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Skutečný konec si zatím
nikdo nepřipouští,
pracujeme dál
SEDLČANY „Omlouváme
se, že jste se zprávu nedozvěděli jako první, ale je
to skutečně tak. Výroba se
přesouvá do Hesova,“ to
byla podle Zdeny Šiffnerové, dlouholeté zaměstnankyně mlékárny, první
slova generálního ředitele
Savencia pro český a slovenský trh. Jiří Maňásek je
pronesl první únorový den
na mimořádné schůzce
ke svým zaměstnancům.
Mnozí z nich o rozhodnutí,
příštích osmnáct měsíců
utlumovat výrobu až k jejímu úplnému zániku, již věděli. Ovšem pouze několik
hodin. Zprávu o ukončení
výroby sýrů v Sedlčanech
zveřejnila totiž Česká tisková kancelář předešlé odpoledne, 31. ledna.
„Nám to přišla říct sousedka. Zaklepala na dveře,
celá ubrečená vzlykala. Tak

mlékárna končí! Už jste to
slyšeli? Teď to bylo ve zprávách. Co budeme dělat,
kam půjdeme bydlet?“ vypráví Zdena Šiffnerová.
Ona a její dcera Lenka, též
zaměstnankyně mlékárny,
po zneklidňující zprávě
prožily v zaměstnaneckém
bytě bezesnou noc a ráno
se vypravily do práce, jako
obvykle.
Vedení společnosti prvního února svolalo dvě
mimořádné schůze se svými zaměstnanci. Dopoledne i odpoledne, tak aby
o rozhodnutí přesunout
tradiční výrobu ze Sedlčan
do 120 km vzdáleného Hesova na Havlíčkobrodsku
informovali postupně obě
směny. „Schůze byla bouřlivá,“ vzpomíná Zdena Šiffnerová. „Ženské i mistrové
brečely. Byl to absolutní
šok!“ Zdena Šiffnerová také

neudrží slzy, rozpláče se,
ale až později během našeho rozhovoru. To když
vzpomene na své začátky
před více jak čtyřiceti lety.
Nastoupila tehdy ještě
do Laktosu v roce 1976.
Přesně po čtyřiceti letech odešla do důchodu.
Pokračování na straně 4

Cena 15 Kč

Starosta
k autobusovému
nádraží: Dodavatel
Chládek a Tintěra byl
po právu vyloučen
SEDLČANY V pondělí dva-

náctého února jednala
komise výběrového řízení
o akci Modernizace dopravního terminálu, tedy nového autobusového nádraží.
Redakce oslovila s několika
otázkami starostu města Jiřího Buriana, který uvedl,
že informace o průběhu

Hotel Hrazany
přijme

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
POKOJSKOU
BRIGÁDNÍKY
Vše na HPP nebo brigáda/sezóna
Strava zdarma /Možnost ubytování
U všech pracovních pozic možnost
dopravy do zaměstnání

Informace: 602 288 755

Jemine,
domine,
masopust
pomine
SEDLČANY Je úterý 13.

února, poslední den před
Popeleční středou. Procházím Šafaříkovou ulicí
a už zdálky slyším veselý
výskot. Chvilku mne napadne, zda to přeci jen
nejsou děti z mateřinky.
Brzy ale odbije druhá odpolední a školkové děti
zřejmě spí anebo alespoň odpočívají. Hlahol
se opravdu nese ze zahrady základní umělecké školy (ZUŠ). Její žáci
Pokračování na straně 10

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

výběrového řízení může
dát pouze takové, které
mu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
neboť výběrové řízení není
ukončeno. K tématu do redakce zaslal svoje komplexní stanovisko.
„Celý projekt, jak známo, připravujeme od roku
2008. Důvody, proč se
zatím nepodařilo celou
rekonstrukci realizovat,
byly vysvětlovány mnohokrát. Stručně zrekapituluji:
stavbu si bez dotace město
z vlastního rozpočtu dovolit nemůže, a proto celá ta
léta jednání a čekání, zda
se nakonec najde odpovídající dotační program.
Nový integrovaný regionální operační program, který
administruje Ministerstvo
místního rozvoje, nakonec
našemu projektu vyhovělo
Pokračování na straně 2
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Starosta k autobusovému
nádraží: Dodavatel Chládek
a Tintěra byl po právu vyloučen
Dokončení ze strany 1

a s naší žádostí o dotaci byl
po ročním vyhodnocování
projektu vysloven souhlas.
Metodika IROP naprosto
jasně ukládá, jak musíme
postupovat a navíc skloubit
tuto závaznou metodiku
s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek,“
sdělil úvodem pro SK starosta města.
„Chci v prvé řadě jasně
konstatovat, že celý projekt
je krok za krokem připravován plně v souladu se
všemi dotčenými zákony
a předpisy, včetně metodiky
IROP a při jejich výkladu se
všechny jednající osoby řídí
jednoznačně a vždy těmi
přísnějšími výklady. Celý
proces je od samotného
počátku, tedy od rozhodnutí o udělení dotace, pod
průběžnou kontrolou poskytovatele dotace a každý
následující krok v realizaci
nelze uskutečnit bez souhlasu poskytovatele s krokem předcházejícím. Stejně
tak postupujeme v hodnocení nabídek uchazečů o realizaci, kteří se do veřejné
soutěže přihlásili,“ popisuje postup zadavatele starosta Jiří Burian, který se
dále zabývá podezřením
výběrové komise na mimořádně nízkou nabídkovou
cenu společnosti Chládek
a Tintěra, která byla nakonec z výběrového řízení vyloučena a následně
uspěla před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže a byla vrácena zpět.
„Jmenovaná hodnotící
komise, opět zcela v sou-

ladu se zákonem, se musela zabývat podezřením
na mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Otevřeně
řečeno, bychom samozřejmě tak nízkou cenu oproti
ostatním nabídkám uvítali,
protože by nám to uspořilo
ﬁnance z našeho rozpočtu. Nicméně podle zákona
je zejména veřejný zadavatel v případě jakékoliv
pochybnosti povinen požadovat vysvětlení. Nízká
nabídková cena indikovala
totiž jak nebezpečí víceprací, které bychom museli
hradit z městského rozpočtu, čímž bychom současně
ohrozili dotaci vůbec, ale
také signalizovala nezákonnost nabídky dle zákona o daních. Požádali jsme
o vysvětlení, které však
opět podle pravidel nebylo
ani dostatečné, ani věrohodné. Uchazeč byl po právu vyloučen,“ pokračuje
starosta a senátor v jedné
osobě a popisuje další
průběh i důvod, proč město před ÚOHS neuspělo.
„Vy u ž i l ( v y l o u č e n ý
uchazeč – pozn. red.) zákonné možnosti a odvolal
se k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a požadoval jak předběžné
opatření vůči městu jako
zadavateli, tak zrušení vyloučení. Úřad zamítl návrh
a vrátil celou kauzu na začátek. Hlavním důvodem
pro vrácení byl formální
fakt, že nebyl dodán podkladový materiál týkající
se ale uchazečů na posledních místech soutěže, které
sice nejsou relevantní pro

rozhodnutí ve věci samotné, nicméně pro úplnost
administrativního hodnocení na tento fakt upozornil
ve správním řízení Úřadu
vyloučený uchazeč. Tomuto uchazeči propadla složená ﬁnanční kauce ve výši
čtyři sta tisíc korun,“ shrnuje jednání před ÚOHS
Jiří Burian a ptá se: „Pokud
se ale tržní cena díla, dle
expertních kalkulací pohybuje kolem 45 milionů
korun bez DPH, komu se
může vyplatit a proč primární ztráta ve výši kolem
7 milionů korun? Nabídka
uchazeče ﬁrmy Chládek
a Tintěra a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny má řadu nedostatků,
komise bude nadále postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a já se nenechám vtáhnout
do pasti proti tomuto zákonu,“ říká rezolutně starosta města Jiří Burian.
„Veřejná soutěž na tuto
stavbu není nic skandálního, nic skrytého, jen dodržování velmi komplikovaných pravidel veřejných
soutěží a dotačních podmínek. Do dalších detailů,
a to předpokládám, že je
opět pochopitelné, v tuto
chvíli nelze zacházet. Veřejná soutěž není ukončena a jejich eventuální
zveřejňování by mohlo být
vykládáno jako porušování
ochrany zákonných podmínek hospodářské soutěže,“
dodává závěrem Jiří Burian ve svém komentáři pro
naše čtenáře.
Tomáš Vašíček

Lidé v Kamýku, Klučenicích, ale
i v Sedlčanech umějí třídit odpad
REGION Kamýk nad Vlta-

vou se v krajské soutěži My
třídíme nejlépe posunuje
ve směru k prvním příčkám.
V kategorii do 2 000 obyvatel
se v konečných výsledcích
za rok 2017 v konkurenci 422
obcí umístil na 28. místě. „Je
vidět, že odpad třídit umíme.

Tak jen vydržet a nepolevit,
abychom nemuseli zvyšovat
poplatek za svoz odpadu,“
komentoval úspěch kamýcký starosta Petr Halada.
Město Sedlec-Prčice, zařazené ve stejné kategorii, skončilo na 71. příčce.
V kategorii do 500 obyva-

tel byly nejúspěšnější obcí
Sedlčanska Klučenice na 25.
místě, Příčovy na 35. a Milešov na 89. místě.
Sedlčany, hodnocené
v kategorii 2–10 tisíc obyvatel, obsadily mezi 93 městy
v konečném hodnocení
za loňský rok 20. místo. -jš-

www.sedlcansky-kraj.cz

Starosta
Burian jednal
s Úřadem práce
i příbramským
masokombinátem
SEDLČANY V souvislosti se
zrušením mlékárny v našem
městě jsme položili několik
dotazů také starostovi a senátorovi Jiřímu Burianovi.

Jiří Burian

Ten již absolvoval několik
jednání, která jsou zaměřená
zejména na mírnění následků a důsledků rozhodnutí
francouzské ﬁrmy Savencia.
Pane starosto, dozvědělo se vedení města zprávu
o ukončení výroby v Sedlčanech z médií nebo oﬁciální cestou přímo od společnosti?
Vedení města se dozvědělo zprávu o ukončení výroby
oﬁciální cestou od generálního ředitele Maňáska ve čtvrtek 1. února.
Jaká jednání, kolik
a s kým, jste již absolvoval
a s jakým výsledkem?
Zatím jsem absolvoval
sedm jednání, a to s generálním ředitelem Maňáskem,
s jedním členem správní
rady společnosti Savencia,
s ředitelkou Úřadu práce Příbram, se ZD Krásná
Hora, s panem inženýrem

Soukupem ze společnosti
Savencia, se zástupci odborů
mlékárny, v radě města Sedlčany rozšířené o několik zastupitelů města a se zástupci
Masokombinátu Příbram,
a to na jejich žádost. Tato
dosavadní jednání slouží
ke sběru informací pro další hledání řešení zachování
mlékárny či pracovních příležitostí.
Jaké jsou vůbec možnosti města v této záležitosti? Jak může pomoci?
Město nemá žádné nástroje a kompetence k zásahu do přípravy likvidace
mlékárny.
Neplánujete z pozice
senátora jednání přímo
se zástupci francouzského
vlastníka mlékárny?
Jistě využiji všech možností postu senátora pro další jednání i s francouzskou
stranou.
Tomáš Vašíček

V pátek 23. února
tomu bude 23 let, co
nás navždy opustil
pan

František
Vanžura
ze Skoupého
u Petrovic.

S láskou a úctou
vzpomínají děti
s rodinami

Osečany – Pohostinství Na Růžku

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
sobota 24. února od 14 hodin
hudba klaun soutěže
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Bude sedlecko-prčická starostka kandidovat
v podzimních volbách?
František
Vávra a Václav Peterka
(www.pete.cz) zavít ali
s kamerou a mikrofonem
za starostkou Sedlce-Prčice Miroslavou Jeřábkovou. Ptali se jí na věci,
které zajímají občany,
mimo jiné i na výstavbu
sociálních bytů, revitalizaci sedleckého náměstí
nebo opravy komunikací.
Zazněla i otázka takříkajíc
na tělo. Bude sedlecko-prčická starostka kandidovat v podzimních komunálních volbách?
Dostane sedlecké náměstí také novou podobu, jako tomu bylo před
několika lety v Prčici?
To je otázka, která trápí mnoho občanů a trápí
i nás na radnici. Projekt
revitalizace sedleckého
náměstí je předpřipraven,
je potřeba ho dokončit.
Vzhledem k tomu, že předpokládané náklady se pohybují kolem pětadvaceti
milionů korun, nejsme
schopni v současné době

SEDLEC-PRČICE

říci, kdy se nové podoby sedleckého náměstí
7. května dočkáme. Revitalizace totiž nezahrnuje
pouze opravy povrchů,
ale také sítí – opravy dešťové kanalizace, výměnu
vodovodního řadu, výměnu vedení veřejného
osvětlení. Tyto práce tvoří
více než polovinu předpokládaných nákladů. Vzhledem k tomu, že již asi nemůžeme předpokládat, že
bychom se dočkali dotačních prostředků na revitalizaci této plochy, budeme
to muset řešit z vlastních
prostředků nebo za pomoci úvěru.
Letos město již potřetí
vydalo městský kalendář. Z jakého důvodu?
Záměrem bylo, aby byl
kalendář průvodcem pro
občany, aby v něm našli
přehled akcí konaných
ve městě, potřebné kontakty na lékaře, podnikatele...
Kalendář také třeba připomíná datum, do něhož je třeba zaplatit místní poplatky.

