
Zdarma každých čtrnáct dní N e Z áv i s lý  M í s T N í  Z p r av O d a J 14. ročník / číslo 8 / čtvrtek 18. 4. 2019

z obsahu čísla

Rozhovor
s Michalem
Šenbauerem

Zpěvák, kytarista, sklada-
tel a kapelník Michal 
Šenbauer je nejen zakla-
datelem skupiny České
srdce, ale stál i u zrodu
open air festivalu Okoř 
se šťávou.

více na str. 4 a 5

Exkluzivně
Honza Tuna
Tentokrát na hojně
diskutované téma káva
s mlékem. Je to zabiják,
nebo je tomu naopak?

více na str. 13
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Třeba klášter ve městě
Sázava. „Na konci mi-

nulého roku byla od-
kryta další nástěnná
malba v křížové chodbě

kláštera Sázava. Cyklus
nástěnných maleb zachy-
cuje dějiny kláštera
v konkrétních událos-
tech. Vznikl jako součást

přestavby v letech 1746
až 1750. Po zrušení kláš-
tera v roce 1785 byl zabí-
len a v současné době
jsou malby znovu restau-
rovány. Z důvodu velmi
špatného podkladu a až
11 vrstev přemaleb se
jedná o složitou a časově
náročnou práci. Na kaž-
dém poli tráví restaurá-
tor skoro dva roky. 
Již byl obnoven napří-
klad výjev, na kterém
sv. Prokop oře s ďáblem,
nebo scéna, kde sv. Pro-
kop křísí utopeného
v řece Sázavě znamením
kříže. Celkem se jedná
o rozsáhlý soubor,
z něhož bylo zatím kom-
pletně odkryto a restau-
rováno sedm výjevů.
Práce budou pokračovat
i v roce 2019 s tím, že

návštěvníci mohou sle-
dovat restaurátory při
práci,“ uvedl pro Náš 
REGION Tomáš Pospíšil
z PR oddělení Národního
památkového ústavu
– Územní památkové
správy v Praze.

Klášter Sázava ve
znamení etap

Jedná se o třetí nej-
starší mužský klášter
v Čechách, který se 
nachází v místě, kde se 
na začátku 11. století 
v jeskyni nad řekou Sáza-
vou usadil poustevník
Prokop. V benediktinský
klášter se komunita, 
kterou kolem sebe 
vytvořil, proměnila
kolem roku 1032. 
pokračování na str. 6

Začala turistická sezona! 
Kraj láká na volné vstupenky

větší
noviny 

ZDARMA 

do schránek

každých 
14 dní

www.nasregion.cz
na západě

Čas se změnil na letní, je déle světlo
a návštěvníkům otevřely své brány
památky. V sobotu 30. března
je navštívilo mnoho lidí, jen ve
středních Čechách přes 834 tisíc. 

inzerce



2 zpravodajství

Krátce

Spalničky 
ve Středočeském
kraji 
podle informace Krajské
hygienické stanice o epi-
demiologické situaci je od
začátku letošního roku do
14. kalendářního týdne
v našem kraji zaznamenán
zvýšený výskyt spalniček.
Nahlášeno bylo dalších
pět případů, takže celkem
se od počátku roku už
jedná o 27 hlášených po-
tvrzených případů spalni-
ček. Onemocněly čtyři děti
do jednoho roku, tři děti
ve věku od jednoho do
čtyř let, tři děti ve věku od
deseti do 15 let, onemoc-
něl také jeden mladistvý
a 16 dospělých. Nemocní
byli hospitalizováni na 
infekčních odděleních 
nemocnic.
Z informace Krajské 
hygienické stanice dále
vyplývá, že více než
200 osobám, které byly
v inkubační době v kon-
taktu s těmito nemoc-
nými, byla uložena
protiepidemická opatření
spočívající v izolaci po
dobu maximální inkubační
doby spalniček, tedy
21 dnů od posledního
kontaktu s nemocným.
Karanténu muselo re-
spektovat 160 lidí. One-
mocnění bylo hlášeno
v okresech praha-západ
(6), praha-východ (6),
Mělník (4), Nymburk (4),
Kladno (2), rakovník (2),
příbram (2), Kolín (1). n
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FASÁDY
STAVBY 

STŘECHY 
602 342 171
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Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

     Požadujeme:
�    Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
�    Perfektní znalost účetních a daňových
      předpisů
�    Znalost účetního programu Money S3
�    Pečlivost, schopnost plánovat, samostatnost

     Nabízíme:
�    Flexibilní pracovní dobu
�    Firemní bene�ty
�    5 týdnů dovolené
�    Přátelské pracovní prostředí

V Radotíně byl
v roce 1992 odstra-
něn památník udá-
lostí z 20. dubna
1930, kdy tehdejší
četníci stříleli na
komunistické de-
monstranty a při
zásahu zranili pět
dívek, včetně ne-
zletilých. Na to, že
byl pomník zbou-
rán, existují roz-
dílné názory.

V neděli 20. dubna
uplyne 89 let ode dne,

kdy se konala demon-
strace komunistické a děl-
nické mládeže, vedená
tehdejším poslancem za
KSČ Václavem Kopeckým.
Akce se původně měla
konat v Radotíně, úřady ji
však zakázaly. Startovala
tudíž v Kosoři a po pro-
jevu Kopeckého se shro-
máždění vydali do
Radotína. Do cesty se jim
postavili tehdejší četníci,
kteří při zásahu do srocení
lidí i stříleli.

Bylo zraněno pět dívek
ve věku 13 až 24 let – Rů-

žena Martincová, Marie
Drdová, Jiřina Brejchová,
Hilda Reichová a Rici
Katschnerová. Některé
byly zraněny velmi
vážně. Někteří demon-
stranti byli zatčeni.
V dubnu 1950 byl v Rado-
tíně instalován pomník
Rudých letnic připomína-
jící událost, stejný název
nesla mimo jiné i ulice.
V roce 1992 byl pomník
z rozhodnutí radotín-
ských radních odstraněn.

Pro a proti pomníku
Podle novináře Luďka

Sedláka bylo zbourání
pomníku v radotínském
Malém háji správným
rozhodnutím, byť střílení
četníků do lidí považuje

na neomluvitelné. V Li-
dových novinách z roku
2010, kdy uplynulo 80 let
od události, uvádí, že „na
události z roku 1930 ne-
smíme nikdy zapome-
nout“. „Nikoliv však na
mýtus, ale na událost zba-
venou nánosů polopravd
i evidentních lží a nazva-
nou pravým jménem. Pak
může zůstat vzpomínkou
na zraněné dívky, které
nemohly za to, jak a kým
byla událost v průběhu
let zneužita,“ napsal.
Podle jeho názoru komu-
nisté události po roce
1948 zneužili.

