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Lidé od nás

Chtěla bych přivést
do města víc kultury

BENEŠOV Na venkovní po-
sezení u jedné z restaura-
cí na náměstí T. G. Masa-
ryka si budou muset míst-
ní obyvatelé letos počkat.
Město totiž oddálilo da-
tum, od kterého prona-
jme pozemky, na nichž
provozovatelé zahrádky
staví. Důvod je prostý, rad-
ní nechtějí, aby byly zahrádky v provozu
během Benešovského jarmarku.

„Podal jsem žádost o pronájem části
pozemku náměstí za účelem zřízení za-
hrádky, ale letos jsem dostal povolení až
od 2. května, tedy den po jarmarku,“ uvá-
dí provozovatel jedné z restaurací, Jiří
Zvěřina. Přitom právě velké akce, jako je
jarmark, jsou pro restauratéry příležitos-
tí, jak si zvýšit výdělky.

„Je to tu jako v Kocourkově, přitom
hospoda pár kroků od naší povolení zís-
kala,“ komentuje situaci provozovatel
jiné benešovské restaurace, Mašata.
Jeho podnik je ve stejné situaci jako ten
Zvěřinův, zahrádku mít může, ale až
po jarmarku. Radní města se rozhodli
pro posunutí pronájmu pozemku ná-
městí kvůli smlouvě s místním pivova-
rem.

Exkluzivní smlouva s pivovarem:
restaurace mají smůlu
„Město uzavřelo exkluzivní smlouvu, ve
které se říká, že se během jarmarku

bude prodávat na ná-
městí pouze pivo Fer-
dinand,“ říká starosta
města Jaroslav Hlav-
nička. Pivovar plánu-
je otevřít na náměstí
dva stany s občerstve-
ním.

Za smlouvu dosta-
lo město zaplaceno,

kolik, to starosta sdělit nechce. „Jedná
se o interní informaci,“ tvrdí Hlavnička.

„Chtěl bych upozornit na to, že po-
zemky jsou města, a je tedy pouze na
něm, komu a odkdy je pronajme,“ infor-
muje starosta.

Opatření podle něj souvisí také s orga-
nizací celé akce. „Pódium bude přímo
před jednou z restaurací, zahrádka by se
tam nevešla,“ sděluje hlavní zástupce
města. Na náměstí by měla kvůli jarma-
rečnímu programu vyrůst dokonce dvě
pódia.

„Turistická sezona teprve začíná, re-
staurace budou mít ještě dost příležitos-
tí si vydělat,“ komentuje situaci starosta.

Kvůli exkluzivní smlouvě radnice s pi-
vovarem utrpí dvě restaurace přímo na
náměstí, přitom o tom, kdo povolení do-
stane a kdo ne, rozhodovalo pár metrů.

Oba provozovatelé se ale shodnou:
„Pro město a turistiku je to špatně, už mi-
nulý týden bylo hezky a náměstí je mrt-
vé,“ říká Zvěřina, který chtěl zahrádku
otevřít minulý víkend. Eva Králíková

N a Benešovsko se přistěho-
vala Magdalena Timplová
z Prahy před šestnácti lety.

V Týnci nad Sázavou žije šest let. „S
bydlením v Praze se to nedá srov-
nat, je tu krásná příroda, mám ráda
řeku Sázavu i okolní lesy, v zimě jez-
díme lyžovat na Monínec,“ popisu-
je Timplová.

„Návštěvníkům města bych sa-
mozřejmě doporučila náš hrad,“
směje se kastelánka. Na Týnci mají
stálou expozici místní kameninové
keramiky. „Děti mají nejraději pro-
hlídku naší letní kolonie netopýra
velkého v hradní věži,“ doplňuje.

Timplová je kastelánkou hradu
teprve od letošního dubna. „Chtěla
bych přivést do města ještě více kul-
tury, pořádat koncerty a výstavy na

hradě,“ sděluje své plány do bu-
doucna.

Nyní na hradě probíhá výstava
hraček Jak si hrály babičky a dědo-
vé. „Má velký úspěch, starší ročníky
si zavzpomínají na mládí a děti jsou
z hraček také nadšené,“ říká kaste-
lánka.

Letos se týnecký hrad poprvé při-
pojí k celostátní akci Muzejní noc.
„Chystáme s místními ochotníky
scénky z historie hradu, k vidění
bude i středověký souboj, láká Tim-
plová k návštěvě. (kr)

Bitva o Libušín
Zájemci se o víkendu mohli
přijít podívat na velkolepou
historickou podívanou
s bitevními scénami, koňmi,
velkými děly a více než
tisícovkou účinkujících. Akci
doprovázel středověký trh
a bohatý historický program
s šermíři, sokolníky,
hudebníky a tanečnicemi
a samotnou bitvou. Ta
začínala od 15 hodin.
Foto: Petr Hájek, www.rajce.net

Provozovatelé
benešovských restaurací,

jsou naštvaní. Radní je
nenechají provozovat

zahrádky během
Benešovského jarmarku,

prý mají své důvody.

1.
května budou zahrádky
benešovských restaurací
zavřené.

Magdalena
Timplová
kastelánka hradu
Týnec nad Sázavou

Jak švýcarští žoldnéři vydělali Rekonstrukce obsahovala
rytířský souboj na koních a více než 1000 účinkujících.

Je smutným faktem, že Češi jsou ve svě-
tě známí především díky výrobě piva a
vychovávání kvalitních hokejistů. Ne-
chci sice tvrdit, že již zmíněné výplody
našeho národa nemají svoji cenu,
avšak byli a jsou mezi námi tací, kteří
dělají českému národu čest mnohem,
mnohem významnějšími objevy.

