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Za technický dozor
a koordinaci bezpečnosti
při stavbě nádraží bude
město platit až
61 000 měsíčně. Peníze
vyinkasuje stranický
kolega starosty Buriana
SEDLČANY Ve stejný den,
21. srpna minulého roku,
podepsal starosta Jiří Burian za město dvě smlouvy se stejným dodavatelem. Obě smlouvy souvisí
s plánovanou výstavbou
nového autobusového
nádraží. Jedná se o mandátní smlouvy na výkon
technického dozoru stavebníka a o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

Starosta Petr
Štěpánek svolává na pondělí 19. března mimořádné zasedání zastupitelstva
obce k otázce dalšího působení společnosti Agir
lom Skoupý. Závažná situace nastala kvůli potenciálnímu ohrožení strategického zdroje pitné vody
pro obyvatele Petrovic,
Počepic a městyse Vysoký Chlumec, významného
zdroje vody pro Pivovar
Vysoký Chlumec a také
pro ZD Krásná Hora.
„Společnost Agir opětovně požádala Krajský
úřad Středočeského kraje
o stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních
vod z lomu Skoupý, tedy
z vrchu Křemenice, ve kterém se uvedený zdroj pitné vody nalézá,“ uvedl
starosta Petrovic Petr Štěpánek. „Na jižní straně vrchu Křemenice se nachází
vápencový lom, vlastněný
švýcarským vlastníkem.

Cena 15 Kč

Magické peříčko Lucie Kraifové
zavede čtenáře do Tajného světa

při práci na staveništi. Až
61 000 bez DPH by město
dle těchto smluv mělo platit Tomáši Korálkovi, členovi ODS z Prahy.
Obě smlouvy jsou
ve ve ř ej n é m r e g i s t r u
smluv a redakce má jejich plné znění k dispozici. Ačkoliv rada města
vzala na svém jednání
26. července 2017 na vědomí jednu kompletní
Pokračování na straně 3

Zastupitelé se sejdou
na mimořádném zasedání
PETROVICE

www.sedlcansky-kraj.cz

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Podnikáme kroky proti vydání souhlasu. Nevíme ale,
zda budeme úspěšní.“ Starosta připomněl, že obec
Pokračování na straně 2

Rodina nad pracovní verzí knihy Magické peříčko a Tajný svět. Foto: Lucie Kakosová

PROSENICKÁ LHOTA/SEDLČANY Osmnáctý březen je

dnem narození Aničky z Prosenické Lhoty. A též, symbolicky, dnem křtu knihy,
původně psané o ní a pouze
pro ni. Kniha Magické peříč-

ko je symbolů plná. Také víl,
elfů a skřítků pocházejících
z Tajného světa. Světa, kam
odcházejí duše, které už nejsou mezi námi.
„Před třemi lety jsem se
dozvěděla, že mám rakovinu.
To Aničce ještě nebylo ani pět
let,“ začíná své vyprávění autorka knihy, Aniččina maminka, Lucie Kraifová. „Vyrovnávala jsem se se strachem ze
smrti. Opravdu jsem se bála,
že umřu a Aničku, ani mého
partnera Luboše, už nikdy
neuvidím. Chtěla jsem zanechat Aničce nějakou zprávu,
vzkaz pro případ mého odchodu. Aby věděla, že se se
mnou může spojit,“ otevírá
třináctou komnatu mladá
žena, která se rozhodla k odborně vedené alternativní
léčbě. Kniha pro Aničku se
zároveň stala terapií pro ni.
„V té době měla Anička

moc ráda pohádku O dvanácti tančících princeznách.
Trochu jsem se jí inspirovala.
V té pohádce dávala maminka – královna svým dcerám
vždy k pátým narozeninám
symbol květiny. Té nejmladší
to již nestihla, zemřela. Dárek
jí předaly starší sestry. Když
symboly spojily dohromady,
přenesly se do utajovaného
světa, kde jen tančily a byly
šťastné,“ nastiňuje Lucie
Kraifová rodící se příběh
Magického peříčka. I ona
cítila výjimečnost prvních
půlkulatých narozenin své
jediné dcery a začala psát
příběh. Příběh o malé holčičce Aničce, která se přistěhovala do nového domova
a na svém koni začala podnikat průzkumné výpravy
do okolí. Při jedné z vyjížděk
zachytila do dlaní peříčko a to
Pokračování na straně 6

