nad 
Sázavou, Nádvoří A. Hodějovského 48, Týnec 
n. Sáz., tel.: 317 701 051, www.mestotynec.
cz/muzeum.
Do 30. 9.
Jak si hráli naše babičky a dědečkové 
– Výstava historických hraček. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou. Hrad Týnec.

VLAŠIM
30. 7. od 18.30 hod.
Divadlo Já to jsem – Eliščiny pohádky. Mů-
žete zhlédnout v zámeckém parku i s těmi 
nejmenšími. V případě nepříznivého počasí se 
představení odehraje v Kulturním domě Blaník. 
Od 17.30 bude pro diváky zdarma přístupná 
Podblanická galerie ve Vlašimské bráně.
Do 28. 8.
Zdravíčko, pane doktore – Výstava. 
Zdravotní péče na Podblanicku do roku 
1945. Zámek Vlašim, www.muzeum-
podblanicka.cz.
Každý pátek od 21.00 hod.
Vlašimská hvězdárna – Tradiční páteční 
pozorování pro veřejnost, přednáška, filmo-
vá animace o aktuálních astronomických 
úkazech a v případě dobrého počasí můžete 
pozorovat noční oblohu našimi dalekohledy. 
Pravidelná pozorovací sezona trvá do konce 
září 2011, v září začíná pozorování od 20 ho-
din. Pro objednání skupin či jiného termínu 
použijte kontakty uvedené na www.vas.cz.

VRCHOTOVY JANOVICE
Program v Letním kině – Začátky předsta-
vení od 21 hod., prodej vstupenek hodinu 
před představením, občerstvení zajištěno, 
další informace tel. 728 262 342.
28. 7.
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2., 
fantasy, rodinný USA, UK.
29. 7.
Nevinnost – Drama, ČR.
30. 7.
Obřad – Triller USA.

Změna programu vyhrazena

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

Redakce: Miroslava Kačerová, tel.: 725 906 620, kacerova@nasregion.cz / Inzerce: Lenka Bartáková, tel.: 725 934 861, bartakova@nasregion.cz
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, info@nasregion.cz
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
Bedrč, Bělčice, Bělice, Bělokozly, Benátky, Benešov, Bezděkov, Bílkovice, Blaženice, Blažim, Borová Lhota, Borovka, Bořeňovice, Boušice, Břežany, Budín, Budkov, Buková Lhota, Bukovany, Býkovice, Bystřice, Čakov, 
Čekanov, Čelivo, Čeňovice, Čerčany, Černé Budy, Černíkovice, Čeřenice, Český Šternberk, Čistec, Čtyřkoly, Dalešice, Dalovy, Divišov, Dlouhá Lhota, Dlouhé Pole, Dobříčkov, Dojetřice, Drahňovice, Drachkov, Dunávice, 
Holčovice, Horní Podhájí, Hořetice, Humenec, Hůrka, Hůrka Kapinos, Hvězdonice, Hvozdec, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrást nad Sázavou, Chrášťany, Chvojínek, Jablonná, Jarkovice, 
Javorník, Jemniště, Jezero, Ježovice, Jinošice, Jírovice, Jiřín, Kácova Lhota, Kamenná Lhota, Kobylí a Plchov, Kochánov, Komorní Hrádek, Konopiště, Kozmice, Krchleby, Krňany, Krusičany, Křečovice, Křemení, Křešice, 
Lbosín, Ledečko, Lešany, Lhota Veselka, Libeč, Libež, Lipka, Lísek, Líšno, Litichovice, Lštění, Mačovice, Makolusky, Malovidy, Mariánovice, Maršovice, Maskovice, Měchnov, Mělník, Měřín, Městečko, Mezihoří, Milovanice, 
Miroslav, Mirošovice, Mladovice, Mlékovice, Mlýny, Mokrá Lhota, Mrač, Mrchojedy, Mstětice, Myslíč, Mžižovice, Nahoruby, Nebřich, Nedvězí, Nechyba, Nespeky, Nespery, Nesvačily, Neštětice, Netvořice, Neveklov, Nová 
Ves, Okrouhlice, Onšovice, Opřetice, Ostředek, Otryby, Ouběnice, Ouštice, Petroupec, Petroupim, Phov, Podělusy, Podveky, Pomněnice, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Pozov, Přestavlky u Čerčan, Přibyšice, 
Přívlaky, Racek, Radonice, Radošovice, Radslavice, Radvanice, Rataje nad Sázavou, Roubíčkova Lhota, Rousínov, Řehovice, Samechov, Samopše, Sázava, Sembratec, Semovice, Skalice, Skrýšov, Slověnice, Soběhrdy, 
Soběšín, Soběšovice, Spolí, Stranný, Strážovice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan, Šternov, Takonín, Talmberk, Tatouňovice, Teletín, Teplýšovice, Tisem, Tloskov, Tožice, Třebešice, Třebsín, Třemošnice, Tuchyně, Tvoršovice, 
Týnec nad Sázavou, Úročnice, Útěchvosty, Václavice, Vatěkov, Věřice, Vestec, Větrov, Věžníčky, Vidlákova Lhota, Vlkonice, Vlkovec, Vodslivy, Vranov, Vranovská Lhota, Všechlapy, Všetice, Vysoká Lhota, Vysoký Újezd, Xaverov, 
Zádolí, Zahořany, Zahrádka, Zaječí, Zalíbená, Zbožnice, Zdebuzeves, Zderadice, Zhorný, Zlenice, Žabovřesky, Žíňánky, Žíňany, Živohošť

Benešovsko

Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540 
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: sercl@nasregion.cz
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 24 000.
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pozvat lidi?  Dejte nám vědět na tel.: 725 906 620 nebo na e-mail: kacerova@nasregion.cz
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lehce nelehké začátky
Tak jsem si druhý den koupila 
barvy, štětec a výkresové papíry, 
že to tedy zkusím. V té době mně 
bylo 40 let a do té chvíle jsem 
nikdy nic nenamalovala. Pusti-
la jsem se do malování s myš-
lenkou, že když to „zmastím“, 
aspoň tím vyvrátím teorii pana 
Kutry. A tak jsem začala malovat 
jen flíčky barev, které jsem vidě-
la. Barevný chaos, který vznikal 

a dále rostl, mě začínal děsit. 
Najednou se však po přidávání 
dalších barev začal „vylupovat“ 
docela hezký obrázek. Pan Kutra 
měl pravdu, ono to opravdu šlo! 
Objevila jsem, že nejen dokážu 
něco namalovat, ale že existuje 
nádherný, čistý a svobodný svět 
barev, kde zapomenu na všech-
ny starosti, stresy a povinnosti. 
Jsem tam jen já a barvy. A ješ-
tě něco, naučila jsem se vidět. 
Třeba když jdu do práce ulicí, 
kterou chodím dennodenně. Už 
nevidím jen nudu a šeď. Vidím 
ulici plnou barev, která je každý 
den jiná, podle toho, jaké je prá-
vě světlo.

