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Jak letos vyrazit na vodu
● Parní vlaky se rozjíždějí
●

Hvězdárna Ondřejov
● Památky u Sázavy
●

DO NAŠEHO
TÝMU
HLEDÁME:
Staňte se součástí týmu
naší společnosti,
která provozuje
ekonomicky stabilní
a moderní zdravotnické
zařízení typu LDN.

SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
Příbram – Dobříš – MASARYKOVO
SANATORIUM a zpět

LÉKAŘE MIN. S ATESTACÍ I. STUPNĚ NEBO KMENEM

Nabízíme:
+ mzdu 87 000 Kč, včetně
pravidelných měsíčních
odměn,

ZDRAVOTNÍ

+ 5 týdnů dovolené,
+ výborné dopravní spojení
z Příbrami a Prahy,

+ nástup a výše úvazku dle
dohody,
+ další
y

SESTRY / ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY

Nabízíme:
+ základní mzdu 35 000 Kč,
+ 26 dní dovolené,

+ reálná možnost kariérního
růstu,

+ další

y

FYZIOTERAPEUTY NA LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE

Nabízíme:
+ základní mzdu 30 000 Kč,
+ 26 dní dovolené,

+ reálná možnost
kariérního růstu,

+ další

y

SANITÁŘE / SANITÁŘKY

Nabízíme:
+ mzdu 23 500 Kč,
+ 26 dní dovolené,
+ k přijetí postačuje základní vzdělání,

+ pokud nemáte sanitářský
kurz, přijmeme Vás na pozici pomocného pracovníka ve zdravotnictví a Vaši
účast v sanitářském kurzu

zajistíme na naše náklady
(po dobu kurzu – cca
5 týdnů, budete dostávat
plnou náhradu mzdy),
+ další
y

DALŠÍ BENEFITY PRO VŠECHNY POZICE:
+ závodní stravování,
+ pravidelné mimořádné
odměny,
+ poukázky Flexi Pass,

+ karta Multisport,
+ příspěvek na penzijní/
životní pojištění,
+ permanentka ZOO Praha,

+ možnost bezúročné
půjčky,
+ svoz zaměstnanců z Příbrami, Dobříše a zpět

Bližší informace podá Bc. Zuzana Kremrová, tel. 318 541 217 nebo info@medi-help.cz

MASARYKOVO SANATORIUM DOBŘÍŠ
MEDI HELP spol. s r. o. | Na Čihadlech 833, 263 01 Dobříš
telefon: 318 541 211 | e-mail: info@medi-help.cz

www.medi-help.cz

POSÁZAVÍ
OBLÍBENÝ PACIFIK VYRÁŽÍ
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Posázaví bylo vždy jedním z hlavních cílů
výletníků milujících parní lokomotivy. Vlak
letos poprvé vyjede v sobotu 12. června na
okružní výlet do oblasti dolního Posázaví a
Ladova kraje, s možností navštívit Týnec
nad Sázavou.

Speciální stezku pro milovníky chůze naboso otevřou už v neděli 20. června na louce
u Přírodního divadla na Konopišti. Na upraveném místě vznikl nový zážitkový prostor
pro rodiny s dětmi. V budoucích plánech
figuruje i piknikové místo.

Největší zájem o outdoorové vybavení
mají sportovci tradičně při červencových
svátcích. Na řeku Sázavu si mohou troufnout i vodáci, kteří jsou v tomto odvětví
začátečníky. Odborníci pro ně na úvod
doporučují snadnější úseky.

Hvězdárna Ondřejov nabídne prohlídky
pro veřejnost nejspíš od prázdnin, nepřetržitě přístupný je park. Hvězdárna je sídlem
Astronomického ústavu Akademie věd
České republiky a může se pochlubit největším českým dalekohledem.

Farní muzeum v obci Kondrac je v republice ojedinělé. Návštěvníci se přenesou na
faru z přelomu 19. a 20. století. Za povšimnutí stojí i kostel sv. Bartoloměje. Na faře je
zachován autentický interiér z přelomu
19. a 20. století i dobová márnice.

Letní kino ve Stříbrné Skalici je oblíbeným
místem populární kapely Olympic.
Frontman Petr Janda v obci žije a letos
tam s kolegy vystoupí 10. července.
Foto na obálce: Libor Sváček

FOTO: PETR TOPIČ, MAFRA
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Rekreační areál
Sázavský ostrov
Rekreační areál Sázavský ostrov se nachází ve městě Sázava v krásné krajině Středního Posázaví, pouhých 45km od Prahy (exit 34 z dálnice D1).
Na Sázavském ostrově můžete využít ubytování
v romantických mobilních domcích, plně vybavených prostorných apartmánech, hotelových pokojích na Hotelu Sázavský ostrov, který je cca 100m od
areálu a samozřejmě také ve vlastních stanech, pro
které je připraveno přes 60 tisíc metrů čtverečních
plochy a moderní sociální zázemí.
Na oběd si můžete zajít do stylové restaurace Sázavská taverna s krbem uprostřed nebo do naší útulné
menší restaurace Vagón. V letních měsících je také

k dispozici Plážový bar přímo u řeky, kde pivo a grilovaná klobása chutná nejlépe.
Pro nejmenší návštěvníky je připravena spousta
houpaček a prolézaček, dále velké dětské hřiště
s pirátskou lodí a hlavně obří trampolína, ze které
nebudou chtít odejít. Dospělí si můžou zahrát fotbal, volejbal nebo nohejbal, ping-pong a ruské kuželky, pétanque a badminton, případně si udělat
romantickou projížďku na pramicích nebo koloběžkách. Ve spolupráci s partnery je samozřejmě možné také vyrazit na výlet na lodích – proti proudu vyjedete legendárním Posázavským Pacifikem a dolů
už pádlujete po řece třeba na kánoích nebo raftech.

Blízké okolí nabízí zajímavé výlety – zámek Konopiště, Hrad Český Šternberk, Sázavský klášter,
Huť František nebo Pivovar Kácov jsou jen nejznámější z nich. Celé okolí řeky Sázavy je plné romantických zákoutí s chatičkami a hospůdkami,
které můžete objevovat při pěších výletech nebo
na kole.
Pobyt na Sázavském ostrově je určitě vhodný jak
pro jednotlivce s rodinami, tak pro organizované
skupiny, firemní akce, svatby či různá sportovní
soustředění. Ať patříte k jakékoli skupině, svůj čas
tady u řeky Sázavy si určitě užijete a rádi se sem
budete vracet.
http://kempsazava.cz/
tel. recepce: 702 030 263
tel. restaurace: 702 029 934
email: ubytovani@kempsazava.cz
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Posázaví objevené po
Legendární
Posázavský Pacifik
v minulém roce oslavil
už 120. výročí.
Atraktivní program
má trať připravený
i pro letošní léto.
TEXT: PETR PROCHÁZKA
FOTO: JIŘÍ KOŤÁTKO A TOMÁŠ KRIST, MAFRA

P

omyslná brána do Posázaví se
dá odemknout nejen na řece,
ale také na kolejích. Region
vyhledávaný dovolenkáři a
výletníky totiž nabízí raritu,
která už je řadu let vyhlášenou atrakcí
nejen pro vášnivé milovníky vlaků.
Posázavský Pacifik.
Jakmile došlo k rozvolňování přísných
koronavirových opatření, začal se okamžitě aktualizovat jízdní řád téhle ojedinělé lokálky.
Vlak nazvaný „Párou Posázavím“ tak
poprvé z Prahy vyjede už v sobotu 12.
června. Cílem je okružní výlet do oblasti
dolního Posázaví a Ladova kraje s možností navštívit Týnec nad Sázavou.
Historická souprava pojede po jedné z
nejkrásnějších tratí, romantickým krajem kolem řek Vltavy a Sázavy, které za

první republiky dali trampové název
Posázavský Pacifik, který se zachoval
dodnes. Než se souprava vydá na další
cestu, budou mít cestující dostatek času
prohlédnout si město Týnec nad Sázavou a jeho památky.
Navštívit lze například městské muzeum s expozicí týnecké kameniny, hrad s
vyhlídkou ze strážní věže anebo se jen
tak projít podél bublající řeky Sázavy.
„Velmi mě těší, že můžeme i v letošním roce znovu nabídnout nejen fanouškům železnice jedinečný a nezapomenutelný zážitek z jízdy historickými vlaky.
Vagony budou taženy parní lokomotivou
434.2186 přezdívanou Čtyřkolák, jejíž
výroba započala již na konci 19. století.
Soupravu doplní historické osobní vozy
a chybět nebude ani restaurační vůz s
občerstvením,“ prozradil ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Praze
Jakub Goliáš.
VŽDY JEDEN VÍKEND V MĚSÍCI
Jízdy s parní lokomotivou jsou naplánovány vždy na jeden víkend v měsíci, a to
od června do října.
„Tradičně se těší obrovskému zájmu,
doporučuji tedy všem cestujícím využít
možnosti nákupu jízdenek v předprodeji,“ podotkl Goliáš.
Proč je legendární Posázavský Pacifik
mezi veřejností tak moc oblíbený?
Tak například trať přes Vrané nad Vltavou do Čerčan hojně využívají trampové
a výletníci. Příjemné je sledovat mohutný tok Vltavy i romantický kaňon Sázavy.

PRVNÍ VÝPRAVA
Historická souprava pojede v
sobotu 12. června po jedné z nejkrásnějších českých lokálek,
romantickým krajem kolem řeky
Vltavy a Sázavy, které za první
republiky dali trampové název
Posázavský Pacifik, který jí zůstal
dodnes. Než se vlak vydá na další
cestu, budou mít cestující dostatek času prohlédnout si město
Týnec nad Sázavou a jeho památky, třeba hrad s vyhlídkou ze
strážní věže.

