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V Brdečném se tento víkend
utkají Vikingové se Slovany
ŠÁRKA BEJDOVÁ

Brdečný – Občanské sdružení
Midgard letos chystá na 20. a
21. srpna v Brdečném u Neveklova už pátý ročník rekonstrukce raně středověké
bitvy s názvem Rogar - Starý
přítel. Oba dny proběhne
bitva mezi Vikingy a Slovany
a taktéž doprovodný program.
V pátém příběhu se bude
vyprávět příběh o cestě až do
daleké Rusi, kam se vikinské
vojsko vydá stvrdit spojenecké svazky a pomoci v boji o
upevnění moci, uvádí členové občanského sdružení.
Kromě již zmíněné bitvy,
která se odehraje v sobotu i v
neděli a je zlatým hřebem celého programu, se návštěvníci mohou těšit na spoustu jiných zajímavostí. Atmosféru
raného středověku budou
moci nasát už v dobovém táboře válečníků. Zde si mohou
prohlédnout a vyzkoušet nejrůznější zbraně a zbroje, které válečníci v té době používali. Dále budou ke zhlédnutí
nejrůznější dobová řemesla,
opět s možností vyzkoušení.
V táboře budou připravené
informační tabule, z kterých
se zvídavý divák bude moci
dozvědět zajímavé informace
o životě Vikingů a pro ty ještě
zvídavější budou připraveny
komentované prohlídky tá-

Benešovsko
–
Jméno nejlepšího
fachmana z Benešovska už vy, čtenáři Benešovského deníku znáte.
Stal se jím načeradecký řezník a
uzenář Antonín
Hlinský. Kdo se
ale z hlasujících
stane majitelem
dárků od Velkopopovického Kozla si můžete přečíst právě teď.
Redakce
losováním vybrala desítku šťastlivců,
kdy každý získá
jedno balení šesti
1,5 litrových lahví
světlého piva Velkopopovický Kozel spolu s kšiltovkou, a dvacítku hlasujících, na které v redakci Benešovského deníku čekají kšiltovky s logem Velkopopovického Kozla.
Zkrátka nepřijdou ani nominovaní fachmani a „práskači“ ,
kteří je do soutěže přihlásili.
Stačí, aby se každý z nich dostavil do konce srpna kterýkoliv
všední den mezi 8 až 16 hodinou na adresu Benešovský deník,
Na Bezděkově 2056, Benešov a cenu si vyzvedl.
Pokud si nebude moct některý z šťastlivců cenu ve stanoveném termínu v redakci Deníku vyzvednout, ať zavolá na telefonní číslo 317 725 145 a dohodne si náhradní termín.
(mak)

a poukazů do pivovaru

bora s průvodcem.
Kromě tábora je také možnost navštívit vikinské pohřebiště a pohanské obřadiště, kde před každou bitvou
bude probíhat inscenace vi-

kinského obřadu. Udatní válečníci si tímto obřadem budou snažit naklonit přízeň
bohů a tím zajistit úspěch v
bitvě nebo hrdinskou smrt.
Dále se můžete těšit na sou-

těž v rozdělávání ohně pouze
za použití křesadla, lukostřelecký turnaj a turnaj v hodu
kopím. Bude připravena vědomostní soutěž o hodnotné
ceny a soutěže pro děti.

Hasiči z Vranova na evropské soutěži v Polsku
vybojovali stříbro, Iveta Kuklová je vicemiss

1. Vladimír Rozkovec, Bystřice
2. Eva Rozkovcová, Bystřice
3. Vlasta Hlinská, Načeradec
4. Lumír Kovář, Kladruby
5. Bohouš Štorc, Vlašim

Výherci piva a kšiltovek
1. Blažek Petr, Načeradec
2. Kovářová Monika, Benešov
3. Král Jan, Benešov
4. Kůželová Radka, Čechtice
5. Přibylová Lucie, Načeradec
6. Machková Dagmar, Vlašim
7. Müller Milan, Vlašim
8. Slavíková Tereza, Benešov
9. Starečková Iveta, Vlašim
10. Studnička František, Pravonín
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Benešov – Výprava hasičů z
Benešovska se z polského Cichova v pondělí vrátila se
stříbrným štítem.
Na 8. ročníku Evropských
závodů koňských stříkaček si
hasiči z Vranova zaslouženě
vystříkali druhé místo a
hasička Iveta Kuklová z SDH
Pavlovice získala v evropské
soutěži Miss rovněž stříbro.
„Soutěž v Polsku je mezinárodní prezentací více než
osmdesáti hasičských družstev a jejich historické, vzorně udržované techniky,“ uvedl
Josef Páv, starosta benešovského Okresního sdružení
hasičů. Kromě vranovského
družstva, které reprezentovalo Benešovsko a Středočeský
kraj, do Cichova zavítala i delegace v čele s republikovým
starostou Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Karlem Richtrem.
Hasiče z Čech poprvé zastupovala historická stříkačka hasičů z Prahy pod vedením Jana Aulického a SDH
Jamy. Tradičně se soutěže zúčastnila
párnice (požární
stříkačka, jejíž čerpadlo je na
unikátní parní pohon) hasičů
z Roztok u Jilemnice a Klatov.
Letos rozhodčí, více než
originálnost výstroje a výzbroje i historické tradice sboru, hodnotili týmy podle dosažených časů, na což česká
družstva používající letité
konopné hadice doplácela.
Již třetím rokem se v rámci
těchto závodů koná i soutěž o
hasičskou Miss Evropy. Letos
byly přihlášené kandidátky z
Maďarska, Slovenska, Polska
a Česka.
„Po minulých úspěších, získání dvou titulů Miss EU reprezentantkami Ivou Šímovou a Štěpánkou Dvořákovou,
letos unikl titul královny krásy, podle vyjádření hlasatele
o jeden bod, Ivetě Kuklové z
SDH Pavlovice, která se tak
stala evropskou I. vicemiss. I
tak je to úspěch. Předcházející
i letošní ročník je proto výzvou pro naše děvčata pro další rok,“ konstatoval Josef Páv.

