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Opravdu rostou!

Náš REGION nosí do schránek

Pokud nedostáváte noviny, 
kontaktujte svoji poštu nebo nás! 
info@nasregion.cz 774 488 900

o kom, o čem
V pátém ročníku byl vyprávěn pří-
běh o cestě do daleké Rusi, kam 
se  vikinské  vojsko  vydalo  stvr-
dit  spojenecké  svazky  a  pomoci 
v  boji  o  upevnění  moci.  ,,Stejně 
jako  minulé  ročníky,  byl  příběh 
zasazen do skutečných míst, kde 
se střetávali Vikingové se Slovany, 
ovšem  jednalo  se  o  rekonstrukci 
bitvy, která se mohla, ale také ne-
musela  odehrát.  Příběh  navázal 
na  minulé  ročníky  a  líčil  život-
ní  osudy  Vikinga  Rogara,  podle 
kterého  byla  také  celá  bitva  po-
jmenována,“  popsal  dramaturgii 
Ondřej Doležal, jeden z hlavních 
organizátorů.  Se  stručným  pře-
hledem  předchozích  příběhů  se 
můžete  seznámit  i  na  interneto-
vých  stránkách  sdružení  www.
os-midgard.info. 
,,Podívali  jsme  se  do  Rusi,  kam 
Rogar  společně  s  vikinským  voj-

skem  přijel  pomoci  dávnému 
příteli  svého  vládce.  Situace  se 
ovšem značně zkomplikovala po 
bujaré  pitce  pořádané  na  přiví-
tanou Vikingů,“ doplnil zápletku 
Ondřej Doležal. Novinkou oproti 
minulým ročníkům byl však ote-
vřený konec příběhu, což zname-
nalo, že o výsledku bitvy rozhodo-
valy  pouze  taktické  a  válečnické 
dovednosti  té  které  strany  a  nic 
nebylo secvičeno dopředu. 
Při pohledu na okolní krajinu vás 
napadne:  Proč  je  místem  koná-
ní  právě  tohle  nenápadné  místo 
nedaleko Neveklova? „Prostě vy-
hovuje jak díky své odlehlosti od 
civilizace,  tak  i  členitostí  terénu. 
Diváci mají pocit, že se skutečně 
přenesli  do  doby  raného  středo-
věku. Dalším důležitým důvodem 
je ochota místních obyvatel nám 
pomoci.  Bez  nich  bychom  bitvu 
v tomto rozsahu jen těžko uspo-
řádali,“ vysvětlil Ondřej Doležal.

s kým a co
Vlastní  bitvy  se  zúčastnilo  bez-
mála  100  účinkujících.  Nadšen-
ci, napodobovatelé doby Vikingů 
přijeli i ze Slovenska a Německa. 
Kromě  bitvy,  která  se  odehrála 
v sobotu i v neděli a byla „zlatým 
hřebem“  celého  programu,  si 
návštěvníci odnesli spoustu dal-
ších  zážitků.  Atmosféru  raného 
středověku mohli nasát už v do-
bovém táboře válečníků. K vidě-
ní  i  vyzkoušení  byly  nejrůznější 

zbraně  a  zbroje,  které  válečníci 
v té době používali. Mohli zhléd-
nout a „na vlastní ruce“ vyzkou-
šet  nejrůznější  dobová  řemesla. 
Nebo  s  pomocí  informačních 
tabulí  načerpat  zajímavé  infor-
mace o životě Vikingů.

 Pokračování na str. 4

středočeskou pahorkatinu 
ovládl středověk a rogar

BEnEŠOV  –  V  minulém  vydá-
ní  Našeho  REGIONU  jste  měli 
možnost vidět fotografie a pře-
číst  si  o  Sázavafestu,  největší 
kulturní  akci  tohoto  léta  na 
Benešovsku.  Akci,  které  se  zú-
častnilo od čtvrtka do neděle 17 
tisíc návštěvníků a při níž svou 
„premiéru“  zažil  Zelený  ost-
rov – areál bývalých táborských 
kasáren.  Sázavafest  však  nebyl 
jen  zábavou  pro  hudbymilov-
né  a  tancechtivé  účastníky,  ale 
prověřil i práci policie a dalších 
bezpečnostních  složek.  Jak  ji 
pohledem  zpět  nyní  policie 
hodnotí, jsme se zeptali tiskové 
mluvčí  benešovské  policie  Zu-
zany Stránské.

 Jak dlouho dopředu a jakým 
způsobem se Policie připravo-
vala na tuto „megaakci“?
Ve  spolupráci  s  pořadatelem 
a zástupci města Benešov jsme 
akci  připravovali  3  měsíce.  Sa-
motné  bezpečnostní  opatření 
pak  vedení  územního  odboru 
PČR  Benešov  připravovalo  je-
den měsíc.
 Kolik policistů bylo po dobu 
konání festivalu ve službě?
Veřejný  pořádek  a  plynulost 
dopravy  v  době  konání  Sáza-
vafestu  zabezpečilo  ve  12  nebo 
24 hodinových službách celkem 
875  policistů.  Jednalo  se  nejen 
o policisty , kteří slouží na Bene-
šovsku,  ale  také  o  kolegy,  kteří 

slouží na dálničních odděleních 
v  Mirošovicích  a  Bernarticích. 
Dále  přijeli  policisté  z  Prahy, 
Prahy  venkov  -  jih,  Prahy  ven-
kov - východ , Kutné Hory, Měl-
níka,  Kolína,  Mladé  Boleslavi, 
Nymburka a Příbrami. 
 Kdo další pomáhal zajišťovat 
bezpečnost účastníků?
Na  bezpečnosti  účastníků  festi-
valu se kromě policistů ještě po-
díleli  městští  strážníci,  dále  byli 
připraveni  hasiči  a  záchranáři. 
Záchranáři  měli  stanoviště  pří-
mo v areálu festivalu. 
 Jakou techniku jste používali? 
Klidný  průběh  Sázavafestu  nám 
pomáhala  zajišťovat  samozřej-
mě  i  technika,  bez  té  bychom 
se  neobešli.  Například  policejní 
vrtulník,  který  pomocí  speci-
álního  zařízení  štábu  předával 
obrazový  záznam  nejen  z  areá-
lu  táborských  kasáren,  ale  také 
ze  záchytných  parkovišť  nebo 
ze  samotného  města  Benešova. 
Monitoroval  také  situaci  na  sil-
nici I/3, po které účastníci festi-
valu přijížděli automobily nejen 
ve  směru  od  Prahy,  ale  také  od 
Českých  Budějovic.  Policisté 
tak  měli  přehled  o  tom,  jaká  je 
hustota  provozu  na  této  silnici 
a zda se netvoří kolony. Dopravu 
pomáhaly monitorovat také slu-
žební motocykly.

 Pokračování na str. 4

DIVIŠOV – Minulý čtvrtek v pod-
večer hořelo v areálu výrobce plo-
chodrážních  motocyklů  značky 
Jawa.  ,,Oheň  vypukl  krátce  před 
půl sedmou v kanceláři a zachvátil 
i celý přilehlý sklad hutního mate-
riálu. Na místo byli vysláni hasiči 
z Benešova a Vlašimi a dobrovol-
níci  z  Divišova,  Zdislavic  a  Cho-
týšan. Jednalo se o požár kancelá-
ře a přilehlého skladu o rozměrech 
zhruba  8x15  metrů,“  upřesnila 
mluvčí  benešovské  policie  Dia-
na  Škvorová.  Při  boji  s  plameny 
použili hasiči výškovou techniku. 
Poté  začali  provádět  dohašovací 
práce a rozebírat střechu. Zasažen 

byl celý sklad. ,,Díky dobré požár-
ní  prevenci  a  rozdělení  objektu 
uvnitř příčkami, nedošlo k dalším 
škodám. S budovou sousedí hala, 
kde  jsou  drahá  technická  zaříze-
ní,  a  v  případě  rozšíření  požáru 
i  tam mohlo dojít ke škodě až 50 
milionů  korun,“  doplnil  ředitel 
HZS  z  Benešova  Josef  Setnička. 
Vyšetřování příčin požáru provedl 
na  místě  vyšetřovatel  HZS,  který 
určil jako pravděpodobnou příči-
nu požáru technickou závadu. Ke 
zranění osob nedošlo a škoda na 
majetku firmy byla předběžně vy-
číslena na 3 miliony korun.

Miroslava Kačerová

Fotbal je věčný 
Nestor  a  novinářská  legen-
da,  populární  rozhlasový  re-
daktor  Josef  Laufer,  průkop-
ník  sportovních  novinových 
i rozhlasových reportáží, razil 
jedno zajímavé rčení: „Fotbal 
je sport, ostatní  je  tělovýcho-
va.“ Až do dnešních dnů je na 
této  myšlence  hodně  pravdy. 
A  v  příštích  dnech  se  o  tom 
můžete všichni přesvědčit. Po 
letní  přestávce  začínají  totiž 
všechny  fotbalové  soutěže. 
Opět  ožijí  stadionky  i  prostá 
vesnická  hřiště,  opět  se  za-
čnou  ze  všech  stran  probírat  
nejen  výsledky,  ale  i  výkony 
týmů  a  zejména  jednotlivců, 
opět nastanou nekonečné de-
baty  fandů a hospodské hád-
ky.  Tahle  situace  se  opakuje 
rok co rok a pouze se však po-
tvrzuje, že fotbal je neskuteč-
ný  fenomén  a  zejména  v  na-
šich  obcích  nenahraditelnou 
společenskou událostí. Nebýt 
jeho,  v  mnoha  obcích  by  se 
totiž nedělo téměř vůbec nic. 
Fotbal  nejen  sdružuje,  ale 
i  baví  a  zejména  pro  mládež 
je  jednou  z  nezastupitelných 
činností.  A  tak  Josef  Laufer 
měl  hodně  pravdy,  protože 
fotbal  je  skutečně  nezaměni-
telný.  Jen  si  dovolíme  klasika 
trochu  poopravit.  I  ona  tělo-
výchova  je  dobrá.  Prospívá 
totiž duchu i tělu, i když víme, 
že fotbal je věčný.  Jan Kotrba  

GLOSA

ohlédnutí za sázavafestem

záchrana tonoucích 
z nebezpečného jezu

ČESKÝ ŠTERNBERK – Ve čtvr-
tek 18. srpna na jezu v Českém 
Šternberku proběhlo společné 
cvičení Vodácké školy záchra-
ny a Hasičského záchranného 
sboru ČR pro veřejnost zamě-
řené  na  simulaci  tonutí  pod 
jezem s laickou i profesionální 
záchranou, s ukázkou techni-
ky záchrany osob ze smrtelně 
nebezpečného  jezu  a  ukázky 
první pomoci.
  Text a foto: Ivana Svitáková
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Uvařte si vlastní

pivoškola volá...
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Trialový
nářez

Na Zelený ostrov dorazilo v průběhu Sázavafestu 17 tisíc návštěvníků  Foto: Jan Vašata

Pohodová atmosféra tábora válečníků raného 
středověku

Hořelo u výrobce motocyklů jawa

Tažení do další 
bitvy za vítězstvím 

nebo hrdinskou 
smrtí

K uhašení požáru v areálu Jawy v Divišově použili hasiči i výškovou techniku 
 Foto: Martin Zeman

BrDEČnÝ – Občanské 
sdružení Midgard letos 

nachystalo na srpnový víkend 
21. a 22. 8. v Brdečném 
u Neveklova pátý ročník 

rekonstrukce raně středověké 
bitvy nesoucí název Rogar 

– Starý přítel. Oba dny 
proběhla lítá bitva mezi 

Vikingy a Slovany lemovaná 
bohatým doprovodným 

programem. 