Škola vidění a malování
A tak jsem se „domalovala“ do 
Školy vidění a malování Rado-
slava Kutry, která každý prv-
ní prázdninový týden maluje 
v Sázavě. Díky paní kastelánce 
máme naši základnu v naprosto 
úžasném prostředí Sázavského 
kláštera. Malovat s námi může 

úplně každý, bez ohledu na věk, 
vzdělání nebo cokoliv jiného. 
Nemáte malířské vybavení? Ne-
vadí, můžete si je tady půjčit. 
Nevíte, jak začít? Nevadí, naše 
malířské instruktorky Doris, 
Katka, Maruna, Jana nebo Maj-
ka, Vás uvedou do tajů barev 
a jejich míchání. 
Nevíte si při malování rady, ne-
víte jak dál? Nic se neděje, někte-
rá z nich Vám pomůže. 

večerní konzultace baví
Nejraději mám ale večerní kon-
zultace k obrazům. To dáme 
dohromady všechny obrazy, 
které máme rozmalované a po-
stupně se o každém obraze ba-
víme. Není to ovšem stylem, 
toto je špatně, toto je nakřivo, 
toto se musí přemalovat. Baví-
me se o barvách, jak se na obra-
ze navzájem ovlivňují a hlavně 
jak je vidět. Kromě malování 
pořádáme v tajuplné atmosfé-
ře kapitulní síně večerní před-
nášky o malířství, které jsou 
přístupné úplně všem, a tedy 
i veřejnosti. A i když je naše zá-
kladna v klášteře, rozhodně ne-
žijeme jako řádové sestry nebo 
bratři. Večerní posezení u piva 
v hospůdce U Kláštera příjem-
ně a vesele ukončuje každý náš 
malířský den. 

výstavou to nekončí
Smutek z posledního dne spo-
lehlivě zažene shon při instalaci 
výstavy obrazů, které jsme za 
ten týden na Sázavě namalovali. 
Vstupní hala s krásnými freskami 
je k tomu jako stvořená a slav-
nostní vernisáž je pro nás chut-
nou třešinkou na našem týden-
ním „dortu malování a vidění“. 

Říká se, kdo nevěří, ať tam běží. 
Utíkat do Sázavy tedy nikdo ne-
musí, ale každý, kdo by chtěl 
s námi zkusit malovat a naučit se 
barevně vidět, najde nás v Sázavě 

zase příští první prázdninový tý-
den nebo se může dovědět i víc na 
stránkách www.atelier-doris.cz. 
Všichni jste u nás vítáni!

Zuzana Daajová

z obcí 3Čtvrtek 28. 7. 2011 • BEN 6

krátce

Havárie s těžkým 
zraněním

TÝNEC NAD SÁZAVOU 
– Dne 21. 7. po 6. hodině 
ranní jel řidič, nar.1974, vo-
zidlem Škoda Favorit po sil-
nici 2. třídy č. 107 ve směru 
od Čakovic na Týnec nad 
Sázavou. Na kilometru 23 po 
projetí pravotočivé zatáčky 
nepřizpůsobil rychlost jízdy 
na mokré vozovce, přejel do 
protisměru a následně vle-
vo mimo komunikaci, kde 
pravou přední částí vozidla 
narazil do stromu. Při nárazu 
došlo k celkovému poškoze-
ní vozidla. Řidič při dopravní 
nehodě utrpěl těžké zranění 
a byl transportován letec-
kou záchrannou službou do 
pražské nemocnice. 

Diana Škvorová, preventivně 
informační skupina PČR Benešov

Nález válečné munice
RABYNĚ – Krátce po 21. hod. 
dne 12. 7. muž, nar. 1960, 
oznámil na linku 112 nález 
nevybuchlé munice v pro-
storu lesního porostu u osa-
dy Loutí v katastru obce 
Rabyně. Na místě provedla 
šetření hlídka z Týnce nad 
Sázavou. Přes operační stře-
disko byla přivolána pyro-
technická služba z Milovic, 
která se na místo dostavila 
v 23.00 hod. a konstatovala, 
že se jedná o náústnici dělo-
střelecké střely ráže 105 mm 
označení OF (tříštivotrhavá) 
včetně zbytku zapalovače, 
počinové náplně s rozbuš-
kou a trhavinou německé 
výroby používané ze II. svě-
tové války. Munici pak na 
místě převzala k převozu 
a ke zničení.

Zuzana Stránská, preventivně 
informační skupina PČR Benešov

Hradozámecké léto
Český rozhlas Region ve 
spolupráci s Národním 
památkovým ústavem ve 
středních Čechách připra-
vil na letošní prázdniny 
velkou soutěž s názvem 
„Hradozámecké léto“. Na 
pokladnách zúčastněných 
objektů budou k dispozici 
návštěvníkům hrací karty, 
na které budou sbírat ra-
zítka navštívených hradů 
a zámků ve Středočeském 
kraji. Jakmile se účastníkům 
podaří nasbírat 4 razítka, 
odešlou hrací kartu s vypl-
něnými údaji a odpovědí na 
tipovací otázku na adresu 
Českého rozhlasu Region. 
Do soutěže se zapojily tyto 
objekty – Březnice, Karl-
štejn, Konopiště, Křivoklát, 
Mnichovo Hradiště, Mníšek 
pod Brdy, Točník a Žleby. 
Hrací kartu s podrobnými 
pravidly a dalšími informa-
cemi najdou návštěvníci na 
pokladnách zúčastněných 
objektů a také na www.hra-
dozameckeleto.cz.

Petr Jindra, tel. 724 028 151, 
petr.jindra@rozhlas.cz

interaktivní stezka na 
Blaník

Vydejte se naučnou inter-
aktivní stezku „S rytířem 
na Blaník“, která vede 
přes vrchol Velkého Bla-
níku s rozhlednou mezi 
jeho úpatími z louňovické 
a kondracké strany. Vybu-
doval ji Český svaz ochrán-
ců přírody Vlašim v roce 
2007. Na čtrnácti infor-
mačních panelech se se-
známíte s přírodními i his-
torickými fakty bájné hory. 
Cestou uvidíte kopii zá-
kladního kamene Národ-
ního divadla i sochu rytíře. 
Stezka vede čtyři kilometry 
po červené turistické znač-
ce a je doplněna sedmnác-
ti zastaveními pro rodiče 
s dětmi. Součástí naučné 
stezky je i geologická ex-
pozice hornin Podblanic-
ka, kterou najdete zkraje 
stezky u silnice Kondrac 
– Načeradec. 