Projede se nespočet tunelů a také nejvyšší železniční viadukt v republice. Kamenný viadukt Žampach se sedmi oblouky,
jehož délka dosahuje 110 metrů a stojí 41
metrů nad údolím Kocour, je největší raritou Posázavského Pacifiku a patří mezi
nejvyšší kamenné mosty v Evropě.
Historie Posázavského Pacifiku či
podle dnešního značení tratě 210 se začala psát s blížícím se koncem 19. století.
Terén podél Vltavy a Sázavy byl tak náročný, že si v ničem nezadal s alpskými železnicemi.
Zajímavostí je i to, že na konci druhé
světové války byla doprava na trati zastavena, protože Němci v tunelech mezi Vraným a Jílovým začali vyrábět díly pro
letecký průmysl.
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kolejích
Poválečná léta se nesla ve znamení návratu trampů k Sázavě. Podle vyprávění byly
víkendové vlaky někdy tak nacpané, že
cestující jezdili dokonce i na střeše vagonů.
V dnešní době už nic podobného není
možné, i když by se jistě dobrodruzi
našli. I bez nich ale mašina potěší fůru
nadšenců.
„Cestování nostalgickými vlaky, krásnou přírodou Středočeského kraje, bude
jistě nevšedním zážitkem nejen pro nadšence železnice, ale pro všechny, kteří si
budou chtít zpestřit léto a užít si pohodový výlet za zajímavými místy nejen v
Posázaví,“ vzkazuje Petr Borecký, radní
Středočeského kraje pro oblast veřejné
dopravy.
Poutavé železniční zážitky v létě nabídne i Kolínská řepařská drážka či možnost
svézt se parním vlakem také po takzvané
Kolešovce. Historický vlak proveze cestující po trati podél chmelnic mezi Lužnou
u Rakovníka a Kolešovicemi.
INZERCE

VYRÁŽÍME Z PRAHY VLAK „PÁROU POSÁZAVÍM“ VYJEDE POPRVÉ V SOBOTU 12. ČERVNA Z PRAHY.
NABÍDNE I POHLED NA KAMENNÝ VIADUKT ŽAMPACH SE SEDMI OBLOUKY (STRANA VLEVO).

Kácov láká
na dobré pivo
i pěkný zámek
Městečko je hlavně v létě vyhledávaným centrem
turistů, vodáků či cyklistů. Návštěvníci dostávají
pestrou nabídku pro využití volného času.

K

ácov je malebné městečko ve
středním Posázaví, rozprostírající se na obou březích řeky
Sázavy, které je hojně navštěvováno vodáky, turisty i cyklisty.
Do Kácova se dostanete po dálnici D1,
sjedete na 49. kilometru a dáte se směrem na Kolín. Můžete také přijet Posázavským motoráčkem od Čerčan nebo od
Světlé nad Sázavou, romantickou krajinou obklopující řeku Sázavu.
Jste-li vodák, připlujete po řece Sázavě
k jezu a můžete přenocovat v kempu
U kouzelníka a dát si v kácovském pivovaru Hubertus, výborné nefiltrované pivo.
Nebo plout k železnému mostu a přenocovat v ubytovně Bisportu, kde je pro vás
připraveno výborné občerstvení.
Turisté se mohou zdržet v Kácově
několik dní. Najdou ubytování v pivovaru Hubertus, v hotelu Kácov, ve Sporthotelu nebo v letovisku Chobot.
Během svého pobytu mohou zajít do

půjčovny lodiček a svézt se na pramici
romantickými zákoutími nad jezem, projít si naučnou stezku Okolím Kácova, kterou lemují naučné tabule. Její délka je 12
kilometrů. Lze na ni nastoupit u vlakové
zastávky, celou ji projít a ukončit ji u vlakového nádraží. Pokud budete mít čas a
chuť, můžete vystoupat u ubytovny Bisportu na Čertovu vyhlídku, kde vás čeká
nádherný výhled na Kácov.
Městečko Kácov má zajímavou historii. První zmínka pochází již z roku 1318.
Prvními majiteli kácovského panství byl
ve 14. století rod Černčických. V minulosti zde stála dvě lidská sídliště; jedno na
levém břehu řeky Sázavy, proti proudu
řeky asi 800 metrů vzdáleného od dnešního zámku, kde stávala tvrz Pustý hrad.
Druhá tvrz stávala na místě dnešního
zámku. Postupnými přestavbami se přeměnila na současný barokní zámek.
V současné době probíhá oprava nejznámější památky – kácovského zámku.
Ten byl přestavěn v letech 1727–1733
legendární A. M. Toskánskou a jejím
dvorním architektem V. Špačkem ve
stylu baroka, po vzoru severoitalských
šlechtických sídel. Je dochován v původní podobě.
Na náměstí stojí za povšimnutí také
kácovské sousoší Panny Marie a čtrnácti
svatých pomocníků, které městečku darovala A. M. Toskánská v roce 1736.
Nad náměstím vyniká další nepřehlédnutelná památka, farní chrám Narození
Panny Marie v Kácově. V původním kos-

OPRAVA CHLOUBY BAROKNÍ ZÁMEK JE
DOMINANTOU KÁCOVA. PAMÁTKA Z
OSMNÁCTÉHO STOLETÍ NYNÍ PROCHÁZÍ
REKONSTRUKCÍ. NA DOLNÍM SNÍMKU JE POHLED
NA MALEBNÉ MĚSTEČKO Z OBLÍBENÉ VYHLÍDKY.
2X FOTO: MĚSTO KÁCOV

tele byl již v roce 1360 samostatný farář.
Oltář darovala kostelu A. M. Toskánská a
vyprosila pro něj z římských katakomb
ostatky mučedníka sv. Liberáta.
Za zmínku stojí i Lihovar Kácovka,
který najdete vpravo před kamenným
mostem. Vyrábí se v něm výborné druhy
lihovin a na podzim mošt.
Rodiny s dětmi mohou využít Zahradu
snů, která je otevřená a nachází se nad
kempem Pod mostem.
Milovníci techniky a motocyklů
mohou navštívit Muzeum Jawy od Sázavy, které nabízí nejedno překvapení.
V Kácově se nachází miniarboretum
Iris, jehož majitelka pořádá od jara do
podzimu zajímavé akce včetně komentovaných prohlídek tohoto arboreta.
POUŤ SE ŠNEČÍMI ZÁVODY
Kácov rád přivítá návštěvníky tradiční
kácovské pouti, která se letos bude konat
21. a 22. srpna. Kromě mnoha pouťových
atrakcí a stánků s občerstvením či zbožím můžeme pozvat návštěvníky v sobotu od 18 hodin do místního kostela na
koncert duchovní hudby. V neděli v 10
hodin proběhnou na autobusovém
nádraží tradiční šnečí závody.
V sobotu 11. září se bude na nádvoří
kácovského zámku konat tradiční Posvícenský jarmark, který začne v 10 hodin a
poběží až do 22 hodin. Kromě stánků s
občerstvením a zbožím, především s
místními specialitami a výrobky, si můžete poslechnout vystoupení Uhlířskojanovické kapely, skupiny Re-flex a skupinu
Korebels. Součástí jarmarku jsou tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků, soutěž o nejlepší štrůdl, o nejlepší
sekanou a soutěž v pití kácovského piva.
K tradičním letním zábavám patří
tanec a poslech taneční hudby v půjčovně lodiček. Taneční večery pořádá Sdružení pro rozvoj Kácovska každou druhou
sobotu. K tradičním akcím patří i Kácovský běh, který se letos koná 28. srpna a
startuje z náměstí.
Na
odkazu:
www.rajce.kolopetr.idnes.cz najdete album fotografií z
kácovských akcí. Více informací o městečku najdete na www.kacov.cz.

Bosky po stezce
Na louce u Přírodního divadla Konopiště
se 20. června otevře nová stezka bosých nohou.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ FOTO: JIŘÍ SALIK SLÁMA

S

peciální stezku pro milovníky
chůze naboso otevřou už v neděli 20. června na louce u Přírodního divadla na Konopišti. Zájemci se na ohraničeném chodníku
mohou bosky projít po různých površích
z přírodních materiálů – například po
písku, dřevu, šiškách, kamínkách a
podobně. „Stezka je dlouhá 20 metrů.
Přímo na otevření s dětmi doplníme
ještě dvě pole,“ uvedla Stanislava Vlachová z Kulturního a informačního centra
Benešov s tím, že během dne se chystá i
přednáška fyzioterapeutky. Zároveň se v
okolí uskuteční sedmý ročník charitativního běhu Houmrrun.cz.
Na upraveném místě louky u Přírodního divadla Konopiště po odstranění nevy-

hovujících sudů bývalého objektu Sudové restaurace vznikl zážitkový prostor
pro rodiny s dětmi, který nabídne možnosti edukačních i zábavných programů
z oblasti bosé turistiky a zdravé chůze
naboso. Bosá stezka vznikla v průběhu
loňského října, následovalo její zazimování a nyní se blíží její otevření.
Stezka byla financována z prostředků
dotace v rámci Programu na podporu
informačních center Středočeského
kraje pro rok 2020. Téměř nevyužívané a
zchátralé místo se bude podle finančních možností dále měnit, aby pro
návštěvníky zámeckého parku i dále
vytvářelo příjemný prostor k posezení.
Do budoucna se poblíž stezky plánuje
udělat i piknikové místo s tím, že si
zájemci budou moci v Turistickém informačním centru Konopiště půjčit pikniko-

RŮZNÉ POVRCHY SPECIÁLNÍ STEZKA
PRO MILOVNÍKY CHŮZE NABOSO
MÁ PŘIPRAVENO NĚKOLIK POVRCHŮ,
KTERÉ SI LZE VYZKOUŠET.

vou deku, objednat piknikový koš a s rodinou či přáteli tak strávit příjemné chvíle
na čerstvém vzduchu. Až finanční situace dovolí, chtějí se organizátoři také pustit do renovace laviček a plotu a případně
prodloužit bosostezku. V plánu je i umístění infopanelů k bosé turistice a zdravému životnímu stylu. Rádi by vybudovali i
menší kryté posezení.