Jiného názoru je před-
seda výboru pro památ-
kovou péči, kulturu
a cestovní ruch v zastupi-
telstvu Středočeského

kraje Zdeněk Štefek
(KSČM). „Památník na
Rudé letnice připomíná
historické události, které
se v Radotíně staly – čet-
níci tehdy stříleli do hla-
dového průvodu dětí
a mládeže. Není důležité,
jak a kdo událost později
interpretoval nebo v sou-
časnosti interpretuje. Dů-
ležité je to, aby se i tato
část naší historické pa-
měti, ukazující i stinné
stránky předmnichovské
republiky, uchovávala.
I třeba formou památ-
níku. Protože žádná se-
lektivní paměť, kterou
píšou vždy ‚vítězové‘,
k poučení z vlastní minu-
losti nevede,“ uvedl pro
Náš REGION. n
Andrea Cerqueirová

Zrušení radotínského pomníku připomínajícího
střelbu do lidí ve 30. letech dodnes rozděluje
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Krátce

Benzin i nafta
opět zdražily 
Ceny benzinu a nasty
u středočeských čerpa-
cích stanic znovu vzrostly.
litr Naturalu 95 stojí
v průměru 32,50 koruny,
o 63 haléřů více než před
týdnem. Nasta zdražila
o 12 haléřů na 31,91 ko-
runy za litr. vyplývá to
z údajů společnosti CCs,
která ceny pohonných
hmot sleduje.
Nejdražší benzin v regi-
onu se prodává na Be-
rounsku, litr Naturalu 95
tam vyjde na 33,36 ko-
runy. Naopak nejlevněji ři-
diči pořídí Natural 95 na
Mělnicku, kde stojí litr
v průměru 31,71 koruny.
pod hranicí 32 korun je
průměrná cena i na ra-
kovnicku. Nejdražší nasta
je také na Berounsku, litr
se tam prodává za
32,99 koruny. Nejlevnější
je naopak na rakovnicku,
kde ji šoféři natankují za
31,35 koruny. n čtk

Řádková 
inzerce

• Koupím housle, čelo,
basu i poškozené. Telefon:
728 473 687 (liBra0001)

Využijte řádkovou 
inzerci v novinách 

          Náš REGION
Více informací získáte na:
hana.kvapilova@a11.cz   
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Okrašlovací spolek
z Roztok a další dob-

rovolníci se do této akce
také zapojili. Uklízel se
nepořádek v okolí Dubeč-
nice a remízek a louka
u vysílače. Při mapování
odpadů v krajině, kde by
se dal uspořádat hro-
madný úklid, jsem však
nenarazila na větší míru
znečištění (pokud se vy-
sloveně nejedná o návoz
odpadu – černou skládku,

kterou monitorujeme na
cestě mezi Řivnáčem
a Stříbrníkem, u tzv.
váhy). Jednalo se spíše

o drobný nepořádek,
který se zvládne sesbírat
do igelitové tašky třeba
při procházce se psem či
s kočárkem. Chtěla bych
tímto pochválit občany
našeho města, kteří dbají
na to, aby příroda a jejich
okolí byly bez odpadků,
a váží si dobrovolnické
práce spoluobčanů, kteří
drobný nepořádek čas od
času sesbírají. Výrazně
k čistotě našeho města
přispěl i větší počet od-
padkových košů, i když
vídám, že ani toto nedo-
nutí některé naše spolu-
občany k tomu, aby pár
kroků udělali a svůj odpa-
dek tam hodili.

Chtěla bych ale vyzvat
ty, kteří se nemohli
6. dubna zúčastnit celore-

publikové úklidové akce
a rádi by přispěli svým
činem k hezkému pro-
středí, aby vzali pytlík do
ruky a nestyděli se sesbí-
rat nepořádek kolem
svého domu nebo v parku,
ba naopak, aby šli příkla-
dem svým sousedům a ka-
marádům. Vaše práce
nezůstane bez povšim-
nutí, vyfoťte úsek před
úklidem a po úklidu a po-
šlete nám svoje fotky na
info@osroztoky.cz
a my je rádi zveřejníme na
našem webu. Oceňuji také
práci Technických služeb,
které nám pomáhají nejen
s odvozem nasbíraného
odpadu, ale dobře se sta-
rají i o to, aby naše město
zůstávalo čisté. n
Lenka Vozková

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme město

Na severozápadní
straně malebného

Zbraslavského náměstí,
centra pražské městské
části Zbraslav, se rozkládá
bývalý klášterní pivovar,
který začal fungovat na
sklonku 13. století, krátce
po založení cisterciáckého
kláštera králem 
Václavem II. Pivo přestal
pivovar vařit v roce 1950.
Klášterní pivovar si prošel
lecčím. Ač je jeho vznik
datován na konec 13. sto-
letí, první  písemný do-
klad o něm lze najít v listě
opata Ant. Flaminga
z 22. června 1593, který

byl adresován císaři Ru-
dolfu II. Třicetiletá válka
(1618–1648) málem stála
pivovar „život“ – ocitl se
v rozvalinách, k „resusci-
taci“ došlo až za dlouho.

Nová pivovarská pozdně
barokní budova byla do-
stavěna až v roce 1764.
Následně se střídali civilní
majitelé, různé zdroje
uvádějí, že časté změny

neměly negativní vliv na
pivo, jeho jakost byla stále 
výtečná. Dnes zbyla jen
památka v podobě zacho-
valého objektu. n
ace

Zbraslavský klášterní pivovar vařil vyhlášené pivo
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Jako každý rok se pořádá celorepubliková
akce zaměřená na úklid našeho blízkého
okolí. V loňském roce se zapojilo
134 854 dobrovolníků, 86 730 dětí, bylo
zaregistrováno 3295 úklidů a společ-
nými silami se uklidilo 2113 tun odpadů. 
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4 rozhovor

Jak vás poprvé napadlo
uspořádat hudební fes-
tival a jak se vám poda-
řilo nápad zrealizovat?

Bylo to na jednom ve-
čírku, který byl v podhradí
Okoře. Hrál jsem tam na
kytaru a mělo to skvělou
atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc
a že tady udělám festival.
Občas noční nápady za-
niknou, ale byl jsem tak
okouzlenej tím místem,
že to nakonec dopadlo,
a asi taky díky místní pod-
poře na Okoři se podařilo
festival uskutečnit.

Proč jste se rozhodl
právě pro místo pod zří-
ceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na
každém místě, a asi
každý, kdo na tomto
místě byl, mi dá za
pravdu. Podhradí Okoře je
jedno z nejhezčích míst
blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.

Dá se stručně říct, co
všechno obnáší pří-
prava takového festi-
valu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí
se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější
v první chvíli je synchro-
nizovat všechny účinku-
jící, aby mohli přijet
právě v tu chvíli, kdy po-
třebujeme. Potom je to
spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš

tým se postupně zvětšuje
podle potřeb festivalu.

Během uplynulých
20 ročníků festivalu na
něm vystoupila řada
známých osobností
a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout
na jediného účinkujícího,
všichni ve vás zanechají
určitou vzpomínku. Na
festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej
Bill, Katapult, Horkýže
Slíže, No Name, Hana Za-
gorová, Sto zvířat, Lucie
Bílá, Vladimír Mišík,
Wohnout, Václav Neckář
a další. Vždycky to bylo
jiný a neopakovatelný.

Na které účinkující se
mohou těšit návštěv-
níci letošního 21. roč-
níku festivalu Okoř se
šťávou? Čekají je 
i nějaká vylepšení 
nebo novinky?

Na tomto ročníku po-
prvé vystoupí skupina
Škwor, která minulý rok
úspěšně oslavila 20 let
existence v pražské 
O2 aréně. Dále vystoupí
dnes už velice oblíbený
Rybičky 48, Mirai, Mi-
chal Hrůza, Udg, Pekař,
Pokáč nebo Trautenberk.
Na festivalu vystoupí
i Lake Malawi, kteří
budou reprezentovat na
Eurovision song Českou
republiku. Bude to asi

14 hodin hudby bez pře-
stávky. Zvětšili jsme
druhé pódium a stává se
z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou
bude jako každý rok jez-
dit kyvadlová doprava
z Prahy-Veleslavína, linka
X Okoř z Kladna a přidali
jsme linky ze Slaného
a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback.
Každý návštěvník si do
zakoupeného čipu, který
bude stát 30 korun, „na-
tankuje“ další částku
podle své potřeby. Výho-
dou toho systému bude
zjednodušená platba
u pokladen a při odchodu
z festivalu vám bude celá
částka, která zůstane na
čipu, vrácena.