Miroslava Kačerová

projekt obnova kraje = obnova života

malování v neobyčejné malířské škole

Klíšťata nejen v posázaví

Proběhlo celkem 9 akcí určených 
pro veřejnost, kterých se zúčast-
nilo asi 330 lidí a 3 čistě pracovní 
akce určené jen pro členy. Nejú-
spěšnějšími akcemi byly histo-
rická procházka a beseda, kde se 
občané měli možnost dozvědět 
něco více o historii Neveklova 
a zhlédnout staré pohledy měs-
ta. Dále pak adventní koncert 
na Chvojínku, kde byla z vybra-
ného vstupného opravena elek-
troinstalace, výtvarná soutěž, 
která proběhla na zdejší ZŠ a SŠ. 
I otevírání studánek se setkalo 
s velkým ohlasem. Ve výtvarné 
soutěži žáci navrhovali patrona 
studánek. Podle nejzdařilejšího 
díla pak byla vytvořena kamenná 
socha – kouzelná kapka – která 

byla slavnostně odhalena při ote-
vírání studánek v dubnu.
Poslední akcí byla instalace dře-
věné sochy na kopci Buková, kte-
rá byla inspirována sochou Krista 
nad Rio de Janeirem a od června 
odtud žehná Neveklovu. 
A jak se nám podařilo splnit ná-
zev našeho projektu a tedy náš 
hlavní cíl – obnovit krajinu i spo-
lečenský život v Neveklově? Mys-
líme si, že jsme připravili podloží 
a nastartovali proces větší par-
ticipace občanů na dění v obci. 
Povedlo se nám obnovit a zkrášlit 
některá vycházková místa, kam 
jsme umístili zajímavé vycház-
kové cíle (patron studánek, dře-
věná socha, lavičky). Největší ra-
dost však máme z toho, že práce 
sdružení projektem v červnu jen 
tak neskončí – již nyní jsou na-
plánovány další akce (podzimní 
historická beseda, zimní koncert 
na Chvojínku, další rozmisťování 
laviček po okolí aj.) a také z pozi-
tivního ohlasu občanů.
 Andrea Pitelková, o. s. Nivenia

neVekLOV – Tento projekt 
běžel rok a organizovalo ho 

občanské sdružení Nevenia, 
které na něj získalo finance 
z programu Mládež v akci, 

který je financován EU.

Instalace dřevěné sochy Krista na kopci Buková u Neveklova  Foto: archiv o.s. Nivenia

sáZaVa – Před lety jsem 
v Sázavě na Letní filosofické 

škole náhodou vyslechla 
přednášku akademického 

malíře Radoslava Kutry. Říkal 
v ní, že tak jako dnes každý 

umí psát, může se každý 
naučit malovat. Stačí jediné 

– dívat se a zapomenout, 
jestli malujeme strom, dům 

nebo nějaký jiný objekt.  
Prý stačí jen malovat  
barvy, které vidíme.

Malířka Jana u řeky pod klášterem  Foto: Jiří Rozek

Večerní konzultace k obrazům  Foto: Jiří Rozek Klíště může kousnutím přenést 
na svého hostitele klíšťový zánět 
mozku nebo lymskou boreliózu. 
Před klíšťaty varuje Český hydro-
meteorologický ústav (ČHMÚ) 
i Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Odborníci na webu SZÚ radí při 
nejvyšším devátém a desátém 
stupni nevstupovat do lesů, cho-
dit jen po zpevněných cestách, 
užít repelent a večer po vycházce 
a pak znovu ráno prohlédnout 
celé tělo.
Klíšťata bývají nejčastěji v kož-
ních ohybech, často také v intim-
ních partiích. Kousnutí klíštěte 
člověk necítí, vylučuje totiž sliny, 
které znecitliví okolí vpichu, za-
braňují krvácení a uvolňují tkáň.
Odborníci radí přisáté klíště 
opatrně odstranit a místo vy-
dezinfikovat. Pokud by člověk 
v následujících dvou až čtyřech 
týdnech měl potíže připomínají-
cí chřipku, musí vyhledat lékaře. 
Lymská borelióza se léčí antibi-
otiky, očkování proti ní není.
Proti klíšťovému zánětu mozku 
očkování existuje, dětem na ně 
některé zdravotní pojišťovny 
přispívají. Jen 16 procent Češek 
a Čechů se ale dalo očkovat, 
mezi seniory kolem 10 procent, 
přitom u nich je průběh nemo-
ci nejtěžší.
V posledních deseti letech byl 
vyvinut a vyzkoušen ve spo-

lupráci Státního zdravotního 
ústavu s Českým hydrometeoro-
logickým ústavem model před-
povědi aktivity klíštěte, které je 
v českých podmínkách přena-
šečem (a rezervoirem) viru klíš-
ťové encefalitidy. Model je stále 
vylepšován, takže v roce 2010 
byla rozšířena stupnice míry 
ohrožení z 5 na 10 stupňů a roz-
šířena na všechny dny v týdnu. 
V letošním roce díky příznivému 
jarnímu počasí začala aktivita 
klíšťat dříve než v loňském roce 
a jak předpovědní model aktivi-
ty klíšťat, tak i současné hlášení 
onemocnění naznačují mož-
nost podstatně vyššího počtu 
onemocnění než v předchozím 
roce. Stále bohužel platí, že celá 
oblast Posázaví je, co se klíšťat 
týká, velmi rizikovým územím. 
Předpověď najdete na www.szu.
cz a www.chmi.cz. 

Miroslava Kačerová

Jsou v plné aktivitě, hrozí boreliózou a zánětem mozku

reggae pod širým nebem

Hlavní hvězdou letošního roč-
níku je oblíbené Švihadlo se zá-
kladnou v Mladé Boleslavi.
…když jsme loni povídali zdejším 
lidem a nejrůznějším týpkům, ať 
přijdou na náš reggae festival, ří-
kali: „A bude tam Švihadlo?“ Jo, 
co naplat – když se v Česku řek-
ne reggae, každý řekne Švihadlo. 
Těšíme se moc, zejména proto, 
že kapela nedávno vydala novou 
desku „Času je málo“!

Dalším silným místem pro-
gramu jsou bezesporu Dub 
Artillery nebo žatecká ban-
da Jahtec Jammin’ Job, která 
je letos neskutečně rozjetá, 
hrající vlastní tvorbu i pecky 
převzaté od jamajských inter-
pretů, například „Give Love 
Another Try“. I letos – stejně 

jako loni – bude festival regi-
onální dík ExT bandu, jehož 
frontman a basačka jsou z tý-
neckého regionu. Festival bu-
dou letos zahajovat neratovič-
tí Tour De Bars, kteří rovněž 
udělali oproti minulosti krok 
směrem ke kvalitě. 