Ke kuriózní nehodě došlo v pondělí 12. března dopoledne
na náměstí T. G. M. v Sedlčanech, kde narazila paní na koloběžce do vrchního strážníka městské policie. Podrobnosti
zjišťujeme do příštího čísla.
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Zastupitelé se sejdou
Prvního prezidenta
zasedání
bude od září připomínat na mimořádném
volení vypouštění důl- zúčastní zástupci společPetrovice jedná s novým ních vod se bude konat 6. nosti Agir. Na tomto jednápamětní deska
jednatelem společnosti dubna v Obecním úřadě ní, které začne v devateDokončení ze strany 1

S E D LČ A N Y N a p o č e s t

100. výročí vzniku Československa a na památku návštěvy prezidenta
Masaryka v Sedlčanech,
kdy na počátku září roku
1922 sledoval z vrchu nad
Doubravicí vojenské manévry, uspořádají městští radní malou vzpomínkovou
slavnost a odhalí na domě
čp. 133 na Náměstí T. G. M.,
v němž Masaryk při své
návštěvě ve městě přenocoval, pamětní desku.
Návrh a provedení reliéfu s podobiznou prvního
prezidenta, v jehož spodní

části bude umístěna mapa
Československa z roku
1918, svěřila radnice akademickému sochaři Jaroslavu Hladkému, který
předloni vytvořil pamětní
desku maršálu Radeckému, umístěnou u vchodu
do sedlčanského muzea.
Podle informace místostarosty Hölzela bude
pamětní deska vytvořena
ze stejného materiálu jako
reliéf Radeckého, tedy
z napodobeniny bronzu,
a na její návrh a výrobu věnuje městský úřad kolem
120 tisíc korun.
-jv-

Agir lom Skoupý Karlem
Chalupou o stažení uvedené žádosti.
Veřejné jednání o po-

v Petrovicích. Mimořádného zastupitelstva obce
v pondělí 19. března v sále
Obecního domu se rovněž

náct hodin, je očekávána
velká účast občanů Petrovic a okolních obcí.
David Myslikovjan

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne 17. března uplyne šest smutných let,
kdy bez slůvka rozloučení navždy odešel
náš tatínek, dědeček, bratr a syn pan

Jan Hrubý
S láskou a úctou stále vzpomínají Jan,
Jana, Janinka a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

Brzo ráno 7. března dostal na silnici I/18 v katastru Kosovy Hory 37letý cizinec s vozem VW Touran smyk po projetí zatáčky s mokrým povrchem, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazil
do skalního masivu. Auto zůstalo ležet na levém boku. Dechová zkouška u motoristy byla pozitivní
– 1,5 promile. Muže s lehkým poraněním odvezla sanitka do nemocnice. Hmotná škoda se vyšplhala
na 200 000 korun. Foto a text: Policie ČR

Rozhodnutí o neoprávněném vyřazení uchazeče
Chládek a Tintěra z výběrového řízení je pravomocné.
Město rozklad proti rozhodnutí ÚOHS nepodalo
S E D LČ A N Y Š e s t n á c t é -

ho února nabylo právní
moci rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), kterým
tento správní úřad rozhodl o tom, že Městský úřad
Sedlčany, jakožto zadavatel
v rámci výběrového řízení
na dodavatele stavby nového autobusového nádraží, neoprávněně vyřadil
uchazeče s nejvýhodnější
nabídkou – ﬁrmu Chládek
a Tintěra. Rozhodnutí je
deﬁnitivně platné již v první instanci, což znamená,
že město se ani nepokusilo
podat proti rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu.
S konečnou platností tak
mimo jiné zaplatí náklady
správního řízení ve výši
30 000 korun.
Rozhodnutí města nepodávat rozklad, nám
potvrdil a zdůvodnil mís-