BENEŠOV
26. 8.
Karibská noc s Tam Tam Orchestrou 
– Klub hotelu Atlas, Tyršova 2063, tel. 
732 333 143, www.atlasmusicklub.717.cz.
Do 31. 8.
Veronika Bromová – Objekty. Výsta-
va představuje objekty z posledních let 
tvorby autorky. Muzeum umění a designu 
Benešov.
12. 9. od 15.30 hod. 
Zábavné odpoledne pro děti – Mateř-
ské centrum Hvězdička si Vás dovoluje 
pozvat na odpoledne spojené s tábo-
rákem, opékáním buřtíků, zpíváním 
písniček při kytaře a s dalším bohatým 
programem plným her a soutěží. Místo 
konání fara římsko-katolického koste-
la na Karlově v Benešově. Vítány jsou 
všechny děti od nejmenších „drobečků“ 
až po děti školou povinné. Vezměte si 
s sebou buřtíky a pokud možno také 
klacky na opékání (v omezeném množ-
ství budou k dispozici i na místě). Přijďte 
se s námi společně pobavit a rozloučit 
s létem. Vstupné 20 Kč.
Malé stálé expozice:
Česká a slovenská fotografie  
19. a 20. století – Osobnosti histo-
rie a současnosti české a slovenské 
fotografie uvedené prací nejslavnější 
fotografky dneška – Američanky Cin-
dy Shermann (Bruner-Dvořák, Drtikol, 
Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, 
Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, 
Štreit, Tmej ad.). Expozice obsahuje ně-
kolik desítek fotografií a bude v průběhu 
roku dále rozšířena. Součástí expozice 
je také „Elektronické muzeum fotogra-
fie“ připravené historikem P. Scheu-
flerem 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.

BEDRČ
27. 8. od 12.00 hod.
Zlatá husa bedrčská – Devátý ročník 
soutěže o nejchutněji upravenou husí 
pečínku. Všechny znalce dobrého jíd-
la, pití a především dobré zábavy sr-
dečně zvou SDH a OV Bedrč. Program: 
zahájení a přivítání soutěžících, oběd, 
netradiční soutěže pro děti a dospělé, 
vyhlášení výsledků a předání cen vítě-
zům, vyhlášení sportovních her. K tanci 
a poslechu budou postupně vyhrávat 
Vranovanka, Repete, Unisono. Místo 
konání –hřiště Bedrč.

BENICE
Pohádkové léto v Benicích – Hřebčín 
Favory, www.favory.cz. Všechna předsta-
vení se hrají vždy v pátek od 18.00 hod., 
jednotné vstupné 60 Kč, v případě nepříz-
nivého počasí se hraje ve špejcharu, ob-
čerstvení zajištěno.
26. 8. 
Noční skřítek – Divadlo Mimos.

ČESKÝ ŠTERNBERK
Srpen 
Hrad – Poslední prohlídka začíná 45 min. 
před koncem zavírací doby.Otevřeno 9–18 
hodin. V letní sezoně ukázky sokolnických 
dravců s výkladem sokolníka.
Do 31. 8.
Babiččiny kočárky – Výstava historic-
kých 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 muzea Babičči-
ny kočárky v Kutné Hoře.

CHVOJEN
27. 8. od 9.00 do 15.00 hod.
Skokové a drezurní hobby závody – Pro 
jezdce s licencí i bez, děti i pony všech 
úrovní. Občerstvení zajištěno, děti sveze-
me zdarma na poníkovi. Nabízíme denně 
vyjížďky na koni pro veřejnost (i pro na-
prosté nejezdce) od 17.00 do 18.00, cena 
300 Kč. Rezervace není nutná. Jezdecký 
klub Benešov, Chvojen 1, www.jezdecky-
klubbenesov.mypage.cz.

JABLONNÁ
Do 28. 8.
České sklo v dějinách a současnosti 
– Výstava připomíná sklářský věhlas čes-
kého skla. K vidění unikátní repliky barok-
ního a renesančního skla mnoha součas-
ných sklářských 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.

26. 8.
Honza a drak – Divadlo z půdy.
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: za-
mek@jemniste.cz. 

KONOPIŠTĚ
25. 8. od 18.00 hod.
Přednáška zámecký rybník v Konopišti 
– Zámek Konopiště Vás zve na přednášku. 

Přednáší: Jana Sedláčková a Roman Ti-
chovský. Rezervace na tel.: 317 721 366. 
Vstupné: dobrovolné. Zámek Konopiště, 
salonek jižního křídla, www.zamek-kono-
piste.cz, tel. 317 721 366.
28. 8. od 18.00 hod.
Koncert na Konopišti – Ve spolupráci 
s předními osobnostmi kulturní scény 
různých žánrů. Účinkují: Pavel Šporcl, Petr 
Malásek, Vratislav Kříž, Komorní smyč-
cový orchestr, hudební skupina Keks. 
Provází: Martin Dejdar. Přírodní divadlo 
na Konopišti, pořádá agentura Croce, tel. 
603 250 200.
31. 8.  od 21 hod. a 11. 9. od 20 hod.
Večerní prohlídka zámku – Přijďte si 
vychutnat večerní atmosféru zámec-
kých komnat. Vašimi společníky budou 
historické 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!
3. 9. od 19.00 do 24.00 hod.
Hradozámecká noc – Večerní prohlíd-
ky zámkem s doprovodem, jedinečná 
příležitost projít se po zámeckých balko-
nech s dvorní dámou, Vstupné jednotné  
– 220 Kč zámek, 100 Kč balkony. 21.00 
– 22.00 hod. koncert skupiny Strašlivá 
podívaná. Vstupné dobrovolné.
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 mů-
žete zpříjemnit projížďkou vláčkem nebo 
kabrioletem – veteránem (http://vlacek.
konopiste.sweb.cz/, http://konopiste-do-
prava.sweb.cz/).

LEŠANY
27. 8.
Tankový den v Lešanech – Posázavské 
parní jízdy Praha Braník-Krhanice-Čerča-
ny-Benešov u Prahy-Postupice, info.tel 
972 228 101, www.parnijizdy.ic.cz.
Vojenské technické muzeum – Ote-
vřeno červenec a srpen od úterý do 
neděle 9.30 – 17.30 hod. Více než 700 
historických tanků, kanónů, motocy-
klů, obrněných, nákladních a osobních 
vojenských vozidel, raketová technika, 
spojovací a ženijní prostředky a logis-
tický materiál pocházející z období od 
roku 1890 až do současnosti. Sbírky 
jsou prezentovány v devíti halách, pod 
šesti přístřešky a na volném prostran-
ství. V průběhu letní sezóny v muzeu 
v nové Aréně Lešany probíhají ohlášené 
akce s představováním historické tech-
niky v pohybu.Vstup zdarma. 

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.

TÝNEC NAD SÁZAVOU 
27. 8. od 18.00 hod.
8. letní divadelní scéna v Posázaví – 
Divadlo u staré herečky, Jarmila Vlčková 
–Šípková Růženka.Venkovní areál měst-
ského muzea v Týnci n. S., Nádvoří A. 
Hodějovského 48, tel. 317 701 051, vstup 
zdarma, občerstvení zajištěno, www.mes-
totynec.cz/muzeum.
Do 30. 9.
Jak si hráli naše babičky a dědečkové 
– Výstava historických hraček. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou. Hrad Týnec.

VLAŠIM
27. 8. od 18.30 hod.

Pohádkové léto v zámeckém parku  
– Divadlo Kapsa – Kterak Beruška Uška 
o sedmou tečku přišla. 
27. 8. od 20.30 hod.
Pohádkové léto v zámeckém par-
ku – Divadlo Kapsa – Comedia Dellárte 
O panně Zuzaně. Večerní představení pro 
dospělé. V případě nepříznivého počasí 
se představení uskuteční v KD Blaník. Od 
17.30 bude pro diváky zdarma přístupná 
Podblanická galerie ve Vlašimské bráně. 
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč.
Do 28. 8.
Zdravíčko, pane doktore – Výstava. 
Zdravotní péče na Podblanicku do roku 
1945. Zámek Vlašim, www.muzeumpod-
blanicka.cz.
Každý pátek od 21.00 hod.
Vlašimská hvězdárna – Tradiční páteční 
pozorování pro veřejnost, přednáška, fil-
mová animace o aktuálních astronomic-
kých úkazech a v případě dobrého počasí 
můžete pozorovat noční oblohu našimi 
dalekohledy. Pravidelná pozorovací sezo-
na trvá do konce září 2011, v září začíná 
pozorování od 20 hodin. Pro objednání 
skupin či jiného termínu použijte kontakty 
uvedené na našem webu www.vas.cz.

VRCHOTOVY JANOVICE
Program v Letním kině – Začátky před-
stavení od 21 hod., prodej vstupenek ho-
dinu před představením, občerstvení za-
jištěno, další informace tel. 728 262 342.
26. 8. 
Princ a pruďas – Komedie, USA.