INZERCE

V Sázavě, Voticích a Praze Smíchov jsou podnikové
prodejny, kde kromě již zmíněných produktů, najdete i skleněné pekáče, zásobníky na potraviny, konvice
a sklenky na čaj i kávu, dvojstěnné výrobky, kojenecké
lahve nebo třeba formu na bábovku, na kterou nedaly
dopustit už naše
babičky.

S

klárny KAVALIERGLASS, a.s. a značka SIMAX
jsou významnými pojmy nejen na tuzemském trhu, ale především v zahraničí. S tavicí
kapacitou přes 220 tun skla denně je KAVALIERGLASS největším světovým výrobcem produktů z borokřemičitého skla.

Historie společnosti sahá až do roku 1837, kdy sklář
František Kavalír začal s výrobou laboratorního skla
na první Svatoprokopské huti v Sázavě. V průběhu 20.
století byly ve sklárnách modernizovány technologie
a bylo vyvinuto několik typů borokřemičitých skel.
Nejvýznamnější „SIMAX“ byl vynalezen v roce 1954.
Z této skloviny se dodnes vyrábí široký sortiment
varného skla pro domácnost, průmyslového,
laboratorního a technického skla, trubic a průmyslových aparatur. Téměř 95 % produkce je exportováno

do 92 zemí celého světa. V roce 2009 koupil sklárny
p. Otakar Moťka společně se svojí rodinou. Firma zároveň patří i k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.
Více než 180 letá tradice výroby borokřemičitého skla v kombinaci s produktovými inovacemi a investicemi
do výrobních technologií i kapacit
jsou v současné době základním
pilířem úspěchu.
Sklo SIMAX je velmi šetrné k životnímu prostředí a je z ekologického pohledu naprosto
nezávadné. Firma KAVALIERGLASS reaguje i na celosvětovou potřebu snižování užití plastových výrobků
a nově vyvinula kolekci skleněných lahví, doplněnou
o rovná a zahnutá brčka.

Více informací najdete na www.kavalier.cz

V půjčovně

V Bisportu doufají, že Češi budou jako vloni
vyhledávat dovolenou v tuzemsku a o vodáky
nebude nouze. Zamluvit vybavení je potřeba včas.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ

K

do dřív přijde, jede – pokud se
chystáte sjíždět Sázavu, neváhejte se zamluvením lodí a kánoí.
„Každoročně bývají jako první
rozpůjčované červencové státní
svátky, aktuálně na ně máme poslední
volné kánoe,“ říká Lenka Říhová, majitelka outdoorového centra Bisport.

Jakou letos očekáváte vodáckou sezonu?
Sezona na českých řekách je primárně
závislá na počasí a s ním souvisejícím
stavu vody v řece. Sázava je řeka, která
bývá na 95 procentech toku sjízdná celoročně, při sušších měsících mívá méně
vody pouze jednodenní trasa z Týnce nad

NA VODĚ JEDNODUCHÉ ÚSEKY SÁZAVY
HRAVĚ ZVLÁDAJÍ I MLADÍ SPORTOVCI.
SAMOZŘEJMOSTÍ JSOU VESTY.

Sázavou do Pikovic. I z důvodu ovlivnění
cestovního ruchu koronavirem doufáme
a pevně věříme, že Češi budou vyhledávat dovolenou u nás v tuzemsku. Sezonu
proto čekáme hodně podobnou té, co
byla minulý rok. Už teď se těšíme na každého vodáka, který využije našich služeb.
Jak probíhá příprava na léto?
Příprava na další sezonu začíná zhruba v
listopadu, kdy připravujeme nabídku.
Zima je pro nás prostor, kdy můžeme
naše služby posunout o krůček dále.
Občas to jsou i velké kroky. V Kácově
máme vodáckou základnu s hostelem a
během letošní zimy se například povedlo
tam kompletně zrekonstruovat koupelny. Opravdu se ani v zimě nenudíme.

INZERCE

Výlety
s Panem Íčkem

Proč si vybrat SKY ACADEMY?
● Nezapomenutelné pohledy na známá místa
● Trasa vyhlídkového letu dle Vašeho přání

• zúčastnit se může každý
• na výlety můžete vyrazit už dnes
• od 1. července 2021 hledejte na výletech
indicie, které vám pomohou uhodnout heslo
a poté se můžete zúčastnit slosování o ceny
• více informací najdete na
U
VO
www.kyticesvetla.cz
ZA
LÁ

D

A

N

SÁ

ĚT

● Tipy na vyhlídkové lety, které s námi
můžete absolvovat:
hrady Karlštejn, Křivoklát, Orlík, Zvíkov, Žebrák,
Točník, Konopiště, Svatá Hora nebo Povltaví
(Orlík, Kamýk, Slapy, ...), a mnoho dalších
● Létáme 6 dnů v týdnu
(kromě pondělků) včetně svátků z letiště Příbram
● Pilotem na zkoušku – toužíte okusit pocit řízení skutečného letadla?
Není problém - můžete pilotovat reálné letadlo.
Kdo v životě netoužil být pilotem. Vyzkoušet si ten neskutečný pocit
ovládat svůj pohyb v trojrozměrném prostoru a pohledem z ptačí říše
zároveň vidět svět pohledem, který se jen tak každému nenaskytne.

DÁRKOVÉ POUKAZY

www.letecke-sluzby.cz
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Projekt Výlety s Panem Íčkem připravuje
Kulturní zařízení KyTICe ve Světlé nad Sázavou

Kontakt: ● tel.: 724 002 001 ● Po-Ne 9 - 17
e-mail: info@letecke-sluzby.cz
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už se těší na vodáky
Co byste poradila tomu, kdo se chystá
sjíždět Sázavu poprvé?
Vodáků začátečníků máme v naší půjčovně velké množství. Sázava je řeka určená
pro začátečníky a rodiny s dětmi. Nabízí
úseky, kde se začátečníci naučí, jak kanoi
ovládat, aby jela tam, kam chtějí oni, a ne
tam, kam chce kanoe. Vždy na první zkušenost doporučujeme vybrat jednodušší
a kratší trasu. Ideální trasa je například z
Kácova do Českého Šternberka (11 kilometrů dlouhý úsek), případně z Čerčan
do Týnce nad Sázavou (14 kilometrů
dlouhý úsek). Nejdůležitější radou je
nepřecenit své síly a schopnosti. Bezpečnost na vodě je na prvním místě, a proto
pokud si netroufnu jez sjet, raději loď přenesu. Samozřejmostí jsou záchranné
vesty, které vodákům doporučujeme.
Neméně důležitá je i příprava před
samotným sjížděním. S přípravou vodákům hodně pomáhá vodácká stránka
www.vodackanavigace.cz, která ukazuje
aktuální informace o řece, jezech, aktuální sjízdnosti i kempech kolem řeky. Tuto
aplikaci si vodáci mohou stáhnout zdarma i do mobilního telefonu a mají tak
důležité informace stále u sebe.
S jakým předstihem si je potřeba
objednat vybavení a co vše nabízíte?
Vodácké vybavení doporučuji objednávat co nejdříve. Každoročně bývají jako
první rozpůjčované červencové státní
svátky, aktuálně na ně máme poslední
volné kanoe. I další termíny se začínají
rychle vypůjčovat. Kdo dříve zarezervuje,
ten jede. Naše půjčovna nabízí vodácké
výlety jak na kanoích, tak i na raftech.
Vodáci mohou vyrazit na Sázavu na
jeden den, víkend nebo i celý týden.
Všechny informace jsou na našich stránkách www.bisport.cz.
Jak jsou lidé, kteří se na řeku vydávají,
vybaveni informacemi o tom, jak se na
řece chovat?
Vodák od vodáka je jiný. Jsou vodáci,
kteří jsou těmi „pravými“ a umějí se chovat k řece, přírodě, půjčenému vybavení i
lidem, kteří kolem řeky mají chaty. Pak
bohužel na řeku vyrážejí i takoví, kteří si
jedou vodu užít se vším všudy a na okolí
moc nekoukají. Tato skupina nás hodně
mrzí, jak se k okolí chová, ale bohužel

NA SUCHU NA VÍCEDENNÍCH VÝLETECH PŘIJDE
VHOD POVYRAŽENÍ NA KOLOBĚŽKÁCH, KTERÉ
SI LZE TÉŽ V BISPORTU VYPŮJČIT.
2X FOTO: BISPORT

nejsme schopni ji nijak vyfiltrovat. V půjčovně se snažíme všechny hosty informovat o bezpečnosti, chování kolem řeky.
Bohužel někdy to vypadá, jako když házíme hrách na zeď.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
JE NEPŘECENIT SVÉ SÍLY
A SCHOPNOSTI.
BEZPEČNOST NA VODĚ
JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.
Jaký úsek Sázavy je nejoblíbenější?
Nejoblíbenějším úsekem na Sázavě je
trasa z Týnce nad Sázavou do Pikovic.
Jedná se o 16 kilometrů dlouhou trasu,
kterou vodáci zvládnou sjet za 4 až 6
hodin. Tato trasa je při dostatečném vodním stavu plná peřejí, sjízdných jezů,
které si vodáci užívají. Trasa vede moc
hezkou krajinou dolního Posázaví, protéká kolem trampských osad okolo Luka

pod Medníkem. Začínajícími vodáky a
rodinami s dětmi je hodně oblíbená trasa
z Kácova do Českého Šternberku. Jde o
klidnější trasu, kde si každý užije chvíli
pohody. Splutí je dlouhé 11 kilometrů
a zabere 3 až 5 hodin.
Kdo by se chtěl vydat na celý víkend,
máte pro něj tipy na výlety i mimo vodu?
Na víkendové splutí nejvíce vodáků volí
trasu ze Zruče nad Sázavou do Českého
Šternberka s přespáním v Kácově. Tento
úsek nabízí mnoho možností, jak si výlet
„okořenit“ i mimo vodu. Ve Zruči nad
Sázavou je možné navštívit moc hezké
Vodácké muzeum. Při doplutí do Kácova
je možné navštívit místní pivovar, který
pro zájemce nabízí exkurze. Kdo by
neměl dost sportovního vyžití na vodě,
může vyrazit na naučnou stezku kolem
Kácova, kterou je možné absolvovat
pěšky nebo na koloběžkách, které je
možné zapůjčit přímo v naší půjčovně.
Pro milovníky hradů čeká v Českém
Šternberku jeden z jeho pokladů. Vodáci
si nejprve hrad prohlédnou z řeky a po
vrácení vodáckého vybavení mohou vyrazit hrad prozkoumat i zblízka.