tostarosta Miroslav Hölzel.
„Město rozklad proti rozhodnutí ÚOHS nepodalo.
S největší pravděpodobností bychom s ním neuspěli,
neboť není hodnocena věcnost problému, ale pouze
forma. Zjednodušeně řečeno v zákoně o zadávání
veřejných zakázek není
obsažena deﬁnice o dokumentaci o zadávacím řízení, tak jak s touto terminologií pracuje ÚOHS. ÚOHS
pro tento účel vhodně použil deﬁnici dokumentace
o zadávacím řízení pro
účely archivace. Vzhledem
k tomu, že ÚOHS výběrové
řízení nezrušil, ale vrátil
celý proces před rozhodnutí o vyloučení účastníka
a výběr nového uchazeče,
obnovila práci hodnotící
komise a opakovaně požaduje doplnění zdůvodnění mimořádně nízké na-

bídkové ceny konkrétních
položek v nabídce dotazovaného uchazeče, jak
ukládá zákon o zadávání
veřejných zakázek. Lze
předpokládat, že komise
na základě odpovědí dotazovaného uchazeče, dospěje k návrhu svého hodnocení do konce března,“ sdělil
pro redakci místostarosta.
Autobusové nádraží,
které podle původních
plánů mělo být dokončené na konci letošního září,
je tak stále v nedohlednu. Ohrožen už začíná
být také termín realizace
do konce letošního roku,
což je dotační podmínka.
Navíc, jak vyplývá ze slov
místostarosty, se může
stát, že výběrová komise
opakovaně nejvýhodnější
nabídku vyřadí, pokud nebude uspokojena zdůvodněním ceny, které si opa-

kovaně vyžádala od ﬁrmy
Chládek a Tintěra. Celá
anabáze s investicí za bezmála padesát milionů korun tak může pokračovat
další týdny a měsíce bez
hmatatelného výsledku.
Na názor jsme se zeptali také opozičního zastupitele Pavla Švagra.
Překvapuje ho, že město
rozklad nepodalo? „Nepřekvapuje mě to. Město
tedy deﬁnitivně a zbytečně
přišlo o třicet tisíc korun.
Jsem zvědav z jaké rozpočtové položky je zaplatí
a kdo za tento náklad konkrétně nese zodpovědnost?
Na tuhle otázku se pana
starosty budu ptát. Určitě
by bylo lepší dát třicet tisíc
třeba sedlčanským divadelníkům na podporu jejich
činnosti,“ zhodnotil pro
redakci Švagr a dodává
i možný důvod, proč měs-

to rozklad nepodalo: „Nedodání podkladů ÚOHS
bylo buď šlendriánem v jehož důsledku ÚOHS vše
vrátil na začátek, nebo si
vedení města nebylo jisté
ve svém rozhodnutí o vyloučení uchazeče s nejnižší
cenou a nedodání podkladů ÚOHS byl z jeho strany
záměr. Že by to byl záměr
odmítl striktně starosta
města, takže platí moje
teze, že došlo k neomluvitelné chybě a vedení města
nese plnou zodpovědnost
za zpoždění stavby. Nadávat na zákon o zadávání
veřejných zakázek můžou
pánové starosta a místostarosta jak chtějí, ale jsem
opravdu zvědav na další
vývoj. Zatím se jen ztrácí
čas a peníze a nikdo chybu
nepřiznal,“ konstatuje zastupitel Pavel Švagr.
Tomáš Vašíček
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Za technický dozor a koordinaci bezpečnosti při
stavbě nádraží bude město platit až 61 000 měsíčně.
Peníze vyinkasuje stranický kolega starosty Buriana
Dokončení ze strany 1

cenovou nabídku ve výši
620 000 korun bez DPH
za obě služby dohromady, pověřila následně
starostu uzavřením dvou
samostatných smluv, tedy
zvlášť na technický dozor
stavebníka se sazbou 600
korun za hodinu a maximálně 70 hodin měsíčně
a zvlášť na koordinaci
BOZP při práci na staveništi za 19 000 korun měsíčně.
Zda již na základě těchto smluv došlo k nějaké-

mu ﬁnančnímu plnění, co
sehrálo roli při výběru dodavatele a zda byl vybrán
veřejným výběrovým řízením, či jinou formou, jsme
se zeptali starosty města
Jiřího Buriana. Ten požádal o zodpovězení otázek
redakce vedoucího odboru
investic MěÚ Sedlčany Tomáše Langera, který k zaslaným dotazům sdělil: „Bylo
provedeno výběrové řízení
dle vnitřního předpisu číslo
2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a vybrána nejlevnější