Chystá město výstavbu chodníku z Prčice
na hřbitov nebo do Přestavlk?
Město připravuje projekt na výstavbu chodníku
z Prčice ke hřbitovu. Jsme
si vědomi toho, že by se
zvýšila bezpečnost v této
lokalitě. Budeme však
muset vykoupit pozemky
potřebné pro stavbu chodníku a zajistit ﬁnancování
akce. V této chvíli jsou
prioritou hlavně chodníky
ve městě, ale s chodníkem
k prčickému hřbitovu je
do budoucna počítáno.
Investujete do opravy
komunikací. Podle jakého klíče?
Město má 36 místních
částí a spravuje více než
70 kilometrů místních
a účelových komunikací.
Opravy se prioritně týkají místních komunikací,
které jsou například jedinou přístupovou cestou
do osady nebo propojují
více objektů… Účelové
komunikace město opra-

Společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. vypsala
v pondělí 12. 2. 2018 dvě výzvy
Výzva č.1 - Podpora sociálních služeb a komunitních center
Výzva č. 2 - Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 19. 3. 2018, 12:00

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/

vuje také podle jejich důležitosti a vytíženosti, ale
hlavně podle ﬁnančních
možností rozpočtu.
Je v plánu oprava komunikací, po nichž vedla objízdná trasa v době,
kdy byl uzavřený most
Karla Burky?
Komunikace, po nichž

Miroslava Jeřábková

vedla objízdná trasa, jsou
v majetku Středočeského
kraje. Ten s jejich opravami počítá, měly by být zahájeny v březnu letošního
roku.
Snažíte se najít využití pro dům č.p. 89 na sedleckém náměstí?
V takzvaném okresáku
v č.p. 89 byly ještě před
třemi lety byty a když
poslední nájemník objekt
opustil, začali jsme přemýšlet, co s budovou dál.
Jako možnost se jeví zřízení komunitního centra
za pomoci dotace. V přízemí bychom získali prostory pro spolky a služby v rámci komunitního
centra, zázemí pro pečovatelskou službu, kterou
chceme rozšířit. V prvním
patře by mohly z jiného
dotačního titulu vzniknout
sociální byty, například

pro matky samoživitelky,
lidi s nízkými příjmy, seniory nebo mladé začínající
rodiny. Dům č.p. 89 stojí
na náměstí a patří mezi
dominanty tohoto prostoru, opravu si jistě zaslouží.
Po ko u š í t e s e t a k é
o rekonstrukci zázemí
na fotbalovém hřišti.
Proč se nedaří?
Je nutné poznamenat,
že objekt a pozemky patří TJ Sokol Sedlec-Prčice,
nejsou v majetku města.
Protože ale tělovýchovná
jednota nemůže z vlastních prostředků rekonstrukci v řádu asi 14 milionů korun provést, snaží
se vedení města pomoci
a v rozpočtu je již několik
let vyčleněna částka, která by mohla být použita
jako spoluúčast v případě získání dotačních prostředků. Zároveň město
připravilo ve spolupráci
s TJ Sokol projektovou
dokumentaci, na kterou
je vydáno pravomocné
stavební povolení, takže
by nic nebránilo stavbě.
Bohužel žádosti o dotaci, které byly opakovaně
předloženy na ministerstvo školství, nebyly zatím
úspěšné.
Budete kandidovat
v podzimních komunálních volbách?
Tato otázka zajímá především moji rodinu. Předpokládám, že ano. Nechci tvrdit,
že je to stoprocentní, nevím,
co se v průběhu roku může
ještě stát, nicméně kandidovat mám v úmyslu.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ŘADOVY K vážné dopravní
nehodě došlo v obci v pátek 16. února po páté hodině ranní. Třicetiletý řidič
jedoucí ve voze značky Renault Megane dostal v zatáčce na rozbředlé vrstvě
sněhu smyk, vyjel vpravo
mimo vozovku, kde bokem
auta narazil do betonové

podezdívky a oplocení
domu. Sanitka přepravila
vážně zraněného muže
do pražské nemocnice.
Hmotná škoda byla stanovena na 45 tisíc korun.
SEDLČANY Zatím nezjištěný vandal poničil 17.
února v brzkých ranních
hodinách u tří vozidel, kte-

rá stála v Havlíčkově ulici
a na náměstí T. G. M, zpětná zrcátka. Škoda byla stanovena na 17 tisíc korun.
ÚKLID Za větším výskytem nehod o víkendu
v Čechách byly zasněžené či namrzlé vozovky. V Úklidu sjel v neděli 18. února motorista

po smyku do příkopu.
HŘÍMĚŽDICE Krátce před
polednem 18. února zastavila policejní hlídka v obci
60letého motoristu. Dechová zkouška u něj byla pozitivní, ukázala 1,5 promile
alkoholu. Dotyčný uvedl,
že alkoholické nápoje konzumoval předchozí večer.

Na místě mu byl zadržen
řidičský průkaz a další jízda zakázána. Nyní se bude
muž zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Pošta přivítá jaro novou fasádou
Fasáda bytového domu v Petrovicích,
kde v přízemí sídlí mnoho
let pobočka pošty, se dočkala rekonstrukce. Výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací vyhrála
ﬁrma Uniko Písek, která
podala nejnižší nabídko-

PETROVICE

práce na domě trvat?
Postup prací je odvislý
od počasí. Každopádně
všechny proběhnou v letošním roce.
Jaké jsou náklady?
Celkové náklady
na opravu domu jsou 2,4
milionu korun. Celou in-

Pošta v Petrovicích prochází inovací fasády.

vou cenu. Stavební práce
odstartovaly už v lednu.
Na podrobnosti jsme se
zeptali starosty obce Petra
Štěpánka.
Jak dlouho budou

vestici hradíme z rozpočtu obce. Zahrnuje demontáž elektrického vedení
a stavbu nového sloupu,
výměnu oken a dveří, posílení konstrukce krovu,

výměnu střešní krytiny
a zateplenou fasádu. Jelikož se jedná o starý objekt, který má v přízemí
metrové kamenné zdivo,
byl zvolen na zateplení
systém Novabrik. Jedná
se o fasádu, která „dýchá“.
Před vlastním zahájením
prací jsme provedli odhalení základů a instalaci
provětrávacího kanálku.
Důvodem bylo vlhnutí zdiva v interiéru bytů.
Všechna uvedená opatření povedou ke zvýšení
komfortu bydlení v obecních bytech.
A co barva, jakou
bude mít výsledná fasáda?
Snažili jsme se udržet
původní barvu fasády, jak
na ni byli lidé zvyklí. Nemám rád barevné kreace,
obzvlášť v centru obce.
V tomto ohledu jsem dost
konzervativní. Každopádně barevnost horní části fasády, zateplené polystyrénem, navrhne architektka.
Jana Motrincová

Krásnohorští sokolové ve sletovém
roce částečně vyměnili své vedení
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V pátek 16. února ve-

čer zasedli v krásnohorské
sokolovně okolo prostřeného pingpongového stolu
členové místní sokolské
tělocvičné jednoty. Valnou
hromadu zahájil i vedl starosta Ivo Kašpar.
I když tento rok není pro
sokoly volebním, zde se volby konaly. Došlo ke změně
na místě jednatele a šéfa odboru všestrannosti. Jednatelem se po jednomyslném odhlasování stal Josef Macke,
náčelnicí stejným výrokem
Olga Trachtová Hadáčková.
Místní sokolská jednota
má aktuálně sedmdesát tři
členů. Oddíl nohejbalu se
podle svého oddílového vedoucího Ivo Kašpara schází
přes sezonu na multifunkčním hřišti, v zimě chodí hrát
stolní tenis do sokolovny.
Každoročně pořádá turnaj
trojic a branný závod tříčlenných hlídek Zlatý kohout.
„Podíleli jsme se na opravě
střechy nad garáží a úpravě

okolí kurtů,“ doplnil Kašpar.
Oddíl stolního tenisu pod
vedením Josefa Mackeho
pořádá dva turnaje a dalších se účastní, kromě toho
se pravidelně každé úterý
schází na svých trénincích.
„Na turnaji čtyřher, který jsme
pořádali loni v únoru, jsem
se svým synem obsadil třetí
místo. To byl nejlepší výsledek našeho oddílu v uplynulé
sezoně. Stejný turnaj bude teď
v sobotu 24. února, tak doufám, že se zase zadaří,“ uvedl
Josef Macke.
Šestnáct žen nacvičuje
v tomto cvičebním roce pod
vedením Radky Čandové sletovou skladbu Siluety, jejímž
cvičebním náčiním jsou skládací obruče. Další dvě skladby nacvičuje Olga Trachtová
Hadáčková. Jde o skladbu
staršího žactva Cirkus, kam
se zapsalo třicet šest cvičenců, a skladbu pro rodiče
a děti Méďové. „S žactvem
cvičíme s RinoSety na hudbu
ze seriálu Humberto a muzikálu Pomáda. Až v lednu se

nám podařilo dát dohromady
i všechny kluky, takže jsme
konečně kompletní. Méďové
jsou v našem provedení jedinou genderově vyrovnanou
skladbou. Čtyři maminky
doplňuje jeden tatínek, v rolích medvídků máme čtyři
chlapce a jednu dívku,“ dodává s úsměvem Trachtová
Hadáčková.
Slet je ﬁnančně náročnou
akcí. Kromě členských příspěvků a sletových známek
je nutné uhradit také účastnický poplatek, sletové náčiní a nářadí, úbory. Další náklady vzniknou cestováním
na všesokolský slet a jeho
různé oblastní předskokany,
navíc i ubytováním a stravováním ve sletovém týdnu
v Praze. „Naštěstí se nám podařilo získat nějaké ﬁnanční
prostředky od sponzorů, velkou podporu máme z města.
Cvičenci si tedy rozhodně
nemusí platit všechno sami,
sokolská jednota jim hodně
pomůže,“ upřesnila Trachtová Hadáčková.
-red-

www.sedlcansky-kraj.cz

Skutečný
konec si
zatím nikdo
nepřipouští,
pracujeme dál
Dokončení ze strany 1

V mlékárně pracuje dál,
brigádně. Celý svůj produktivní život věnovala sýraření. „Já už jsem
důchodkyně, mně už to
vlastně může být jedno.
Ale když si vzpomenu, jak
jsme zaváděli výrobu hermelínu… Dávali jsme tomu
všechno. Jsem sýrařka,
ale nebála jsem se ani lítat po hale s koštětem, aby
bylo vše perfektně připraveno. Úzce jsem spolupracovala s laboratoří. Oni
vyvíjeli kultury, já je zaváděla do praxe. Ladili jsme
společně ideální kulturu
tak, aby vše sedlo přesně
na čas. Ve výrobě se nejedná o minuty, ale o vteřiny. Zkušení pracovníci,
myslím, odsud do Hesova
nepůjdou. Mají v Sedlčanech rodiny, domy, zázemí. Sama sebe se ptám,
proč nepřesunou výrobu
z Hesova sem? Tam je
zaměstnanců osmdesát.
Tady dvě stě sedmdesát,“
nechápe Zdena Šiffnerová rozhodnutí vedení
společnosti a neúspěšně
potlačuje slzy.
Konkrétně ztráta pracovní příležitosti penzistku
až tolik netrápí. Co jí ale nedává spát, je bydlení. Je totiž nájemnicí jednoho z deseti ﬁremních bytů. Spolu
s ní je v bytě trvale hlášena
její dcera se zetěm a dvěma dětmi. Dcera Lenka Šiffnerová v mlékárnách též
pracuje. Přiznává, že právě
otázka užívání ﬁremního
bytu je pro její rodinu klíčová. „O práci se nebojím.
Když člověk chce, práci si
najde,“ myslí si pětatřicetiletá žena navzdory všeobecnému názoru, že jde
o citelnou ránu pracovní-

mu trhu regionu. „Kam ale
půjdeme bydlet?“ vznáší
otázku. „Manžel je v částečném invalidním důchodu.
Po úrazu má záda sešroubovaná osmi titanovými
šrouby. Žádná těžší práce,
kterou dříve jako zedník vykonával, pro něj nepřichází v úvahu. Proto od jeho
úrazu bydlíme společně
s maminkou a já po několika letech zaměstnání u jiné
ﬁrmy, začala v mlékárnách
opět pracovat,“ vysvětluje
Lenka Šiffnerová své rozčarování.
Rodina by uvítala příležitost koupit byt do osobního vlastnictví. Společnost
Savencia též diskutuje se
zastupiteli města o možnosti prodeje zaměstnaneckých bytů, staly by se
tak obecními, a to je pro
Lenku Šiffnerovou také vítané řešení.
„Do práce chodíme dál.
Nic, kromě nálady na pracovišti, se od první schůzky
vlastně nezměnilo. Zaměstnanci začínají být zváni
na individuální pohovory
s vedením společnosti. Žijeme stále v nejistotě. Iluze o zachování výroby asi
nemá ani jeden ze všech
dvě stě sedmdesáti zaměstnanců. Zatím si ale skutečný
konec nikdo nepřipouští.
Nechce. Pro mnohé vyplnila
práce v mlékárně půlku jejich života. Se značkou Sedlčanský hermelín jsou doslova spjati. Netuším, co budou
dělat ženské, které přijdou
o místo jen pár let před důchodem. Pracovní atmosféra
v halách je tíživá. Místo radostného hlaholu jsou slyšet
jen stroje. Lidé mlčí,“ uzavírá emotivně Lenka Šiffnerová svou výpověď.
Lucie Kakosová