Šťastní si mohou přijít do redakce pro
ceny od Velkopopovického Kozla

Výherci piva, kšiltovek
TENTO víkend poteče v Brdečném u Neveklova krev Vikingských a Slovanských bojovníků. Foto:Deník/Ladislav Jerie

čtvrtek 18. srpna 2011

Výherci kšiltovek
1. Bartoníčková Petra, Načeradec
2. Dušková Vlasta, Vlašim
3. Hašková Zuzana, Vlašim
4. Herkloc Jiří, Louňovice p. Bl.
5. Holý Tomáš, Načeradec
6. Jánská Jana, Benešov
7. Kahounová Ilona, Postupice
8. Kahounová Šárka, Postupice
9. Kalina Jan, Benešov
10. Křemen Josef, Načeradec
11. Machek Josef, Vlašim
12. Marešová Marie, Votice
13. Martínková Helena ml., Načer.
14. Müller Adrian, Vlašim
15. Müllerová Marie, Vlašim
16. Pátová Marie, Bystřice
17. Ondriga Josef, Načeradec
18. Richterová Bohumila, Pravětice
19. Srbová Anežka, Kladruby
20. Stareček Jiří, Vlašim

Velebný pán vypil při mši decku vína,
jel rychle přes obec a pak nadýchal
Jestřebice – V úterý dopoledne byla v Jestřebicích policejní hlídkou zastavená Toyota Yaris jedoucí od Arnoštovic do Votic, které radar dopravního inspektorátu naměřil v obci rychlost 68 km/h. U dvaačtyřicetiletého řidiče byla provedená dechová zkouška, která byla pozitivní. Při první dechové zkoušce v 9.41 hodin bylo řidiči naměřeno 0,10 promile a při druhé dechové
zkoušce v 9.47 hodin 0,07 promile alkoholu v krvi. Řidič
s naměřenými hodnotami souhlasil a nežádal lékařské
vyšetření. „Doznal se, že ráno od 8 do do 8.50 celebroval mši svatou, při které přijímal eucharistii, což
předpokládá požití vína. To vypil v 8.40 hodin v množství necelého jednoho decilitru červeného vína,“ uvedla policejní mluvčí Diana Škvorová. Duchovnímu nebyl zadržený řidičský průkaz, ale další jízda mu byla
zakázaná. Přestupek dořeší votický městský úřad. (laj)

Zloděj vykradl odstavený kamion
Petrovice – Neznámý pachatel překonal nezjištěným
způsobem v noci z pondělí na úterý uzamčení kabiny
tahače Scania, který byl zaparkovaný 200 metrů od silnice I/3 u osady Petrovice. Z auta ukradl peněženku s
hotovostí 410 Euro, mobilní telefon Nokia a další věci.
Škoda dosáhla téměř 22 tisíc korun.
(laj)

Ze zaparkovaného Iveca zmizely
v noci peníze, doklady a telefon
Tužinka – Na odstavném parkovišti silnice I/3 se neznámý zloděj dostal do kabiny nákladního Iveca a odcizil mobilní telefon Nokia a peněženku s doklady i penězi. Celková škoda přesáhla 5000 korun. Krádež se stala v
téže noci, jako v předchozím případě v Petrovicích. (laj)

Nafasoval zálohu, auto nedodal,
peníze nevrátil, je ve věznici
Vlašim – Třiatřicetiletý podvodník po sepsání kupní
smlouvy na auto převzal 15 tisíc korun jako zálohu, ale
vozidlo nedodal a peníze nevrátil. V neděli po poledni
byl v obci Krupka zadržený, převezený do vlašimské
služebny PČR a obviněný z přečinu podvodu. Benešovský soudce obviněného muže poslal do vazby, kam ho
policisté vzápětí eskortovali. V případě odsouzení pachateli hrozí vězení na šest měsíců až tři roky.
(laj)

Přistižení pěstitelé jsou obvinění

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ požárních stříkaček taženými koňmi, při níž vranovští hasiči získali druhé místo, doprovodila volba evropské hasičské Miss. Iveta Kuklová (vpravo), účastnice květnového finále středočeské soutěže na Konopišti, je I. vicemiss. Vyhrála Polka a třetí místo přiřkla porota Maďarce. Rozhovor s krásnou dívkou
z SDH Pavlovice se připravuje. Další foto na www.benesovsky.denik.cz Snímky: Okresní sdružení hasičů Benešov

Benešov – Kriminalisté koncem července obvinili dva
mladíky z přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku. Obviněné načapala hlídka městské policie na lesní cestě u
Konopiště ve Fiatu Punto, v němž v přepravkách bylo
49 rostlin konopí setého. Dvacetiletý řidič se doznal, že
ve svém bydlišti ze zakoupených semen pěstoval rostliny konopí. Mladíkům hrozí až půlroční trest.
(laj)