Půjčovna lod
í

je naše
srdcovka
Půjčovna lodí s více jak 27 letou tradicí ovlivňuje životy nejen turistů a vodáků,
ale především dvou maminek, které svá srdce rozdělily mezi svou a vodáckou
rodinu. Lenka Říhová i Anička Zímová nastavují v půjčovně lodí na Sázavě nové
trendy. Cílem je především spokojený host, který se do Posázaví rád vrací.
„Když jsem dostala před třemi lety možnost do půjčovny vstoupit jako vlastník,
neváhala jsem ani minutu,“ říká Lenka Říhová, „půjčovnou na Sázavě jsem si
prošla od píky a celý proces byl vlastně vyústěním mé dlouholeté činnosti pro
hosty i zaměstnance.“ „Já to vidím velmi podobně. Mým snem bylo pořídit si
vlastní půjčovnu lodí, a když mě podpořil i manžel, který je vodákem od dětství, nebylo jiné volby,“ sdílí názor Anička Zímová.
„právě ve vzájemné spolupráci vidím veliký
přínos pro naše společné hosty.“

Nová krev a mladistvé pohledy na vodáckou službu, přináší turistům pozitivní změnu, kterou jistě vítají. Z jedné z největších
půjčoven v ČR se stala půjčovna střední,
která je nyní „doma“ pouze na Sázavě ve
Středních Čechách. Mnohému by se mohlo
zdát, že služba trpí ztrátou. Ale to je velmi mylný pohled, jelikož právě soustředění
se na jedno místo s cílením na kvalitu nikoli kvantitu získala půjčovna větší prestiž
a uznání. „Stalo se tak protože jsme nemohli zajistit kvalitu na všech řekách, a to
nás hodně trápilo,“ popisuje rozhodnutí
Lenka, „tady na Sázavě můžeme pružně,
rychle a efektivně reagovat a poskytnout
ten nejlepší servis vodákům, ﬁrmám či školám.“ Na ostatních českých řekách, z kterých se půjčovna před lety stáhla, má partnera, kterého svým hostům doporučuje
a rozvíjí tak kvalitní formu služby, která je
postavená na široké a přátelské spolupráci.
„A není to jen o partnerské půjčovně Dronte, ale snažíme se podporovat a spolupracovat i s ostatními službami na Sázavě jako
jsou bistra a restaurace nebo ubytovací zařízení podnikatelů v Posázaví,“ říká Anička,

Ale teď k Sázavě. Hlavní vodácké základny žluté půjčovny jsou Týnec nad Sázavou
a Kácov. Vodácký výlet si tak mohou hosté
užít od Stvořidel až po Pikovice. Na řece je
devět výdejních nebo sběrných míst, které
lemuje vlaková dráha Posázavského paciﬁku – Stvořidla, Zruč nad Sázavou, Kácov,
Český Šternberk, Sázava, Čerčany, Týnec
nad Sázavou a poslední sběrné místo je
v Pikovicích. Každá základna stojí v dosahu
vlakové zastávky či nádraží a to je zpestření, o které je Sázava daleko lákavější. Vyplout na kánoi či raftu se dá na jeden den,
víkend, či celý týden, volba je jen na vodácích.

užít většího klidu a pohody určitě zvolí jednu z možností splutí ze Zruče nad Sázavou
nebo Kácova. Pro rodiny s dětmi je to přímo ráj na vodě. Bonusem může být návštěva vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou
nebo Pivovaru Hubertus přímo v Kácově.

„V Kácově nabízíme turistům možnost přespání v letos rekonstruovaném hostelu. Myslím, že pro ty, kteří nás již navštívili, budou
naše nové prostory milým překvapením,“
sděluje Anička, „a ty, kteří u nás ještě nebyli, tímto zvu. Dali jsme do toho naše srdce
a jsem pyšná, jak se nám to povedlo. Ochuzeni nebudou ani nocležníci v tábořišti, kteří se letos dočkají nových sprch a sociálního
zázemí, a to je jistě potěší.“
Řeka Sázava nabízí klidnou vodu pro začátečníky a rodiny s dětmi, ale i peřejnaté úseky pro náročnější. Jedním z nich je
nejkrásnější úsek z Týnce do Pikovic. Sice
bývá náročný na vodní stav, ale na jaře či
po deštích je to jeden z nejkrásnějších vodních úseků na českých řekách. Kdo si chce

Jelikož je pravděpodobné, že i toto léto
bude většina Čechů vyhledávat v létě krásy naší země, doporučujeme objednat si
vodácké vybavení s předstihem. Těšíme se
na všechny vodáky, rodiny s dětmi i školní
a ﬁremní skupiny.
www.bisport.cz

OKNO DO NEBE V ONDŘEJOVSKÉ
OBSERVATOŘI JE INSTALOVÁN
DVOUMETROVÝ ZRCADLOVÝ
DALEKOHLED, NEJVĚTŠÍ SVÉHO
DRUHU V ČESKU.
FOTO: HVĚZDÁRNA ONDŘEJOV

Mají i největší
dalekohled
TEXT: EVA JAROŠOVÁ

R

oku 1898 zakoupil Josef Jan
Frič, továrník v Praze, u městečka Ondřejov na vrchu Manda
pozemek pro vědecké účely a
na něm vybudoval soukromou
hvězdárnu. Stojí tam dodnes a je sídlem
Astronomického ústavu Akademie věd
České republiky. Ač se jedná o vědeckou
instituci, je přístupná veřejnosti a za
návštěvu rozhodně stojí.
„Vesmír zde pozorujeme největším
dalekohledem u nás – Perkův teleskop
má průměr zrcadlového objektivu 2
metry, ohniskovou vzdálenost 64 metrů,
délku tubusu asi 10 metrů, a když se
otáčí za hvězdami, pohybuje se více jak
80 tun. Takže si můžeme v kopuli o průměru 21 metrů a hmotnosti 195 tun představit něco jako autobus,“ přiblížil Pavel
Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.
Připomněl, že tam pracuje i Sluneční
oddělení, které je známé předpověďmi
sluneční aktivity, a také Oddělení meziplanetární hmoty provozující nejpřesnější bolidovou síť kamer na světě určenou
k záznamům jasných meteorů – bolidů.
Historické kopule hvězdárny z počátku minulého století slouží v současné

době jako muzea a k pozorování mimořádných nebeských úkazů. „Ve verandě
muzea Vojtěcha Šafaříka je umístěn
tubus Fričova dalekohledu, jehož optika,
více než 150 let stará, slouží dále ve Slunečním oddělení k pozorování slunečních skvrn. Jsou zde též vystaveny přístroje vyrobené převážně Josefem Janem Fričem a dobové fotografie ze stavby
hvězdárny. Ta je koncipována jako arboretum se vzácnými keři a dřevinami,“
uvedl Pavel Suchan.
Park hvězdárny je otevřen nepřetržitě.
Hvězdárna pak běžně od května do září
každou sobotu, neděli a státní svátek v
10, 13 a 16 hodin, kdy se konají prohlídky
pro veřejnost s průvodcem. Nyní je kvůli
vládním opatřením zavřená, otevře pravděpodobně na prázdniny.
Aktuální informace je třeba ověřit na
webu www.asu.cas.cz. Zájemci se podívají do historických kopulí původní Fričovy
hvězdárny, projdou hvězdárnou a dostanou se i na návštěvnickou galerii, kde
uvidí největší český dalekohled.
Hvězdárna pořádá v průběhu roku i
mnoho akcí pro veřejnost zdarma, především jsou to tradiční květnové dny otevřených dveří nebo Evropská noc vědců –
letos se bude konat 24. září. Ale také to

Hvězdárna Ondřejov
nabídne prohlídky pro
veřejnost nejspíš od
prázdnin, nepřetržitě
přístupný je park.
jsou pozorování mimořádných astronomických úkazů, letos to bude například
pozorování maxima meteorického roje
Perseidy v noci z 12. na 13. srpna.
V ČERVENCI SE VYTRATÍ MARS
O prázdninách můžeme na obloze pozorovat několik zajímavých úkazů. Během
července se z naší oblohy sice na delší
dobu vytratí Mars, další opozice, tedy
období vynikající viditelnosti rudé planety, se dočkáme až ke konci roku 2022, ale
na večerní obloze zůstává Venuše nad
západním obzorem. „Planety Jupiter a
Saturn můžeme o prázdninách pozorovat po celou noc, v srpnu se obě dostanou do opozice se Sluncem a také do nejmenší vzdálenosti od Země,“ přiblížil
Pavel Suchan.
Upozornil, že na začátku července se
Země každoročně dostává do největší
vzdálenosti od Slunce. Letos k tomu
dojde v nejzazším datu, tedy 6. července.
V 00.00 hodin SELČ nás bude od Slunce dělit 152 100 532 km. Je to největší
vzdálenost od Slunce, ve které se ocitáme na následujících 11 let. Dále od Slunce se Země dostane až 5. července 2032,
kdy budou geometrické středy naší planety a Slunce vzdáleny 152 103 783 km.
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Domov Zdeňka Sternberga
byl na hradě Český Šternberk
Šlechtickému rodu
se znárodněný hrad vrátil
po sametové revoluci
v zanedbaném stavu. Cesta
k nápravě byla náročná
a ekonomicky nákladná.