Na festivalu je i stanové
městečko. Přestože je
akce jednodenní, tak
stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické
místo Okoře můžou užít
až do rána. V areálu festi-
valu bude i úschovna pro
kola. Víc informací k fes-
tivalu najdete na
www.okorsestavou.cz.

Festival pořádáte, ale
také na něm se svojí ka-
pelou České srdce kaž-
doročně vystupujete.
Letos navíc slavíte
30 let existence kapely.

Připravili jste si pro své
fanoušky na Okoři ně-
jaké překvapení?

Překvapení by se ne-
měla prozrazovat. Určitě
se ale můžou těšit na
výběr našich nejznáměj-
ších písní Bosou nohou
žárem, Avalon, Nad Bre-
taní a i instrumentálky
v keltském stylu. A kon-
cert bude částečně
i akustický.

Zúčastňujete se i jiných
letních festivalů než
toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok
budeme ještě hrát na
Mezi ploty, Benátské noci
a Sázava festu.

Skupina České srdce
funguje 30 let. Jak jste
se za tu dobu změnili,
hrozilo někdy v prů-
běhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní
probíhalo v takových vl-
nách, takže jsme vždycky
měli čas si od sebe odpoči-
nout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to
z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo 
v pohodě.

Jak vznikl název sku-
piny a jaké byly začátky
Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch
novinách z první repu-
bliky a moc se nám líbil.
Byla to charitativní spo-
lečnost České srdce, která
se snažila pomáhat chu-
dým. Bylo to těsně před
revolucí a ten název se
nám moc líbil. Říkali jsme
si, že třeba někdy ně-
komu budeme moct taky
pomoct. Občas za námi
chodí naši fanoušci s tím,
že měli nějaký životní
problémy a naše hudba
jim při tom moc pomá-
hala, to je moc příjemnej
pocit.

Které hudební styly nej-
více ovlivnily repertoár
a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli
vystupovat do zahraničí,
bylo to do Holandska do
Haagu, tak za námi cho-
dili po koncertě lidi a ří-
kali nám, že je zvláštní,
že jsme z Čech a hrajeme
keltskou hudbu. Začali
jsme se o to víc zajímat
a zjistili jsme, že Češi
mají minimálně 50 pro-
cent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace,
asi něco, co v nás dřímalo
z minulosti. A ta druhá
jsou hudební vzory, pro
mě asi nejvíc U2.

Natočili jsme dokonce
jednou jedno album,

Michal Šenbauer: Jsem rád, že i po     
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník
Michal Šenbauer je nejen zakladatelem
skupiny České srdce, ale stál také u zrodu
open air festivalu Okoř se šťávou.
Festival na romantickém místě pod
hradem Okoř letos organizuje již 
21. rokem. Na dvou pódiích čeká 
návštěvníky v sobotu 1. června 
14hodinový proud hudby bez přestávky. 
Současně Michal Šenbauer připravuje
speciální koncerty a nové akustické
album k 30. výročí vzniku skupiny
České srdce.

Michal Šenbauer s kapelou České srdce
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      třiceti letech nás koncerty baví!
který vzniklo v Bretani.
Nazvali jsme ho Pohře-
biště hitů a jsou tam
písně od U2, Led Zeppe-
lin, Pogues, Simple
Minds, Alana Stivella
a dalších. Byla to neplá-
novaná deska, je celá živě
z hraní v Bretani a skvěle
zachycuje atmosféru.

Čím se podle vás odlišu-
jete od ostatních 
hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli
tím, že máme ve skupině
housle. A potom možná
tím, že ta naše trochu ne-
zařaditelná, pop rocková
hudba je právě okořeněná
tou keltskou melodikou.

Účinkovali jste často
v zahraničí, absolvovali
úspěšné turné v Bre-
tani. Kde jste měli nej-
větší úspěch a kde se
vám hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem
200 koncertů v zahraničí,
většina byla ve francouz-
ské Bretani. Dostali jsme
tam v roce 1996 speciální
cenu Special prix za origi-
nální hudbu. Dále to byly
určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich
byl třeba na Stade de
france Nuit celtic v roce
2003, kde bylo 100 tisíc
návštěvníků, nebo v pa-
řížském sále Bataclan.
Kolikrát ale i menší akce
vám udělá stejnou radost.
Nikdy nevíte, kde to bude
nejlepší, a to mě baví.

Jaké máte technické 
zázemí, co používáte
při koncertech?

V současné době jsme si
vytvořili na pódiu ear
monitoring, je to hrozně
příjemná věc. Máte
v uších přesně to, co
chcete. Protože při kon-
certě to, co při hraní sly-
šíte, hodně ovlivňuje
celej koncert, používáme
systém od firmy Sennhei-
ser, je super spolehlivý.

Jakou šanci má česká
kapela uspět v zahra-

ničí, co je podle vás klí-
čem k úspěchu?

Asi v tom musí být tro-
chu originality, protože
většinou místní publi-
kum neví, o čem zpí-
váme, čeština je pro ně
hodně těžká a nesrozumi-
telná. A potom asi být na
správným místě ve správ-
nou chvíli. Nám hodně
pomohlo setkání s legen-
dou keltské hudby Ala-
nem Stivellem, který
nám hrál na našem dru-
hém albu Srdce z Ava-
lonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.

Když se ohlédnete zpět,
z čeho máte největší 
radost, co považujete
zatím za největší
úspěch?

Těch věcí je víc. Spolu-
práce s Alanem Stivellem,

dvakrát vyprodaný velký
sál Lucerny, poprvé na
křtu našeho prvního alba,
potom keltské Vánoce
společně s Alanem Stivel-
lem, určitý „úspěch“ v za-
hraničí, hlavně v Bretani.
A jsem rád, že i po 30 le-
tech nás koncerty baví!

Máte nějaký hudební
sen, který byste si chtěl
splnit?

Natočit další album,
který budou chtít poslou-
chat všichni na celým
světě... cha cha. Sny má
každý a naším hudebním
snem je natočit třeba něco
společně s někým, kdo
patří mezi naše vzory,
ideálně s U2, cha cha…

Třicet let existence 
skupiny je jistě důvod
k oslavě. Co jste k tomu

výročí pro své fanoušky
připravili?

Tento rok budeme mít
hodně koncertů, můžete
kouknout na naše stránky
www.ceskesrdce.cz. Při-
pravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších
našich písní Bosou nohou
žárem, Srdce z Avalonu,
Nad Bretaní. Myslím, že
se fanoušci můžou těšit.
A jako dárek jsme dali
volně ke stažení z našich
stránek naši poslední
desku.

Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám 
líbilo nejvíc a dokázal
byste někde zakotvit
natrvalo?

Mě osobně uchvátila
francouzská Bretaň. Asi to
bude i tím, že jsme tam
odehráli hodně koncertů,

mám tam hodně zná-
mých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější
píseň C´est la vie, která
vznikla v Bretani, stane
světovým hitem a koupím
si tam na stáří chalupu…

Jaké jsou vaše další
plány, co ještě připravu-
jete, na co se těšíte?

V současné době připra-
vuju se Srdcem naše kon-
certy k 30 letům
a natáčíme akustický
album, je i hodně práce
kolem festivalu. Těším se
moc na hezký slunečný
počasí, to mě nabijí. Moc
bych si přál, aby 1. června
byl nádhernej letní den
a na Okoři se šťávou jsme
si to nadmíru letně užili.
Už se moc těším. Stany
a spacáky s sebou! n
Renata Říhová

kytarista, skladatel a zpěvák

• Narodil se v praze.