Bohužel jména těchto významných
vědců a vynálezců, zásluhou jejichž ob-
jevů je nám mnohdy usnadněn každo-
denní život, se pohybují pouze na peri-
ferii našeho vědomí. Právě tito lidé by
měli být oslavováni, neboť jsou důka-
zem toho, že světová představa Čecha

jako hloupého vidláka je zcela mylná.
Třeba Jan Jánský, muž, který byl jed-
ním z těch, kteří se zasloužili o objeve-
ní čtyř krevních skupin, což je pro lé-
kařství jeden z neocenitelných objevů.
Další významný objevitel, o kterém se
prostě musím zmínit, je Otto Wichter-
le, vynálezce umělého polyamidového
vlákna silonu a dokonce i kontaktních
čoček. Právě k těmto lidem je nutné
vzhlížet a brát si z nich příklad, jelikož
právě oni vedou reputaci českého náro-
da ve světě.

Andrea Žižková
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Úterý Benešovsko: Benešov, Vlašim,
Týnec nad Sázavou a další

Středa Mělnicko: Mělník, Kralupy nad
Vltavou, Nelahozeves a další

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Zdice, Nižbor a dalšíZ měst a obcí

Benešov zakázal
venkovní zahrádky

Milosrdný Samaritán
olej na plátně, sign. PD, dat. 1933, 89 x 116 cm

Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč

František Janoušek (1890-1943)

AUKČNÍ, PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ GALERIE

Srdečně Vás zveme na tradiční jarní 
Aukční den, který se uskuteční v neděli 
15. 5. 2011 od 13 hodin v paláci Žofín 

na Slovanském ostrově v Praze

Vítězná 11, Praha 5 – Malá Strana

Kodl – tradice od roku 1885

otevřeno: PO-PÁ 10-13, 14-18 hod.

Tel.: 251 512 728, 602 327 669
www.galeriekodl.cz

e-mail: galerie@galeriekodl.cz

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11,

Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389

Tel.: 585 204 525

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Úřadu městské části Praha 18 - Letňany 
a na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, 

na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka. 

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Úřadu městské části Praha 18 – Letňany 
a na úřední desce Obecního úřadu Červené Janovice, 

na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

Dražba se koná dne 10.5.2011 v 15.00 h v hotelu BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00  Praha 9 Letňany

Označení předmětu dražby:
byt č. 953/17, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 424/83688 na společných částech budovy: 

č.p. 952, č.p. 953, č.p. 954, č.p. 955, č.p. 956 a na pozemku o výměře 231 m2, na pozemku o výměře 229 m2,
 na pozemku o výměře 263 m22, na pozemku o výměře 232 m2, na pozemku o výměře 274 m2, 

v katastrálním území a v obci Mladá Boleslav.

Dražba se koná dne 10.5.2011 ve 12.00 h v hotelu BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00  Praha 9 Letňany

Označení předmětu dražby:
Byt č. 147/6, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 722/8684 na společných částech budovy č.p. 147 a na: 
pozemku parcela č. St. 253/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, pozemku parcela č. St. 253/2 - 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, v katastrálním území a obci Červené Janovice, okres Kutná Hora.

Cena předmětu dražby: 1.000.000,- Kč Nejnižší podání: 600.000,- Kč
Dražební jistota: 180.000,- Kč Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Cena předmětu dražby: 500.000,- Kč Nejnižší podání: 250.000,- Kč
Dražební jistota: 75.000,- Kč Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Byt 1+1 v obci Mladá Boleslav

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Byt 3+1 v Červených Janovicích

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

INZERCE

Byty-koupě
DO 24 hodin peníze za Váš byt, DV/OV, tel:
720 532 827, 2222 111 11. 

Nemovitosti-prodej
Majitel prodá nemovitost vhodnou na sídlo 
firmy v blízkosti centra. Tel: 605083611 n.
221088165. 

Majitel prodá objekt na Vinohradech 
u metra. Cena: 9 mil. Kč. Volejte: 221088124 
n. 605083611. 

Nemovitosti-koupě
Pro svého klienta hledám RD do 5mil. a do 
50km od Prahy. Ing. Balounová, 222251346. 

Pronájmy

Majitel pronajme obchodní a skladové pro-
story o velikosti až 100.000 m2 přímo 
u metra Zličín. Nájem od 1E /m2. Volejte:
605083611 n. 221088124. 

Majitel pronajme byty 1+1 – 3+1 v různých 
lokalitách Prahy, cena od 8.500,- Kč mě-
síčně. Volejte: 221088169 n. 605083611 

Majitel pronajme kanceláře (20 m2) v Praze 
3 a 5 za 4.000,- Kč měsíčně. Volejte:
605083611 n. 221088169. 

Nájmy
Pro mladou českou rodinu hled. 3+kk na
Praze 2, 3 nebo 10. T: 221 620 218. 

Pro ml. manažera hled. 2+kk - 4+kk v Praze
v blízkosti MHD. T: 241 481 564. 

Hledám byt k pronájmu v novostavbě. 
T: 602 8888 08 

Firma shání byty pro zaměstnance v Praze.
Tel.: 274 78 44 28 

Koupím
Knihy staré i nové, též celé sbírky nebo po-
zůstalost, též pohlednice a plakáty, dobře
zaplatím a odvezu. Tel. 608 709 249  

www.mfdnes.cz

heuta

today

hoy

Ngayon

INZERCE

I my máme své Flemingy
a Edisony, ale mlčíme o nich
» Studenti píší noviny Tentokrát na téma Česko ve světě

Vaším objektivem Fotografie našich čtenářů