RYTÍŘSKÝ SÁL ZDENĚK STERNBERG
S VELKOU PEČLIVOSTÍ OSOBNĚ VYBÍRAL
PRŮVODCE, TAK ABY NENUDILI.

L

etos v létě by se Zdeněk Sternberg dožil 98 let. Když v lednu
zemřel, mnozí na něj vzpomínali
s respektem a úctou, byť ho znali
jen z televizních či jiných mediálních vystoupení.
V kondolencích nejčastěji zmiňovali,
že byl opravdovým šlechticem, přirozenou autoritou a noblesním člověkem. Ti,
kteří ho znali osobně, dodávali, že byl laskavý a měl velký smysl pro humor. Prakticky každý si ho spojoval s hradem
Český Šternberk, který sternberský rod
vlastní už od jeho založení před 780 lety.
Zdeněk Sternberg se na hradě v Českém Šternberku nenarodil, ale žil v něm
od prvních dnů svého života. Strávil zde
se svými osmi sourozenci radostné dětství plné dovádivých a dobrodružných
her i přísné výchovy odpovídající společensky vysoce postavené rodině.
Od gymnaziálních let už na hrad jezdil
z Prahy jen na neděli, ale jeho vřelý vztah
k tomuto malebnému koutu Posázaví
neochladl ani po znárodnění hradu v
roce 1949, kdy bylo jeho otci povoleno
zastávat místo státního kastelána a kdy
se on sám jako příslušník pomocných
technických praporů stal horníkem v ostravsko-karvinském revíru.
Za rodiči se na hrad vracel i jako kulisák Hudebního divadla v Karlíně, což
bylo jediné zaměstnání, které mu jeho
šlechtický původ po návratu z Karviné
umožnil. Po své emigraci do Rakouska v
srpnu 1968 věděl, že se domů už nikdy
nepodívá. O to větší pro něj bylo překvapení, když došlo k sametové revoluci, ale

představa, že by se znárodněný majetek
vracel původním vlastníkům, byla zcela
absurdní, a to až těsně do přijetí restitučních zákonů.
V roce 1992 přichází Zdeněk Sternberg
na hrad Český Šternberk jako jeho majitel, ale shledává, že se zdaleka nenachází
v takovém stavu, ve kterém ho Sternbergové opouštěli. Zanedbaná byla jak vlastní stavba, tak i mobiliář a nedalo se zde
žít. Tehdy začala namáhavá, nejistá a
finančně značně náročná cesta od státního hradu k současné národní kulturní
památce s restaurovaným nábytkem,
obrazy, koberci, hodinami i dalším mobiliářem a s opravenými fasádami, novou
dlažbou na nádvořích i dalšími renovacemi.
Největší proměnou prošla prohlídková
trasa. Přestože velkou část současně prezentovaného mobiliáře mohli vidět i
návštěvníci státního hradu, největší rozdíl je v příběhu, který se turisté dozvídají.
Zdeněk Sternberg se totiž snažil vrátit
druhému, pro veřejnost přístupnému
patru podobu, kterou si pamatoval ze
svého dětství. Jeho rodiče, Jiří a Kunhuta
Sternbergovi, zde měli prostory, kde se
věnovali svým povinnostem i zálibám a
kde vítali své návštěvy. Tato místa přibližují průvodci i dnešním návštěvníkům,
kterým vyprávějí nejen o cenných sbírkových předmětech a hodnotném historickém nábytku, ale zejména o způsobu
života rodiny Sternbergových právě

HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK POHLEDEM
Z VÝCHODU PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

JÍDELNA JAK TU ASI CHUTNALO
ŠLECHTICŮM V DÁVNÉ HISTORII?
3X FOTO: LIBOR SVÁČEK

v posledních sto letech. Historie tohoto
starobylého panského rodu ovšem sahá
až do 12. století, což nelze při prohlídce
jejich rodového sídla pominout.
V mnohasetletých dějinách Sternbergů se řada jejich příslušníků zapsala do
historie českých zemí. Mezi ty nejvěhlasnější patří bezpochyby Kašpar Maria
hrabě Sternberg, slavný botanik, geolog,
paleontolog a jeden ze zakladatelů
Národního muzea.
Zdeněk Sternberg si byl vědom toho,
že klíčovou roli zprostředkovatele mezi
příběhem hradu a jeho návštěvníky hraje
průvodce. Budete-li procházet sebekrásnějšími prostory s unikátními artefakty,
o výjimečný zážitek vás může připravit
člověk, který vám hodinu nezáživně říká
jakási fakta (či pověsti), ze kterých je sám
znuděný. Osobně se proto snažil pečlivě
vybírat mezi uchazeči na pozici průvodce ty, kteří měli dobré vystupování, solidní povědomí o historických i společenských souvislostech a u kterých byl předpoklad, že budou návštěvníkům vyprávět, nikoli deklamovat naučené věty.
Snažil se vybrat ty, kteří se nechají
nadchnout pro starý kamenný hrad se
zámecky upravenými interiéry, pro ten
malebný kout Posázaví, který on sám
vždy považoval za svůj domov. Odkaz
charizmatické osobnosti s takovými
morálními kvalitami, jaké měl Zdeněk
Sternberg, zůstane nejen na hradě Český
Šternberk dlouho patrný.
Stejně tak snaha o neustálé zvelebování sternberského rodového sídla s jeho
odchodem nekončí.

Značku Wikov se podařilo vzkřísit před
sedmnácti lety. Dnes patří mezi lídry na trhu.

V

íce než stoletou historií se
může pochlubit skupina
Wikov. Dva dny před Štědrým
dnem v roce 1918 vznikla
firma Prostějovské továrny na
stroje Wichterle & Kovářík, akciová společnost, která se tehdy stala největší československou továrnou na výrobu zemědělských strojů. Ani ona se nevyhnula po
2. světové válce znárodnění, ale značku
Wikov se podařilo opět vzkřísit před
sedmnácti lety.
Dnes patří skupina mezi lídry trhu převodovek a ozubených převodů do celé
řady průmyslových odvětví, jako jsou
například kolejová vozidla, gumárenství
a plasty, doly, vodní elektrárny, větrné a
přílivové elektrárny, metalurgie, těžby
ropy a plynu, cementárny, cukrovary a
některá další. Součástí skupiny Wikov je
mimo jiné Wikov Sázavan s.r.o., který má
neméně poutavou historii – ta se datuje
až do časů před druhou světovou válkou.
„Dnes je Wikov Sázavan zaměřen na
přesné dílce a menší strojní celky. Komponenty dodáváme do finálních montážních celků ve skupině Wikov. Jde především o opracování samotných skříní převodovek (například do tramvají) a dalších různých komponentů vstupujících
do zmíněných převodovek, například
pastorky, ozubená kola, labyrintové
kroužky, víčka, clony a podobně,“ vysvětluje Josef Kadlec, generální ředitel.
V Sázavanu, jak se ve zkratce tituluje
Wikov Sázavan ve Zruči a okolí, se realizují ve velké míře i dodávky komponentů a
menších strojních celků mimo skupinu
Wikov, a to ve výši zhruba cca 65 procent
z celkového ročního obratu. V tomto pří-

WIKOV SÁZAVAN POUŽÍVÁ K VÝROBĚ
MODERNÍ TECHNOLOGIE. SPOLEČNOST BY
UVÍTALA NOVÉ PRACOVNÍ KOLEGY.
FOTO: WIKOV

Wikov: Šance
k pestré práci
padě jde zejména o dodávky do průmyslových oblastí, jako jsou obráběcí a tvářecí stroje, kolejová vozidla, dřevozpracující stroje, manipulační a zvedací technika, tiskařský a polygrafický průmysl,
zemědělské stroje a zařízení či trakční
motory.
Působení společnosti však zdaleka
není limitováno jen na Českou republiku, naopak 50 procent z jejího portfolia
putuje do zahraničí – především do
Německa, Rakouska, Švýcarska a Polska.
Aktuálně ve společnosti pracuje bezmála stovka kmenových zaměstnanců,
ale další kolegy by uvítali. „Poptáváme
především dělnické profese, konkrétně
frézaře, soustružníka, brusiče, a to zejména v CNC kategorii, dále potřebujeme
seřizovače k těmto strojům, ale hodil by
se i šikovný technolog,“ uvádí možnosti
uplatnění generální ředitel.
Případní zájemci se mohou těšit na
odpovídající mzdové podmínky, náborový příspěvek na vybrané profese, pět

týdnů dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, dotované závodní stravování a další lákavé benefity.
„Nové zaměstnance bych rád uvítal v
přátelském kolektivu a příjemném prostředí s tím, že u nás se nemusí obávat
stereotypní nezáživné práce. Základem
možné spolupráce je chtít se naučit něco
nového, protože u nás se řídíme mottem,
že ‚učený z nebe nespadl‘. Také víme, že
téměř žádný nový zaměstnanec v dnešní
složité době není připraven tak, aby
obrazně řečeno hodinu po nástupu do
zaměstnání odváděl takový výkon jako
kolegové, kteří pracují ve společnosti od
učňovských let,“ pokračuje Josef Kadlec.
O tom, že nuda v práci rozhodně
nehrozí, svědčí i poměrně prudký rozvoj
společnosti. Posledních zhruba osm let
soustavně každým rokem navyšuje výrobní kapacity, a to především v kategorii
CNC obrábění. Plánů zde mají řadu a
aktualizují je s ohledem na vývoj potřeb
trhu.

INZERCE

Nabídka zaměstnání Wikov Sázavan s.r.o. HLEDÁME

NOVÉ KOLEGY!