Pronajmu prostory v ul. Víta
Nejedlého. Tel.: 724 790 684

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Tiskárna Macík, s. r. o.
Církvičská 290, Sedlčany

pro živnostníky i firmy

Hledám pronájem masérny na
3–4 hodiny týdně. Tel.: 775 230 310

Jana Dragounová, Sedlčany


Prodám palivové dřevo 900 Kč/m ,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma. Tel.:
730 529 545.
53/18

Koupím les nebo pole kdekoliv. Tel.:
730 529 545.
54/18

Koupím menší byt v Sedlčanech
v jakémkoliv stavu do 600 000 Kč. Tel.:
605 440 163.
55/18

Sháním knihy Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko (4 díly, i samostatně), knihy Pavla Toufara z cyklu Tajemnou
českou krajinou. Tel.: 601 584 778.
56/18

Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Hrachově. Nájem 5 000 Kč. Slušným lidem.
Tel.: 777 170 853.
57/18

Koupím vzduchosuchá modřínová
prkna. Tel.: 777 073 526.
58/18

Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com
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Pronajmu kuchyni
v Hostinci U Čápa
v Počepicích

Tel.: 608 272 223

Koupím byt v Petrovicích. Případně
nabídněte pronájem. Tel.: 608 209 494. 59/18

Prodám konzumní brambory. Tel.:
604 117 568.
60/18

Prodám zděnou garáž 8x5 m v Sedlčanech. Tel.: 605 150 385.
61/18

Big Shock Racing tým
přijme:

AUTOELEKTRIKÁŘE/ELEKTRONIKA
na stavbu a vývoj automobilů
MECHANIKA/AUTOMECHANIKA
na údržbu, opravy a vývoj závodních
automobilů
Požadujeme: praxi, řidičský průkaz sk. C
Samostatnost a znalost AJ výhodou
Informace na tel.: 607 078 500
jirka@bigshockracing.cz

přijme:

ZAMĚSTNANCE NA SEŘIZOVÁNÍ STROJŮ
– PŘÍPRAVÁŘE
ZAMĚSTNANCE NA DOKONČOVACÍ
PRÁCE PŘI VÝROBĚ TISKOVIN
Požadujeme: pečlivost, manuální a technickou zručnost
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz

Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
HK-Dřestav s. r. o.
přijme

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, samostatnost
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, jednosměnný provoz,
stravování na pracovišti, příjemný pracovní kolektiv, motivující
finanční ohodnocení, nástup možný ihned, možnost práce na IČ

V případě zájmu volejte: 603 569 922, 739 706 193

Tiskárna Macík, s. r. o.

Posilujeme náš tým, přidejte se k nám!

BAGRISTA,
SKLADNÍK, ÚČETNÍ
 Férové jednání i odměňování
 Stabilní tým v úspěšné společnosti

 Předání know-how od zkušených kolegů

CV pošlete na: kariera@energon.cz
Další informace: 778 887 049

www.energon.cz

Církvičská 290, Sedlčany
přijme:

ŘIDIČE DODÁVKY, ÚDRŽBÁŘE,
SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ
A OBSLUHU MYCÍHO CENTRA
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost
Řidičské oprávnění sk. C podmínkou

V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz
Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908

Domov seniorů Vojkov
hledá

POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ I KONDICI

(brigáda)

SM
SM systém MUD
MUDr.
r. Smíška Pilatesova
Pilatesova metoda Cvičení
Cvičení L. Mojžíšové

KUCHAŘE/KU

ALTERNATIVNÍ TERAPIE
Rodinné
Rodinné a systemické konstelace EFT,
EFT, EMI

Tel.: 734 520 934 www.a-terapie.cz

(dlouhodobá brigáda)
Bližší informace na: tel.: 605 850 809
nebo e-mailu: kucerova@dd-vojkov.cz
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Tomáš Langer, vedoucí odboru investic MěÚ Sedlčany: město
předalo ÚOHS elektronicky 645 MB dat. Švagr údajně nezná
problematiku a Vilasová nepochopila podklady
SEDLČANY Na sérii článků o výběrovém řízení na dodavatele
nového autobusového nádraží se
rozhodl reagovat vedoucí odboru investic MěÚ Sedlčany Tomáš
Langer. Jeho vyjádření se týká
článků o rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS), kterým vrátil vyloučeného dodavatele, firmu Chládek
a Tintěra zpět do hry a také článku, ve kterém se k výběrovému
řízení a ke správnímu jednání
před ÚOHS a jeho výsledku vyjadřují zastupitelka Blanka Vilasová a zastupitel Pavel Švagr.
K prvnímu článku Tomáš Langer uvádí: „Článek obsahuje řadu
nepřesností a dedukcí na základě
velmi svérázné interpretace zákonných postupů při výběrových
řízeních i samotných rozhodnutí
ÚOHS. Autor článku navíc vychází ze spisu, který je v této fázi probíhajícího řízení neveřejný, není
zřejmé, v jakém rozsahu s ním byl
seznámen, což může vysvětlovat
jeho chybnou interpretaci i dedukce, o jejichž účelu lze pouze spekulovat. Považuji proto za potřebné
se vyjádřit jménem zadavatele veřejné zakázky Modernizace přestupního terminálu zcela věcně
a bez emocí ke spekulacím uvedeným v článku. Po celou dobu trvání výběrového řízení, od vyhlášení doposud, je zadavatel, město
Sedlčany, vázán jak zmíněným
zákonem č. 134/2016, tak metodikou IROP, který je poskytovatelem
dotace. Při posuzování nabídek
jsme postupovali vždy s maximální pečlivostí, transparentně a navíc vždy v souladu s podmínkami
přidělené dotace. Veřejný zadavatel, kterým město Sedlčany je, má
zákonnou povinnost konat v případě zjištění podezření na mimo-

řádně nízkou nabídkovou cenu.
Ve smyslu zákona tedy oslovil
dva uchazeče s nejnižšími nabídkami a dal jim možnost vysvětlit
tuto cenu, vysvětlení následně
podrobil posouzení hodnotící komisí a navíc ještě odbornému posouzení specialistou. Hodnocení
a posudek jednoznačně konstatoval porušení zákona, s následnou povinností vyloučit takového
uchazeče. Veškerý tento postup
byl současně kontrolován poskytovatelem dotace, IROP, a odsouhlasen. Neúspěšný uchazeč podal
námitky a po jejich odmítnutí
využil svého zákonného práva
a podal návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V tomto
návrhu se domáhal jednak vydání
předběžného opatření vůči městu
Sedlčany a dále zrušení jeho vyloučení. Důvodem k těmto opatřením měla být netransparentnost
a nezákonnost postupu zadavatele. ÚOHS postupoval zcela rutinně
a vyžádal si relevantní podklady
od zadavatele. Město předalo
v elektronické podobě podklady
v objemu více než 645 MB a část
dokumentace, zejména stavební
dokumentace byla předána Úřadu v listinné podobě. Takovýto
postup je zcela zákonný a byl
také Úřadem potvrzen a akceptován. Netuším tedy, o jakém omylu
a pochybení města autor článku
spekuluje. Skutečným důvodem
proč ÚOHS vyhodnotil doručenou
dokumentaci za nedostatečnou je
fakt, že nebyly předloženy podklady dalších čtyř uchazečů. Ti
se však neobjevili mezi možnými
výherci, dva z nich nepodali ani
nabídky a další dva se umístili až
na třetím a čtvrtém hodnoceném
místě. Tyto doklady nebyly zadavatelem odeslány z důvodu, že

Tiskárna Macík, s. r. o.
Církvičská 290, Sedlčany

přijme

REFERENTA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Požadujeme: samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování,
dobré obchodní, organizační a komunikační schopnosti
Praxe v polygrafii a znalost AJ výhodou
Nutné řidičské oprávnění
V případě zájmu zasílejte své životopisy na adresu:
tiskarna@tiskarnamacik.cz
Informace na tel.: 318 875 311, 724 353 908

byly vůči předmětu sporu bezvýznamné. ÚOHS nakonec ve svém
rozhodnutí připustil, že zákon
neuvádí, co má být obsahem dokumentace o veřejné zakázce, ale
tento obsah dovozuje z paragrafu
týkajícího se archivace dokumentace a na tomto postavil svou argumentaci. Ve výsledku však Úřad
zamítl žádost navrhovatele firmy
Chládek a Tintěra o předběžné
opatření a vrátil de facto celou
kauzu na začátek. Současně však
navrhovateli propadla finanční
kauce, kterou musel u Úřadu spolu s podáním složit. Město Sedlčany tak dle zákona i podmínek dotace bude pokračovat v soutěži.“
Autor článku nemůže po opakovaném prostudování rozhodnutí ÚOHS souhlasit s tvrzením,
že město Úřadu nedodalo „pouze“ nabídky dodavatelů na třetím
a čtvrtém místě, které nebyly
Úřadu dodány, protože jsou dle
zástupců města bezvýznamné.
Úřad nicméně ve svém rozhodnutí konstatuje, že dokumentace měla být dle zákona předána
kompletní a že i tyto nabídky jsou
pro rozhodnutí Úřadu podstatné.
Pokud město argumentuje, že
v první instanci prohrálo pouze
z formálních důvodů, zůstává
dle autora článku otázka, proč
nebylo město, jakožto zadavatel,
důslednější a tomuto formálnímu
pochybení nepředešlo. Nadto ovšem ÚOHS uvádí, že mezi zaslanými dokumenty chyběly i další,
velmi zásadní písemnosti, a to
dva protokoly o jednání výběrové komise a především záznam
o otevírání obálek s nabídkami
uchazečů. Navíc některé zaslané
kopie dokumentů byly kopiemi
prostými, tedy neověřenými,
ve formátu, který zákon neumožňuje. Na tyto nedostatky jsme se
tedy Tomáše Langera zeptali.
Proč město nezaslalo kopie
v zákonné formě a proč některé dokumenty chyběly? Existují
chybějící protokoly a záznam
o otevírání obálek? Pokud ano,
proč nebyly zaslány?
Odpověď vedoucího odboru
investic uvádíme v plném znění: „Na to je jednoduchá odpověď, kterou lze vyčíst z usnesení
od ÚOHS, je ale nutné porozumět
jejich složitému vyjadřovacímu
způsobu. Od okamžiku podání
návrhu na ÚOHS běží zadavate-