Změna programu vyhrazena
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•  Výuka  grafologie  –  psycholo-
gie. Testovaná metoda rozboru 
rukopisu.  Akreditovaní  lektoři, 
20 let tradice. Dálkové studium. 
www.grafologickakomora.cz
•  Prodám  4 ks  zimních  pneu-
matik  vč.  disků,  dobrý  vzorek 

– 155/70 R1375S a 2 ks letních – 
nové, vše za 3. 300 Kč. Volejte na 
tel: 603 349 787.
•  Prodám  byt  2+1/L,  2  skl,  G 
v  Bystřici  u  Ben.  DV,  50m2, 
A splacena. Cena 980tis / doho-
da/. T: 725 779 211

řádková inzerce

kupón pro řádkovou inzerci Ben
Prosím, zveřejněte tento řádkový inzerát v nejbližším možném termínu.

1ř. ... 60,-
2ř. ... 120,-
3ř. ... 180,-
4ř. ... 240,-

Vzor inz.P r o d á m  m í c h a č k u 5 0 0 0 k č t e l . : 1 2 3

Počet opakování: .............      Cenu za inzerát vynásobte počtem opakování       Celkem:.........................      Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Nezapomeňte v textu inzerátu uvést kontaktní údaje (tel. nebo adresu). V případě nečitelně vyplněného kupónu neodpovídáme za vzniklé chyby. Za každým slovem a zna-
ménkem je nutná mezera. Částku zaplaťte, prosím, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A-V na náš účet č. 1081108500/5500. V místě pro variabilní 
symbol uveďte vaše telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno nebo název firmy. Doklad o zaplacení (výpis z účtu nebo ústřižek poukázky) nám zašlete, prosím, 
s podepsaným kupónem na níže uvedenou adresu. Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty v rozporu s etickým kodexem nebo redakčními stanovami. Zjednodušený 
daňový doklad Vám bude zaslán na požádání. JNT MEDIA s.r.o. Náš REGION, Drtinova 10, 150 00 Praha-Smíchov

PišTe nám !  Chybí vám v novinách akce, kterou organizujete?
Rádi byste představili váš sportovní klub? Hledáte nové talenty do svého kroužku? Chcete prostřednictvím Našeho REGIONU 
pozvat lidi?  Dejte nám vědět na tel.: 725 906 620 nebo na e-mail: kacerova@nasregion.cz



který  čtenáře  celým  tex-
tem  provází.  „Přemýš-
leli  jsme  o  něčem,  co  by 
jednotlivá  vydání  časo-
pisu  spojilo,  co  by  jimi 
provázelo.  Volba  padla 
na  nějakou  postavičku 
a  najednou  tu  byl  Kuk,“ 
popsal  „narození“  uša-
tého  skřítka  s  červenou 
čepicí  na  hlavě  jeho  du-
chovní  otec,  kreslíř  Petr 
Hroš. Kuk by se měl stát 
průvodcem  dalších  vy-
dání  časopisu,  která  se 
připravují. Do konce září 
se skřítek „vypraví“ třeba 
do  Ladova  kraje  a  před-
staví  tamní  tradice  a  li-
dová řemesla. 
Společnost  Posázaví, 
o.p.s. vydala už čtyři Po-

sázavská  kukátka.  Prostřednic-
tvím jejich hravých kreseb a tex-
tů se snaží přiblížit nejen dětem, 
ale i dospělým, historii a hodno-
ty regionu. 
První  Posázavské  kukátko  za-
vedlo  děti  na  trať  legendárního 
Posázavského  pacifiku,  druhé  je 
provedlo  posázavskou  krajinou 
mezi křížky, kapličkami a božími 
mukami, třetí jim představilo svět 
strašidel.  S  největší  odezvou  se 
zatím setkalo „strašidelné“ vydá-
ní. Malí čtenáři, kteří společnosti 
Posázaví, o.p.s. poslali vyplněnou 
pohlednici z poslední stránky ně-
kterého  Posázavského  kukátka, 
dostali  odměnu  v  podobě  vstu-
penky  na  divadelní  představení 
na  zámku  Jemniště  nebo  vstu-
penky  do  lanového  centra  Areá-
lu Barochov. „Počítáme s tím, že 
drobným dárkem děti odměníme 
i za rok,“ dodala Bohunka Zema-
nová.  Jaroslava Tůmová, 
 PR manager Posázaví, o.p.s.
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Keks na Konopišti
BENEŠOV  –  Koncert  v  pří-
rodním  divadle  na  Kono-
pišti  se  uskuteční  28.  8. 
od  18.00  hodin.  Uslyšíte 
operního  zpěváka  Vratisla-
va Kříže, Keks, Petra Malás-
ka. Doprovázet  je bude ko-
morní  smyčcový  orchestr. 
Mimo koncertu kapely Keks 
budou mít návštěvníci mož-
nost  si  poslechnout  ty  nej-
lepší  texty  a  skladby,  které 
vyšly  ze  skladatelské  dílny 
Štěpána Kojana. V poddání 
operního  pěvce  Vratislava 
Kříže  tak  uslyší  návštěvníci 
takové  hity  jako  Sníh,  Jak 
děkuje  se  andělům,  Po-
slední  bál  a  Neříkej  mi  lás-
ko.  Koncert  uvede  Yvetta 
Blanarovičová.  Vstupné  je 
300 Kč  nebo  600 Kč.  V  ceně 
600 Kč  vstupného  je  i  DVD 
Keks live z Lucerny. 

veteráni na hradě 
ČESKÝ ŠTERNBERK – Spa-
nilá jízda veteránů na hrad 
proběhla  v  sobotu  v  rámci 
akce  III.  Int  veteran  rallye. 
Více než dvě hodiny mohli 
uplynulé  sobotní  odpoled-
ne  nejen  návštěvníci  hra-
du,  ale  i  diváci  z  širokého 
okolí  obdivovat  krásy  his-
torických vozů vyrobených 
do  roku  1940,  které  k  nám 
přijely z celé Evropy. Krás-
né  stroje  byly  zaparková-
ny  poděl  řeky  Sázavy  pod 
hradem a kochat se pohle-
dem na ně bylo radostí pro 
všechny bez rozdílu věku.

více než 
malé množství

Benešovští  kriminalisté  ve 
spolupráci  s  pražskými  od-
halili  pěstírnu  konopí  na 
zemědělské  usedlosti  ne-
daleko Benešova. Počátkem 
srpna  byla  provedena  do-
movní  prohlídka,  při  které 
bylo  zajištěno  133  rostlin 
konopí  a  sušená  konopná 
drť. Šetřením bylo zjištěno, 
že  muž,  nar.  1989,  si  pěs-
tuje  marihuanu  pro  vlastní 
potřebu  v  množství  větším 
než malém (více než 5 rost-
lin).  Byl  obviněn  z  přečinu 
nedovolené pěstování rost-
lin  obsahujících  omamnou 
nebo  psychotropní  látku 
a hrozí mu trest odnětí svo-
body až na 6 měsíců. 

Kopretinka může  
být i školka 

BENEŠOV  –  Pěkné,  nové 
prostředí,  uprostřed  měs-
ta  a  blízko  přírody,  uvnitř 
marmoleum,  na  zahradě 
dlažba s měkkým dopadem 
–  to vše podle nejnovějších 
požadavků.
Soukromá  školka  nese  ná-
zev Kopretinka.  ,,Kopretina 
je  skromná,  krásná  květi-
na,  která  oblaží  každého 
na  duši,  a  tímto  způsobem 
chceme  přistupovat  k  dě-
tem  i  rodičům,“  říká  její 
majitelka Františka Lachou-
tová.  Do  školičky  mohou 
chodit děti od 2 do 6 let, při 
odkladu až do školní zralos-
ti  a  maximální  počet  dětí 
je  10.  Vyučovat  je  budou  
3 učitelky s vysokoškolským 
vzděláním  a  s  mnohaletou 
praxí  v  oboru.  Na  dopo-
lední  zaměstnání  se  budou 
dělit na 2 skupinky s 2 uči-
telkami  –  malé  děti  a  děti 
s  předškolní  přípravou.  Sa-
mozřejmostí bude individu-
ální přístup k dětem a jejich 
potřebám.  ,,Provozní  doba 
školky bude od 6 do19 hod. 
přizpůsobená  požadavkům 
rodičů,“  doplnila  majitelka 
školky.

vernisáž výstavy 
fotolej-e

BENEŠOV – 30. 8. v 19 ho-
din  Městská  výstavní  síň, 
Malé  nám  5.  představuje 
tvorbu  tří  autorů  –  vtipné 
fotografické asambláže ka-
meramana  Pravoslava  Fla-
ka, malbu Martina Kitzber-
gera  a  černobílé  fotografie 
pražských  zákoutí  Václava 
S. Sadílka. 

Šperkařský workshop 
BENEŠOV  –  Sami  si  vy-
tvořte šperk ze stříbra, dne 
31.8.  od  17  do  20  hodin. 
Dílna  je  doprovodným 
programem k výstavě šper-
kařů. Je určena pro širokou 
veřejnost, nejsou potřebné 
znalosti  klasických  zlat-
nických technik. Při tvorbě 
autorských  šperků  budou 
účastníci  pracovat  s  uni-
kátní  japonskou  techno-
logií,  s  ryzím  stříbrem  Art 
Clay  Silver.  Dílnu  povede 
PhDr.  Jana  Veselá,  jedna 
z  nejzkušenějších  lektorek 
této  techniky  v  ČR.  Cena: 
600 Kč  (materiál).  Muze-
um umění a designu, Malé 
nám.  1.  Přihlášky  do  29.  8. 
/  Info  tel.  724  034  713,  re-
cepce@muzeum-umeni-
benesov.cz

Řidiči dostávají 
nealko pivo

Během  srpna  probíhá  na 
území České republiky pro-
jekt s názvem „Řídím – piju 
nealko  pivo“.  Vznikl  spo-
lečným jednáním zástupců 
Českého  svazu  pivovarů 
a  sladoven  a  Policie  ČR. 
Při  silniční  kontrole  je  na 
stanovišti  kromě  policistů 
i  zástupce  pivovaru,  který 
řidičům  předává  nealko-
holické  pivo  a  informační 
materiály související s pro-
jektem.  Pivo  však  dostáva-
jí  pouze  řidiči  s  negativní 
dechovou zkouškou. Cílem 
projektu je rozšířit u řidičů 
povědomí  o  nealkoholic-
kém  pivu.  Tento  preven-
tivní  projekt  probíhá  i  na 
Benešovsku.

slavnosti v obci
TEPLÝŠOVICE  –  Mnoho 
důvodů  k  uspořádání  vel-
ké  slavnosti  měla  minulou 
sobotu  obec  Teplýšovice. 