nabídka. Vybraný dodavatel
patřil do okruhu oslovených
potenciálních uchazečů díky
předchozí kvalitní spolupráci. K žádnému ﬁnančnímu
plnění dosud nedošlo, nebyla vystavena žádná faktura.
Odměňován bude na základě odsouhlaseného výkazu
skutečně provedené práce
v částce dle hodinové sazby ze smlouvy v průběhu
výstavby. V rozpočtu města
není částka za technický
dozor uvedena, jelikož není
jisté plnění a pokud bude,
budeme uplatňovat plnění

v rámci nákladů dotace.“
Z kolika účastníků byl
Tomáš Korálek vybrán,
však není ze zaslané reakce patrné. Tomáš Korálek
je stranickým kolegou Jiřího Buriana z ODS. V pražských Modřanech je dle oﬁciálních webových stránek
ODS členem místní rady
místního sdružení. V rámci
městské části Praha 12 působil jako člen komise pro
územní rozvoj a v minulém roce také neúspěšně
kandidoval do poslanecké
sněmovny. Na svých pro-

fesních webových stránkách prezentuje mimo jiné
projekt přivaděče pitné
vody Benešov – Sedlčany,
kde působil jako správce
stavby a také koordinátor
BOZP. Právě spolupráce
na přivaděči by mohla být
„předchozí kvalitní spoluprací“, kterou jeho výběr
zdůvodňují zástupci města. Tomáš Korálek je zároveň jedním ze sedmi členů
komise k výběrovému řízení pro stavbu autobusového terminálu.
Tomáš Vašíček

Vandalové vymlátili
skleněné výplně
na vývěskách
Dvojice zatím
neznámých pachatelů poničila v noci z pátku 9. března
na sobotu 10. března mezi
23. hodinou a půlnocí několik skleněných výplní vývě-

SEDLČANY

sek v Havlíčkově ulici, které jsou umístěny na fasádě
prodejny potravin. Poškodit
měli mladíci také výlohu
cukrárny na křižovatce ulic
Havlíčkova a Zahradní.
Vyjádření městské policie k vandalství se nám
přes víkend nepodařilo
zajistit. Sklo z rozbitých výplní však zůstalo na chodníku po celou sobotu i neděli.
Tomáš Vašíček

Skleněné výplně vývěsek v Havlíčkově ulici v noci z pátku na sobotu zničili neznámí vandalové.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY V odpoledních

hodinách 5. března došlo
v ulici Za Nemocnicí k dopravní nehodě osobního
vozidla a chodkyně. Jednašedesátiletý motorista
při vycouvávání z parkovacího místa narazil zřejmě
do chodítka 82leté ženy.
Ta upadla na zem a utrpěla
lehké zranění. Po ošetření
v nemocnici byla propuštěna do domácího léčení.
OSEČANY V nočních
hodinách 7. března utrpěl
22letý muž lehké zranění poté, co mezi obcemi

Sedlčany a Osečany vyjel
na namrzlé silnici vlevo
mimo komunikaci a vůz se
přetočil na střechu.
SEDLČANY Zatím nezjištěný pachatel posprejoval
v době od 2. do 7. března
fasádu budovy skladiště
v ulici Na Skalách. Vzniklá škoda byla stanovena
na pět tisíc korun. Za přečin poškození cizí věci stanovuje trestní zákoník až
roční pobyt za mřížemi.
KŇOVICE Sedmapadesátiletá řidička při projíždění
zatáčky dostala v katastru

obce 7. března na namrzlé
vozovce smyk, vyjela vlevo
mimo komunikaci, kde narazila do dna silničního příkopu. Auto se pak přetočilo
na pravý bok. Žena utrpěla
lehké zranění. Způsobená
škoda je 50 000 korun.
VYSOKÝ CHLUMEC Dvaašedesátiletý motorista nedodržel v katastru obce 8.
března bezpečnou vzdálenost za vozidlem, které odbočovalo vlevo. Při střetu
aut vznikla škoda ve výši
40 000 korun. Ke zranění
osob nedošlo.