li lhůta deset dnů, ve které musí
zadavatel dodat dokumentaci
v aktuálním stavu. Tu, ale kvůli
velikosti jednotlivých dokumentů
a omezení kapacit datových zpráv
20 MB, nebylo možné odeslat požadovaným způsobem, proto byly
dokumenty větší, než je uvedená
kapacita nahrány na zabezpečené úložiště a poslána zpráva
s pokyny k nahrání dokumentů.
Toto ÚOHS nepřijal a k tomu patří část textu usnesení věnující se
chybějícím protokolům, kopiím
místo originálů apod. (prostě si
dokumentaci nenahráli, protože
to není jejich povinnost). Ani zde
ze strany města skutečně k pochybení nedošlo. Následně ÚOHS dal
zadavateli 5denní lhůtu na dodání dokumentace ve správné formě. V této lhůtě byly dokumenty
znovu skenovány a konverzí
převáděny, tak aby svou velikostí
byly průchodné datovými zprávami. Dále v textu ÚOHS jmenovitě
uvádí jediné chybějící dokumenty, a to jsou právě ty čtyři žádosti o účast a dvě nabídky. Veškeré
protokoly a dokumenty skutečně
existují, jsou v řádné formě uchovávány a také byly kontrolovány
poskytovatelem dotace na IROPu,
dostal je i ÚOHS. Je naprosto vyloučeno, aby nevznikly protokoly
o otevírání obálek a další zápisy
z jednání pověřené komise,“ sdělil pro redakci Tomáš Langer.
Ten se také vyjádřil k dalšímu
ze série článků a reagoval na vyjádření zastupitelů města. V textu
je podle Langera mylně uvedeno,
že ÚOHS dal vyloučené firmě
Chládek a Tintěra za pravdu. Následně Langer opakuje známou
argumentaci města o formálním
pochybení. Dále Tomáš Langer
reaguje na slova zastupitelky
Blanky Vilasové, když říká: „Poznámky paní zastupitelky na stranu velikosti projektu se zakládají
na nepochopení jí poskytnutých
podkladů a na základě jiných
zkreslujících zjednodušení. Pro
pořádek nejde o stavbu autobusového nádraží za 50 milionů korun, ale o komplex několika stavebních souborů obsahující řešení
rozsáhlého prostranství. Akce Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany obsahuje stavbu haly,
čekárny s veřejnými WC, infocentrem, zázemím pro dopravce
a dalšími službami pro cestující
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v rozpočtované ceně 14,5 milionů
korun. Dále akce zahrnuje renovaci dopravních a manipulačních
ploch, výstavbu parkoviště pro
třicet aut, samostatná parkovací stání, bezbariérové chodníky
a přístupy k nástupištím s rozpočtovanou cenou 18,1 milionů
korun. Další součástí akce je výstavba oddílné dešťové a splaškové kanalizace v areálu za 6,2 milionů, zastřešení nástupišť za 2,7
milionů, park a sadové úpravy
0,6 milionů Kč, veřejné osvětlení
a další prospěšné stavby, které se
v souhrnu blíží předpokládané
hodnotě, se kterou je v článku tak
nesprávně manipulováno. Dále
je uvedena nepravda týkající se
výše provozních nákladů a povinnosti zaměstnávat v budově dva
pracovníky, tuto povinnost městu
nikdo neukládá, rovněž u odhadovaných provozních nákladů je
operováno s částkami na celý areál včetně údržby zeleně, komunikací, veřejného osvětlení apod.
Jedná se tedy o náklady, které jsou
už nyní částečně hrazeny a vzhledem k současnému neuspokojivému stavu bude nutné vynaložit
i větší, pokud by k realizaci stavby
nedošlo (nefunkční veřejné osvětlení, stav chodníků, nástupišť,
zeleně…). Náklady uvažované
studií na provoz budovy (energie, úklid, údržba…) jsou v relaci
300 000 Kč ročně. Skutečný stav
věci je tedy takový, že vedení
města se podařilo skloubit skupinu potřebných investic do celku,
na který má přislíbenu dotaci
90 % nákladů, tedy může pořídit
za 10 % své spoluúčasti výše popsané prospěšné stavby. Jinými
slovy, město šetří cca 45 milionů
Kč na investicích, které bude muset v příštích letech vynaložit,“
sdělil pro redakci vedoucí odboru investic MěÚ Sedlčany a pokračuje komentářem k vyjádření
zastupitele Pavla Švagra.
„Komentář pana Švagra je postaven na prosté nebo předstírané

neznalosti problematiky veřejných zakázek a této zakázky konkrétně. Není mi známo, zda je pro
pana zastupitele v jeho praxi obvyklé úmyslně neposkytnout vyžádané doklady, aby zakryl nějaké
skutečnosti, jak domýšlí v článku.
V případě této veřejné zakázky je
takový postup nemyslitelný a naprosto vyloučený. Vše probíhá
pod důkladným dohledem poskytovatele dotace. Nedodané doklady byly výhradně žádosti o účast
a nabídky uchazečů, kteří se
umístili v pořadí od třetího místa,
k tomuto umístění neměli žádné
připomínky a spor se jich v tomto
ohledu netýkal. Tyto žádosti i nabídky jsou rozsáhlé dokumenty,
složitě převeditelné do elektronických originálů a pro rozhodnutí
sporu bezvýznamné, proto nebyly
doloženy. Samotný Úřad v zásadě
potvrdil, že podklady jsou kompletní a způsobilé k nahlédnutí.
Po prohlídce dokumentů ze strany
advokátní kanceláře firmy Chládek a Tintěra byla zřejmě vznesena připomínka k formální kompletnosti podkladů, kterou Úřad
akceptoval a vydal již uvedené
rozhodnutí. Město Sedlčany tak
musí pokračovat v hodnocení nabídek a musí vyloučit pochybnosti, které vyplynuly z práce hodnotící komise a přizvaného experta,
aby mohla být veřejná soutěž dle
zákona č. 134/2016 a metodiky
IROP zdárně vyhodnocena a uzavřena. Úvaha nad stanovením mimořádně nízké nabídkové ceny
je u pana zastupitele lichá a nevěnuje se podstatě problému. Při
posuzování nabídek odborný posudek poukázal na porušení zákona plynoucí z podané nabídky
(podrobně o tom bylo debatováno
jak v sedmičlenné komisi složené
z odborníků, tak v městské radě).
V tomto případě je zákonnou povinností zadavatele uchazeče vyloučit bez ohledu na to, o kolik
procent je nabídka nižší,“ uzavírá
Tomáš Langer. Tomáš Vašíček

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

UKLÍZEČKA
Požadavky: zájem o práci, spolehlivost, ochota, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: pravidelný plat dle tarifních tabulek, po zapracování
nastavení osobního ohodnocení, 2x ročně odměny
Pracovní doba: Po–Pá: 700–1530 hodin

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
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Starými cestami
za teplou medovinou
SEDLČANY Zimní vycházky, na něž

se můžete přidat k turistům TJ Tatran, bývají kratší. Taky vás čeká
poněkud namáhavější terén, takže
to chce dobré boty a něco ostřejšího do termosky. Krajina zakletá
do ticha dosud kralující zimou nabízí v předjarních měsících i pod
šedivou klenbou oblohy pocit svěžesti a čistoty. Sníh se boří měkce
pod nohama, ale z vlhké země už
tu a tam vykukují trsy čerstvé lesní
pažitky a z holých větví se ozývá
cvrlikání veskrze jarní.
V minulých dnech se turisti vypravili na výlet po starých cestách
bez turistického značení. Můžete
to zkusit taky. Česká krajina je protkána spoustou záchytných bodů
a vzdálenosti jsou tak krátké, že
skutečné bloudění ani nepřipadá
v úvahu.
V Kňovicích se hned za autobusovou zastávkou vydáte kolem
pomníku Obětem 1. světové války
doprava a za pár minut se za posledními zahradami vnoříte do tunelu
z trnkového křoví a zamíříte směrem
na sever. Na mírném vršku, kousek
od místní vodárny, se otevře pěkný
výhled na rozlehlé údolí se špičkou
chlumského kostela vpravo. Trasa
vede dál lesem souběžně se silničkou na Radíč, přetne pěšinu se žlutou turistickou značkou a pokračuje
ke studánce před Úsuším. Budka
s pramenem byla kdysi obklopena
lesními velikány, dnes pečlivě vyrubanými a nahrazenými mladým
nízkým porostem.
U rozcestníku Úsuší se ještě pokochejte pohledem na památný
strom, mohutný dub letní, který tu
stojí vlevo na kraji lesa už přes tři sta
let. Za tu dobu dosáhl obvod jeho
kmene úctyhodných šesti metrů
a možná ještě víc. Někde tudy taky
vedla dnes už zarostlá cesta z Radíče přes Kňovice do Sedlčan. Tu
podle pověsti poručila vystavět zhrzená šlechtična z radíčského zámku,

aby nemusela jezdit přes Osečany.
V osečanském panském sídle totiž
žil její bývalý nápadník, kterého ovšem těsně před svatbou nachytala
in ﬂagranti, takže už napečené koláče se na svatební stůl nedostaly.
Po pár metrech značených turistickou žlutou se kolem bývalého
poplužního dvora Chýnov, který
místní šlechta založila v první polovině 18. století a kde před dvaceti lety natáčel režisér Hynek Bočan
seriál Zdivočelá země, dostanete na silnici vedoucí přes Vesce
do Radíče. Až tam však vaše cesta
nevede. Minete starobylé stromořadí lemující rybníky ve Vescích
a hned za nimi se vydáte po odbočce vlevo směrem k samotě
Táborec. Vpravo nad silnicí se vypíná Zlatý vrch a vyhlídkový bod
na Bačkorách, ale vy opustíte silnici a pokračujete pod Táborcem
po neznačené polní cestě stále rovně, přes úzkou silnici, po níž byste
se dostali na Žďár a Hrazany. Vy
však pokračujete přímo loukami
a po polní cestě klesáte až do vesničky Pazderny. V Pazdernách odbočíte doprava a podél toku Musíka dojdete za pár minut do osady
Baňov.
Za poslední baňovskou chalupou vyšplhejte do příkrého svahu,
a když se proderete ještě kousek
mlázím a zdoláte poslední svah,
naskytne se vám nejvelkolepější
výhled dnešního putování. Vpravo nad kouřícími komíny chalup
v Nalžovickém Podhájí se táhne
hřbet Drbákova, dole pod vámi
se na bílých sněhových pláních
černají siluety sídel v rozlehlém,
mírně zvlněném údolí od Sedlčan
až po Křepenice. Mezi nimi i kostel
svatého Václava na Chlumu s hospůdkou, kde už čeká doušek teplé medoviny či jiného lahodného
moku. A tam je to z Nalžovického
Podhájí jen slabou půlhodinku pohodlné chůze.
-jv-

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar
Okolí Sedlčan – lokalita Počepice, Skuhrov, Rovina,
Vysoký Chlumec, Nechvalice...
V případě zájmu vám pomůžeme s vyřízením smlouvy (právní poradce)
O pozemky je kvalitně postaráno, tudíž neztrácejí na hodnotě

Tel.: 602 228 033





vejvodova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 215 639, 317 835 186
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Marimbu jsme sice pohřbili, u hudby ale zůstáváme, říká Honza Kabát mladší
SEDLČANY Před Vánoci se

na facebookových stránkách kapely Marimba Live
Drums objevilo parte. Václav „Wenca“ Kabát mladší,
Honza „Johnny“ Kabát a Denis „Medvěd“ Medveděv se
rozhodli Marimbu deﬁnitivně pohřbít. Parte sloužilo
jako pozvánka na poslední
koncert v Rock Café Praha.
O konci nejen jedné nadějné kapely ze Sedlčanska,
která se dostala na televizní
obrazovky i do Lucerny, ale
i jedné životní etapy, jsem si
povídala s Honzou Kabátem
mladším.
Shodou okolností jsem
o konci Marimby psala už
jednou, před třemi roky,
kdy se někteří její členové
chystali do USA. Teď už je
to deﬁnitivní?
Tenkrát v roce 2015 jsme
se loučili s vidinou nějaké
pauzy. Chtěli jsme si dát
oddech a nechat věci plynout a popřípadě se nechat
překvapit. Tentokrát už jsme
život kapely Marimba Live
Drums ukončili deﬁnitivně.
Tedy pro upřesnění, ukončili jsme tento projekt pod
tímto názvem.
Hraje v tom nějakou
roli cesta na zkušenou
za oceán?
Zkušenosti z USA jsou
s tímto koncem v nepřímé
úměře. Není to tak, že bychom se vrátili z Ameriky
a řekli si: Kašleme na to.
Prostě jsme dospěli k názoru, že je potřeba změnit
myšlení. Myšlenka, se kterou tato kapela vznikla, už

je přežitá a nás už nikam
nevede. Dosáhli jsme určitého bodu, kde se naše cíle,
myšlenky nebo zájmy lišily
od původního cíle, čímž
byla fungující bubenická
kapela. Už nechceme být
bubenická show nebo bubeníci Marimby… Chce to změnu, změna je dobrá. A navíc
co jiného udělat, když chcete začít nový život? Jednou
z možností je změnit jméno
kapely…
Není to škoda? Marimba měla za sebou desítky
úspěšných koncertů a vystoupení…
Nic není škoda, pokud
k tomu přistupujete v rámci
poučení sebe sama. Byly to
stovky skvělých koncertů
a na ty nezapomeneme,
ale není čeho litovat, vždyť
je stále možnost vzpomínat
na ty chvilky z minulosti
a povídat si o nich. To je totiž vlastně na tom to nejlepší, ani byste nevěřila, jaká je
to sranda.
Zakladatelem a kapelníkem Marimby byl váš
otec – Václav Kabát starší. V Marimbě hrál ještě
bratr. Dělalo to dobrotu?
Nebo to občas dřelo?
Někdy to dřelo, někdy
to bylo v pohodě. Byli jsme
všichni taková rodina. Dře
to i v kapelách, kde jsou
členové jenom kamarádi,
anebo se vůbec neznají.
Člověk se s tím musí naučit
pracovat.
Když byste se měl
ohlédnout zpět, jaké
byly zlomové okamžiky,

které Marimbu někam
posunuly?
Vznikli jsme jako bubenický soubor pod sedlčanskou Zuškou. Začínali jsme
jako děti, které hrají slavné
písničky jenom na bicí nástroje a bylo nás tehdy asi