Získání  Ze-
lené  stuhy 
v  krajském 
kole  soutěže 
Vesnice  roku 
2011,  vysvě-

cení nových obecních sym-
bolů,  rozšíření  mateřské 
školky o přístavbu a otevře-
ní nově zrekonstruovaného 
multifunkčního  objektu  TJ 
Sokol  Teplýšovice  –  to  je 
výčet  úspěchů  posledních 
měsíců.  Oslavy  započaly 
mší  svatou,  pokračovaly 
symbolickým  otevřením 
mateřské  školky  i  multi-
funkčního  centra.  Pro  děti 
byla  připravena  pohádka, 
pro dospělé fotbalové utká-
ní ,,starých pánů“. Hudbou 
den doprovodila různá hu-
dební uskupení. 

motorkář neubrzdil 
svůj stroj

OLBRAMOVICE  –  Ráno 
17.  8.  bylo  rušno  na  silnici  
I. třídy č. 3 v obci Olbramovice. 
Řidič  motocyklu  BMW, 
nar.1982,  nedodržel  bez-
pečnou vzdálenost za vozi-
dlem  Škoda  Octavia.  Řidič 
Octavie jel ve směru na Pra-
hu  za  nákladním  automo-
bilem, který před ním náhle 
zabrzdil.  Řidič  Octavie  své 
vozidlo  dokázal  včas  zasta-
vit, motorkář již ne a narazil 
do zadního nárazníku Octa-
vie. Při nehodě došlo k leh-
kému  zranění  řidiče  mo-
tocyklu.  Dechová  zkouška 
na  alkohol  byla  provedena 
u  obou  účastníků  dopravní 
nehody  s  negativním  vý-
sledkem.  (red/mk)

Autoservis
Centrum Benešova

hledá
šikovného

AutomeChAnikA
info.: 777 833 136

inzerce

Věříme, že zvolené barevné od-
stíny přispějí k harmonické po-
hodě všech čtenářů a návštěv-
níků knihovny. Krátké uzavření 
knihovny pro veřejnost z důvo-
du  malování  se  týkalo  pouze 
oddělení pro dospělé a studov-
ny,  ostatní  oddělení  zůstala 
v  provozu.  Díky  rychlé  práci 
malířů,  knihovníků  i  ostat-
ních  zaměstnanců  knihovny 
bylo možné zmíněná oddělení 
znovu  otevřít  pro  veřejnost  již 
v  pondělí  25.  července  v  9.00 
hod. ráno.

Lucie Vyhnalová

 Dveře nové „fialkové“ školky se 
otevřou poprvé 1. září? 
Školička  Fialka  se  otevře  o  něco 
později,  přesné  slavnostní  da-
tum je stanoveno na 3. října 2011. 
Budova nyní ještě prochází kom-
pletní  rekonstrukcí,  tak aby bylo 
vše podle hygienických a bezpeč-
nostních norem. Koncem září již 
bude hotovo a vše tady bude vo-
nět novotou a svítit čistotou. 
 Na co se mohou děti těšit?
Děti se mohou těšit na velmi milé 
paní učitelky, které na ně budou 
mluvit většinou anglicky – jedna 
z  nich  je  rodilá  mluvčí  z  Irska. 
V rámci dopolední výuky budou 
mít hudební výuku, zpěv, flétnu 
a piano, kreslení a další aktivity, 
které  je  určitě  pobaví.  Budeme 
také mít předškolní přípravu pro 
5  a  6leté,  která  pomůže  zvlášť 
těm  dětem,  které  se  následně 

chystají na školy s rozšířenou ja-
zykovou výukou. 
 Na co se mohou těšit rodiče?
Rodiče  by  mohla  potěšit  naše 
provozní  doba,  která  bude  od 
7.30  do  17.30  hodin,  po  domlu-
vě je možné přivést dítko i před 
a nebo vyzvednout po pravidelné 
otvírací  době.  Nabízíme  hlídání 
přes  víkend,  samozřejmě  také 
s  anglickou  výukou.  Jak  jsem  se 
již  zmínila,  hudební  kroužky 
a  cizí  jazyk  jsou  součástí  výuky. 
Nabízíme zároveň kroužky ang-
ličtiny každou středu odpoledne 
pro děti z jiných školek i základ-
ních  škol.  Podrobnosti  o  krouž-
cích můžete najít na www.fialka-
chocerady.cz.
 A na co se těšíte Vy?
Těším  se,  až  uvidím  hrající  si 
děti  v  nové  školce,  těším  se,  až 
budou zpívat anglické písničky, 

prostě se s celým týmem učite-
lek na práci s dětmi už moc tě-
šíme... 
 Budou paní učitelky mluvit 
s dětmi jen anglicky?
Budu se asi trochu opakovat, ale 
opakování,  jak  praví  přísloví,  je 
matka moudrosti – paní učitelky 
budou mluvit  i česky  i anglicky, 
ale  angličtina  bude  převažovat. 
Máme  tři  paní  učitelky,  z  nichž 
jedna  hovoří  pouze  anglicky, 
vždy  ale  bude  s  dětmi  i  někdo, 
kdo umí i česky.
 Máte ještě nějaká volná mís-
ta? 
Několik  volných  míst  ještě 
máme,  ale  s  ohledem  na  blíží-
cí  se  začátek  školního  roku  je 
vhodné  včas  děti  zaregistrovat 
na telefonu 775 614 778 nebo na 
emailu j.lightburn@seznam.cz. 

Miroslava Kačerová

Fialka bude vonět novotou

cHOcEraDY – V mateřské 
školce Fialka se už chystají 
na své školkáčky – děti ve 

věku 2 až 6 let, aby jim hravou 
formou nabídli možnost učit se 
cizí jazyk ještě před začátkem 

povinné školní docházky. 
Majitelka školky, autorka 

knížek Angličtina s Jů a Hele, 
paní Jana Lightburn, která má 

velké zkušenosti s výchovou 
dětí v dvojjazyčném prostředí, 

nám odpověděla na několik 
všetečných otázek.

městská knihovna v novém kabátu

Vyšel  v  nákladu  5000  kusů 
a  k  dostání  je  v  posázavských 
informačních  centrech,  na  pa-
mátkách, u partnerů společnosti 
Posázaví, o.p.s. nebo přímo v její 
kanceláři v Benešově.
„O  Posázavském  kukátku  na 
téma,  jak  se  stavěl  hrad,  jsme 
hovořili už před více než rokem, 
kdy se připravoval projekt spolu-
práce  na  záchranu  hradu  Stará 
Dubá  a  dalších  zřícenin,  které 
jsou  v  Posázaví.  Uvažovali  jsme 
tehdy  o  tom,  že  bychom  dětem 
přiblížili, jak vlastně hrady vzni-
kaly, kde se stavěly, jaká řemesla 
se  při  jejich  stavbě  uplatnila,“ 
řekla ředitelka společnosti Posá-
zaví, o.p.s. Bohunka Zemanová.
V novém kukátku se poprvé ob-
jevila  postavička  skřítka  Kuka, 

Houby  letos  rostou  ve  velkém 
a  opravdu  všude.  Tuhle  informaci 
hlásají média už pár týdnů, několik 
lidí s plnými košíky jsme už také za-
hlédli a střídající se dusno s deštěm 
napovídá, že by to tentokrát mohla 
být pravda. Nařizujeme tedy budí-
ka na šestou, připravíme košík, nůž 
a atlas hub a ráno se rozespalí, ale 
plní očekávání, vydáváme do lesa.
Abychom  mohli  s  určitostí  říct,  že 
houby  v  našem  regionu  opravdu 
rostou,  vyzkoušeli  jsme  během 
týdne  hned  tři  lesy,  jeden  v  těsné 
blízkosti Týnce nad Sázavou, jeden 
nedaleko Maršovic a jeden u Duná-
vic. I když jsme v lese zdaleka nebyli 
sami, hub jsme pokaždé našli dost. 
Nejvíce  rostou  hříbky  a  klouzci, 
ale  potkáme  také  bedly,  babky 
a  mochomůrky  růžovky.  K  zása-
dám houbaření pochopitelně patří 
sběr pouze známých druhů, o nichž 
s jistotou víme, že jsou jedlé.

a co teď s nimi
Nejčastěji uchováváme houby suše-
ním, k sušení se ale nehodí například 
muchomůrka  růžovka,  pýchavky 
nebo václavky, pozor také na babky, 
při sušení se na nich množí parazit 
nedohub. Houby nakrájejte na ně-
kolikamilimetrové  plátky  a  nechte 
usušit  v  dobře  větrané  místnosti, 
nejlépe  na  pečícím  papíře,  ze  kte-
rého jdou dobře sejmout, případně 
v sušičce na ovoce. Usušené houby 
skladujte opět v suchu, špatné skla-
dování může houby znehodnotit.
Pokud  dáváte  přednost  chuti  čers-
tvých  hub,  je  lepší  houby  zmrazit. 
Před  vložením  do  sáčků  nechte 
houby pár minut podusit. Dobré je 

kombinovat  různé  druhy,  zejména 
pevné hříbky s mazlavějšími klouz-
ky.  Používat  je  pak  můžete  během 
roku  podobně  jako  houby  čerstvé. 
Nejlépe  si  ale  chuť  i  vůni  vychut-
náme  při  úpravě  čerstvých,  právě 
nasbíraných hub. Lesní houby mají 
v české kuchyni tradiční využití,  je-
jich výhodou je snadná úprava i na-
prosto jedinečná chuť. Houby se dají 
využít  ke  grilování,  smažení  nebo 
přípravě  různých  omáček,  polévek 
nebo jako příloha k masu. Mezi nej-
větší hity patří smaženice, brambo-
račka,  houbová  omáčka,  houbový 
guláš,  smažené  řízky  nebo  kulajda. 
Tu si můžete uvařit třeba podle na-
šeho osvědčeného receptu.

výborná kulajda
Budeme potřebovat asi tři hrsti čer-
stvých lesních hub, čtyři brambory, 
smetanu,  směs  koření  (bobkový 
list, nové koření, pepř), kopr a ocet, 
hladkou mouku a tři vejce.
Houby osmahneme na másle a za-
lijeme  vodou,  osolíme,  přidáme 
koření a zalijeme šlehačkou, ve kte-
ré  jsme  rozmíchali  tři  lžíce  hladké 
mouky.  Necháme  dobře  provařit 
a přidáme brambory nakrájené na 
kostičky, když změknou rozklepne-
me do polévky vejce a lehce zamí-
cháme. Na závěr dochutíme octem 
a koprem.
Dobrou chuť a houbaření zdar!