Zdroj: www.rightnews.cz

tÝnec naD sáZaVOU 
Po zdařilém loňském prvním 

ročníku se letos koná 
druhý ročník regionálního 

reggae festivalu v půvabné 
starobylé zahradě bývalé 

týnecké továrny na 
kameninu, kde dnes sídlí 

městské Kulturní centrum. 
Oproti loňskému roku se 

Right News Music Garden 
koná již 30. července, což 

je opět sobota. Brána  
do zahrady se otevře 

v 15.30 hodin a kapely na 
hlavním pódiu budou  
hrát do 23.00 hodin.

Uraggan Andrew & Reggae Orthodox z loňského ročníku Foto: Heltcha



A to nejenom proto, že mnohde 
o netradiční zvířecí hosty dva-
krát nestojí, ale i z toho důvo-
du, že většina zvířat po dovole-
né nijak zvlášť netouží a pokud 
o ně bude v době nepřítomnosti 
majitelů dobře postaráno, ráda 
zůstanou doma. Vezměme to 
ale pěkně popořádku.
nKOČKY – většinou cestují vy-
sloveně nerady a jednoznačně 
dají přednost pobytu doma. 
Proto pro ně není příliš vhodný 
pobyt ve zvířecím hotelu, ale 
ani třeba u příbuzných. Mno-
hem lepším řešením je pone-
chat je v domácím prostředí 
a zajistit jim pouze „hlídací 
službu“, ochotného souseda 
nebo příbuzného, který za nimi 
bude jednou za den docházet, 
nakrmí je, napojí a v neposled-
ní řadě vyčistí toaletu. Na její 
čistotu bývají totiž kočky velmi 
citlivé a když jim nevyhovuje, 
mohou začít znečišťovat byt, 
kteréhož zlozvyku se později 
jen obtížně zbavují.
nKŘEČEK – je samotářské zvíře, 
kterému pobyt o samotě vůbec 
nebude vadit. Pravidelný pří-
sun tekutin zajistí automatická 
napáječka, jídla automatické 
krmítko na zrní. Když k tomu 
přidáme skývu suchého chleba 
a jesličky se senem, měl by bez 
problémů vydržet i několik dní. 
Zvíře se však po dobu naší nepří-
tomnosti bude muset obejít bez 
čerstvého ovoce a zeleniny, které 
se rychle kazí. Netvořte zásoby! 
Při delší nepřítomnosti si však 
přece jenom zjednáme někoho, 
kdo přijde zkontrolovat, že kře-
ček má vše, co potřebuje. 
nMORČE, KRÁLÍK – na rozdíl 
od křečků se jedná o spole-

čenská zvířata. Pokud máme 
alespoň dvě a mají dostateč-
ně velkou ubikaci, která vy-
drží bez vyčištění, můžeme je 
nechat doma za obdobných 
podmínek jako výše uvedené-
ho křečka. Jestliže však máme 
zvíře jen jedno, pobyt o sa-
motě by ho stresoval, a tak 
ho raději přemístíme ke zná-
mým, kteří budou ochotni se 
mu věnovat. 
n PAPOUŠEK – ať už doma 
máme drobnou andulku, nebo 
třeba velkého žaka, jsou-li 
ochočení a fixovaní na člově-
ka, samotné je nechat ne-
můžeme, stresem ze samoty 
by mohli i uhynout nebo se 
třeba začít oškubávat. Radě-
ji ho i s klecí umístíme k přá-
telům či příbuzným, kteří se 
mu budou dočasně věnovat. 

Jiná situace je, pokud ptáky 
chováme v páru ve velké kleci 
nebo ve voliéře a mají tak je-
den druhého. Když je zavčas 
naučíme přijímat vodu a po-
travu z automatických krmí-
tek, sami nějakou dobu vydrží. 
Kontrola ze strany náhradního 
ošetřovatele postačí jednou za 
2 – 3 dny, v té době by jim měl 
vždy podat kousky oblíbeného 
ovoce, plody či zelené krmivo, 
které se rychle kazí. Co nesní 
papoušek během jeho přítom-
nosti, při odchodu ošetřovatel 
raději odstraní. 

nRYBIČKY – s těmi je poříze-
ní nejsnazší. Pokud máme ro-
zumně zařízené, dobře filtro-
vané a vzduchované a rybami 
nepříliš hustě osazené akvári-
um, bez naší péče bez problé-
mů vydrží 1 – 2 týdny. Ba někdy 
mu naše nepřítomnost dokon-
ce prospěje, voda se pročistí 
a vyhládlé rybky nádrž zbaví 
organických zbytků. Před od-
jezdem rybkám rozhodně ne-
dáváme víc potravy než obvyk-
le, nestačily by ji zkonzumovat 
a voda by se začala kazit! 
n PLAZI – ani teraristé si při 
odjezdu na dovolenou většinou 
hlavu příliš lámat nemusí. Dob-
ře živený, dospělý, zdravý plaz 
bez problémů přečká týdenní, 
ba i o něco delší půst. Chova-
telé je beztak zpravidla nekrmí 
častěji než jednou týdně. 

n PES – je zvláštní kategorií, 
už proto, že vyžaduje venčení 
nejméně třikrát denně. Kromě 
toho je na člověka fixovaný na-
tolik, že se bez jeho přítomnosti 
ani krátkodobě neobejde. Po-
kud ho nemůžete vzít s sebou, 
nejlepším řešením je umístění 
u lidí, které náš pes zná a kteří 
ho mají rádi. Změna prostředí 
mu nevadí zdaleka tolik jako 
kočce. Přesto bychom umístě-
ní v anonymním psím hotelu 
považovali z hlediska komfortu 
zvířete až za krajní řešení. 

Martin Smrček

4 www.nasregion.cz

mezi proudy lodí bloudit

letní módní odhalení

slapská přehrada na dohled

Nové policejní uniformy

zvířata sama doma

Co s sebou na vodu?
nDoklady – bez občanky byste 
neměli odejít z domu více než 
na pár metrů. Důležité je však 
s sebou mít i kartičku zdravot-
ní pojišťovny. Je to nemilé, ale 
i s úrazy musíme počítat. 
n Plavky – samozřejmě i bez 
nich se dá sjíždět řeka.
nOpalovací krém, repelent 
– jedete do přírody a komáři jsou 
na vodě všudypřítomní. Krém je 
neméně důležitý, není nic hor-
šího než druhý den pádlovat se 
spálenými zády. 
n Tekutiny – raději ty nealkoho-
lické, díky kterým předcházíte 
úžehu. Důležitá je jakákoliv po-
krývka hlavy. 
n Pevné uzavřené boty – z vlast-
ní zkušenosti vím, jaké to je 
ztratit pantofle a chodit po ka-
menném dně řeky bez bot. Řez-
né rány a odřeniny máčející se 
vytrvale ve vodě nejsou zrovna 
příjemným zpestřením výletu.
n Sluneční brýle – nejlépe při-
vázané na šňůrce, jelikož ty jsou 
jednou z prvních věcí, která při 
převrácení lodě zůstane pod 
hladinou.
n Pláštěnka, náhradní oblečení 
– krásné počasí si bohužel ob-
jednat nelze, proto je dobré mít 
s sebou „rychleschnoucí“ oděvy 
a pláštěnku. Mnohdy postačí 
i pytel na odpadky s vystřihnutý-
mi otvory. 
n Stan, spacák, karimatka – 
Mnozí si vystačí i bez stanu. 