✓ Operátor CNC soustruhů

✓ Seřizovač CNC soustruhů

✓ CNC frézař

✓ Provozní technolog

✓ Brusič na plocho

Soustružník/frézař na klasiku

Nabízíme

► Pololetní odměny na dovolenou a vánoční svátky

► Možnost ubytování

► Dotované závodní stravování v budově
společnosti

► Po zapracování až 40.000 Kč měsíčně
► Nové moderní stroje
► Rozmanitá výroba
► 5 týdnů dovolené
► Zajímavé příplatky za směny

► Příspěvek na dopravu
► Příspěvek na penzijní připojištění
► Podpora profesního růstu
► Příjemná pracovní atmosféra

Kontaktujte nás:
Petra Vaňkátová – personální oddělení
Telefon: 720 958 275
E-mail: pvankatova@wikov.com
Wikov Sázavan s.r.o., Okružní 600,
Zruč nad Sázavou, www.wikov.com
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Rybářská stráž varuje:
Za spánek v bivaku odebrání povolenky? Rybář má být u prutů!

V

letních měsících se ve svazových revírech objevuje velká
spousta rybářů, kteří si na
břehu oblíbené vody postaví
bivak nebo si pronajmou
chatu v kempu u vody.
Nemalá část rybářů pak praktikuje to,
že si po nahození prutu zajdou lehnout
do bivaku nebo do chaty, kde častokrát
usnou. Rybářská stráž ale varuje, že
právě toto konání je jasným prohřeškem
proti platným rybářským pravidlům.
Pravidla mluví jasně: Rybář má být u
prutů, aby s nimi mohl bez prodlení
manipulovat…
Zeptali jsme se v Kempu Keramika na
břehu přehrady Hracholusky, jaké mají
zkušenosti s postupem rybářské stráže.
Na otázky odpovídá správce rekreačního
zařízení, pan Vladimír Čech.
Jaké máte zkušenosti s postupem
rybářské stráže při kontrolách rybářů,
kteří jsou u vás v Kempu Keramika
ubytovaní?
Máte pravdu, profesionalita členů rybářské stráže se zvyšuje. Je to dáno tím, že
většinou vidím přijíždět na kontrolu
několik členů rybářské stráže, a to někdy
i ve spolupráci s policií, protože na přehradě loví ryby i například skupiny cizinců. Já se snažím rybářům vše vysvětlit, a
to jak poradit s lovem, nástrahami, hloubkovými mapami, tak i doporučením, co
dělat a nedělat, aby nepřišli o papíry.
Důležitou věcí, co je třeba dodržovat, je
povinnost být schopen okamžitě s pruty
manipulovat. A to znamená být v bezprostředním dosahu a zároveň třeba
i nespat.

Můžete nám prozradit něco bližšího o
vašich mobilních domech pro aktivní
rybáře?
Ano, rád. Přesně tato nabídka operativně
reagovala na poptávku po ubytování pro
party rybářů. Naše chaty poskytují veškerý komfort a ty nejbližší jsou vzdáleny jen
20 metrů od břehu, ale to je už na bezprostřední manipulaci s pruty moc. Pípáky
sice v pohodě dosáhnou, ale rybářská
stráž je k obědvajícímu rybáři na terase
chaty většinou nekompromisní. Hledali
jsme řešení a tím byly mobilheimy, které
jsme umístili pět metrů od břehu. Sice v
těchto několika mobilních domech
nesmíme mít toaletu a přípojku vody,
aby nedošlo ke znečištění toku, když jsou
umístěné přímo na břehu, ale to pro rybáře není problém, protože v kempu máme
centrální toalety a sprchy pro stanaře, a
to pár metrů za těmito mobilheimy, nad
úrovní povodňové zóny.
A zázemí uvnitř popisovaných
mobilheimů?
Hlavní je, že chlapi mají před mobilheimem klasické terasové sezení, v mobilním domě normální pohodlné postele,
dostatečně vybavenou kuchyni, ledničku
na pivo, venku gril a ke každému domu
patří i vlastní zavážecí loďka. Užívají
pohody a chytají. Výhodou je i to, že v
noci, při zdolávání, zapnou zdolávací
halogen a i fotky jsou pak dokonalé. O
tyto rybářské mobilheimy je opravdu
velký zájem. A tím je problém vyřešen.
Rybáři mohou chytat ryby, při tom kulturně bydlet v mobileheimu a nemít obavu
z odebrání rybářského lístku za nepřítomnost u prutů.

POHODA NA BŘEHU RYBÁŘSKÉ MOBILHEIMY V
KEMPU KERAMIKA NABÍZEJÍ VEŠKERÝ
POTŘEBNÝ KOMFORT. SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ
AKTÉRŮ HLÍDÁ PROFESIONÁLNÍ RYBÁŘSKÁ
STRÁŽ (SNÍMEK DOLE).
2X FOTO: KEMP KERAMIKA

Foto: Libor Sváček, mcumedia.cz

Zámecký areál

ve Zruči nad Sázavou
prohlídky zámku
interaktivní expozice
● zábava pro děti
od nejútlejšího věku
● naučná stezka
k rozhledně Babce
● vodácké muzeum
●
●

TĚŠÍME SE
NA VÁS!

Kontakt: mail:zamek@mesto-zruc.cz, tel: +420 327 531 329,
fb: Zámek Zruč nad Sázavou, Ig: Zámek Zruč, web: www.zamek-zruc.cz

Panorama Golf Resort poskytuje
svým hostům pestrou nabídku
sportovních odvětví i skvělé jídlo.

E

xkluzivní Resort u malebného
městysu Kácov se nachází pouhých 35 minut jízdy z Prahy.
Přestože je několikrát oceněné
golfové hřiště s 27 jamkami srdcem areálu, Panorama Golf Resort nabízí
velkou škálu sportovního vyžití a je ideálním místem pro vaši dovolenou a aktivní
odpočinek.
Nenechte se zmást názvem Resortu,
který pod pokličkou skrývá mnoho překvapení. Luxusní ubytování v Panorama
Hotelu nabízí pohodlí a odpočinek v
pokojích, jak v klubovně, tak v přilehlých
bungalovech. Skvělý Panorama Restaurant poskytuje příjemné posezení i na
rozlehlé terase s výhledem na golfové
hřiště. Sportovních, nejen golfových, aktivit, je zde k výběru mnoho. Zážitků je pro
vás v Panoramě přichystáno velké množství, záleží jen na každém, jak se čas zde
strávený rozhodnete využít.
Nejenže byla klubovna Resortu v roce
2018 vyhlášena stavbou roku Středočeského kraje, i golfové hřiště a restaurace
už několik let po sobě obhájily zlatou
medaili v anketě odborného časopisu
Golf Digest, a tudíž i přízeň široké veřejnosti. Návrhy exteriéru i interiéru klubovny Panorama Golf Resortu pochází z per
nejznámějších českých architektonických dílen, Hutě architektury Martina

Panorama
žije sportem

Rajniše a Ranný Architects. Přírodní
materiály a krásné umístění v krajině
jistě doladí požitek z pobytu v Resortu.
Pokud se do Panorama Golf Resortu
chystáte pouze za odpočinkem, v Panorama Restaurantu si přijdou na své i ti nejnáročnější gurmáni. Posezení v restauraci zde vždy potěší a dotvoří atmosféru
celého pobytu. Místní výteční kuchaři si
zakládají na přípravě pokrmů z lokálních
surovin a zdrojů, především z blízké Ekofarmy Kozojedy. Velice rádi pro vás uspořádají jakoukoliv rodinnou či přátelskou
oslavu a setkání, stejně tak firemní akci.
Pro tyto je zde také plně vybavený kongresový sál, se vším, co můžete potřebovat nejen ke kreativnímu tvoření.
ODPOČINEK ZAJISTÍ 84 LŮŽEK
Odpočinek dále zajistí již zmiňované ubytování, které disponuje kapacitou až 84
lůžek v prvním patře klubovny a ve třech
přilehlých bungalovech. Zde pro klid a
pohodlí celé rodiny najdete nejen klasické dvoulůžkové pokoje, ale i apartmány
či rodinné pokoje. Návrhy i realizace interiérů pocházejí také od renomovaného
českého architekta Mojmíra Ranného. Ve
vysokém standardu pokojů se vám bude
spát a odpočívat jako v bavlnce.
Sportovní vyžití na golfovém hřišti
pouze začíná. V Panorama Golf Resortu
najdete také dva tenisové a dva beach
volejbalové kurty spolu s multifunkčním
hřištěm, které je možné využít pro
PANORAMA GOLF RESORT NABÍZÍ SPORT
I SKVĚLÉ JÍDLO V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ.
2X FOTO: PANORAMA GOLF RESORT

mnohé míčové hry. Zapůjčení vybavení
je naprostou samozřejmostí. Veškerá
sportoviště jsou vhodná nejen pro amatérské sportovní nadšence, ale i pro profesionální sportovce a jejich případné tréninky a soustředění. Sportoviště jsou
také skvělým prostředím pro zajímavá
přátelská setkání či firemní akce, Resort
k nim zařídí i catering.
Panorama Golf Resort je umístěn v
meandru řeky Sázavy, nejenže skrývá
nádherné krásy posázavské přírody, ale
je také vhodným místem pro milovníky
vodních sportů. Po předchozí domluvě
pro vás také rádi zařídí vypůjčení veškerého vybavení na vodu. V Resortu si také
můžete vypůjčit paddle boardy, zkusit si
netradiční aktivitu na řece a užít si zábavy plnými doušky.
Resort myslí i na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou vyřádit na netradičním dětském hřišti a jako odměnu za
aktivně strávený den je možné si domluvit i večerní opékání špekáčků.
V létě tohoto roku mohou návštěvníci
využít i zbrusu nové wellness centrum s
možností vnitřního i venkovního koupání, suchou i parní saunou, vířivkou a dalšími vodními procedurami.
Zážitků je v Panorama Golf Resortu
opravdu nepřeberná škála, záleží jen na
vás, pro jaké aktivity se rozhodnete. S plánováním veškerých aktivit vám v Resortu
velice rádi pomohou a uzpůsobí tak program vašim přáním a požadavkům.
Neváhejte se na tým Panorama Golf
Resortu kdykoliv obrátit na kontaktu
info@panoramagolf.cz nebo telefonicky
na 602 203 203.
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Malá vesnička
skrývá unikátní
Farní muzeum
TEXT: EVA JAROŠOVÁ