• vystudoval lidovou jazzovou školu 
  u prof. viléma Matausche.

• v roce 1985 založil skupinu ZOO, 
  kde hrál na kytaru a zpíval.

• v letech 1986–1988 působil ve skupině 
  Žentour.

• v roce 1989 založil skupinu České srdce, 
  ve které působí dodnes jako kapelník, 
  zpěvák a skladatel.

• Od roku 1999 každoročně organizuje 
  úspěšný open air festival Okoř se šťávou.

MiChal ŠeNBauer
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Nezaměstnanost
šla ve Středoče-
ském kraji dolů
Nezaměstnanost ve
středních Čechách v bře-
znu meziměsíčně klesla
o 0,1 procentního 
bodu na 2,6 procenta. 
Úřady práce ve 
středočeském kraji evi-
dovaly 24 736 uchazečů
o zaměstnání,
o 1488 méně než
v únoru. ve srovnání se
stejným obdobím loň-
ského roku se počet ne-
zaměstnaných ve
středních Čechách snížil
o 3111, tedy o 0,3 pro-
centního bodu. vyplývá
to z údajů, které před ne-
dávnem zveřejnil Úřad
práce Čr. v celém Česku
nezaměstnanost klesla
na tři procenta z únoro-
vých 3,2 procenta. Nej-
vyšší nezaměstnanost
mezi středočeskými
okresy byla v březnu na
Kladensku, a to 3,6 pro-
centa. Následovalo Kolín-
sko a příbramsko, kde
bylo shodně 3,5 pro-
centa. Nejpříznivější situ-
ace je tradičně v okrese
praha-východ, kde byla
v březnu nezaměstna-
nost 1,1 procenta, násle-
dovala praha-západ
s 1,5 procenta. n
čtk
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OVOCNÁ A OKRASNÁ
ŠKOLKA KOZOLUPY

TEL.: 734 448 910
PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ 
OKRASNÝCH LISTNÁČŮ A JEHLIČNANŮ 

RHODODENDRONŮ A RŮŽÍ
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 8 – 16 h

PÁTEK 8 – 18 h, SOBOTA 8 – 12 h

Objednávky inzerce
Jiří Čermák

T: 774 488 909
E: jiri.cermak@a11.cz

Příští vydání 2. května

Jitka Lenková
T: 604 684 834

E: jitka.lenkova@a11.cz

dokončení ze str. 1

Klášter následně prošel
dobou románsko-latin-
skou, gotickou, raně ba-
rokní, vrcholně barokní,
podepsalo se na něm i ro-
koko. Prvním světským
majitelem se v roce 1809
stal Vilém Tiegel z Linden-
kronu. V 50. letech minu-
lého století areál neunikl
znárodnění, jeho správu
převzala Národní kulturní
komise. V roce 2003 byly
podíly navráceny Marii
Hayessové z rodiny
Schwarzů, která je v roce
2006 prodala České re-
publice. Části areálu byly,
na základě zákona z roku
2013 o majetkovém vy-
rovnání s církvemi, vrá-
ceny Římskokatolické
farnosti Sázava – Černé
Budy a Opatství Panny
Marie a sv. Jana Křtitele
v Praze-Emauzích.
Správce areálu Národní
památkový ústav klášter
průběžně opravuje.

Dětští detektivové
na mníšeckém
zámku

Pospíšil zmínil i zámek
Mníšek pod Brdy, který se
podle jeho slov zaměřuje
na programy pro děti od
tří do devíti let. „Při po-
hádkových prohlídkách se

děti stanou na chvíli de-
tektivy, potkají královnu
Elsu z Ledového králov-
ství nebo s pohádkovou
průvodkyní sestoupí do
sklepení. Velcí i malí ná-
vštěvníci mohou vybírat
z několika prohlídek při-
pomínajících dobu první
republiky. Na 20. dubna
připravila správa zámku
již 18. velikonoční veselici
s charitativní sbírkou.
Návštěvníky čeká ře-
meslné tržiště, šermířská
vystoupení, hudba, tanec
nebo pohádkové pro-
hlídky pro rodiny s dětmi.
Na 6. července v premiéře
připravila kostýmované
výjevy a vojenské ležení
od středověku až do oku-
pace v roce 1938 pod ná-
zvem ČASOhled aneb Na
mníšeckém zámku histo-
rií tam a zpět,“ uvedl.

Zámek v Mníšku
přežil i požár

Pokud je hezky, lze si
v Mníšku pod Brdy vylo-
ženě užít zámeckou za-
hradu, jejíž počátky sahají
do druhé poloviny 17. sto-
letí, kdy se majitelem
zámku stal Servác Engel
z Engelflusu, který nechal
zasypat původní hradní
příkop, na jehož místě
vznikly základy zámecké
zahrady. A jaká je historie

samotného zámku? Jak
už Náš REGION v minu-
losti informoval, první pí-
semnou zmínkou je zápis
v zákoníku Karla IV. Ma-
jestas Carolina z roku
1348. Podle archeologic-
kých nálezů z nádvoří
zámku ale stávala na
daném místě stavba již
koncem 13. nebo začát-
kem 14. století. Pravděpo-
dobně šlo o malý hrádek
obklopený hradbou a pří-
kopem, který ho oddělo-
val od města. Majitelé se
střídali. V roce 1848
zámek zachvátil požár,
v roce 1945 byl vypleněn
a následně konfiskován.
Ministerstvo vnitra, které
jej od roku 1946 spravo-
valo, tam ukládalo vý-
znamné a politicky citlivé
archivní fondy. V roce
2000 byl objekt vyklizen
a postoupen Národnímu
památkovému ústavu,
který zámek obnovil.

Muzeum Podbla-
nicka a Památník
Karla Čapka

„V minulém roce začala
spolupráce mezi Středo-
českým krajem a Územní
památkovou správou
v Praze při propagaci vy-
braných objektů. Ke
každé vstupence do vy-
braného objektu ve
správě Národního památ-
kového ústavu zakou-
pené do 13 hodin daného
dne získá návštěvník vol-
nou vstupenku do vybra-
ného objektu
příspěvkových organizací
Středočeského kraje,“
láká Pospíšil návštěvníky.
Kupříkladu ke klášteru
Sázava dostanou takto
přihlášení lidé volnou
vstupenku do Muzea Pod-
blanicka, návštěvníci
státního zámku Mníšek
pod Brdy zase volnou
vstupenku do Památníku
Karla Čapka. Pospíšil po-
dotkl, že vybrané pa-
mátky se v průběhu roku
zapojí do řady společných
akcí, jako jsou Meziná-
rodní den památek, Noc
kostelů, Víkend otevře-
ných zahrad, Hradozá-
mecká noc nebo Dny
evropského dědictví. Ba-
revnější část roku začíná
a je na co se těšit! n
Andrea Cerqueirová

Začala turistická sezona... 
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Archeologické 
objevy v příbězích
Novou publikaci Klenoty
středočeského pravěku
pokřtili její autoři z řad
středočeského archeolo-
gického ústavu spolu se
zástupci kraje. Kniha vy-
práví 13 příběhů
ze 13 různých míst střed-
ních Čech, jejichž dávnou
minulost archeologové od-
halili. Tým archeologů na
příkladě odkrytých nálezů
ukazuje, jak se asi v pra-
věku žilo, tedy nakolik je to
možné z často skrovných
nálezů rekonstruovat. pří-
běhy pokrývají v chronolo-
gickém pořadí období od
mladší doby kamenné
(zhruba polovina 6. tisíci-
letí př. n. l.) až po období
velkého stěhování národů
v 5. až 6. století našeho
letopočtu. publikace čte-
náře zavede například
mezi obchodníky s janta-
rem do svrkyně, na keltská
hradiště v Týnci nad
labem či dolních Břeža-
nech nebo představí v Če-
chách unikátní nález
biologického materiálu ve
velimi. Kniha vyšla v ná-
kladu 1000 kusů a její
prodejní cena je 149 Kč.
K dostání je v informačním
centru keltské kultury
v Nižboru a lokálních 
muzeích. n  mas