Ovšem jen do té doby, než začne 
pršet. V promočeném spacím 
pytli není příjemné nocování.
nBaterka, vařič – Pokud v noci 
něco potřebujete, není od věci 
mít s sebou svítilnu. Pokud si 
chcete po ránu uvařit čaj a ne-
chcete rozdělávat ohniště, vez-
měte si i vařič.

Co znát aneb rychlokurz 
pro začátečníky 
Keny zahájil vodácký výcvik. 
Omezil se na teorii, protože 
vagón s loděmi měl dorazit až 
v poledne.
„Tohle je PÁDLO,“ řekl Keny, 
„a nikdo tomu nesmí říkat veslo. 
Kdo řekne veslo, není žádnej vo-
dák. Vodáci se zdraví AHOJ. Kdo 
řekne nazdar, taky není vodák. 
Je to sokol. Kdo řekne dobrý den 
je pitomec. Má někdo dotaz?“
„Hoď sem pádlo, ahoj,“ řekla 
Kateřina. „Je to tak dobře? Jsem 
už vodákem?“
Sečtělá Lucie se dotázala, smí-li 
v případě tonutí použít zprofa-
novaného výkřiku „pomóóóc“, 
či trvá-li Keny na mezinárod-
ních námořních hláskách SOS.

(Ukázka z knihy Zdeňka Šmída
„Proč bychom se netopili 

aneb vodácký průvodce pro Ofélii“)

Tak praví vodácký klasik. Důleži-
té je znát i tyto pojmy:
Háček – sedí v předu, poslouchá 
kormidelníka a hlásí překážky 
v cestě (kameny, stromy, hospo-
dy apod.)
Zadák – také kormidelník; řídí 
loď.
Pádlo – zásadně nepouštíme 
z ruky, především proto, aby-
chom se necvakli (nepřevrátili), 
a když už se stane, tak abychom 
ho neztratili.

Kontra – zpětný záběr pádla. Je-
diná brzda, která je k dispozici.
Loďák – pytel, ve kterém vozíme 
své nejdůležitější věci. Ty, které 
musíme mít u sebe i na lodi. Též 
se používá barel.
Volej – postrach všech vodáků, 
neb se jedná o vodu klidnou, sto-
jící nebo jen pomalu plynoucí. 
Při plavbě po této vodě je nutné 
neustále pádlovat, což není prá-
vě motto vodácké dovolené.
Vracák – zpětný proud, vzniká za 
nějakou překážkou vedle hlav-
ního proudu, žene vodu a loď 
zpátky proti proudu pod jez, do 
mělčiny a mezi klacky.
Válec – voda se vrací zpět proti 
proudu nad vodou odtékající 
od jezu. Objevuje se pod kol-
mými jezy, za velkými balvany 
apod. Je opravdu nebezpečný 
za podmínek, kdy má dostateč-
nou hloubku a dost vody. Do-
káže zastavit, převrátit a podr-
žet loď i posádku. Bez pomoci 
kamarádů a lana to pak může 
dopadnout dost špatně.
Jez – před cestou je důležité 
znát počet jezů. Před každým je 
dobré se podívat, zda je sjízdný 
a pokud si nejsme jistí, raději loď 
přenést pod něj.

Kam vyrazit?
Především díky krásné přírodě 
na trase Týnec nad Sázavou 
– Pikovice vede řeka Sázava. Je 
tak blízká vodákům nejen v na-
šem regionu. Další nejčastěji 
sjížděné řeky jsou Berounka, 
Ohře, Vltava, Lužnice, Otava. 
Na všech z nich fungují agentu-
ry, které vám v případě zájmu 
půjčí vybavení. Můžete si do-
konce objednat i výlet/dovole-
nou s instruktorem.

Lucie Mašínová, Miroslava Kačerová

S létem a pěkným počasím 
přišel i čas, kdy se na 

vodních tocích objevují nejen 
skalní fanoušci vodního 

sportu, ale také  
turisté – vodáci.

Užívat si letní pohodu je cíl většiny vodáků amatérů Foto: Jan Vašata

S příchodem léta a se stoupající 
teplotou přichází každoročně 
i odkládání přebytečných svršků 
oblečení. Přestože muži vyhlížejí 
u žen dlouho očekávané mini-
sukně, výstřihy a celkové odha-
lení kůže, nemusí být taková po-
dívaná pro oko vždy příjemným 
potěšením. Letní oblečení a ote-
vřená obuv nemilosrdně ukážou 
i to, co by raději mělo být skryto. 
Nejenom naše tělo je vystaveno 
zvědavým pohledům, ale i náš 
vkus, který se projeví právě v let-
ním ošacení. 
Spousta slečen by se před od-
chodem z domu měla podívat do 
zrcadla i zezadu, protože většina 
ostatních lidí nechce na ulici sle-
dovat cizí prádlo. To, o čem mlu-
vím, je velice časté faux paux, 
které je k vidění ve všech českých 
městech i vesnicích. Špatně zvo-
lené spodní prádlo dokáže napá-
chat velkou neplechu, a zahodit 
tak do dalekých končin jakkoli 
jinak pěkně sladěný letní outfit. 
Základním předpokladem je 
dobře sedící podprsenka. Dů-
sledkem nesprávně zvoleného 

obvodu pod prsy pak vzadu 
vylézá zapínání podprsenky až 
nad lopatky a kromě vykuková-
ní zpod oblečení má na starosti 
i zdravotní problémy jako je bo-
lest zad apod. Dalším aspektem 
je zohlednění střihu oblečení, 
tento problém řeší hlavně pod-
prsenky s odepínacími ramínky, 
které se dají různě překřížit či 
rovnou odepnout. Posledním 

nešvarem jsou plastová či gelo-
vá ramínka, která byla nejspíš 
omylem nazvána jako průhled-
ná. Doufejme, že se přestanou 
co nejdříve vyrábět. Pokud tyto 
tipy nechtějí brát ženy na vědo-
mí, měly by si při koupi nového 
oblečení vybírat z jiných střihů, 
které jejich spodní prádlo spo-
lehlivě zakryje. 