Nasbírali jste letos hodně hub? 
Máte i vy své oblíbené houbové 
recepty? Podělte se se svými zku-
šenostmi, fotografiemi „úlovků“ 
i o recepty s námi!

Text a foto: Kateřina Jungbauerová 

Kukátko ukáže dětem, 
jak se stavěl hrad

opravdu rostou!

BEnEŠOV – Nový 
a slušivější kabát dostaly 

interiéry Městské knihovny 
ve čtyřech červencových 

dnech. Po předchozí 
konzultaci s architektem byl 
vybrán odstín světle zelené 

a zářivě oranžové barvy 
v kombinaci s bílou. 

       Interiérové barvy byly vybrány po kon-
zultaci s architektem. Zvolené barvy mají 
navodit klid a pohodu.
 Foto: Dana Vykouková

spOlEČnOst Posázaví, o.p.s. vydala další Posázavské 
kukátko. Barevný časopis pro děti s omalovánkami, 
hádankami a kvízy tentokrát ukáže, jak se kdysi stavěl hrad.
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Všechny  policejní  hlídky  byly 
vybaveny  vysílačkami  a  štáb 
informovaly  o  všem,  co  se  na 
jejich stanovištích nebo v oko-
lí  dělo.  Pracovníci  štábu  tak 
mohli  okamžitě  reagovat  na 
aktuální  situaci  a  tuto  řešit. 
Kromě pěších hlídek se ve měs-
tě  pohybovaly  i  motorizované 
hlídky  ve  služebních  autech 
v  policejním  provedení.  Poli-
cisté  využívali  i  systém  GPS, 
který  zaznamenával  přesný 
pohyb  hlídek  v  terénu.  Spo-
jení  mezi  hlídkami  v  terénu 
a  štábem  zajišťoval  operační 
důstojník,  který  byl  vyčleněn 
pouze pro festival. Policisté ko-
munikovali po vyhrazeném ka-
nálu, který byl určen pouze pro 
tuto akci. Hlídky měly zvláštní 
volací  znaky,  a  to  podle  mís-
ta  stanoviště,  kde  působily. 
Policisté  z  cizinecké  policie 
měli  k  dispozici  specializo-
vané  vozidlo,  tzv.  „schengen-
bus“,  pomocí  něhož  zjišťovali 
u  kontrolovaných  osob  v  evi-
dencích,  zda  například  nejsou 
v  celostátním  pátrání,  nemají 
zákaz  řízení  motorových  vozi-
del apod. V případě podezření 
toto  pojízdné  pracoviště  také 
umožňuje během krátké chvíle 
zjistit, zda předložené doklady 
nejsou padělané.
 Byla nutná dopravní omezení?
Ano, dopravní omezení byla sa-
mozřejmě nutná. Policisté měli 
za  úkol  zajistit  plynulý  příjezd 
i  odjezd  účastníků  festivalu. 
Dohlíželi na to, aby řidiči dodr-
žovali přechodná dopravní zna-
čení  ve  městě  a  objízdné  trasy. 
Přijíždějící řidiče směřovali rov-
nou na záchytná parkoviště, aby 
se  předešlo  dopravnímu  kolap-
su v Benešově.

 Probíhaly kontroly řidičů od-
jíždějících z parkovišť v okolí 
táborských kasáren i ve městě? 
S jakými výsledky?
Policisté měli za úkol při odjez-
du  účastníků  festivalu  zkontro-
lovat  každého  řidiče,  zda  není 
ovlivněn alkoholem nebo jinými 
návykovými  látkami.  Prováděli 
kontrolu  vozidel,  zda  se  v  nich 
nenacházejí  věci  pocházející 
z  trestné  činnosti.  Přestože  byl 
u  výjezdu  z  areálu  táborských 
kasáren  stánek  Besip,  kde  si 
mohli řidiči udělat test, zda ne-
jsou  ještě  pod  vlivem  alkoholu, 
mnoho z nich usedlo za volant, 
aniž  by  této  možnosti  využilo. 
U některých z nich pak byla de-
chová  zkouška  pozitivní.  Poli-
cisté zjistili 24 řidičů pod vlivem 
alkoholu.  Tyto  případy  byly 
ze  strany  policistů  řešeny  jako 
přestupky  a  byly  postoupeny 
k vyřízení správnímu orgánu na 
Městský úřad do Benešova. Dal-
ší  případ  byl  řešen  jako  trestný 
čin,  a  to  ohrožení  pod  vlivem 
návykové  látky,  neboť  řidičce 
elektronický přístroj naměřil 1,6 
promile alkoholu v dechu. Poli-
cisté jí na místě řidičský průkaz 
zadrželi.  U  dalšího  řidiče  měli 
policisté  zase  podezření,  že  je 
pod  vlivem  drog.  Proto  u  něho 
provedli orientační test na dro-
gy.  Ten  byl  skutečně  pozitivní, 
a to na látku THC (marihuana). 
Policisté  mladíkovi  řidičský 
průkaz zadrželi a další jízdu mu 
zakázali. 
 Zaznamenali jste nějaké vět-
ší problémy mimo areál Zele-
ný ostrov v táborských kasár-
nách?
Během festivalu policisté žádné 
větší  problémy  ve  městě  neza-
znamenali.  Došlo  samozřejmě 
k drobným incidentům, ty poli-
cisté řešili hned na místě. 

 Stalo se něco úsměvného, mi-
lého, co vás při službě překva-
pilo, potěšilo...?
Ze strany veřejnosti  jsme zazna-
menali kladné ohlasy na činnost 
policistů  v  době  konání  Sázava-
festu a zjištění jeho klidného prů-
běhu. To nás samozřejmě velice 
těší a policisté si pochvalu určitě 
zaslouží. Vedení policie Územní-
ho odboru Benešov připravovalo 
bezpečnostní  opatření  s  velkou 
odpovědností  a  důkladností. 
U  vstupu  do  areálu  táborských 
kasáren  bylo  zřízeno  kontaktní 
centrum  policie  pro  pomoc  ná-
vštěvníkům  v  nouzi.  Tuto  služ-
bu  lidé  využívali,  na  policisty  se 
obraceli  s  různými  dotazy.  Po-
řádek  na  vlakovém  nádraží  a  ve 
vlacích zajišťovali policisté z od-
dělení  doprovodu  vlaků  z  Prahy 
a  Českých  Budějovic.  Účastníky 
festivalu  doprovázeli  ve  vlacích 
jak při příjezdu do Benešova, tak 
i při odjezdu.V kolejišti se pohy-
bovali také psovodi, kteří prová-
děli mimo jiné  i kontrolu odsta-
vených vlaků. Bezpečný přechod 
pěších  návštěvníků  festivalu  do 
areálu  táborských  kasáren  byl 
v  Nádražní  ulici  v  Benešově  za-
jištěn  pomocí  kovových  zábran. 
Těmi  byl  vyhrazen  pro  chodce 
koridor  od  vlakového  a  autobu-
sového  nádraží  až  po  vstup  do 
kasáren.  Na  bezpečnost  chodců 
v  těchto  místech  ještě  dohlíželi 
policisté.  Členové  antikonflikt-
ního týmu se pohybovali v areálu 
festivalu.  Měli  za  úkol  komuni-
kovat  s  pořadateli  a  návštěvníky 
festivalu a řešit případné konflik-
ty.  Pro  případ  nestandardních 
násilných  projevů  či  davového 
vandalismu  účastníků  festivalu 
byla v pohotovosti asi třicetičlen-
ná  pořádková  jednotka.  Ta  na-
štěstí zasahovat nikde nemusela.
 Miroslava Kačerová

ohlédnutí za sázavafestem
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Pro  ty nejzvídavější byly připra-
veny komentované prohlídky tá-
bora s průvodcem. Mimo tábora 
bylo  možné  navštívit  i  vikinské 
pohřebiště  a  pohanské  obřadiš-
tě. Tam před každou bitvou pro-
bíhala inscenace vikinského ob-
řadu.  ,,Udatní  válečníci  si  tímto 
obřadem snažili naklonit přízeň 
bohů  a  zajistit  úspěch  v  bitvě 
nebo  hrdinskou  smrt,“  dodal 
Ondřej Doležal. 
Návštěvníci  také  mohli  předvést 
svou  šikovnost  (nebo  nešikov-
nost) a zasoutěžit si v rozdělávání 
ohně  pouze  za  použití  křesadla, 
v lukostřeleckém turnaji či turna-
ji v hodu kopím. Dospělí se dob-
ře  bavili  u  vědomostní  soutěže. 
Pro děti byly připraveny soutěže 
prověřující  fyzickou  zdatnost. 
Komu  při  soutěžení  nebo  lelko-
vání vyhládlo, mohl si pochutnat 
na masu z udírny, domácím sýru, 
medovině,  pivu  nebo  zakoupit 
něco  na  památku  v  některém 
z mnoha dobových stánků. Za ví-
kend si cestu do Brdečného našlo 
téměř  700  diváků.  I  počasí  vyšlo 
na  výbornou,  pořadatelé  svou 
práci zvládli velmi dobře, všichni 
účinkující  bitvu  přežili  a  každý 
z  návštěvníků  si  nejspíš  našel  to 
své vikinské.
 Text a foto: Miroslava Kačerová

středočeskou pahorkatinu 
ovládl středověk a rogar

Nový školní rok začíná za týden. 
Za  běžných  okolností  bych  zva-
žovala  říci,  že  se  to  sice  zdá  za 
dlouho, ale: musíme vše připra-
vit. Asi každý rodič ví, že nastává 
ten  správný  nebo  spíš  posled-
ní  čas  nakupovat  pomůcky  do 
školy, noříme se do nitra skříní, 
zda máme pro děti dostatek ob-
lečení.  Většinou  totiž  zjistíme, 
že  ze  všeho  naše  ratolesti  vy-

rostly  a  mnohé  z  nás  přepadne 
panika.  Můžeme  si  lámat  hlavu 
i tím, jaké kroužky naše děti bu-
dou  letos  navštěvovat  a  zda  by 
nebylo  vhodné  zajít  k  holiči…a 
mohli bychom pokračovat, však 
to znáte.
Pojďme se na vše podívat jinak
Než  začít  odpovídat  na  otázku, 
zda jsme dostatečně připraveni, 
možná by bylo lepší vše pojmout 
opačně.  Asi  není  dobré  se  stre-
sovat  předčasně,  vždyť  zbývá 
týden!  Užívejme  i  my,  dospělá-
ci, sladké nevědomosti a radosti 
z  toho,  že  ten  čas,  ve  kterém  se 
nacházíme,  je  stále  ještě  časem 
prázdninovým.  Buďme  k  blíží-
címu  se  začátku  školního  roku 

milí,  dívejme  se  na  něj  pozitiv-
ně  a  pokusme  se  jej  přivítat  už 
jen  tím,  že  se  budeme  dívat  na 
povinnosti s ním spojené s opti-
mistickým naladěním. Doporuč-
me svým dětem, ať užívají do po-
slední chvíle zábavy s kamarády 
a  sluníčka,  kterého  bývá  během 
roku, a letos i během léta, oprav-
du  málo.  A  za  nás  rodiče?  Tam 
mne  napadá:  „Zbývá  nám  jen  7 
dní a máme to tu zase; než se ale 
rozední, jsme v tom v plné kráse; 
budeme dělat nákupy a stresovat 
se zase; zvládneme to jako vždy, 
bez újmy a v čase." 