Zkušeností musela být
v roce 2010 účast kapely
ve ﬁnále tehdy populární
televizní soutěže Talentmania…
Zkušenost to byla veliká.
Bylo zajímavé podívat se
do zákulisí televizního po-

Setkávala se Marimba také s negativními
ohlasy?
Úspěch kapely stojí
na fanoušcích, ale nešlo by
to ani bez negativních lidí.
Všichni, kteří se buď pasivně nebo aktivně, pozitivně

Koncerty Marimby si užívali jak diváci, tak hudebníci.

osm. Postupně jsme rostli, hráli, někteří odcházeli,
někteří přicházeli. Nejdřív
jsme byli Marimba Junior
Club pak Marimba Club
a nakonec Marimba Live
Drums a hráli vlastní tvorbu.
Měli jsme svoje divadelní
představní v divadle Minor,
objeli jsme tour po České
republice, odehráli spousty
výchovných koncertů pro
školy. Zahráli jsme si v O2
aréně, v Lucerně před dvěma tisíci lidmi. Zlomových
okamžiků bylo hodně…

řadu, který má bavit diváky
u obrazovek. Bylo ale také
zajímavé zjistit, že všechno
není tak, jak to na první pohled může vypadat. Třeba
když vás štáb prosí, abyste
se tvářila smutně, protože
jste zrovna prohrála, a vám
je to nějak úplně jedno.
Když vám režisér říká, jestli
nechcete zahrát místo toho,
co jste si připravila, třeba
znělku z Pata a Mata, že by
se to lidem líbilo víc… I když
zrovna znělka z Pata a Mata
je geniální.

nebo negativně účastnili života Marimby Live Drums
mají svoji zásluhu na relativním úspěchu této kapely.
Když už jsme u úspěchu, co považujete v souvislosti s kapelou, za ten
největší?
Úspěch je to, že mezi
námi – včetně bývalých
hráčů – nepanuje ponorková nemoc. Pořád se spolu
bavíme a nevadíme si. To
je úspěch, když chemie
lidských vztahů zůstane
i přes všechny problémy
v pohodě.
Půjdete teď každý svojí cestou? A zůstanete
u hudby?
Nehodláme končit s hudbou, pro nás to je všechno, co máme. Já s bratrem
Vencou rozjíždíme novou
kapelu pod novým názvem.
Jinak například s Denisem stále spolupracujeme
na projektu Marching Gang.
Hodí se vám zkušenost
z kapely do života? Co vás
kapela naučila?
Zatím jsem lepší zkušenost neměl. Naučila nás bránit se, bojovat, vyhrávat, žít,
užívat si, modlit se, nenávidět se, pracovat…
Jana Špačková

TOULKY KRAJEM
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TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (71)

Stačilo málo a Sedlčany
mohly mít zámek
Člověk míní, život mění, tak lze shrnout záměr Lobkowiczů vybudovat
v Sedlčanech zámek.
V roce 1672 zadali majitelé vysokochlumeckého panství Antoniu
della Portovi úkol, aby vypracoval
návrh zámku, v němž by se Lobkowiczové mohli zdržovat. Dosud
se v Sedlčanech zdržovali v tzv. panském dvoře, v kamenné obytné budově se sedmi pokoji, třemi klenutými stropy, dvěma sklepy na víno
a velkou kuchyní. Hospodářství,
z něhož panský dvůr v letech 1654–
1661 vznikl, koupili Lobkowiczové
od vnuků měšťana Mikuláše Křikavy za 360 kop.
Ke staviteli a architektovi
Portovi majitelé vysokochlumeckého panství neměli
závažnějších požadavků –
v zadání stojí, že si má sám
prohlédnout město a vybrat
nejvhodnější místo pro nový
zámek. Hotový výkres má
pak odevzdat vrchnosti. Ital
byl s návrhem za rok hotov,
plány na vybudování sedlčanského zámku předal knížeti 2. března 1673.
Podle historika Jiřího Tywoniaka (v letech 1947–1956
učitele na sedlčanském gymnáziu) se zámek zřejmě nedočkal postavení kvůli smrti objednavatele Václava Eusebia
z Lobkowicz a také z důvodu
vyšší ceny.
Italský architekt předložil
knížeti dva návrhy míst, kde
by se mohl zámek nacházet.
První, ke kterému se přikláněl
více, byl přímo na náměstí,
a to na jeho severní straně.
Zámek by tedy byl dominantou náměstí a byl i protiváhou
k farnímu gotickému kostelu,
který stál na jižní straně. „Porta si však nebyl jist, jak se bude
vrchnost tvářit na situování
zámku mezi poddanské domy.
Navrhl proto druhou možnost, postavit zámek na návrší
za městem, snad na blízkém
Cihelném vrchu, aby odtud
bylo vidět celé město,“ uvedla
ve své diplomové práci Barokní památky v Sedlčanech Pavla Kocourková.
Sedlčanský zámek byl navržen jako čtyřkřídlá budova,

uvnitř s obdélníkovým nádvořím. Průčelí mělo měřit 54 metrů a uprostřed
vjezd do arkádovitého nádvoří. V přízemí bylo navrženo jedenáct pokojů,
kuchyně a hlavní schodiště. Druhé patro mělo tvořit devět pokojů, salonek,
dvě předsíně a kaple, do které bylo
možno nahlížet i z postranních pokojů. Před zámkem měl být situován
čestný dvůr, po stranách se dvěma
budovami pro čeledíny a stájemi.
Kdyby Václav Eusebius z Lobkowicz v roce 1677 v Roudnici nezemřel a rod měl dostatek prostředků, mohly mít Sedlčany zámek.
Jenže kdyby nebylo kdyby, nebyly
by chyby.
Jana Špačková
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Ze Zvěstovic do Let u Písku aneb
Poslední cesta Ferynkových
V roce 1942 musela svůj domov
ve Zvěstovicích u Vysokého
Chlumce opustit Božena Ferynková se svými šesti dětmi. Když
mířila do cikánského tábora
v Letech u Písku, jen těžko by se
nadála, že se jí dostane stejného
údělu jako Panně Marii – poté,
co v Letech propukne epidemie
břišního tyfu, uvidí Božena Ferynková umírat všech svých šest
dětí. Jejich matku nečeká lepší
budoucnost – smrt nachází zanedlouho v plynové komoře.
Před tím, než se tak stalo je
třeba říci, že Romové tak říkajíc
leželi v žaludku nacistům stejně
jako Židé. Podle vyhlášky ministerstva vnitra o zákazu kočování
se museli do konce ledna 1940

usadit a byly jim odebrány kočovné listy. Měli se usídlit v tom okrese, kam náležela jejich domovská
příslušnost, jinak měli být přijati
v té obci, kde se budou nacházet
k půlnoci z 31. ledna na 1. února.
V případě neuposlechnutí jim hrozilo umístění v kárných pracovních táborech. Ne všichni Romové však žili kočovným, respektive
polokočovným způsobem života.
Toto přikázané usazení Romů přirozeně narazilo na velký odpor
obcí. Zmíněnou noc z 31. ledna
na 1. února drželi občané v mnoha obcích hlídky a stěhující se
Romy vykazovali za hranice svého katastru. Například v Městské
knize aneb Protokolu I obce Krásná Hora nad Vltavou se uvádí, že:
„…na 1. února byly pořádány
ve všech obcích hony na cikány, aby se v obci neusadili. I z naší obce všichni muži
obsadili všechny cesty, i lesy
se přetáhly, ale v našem katastru nikde cikáni nebyli.“
Od podzimu 1941 již
následovaly kroky připravující konečné řešení
„cikánské otázky“, jehož
základem se stal výnos
o potírání tzv. „cikánského zlořádu“. Soupis „Cikánů, cikánských míšenců a po cikánsku žijících
osob“ ze srpna 1942 evidoval téměř 12 000 osob,
mimo jiné také Boženu Ferynkovou a jejích šest dětí.
V listopadu loňského
roku podepsal stát s firmou
Agpi smlouvu o koupi vepřína v Letech, kde stával
dříve koncentrační tábor.
Definitivně tak končí dvacetileté martyrium diskusí
o tom, zda a za kolik má
stát vepřín vykoupit. Areál,
na jehož místě by po sanaci mělo vzniknout pietní
místo, bude stát zhruba 450
milionů korun. Za prasečák ze 70. let je to možná
hodně, ale… Internací v Letech prošlo celkem 1 309
registrovaných osob, nejméně 326 (včetně šesti dětí
Boženy Ferynkové) jich
zde zemřelo. Ze 30 v táboře
narozených dětí nepřežilo
žádné… A ti všichni si důstojný památník zaslouží.
Jana Špačková

MASOPUST
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Jemine, domine, masopust pomine
Dokončení ze strany 1

spolu s učiteli se srocují
u dětského hřiště, aby
společně s občanským
sdružením Našlose, dětmi ze školních družin
i těmi, které přišly sami
nebo v doprovodu rodičů, obešli hlavní náměstí
v tradičním masopustním
průvodu.
Jen pár minut zbývá
na poslední úpravy kostýmů a líčení. Jaroslava
Trojanová, pedagožka ZUŠ
každému, kdo vypadá příliš

civilně, uštědří veselé tvářičky růžovou rtěnkou. Pak
ještě vozembouchem udává
takt a rozehřívá žáky lidovou masopustní říkankou:
„Jemine, domine, masopust
pomine. Jemine, domine,
masopust pryč!“ Přicházejí
maškary ze spolku Našlose
a přinášejí ještě vyhublého
pašíka. To už se rozezní buben a jde se.
Početný průvod za doprovodu veselé lidové muziky přichází před prodejnu
Plus Na potůčku. Schody

jsou v obležení maškar, klarinet, dudy a housle v podobě dalších pedagožek sedlčanské ZUŠ vejdou dovnitř
a rozjařená maškara řezníka
vyzve prodavačky k tanci.
Jednu ze zaměstnankyň
v červeném provede i bába
s nůší. Za odměnu u pokladny nakrmí pašíka a masopustní průvod se s prodejnou zvesela loučí. Přes
Pekárnu Bejšovec, odkud
maškary vycházejí s pusou
plnou preclíků, a přilehlé
obchůdky dorazí k Huba-

té černošce. Tam už na ně
před vchodem čekají šelmy.
Ani těch se řezník nezalekne a při tanci jedné z nich
chválí bílé zoubky.
„Masopust přestane,
růženec nastane. Jemine,
domine, masopust pryč!“ vyplňují žáci ZUŠ každou volnou chvíli veselou říkankou.
Průvod se zastavuje v Regionálním informačním centru,
v cukrárně, v drogerii. Z nemocnice zvědavě vykukují
zdravotní sestry. Městský
policista svědomitě odklání
projíždějící auta a průvod
pokračuje kolem muzea dál.
Zastaví se v galanterii, ponožkárně, jen fotoateliér má
v úterý odpoledne zavřeno.
Průvod je u konce své
trasy, uprostřed náměstí
T. G. Masaryka za necelou
hodinu a půl. Stále připravené prsty u spouště fotoaparátu mám již zkřehlé. Jdu
omrknout stánek s občerstvením, jež mají v režii zaměstnanci muzea. Koblížky a chleby se škvarkovou
pomazánkou jdou rychle
na odbyt. Teplé nápoje ještě více. Rumu z láhví ubývá svižným tempem. Grog
by byl skvělý nápad, nebýt

tu vozem. Smutně odmítnu
i velkoryse podanou placatku řezníkovu, to když
požádám o fotograﬁi řádně
vykrmeného pašíka.
Letošní masopust má
trochu jiný scénář, než
jsme z předchozích let
zvyklí. Snad i důsledkem
chybějících žáků tanečního
oboru ZUŠ, kteří se právě
na generální zkoušce připravují na soutěž o postup
do krajského kola tanečních oborů. Na programu
je divadelní představení.
Ve spodní části náměstí,
hned vedle podia, láká děti
divadlo Studna na pohádku
O Bajajovi. Zájem je veliký.
Chvíli z povzdálí okukuji
herce, ale hlavně malé diváky. Pozorovat neskryté
nadšení ve tvářích dětí mne
snad nikdy nepřestane bavit. Chladné počasí mi ale
zalezlo hluboko pod kabát
a tak si slibovanou třímetrovou saň nechám ujít. Stejně
jako po divadle plánovanou
zabijačku. Pašík se totiž pomalu připravuje vydat skryté dobroty. Věřím, že dětem
udělají radost přinejmenším
stejnou, jako loni.
Lucie Kakosová

MASOPUST
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Bláznivý masopustní týden
přinesl do školy spoustu legrace
SEDLČANY Na masopustní
týden se těšili malí i velcí

modří Šmoulíci by určitě
byli pořádnou konkuren-

Masopustní týden byl ve středu zpestřen bláznivými parukami a účesy.