Text a foto: Monika Manová

Snad všechny majitele 
domácích mazlíčků, 

nebo přinejmenším ty 
zodpovědné, začne před 

dovolenou trápit známá 
nerudovská otázka - Kam 
s ním? Zatímco takového 

psa, pokud je dobře 
vychovaný, dnes už můžete 

vzít na řadu míst s sebou, 
s ostatními zvířaty  

to bývá horší.
 pokračování ze str. 1

 Na co by si měli dát návštěvníci 
pozor, čeho se vyvarovat?

Někteří rekreanti svou rekreaci chá-
pou jako místo k předvádění svých 
možností. Vlastníci rychlých člunů 
neodolají pokušení jezdit na plný 
plyn, nerespektují nařízená pravi-
dla plavby, a tím ohrožují plavce. 
Velkou měrou na všech smutných 
událostech se projevuje požití al-
koholu a následné přecenění svých 
možností. Policisté Poříčního od-
dělení Slapy v době rekreací nejvíce 
šetří porušování a nerespektování 
režimu plavby. Dále se zabývají 
pátráním po odcizených věcech 
a pátráním po pohřešovaných 
nebo utonulých osobách. Hledání 

utonulých nebo usmrcených osob 
je vždy velmi nepříjemné a roz-
hodně nepatří k nejvyhledávaněj-
ším činnostem potápěčů poříční-
ho oddělení. Na druhou stranu je 
to součást naší práce, kterou jsme 
si dobrovolně zvolili. Pokud však 
něco provází skutečně velký smu-
tek, je to hledání utonulých dětí.  
 Co byste vzkázal čtenářům?
Závěrem bych chtěl všem ná-
vštěvníkům Slap popřát hodně 
krásných prožitků v této maleb-
né a krásné přírodě a co možná 
nejméně smutných událostí.

Miroslava Kačerová

Letní počasí přineslo policistům 
příjemné překvapení. Do služby 
si mohli obléci nové uniformy, 
které byly do výstrojních norem 
zavedeny začátkem letošního 
roku. Jsou to polokošile určené 
právě pro letní období.
Důvodem k doplnění výstroje 
bylo především bezpečí a po-
hodlí policistů. Nové polokošile 
jsou vyrobeny ve třech barev-
ných provedeních, modrá, žlutá 
a bílá, podle toho, jaké službě 
jsou určeny.
Modré polokošile se stříbrnými 
reflexními nápisy oblékají ze-
jména policisté pořádkové či ci-
zinecké policie, můžeme je vidět 
ale i na příslušnících ochranné 
služby, kteří střeží vybrané ob-
jekty zvláštního významu. Pro 
dopravní policisty je určena 
žlutá varianta s výraznou pře-
vahou reflexních prvků, aby byl 
každý příslušník na silnici dobře 
viditelný, a to i za snížené vidi-
telnosti. Barevné provedení je 
velmi podobné reflexním ves-
tám, které jsou veřejnosti známé 
z policejních silničních kontrol. 

Poslední bílá varianta je určena 
pilotům a palubnímu personálu 
Letecké služby Policie ČR. Re-
flexní prvky jsou v tomto přípa-
dě minimální, hlavním kritériem 
bylo především pohodlí pilotů.
Materiál polokošil je podobný těm, 
které využívají například sportovci. 
Je lehký, odolný a má vysokou pa-

ropropustnost z důvodu bezpro-
blémového odvodu potu od těla. 
Po úspěšném zkušebním zavede-
ní v některých krajích přistoupilo 
vedení Policie ČR k plošnému za-
vedení těchto výstrojních součástí 
pro všechny policisty.

Jan Melša, tiskový mluvčí 
Policejního prezidia ČR

Psa samotného doma dlouho rozhodně nenechávejte Foto: Eva Ferenczy

Foto: archiv PČR

Zvolit vhodné spodní prádlo se v letním období vyplatí

Pláž na Nové Živohošti je travnatá a vstup 
do vody pozvolný Foto: Jan Vašata
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Hledá se ideální majitel. 
Nejsem to náhodou já?
Aby byla symbióza dokonalá, 
potřebuje Suzuki Swift obsadit 
nejlépe přední dvě sedadla ide-
álními majiteli. Jste mládežník, 
který se stal čerstvým držitelem 
řidičáku a chcete okouzlit dru-
hé či stejné pohlaví? Nebo jed-
ním z členů mladého páru a na 
děti zatím nemyslíte (tedy ale-
spoň vy, manželka určitě ano)? 
Děti už máte z domu, nebo 
vaše velké auto chtějí mladí pro 
rodinu? Je vám přes třicet, máte 
rodinu, kombíka a potřebujete 
pro sebe či pro manželku něco 
menšího na občasné výjezdy 
za hranice vašeho pozemku na 
okraji Prahy? Pokud jste ale-
spoň na jednu otázku odpo-
věděli ano, tak vězte, že jste ti 

praví, komu tohle auto udělá 
nejlepší službu.
Podívejte se s námi na to, co 
podle nás stojí za vidění na 
tomhle malém velkém autě. Vy-
bírat můžete mezi třídveřovou 
a pětidveřovou verzí. Motory 
1,2 benzín a 1,3 diesel, které vy-
nikají velmi nízkou spotřebou. 
Co se týče výbavy, tak vězte, že 
i ten základní model (GA) bude 
vybaven více než dobře. U nej-
vyšší třídy (GLX) oceníte třeba 
tempomat nebo automatickou 
digitální klimatizaci i bluetoo-
th.
Střední třída (GA), mimocho-
dem ta nejprodávanější je vy-
bavená například  MP3/WMA 
přehrávačem, USB konektorem 
pro připojení iPhonu, iPodu 
či Flashdisku s hudbou. Verze 
GLX, kterou jsme testovali my, 
má navíc ještě bezklíčkový sys-
tém startování a stejně tak ote-
vírání dveří řidiče. V obou pří-
padech nemusíte klíčky, resp. 
malé ovládání velikosti klíčenky 
vyndavat z kapsy. Na klice dveří 

je tlačítko, které ovládá zámky 
auta, na palubní desce najdete 
tlačítko START/STOP.
Kdo ví, co je ESP ať se přihlá-
sí…
Ve všech stupních výbavy 
Swiftu je standardně dodáván 
tenhle v překladu elektronický 
stabilizační program (ESP). Co 
umí? Za pomoci senzorů na 
podvozku automaticky udržuje 
stabilitu na silnici. Pro nás laiky 
to znamená, že když například 
najedeme pravou částí auta 
na led, ESPéčko samo přenese 
hnací sílu na levé kolo, uleví 
pravému, a tím lépe zvládneme 

průjezd touhle „zimní překáž-
kou“. ESP pomáhá i v případě, 
že jste takzvaně příliš dlouzí 
v zatáčce nebo při smyku na 
zadním kole, který naopak 
může nastat, když zatáčku točí-
te příliš ostře.