Text a foto: Lenka Vagnerová

Dřív  to  tak  skutečně  bývalo,  že 
grafolog  byl  zároveň  i  písmozna-
lec.  V  současnosti  každý  z  oborů 
vyžaduje  jiné zaměření výuky od-
borníků.  Písmoznalectví  vyžaduje 
orientaci v kriminalistické, soudní 
a  právní  oblasti,  grafologie  v  psy-
chologické  a  psychoterapeutické. 
Kriminalistický ústav si pro soudní 
a policejní praxi školí své specialis-
ty,  Česká  grafologická  komora  se 
věnuje  rozvoji  grafologie  jako  tzv. 
pomáhající profesi.
 Co to obnáší – pomáhající profese?
Pomáhající  profese  jsou  taková 
povolání,  kde  je  podstatnou  sou-
částí  praxe  kvalita  vztahu.  Tedy 
např.  když  vám  finanční  poradce 
vybírá tu nejvýhodnější hypotéku, 
není třeba, abyste měli mezi sebou 
zvláštní vztah. Ale když jde o otázky 
léčení,  psycho-sociálních  problé-
mů,  osobnostního  růstu,  sebepo-
znání, tak velmi záleží na tom, jaký 
vztah se svým lékařem, poradcem, 
terapeutem, grafologem navážete. 
Jinými slovy: postoj pomáhajícího 
může  proces  léčení  (těla  i  duše) 
buďto podporovat, anebo mařit. 
 Znamená to tedy, že grafolog ve 
vašem pojetí by měl být tím, kdo 
onen proces péče o duši nastartuje?
Grafologický  rozbor  sestavený 
za  účelem  hlubšího  sebepozná-

ní  může  být  pro  klienta  jakousi 
vstupní  branou  –  na  cestě  k  sobě, 
k  sebeporozumění.  Naše  studen-
ty  vedeme  k  tomu,  aby  nevnímali 
grafologii  jako  studený  analytický 
diagnostický nástroj, ale aby uměli 
zprostředkovat klientovi zážitek, že 
rozumí jeho vnitřnímu světu, že ho 
nehodnotí či nesoudí, jaký je, ale vy-
světluje, čím mohl být formován, jak 
se vyvíjel, co se v něm teď odehrává, 
jaký to má vliv na vnější vztahy, na 
problémy  s  pracovním  výkonem, 
na  pocit  spokojenosti  a  naplnění, 
na celkovou kvalitu života. 
 Dá se kromě poradenství pro 
soukromé zájemce grafologie 
využít i v jiných oblastech?
Ano,  nejvýznamnější  oblastí  je 

personalistika.  Personalisté  pou-
žívají  grafologické  posudky  jako 
vhodnou  doplňující  metodu  tes-
tování  vhodnosti  uchazeče.  Před-
ností využití grafologie pro zaměst-
navatele  je  finanční  dostupnost 
a  v  případě,  že  si  vybere  skutečně 
kvalifikovaného  grafologa,  obecná 
srozumitelnost, ale i vysoká odbor-
ná úroveň posudku.
 Jak se mohou studenti ke stu-
diu přihlásit, nabízíte výuku ve 
Středočeském kraji?
Přihlášení  ke  studiu  není  složité, 
stačí  se  v  den  konání  vstupních 
testů  v  sobotu  27.  8.  osobně  do-
stavit.  Bližší  informace  naleznou 
zájemci  na  www.grafologickako-
mora.cz.   Miroslava Kačerová

Diváci  zhlédnou  filmy,  které 
budou  opravdovou  lahůdkou 
–  v  pátek  večer  Jára  Cimrman 
ležící, spící (1983, režie L. Smol-
jak),  v  sobotu  Romance  pro 
křídlovku  (1966,  režie  O.  Váv-
ra),  Jáchyme,  hoď  ho  do  stroje 
(1974,  režie  O.  Lipský),  Václav 
(2007,  režie  J.  Vejdělek),  v  ne-
děli  Strakonický  dudák  (1955, 
režie  K.  Steklý)  a  Vesničko  má, 
středisková (1985, režie J. Men-
zel).  Filmy  zapůjčil  Národní 
filmový  archiv,  Film  Europe 
a Bontonfilm.

Co vás čeká
Před  každým  promítáním  čeká 
diváky  zhruba  půlhodinová  be-
seda, soutěž, či  tematická před-
náška,  po  promítání  bude  zpří-
stupněna  promítací  místnost, 
kdy budou mít návštěvníci mož-
nost  podívat  se  přímo  do  „ku-
chyně promítače“.

možná rekord
V neděli od 17.00 hod. před uve-
dením  Vesničky  pak  proběhne 
pokus o zápis do České knihy re-
kordů – diváci by si měli s sebou 
přinést  tzv.  „otíkovky“  –  velká, 
nejlépe traktoristická sluchátka. 

výstava určitě
Součástí  festivalu  bude  také  ví-
kendová prodejní výstava obrazů 
místního malíře Miroslava Maška 
a  fotografa  Libora  Fulína  v  info-

centru – zde také stále můžete za-
koupit  permanentku  na  všechna 
představení  za  pouhou  stokoru-
nu.  Jednotlivé  vstupenky  budou 
k dostání vždy 30 minut před pro-
mítáním, a to za cenu 35 Kč. 
Pokud toužíte zjistit, kdo je ma-
jitelem onoho sedmého schodu, 
na  kterém  je  pivo  tak  akorát, 
dozvědět  se  něco  o  historii  ne-
veklovského  kina,  získat  vlastní 
kondiciogram,  vstupenku  do 
pelhřimovského Muzea rekordů 
a kuriozit, potkat se se zajímavý-
mi  hosty  (pozvání  přijala  např. 
herečka  Magdalena  Šebestová) 
nebo si prostě  jen tak užít  filmy 
pro  „fajnšmekry“,  vyhraďte  si 
poslední  srpnový  víkend  na  ná-
vštěvu Neveklova – určitě se ne-
budete nudit!

Jana Mužíková,  
kulturní komise města Neveklov

12. 9. od 15. 30 hod.
Zábavné dětské odpoledne s táborá-
kem – Farní zahrada římsko-katolic-
kého kostela na Karlově. Touto akcí 
zahajuje MC Hvězdička svou činnost 
po letní přestávce. Čeká vás bohatý 
program plný her a soutěží, opékání 
buřtíků a zpívání písniček při kytaře. 
Dobrou náladu a buřtíky s sebou.
Každý čtvrtek 9. 30 - 11. 30 hod.
Herna v MC Hvězdička – V budo-
vě Piaristické koleje na Masarykově 
náměstí.
– Od 15. 9. je každý čtvrtek otevřena 
v tomto čase herna s programem pro 
děti od miminek až po předškoláky. 
– Na internetových stránkách je pes-
trá nabídka nových i stálých kroužků 
nejen pro děti, ale i pro maminky.
Nově v nabídce: tanečky, keramika 
pro děti a dospělé s hlídáním dětí, 
výtvarné tvoření pro školáky, zumba, 
školička, francouzština aj.
Stálá nabídka: hudební, sportovní, ja-
zykové, výtvarné aktivity, kreativní díl-
ny, cvičení dětí od 3 měsíců do 5 let.
Přihlášky jsou přijímány celoročně, 
více na www.hvezdicka.info, tel.: 
731 197 930.

Blanka Škorpová, MC Hvězdička

Hola, hola, škola volá!

Zeptali jsem se za vás grafoložky České grafologické komory Světly Francové

Grafologie včera, dnes a zítra

Grafologický rozbor může být vstupní branou na cestě k poznání, že naše stesky, zmatky, 
potíže, depresivní či úzkostné příznaky, ale i naše fyzické symptomy souvisejí s naším 
prožíváním, s postojem sama k sobě Foto: Jan Vojíř

GrafOlOGIE je obor, který 
je v povědomí lidí spojen se 

soudnictvím, s dokazováním 
pravosti podpisu či ručně 

psaných listin...

Konec prázdnin se 
neúprosně blíží, bude nutné 

zapojit veškeré fyzické 
i materiální síly k tomu, 

abychom nový školní rok 
začali úspěšně. 

přehled akcí 
mC Hvězdička Benešov

Před voláním školy lze utéct do bazénu

Poslední srpnový víkend městské kino v Neveklově 
ožije třídenním retro filmovým festivalem 

zase jste se kochal, pane doktore?
nEVEklOV – Kulturní 

komise ve spolupráci 
s vedením kina připravila 
maratón šesti filmů, které 

byly točeny na Neveklovsku 
či v blízkém okolí. 