školáci z 1. ZŠ od chvíle,
kdy školní družina a školní parlament vyhlásily
jeho program.
Děti z prvního stupně
hned v pondělí 12. února
přišly naruby. Některé to
přivedly k dokonalosti,
nasadily si opačně i brýle nebo bačkory. V úterý
se škola proměnila v pořádnou šmoulí vesnici –

cí pro ty pohádkové.
Středa patřila bláznivým
účesům a parukám,
ve třídách se objevili
kromě pankáčů a dlouhovlasých dam i čertíci či
Maková panenka.
Čtvrtek přinesl všem
pohodlí v teplákách. Některým k domácí pohodě možná chyběla jen
maminka, která by je

zásobila u televize nebo
počítače dobrotami. Ale
ani o ty nebyli ochuzeni.
Tým Světové školy si totiž
na tento den naplánoval
další pečení, a tak si děti
mohly sladké i slané dobroty k svačině zakoupit
přímo ve škole.
Poslední den bláznivého týdne se nesl v noblesním duchu. Od rána
přicházeli do školy slavnostně oblečení mladí pánové a slečny – a je třeba
uznat, že jim to opravdu
velmi slušelo. Poslední
hodinu se sešli v tělocvičně, aby masopustní veselí
ukončili módní přehlídkou a svižnou diskotékou.
Malá odměna čekala
na žáky i třídní učitelky,
které v oblecích i účes e c h d ě t i p o d p o ř i l y.
Všichni si masopustní
dny náležitě užili a přesvědčili se, že škola nemusí být jen vážná, ale
dokáže být i plná legrace.
Vychovatelky
ze školní družiny
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Makarenu si
na dětském
karnevalu Velké
kobry zatančili
i oba „dýdžejové“
SEDLČANY Klub Velká kob-

ra je činný již více než tři
desetiletí a za tuto dobu
uspořádal spoustu akcí
nejenom pro svoje členy,
ale hlavně pro holky a kluky všech věkových kategorií, kteří se chtějí bavit.
Jednou z trvalek je Velký
dětský karneval, jenž se
ve společenském sále kulturního domu v sobotu 17.
února konal již po pětadvacáté.
„K jubileu jsme chtěli při-

spíše menší děti, a ty, jimž
je deset a více let, přicházejí pouze výjimečně.
Přesto se taneční parket
ve společenském sále opět
zaplnil princeznami, spousty zvířátek, piráty s jizvami
i bez nich a dokonce přišel
i rybář, jemuž se na udici
houpala pořádná štika. Ani
letos pořadatelé nevynechali soutěž o nejlepší masky a vyhlášena byla i maska nejkurióznější. Do sálu
v ní „přilétl“ Jiřík Venta,

Na karnevalu se dobře bavil také dvouletý Matýsek Turek se svojí
babičkou Ivanou Piskáčkovou.

Nevlídné zimní období vyplnili senioři mimo jiné i pečením koblih a masopustní zábavou. K tanci a poslechu zahrál Martin Severa se svou kapelou. Velkou radost udělala klientům účast několika dobrovolnic, které roztančily parket. Občerstvení bylo tradiční – zabijačkové produkty a pivo. Nechyběla ani
tombola se dvěma sty výherních lístků. -hk-

pravit vedle osvědčeného
programu některou z novinek a tentokrát jsme zvolili vystřelování barevných
konfet v sále a soutěž pro rodiče, kteří stejně jako předtím jejich děti nosili na lžíci
pingpongové míčky. Jsme
rádi, že o náš karneval je
stále zájem, vždyť letos společně s rodiči a dalšími příbuznými přišlo sto šestnáct
dětí v maskách,“ připomněl
vedoucí Velké kobry a moderátor karnevalu Jaroslav
Repetný, který si také všiml, že v poslední době se
karnevalového reje v kulturním domě zúčastňují

proměněný v letadlo. Nejhezčími maskami se staly
kopretiny v podání Terezy a Lucie Brejchových,
zajíček Matyáš Hulan a ježek Karolína Křivánková.
Na Velkém dětském karnevalu Velké kobry se tradičně maluje na role papíru,
děti chytají s vodníkem
ryby, ale hlavně se tančí. Tentokrát to za svými
mixážními pulty roztočili
i otec a syn Hochmaulovi
v roli „dýdžejů“. Makarenu
vystřihli tak ohnivě, že děti
měly co dělat, aby tančily
tak dobře jako oni.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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Přichází Turínský kůň
SEDLČANY Koprodukční ﬁlm Turínský kůň maďarského

režiséra Béla Tarry přináší během 2,5 hodiny pouze třicet záběrů a téměř žádné dialogy… Děj je nesen konáním postav a zdánlivým klidem kolem nich.
Poselství tohoto snímku, který vyhrál na ﬁlmovém
festivalu Berlinale 2011 Stříbrného medvěda, můžete
odhalit tento čtvrtek 22. února od 20 hodin v sedlčanském kině během projekce Filmového klubu.
-red-

KONCERTY,
PLESY

výstava výtvarných prací
žáků 2. ZŠ Propojení

 Prosenická Lhota
23. 2. Tradiční školní ples
hraje The Gentleman; 20:00

 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů; vernisáž 27. 2. v 18:00,
výstava do 15. 4.

 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
23. 2. Ples agrární komory Příbram
20:00
3. 3. Hasičský ples SDH
Mokřice
hraje Ešner band
 Sedlčany – kult. dům
23. 2. Ples 2. ZŠ Propojení
hraje Ešner band
24. 2. Šibřinky TJ Tatran
maškarní pro dospělé, hraje Rock Wonder; 20:00
27. 2. Nezmaři 40 let
na cestě
speciální koncert jihočeské
populární kapely Nezmaři;
19:30

PŘEDNÁŠKA
 Kamýk nad Vltavou – OÚ
26. 2. Zabráno pro SS
přednáška s historikem Tomášem Zouzalem o vystěhování Sedlčanska; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
22. 2. Techtle Mechtle &
Screamers 112
zábavná travesti show; 19:30
1. 3. Jak šumí les
divadelní představení žáků
ZUŠ; 18:00

KINA
 Vysoký Chlumec
24. 2. Hasičský ples
hraje RM Band; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
24. 2. Maškarní ochotnický ples
bohatá tombola, hraje
kapela Relax; 20:00

 Sedlčany
22. 2. Turínský kůň
ﬁlmový klub; 20:00
23. 2. Rodin
francouzské drama; 20:00
24. 2. Potvora
dánské drama; 20:00

25. 2. Hokejové utkání
HC Olbramovice – Žabáci
Solopysky; 16:30
Domino – Dublovice; 18:25
Stará garda Štětkovice B –
HC Miličín; 20:20
26. 2. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Ševci
Nový Knín; 18:30
Draci – HC Hrádek; 20:25
28. 2. Hokejové utkání
Rumola – Tučňáci Kosova
Hora; 18:30
Novit Neveklov – Rybníkáři; 20:25
5. 3. Veřejné bruslení
13:00–15:00
 Sedlčany – vlakové
nádraží
24. 2. Zimní brdský
přechod
trasa z Řevnic do Davle asi
16 km; 7:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
21., 28. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro malé

www.sedlcansky-kraj.cz

děti; 17:00
23. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
23. 2. Pohádková babička
čtení pohádek Ivony Březinové, navazuje Barevná
výtvarná dílna; 15:00
23. 2. Ohrožená semínka
promítání dokumentu; 18:00
26. 2. Povídej pohádku
program pro rodiny s dětmi; 10:00
 Sedlčany – RC Petrklíč
22. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 9:30
 Sedlčany – hvězdárna
23. 2., 2. 3. Pozorovací
program
17:00–20:00
 Prosenická Lhota
24. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 13:30
 Vysoký Chlumec
24. 2. Maškarní karneval

 Líchovy
2. 3. Hasičský ples
hraje kapela Relax; 20:00
 Vrchotovy Janovice
3. 3. Maškarní ples
hraje kapela Relax; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Světlo a stín ve fotograﬁi
výstava do 28. 2.
 Sedlčany – kult. dům
Svět kolem nás

 Sedlčany – zimní stadion
21. 2. Hokejové utkání
Žabáci Solopysky – HC
Kňovice; 18:30
Draci – Novit Neveklov; 20:25
23. 2. Hokejové utkání
Stará garda Štětkovice –
River Boys Zvírotice; 18:30
Genemusic – HC Votice;
20:25
24. 2. Hokejové utkání
Bubák Chlum – Čerti Křepenice; 16:30
HC Kňovice – Huroni Vršovice; 18:25
AHC Nový Knín – DSK
Daleké Dušníky; 20:20
25. 2., 4. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00

 Kamýk nad Vltavou –
u kulturního domu
24. 2. Tradiční zabíjačka
 Osečany
24. 2. Dětský maškarní
karneval
hudba, klaun, soutěže;
14:00
 Libíň
24. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 14:00
 Sestrouň – kult. dům
25. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti; 14:00
 Vrchotovy Janovice
3. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 13:30
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

Hasičský ples končil nad ránem
PETROVICE Zaplněný sál

Obecního domu, bohatá
tombola, perfektní obsluha a dobrá zábava – to byl
ples SDH Kojetín v sobotu
17. února.
Nechybělo předtančení mladých hasičů, které
s dětmi natrénovali jejich
vedoucí manželé Ludmila
a Dušan Šimečkovi. Taneční vystoupení doprovázené

ﬁlmovou hudbou zavedlo
návštěvníky plesu do dob,
kdy se nosila pořádná patka a hřeben v zadní kapse
kalhot a v sobotní večer se
tančilo na známé hity ﬁlmu
Pomáda. Přihlížející odměnili děti za předtančení
dlouhým potleskem.
K tanci i poslechu zahrálo trio Dynamic Band,
které dorazilo z Dobříše

SPORT
 Vrchotice – Na Františku
24. 2. Hasičský ples
pořádá SDH Sedlec

karneval pro děti; 13:30

Předtančení se ujal dorost a děti SDH Kojetín.

ve složení Karel Čihák, Karel Šperk a Jiří Smetánka.
Pánové hráli i bavili návštěvníky plesu velmi dobře, od počátečních tonů až
do těch úplně posledních
byl parket plný. Bujaré taneční veselí pokračovalo
po půlnočním vylosování
hlavních cen až do brzkých ranních hodin.
Jana Motrincová

KULTURA

www.sedlcansky-kraj.cz
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Žáci 2. ZŠ Propojení prostřednictvím výstavy ukazují, jak
vidí svět kolem nás
SEDLČANY V koncertním
sále kulturního domu se
v pondělí 12. února konala
vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 2. ZŠ Propojení, prezentovaná pod
názvem Svět kolem nás.

vystoupením, pohádce
O barvách, vyslechli školní hymnu a také se dozvěděli několik zajímavostí,
souvisejících s výstavou.
Expozice, instalovaná
v kulturním domě, je v po-

výstavami se za pětadvacet
let existence naší školy vystřídaly generace dětí, které
mají jedno společné – chuť
tvořit,“ uvedli prostřednictvím vystaveného panelu pedagogové Jaroslav

Mezi portréty na výstavě našel ten svůj i ředitel 2. ZŠ Propojení Jaroslav Nádvorník.