Bezpečnost sedmkrát
Stejně tak jako kdysi KGB, tak 
ani ESP není všemocná. Když 
už se vám nedejbože stane, že 
nabouráte, musíte ocenit – a to 
u všech verzí Swiftu sedm air-
bagů – přední, boční a okenní 
pro řidiče a posádku plus jeden 
kolenní pro řidiče. Swift se pyšní 

také tím, že v nárazových testech 
EURO NCAP dosáhl nejvyšší-
ho hodnocení – pěti hvězdiček. 
Vlastně přiznejme si to. Sedm 
airbagů oceníte i před tím. Pocit 
bezpečí je jedním ze základních 
lidských potřeb, tak proč si ho 
nedopřát v autě?
Pokud jste dočetli až sem a Su-
zuki Swift si získal vaše sympatie, 
neváhejte a domluvte si zkušeb-
ní jízdu. V Dolních Počernicích 
vám o tomhle autě řeknou de-
sítky zajímavých informací, kte-
ré stojí za to slyšet a do našeho 
testu se zkrátka nevešly.

Zbyněk Pokorný

Když sednete za volant nového Suzuki Swift třetí generace

Budete příjemně překvapeni
Třetí generace, pro tři 
generace! Co je to za 

blábol? To máte tak. Tohle 
auto nemá velký kufr, ale 
mladý pár do něho naloží 

vše, co potřebuje. Není 
to náklaďák na děti, ale 

manželka ho ocení, když 
chce vyrazit sama do 

práce, na nákup nebo ke 
kadeřnici. Není to dvoulitr, 

ale na dálnici s ním, byť jste 
už pár let v důchodu, hravě 

uděláte i silnějšího protivníka. 
Zkrátka, když si tohohle 

Japonce prohlédnete 
zblízka, budete příjemně 

překvapeni, ať je vám dvacet 
nebo dvaašedesát. 

Stejně tak jako kdysi KGB, tak ani ESP 
není všemocná. Když už se vám nedejbože 
stane, že nabouráte, musíte ocenit – a to 
u všech verzí Swiftu sedm airbagů – před-
ní, boční a okenní pro řidiče a posádku 
plus jeden kolenní pro řidiče. Swift se pyš-
ní také tím, že v nárazových testech EURO 
NCAP dosáhl nejvyššího hodnocení – pěti 
hvězdiček. Tuhle fotografii se nám v reálu 
naštěstí pořídit nepodařilo Foto: suzuki.cz

ters, spol. s r.o. – váš autorizovaný prodejce vozů SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 • fax.: 281 930 311 • www.suzuki-ters.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 – 19:00
So 9:00 – 14:00

turnaj Fanclubu sparta týnec nad sázavou

Týmy byly vylosovány do 2 sku-
pin, hrálo se systémem každý 
s každým. Ve skupinách se nejví-
ce dařilo Modrému Baletu, kte-
rý prošel skupinu bez zaváhání 
s plným počtem bodů. Postupo-
valy vždy 4 týmy z každé skupi-
ny, kde se pokračovalo křížem 
1. s 4. a 2. s 3.
Čtvrtfinálovými zápasy, které 
jsou rozhodující pro úspěch či 
neúspěch na turnaji, prošel su-
verénně Modrý Balet. Penalto-
vý rozstřel rozhodl o postupu 
FCS Formanka Benešov. Jediný 
gól rozhodl, že vítěz prvního 
ročníku a obhájce tým Bukovan 
nepřešel přes Real Benešov. Pro 
pořadatele turnaje, FCS Týnec, 
skončila cesta ve čtvrtfinále, 
kde byli nad naše síly kamará-
di z Fanclubu Děčín. Přestože 

Tomáš Kreps ubránil nejnebez-
pečnějšího hráče Ondru Baril-
lu, udeřilo před koncem z nohy 
Honzy Ptáčka a pro nás to zna-
menalo konec v turnaji. Naše 
přátelství tím nijak neutrpělo 
a ihned po zápase jsme udělali 
společné foto. 
Semifinále bylo jasnou záležitostí 
Modrého Baletu a Děčína, kteří 
porazili své soupeře 5:1 a 7:3. Tře-
tí místo pro nás překvapivě získal 
tým FCS Formanka Benešov ví-

tězstvím nad Real Benešov 2:1.
K finálovému zápasu pak na-
stoupil FCS Děčín a Modrý Ba-

let, který se ujal vedení a kont-
roloval hru. Děčínu se přeci jen 
podařilo vyrovnat a v samém 

závěru se zrodila ještě obrov-
ská šance Děčína, kteří mohli 
dokonat obrat, ale brankář Ba-

letu skvělým zákrokem poslal 
finálový duel do penaltového 
rozstřelu. V něm pak měli více 
štěstí hráči FCS Děčín a celý tur-
naj vyhráli a odvezli si domů do 
Děčína putovní pohár.
Závěrečné vyhlášení proběhlo 
ihned po finále přímo na hřišti. 
Ceny a pohár předal předseda 
Fanclubů Sparty pan Jaroslav 
Obdržal z Neratovic. Fotbalo-
vý den zakončila zábava v are-
álu TJ v restauraci U Pramene, 
kde hrál DJ Wormík, rožnilo se 
prasátko a všichni se náramně 
bavili. Večer patřil samozřej-
mě vítězům a šampaňské tek-
lo proudem.
Poděkování patří členům výboru 
TJ Sokol Bukovany za vstřícný 
postoj a pronájem hřiště i záze-
mí, rozhodčím, hráčům, kteří se 
turnaje zúčastnili a všem, co po-
mohli tuto akci připravit. Laťka 
je nastavena vysoko a už nyní se 
těšíme na 3. ročník, který pro-
běhne v červenci 2012.

Pavel Macháček, předseda Fanclubu 
Sparta Týnec

BUkOVanY – V sobotu 
16.července se konal 

2. ročník turnaje 
v malé kopané o pohár 
Fanclubu Sparta Týnec 
nad Sázavou. Hrálo se, 

stejně jako v minulém 
roce, na pronajatém hřišti 

v Bukovanech. Letos 
však přálo i počasí. Sešlo 
se celkem 10 týmů z řad 

Fanclubu a příznivců 
fotbalové Sparty a mužstev 

z blízkého okolí.

