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města Středočeského kraje, z celkového počtu 26 nominovaných, se do-
staly před Benešov v soutěži Město pro byznys 2010. Benešov ustoupil z
loňského místa na samém vrcholu, ale i tak je podle tohoto průzkumu
čtvrtým nejlepším místem pro podnikání v našem kraji. (fum)

Ahoj léto, ahoj prázdniny
Sport, koupání a především zapomenout na školu. To je cílem všech dětských táborů
MARTINA KŘEČKOVÁ

Benešovsko – Jeden den vy-
svědčení a druhý? Tradá na
letní tábor! Takový byl itine-
rář zhruba stovky dětí, kteří
tráví prvních čtrnáct dní le-
tošního dvouměsíčního volna
v táborové osadě Miličín.

„Dá se říct, že sem jezdí stá-
le stejná parta dětí i dospě-
lých. Vedoucí se takřka ne-
mění a děti, maximálně tak,
že kamarád řekne kamará-
dovi. Jestli dobře počítám,
tak letos jsme tu už po pat-
nácté“ řekl Jiří Mikovec, v
jedné osobě hospodář, mluv-
čí a technik.

Podle jeho slov, vymyslí
každý rok dospělé osazenstvo
dětské kempu téma celotábo-
rové hry, od kterého se potom
odvíjí celý pobyt. Ať už se
jedná o hry, vědomostní sou-
těže nebo oblečení. Letošní
má název doba kamenná.

„Protože máme děti rozdě-
lené do oddílů podle věku a
pohlaví, při soutěžích by ty
starší převálcovaly ty mlad-
ší. Proto při plnění úkolů ce-
lotáborové hry děláme smí-
šená družstva. Malí, velcí,
chlapci, děvčata. Jednoduše
tak, aby byly síly vyrovnané.

A aby se děti rozeznaly, mají
různobarevná trička,“ dodal
Jirka.

Ani v druhém navštíveném
táboře u Miličína nemají jeho
nezletilí obyvatelé o zážitky
nouzi. I tady mají vedoucí je-
den cíl. Pobavit svěřené ne-
vybouřené městské ratolesti.

„První čtrnáctidenní tur-
nus jsou tu indiáni z Miličína,
druhý bude Avatar a třetí pak
zaměřený na sci–fi,“ vysvětli-
la Alena Zradičková, ředitel-
ka Městského domu dětí a
mládeže Čelákovice, jakým
směrem se budou ubírat
prázdniny dětí z okresu
Praha–východ. Louka upro-
střed lesa, šest chatek a něko-
lik stanů s podsadou. To je
dvoutýdenní, romantický
domov pro téměř padesát dětí
a několik dospělých.

„Před chvílí jsme se vrátili z
obchůzky okolí, hledali jsme
vhodné prostředí na vybudo-
vání obřadního místa. Odpo-
ledne ještě postavíme dvace-
timetrové týpý,“ vysvětlila
hlavní vedoucí Naďa Pokor-
ná, která jezdí k Miličínu od
samého začátku. A to je od
roku devadesát pět.

Výborné vztahy s obecním
úřadem jsou také jedním z

důvodů, proč se lidé do příro-
dy České Sibiře tak rádi vra-
cejí.

Hry, koupání a bezstarostný
letní pobyt. Tomu předchází
ale spousta práce a povinnos-
tí. Jednou je dodržování hygi-
enických pravidel.

„Tábory mají ohlašovací
povinnost, pokud mají více,
než třicet dětí a pobyt v nich je
delší, než pět dní. Ty se musí
ohlásit měsíc předem,“ řekla

Blanka Kučerová vedoucí od-
dělení hygieny dětí a mla-
distvých Krajské hygienické
stanice Benešov.

Pracovníci stanice jezdí na
namátkové kontroly po let-
ních táborech v celém okrese.

„Snažíme se, abychom tak
padesát procent táborů bě-
hem dvou měsíců viděli. Víc
je téměř nemožné časově a
technicky zvládnout,“ dodala
vedoucí pracovnice.
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Jedny transparenty zmizely, objeví se další. Ještě jsme
si ani nestačili odpočinout a blíží se další volby. Tentokrát
na komunální úrovni.

Znovu se na nás budou prostřednictvím reklam usmívat
politici. A opět to bude stát peníze.

Nastává tedy další čas slibů. „Pokud mě zvolíte, dokon-
čím, co jsem v minulém období nestihl,“ zazní z nejedné
radnice. Opravdu?

My voliči tak máme v hlavách pořádné dilema. Zvolit
stávající osazenstvo radnic a čekat jestli sliby dostanou
reálné obrysy nebo vybrat do vedení měst a obcí nováčky,
kteří zkusí předvést, co všechno v nich je.

Víte už komu dáte svůj hlas? Já ještě ne. Věřím, že do
října kandidáti nebudou poskytovat volební hesla pouze z
bilboardů.

Chci slyšet, co je špatně, co se s tím dá dělat. Ne však
sliby, ale fakta.