V

obci Kondrac s necelými pěti
sty obyvateli se nedaleko Vlašimi nachází unikátní Farní
muzeum. Areál s hospodářským zázemím, márnicí a
románským kostelem sv. Bartoloměje přibližuje návštěvníkům autentický interiér
fary z přelomu 19. a 20. století.
Muzeum bylo otevřeno v roce 2020 a
nacházejí se v něm tři expozice. Objekt
fary sloužil k výkonu církevní správy a
zároveň byl i obydlím správce farnosti a
jeho personálu. První a zároveň největší
expozice je v budově muzea a zobrazuje
život venkovského duchovenstva na pře-

Farní muzeum je v republice ojedinělé.
Návštěvníci se přenesou na faru
z přelomu 19. a 20. století. Za
povšimnutí stojí i kostel sv. Bartoloměje.

lomu 19. a 20. století. Návštěvník může
projít kuchyň s kachlovými kamny, osobní pokoj pana faráře, farní sál, kancelář,
prohlédnout si chlebovou pec i zrekonstruované půdní prostory.
Další dvě expozice jsou nainstalovány
v budově bývalé márnice, která se nachází na hřbitově, v těsné blízkosti kostela
sv. Bartoloměje, což je hodnotný románský tribunový kostel. V jedné místnosti
jsou údaje o historii kondrackého kostela, maketa původního románského kostelíčku a model obce, jak pravděpodobně
vypadala v roce 1841. Druhá místnost je
trochu ponuřejší, přináší informace týkající se pohřbívání. Muzeum je přístupné
po telefonické domluvě.

CHLOUBA OBCE KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
V OBCI KONDRAC, KTERÁ BYLA V ROCE 2007
VYHLÁŠENA STŘEDOČESKOU VESNICÍ ROKU.
FOTO: ARCHIV MAFRA

INZERCE

Znáte region mezi Prahou a řekou Sázavou?

Říká se mu Ladův kraj.
Nese jméno rodáka, malíře
a spisovatele Josefa Lady.
Zvláštně zvlněná, kopcovitá
krajina s historickými
a přírodními zajímavostmi
i sportovním vyžitím (turistika,
cyklistika, vodácké sporty, golf,
aj.). Současně je to svazek 24
obcí, který už přes 20 let spravuje síť společných turistických
stezek a cyklostezek, zprostředkovává mapy a letáky,
organizuje turistické pochody,
podporuje lokální kulturní
a sportovní akce a informuje
o nich na sociálních sítích
i přímo v obcích.

KRAJ JE PROŠPIKOVÁN STEZKAMI.
Trasa Krajem Josefa Lady vede
zvlněnou krajinou Pražské pahorkatiny v místech mezi severně položenými Říčany, Černými Voděrady

na východě, Pyšely na jihu a Kostelcem u Křížků na západě. Stezka
uspokojí spíše zdatnější cyklisty, ale
například jízdu po vrstevnicové silnici přírodní rezervací Voděradské
Bučiny zvládne i rodina s malými
dětmi.
Významného průmyslníka 19. století a zakladatele pivovaru ve Velkých Popovicích připomíná trasa
Krajinou barona Ringhoffera. Je to
dvacetikilometrová naučná stezka z Mirošovic do Kamenice. Vede
kolem pivovaru, Struhařovského
rybníka, zámku Štiřín, kde je krásný
park i golfové hřiště, k rodinné hrobce barona v Kamenici a k rotundě
sv. Martina v Kostelci u Křížků. Prodloužíte-li si trasu, můžete navštívit Památník J. Lady v Hrusicích,
zříceninu hlásky Zlenice, zámeček v Lojovicích, Zámek Berchtold
v Kunicích s parkem plným miniatur

a zábavy pro děti, židovský hřbitov
v Kostelci u Křížků nebo strašidelně vysokou rozhlednu
Ládví – Vlková.
V Hrusicích, kde Josef
Lada žil a tvořil, začíná Cesta
kocoura Mikeše.
Kromě umělcova
památníku s expozicí a plyšového
kocoura Mikeše, je
tu i naučná obecní stezka pro děti
a milovníky Ladových
pohádek
Pohádkové Hrusice. Cesta pokračuje do Mnichovic,
stoupá přes Myšlín do Struhařova,
kde je krásný rybník, do Klokočné,

kde se dobře najíte v místní hospůdce, přes Tehov a Světice do
Říčan. Na trase jsou umístěny
informační panely s příslušnou citací z knihy Mikeš
a Ladovými obrázky.
V Říčanech je možné
stát se archeologem v místním
Geoparku
nebo
se vydat za dobrodružstvím přírody do městského
Muzea či k několika
romantickým rybníkům. Cestu této
stezky i ostatních
je možné na několika místech přerušit a nasednout
na autobus Pražské
integrované
dopravy, případně
na vlak.

Pro plánování výletů se vyplatí podívat na www.laduv-kraj.cz a zkouknout i webový kalendář akcí, kde
se dozvíte, co se kde zrovna děje. Aktuality jsou pravidelně zveřejňovány i na facebook.com/laduvkraj/
a instagram.com/laduvkraj/. Tak ať Vám je v Ladově kraji hezky!

18

Olympic
rozduní
Skalici
Koncert ve Stříbrné Skalici
je pro Petra Jandu každoroční
srdcovou záležitostí.

TEXT: PETR PROCHÁZKA FOTO: TOMÁŠ KRIST, MAFRA

Z

a rok bude Petru Jandovi neskutečných osmdesát let. A těžko si
představit, že tohle významné
jubileum neoslaví jako hvězda
rockových pódií. Kapela Olympic stále šlape a její frontman vyzařuje
mladistvou energii.
Tak jako 3. června na Žofíně, při prvním letošním koncertě. A tak jako každý
rok ve Stříbrné Skalici, místě svého bydliště, kde Janda na začátku prázdnin v letním kině místním s kapelou vždy tuze
rád zahraje.
„Tohle vystoupení je moje srdcovka.
Naši šňůru si bez něj ani neumím představit,“ řekl Petr Janda před pár lety
přímo ze stříbrnoskalického pódia.
Letošní koncert bude 10. 7. součástí
výživného turné Olympic tour 2021, které
podporuje nové album Kaťata. Kapela se
při něm zastaví i v dalších středočeských
městech. V programu figurují Rakovník
(25. července), Velvary (30. července), Příbram (27. srpna), Slaný (28. srpna), Vlašim (4. září) a Říčany (26. listopadu).
„Stále si udržuji svůj režim,“ hlásí Petr
Janda. „Třikrát týdně vozím děti do školy
a z postele ráno vstávám snad snadněji
než oni.“
Novou desku si chtěl ještě dopřát, jak
sám říká, aby se mu nezkrátily žíly. „Skládat umím. Vezmu si kytaru, piano, zapnu
elektronické bubny, a tak si zkouším, až
se mi melodie zalíbí,“ řekl muzikant v rozhovoru pro Radiožurnál. „No a je také
pravda, že někdy ze mě vůbec nic nevyleze,“ usmál se.
Jednu z písní mu na zakázku otextoval
kolega zpěvák Aleš Brichta. Váže se k
věku Petra Jandy. „Když tu písničku
poslouchám, úplně mě vzrušuje, až se z
toho zpotím,“ prozradil hlavní muž
Olympiku. Přesvědčit se může třeba
právě ve Stříbrné Skalici.

NESTÁRNOUCÍ MUZIKANT PETR
JANDA JE OBROVSKOU LEGENDOU
ČESKÉ HUDEBNÍ SCÉNY
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Z Ratají odjížděl
princ Bajaja
V Ratajích nad Sázavou si lze prohlédnout historické
kočárky i další propriety spojené s dětstvím

P

odle archeologických nálezů byly
Rataje nad Sázavou založeny kolem
roku 950 n. l., na základech původního hradu je postaven současný zámek,
který je majetkem městyse Rataje nad
Sázavou a je přístupný veřejnosti v rámci
prohlídkového okruhu.
Prohlídky ratajského zámku je možné
navštívit v období od 1. května do 30.
září, od úterý do neděle, v době od 9 do
16 hodin. Prohlídka začíná každou celou
hodinu. Polední přestávka je od 12.00 do
12.55. V měsících dubnu a říjnu je otevřeno jen o víkendech. V ostatních měsících
je možné domluvit prohlídku telefonicky
na čísle 604 359 813.
Více www.obecrataje.cz
V rámci prohlídkového okruhu je k

vidění expozice věnovaná historii Ratají
nad Sázavou a okolí, Dřevorubecká expozice a Babiččiny kočárky (nejenom kočárky, ale i hračky, panenky či domečky,
prostě vše, co patří k dětství).
Od roku 2020 je k vidění i expozice historického nábytku. Prohlídkový okruh je
v prostorách barokní části zámku. V přízemí navštívíte i bývalou kapli, která
dnes slouží jako obřadní místnost, a
zámecký loch, který ve středověku sloužil
pro uchování potravin.
Ratajský zámek je jedním z mála, kde v
rámci prohlídky navštívíte i půdní prostory. Zde máte možnost poznat věci, které
v minulosti byly takřka v denním používání na každém vesnickém dvoře.
V Ratajích nad Sázavou, jen kousek

pod zámkem vedle spodní části náměstí,
stojí hrad Pirkštejn, který je v majetku
církve a v současné době je nepřístupný.
Málokdo však tuší, že právě z tohoto
hradu odjížděl princ Bajaja.
Kingdom Come: Deliverence počítačová hra od české firmy Warhorse, která získala ocenění po celém světě, se odehrává
také v Ratajích nad Sázavou. Přijďte se
podívat, jak dnes vypadá krajina a stavby, které znáte z počítačové hry.
Skrytepribehy.cz je nový server s výlety
pro rodiny s dětmi. Prozatím nabízí přibližně 70 výletů z celé republiky a jeden
přímo v Ratajích nad Sázavou.