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Z přečinu ohrožení

pod vlivem návykové látky
se bude zpovídat 52letý řidič, kterého zastavila v obci
v ranních hodinách 11.
března policejní hlídka. Motorista u sebe neměl žádné
doklady a dechová zkouška
u něj byla pozitivní. Na displeji přístroje se objevila
hodnota 1,46 promile alkoholu. Za obdobné jednání
byl v posledních dvou letech již muž odsouzen.
ŠTĚTKOVICE V poledne 11. března vběhl srnec

do jízdní dráhy automobilu, který projížděl mezi
Štětkovicemi a Kosovou
Horou. Zvíře zůst alo
na místě usmrcené. Škoda
byla stanovena na 16 000
korun.
KOJETÍN Asi dvě hodiny
po poledni 11. března skočila v obci pod kola auta
srna, která po střetu odběhla. Vzniklá škoda činí
30 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Bilancování s Blankou Vilasovou nad
rozpočtem: Budu prosazovat body, které
občané chtějí. Je potřeba sestavovat
rozpočet jinak
SEDLČANY Zastupitelka

Blanka Vilasová (ODS) patřila k hlasitým kritikům
návrhu městského rozpočtu na rok 2018. Na sociálních sítích sbírala náměty
od občanů, které také vyzývala, aby ji a její snahu
přišli podpořit na jednání
zastupitelstva. Nakonec
z desítek podnětů navrhla
spíše symbolicky pouze
jeden, který navíc po krátké diskuzi vzala zpět. Pro
některé občany tak mohlo
být její počínání spíše zklamáním. Zeptali jsme se jí
proto, proč při samotném
projednávání rozpočtu nebyla aktivnější a jaké body
bude prosazovat poté, co
se do rozpočtu dostane
výnos z prodeje bytů v Západní ulici.
Proč jste nakonec nenavrhla žádnou z mnoha
změn a doplnění rozpočtu, které jste avizovala
a získala od občanů?
Největší položkou rozpočtu je rekonstrukce
Taveren za 11,6 milionů
korun. Jedinou položkou
v rozpočtu, která mě ihned
logicky napadla na výměnu, byla tribuna, bez
které bychom se jistě i nadále obešli. Brala jsem to
tak, že pokud je skutečně
nutné udělat rekonstrukci Taveren, aby je mohly
využívat sportovní kluby
a školy, pak je to nutné,

Dne 18. března tomu
bude 19 let, kdy nás
bez slůvka rozloučení
náhle opustila maminka
a babička

Zdeňka
Vašáková
ze Sedlčan
Kdo jste ji znali,
vpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

ale tribuna úplně nutná
není a je spoustu důležitějších položek, které bych
upřednostnila a na které
se občas čeká i mnoho let.
Proto jsem chtěla minimálně vyměnit položku dvě
stě osmdesát tisíc za to, co
by bylo jistě prospěšnější
a žádanější především.
To ano, ale měla jste
k rozpočtu řadu připomínek a protestujete i proti
způsobu, jak vzniká. Kde
vidíte chyby?
Obecně tvrdím, že sestavování rozpočtu bez veřejné debaty je velmi subjektivní a já osobně bych
si to představovala úplně
jinak. Rozhodně bych si
nemyslela, že já jsem tak
neomylná, že vyberu pro
občany bez debaty s nimi
to, co uznám za vhodné,
a to jim prakticky v rozpočtu naservíruji. Přijde mi to
částečně jako pohrdání.
Vedení města stále říká, že
je do rozpočtu zařazeno to,
co je rozumné. Není tomu
ale tak, to dnes vím jistě.
Já osobně jsem ve spolupráci i s dalšími zastupiteli
a občany sestavila velmi
podrobně několik položek,
které by jinde byly zařazeny okamžitě.
A to je podle vás hlavní problém?
Ano. Rozpočet se v Sedlčanech tvoří tak, jak si přejí
pouze někteří, a to je chyba. Téměř vše se prozatím
vede jedním, dvěma směry. Je fajn, že máme dostatek sportovišť a že se jim
věnuje vše, co se dá, ale
chtělo by to s mírou, aby
se dostalo také na další. Pokud pak druhým dechem
totiž řekneme, že nemáme
ﬁnance na další dětská
hřiště a na chodníky, není
to tím pádem pravda. Jde
jen o věc volby. Proč se
na dětská hřiště nedá více
ﬁnancí, než na část spor-

tovišť? Stačí se podívat,
v jakém stavu je Háječek.
Je to opravdu katastrofální.
Spoustu občanů dodnes
nechápe, jak mohla být
například před asi dvěma
a půl lety realizovaná umě-