Provozní doba březen–září:
Po-St 8–18, Čt 8–20,
Pá 8–18, So 8–12
www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz, tel.: 257 721 313
Komenského 92, Řevnice

SVĚT ELEKTROKOL 
V ŘEVNICÍCH

      
                   
      
                   

      
                   

 

       
 

 
 

       
 

 
DENNĚ 9 - 17 hod.

v areálu STK MOTOL
Plzeňská 215b, Praha 5

www.TRABANTMUZEUM.cz
V muzeu uvidíte více než 4 847 vystavených předmětů,

386 Trabantů o velikosti od 2 cm do 3,5 metru.

v areálu STK MOTOL
Plzeňská 215b, Praha 5

www.TRABANTMUZEUM.cz

VHODNÉ

I PRO RODINY

S DĚTMI

VHODNÉ

I PRO RODINY

S DĚTMI

    9:00  Stránka 1

MOTOREST

„U VODÁKA“
Restaurace, 
ubytování
MOTOREST U VODÁKA
Výpadová 1037
153 00  Praha 5 – Radotín
Tel. +420 257 811 519
GSM: +420 602 180 253
E-mail: 
uvodaka@radotin.com
http:
// www.radotin.com/uvodaka
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Novinář Jaroslav
Kopic začal v roce
2001 organizovat
mezinárodní fil-
mový festival kri-
minálních filmů
Krimifest, který se
v současné době
z velké části koná
ve středočeských
Černošicích.
„Název překládám
také jako krimina-
litě festunk, tedy
kriminalitě zabrá-
nit, působit proti
kriminalitě ve spo-
lečnosti. A zároveň
má festival lidi
bavit,“ uvedl pro
Náš REGION.

Do pořádání festivalu
se podle svých slov

pustil asi z 12 důvodů.
Jedním z nich bylo, že mu
vadilo, jak se stále mluví
o šíření blbé nálady. „Z je-
jího šíření nařkli i Václava
Havla. Proto jsem si řekl,
že udělám něco pozitiv-

ního, filmový festival slo-
žený z detektivních
krimi a policejně ladě-
ných filmů. A jelikož po-
cházím z Karlovarska, tak
nejlépe mezinárodního
charakteru,“ řekl.

Byl nadšen, že tehdy,
v roce 2001, byla v leto-
počtu jednička, která zá-
roveň odstartovala první
ročník. Letos tedy festival
vstupuje do 19. ročníku
a vzhledem k letopočtu
2019 se to nijak neplete.
Nejprve se konal v Havlíč-
kově Brodě, poté v Cho-
dově na Karlovarsku, nyní
z velké části v Černoši-
cích. „Od začátku jsem si

říkal, že to bude nejen
přehlídka velmi kvalit-
ních filmů, ale i dopro-
vodného programu
složeného z výstav fotek
a koncertů,“ řekl Kopic.

Stoletý, Rodinný
a Svobodný koncert

Tak se díky jeho úsilí
také stalo. V rámci někte-
rých ročníků se konaly
koncerty Čechomoru
nebo Spirituál kvintetu,
loni u příležitosti 100. vý-
ročí založení Českoslo-
venska se v černošické
hale Věry Čáslavské usku-
tečnil Stoletý koncert Big

Bandu Hudby Hradní
stráže a Policie České re-
publiky, přičemž poli-
cejní prezident má pod
ideovou patronací každý
ročník festivalu.

Letos se samotný festi-
val uskuteční na podzim.
Již ke konci školního
roku, tedy v červnu, by
ale Kopic rád uspořádal
Rodinný koncert coby 
doprovodný program.
A 3. listopadu, vzhledem
ke 30. výročí sametové
revoluce 1989, Svobodný
koncert, kde by opět za-
hrál Big Band Hudby
Hradní stráže se sólisty. n
Andrea Cerqueirová

Krimifest v Černošicích letos 
vstoupí do 19. ročníku

Součástí Krimifestu jsou i hudební vystoupení
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27. dubna, 20.00
• kolektivní
Halucinace
v hospůdce u Krobiána
vystoupí kladenská kape-
la, která před lety na 
krobiánských prknech
začínala svou 
uměleckou dráhu.
28. dubna, 8.30
• vítání ptačího
zpěvu
sraz účastníků vycházky
je na autobusové zastáv-
ce v Bubovicích, jejich
cesta povede k nedale-
kému, nově zbudované-
mu mokřadu, kde se sta-
nou svědky kroužkování
ptáků a vyslechnou si za-
jímavosti z přírody. 
exkurze je zdarma, prů-
vodcem bude ornitolog
Jaroslav veselý.

ČeRvený ÚJezd
30. dubna, 16.00
• pálení čarodějnic
Bohatý program pro děti,
včetně soutěží, dětské di-
skotéky a špekáčku zdar-
ma, je připraven v restau-
raci sokolovna. Od
20.00 se tu bude konat
diskotéka pro dospělé.

doBřicHovice
25. dubna, 19.30
• expedice Grand
canyon  
ve vinárně zámeckého
sklepení se bude konat
beseda s promítáním.
Jiří Topič provede ná-
vštěvníky akce krajem
pistolníků z divokého zá-
padu, ale i neméně le-
gendárních indiánů.
28. dubna, 16.00
• Bylo... nebylo… 
vernisáž výstavy dět-
ských výtvarných prací
z kurzu výtvarného

kroužku arteradky pro-
běhne na zámku. sou-
částí vernisáže bude
pestrý kulturní program. 

HláSná třeBaň
30. dubna, 17.00
• Svatojánské ohně
O filipojakubské noci se
vždy rozhoří oheň pod
taktovkou sboru místních
dobrovolných hasičů. Na
louce u dolního třebaň-
ského jezu čekají ná-
vštěvníky soutěže, zába-
va, zpěv a čarodějnice.

liBČice nad vlt.
30. dubna, 17.00
• Čarodějnice
Na libčické náplavce se
děti mohou těšit na čaro-
dějné soutěže, opékání
buřtů a pálení čarodějni-
ce. Čarodějnice se bude
tradičně pálit také na lib-
čické plovárně, kde se od
21.00 koná discoparty
s dJ pepinem.

loděnice
28. dubna, 15.00
• o Smolíčkovi,
kůzlátkách
a Budulínkovi
divadlo hračka zahraje
dětem v malém sále kul-
turního zařízení pohádku
O smolíčkovi, kůzlátkách
a Budulínkovi.

neBuŠice
26. dubna, 15.00
• kůlnabend
v Burger Baru hotelu dol-
ce villa vystoupí country
a bluegrass kapely Kůlna-
bend a dobrý struny.
27. dubna, 15.00
• tři medvědi 
a drzá Máša
divadlo bez hranic zahra-
je malým i velkým divá-

kům v atriu mateřské
školy pohádku Tři med-
vědi a drzá Máša. vstup-
né je dobrovolné.