Tady už jde o život (nahoře)
Strategická obranná formace ,,kruh“ (dole)
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Tentokrát  se  vedení  BC  Bene-
šov  podařilo  domluvit  přátelské 
utkání  proti  týmu  z  hlavního 
města USA AMERICAN UNIVER-
SITY  z  Washingtonu  DC.  Tento 
tým sehrál v Benešově své první 
utkání  v  rámci  Evropského  tur-
né 2011, kdy kromě Benešova se 
představil ve čtvrtek také v Plzni. 
Další  2  zápasy  pak  sehraje  po-
stupně ve Vídni a Budapešti.
Samotné utkání mělo slavnostní 
úvod,  po  přivítání  hostujícího 
týmu,  partnerů  zápasu  a  divá-
ků  prezidentem  BC  Benešov 
ing.  Ladislavem  Klavrzou  pro-
vedl  oficiální  zahájení  zápasu 
starosta  města  Benešov  ing.  Ja-
roslav  Hlavnička.  Před  předsta-

vením obou týmu zazněly hym-
ny USA a České republiky.
Před  hledištěm  zaplněným  asi 
500 diváky se domácí tým před-
stavil  na  začátku  své  letní  pří-
pravy  před  dalším  ročníkem 
1.  basketbalové  ligy.  Poprvé  se 
v  benešovském  dresu  objevili 
Jan Veselý (v loňské sezóně hráč 
U20  BC  Benešov)  a  Jan  Stari-
at  z  USK  Praha.  Po  roční  pauze 
se  na  benešovskou  palubovku 
vrátil  Tomáš  Zídek  a  také  náš 
odchovanec  Štěpán  Reinberger, 
který  využil  možnosti  absolvo-
vat přípravné období s benešov-
ským týmem.
Samotný  výsledek  utkání,  který 
vyzněl  jednoznačně  pro  ame-
rický tým, nebyl až tak důležitý. 
Obrany  obou  týmů  pracova-
ly  poměrně  dobře  a  vzhledem 
k  tomu,  že  domácím  se  střelec-
ky  nedařilo,  byl  stav  po  prvním 
poločase  25:34.  Ve  třetí  a  čtvrté 
čtvrtině  dovolili  hosté  vsítit  be-
nešovským  hráčům  pouze  17 
bodů, a tak utkání nakonec skon-
čilo rozdílem 34 bodů v poměru 

42:76. V domácím týmu se stře-
lecky  nejvíce  prosadil  kapitán 
Jakub Malý se 13 body, na straně 
Američanů  Troy  Brewer  se  17 
body.
BC Benešov „A“ – American 
University 42:76 (11:19,  14:15, 
10:19, 7:23)

Body:  Malý  18,  Kožant  9  (1), 
Husár  5,  Kubálek  4,  Hartman  3, 
Maštálka  2,  Veselý  2,  Stariat  2, 
Zídek  2,  Reinberger,  Proskovec, 
Kratochvíl.
  Michal Klavrza

Zde  za  moderování  Lucie  Vá-
chové-Křížkové  (Miss  ČR  2003) 
a  organizátorů  Eurotrialu  Míly 
Janáčka a Marka Michala probí-
halo představení všech posádek. 
Atmosféru doladila módní show 
Aleny Lauberové či sportovní se-
stava  plzeňských  Cheerleaders. 
A  do  pořádného  varu  před  sa-
motnou  rampou  dostali  diváky 
svým  koncertem  Maxim  Tur-
bulenc. Dlouhý den pak skončil 
open párty ve velkém stanu pří-
mo na Kotlině.

závodilo se v sobotu
V  sobotu  se  závodilo  od  osmi 
ráno, ale rojení vozů začalo již po 
sedmé,  kdy  bylo  otevřeno  parc 
fermé. Závodníci si rychle vybírali 
své úvodní trialy, neboť vozů bylo 
hodně a přeci jen stihnout za celý 
den svých osm sekcí chtěl každý. 
Navíc je třeba počítat s dlouhým 
čekáním na každou z nich a na-

snadě je sem tam i nějaká ta tech-
nická  porucha,  kterou  mohou 
všichni  řešit  v  určené  servisní 
zóně.  Počasí  nad  kotlinou  bylo 
skvělé a borci v trialech podávali 
neskutečné  výkony.  Přišlo  se  na 
ně  během  celého  dne  podívat 
okolo šesti tisíc diváků, které však 
trochu zaskočila kolem oběda sil-
ná průtrž mračen. Po půlhodince 
déšť ustal a i díky tomu byla od-
polední runda o poznání zajíma-
vější. Auta se již od rána válela na 
boku či rovnou koly vzhůru a di-
váci si opravdu přišli na své. Velká 
LED  obrazovka  přinášela  záběry 
těch  nejatraktivnějších  záběrů 
z motorsportu a v zázemí areálu, 
kde byly další stánky, dětské ská-
kací  hrady  a  dobré  občerstvení, 
se opravdu nikdo nenudil. 

závodilo se i neděli
Maršálové  na  nedělní  den  při-
pravili  lehce  obměněné  trialové 
sekce,  ale  na  jejich  obtížnosti  se 
nic  nezměnilo.  To,  že  sekce  jsou 
opravdu  drsné,  odsouhlasil  snad 
každý  ze  závodníků,  ale  nakonec 
každou  z  nich  přijali  jako  výzvu 
s tím, že pokud chci jezdit Evropu, 

musím na to mít jak technicky, tak 
psychicky.  Počasí  na  neděli  ne-
věstilo nic pěkného, od rána bylo 
zataženo  a  bylo  jen  otázkou,  kdy 
že začne pršet… Stalo se tak před 
polednem,  již  okolo  11.  hodiny. 
Vytrvalý  déšť  provázel  závodníky 
prakticky  celým  druhým  závod-
ním  dnem,  ale  nikoho  to  neod-
radilo.  Snad  jen  nějaké  diváky  to 
nahnalo  do  velkého  party  stanu, 
nicméně  offrouďáci  jsou  parta 
ostřílených lidí, a tak vytrvale po-
stávali  podél  jednotlivých  sekcí 
a  fandili  svým  oblíbencům  skryti 
pod pláštěnkami či deštníky. Když 
se blížila šestá hodina a vyhlášení 
uzavření sekcí, prakticky ve všech 
již bylo odjeto. Až na jednu. Sekci 
číslo  16  si  budou  pamatovat  asi 
všichni  účastníci  do  smrti  a  asi 
i  řada  diváků.  Vozy  zde  končily 
v  bezedných  bahenních  jámách 
a bylo jen otázkou, do které bran-
ky se podaří té či oné posádce do-
jet.  O  absolvování  celé  sekce  ne-
mohla být ani řeč. Prakticky každý 
byl nakonec vyproštěn velkým je-
řábem a poslední z vozů tak opus-
til tuto sekci jen lehce před osmou 
večerní! 

Bahno je adrenalin
Asi nejadrenalinovější zážitek při-
pravil  sobě  i  divákům  maďarský 
závodník  Czaba  Boros,  který  svůj 
vůz převrátil do jedné této bahen-
ní jímky tak šikovně, že v něm zů-
stal uvězněný s hlavou dolů asi půl 
metru  pod  hladinou  bahna.  Vte-
řiny běžely  jak splašené a všichni 
maršálové  se  zapojili  do  záchra-
ny, zatímco druzí se snažili rychle 
zvednou  auto  pomocí  jeřábu.  Po 
45  vteřinách  byl  Maďar  venku, 
celý komplet od bahna a jediné, co 
jej v tu chvíli zajímalo, bylo,  jestli 
dle regulí projel branku nad touto 
dírou a nebude ji tedy mít mezi za-
počítávanými trestnými body! 

jak to vše dopadlo? 
Skvěle! Poprvé v historii si Česká 
republika odvezla hned dvě zlaté 
z kategorie Standard a Modified. 
V té první dvojce Marek Kolínský 
a  Petr  Javůrek  bravurně  zvlád-
la  hlavně  druhý  den  a  vyskočila 
před všechny své soupeře o třicet 
bodů. V upravených vozech, tedy 
ve  třídě  Modified  bojovala  bra-
trská dvojice Jakub a Tomáš Mi-
chalové  od  prvního  dne  na  čele 
této  třídy  a  ve  velké  konkurenci 
nakonec  obstáli  skvěle  a  nechali 
za sebou druhého Nora Ronnyho 
Aslaksena  o  dvacet  bodů.  Prv-
ní  den  se  příliš  nepodařil  velké 
naději  z  našich  řad  ve  třídě  PM 
(Promodified),  kde  si  domácí 
hodně  slibovali  od  dvojice  Jan 
Prokůpek – Jirka Provazník. Nic-

méně v neděli nedala tato dvojice 
nikomu  šanci  a  probojovala  se 
tímto výkonem na blátě na skvělé 
čtvrté místo absolutně. Podobně 
se  vedlo  i  Bohdanovi  Nowymu, 
který  společně  s  Petrem  Kousa-
lem  zabojoval  a  také  se  po  ne-
podařené  sobotě  prodrápal  na 
bramborovou medaili o pouhé 4 
body od bedny. Na tu se postavil 
norský borec Tore Hansen, který 
však  jel  za  české  národní  barvy, 
neboť v  jeho reprezentaci  již byl 
plný  stav  v  této  třídě.  Prototypy 
nakonec  trochu  překvapivě  vy-
hrála  finská  dvojice  Tomas  Ny-
holm s Kari Korhonenem. Druhý 
byl ruský borec Jurij Samodurov. 
Třída promodified se stala kořistí 
Norů.  Titulem  mistra  Evropy  se 
bude  pyšnit  pro  rok  2011  Ketil 

Johnsen  a  vicemistrem  pak  jeho 
krajan  Pal  Kringler.  Třetí  byl  na 
pomyslných stupních Švýcar Re-
inhard  Feuerstein.  A  ještě  dluží-
me vítěze třídy Original, kterým se 
stal německý pilot Robert Ritter. 
Ostatně Němci si pak odvezli po-
hár národů, jakožto nejúspěšněj-
ší tým, druzí byli Norové a vůbec 
poprvé se na stupně vítězů mezi 
národy  dostala  Česká  republika, 
a to na bronzový stupínek. Všich-
ni do jednoho nakonec ohodno-
tili  špičkovou  organizaci  celého 
Eurotrialu a na závěr celého cere-
moniálu  pak  převzala  od  našich 
organizátorů  štafetový  kolík  ve-
doucí švýcarské výpravy paní Pia 
Hossli, neboť další ročník se bude 
konat právě v této zemi. 