Účastníci zaplnili do posledního místa nejenom
samotný sál, ale z velké
části i předsálí. Zatleskali několika hudebním

řadí již třetí školní výstavou
2. ZŠ Propojení. Poprvé se
konala ve stejných prostorách jako letos a podruhé
v městském muzeu. „Mezi

Nádvorník, Vlaďka Křenková a Gabriela Gyömberová.
„I když si občas myslíme, že
to už není, co bývalo, že současní mladí mají jiné priori-

ty a že ‚nějaká‘ výstava není
in, přijde vždy okamžik tvoření. Přijde chvíle, kdy motivace, prožitek nebo pohnutí
zakalí náboj někde uvnitř.
Pak už jen stačí nechat oči
tvůrců, jejich ruce a vůli pracovat. Někdy trvá okamžik,
než se zhmotní překvapivý
výsledek. Jindy to je těžký
boj za ovládnutí techniky,
stínování a perspektivy.
U někoho je výtvarná práce
přirozenost, někdo i kdyby
se stokrát snažil, je se svým
dílem nespokojený. Je to tak
jako se vším. Jeden žák má
talent, druhý uspěje v jiném
oboru. To, co by ale mělo
provázet všechny výtvarné
pokusy, je radost z tvorby. “
Práce, které jsou v koncertním sále kulturního
domu a jeho předsálí vystaveny, vznikaly většinou v letošním a loňském
roce. „Tato naše výstava se
koná po deseti letech. Jsou
zde zastoupena i díla starší
až prastará, poschovávaná jako vzácné artefakty
na dně zásuvek učitelských
kateder jako vzpomínky

na někoho nebo na jistou
,školskou výjimečnost‘,“
připomněla vedoucí výtvarného kabinetu školy
Vlaďka Křenková, která se
na vernisáži postarala také
o mluvené slovo. Rovněž
moderátorka se stala součástí nejrozsáhlejšího díla
na výstavě, jímž byly portréty všech zaměstnanců
školy, od jejího ředitele až
po paní uklízečku. Na čtvrtkách formátu A4 se vedle
fotograﬁí pedagogů a dalších pracovníků vyjímaly
vždy tři namalované podobenky, které žáci vytvořili
již před lety a doplňovali
je v poslední době. Součástí
expozice jsou také plastiky,
malby, reportážní fotograﬁe,
mapující různé aktivity školy, i práce zachycující regionální památky. Nechybí ani
sekce svatých, architektury,
dějin umění, osobností, krajiny a zastoupena je i moderna. Z památek regionu je
na výstavě zachycen například mlýn v Bláhově Lhotě
a Červený Hrádek.
David Myslikovjan

Tanči, dokud můžeš, je krédo žen ze Slimky
SEDLČANY V pátek 16. února se konal v Kulturním
domě Josefa Suka čtvrtý
ples taneční skupiny TK
Slimka. Sál plný rodičů,
příbuzných a kamarádů
se nemohl dočkat vystoupení děvčat různých
věkových skupin, které
díky své šikovnosti sbírají
v soutěžích po celé republice jednu cenu za druhou. Dokazovalo to i podium napěchované poháry,
na něž dohlížel maskot –
plyšový tygr.
Ples odstartoval svými hudebními peckami
DJ Páája, moderování se
ujal Jakub Trnobranský.
Ukázku standardních a latinskoamerických tanců
předvedli bývalí i současní
studenti ze SPŠ sdělovací
techniky v Praze. Letošní
novinkou byla slosovatelná tombola. Za ohlušujícího fandění, bedlivého focení a natáčení se vystřídaly
v tanečních kostýmech,

ale i v nových klubových
teplákových soupravách,
na hlavním parketu všechny holky ze Slimky, od nejmladších až po ty nejstarší, ve skupinách Bubbles,
Worms a Crazy Dolls. Předvedly dech beroucí taneční sestavy.
Ani tentokrát na plese
nechyběli kluci z kapely
The Beautifuls. „Nedávno
jsme slavili čtvrté výročí
od založení a již počtvrté
tu hrajeme... Prostě rosteme se Slimkou,“ sdělil hrdě
člen kapely David Bareš.
„Rok od roku se rozšiřujeme a hlavně i zlepšujeme,
což bylo vidět na jednotlivých soutěžích a potvrdila
to naše umístění na nich,“
říká spokojeně zakladatelka a trenérka TK Slimka
Gabriela Květová. „Letošní
ples přilákal zase o něco
víc návštěvníků, kteří nám
tímto vyjádřili svou podporu a my si jí vážíme. Holky
se na ples vždy těší. Týdny

dopředu si shání šaty, boty
a různé doplňky tak, aby
na plese vypadaly skvěle,

což se jim daří. I letos si
ples užily společně s rodiči a ostatními návštěvníky

a už se nemůžou dočkat
dalšího ročníku.“
David Štverák

Vystoupení celého klubu Slimka. V popředí nejstarší členky ze skupiny Crazy Dolls
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Fotbalové legendy se už podruhé setkaly
se svými příznivci Na Růžku
SEDLČANY Místní patrioti

a velcí příznivci sedlčanského fotbalu Pavel Vystyd a Zdeněk Matucha již
podruhé uspořádali v restauraci Na Růžku setkání
s fotbalovými velikány.
Provozovnu, kterou vede
prvně jmenovaný fanoušek, již na sklonku starého
roku navštívili Antonín Panenka a Karol Dobiaš.
Pozvání tentokrát přijali československý reprezentant Jan Berger a jeho
mladší parťák ve sparťanském dresu Martin Frýdek, jenž hrál za Českou
republiku v devadesátých
letech. Jejich setkání se
sedlčanskými fanoušky se
konalo ve čtvrtek 15. února
a stejně jako posledně obě

fotbalové legendy o sobě
sdělily mnoho zajímavého

i ve svém vztahu k Sedlčanům. Jan Berger se svě-

Legendy Jan Berger a Martin Frýdek (druhý a čtvrtý nahoře zleva)
se v Sedlčanech setkali s fotbalovými fanoušky.

řil, že tady několikrát hrál
v dresu Černolic v době,
kdy Tatran ještě hrál o soutěž níž, tedy v krajském
přebor u. „Někdy jsme
v Sedlčanech vyhráli, jindy
jsme odtud odjížděli bez
bodů, ale dobře si vzpomínám, že ve vašem městě
chodilo na fotbal vždycky
hodně fanoušků,“ vzkázal
přítomným
příznivcům
Jan Berger, který u fotbalu zůstal dodnes, ale tak
trochu se oklikou vrátil
i ke svému původnímu povolání. Vyučil se totiž malířem pokojů a okrajově se
této profesi věnuje dodnes.
Martin Frýdek v restauraci
Na Růžku zase zavzpomínal, jak před lety na hřišti
předával medaile sedl-

čanským mládežníkům.
Lokálem také koloval
písemný vzkaz sedlčanskému fanouškovi „Kotlasovi“, jehož Pavel Vystyd
označil za chlapa s velkým sparťanským srdcem.
Na listinu se kromě domácích příznivců fotbalu podepsali nejenom Jan Berger a Martin Frýdek, ale
také bývalý kustod české
fotbalové reprezentace Jiří
Šíma. „Kotlas říkáme Karlu Kolářovi, který je naším
sousedem. Na setkání s fotbalovými legendami se moc
těšil, přestože teď měl zdravotní problémy. Protože ho
dnes propustili z nemocnice, nenechal si besedu ujít,“
připomněl Pavel Vystyd.
David Myslikovjan

Pěkný hokej a spousta gólů, fanoušci si přišli na své
Tatran Sedlčany
– HC Božetice 6:7
po nájezdech
SEDLČANY Jeden jediný bod

stačil hráčům Tatranu v šestnáctém kole krajské hokejové
soutěže k tomu, aby v konečném účtování měli v tabulce
nejvyšší počet bodů. V úloze
lídra, ale bez několika pilířů
sestavy, nastoupili na domácím ledě proti týmu z druhé
poloviny startovního pole.
K vidění byl vyrovnaný
souboj, v němž favorit dotahoval až v závěru základní
hrací doby.

Oba soupeři hrají
přesilovky dobře
Do zápasu lépe vstoupil Tatran, který už po minutě rozehrál svoji první
přesilovku a v čase 2.21
skóroval Filip Černý. Vedoucí branka domácí pěkně nastartovala, vytvořili
si několik dalších dobrých
příležitostí, jenomže v šesté minutě faulovali a hosté
v početní výhodě srovnali na 1:1. Po další minutě
Tomáš Zach po rozebrání
obrany Božetic střelou
do prázdné branky podél
ležícího gólmana opět překlopil vedení na stranu Ta-

tranu, ale to ještě zdaleka
nebyl příděl gólů v úvodní
třetině vyčerpán. Ve 12. minutě hosté nejdříve z úhlu
treﬁli tyč a odražený puk
od konstrukce po následné střele Dudek lapil. V 17.
minutě vypálil útočník Božetic ze středu kruhu, puk
směřoval pod břevno a Dudek se jej snažil za pomoci
lapačky i vyrážečky utlumit na své hrudi. Kotouč
mu však z náručí vypadl
a dojíždějící hráč soupeře
jej snadno doklepl do sítě
– 2:2. V závěru třetiny
hosté rozehráli svoji další
přesilovku a padesát vteřin před klaksonem ranou
z bezprostřední blízkosti
přidali svůj třetí gól.

korunovali přesným zásahem – 3:5. Na puk, směřující těsně nad ledem k tyči,
neměl Dudek nárok. Snížit
náskok mohl ve druhé třetině Burian, který se ocitl

Ani stav 3:6 domácí nedeprimoval a v končící 45. minutě při hře čtyři na čtyři
Pospíšil snížil. Ještě před
polovinou poslední dvacetiminutovky rozehrál Tat-

Tříbrankový
náskok hostům
nestačil
Hned v úvodu prostřední části hry hosté odskočili Tatranu na rozdíl
dvou branek, ale už ve 24.
minutě kontroval po samostatném úniku Martin
Pospíšil, který překonal
gólmana bekhendovou
střelou k tyči těsně nad
ledem. Ve 26. minutě se
však hostům povedl rychlý brejk a svoji hezkou akci

V utkání Tatranu s Božeticemi si diváci přišli na své, protože se
hodně hrálo před oběma brankami.

zcela sám před brankářem,
ale jeho bekhendový blafák skončil na betonech
strážce božetické klece.
Ani začátek třetí třetiny se
domácím hokejistům nepovedl, protože už po odehraných pětadvaceti vteřinách po střele z mezikruží
Dudek inkasoval pošesté.

ran svoji další přesilovku,
roztočil před brankou Božetic pěkný kolotoč a výsledkem byl kontaktní gól.
Jeho autorem byl v čase
47.42 Zdeněk Burian, skórující prakticky do prázdné
branky. Závěrečná desetiminutovka nabídla nejlepší pasáž zápasu. Tatran ji

korunoval za bouřlivého
aplausu publika vyrovnávací brankou a střelcem
byl opět Burian. Pětiminutové prodloužení se hrálo
tři na tři. Domácí v něm
dvakrát putovali na trestnou lavici, což se skutečně
příliš často nevidí, ale neinkasovali. V následných
nájezdech byli úspěšnější
hosté, avšak získaný jeden
bod Tatranu stačil k celkovému vítězství v soutěži.
Sestava: Dudek – Švagr,
Spilka, F. Černý, Náprstek,
Zach – Mašek, Šebek, Burian, M. Pospíšil, Vl. Černý –
Martínek, Pudil, Pinkas, Kadlec. Trenér: Karel Pospíšil.
Nyní čeká sedlčanské
hokejisty baráž o postup
do krajské ligy, do které
vstoupí v pátek na ledě
Kutné Hory. Druhé utkání
Tatran sehraje na domácím
zimním stadionu v neděli
25. února od sedmnácti hodin. Po utkání s Božeticemi
ještě trenér Pospíšil ale
nevěděl, proti komu svůj
tým povede. Nejvíce byly
na konci tabulky krajské
ligy namočeny Žabonosy
a Poděbrady. Čtvrtým, již
jistým účastníkem baráže,
jsou Kralupy nad Vltavou.
David Myslikovjan
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Tatran uhrál proti účastníkovi
ČFL cennou remízu
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Štěchovice 2:2
(1:0)
SEDLČANY V neděli 18. úno-

ra sehrál Tatran další z přípravných utkání, tentokrát
se Štěchovicemi, které hrají
třetí ligu.