MníŠek pod BRdy
20. dubna, 11.00
• velikonoční veselice
Na nádvoří a v zahradě
zámku bude připraven
rozmanitý program po
celý den. děti uvidí šer-
mířské ukázky a vystou-
pení, prohlédnou 
si nejen souboje 
a potyčky, ale i zbraně
a vybavení šermířů.
v zámku se budou konat
prohlídky a program pro
dospělé a zejména pro
rodiny s dětmi. Bude
otevřeno také Kouzelné
sklepení, výtvarná dílna
i vstup na půdu a do ho-
dinové věže.

28. dubna, 17.00
• povelikonoční
koncert
v kostele sv. václava se
bude konat povelikonoč-
ní koncert duchovní hud-
by v podání Martina
strouhala za doprovodu
Jaroslava Šarouna.

okoř
21. dubna, 10.00
• velikonoční rytířská
slavnost
Na hradu Okoř čekají
návštěvníky velikonoční

trhy, prohlídky hradu, 
vystoupení skupin histo-
rického šermu, tance
a jiné dobové aktivity
a k tomu všemu ještě
jedno velké překvapení.

přední kopanina
30. dubna, 15.00
• Staročeské máje
stavění májky bude 
probíhat za doprovodu
Muziky bez kapelníka na
hokešově náměstí. pak
jsou všichni zváni do re-
staurace u housliček na
grilované sele a od
20.00 na čarodějný bál
pro všechny malé i velké
čarodějnice a jejich do-
provod, na kterém zahra-
je k tanci a poslechu 
pohřební kapela.

Radotín
20. dubna, 9.00
• RunX
letošní sérii běžeckých
závodů odstartuje speci-
ální dvanáctihodinový
běh. startovat se bude
nad dálničním tunelem
u větrací šachty nedaleko
lochkova. Účastníci se
poté vydají na okruh po
slavičím údolí. 

25. dubna, 19.00
• pjér la Šéz
druhé setkání se psycho-
terapeutem, divadelní-
kem, muzikantem a spi-

sovatelem pjér la Šéz,
tentokrát zaměřené na
sny, jejich výklad a vý-
znam, se bude konat
v Kulturním středisku ra-
dotín v domě u Koruny.

Roztoky
25. dubna, 18.30
• večer pro potěšení
literární pořad v Měst-
ské knihovně roztoky
bude sestaven z povídek,
básní, citátů, anekdot,
galantní poezie a výroků
známých osobností.
vstupné je dobrovolné.

Slivenec
27. dubna, 20.00
• květinkový ples
v sále hostince u Bůčka
se bude konat již 
druhý Květinkový ples
s bohatým doprovodným
programem.
30. dubna, 16.00
• Čarodějnice
veřejné pálení čarodějnic
se bude konat ve spor-
tovním areálu TJ aFK sli-
venec. vstup je zdarma.

SRBSko
27. dubna, 9.00
• na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři
sraz na zoologickou vy-
cházku je u vlakového
nádraží v srbsku. Trasa
povede kolem Kubrych-

BuBovice

Pořádáte kulturní 
nebo sportovní akci?
Propagujte svou akci na www.nasregion.cz/akce

inzerce
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Izolace střech, teras, balkónů, zelených střech, bazénů, 
jezírek, jímek, skládek a základů tepelné izolace plochých 

a sedlových střech izolace fasád obklady a dlažby 
dokončovací stavební práce sádrokartonové systémy 

protipožární nátěry krovů vyhřívání okapů a žlabů
w w w. i zo l ace - s t o l z . c z

Karlštejn 357,  mobil: 602 291 893
267 18 Karlštejn  e-mail: info@izolace-stolz.cz

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.:  777 148 506
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tovy boudy a Bubovic-
kých vodopádů k lomu na
Chlumu a zpět do srbska.
exkurze je neplacená,
průvodcem bude zoolog
Jaroslav veselý.

Statenice
30. dubna, 17.00
• Čarodějnice
všechny děti a rodiče se
budou moci vydat na Ča-
rodějnickou stezku, kte-
rá začíná u vchodu do
lesa za statenickou
krčmou. program bude
pokračovat na fotbalo-
vém hřišti opékáním
buřtů a malováním na
obličej. večer k tanci
a poslechu zahraje 
dJ patrik rokl.

SucHdol
30. dubna, 17.00
• Suchdolské
čarodějnice
slet všech čarodějnic
i čarodějů bude na hřišti

za sokolovnou, kde bude
připraven zábavný pro-
gram, muzika, soutěže
pro děti, pálení ohně
a občerstvení.

tucHoMěřice
30. dubna, 17.30
• pálení čarodějnic
Tradiční pálení čaroděj-
nic se koná na fotbalo-
vém hřišti. připraven je
program pro děti, opéká-
ní buřtíků, soutěž o nej-
lepší masku a ve 20.00
bude zapálena vatra.

11. května 
9.00 –14.00
• tuchoměřický 
farmářský trh
přijďte ochutnat a na-
koupit kvalitní produkt
autentické chuti a české-
ho původu. přivítá vás
mimo jiné melodie 
dudáka, točená zmrzlina,
čerstvá káva 
a točené pivo/limo.
www.tuchomerice.eu

27. dubna, 12.30
• Skotsko v Úněticích
skvělé a zábavné skot-
ské odpoledne můžete
zažít na třetím ročníku
Festivalu skotské kultury
v Únětickém pivovaru.
v programu vystoupí 
například kapely 
The Feelgood Mclouds,
Chip&Co., Five leaf 
Clover, ewenay, 
představí se skotští 
dudáci v historickém
keltském podání 
shamaniac, skotský 
ladies step dance
Feidh, ochutnáte haggis
či skotskou whisky.

unHoŠť
27. dubna, 18.00
• unhošťské ozvěny
Festival věnovaný všem
příznivcům folku, blue-
grassu a country můžete
navštívit v unhošťské 
sokolovně.

1. května, 9.00
• nordic walking tour
Na hřišti TJ unhošť vás
zkušení instruktoři naučí
ten správný krok, připra-
ven je i doprovodný pro-
gram. poté se můžete
vydat na vycházku, bě-
hem které si prohlédnete
unhošťské mlýny. v cíli je
připraveno tradiční opé-
kání buřtů. 

zBRaSlav
21. dubna, 14.30
• lidová pašijová hra
před kostelem sv. Jaku-
ba se návštěvníci po
dobu představení stanou
lidem jeruzalémským,
neboť aktéři se vždy po-
hybují přímo mezi nimi.
vstupné je dobrovolné.
24. dubna, 19.30
• Jeppe z Hůrky
v divadle Jana Kašky,
u Malé řeky, uvidíte hru,
která nejen pobaví, ale
možná dá i popud k za-
myšlení.

XX. poBeRounSký
FolkloRní FeStival
StaRoČeSkÉ MáJe
2019

• BEROUN, 
   Barrandovo náměstí 
   – sobota 4. května 
• VINAŘICE u Berouna, 
   náves 
   – sobota 4. května 
• SVINAŘE, areál sokola 
   – sobota 11. května 
• ČERNOŠICE-
   -MOKROPSY, 
   Masopustní náměstí 
   – neděle 12. května 
• ZADNÍ TŘEBAŇ, náves 
   – sobota 18. května 
• LETY u Prahy, náves 
   – sobota 25. května 
• VŠERADICE, u hospody
   – sobota 25. května 
• HLÁSNÁ TŘEBAŇ, 
   náves 
   – sobota 25. května 
• KARLŠTEJN, náměstí 
   – neděle 26. května 
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Únětice

26. 4. 2019 · 19:30 hodin
ZÁMEK ŠTIŘÍN · 500/600 Kč
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P ro Náš REGION před
časem uvedla, že jí

vyhovuje, že do Davle je
to z Prahy autem
30 minut, navíc vlak 
Posázavský pacifik zasta-
vuje v hlavním městě
přímo před domem, kde
žije s manželem. V Davli
relaxuje, plave v řece

a pracuje na zahradě, kde
kdysi býval ovocný sad.
Pro zábavu pěstuje 
maliny, které „rostou
samy“, dýně Hokaido,
z kterých s manželem
„vaří kdeco“. „Manžel
občas poseká trávu, dělá
to hrozně rád a na můj
vkus častěji, než by

musel. Já mám radši 
přírodní trávu, on ja-
kožto Němec to musí 
mít přesně,“ dodala 
v minulosti.