PŮSOBIVÉ KOUSKY JE LIBO KOČÁRKY,
HRAČKY, PANENKY, DOMEČKY...
FOTO: RATAJE NAD SÁZAVOU
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Vás srdečně zve na

Středočeské

13. 6.
26. 6.
28. 6.
14. 7.
29. 7.
7. 8.
13. 8.
18. 8.
24. 8.
27. 8.
17. 9.

kulturní léto

SIMONE REIFEGERSTE TRIO/ jazzový koncert
POTLACH / 16. muzejní Potlach
BALADA PRO BANDITU / divadlo – muzikál
DVĚ POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY / divadlo pro děti
MELODY MAKERS / swing koncert
LACO DECZI / jazzový koncert
HUBTE TRAMPY, SEROU V LESE / divadlo – komedie
JAK SE HRAJE OTESÁNEK / divadlo pro děti
BLBEC K VEČEŘI / divadlo – komedie
HVĚZDNÉ (NE)HVĚZDY / koncert Jitka Vrbová a další
HVĚZDNÉ (NE)HVĚZDY / koncert Taxmeni unplugid a další

www.muzeumjilove.cz
Konání akcí závisí na vývoji situace. Prosíme, sledujte naše webové stránky.

Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy

Předprodej vstupenek
na pokaladně muzea
a na www.goout.net
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Podmol ukáže
fanouškům film
Ve freestyle motokrosu
dosáhl Libor Podmol na
nejvyšší světové mety. Jeho
další výzvou se stala účast
na Rallye Dakar. Nyní se
věnuje projektu Cesta je cíl.
TEXT: PETR PROCHÁZKA
FOTO: PETR KOZLÍK, MAFRA

K

aramboly, kotrmelce, kuriozity. Libor Podmol během své
kariéry sbírá příjemné i nepříjemné, ale většinou nevšední,
zážitky. Jako teď, když se psal
první červnový víkend.
Motocyklový závodník z Benešovska
zrovna závodil v Rumunsku. A v jedné z
malých vesniček tam musel doslova žebrat o benzin. Aby pomohl kamarádovi
Romanu Krejčímu, jemuž přímo na
závodní trati palivo došlo.
„Byl to celkem riskantní kousek. Zařadil jsem se těsně za Maňase (přezdívka
Krejčího) a jel vedle něj. Moji sešroubovanou nohu jsem zapříčil o jeho výfuk a tlačil ho několik kilometrů do nejbližší vesnice, kde jsme vykoupili benzin ze dvor-

ku jedné domácnosti,“ popsal Libor Podmol divokou příhodu dvou nejlepších
mužů dvoudenní akce.
Ve vytrvalostním závodě Baja Satu
Mare totiž vyhrál a Krejčí skončil hned za
ním na druhé příčce.
Pro větší pestrost je ještě potřeba zdůraznit, že Podmol pomoc Krejčímu oplatil. Na letošním ročníku slavné Rallye
Dakar ho totiž právě on podržel, když mu
půjčil vlastní přední kolo.
Právě na další díl prestižního Dakaru
se oba v Rumunsku připravovali. „Druhý
den závodu bych fyzickou náročností přirovnal ke dni na Dakaru, závodili jsme
devět hodin. Byli jsme pěkně zničení,
skvělá příprava,“ pochvaloval si Podmol.
Nejvíce se proslavil jako freestyle motokrosař. Jeho kousky na létajícím stroji mu
vynesly celou řadu sportovních úspěchů
včetně největších mezinárodních titulů.
Ale také spoustu vážných úrazů, po nichž
trávil dlouhé týdny v nemocnicích.
VYPADAL JSEM JAKO HOUMLESÁK
Absolvování Dakaru si předsevzal jako
velkou výzvu, kterou se mu letos poprvé
podařilo zdolat, a to na 31. místě. „Dakar
není jen o výsledcích, ale také o přátelství, o zážitcích, které nezapomeneme
do konce života, a o férovosti,“ uvedl
Libor Podmol. „Měl jsem na sobě spous-

ZRANĚNÍ RŮZNÉ KARAMBOLY PATŘÍ KE
KARIÉŘE LIBORA PODMOLA. ZATÍM SE
VŽDY ÚSPĚŠNĚ ZOTAVIL.

tu modřin, naražené rameno, povyhozené žebro, brutální koňary na obou
nohách i na paži. Byl jsem zarostlý jako
houmlesák. Ale jsem šťastný, že jsem se
mohl jít pochlubit na hřbitov tátovi.“
Jeho otec startoval na Dakaru v roce
1994, ale soutěž tehdy ještě v Africe nedokončil. Později tragicky zahynul při nehodě. „I proto jsem si slíbil, že naše jméno
dovezu do cíle,“ prozradil Podmol.
Kromě závodů se nyní intenzivně věnuje i dalšímu projektu, který nazval Cesta
je cíl. „Spouštíme předprodej a odhalujeme místa, kam přijedeme s besední
show, kterou doplní promítání filmu
Cesta je cíl,“ propaguje Podmol. „Dokumentární film nikde jinde než na besedních show k vidění nebude. A počet míst
je omezený,“ upozorňuje.
Jedna ze zastávek bude i nedaleko jeho
bydliště ve středočeské Vlašimi, kde je
beseda na programu 16. července.
„Na tomhle jsme makali poslední měsíce a vlastně i roky. Takže budu moc rád,
když akce klapne,“ přeje si závodník z
motorkářské rodiny, který se na freestyle
motokrosových podnicích potkává i s
mladším bratrem Filipem.
Kdy se opět na nějaké takové atraktivní
akci objeví, to zatím fanoušci netuší. Ale
že zůstává v srdci skokanem, to Podmol
potvrdil i na Dakaru. V rámci těžkého
závodu tam vystřihl dva freestylové triky.
„Jednou jsem udělal malou roznožku a
jednou zvednul ruku, ale nepovažoval
bych to za nějaký husarský kousek. Moc
na to nebyl prostor. V dunách byl člověk
rád, že to vyjel.“
Tak třeba v lednu na dalším ročníku
bude ta šance větší.

HLAVOU DOLŮ PŘESTOŽE SE NYNÍ LIBOR
PODMOL VĚNUJE CROSS COUNTRY, JEHO
NEJSLAVNĚJŠÍ DISCIPLÍNOU BYL VŽDY
FREESTYLE MOTOKROS.

Nový Hyundai
TUCSON N Line.
Vždy středem pozornosti.

Výroční balíček výhod AKC.*

S novým Hyundai TUCSON N Line nikdy nezůstanete bez povšimnutí. A to nejen díky
dravému zevnějšku, ale i sportovní podstatě s až 265 koňmi pod kapotou. Široká paleta
moderních pohonných jednotek zahrnuje vedle benzinu a dieselu i verze Mild Hybrid,
Hybrid a Plug-in Hybrid. Snadno si tak vyberete svou vlastní cestu do budoucnosti.

AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.
U Přelízky 2601, 250 01 Brandýs nad Labem
+420 606 039 421
autokout.hyundai.cz

TUCSON – kombinovaná spotřeba 1,5–7,8 l / 100 km,
emise CO2 34,9–178 g/km (údaje dle WLTP).
* Výroční balíček výhod AKC zahrnuje možné výhody a bonusy,
které lze získat u dealera AUTO KOUT CENTRUM.
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Webasto
společník na cestách

a věrný přítel na dovolené.

Rádi jste na cestách? Užíváte si svobodu, spolu s komfortem topení
Webasto? Máme to správné řešení vytápění pro váš obytný automobil nebo karavan. Protože ty nejlepší cesty za dobrodružství začínají
i končí v teplém a útulném základním táboře.
Webasto – německá firma s více než stoletou tradicí přichází na
rok 2021 s novinkami, které učiní pobyt v přírodě a využití obytných vozů ještě příjemnější než doposud.

VYCHUTNEJTE SI KOMFORT A NEZÁVISLOST

Vychutnejte si pohodu během dovolené. Společnost Webasto zajistí,
že během vaší dobrodružné cesty budete mít vyhřátou kabinu a teplou vodu.
Nabízíme ideální řešení pro větší nezávislost na cestách pro všechny
druhy rekreačních vozidel – od karavanů po plně integrované
obytné automobily.
Společnost Webasto je lídrem trhu v oblasti naftových topení.
Naší hlavní prioritou vždy byly kvalita, spolehlivost a výkon,
založené na sofistikovaných standardech testování. To nám
umožnilo dokonale topení přizpůsobit vašim potřebám v obytném automobilu a nabídnout sofistikovaná řešení.
Pro uživatele palivových topných systémů Webasto řady
Airtop je určena druhá generace ovladačů ThermoConnect,
které umožňují ovládat topení díky mobilní aplikaci a pomocí počítače. Díky funkci GPS můžete zároveň kontrolovat
polohu.
Pro letní vedra přichází na trh střešní klimatizační jednotky Cool Top Trail, které nejenom chladí, ale v chladných
dnech dokážou i ohřát. Jsou určeny všude tam kde je
k dispozici proud 230V.
Více informací i odpovědí na nejčastěji kladené dotazy
získáte na našich webových stránkách webasto.cz

PROSTOR MÁTE,
ZÁŽITKY JSOU NA VÁS!

GOLF • HOTEL • RESTAURACE • KONFERENCE • SPORT • WELLNESS

PANORAMA 1, 285 09 K ÁCOV

+420 312 29 29 29

WWW.PANORAMAGOLF.CZ

+420 602 203 203