Tatran nastoupil v domácím prostředí k premiérovému utkání na umělé trávě
téměř v kompletní sestavě.
V brance se objevil nováček
brankář Milan Vančát, který
je v týmu zatím na zkoušce.
Neuběhla ani dvacátá minuta a Lípa vyhrál hlavičkový

Honza Vystyd je právě faulovaný štěchovickým hráčem, celý zákrok sleduje v pozadí Lukáš Brotánek.

souboj a přihrál míč ke Krůtovi, který dostal Tatran
do vedení – 1:0. Další šance
byly, ale ani jedna se neujala,
a tak šel domácí tým do poločasové přestávky s jednobrankovým vedením.
Druhý poločas začali lépe
opět domácí fotbalisté, jejich
snaha přinesla v 58. minutě
druhý gól. Na 2:0 se treﬁl Hájek, kterému přihrával do zakončení Soldát. Vedení o dvě
branky zmizelo během tří
minut. V 78. minutě snížil
na 2:1 Košata a v 81. minutě
vyrovnal na konečných 2:2
Štědronský.
Sestava Tatranu: Vančát – Hofman, Brotánek,
Vystyd, P. Lípa, Kdolský,
Kvěch, Dvořák, Soldát, Krůta, V. Lípa. Střídali: Podlipský, Hájek, Sirotek.
Dalším přípravným soupeřem Tatranu bude Podlesí, které hraje A třídu.
Zápas se hraje v sobotu 24.
února v Sedlčanech.
David Štverák
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Pavel Mayer
z Mokřan
vybojoval účast
na květnovém US
Open
MOKŘANY V pátek 16. úno-

ra se konal na hřišti Indoor Ostrava Fungolf turnaj
CZECH CZPMGA JM20
OPEN 2018 v adventure
golfu, na němž se proti
sobě postavili tři profesionální hráči tohoto sportu
proti jedenácti hráčům klasického golfu.
„Byl to bezvadně uspořádaný podnik, za což patří
velký dík pořadatelskému
Golf Clubu Ostrava, zejména pak jeho duši Martinu
Povovi, a velmi vstřícným
majitelům haly – manželům Dráberovým, kteří nám
všem vytvořili vynikající

I další trofeje putovaly
do středočeského Rakovníka, a to zásluhou jedenáctiletého Pavla Mayera
z Gardengolf Western Clubu, který si neuvěřitelným
ﬁnišem v posledních čtyřech kolech z celkových
dvanácti vybojoval účastnické místo na květnovém
US Open, když klubovou
spoluhráčku Libuši Prokopovou odsunul na bronzovou příčku rozdílem
sedmi ran. „Vím, že jsem
se nevyvaroval výkyvům,
ale v závěru už jsem zabral
bez nervozity, kterou jsem
měl z golﬁstů, jež zde pra-

Hokejisté v pohárové soutěži
vyhlížejí play off
SEDLČANY Dlouhodobá

soutěž amatérských hokejistů, bojujících o Pohár
starosty města, směřuje
k vyřazovací části. Zatímco na některých pozicích
v jednotlivých ligách jsou
týmy velice vyrovnané,
na dalších je situace již téměř jasná. Největší rozdíly
mezi mužstvy ve druhé
fázi soutěže jsou v první lize, ve které má první
tým o sedmadvacet bodů
více, než poslední. Naopak
ve třetí lize je rozdíl mezi
prvním a posledním pouze
devítibodový.
Výsledky – 1. liga:
Štětkovice – Křepenice
7:1, Příčovy – Votice 8:6,
Genemusic – Chlum 7:1,
Křepenice – Genemusic 0:5
kontumačně. Křepeničtí
Čerti utkání předem skrečovali. Votice – Štětkovice
2:10, Zvírotice – Příčovy
12:1. V prvoligové tabulce
není nic nového, a zdá se,
že se v ní příliš mnoho už

nezmění až do konce druhé části soutěže. Po čtrnácti odehraných utkáních
jsou v čele stále bez jediné
ztráty s osmadvaceti body
Štětkovice, o šest bodů
zpět ﬁgurují druhé Zvírotice a o osm bodů méně,
než lídr tabulky, mají Genemusic z Benešovska.
Chlapci od vody měli ale
jedno utkání k dobru. Poslední sedmé Votice sice
v duelu s příčovskými Kačery měly na dosah druhý
získaný bod, ale nakonec
svůj jediný dosud získaný
nerozmnožily.
2. liga: Kňovice – Olbramovice 4:3, Daleké
Dušníky – Olbramovice 6:1, Kňovice – AHC
Nový Knín 3:3, Vršovice
– Solopysky 3:10. Přes
překvapivě vysokou porážku s týmem z druhé
poloviny tabulky si svoji
vedoucí pozici udržely
s dvaceti body Vršovice,
už jenom o bod méně

však mají nejenom druhé
Daleké Dušníky, ale také
novoknínský tým AHC.
Na opačném konci jsou
šesté Kňovice, které však
vybojovaly minulý týden
cenné dva body a nyní
jich mají už devět.
3. liga: Miličín – Medvědi 13:4, Dublovice – Ševci
Nový Knín 2:4. Po vysokém vítězství se do čela
tabulky dostal Miličín s devatenácti body, jenomže
stejný počet jich nasbírala
i štětkovická rezerva, která
v době naší uzávěrky měla
navíc jedno utkání k dobru. Poslední šestí sedlčanští Medvědi zůstali na deseti bodech.
4. liga: Draci – Rumola
3:1, Rybníkáři – Kosova
Hora 3:6. Kosohorští Tučňáci si upevnili vedení
v tabulce a nyní mají již
pětadvacet bodů. Mají jich
o dvacet více než poslední
šestí Rybníkáři.
David Myslikovjan

Pavel Mayer s Olivií Prokopovou na ostravském turnaji

podmínky,“ pochvalovala
si absolutní vítězka, dvaadvacetiletá Olivia Prokopová z rakovnického Putt
Golf Clubu JM20.

videlně trénují,“ uvedl Pavel Mayer z Mokřan, jenž
na Olivii Prokopovou ztratil třiačtyřicet ran.
Jana Motrincová
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

K informaci o analýzách

Srdce
z popela

Před týdnem vyšla krátká, velmi
zásadní zpráva: Prezidentské volby
a matematika. Vždycky upoutá můj
zájem, když se v novinách objeví
slovíčko matematika. Zejména, když
se vedou nekonečné hádky o povinné matematice při maturitních
zkouškách...
Ta zmíněná informace přináší
zvláštní doplnění výsledků prezidentských voleb. Byly prý provedeny analýzy, které rozdělují počty
hlasů do více skupin. Kolik procent
oprávněných voličů volilo, kolik
z tohoto počtu bylo pro Zemana
a kolik pro Drahoše, bylo známo
hned. A nyní, za poměrně dlouho se
nějakými analýzami dodatečně dál
ty hlasy na straně Drahoše rozdělily na hlasy faktických voličů a tzv.
antihlasy – to že byly ty proti panu
Zemanovi. A analýzy se shodují
v tom, že tyto dvě skupiny jsou přesně stejné, každá čítá 1,35 miliónu.
To mě zaujalo. Jal jsem se tedy
různými způsoby najít všechny
autory těch analýz, jaká byla matematická metodika analýz, případně
aspoň z jakého vzorku voličů se ana-

lýza prováděla. Nic jsem za týden
nenašel v tisku, ani v internetových
informacích. Ale jsem zvyklý věřit
a sám dávat k věření. Asi budu dál
hledat, jako Ovčáček Patočku.
A teď vážně. Samozřejmě z textu
je jasné, že pisatelka volila Zemana
a protože vyhrál s nepatrným náskokem (přes hrubou antidrahošovskou kampaň), bylo třeba nějakými podfuky výsledek zpochybnit.
S těmi hlasy proti Zemanovi by byly
pravdivější počty hlasů kandidátů v prvním kole, kde měl Zeman
38,56 %, a to co měli ostatní dohromady, asi byly antihlasy ve smyslu:
„Jen ne Zeman, jinak kdokoliv.“ A že
jich bylo. Jak řekl Zemanův vděčný
pomocníček Klaus, mimo Zemana
a Topolánka samí Marťani, bez zkušeností v politice. Přesto dostali dohromady většinu. Po druhém kole
se Klaus k Zemanovi přitočil, zda
přiznává, že mu přihrál nejméně
5 % voličů. Zeman rád přiznal. Kdo
by volil Marťany? Ohromně jistě pomohl svými plakáty „proti migraci
a Drahošovi“ jakýsi anonymní klub
přátel. Jména, která se pak četla při

závěrečné debatě v Rudolﬁnu, se
ukázala dosti poﬁderní i zadlužená.
A že takový přítel dává pak Zemanovi osm set tisíc korun? K tomu
by asi šla provést anketa a její analýza, co mělo vliv proti Drahošovi
a co ze strany Drahoše naopak. Velkou páku měl Zeman na Babišovi
příznivce. Zřetelně řekl, že pokud
nebude zvolen, bude od Babiše
urychleně do března žádat koalici
101 a více. Pokud bude zvolen, dá
mu dostatečně dlouhý čas na získání alespoň tiché podpory. Velká nevyváženost výhod a nevýhod. Ale
co to rozvádět? Prostě z té matematiky funguje při volbách jen sčítání
hlasů a procentové vyjádření. Je to
věda naprosto exaktní. Nemá sloužit
k podvádění.
Přiznávám, že jsem chtěl psát
o něčem úplně jiném. Ale nemohl
jsem k tomuto textíku bohužel opět
„držet hubu“ (jak zaznělo přání prezidenta a jeho fanklubu). Nekritická
popularita u politických příznivců
se často obrací v čirou nenávist.
Stalo se to za posledních dvacet let
mnohokrát...
Vladimír Roškot

Letošní kalendář si pro nás přichystal
několik zajímavostí. Například Velikonoce, z hlediska křesťanů konkrétně
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, připadá na prvního dubna, tedy svátek
vtípků, lidově apríl. Skeptici si tak
mohou z katolíků trochu vystřelit
a na jejich radostné volání „Pán vstal
z mrtvých, aleluja!“ opáčit „Apríl!“, samozřejmě ve vší úctě.
Nicméně již minulý týden jsme
si mohli všimnout zajímavé konstelace, když na 14. února připadl svátek zamilovaných a věřícím začala
postní doba takzvanou Popeleční
středou. Ve středu jsme tedy mohli vidět na ulicích spoustu mužů
kupujících květiny či jiné dárky
pro své milované dívky a ženy
a zároveň zástupy věřících vycházející z kostela s křížkem z popela
na čele. Přemýšlel jsem, jak takové
znamení času využít a cvrnkla mě
do nosu pěkná fotografie.
Kněží se smyslem pro humor
v takový den nedělají z popela
na čelo kříž, ale srdíčko!
Pavel Vohnout

FEJETON

Suchý únor? Nepochopitelný
nesmysl
Již pošesté organizuje spolek Liga otevřených mužů
za podpory kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty
VFN v Praze akci „Suchej
únor“, tedy měsíc bez kapky alkoholu. Takzvaný
měsíc nezávislosti nám
údajně prospěje v mnoha ohledech. Pročistíme
si svoje tělo a projasníme
mysl, také sex si údajně
dle oficiálních webových
stránek projektu užijeme
s čistou hlavou více, zlepšíme i své vztahy doma
a budeme dobrým příkladem pro naše děti. Nadto
prý nebudeme agresivní,
jelikož udržíme svoji sílu

na uzdě a dáme jí dobrý
směr, v práci zase získáme čas a energii na nové
projekty a konečně zjistíme i to, že srandu a zábavu můžeme zažít i bez
alkoholu. Tolik oficiální
prezentace akce. O iniciativě asi víme všichni, jelikož má dobře zvládnutý
marketing a mnohá média
jí věnují velkou pozornost. Ačkoliv proč vlastně?
Opravdu máme s alkoholem takový problém, že si
musíme zkoušet měsíční
odvykačku? A pokud jsme
národem alkoholiků, co si
v rámci suchého února dokážeme nebo čím si pomů-

žeme? Jasně, nijak, ničím,
nic. Je to nesmysl.
Popravdě, takovouto populistickou, nekoncepční
iniciativu odmítám. Nechápu, nerozumím. Nedává to
smysl. Podle organizátorů
chodíme do práce zjevně
opilí, doma mlátíme pod
vlivem alkoholu svoje drahé polovičky a děti, souložíme výhradně namol opilí
(jako by to snad šlo) a neumíme se bavit bez skleničky. A právě v únoru to vše
napravíme a budeme dělat
jinak. Jistě, a taky se nám
nad hlavou objeví svatozář. Nesmysl.
Musím se tedy v rámci

suchého února řádně zamyslet. Ano, je pár plesů,
což je skvělá příležitost
vypít trochu vína či rumu.
Taky mám v plánu pár
narozeninových oslav.
Moje kamarádka má narozeniny na konci února,
většinou je slavíme až
v březnu, tentokrát to však
naštěstí stihneme ještě
v únoru. Skvělé. A jdu se
podívat, jestli mám v lednici nějaké pivo k večernímu sledování sportovních
klání. Ano, několik dobře
chlazených kousků tu je.
A ještě bych měl doléčit
svoje nachlazení. Mám super recept – čaj s medem
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a slivovicí! Funguje úžasně a skvěle se po něm spí.
A co bych si s nesmyslným
suchým měsícem počal,
kdyby toho všeho nebylo?
Naštěstí i na krátký
únor připadají čtyři pátky
a čtyři soboty, což je celkem osm dobrých příležitostí dát si skleničku nebo
si zajít s přáteli na pár piv
do hospody a podpořit tak
mimo jiné národní ekonomiku. Taky se koukám,
kdy je další únor. Uf, je to
opět až za rok, takže mám
teď od té otravné kampaně
zase na dost dlouhou dobu
klid. To se musí zapít!
Tomáš Vašíček