Tradičně nechyběl
sarkasmus

V Divadle u hasičů opět
zaujala diváky nejen zpě-
vem, ale i osobitým břit-
kým humorem.
V sarkastickém duchu
mluvila kupříkladu
o tom, jak když se
v 90. letech vrátila zpět
z Německa, kde vystupo-
vala v televizních pořa-
dech a slavila úspěchy
s programem na zaoceán-
ských lodích, nemohla
v rodné zemi najít práci
zpěvačky – pro některé
byla „příliš stará“, pro jiné

„moc malá“. A tak se roz-
hodla založit gospelový
soubor, kde budou „malí,
velcí, hubení, tlustí,
zdraví i nemocní“. Šlape
jim to už 20 let, kon-
certní sály mají narvané,
nabízejí široký repertoár.
V rámci talkshow vystu-

pují i hosté. Na tom dub-
novém to byli zpěvačka
Bea Albrecht, která osl-
nila publikum šansonem,
herec Jiří Krampol a bý-
valý sportovní novinář,
redaktor, moderátor a ko-
mentátor Jaroslav Suchá-
nek (nejstarší). Ti svá
vyprávění pojali přesně
v duchu Stirské talkshaw
– se sarkasmem hovořili
o stáří, které právě proží-
vají, a na humoru jim tato
etapa života neubrala.
Stirská oznámila, že
oslava 20. výročí její spo-
lupráce s gospelovým
souborem se uskuteční
21. října v Divadle Hyber-
nia, kde bude opět i plno
hostů, například Věra
Martinová nebo Karel
Vágner. n
Andrea Cerqueirová

Zpěvačka Zuzana Stirská nabírá sílu v Davli 
a slaví 20 let spolupráce s gospelovým souborem
Dvacet let společné činnosti letos slaví
Zuzana Stirská se svým souborem.
Uvedla to při talkshow Fine Gospel Time
Party, která se uskutečnila v neděli
7. dubna ve vinohradském Divadle 
u hasičů. Stirská na koncertech často
říká, že díky tomu, že zpívala na zaoceán-
ských lodích, procestovala takřka celý
svět. V současnosti už ale jezdí „jen“ do
Davle, kde na své chatě čerpá síly.

Zuzana Stirska 
a Fine Gospel Time
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Konzervovaná
publicita
Za hrůzných časů
maršála alias „voždě“
alias generalissima
Stalina se vyprávěl
vtip, v němž se občan
přiznává, že se vzhle-
dem k všudypřítom-
nému výskytu Stali-
nova obličeje bojí
otevřít konzervu, aby
z ní „otec národů“ ne-
vyskočil. Existují dnes
nějaké obdoby, tj. per-
sony, jež na nás mo-
hou vyskočit napří-
klad z fazolí? Pod
články na internetu se
objevují nutkavé ko-
mentáře pravděpo-
dobně stále stejných
lidí, majících zběsilou
potřebu se ke všemu
vyjadřovat. Většinou
agresivně (a ano-
nymně) vyklopí hro-
mádku hnoje, na je-
hož hromadě zřejmě
žijí. Vyjevují se však
„ve veřejném pro-
storu“ identifikova-
telní jedinci, kteří nás
oblažují periodickými
moudry? Nepočítám
bulvár, kde již delší
dobu vládne ocelovou
pěstičkou jistá Lucie
(vulgo Lucka) Von-
dráčková. Často se
však můžeme setkat
s dobrozdáními by-
tostí seriózních. Fre-
kventovaně se mezi
nimi (mimo jiné) zje-
vují geolog, psychiatr,
ředitel nakladatelství,
novinář obcující s his-
torií, katolický kněz…
Člověku vrtá hlavou,
zda svá vyjádření mé-
diím cpou, nebo si
o ně tyto kanály říkají.
Výsledkem se však
v součtu stává únavný
„efekt konzerva“.
Jistě, je lepší jejich vy-
mrštění se z vepřo-
vého ve vlastní šťávě
než Stalinovo, ale
trapné to kapánek je.

nářky
starého 
češtináře   

středně těžké sudoku velmi obtížné sudoku 
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V tajence naleznete jeden z Murphyho zákonů. Řešení najdete na www.nasregion.cz v archivu novin v náhledu tohoto čísla.
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Objednejte si 
humoristický
měsíčník Sorry.
www.sorry.cz

Boris Pralovszký
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Ohledně kávy s mlé-
kem jsme oslovili ně-

kolik lékařů, odborníků
na výživu a nutričních te-
rapeutů. A ačkoliv někteří
z nich mají na různá té-
mata různé názory,
v tomto se shodli a hovoří
jedním hlasem.  Káva
s mlékem podle všech ne-
jenže neškodí, ale naopak
prospívá. Káva totiž obsa-
huje pro zdraví prospěšné
antioxidanty, konkrétně

polyfenoly. A studie pro-
kázaly, že je díky mléku
dokáže náš organismus
lépe využít. A to není
všechno. Díky mléku na
nás navíc déle působí
povzbudivé účinky ko-
feinu. Nejsou tak silné
hned po vypití. Ale vydrží
déle. Tedy bez mléka vás
kafe nakopne hned, ale
ne na dlouho. S mlékem
vás nakopne méně, ale na
delší dobu.

Samozřejmě. Někomu
po kávě s mlékem nemusí
být dobře. Jenže. Větši-
nou to nesouvisí s touto
konkrétní kombinací, ale
s tím, že prostě někdo ne-
snáší mléko jako takové,
bez ohledu na to, jestli je
v kávě, nebo samotné.
Pokud se tedy po vypití
kávy s mlékem necítíte
nejlépe, zaměřte se 
na to, jestli netrpíte 
například  nesnášenli-
vostí na laktózu, kafe
v tom bude nevinně. 

Co se týče samotné
kávy, ať už zrnkové,

mleté či rozpustné: při
jejím pražení může vzni-
kat rakovinotvorná látka,
která se jmenuje furan. Ta
ale nijak nesouvisí s mlé-
kem. Naštěstí jde o látku
nestálou, těkavou, a tak si
stačí pamatovat jednodu-
ché pravidlo. Kávu ne-
pijte horkou hned po
uvaření, ale nechte ji
chvíli odstát. Samozřejmě
v nezakryté nádobě.
A také ji vícekrát zamí-
chejte lžičkou. Tak ji nej-
lépe vyženete pryč.
Výzkumy zaznamenaly
nejvíce furanu v kávě

z automatů. Důvodem
může být uzavřený pro-
stor k přípravě a vyšší
poměr kávového prášku
a vody, kdy je nápoj 
méně ředěn. 