Text a foto: Míla Janáček

lEŠanY  –  Dne  6.  srpna  pořádal 
TJ  Sokol  Lešany  1.  ročník  nohej-
balového turnaje Lešanská Liga za 
účasti 11 mužstev. 
Na  úvod  promluvil  předseda  no-
hejbalového  turnaje  Ladislav  Pa-
devět  a  přivítal  všechny  účastníky 

a  hosty.  Po  krátkém  úvodu  došlo 
k rozlosování mužstev. Vznikly dvě 
skupiny, které turnaj rozehrály. Za 
střídání krátkých intenzivních pře-
háněk a slunečné oblohy se turnaj 
rozeběhl  a  odehrály  se  základní 
skupiny, ze kterých 4 týmy postou-

pily  do  semifinálových  bojů.  Po 
odehrání  semifinále  zůstaly  čtyři 
nejlepší  mančafty.  Sokol  Lešany, 
Šmoulíci, B-Tým Kochánov a San-
ta Puelo. Po vyřazovacích zápasech 
si dva nejlepší Santa Puelo a B-Tým 
Kochánov zahrály o 1. místo. Těs-
ným vítězstvím si prvenství vybojo-
valo Santa Puelo. Zajímavý byl i zá-
pas o třetí místo, kde se utkaly týmy 
Šmoulíci  a  Sokol  Lešany.  Po  krás-
ném zápase si třetí místo „vyšmou-
lili“ Šmoulíci a Sokol Lešany zůstal 
bramborově  čtvrtý.  Po  skončení 
turnaje si vzal slovo opět předseda 
turnaje,  vyhlásil  výsledky  a  podě-
koval všem zúčastněným. 
Sportu zdar a příští rok na 2. roční-
ku na shledanou.  Ladislav Padevět

kaMEnnÝ pŘÍVOZ  –  I  letos 
probíhala  „předehra“  fotbalo-
vého  podzimu  na  hřišti  v  Ka-
menném  Přívozu.  Jubilejní  

15. ročník turnaje v malé kopa-
né  pořádaný  agilním  Sborem 
dobrovolných  hasičů  z  Ka-
menného  Újezdce.  Turnaj  je 

to  tradiční  a  oblíbený.  Znovu 
měl  na  startu  osmičku  celků 
bez věkového omezení s řadou 
známých  osobností  tohoto 
regionu.  Všeobecně  očekáva-
ná  obhajoba  loňského  prven-
ství  dosavadního  rekordmana 
v počtu vyhraných ročníků, to-
tiž  výběru  „Triumfátor“  právě 
z Kamenného Přívozu, se neko-
nala. Podruhé v historii vyhráli 
„Sokolníci“ z Krhanic. Až gólem 
v  prodloužení  finálového  due-
lu. Také sklidili největší potlesk 
ve chvíli, kdy jim ředitel turnaje 
Václav  Charvát  předával  trofej 
určenou vítězi. Od oslav 700 let 
obce  Kamenný  Přívoz  se  tento 
turnaj  jeví  skutečně  jako  „ne-
zničitelný“.  Vladimír Zápotocký

Foto: Vladimír Brada

americký basketbalový univerzitní 
tým se představil v Benešově

První srpnový víkend si to do Sedlčanské kotliny namířilo hned 170 závodních trialových speciálů z celé Evropy! Terénní vozy do 3,5 t 
měly opět po roce svůj tradiční Eurotrial, tedy své oficiální mistrovství Evropy, které se vůbec poprvé konalo v České republice.

mistrovství evropy aneb eurotrialový nářez v kotlině poprvé

Nová turnajová tradice zahájena na umělce

Tým BC Benešov si i přes porážku vysloužil potlesk zaplněné haly
Domácí Petr Kožant se snaží zastavit hostujícího hráče unikajícího ke koši
 Foto: Robin Novák

patnáctá předehra

BEnEŠOV – Ve středu 
17. srpna se na palubovce 

basketbalové haly ZŠ 
Dukelská představil již 

popáté za poslední roky 
soupeř z USA, hrající 

nejvyšší americkou 
univerzitní soutěž NCAA. 

Jedenáct nohejbalových týmů hrálo o ví-
tězství v 1. ročníku turnaje Lešanská liga 
na hřišti s umělým povrchem 
 Foto: Josef Tulach

Slavnostní rampa na náměstí v Sedlčanech zahájila trialový festival - bratři Jakub 
a Tomáš Michalové, mistři Evropy 2011 v kategorii Modified

O extrémní situace jako je tato, nebylo v Sedlčanech nouze. Auta se kutálela či padala na bok každou chvíli. Vyzkoušel si to i Roland 
Müller se Suzuki SJ413 v kategorii Standard

sEDlČanY – V pátek 
vše oficiální odstartovala 

slavnostní rampa postavená 
na Sedlčanském náměstí. 
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Další dobrý důvod, proč být s námi

Vyhrajte Thajsko, Kanáry nebo lázně
a prodlužte si léto s Pražskou plynárenskou
 a její Zákaznickou kartou
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Areál, původně komplex hospo-
dářských  budov,  byl  v  nedávné 
době  zrekonstruován  a  dnes 
nabízí  využití  k  mnoha  účelům. 
Ochutnat  dobroty  kuchařů  mů-
žete v restauraci, formance či za 
příznivého  počasí  na  zahrádce. 
Využít můžete též nekuřácký sa-
lónek, dětský koutek či uzavřené 
venkovní  dětské  hřiště.  Ovšem 
specialitou  Štiřínské  stodoly  je 
vlastní minipivovar. 
Když se podíváte do pivního líst-
ku,  zjistíte,  že  kromě  ležáků,  na 
která  jsme  u  nás  zvyklí,  na  vás 
vykoukne  například  pšeničné 
pivo  a  především  nejrůznější 
ochucená piva, od zázvoru, přes 
pomeranč  až  třeba  capuccino. 
Vlastně tak můžeme rozdělit na-
bídku do tří kategorií. 

ležáci
Pivařům, kteří rádi Plzeňské, je asi 
nejblíž  srdci  klasický  světlý  ležák 
plzeňského  typu  vařený  dvour-
mutovým způsobem z nejlepších 
ručně  vyrobených  moravských 
sladů.  Klasické  hlavní  kvašení 
a  zrání  dodávají  pivu  chuť,  která 
je  pro  světlé  ležáky  plzeňského 
typu  typická.  Ovšem  k  našim  fa-
voritům  se  ihned  po  ochutnání 
zařadil  polotmavý  ležák  Magnát, 
který  představuje  pivo  vařené  ze 
tří druhů sladů. Karamelová vůně 
se  zde  mísí  s  bylinnými  chme-
lovými  tóny  žateckých  chmelů. 
Tmavý  ležák  Magnát  jde  v  chuti 
ještě dál, sladkokávová chuť si vás 
zaručeně  získá.  Speciální  tmavý 
ležák je vařený ze čtyř sladů.

pšenice
Druhou  skupinou  je  pšeničné 
pivo  Magnát,  které  vás  skvěle 
osvěží  právě  v  letních  měsících. 
Jedná  se  o  vrchně  kvašené  pše-
ničné pivo charakteristické svojí 
ovocnou  složkou.  Je  ideální  pro 
cyklisty,  kteří  po  túře  potřebu-
jí  doplnit  tekutiny.  A  že  jich  tu 
v létě potkáte!

rozmanité chutě
Třetí skupina (musím přiznat, že 
ta nám dala zabrat) jsou ochuce-
ná piva. To máte tak. Osobně si 
myslím, že piva s příchutí napří-
klad pomeranče nemůžete vypít 
víc  než  půllitr  za  večer.  Ale  tak 
bohatá nabídka vás stejně svede, 
abyste jich pár třetinek ochutna-
li. Těšit se můžete na borůvkový, 
višňový,  zázvorový,  cannabis, 
kouřový, medový, pomerančový, 
mojito, lemon i capuccino speci-
ál. Jen pro zajímavost: Cannabis 
Magnát  je  bylinné  pivo,  které 
v dávných dobách vařily keltské 
kmeny. Kombinace jemných by-
linných  vůní  s  chmelem  vytváří 
zajímavou  chuť.  Bohužel,  nebo 
snad bohudík, použitá marihua-
na je bez obsahu THC.
Štiřínský  pivovar  Magnát 
ovšem  kromě  pití  nabízí  vám, 
návštěvníkům, ještě jednu tak-
říkajíc atrakci. Tou je možnost 
uvařit  si  pivo  vlastní,  pod  od-
borným  dohledem  místního 
sládka. Celý proces vaření piva 
zabere  až  deset  hodin.  Slá-
dek  vám  po  celu  dobu  asistu-
je  s  přípravou  surovin,  jako  je 

slad, chmel, a udílí pokyny co, 
jak  a  kam  vhodit,  co  zamíchat 
a proč. Zkrátka, na deset hodin 
se  z  vás  stane  sládek  se  vším 
všudy! Jaké pivo uvařit? To zá-
leží právě jen a jen na vás. Sami 
si totiž můžete vybrat, jaký druh 
piva uvaříte (světlé, polotmavé, 

tmavé,  pšeničné  či  některý  ze 
speciálů), a rozhodnout se, jak 
silné pivo bude (od 11 % do 18 
%).  Proto  zakončíme  náš  test 
takto: „Přijďte, uvařte si vlastní 
a uvidíte, že chutnat vám bude 
zaručeně nejvíc!“

Text a foto: Zbyněk Pokorný

Nejlepší bude vaše vlastní
ŠtIŘÍn – Je Léto. Alespoň to občas tak vypadá. Jakmile 
vykoukne sluníčko, jako by říkalo: „Mámy, hurá s dětmi na 

pískoviště, a vy, tátové, všeho nechte a pospíchejte na pivo!“ 
Vloni na jaře otevřeli na Štiříně novou hospodu i s pivovarem, 

kde vaří vlastní pivo pod značkou Magnát. A protože v létě 
jezdíme raději na kolech a auta se nám testovat nechtělo, 

představíme si v dnešním testu pivovar a poradíme vám, jak 
jen skromně to noviny umí, jaké pivo si ve Štiřínské stodole 
dát. Berte prosím náš test nejen jako pozvání do pivovaru, 

ale i jako malý návod na to, jaké pivo tu ochutnat.

Pod dohledem sládka si během cca desetihodinové šichty můžete uvařit vlastní pivo. 
Bude lepší než místní nabídka?

Ve Štiřínské stodole vaří dvacet pět druhů piv. Rozdělit je můžeme na ležáky, pšenič-
ná piva a piva s příchutí

www.stirinskastodola.cz

inzerce

pozvánka