Také bych si přál, aby v říjnu šel volit každý. Neustále
si v ulicích měst na něco stěžujeme. Vyberme si tedy svoji
cestu. Zvolme svého favorita. Ať si nakonec můžeme říct
„To jsem vybral dobře, máme novou silnici,“ nebo „To
jsem tomu dal, teď máme dražší vodu.“

Prosperita měst je věcí vedení. Zodpovědnost ale začíná
u nás, voličů. Tak tedy, vybírejme. martin.fulin@denik.cz

BITVU O BROD PROVÁZELO TROPICKÉ VEDRO

ZBOŘENÝ KOSTELEC. Už jedenáctou Bitvu o brod připravili na začátek prodlouženého víkendu organizátoři z Řádu rytířů bílého kříže.
Zbrojnoše při bitvě zmáhala nejen váha výzbroje a výstroje, ale k pohodě jim nepřispělo ani velké horko. Lépe na tom byli ti, kteří se v rámci
scénáře válečné vřavy brodili řekou. Diváků přišlo na levý břeh Sázavy možná i kvůli počasí o něco méně, než při předešlých ročnících. Přes-
to jim na dvě stovky středověkých vojáků předvedlo dokonalou ukázku bojů ve středověku. Zápletka byla tentokrát věnovaná boji kališníků
proti sobě navzájem. V neděli program pod zříceninou hradu Kostelce pokračoval další, ten-
tokrát pohádko. Bitva o brod ve Zbořeném Kostelci tak měla poprvé program rozložený do
dvou dnů. Foto:Deník/ Zdeněk Kellner

SLOUPEK MARTINA FULÍNA

Přelepte transparenty,
další volby se blíží

ANKETA: Jak se vám líbí v táborové osadě u Miličína?

Dominika Slanařová
Kutná Hora

Jsem tady již po čtvrté.
Dostala jsem se sem
přes svého strejdu spo-
lu se svou kamarád-
kou. Nejvíce se těším
na první diskotéku.
Baví mě tu hlavně tá-
borové hry.

Jiří Kemr
Slaný

Na tento tábor mě po-
zvala má teta. Chtěla,
abych si to tu vyzkou-
šel. Letos tu jsem již
čtvrtým rokem. Nejví-
ce se těším na celotábo-
rové hry, které mě vždy
baví.

Jan Paiskr
Kladno

Táborů se účastním od
roku 1995. Jsem tu jako
vedoucí. Nejvíce se mi
líbí práce s dětmi a ko-
lektiv, který tady spo-
lečně máme. Je to pro
mě zpestření dovolené
a odreagování.

Vlastislav Boček
Kladno

Jezdím sem asi 15 let.
Rozhodl jsem se kdysi
kvůli naší sportovní
vedoucí. Baví mě tu
všechno, nejvíc ze vše-
ho dělat kraviny. Tady
se vyblbnu a doma pak
nezlobím.

Kateřina Melichová
Praha

Jsem tu druhým
rokem. Dostala jsem se
sem přes mou kama-
rádku. Baví mě tu tá-
borové hry, které pro
nás vedoucí připravují.
Líbí se mi tu, mám tu
spoustu přátel. (mrv)

Ptejte se do čtvrtka 8. července do 11 hodin

Martinem TYSLEM

s keramikem, ochotníkem
a chovatelem koz

Martin Tysl se narodil v Praze v roce 1959. V současnosti žije spo-
lečně s přítelkyní Míšou obklopen zvířátky v Bukové Lhotě neda-
leko Benešova. Keramikem se vyučil ve Škole umělecké výroby v
Praze a pozdější řemeslnou praxi trávil v ateliéru bratří Davidů.
Jeho koníčkem je ochotnické divadlo, patří proto k oporám
týneckého divadelního souboru Habaděj. Považuje se za životního
optimistu a upřednostňuje přírodní styl života. Nedávno se
účastnil svými výrobky na putovní astrologické výstavě, kde
představil veřejnosti keramiku s astrologickými dekory. Dalším
koníčkem Martina Tysla je cvičení jógy, které mu dodává energii
a životní pohodu. V poslední době si jej zvou organizátoři z ne-
ziskových organizací, aby své praktické zkušenosti z výroby pře-
dal i dětem nebo lidem s mentálním nebo fyzickým handicapem.

www.benesovsky.denik.cz

Více fotografií najdete na:
benesovsky.denik.cz/multimedia

V přírodním amfiteátru zazní opera
Konopiště – Milovníci hudby a divadla zhlédnou v so-
botu v přírodním divadle na Konopišti světoznámou
Smetanovu operu Prodaná nevěsta. Město Benešov tak
navazuje na loňské představení Dvořákovy Rusalky a
snaží se v konopišťském amfiteátru vybudovat zají-
mavou tradici. Diváci se můžou těšit na známé tváře,
jako například držitele cen Thalie Luďka Vela a Danu
Burešovou v rolích Kecala a Mařenky. Představitelem
Jeníka se stane Tomáš Černý a Vaška ztvární Jaroslav
Březina. Program odstartuje už v 18 hodin, aby operu
mohli navštívit i rodiče se svými ratolestmi. (fum)

MAMUTÍ FOTBAL. Jedna ze sportovních aktivit, která má navodit atmo-
sféru pravěku na táboře u Miličína. Foto:Deník/Martina Křečková

AIDA. Na Konopišti se také hrála Verdiho slavná opera, která měla
premiéru při otevření Suezského průplavu. Foto:Deník/Zdeněk Kellner

Divadelní léto nabídne další pohádku
Jemniště – Další pohádku ze série Divadelního léta
uvidí v pátek publikum na zámku Jemniště. Divadlo Já
to jsem tentokrát divákům zahraje představení Králov-
ská moudrost. Začátek je v 19 hodin. (fum)
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