Podtrženo. Sečteno.
Nevěřte všemu, co vám
někdo přepošle či nasdílí
třeba na Facebook. Napří-
klad se slovy „Přepošlete
dál, než to smažou“, „Za-
kazovali mi o tom psát,
tak si to teď přečtěte…“.
V takových případech jde
na 99 procent o naprostý
nesmysl, dezinformace
a bludy. A nejde jen
o kafe s mlékem. 
Podobné nesmysly a po-
mluvy šíří určité zájmové
skupiny především před
volbami. Aby nás zmani-
pulovaly pro své cíle. 
Tak jim v tom nepomá-
hejme a podobné bláboly
rovnou házejme do 
koše. Ať už skutečného
nebo virtuálního. n
Mějte se hezky.  
Váš Honza Tuna

Pod dozorem Honzy Tuny
............................................................................................................................

Do kafe mlíko, na rakev víko. Káva
s mlékem může vést k rakovině tlustého
střeva. Vyřadí vám slinivku. Zablokuje
žlučník. Budete mít silné bolesti 
a skončíte nehybní s cukrovkou.
A k tomu všemu se budete nadýmat. 
Tak tato a další tvrzení se poslední dobou
stále více šíří mezi lidmi. Po sociálních
sítích. Na takzvaných alternativních
webech. Mnozí lidé si to přeposílají 
e-mailem. A mají strach. Bojí se, že káva
s mlékem, se smetanou nebo se šlehač-
kou je pomalu zabíjí. A tak jsme se na to
v mém pořadu A DOST! na Stream.cz
společně s odborníky podrobně podívali. 
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Káva s mlékem

www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský portál  
z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory,  
nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže  
z vašeho regionu
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Více na a11.cz/kariera nebo 
pište na pavel.horsky@a11.cz

Přijmeme
inzertního
manažera



14 Kariéra

Obec Tachlovice oznamuje, 
že vypsala výběrové řízení 
na dodavatele stavby 
„Vybudování podkrovních učeben 
v ZŠ Tachlovice“.
Bližší informace jsou na webu obce

www.tachlovice.cz

in
ze

rc
e

in
ze

rc
e

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušenos%
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
� Manažer zakázky
� Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
� Zásahová skupina
� Pěší patrola
� Recepční
� Vrátný/pochůzková činnost
� Strážný/detek$v
� Ostraha objektů
� Ostraha logis$ckých areálů
� Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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www.tachlovice.cz

Přijmeme paní na
PRAVIDELNÝ ÚKLID

KANCELÁŘE V PRAZE 7

Více informací na tel.:
603 239 737

Přijmu 
ZÁMEČNÍKA – vedoucího

Zámečnický mistr pro dílnu 
do výroby na Praze 5.

Důležité: umět dokonale
zámečnické řemeslo,

zodpovědnost, bezúhonnost.
Nabízíme: klidné pracovní

prostředí, 220Kč na hodinu.

Tel.: 777 148 506

ZŠ Hostivice 
U Zámecké zdi 1704, Hostivice

přijme od 1. 9. 2019 

učitele M, TV
(případně TV v aprobaci) 

a učitele 
1.–3. ročníku

Kontakt: info@zs.hostivice.cz
tel. 220 981 137
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Kontakty: 
Komenského nám. 454

263 01 Dobříš
tel./fax: 318 521 216

hterm.dobris@centrum.cz
s.r.o.

Kontakty: 
Dobříč 15
252 25 Jinočany
tel./fax: 257 960 435-6
hterm@centrum.cz

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE A ZIMNÍ ZAHRADY

Zdarma: zaměření, kalkulace, mikroventilace, bezpečnostní kování

TEPELNÁ
ČERPADLA
Vytápění

SOLÁRNÍ
KOLEKTORY

www.solarni-systemy.com

Firma je

4 roky
držitelem ocenění
VIP firma TOSHIBA

Jiří Parkán
tel.: 602 251 255
ul. Mníšecká 1112
252 30 Řevnice
jiri.parkan@seznam.cz

Možnost čerpání 

dotací!
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Kdo „ujíždí“ na folk-
loru, ten si od něj

v květnu neodpočine. 
Na devíti místech pobe-
rounského i podbrdského
kraje – a v Praze na
Kampě k tomu – se 
bude konat jubilejní 
20. ročník festivalu 
Staročeské máje. A že je
na co se těšit! 

Nejdřív „nováčci“. Až
z Kunovic na moravském

Slovácku na máje dorazí
folklorní soubor Lintava.
Vystupovali už v Portu-
galsku, ve Španělsku
i v Řecku, v červenci po-
jedou do Francie. A v so-
botu 4. května je můžete
vidět v Berouně. Slyšet
také – přivezou si cimbá-
lovku. Z východočeských
Slatiňan „přiletí“ dětský
soubor Sejkorky, premi-
éru u Berounky si odbu-

dou i pražský Verpán, Ba-
letní škola Terezie Du-
dové či renomovaná
Taneční škola Betty. Větší
část programu na pražské
Kampě se ponese v alp-
ském „jódlovacím“ duchu
– postarají se o to soubory
z rakouského Hallstattu.

Po mnoha letech se na
poberounský festival
vrátí mělničtí Jarošovci či
benešovský Benešáček,
z Mostu si to k Berounce
zamíří Krušnohorská du-
dácká muzika. Přijede
např. Moták, Mateník, Vr-
bina, Modřenec, Praš-
těnka, Krušpánek,
„domácí barvy“ budou
mj. hájit Notičky, Klíček,
Proměny, Pramínek, Tře-
husk, pravověrné dechov-
káře jistojistě potěší
jihočeská Netolička,
chodská Domažličanka
i 12 Plzeň.

A k tomu několik pě-
veckých sborů, vystou-
pení dětí z mateřských
i základních škol, prů-
vody krojovaných účast-
níků, pobožnosti,
jarmarky, ceremoniály
žádání o právo, česká
i moravská beseda, kácení
májek, večerní zábavy,
posezení s muzikou.

Více na http://maje.na-
senoviny.net n  red

Na máje „přiletí“ Sejkorky, dorazí
soubory z Moravy i Rakouska 

Slavnostní rozloučení se zimou neboli Slavnosti
Morany se letos konaly v sobotu 6. dubna v Parku
Berounka v Černošicích. Odborná porota vybírala
z 13 soutěžících figurín Moran, z nichž nakonec 
vybrala jako nejhezčí Moranu z dětského klubu 
Vonoklásek ve Vonoklasech.

druhé místo si vybojovala figurína, kterou vyráběly děti
z družiny ze Základní školy Černošice. Odměnu za třetí
místo si odnesli zástupci černošického mateřského 
centra Mraveniště.
letošní rozloučení se zimou provázelo teplé a slunečné
počasí, příjemná atmosféra a velká návštěvnost – během
odpoledne se tu vystřídalo přes tisíc lidí. Ti se mohli
nejen pokochat pohledem na krásné výtvory Moran, ale
také si poslechnout bohatý kulturní program, vyrobit 
Moranu, podívat se na hasičskou techniku nebo hlasovat
o nejkrásnější Moranu.
Obrovský zájem vzbudila volba nejkrásnější Morany
z pohledu návštěvníků. Celkem hlasovalo 530 lidí, z toho
přesně polovina (265) dospělých a polovina dětí. 
vítězná divácká Morana z družiny černošické základní
školy se líbila 151 návštěvníkům.
pořádající dOBNeT, z. s., a Balon klub Karlštejn děkují
všem zúčastněným za skvělou atmosféru při letošním 
vítání jara. n Lucie Hochmalová

Na Slavnostech Morany
zvítězily Vonoklasy

Zbývá doladit poslední detaily, jinak už
je program poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje hotový. V kraji
kolem dolního toku řeky Berounky
a pod brdskými Hřebeny se bude konat
už podvacáté.

Vystoupení v Zadní Třebani
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Vítězná morana Morana z Černošic
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