Více než polovina týmů byla domá-
cích, nicméně k nám dorazili i hos-
té z Lísku u Postupic, Týnce n/S 
a Benešova. Týmy nejprve bojovaly 
ve dvou pětičlenných základních 
skupinách, o jejichž složení rozhodl 
los při registraci. Utkání ve skupi-
nách se hrála na jeden prodloužený 
set. Pořadí ve skupinách pak určilo 
dvojice pro čtvrtfinálová klání, kte-
rá se už hrála na dva vítězné sety.
Poslední týmy ze základních sku-
pin – Šilmor z Čakova a Žlutásci 
z Ostředka si to ještě před čtvrtfi-
nále rozdali o 9. místo. Úspěšnější 
byl tým z Čakova s Monikou Mo-
ravcovou, jedinou zástupkyní něž-
ného pohlaví na turnaji, ve svých 
řadách, který zvítězil 2:0 na sety.
Čtvrtfinálové zápasy byly až na 
výjimku vcelku snadnou zále-
žitostí pro vítězné týmy (vždy 
v poměru 2:0 na sety) a ukázalo 
se, že základní skupina A byla 
kvalitativně silnější než skupina 
B, protože do bojů o medaile z ní 
postoupily hned tři trojice.
Ostředečtí mladíci z týmu „Bun-

gr“ si až na začátek prvního setu 
hladce poradili v ostředeckém 
derby s FC Holubárnou. „Benešá-
ci“, třetí tým ze skupiny A, vyřadi-
li „Firbašáky“ z Lísku u Postupic, 
kteří ale ve druhém setu statečně 
vzdorovali a prohráli až 6:8.
Ve čtvrtfinále se s turnajem roz-
loučily i obě trojice ostředeckých 
starých pánů. Hoblíci nestačili na 
Radioaktivní jitrnice z Lísku u Po-
stupic a Kačenky prohrály se Ša-
chisty z Týnce nad Sázavou.
V semifinálových zápasech, ve 
kterých už šlo o medaile, jsme již 
viděli daleko vyrovnanější souboje. 
Benešáci sice přehráli Bungr jen ve 
dvou setech, nicméně se bojovalo 
o každý míč a ještě větší bitvu se-
hrály Radioaktivní jitrnice se Ša-
chisty Týnec. O postupu do finále 
rozhodoval až třetí set, který ve svůj 
prospěch získali týnečtí Šachisti.
Bronzové medaile vybojoval v dra-
matickém utkání o 3. místo ostře-
decký tým Bungr, když po prvním 
setu prohraném v poměru 16:18 
uspěl v dalších dvou (11:9 a 10:4).
O tom, že zlaté medaile poputují 
do Týnce nad Sázavou, se rozhodlo 
v neméně vyrovnaném třísetovém 
finálovém souboji. Šachisti Týnec 
porazili Benešáky 10:7, 5:10 a 10:7.
 Marek Škvor, 

předseda TJ Sokol Ostředek

OstŘeDek – Sokol 
Ostředek uspořádal v sobotu 

16. července první ročník 
nohejbalového turnaje trojic. 

Zúčastnilo se10 týmů při 
celkovém počtu 34 hráčů.

Aktéři fotbalového turnaje v Bukovanech Foto: archiv Fanclubu

Radost a únava, vítězný tým turnaje Šachisti z Týnce (s medailemi) s předsedou 
TJ Sokol Ostředek   Foto: archiv TJ Sokol Ostředek

Nejlepší brankář – Jakub Wáclavík (Bukovany)

Nejlepší střelec – Ondřej Barilla (Děčín)

Nejlepší hráč – Jakub Horký (Modrý Balet)

Skupina A Skupina B

1. Modrý Balet 12b. 1. Divišov 10b.

2. FCS Týnec 7b. 2. Bukovany 9b.

3. Real Benešov 6b. 3. FCS Děčín 7b.

4. FCS Formanka Benešov 4b. 4. Úročnice 1b.

5. Brník 0b. 5. Čakovice 1b.

Čtvrtfinále
Modrý Balet – Úročnice 2:0
Divišov – Benešov  1:2 Pen.
FCS Týnec – FCS Děčín 0:1
Bukovany – Real  Benešov 0:1

semifinále
Modrý Balet – Real Benešov  5:1
FCS Benešov – FCS Děčín 3:7

zápas o 3.místo
Real Benešov – FCS Benešov 1:2

Finále
Modrý Balet – FCS Děčín  1:2 Pen.

Konečné pořadí
1. FCS Děčín

2. Modrý Balet

3. FCS Formanka Benešov

4. Real Benešov

5. Divišov

6. Bukovany

7. FCS Týnec n. Sáz.

8. Úročnice

9. Čakovice

10. FK Brník

Konečné pořadí
1. Šachisti Týnec M. Vnouček, P. Smolík, J. Feierfeil
2. Benešáci P. Bouška, M. Kosík, D. Pokorný
3. Bungr J. Horák, V. Kříž, O. Šimáček, E. Špalek ml.
4. Radioaktivní jitrnice Z. Kůstka, J. Pekař st., J. Pekař ml., J. Macháček
5. Firbašáci M., A., J. Fürbacherové
6. Hoblíci J. Nenáhlo, J. Kučera, J. Procházka, M. Vosátka
7. Kačenky E. Špalek st., J. Müller, K. Tamme, M. Broš
8. FC Holubárna Michal, Marek a ing. Marek Škvorové
9. Šilmor J. a P. Šilhaví, M. Moravcová

10. Žluťásci Richard a Rostislav Kotilové, D. Luzum

první ročník nohejbalového turnaje
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„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:
Luboš SEJK
tel.: 608 934 447
foukana.izolace@email.cz
Dobřejovice 

Chata Tatranec 220  
je postavená na kamenné 
podezdívce, rok kolaudace 1978, 
zastavěná plocha 32 m2, 
zahrada 364 m2, 
elektřina 220/380 V, voda ve 
vlastní studni, na pozemku 
kůlna, ovocné a okrasné stromy. 
Pozemek oplocen, příjezd  
autem možný až k chatě. 

Prodám rekreační chatu v Olešku
na Praze západ (nedaleko Davle)

Informace na tel. 
602 971 950

Cena

1 250 000 Kč
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Kontakt a přihlášky 
p. Jana Lightburn 

775 614 778

Dne 3. října 2011

se otvírá nová
česko-anglická
školička
v Choceradech

pro děti od 3-6 let

Nabízíme
k celoročnímu

pronájmu

od 1. září 
2011

SOKOLSKOU
HOSPůDKU
se sportovním areálem
v příjemném prostředí

v obci Bukovany.

K nahlédnutí na:
http://www.upramene.wz.cz/

Bližší informace na tel.č.

728 700 634
sokolbukovany@seznam.cz.

Pojďte na náš nový web! 

• reagujte na facebooku
• používejte náš Twitter! 
• prohlížejte nové fotogalerie, 

   možná se tam uvidíte
• pozvěte čtenáře na 
   své akce přes náš web