Blanka Vilasová

lohmotná fotbalová plocha
bez dotace. Nechápu to ani
já, a pokud si představím,
co všechno za těch, pro
mě promarněných, devět
milionů mohlo být, je mi
z toho smutno.
Jaký je podle vás recept, aby se situace z vašeho pohledu zlepšila?
Je třeba debatovat a řešit rozpočty celý rok předem a pravidelně a konstruktivně při častějších
jednáních zastupitelstva.
Viděla bych šanci také
v předkládání podrobnějších podkladů k jednáním
a v rámci debat argumentace vedoucích odborů a organizací, kterých se položky týkají. Současně bych
velmi ráda měla přehled
o účetnictví jak organizací města, tak společností,
které město vlastní. Jde
mi především o Sedlčanské technické služby, kam
proudí neskutečný ﬁnanční objem, a nejsem si jistá,
zda některé položky nemůže město řešit samo.
Jak hodnotíte fakt, že
starosta připustil, že dalšímu rozdělování peněz
do rozpočtu bude předcházet debata, kterou požadujete?
Až ve chvíli, kdy pan
starosta viděl moji sna-

hu na výměnu alespoň
položky tribuny jako vážnou, nabídnul, že v červnu můžeme se zastupiteli
společně jednat o zařazování navržených položek
do rozpočtu v rámci nových příjmů z prodeje bytů
v Západní ulici. Co se týká
plánovaného
pracovního jednání zastupitelstva
k zařazení dalších položek do rozpočtu, toto pracovní jednání zastupitelů
může být veřejné, já to
jednání velmi vítám a vidím v něm šanci. Doufám
však, že na rozdělení ﬁnancí do dalších položek
nezbude například jen milion korun. S tím bychom
toho moc nedokázali.
Doufám, že k slibovanému
zařazování položek město
ponechá opravdu vše, co
z prodeje bytů bude získáno kromě avizované částky na rekonstrukce.
Jaké konkrétní body
budete tedy v pololetí
do rozpočtu prosazovat?
Budu prosazovat body,
o které si občané stále
dokola píší a žádají o ně.
Jak jsem již uvedla, je
fajn, že maximum našich
městských prostředků
jde do sportovišť, já bych
ovšem předpokládala, že
rozložení ﬁnancí bude rovnoměrné a že především
bude nejprve zajištěno
to, co je základní. To jsou
například stále zmiňované chodníky. Nutná je důsledná oprava chodníků,
a to včetně řádné kontroly. Můj podklad k zařazení položek do rozpočtu
z konce ledna obsahoval
podrobně zpracovaná tato
témata: chodník podél silnice č. 18, bezbariérový
chodník ke Kiku, ochrana
morového sloupu včetně
návrhu realizace, zvelebení hřbitova, chodníky
na hřbitově, oprava po-

malovaných zdí hřbitova,
nová výsadba porostu
na zdech hřbitova, které
jsou neustále slibovány, já
tam ale žádné nové podél
celé zdi nevidím. Prý byly
v minulosti odcizeny, ale
já je tam nikde nikdy ani
neviděla. Dále pak plán
na rozšíření dětských
hřišť přímo v Sedlčanech,
hřiště pro seniory, které
mohou využívat prakticky
všichni. Stejné hřiště mají
ve Štětkovicích a v Kosově Hoře. Výrobce je místní, bylo by jistě možné
s ním vstoupit v jednání.
Já jsem jej již kontaktovala. Dále jsem požadovala
zařadit akce pro rodiny
s dětmi – Mikuláš a čerti
na Větráku, Den dětí, organizované Čarodějnice.
V polovině února jsem
doplnila soupis dalších požadovaných chodníků či jejich oprav. Například na Severním sídlišti u Háječku,
podél jídelny Domova
seniorů, propojení chodníku u ZUŠ, oprava cesty
ke kulturnímu domu, kde
jsou díry mezi dlažebními
kostkami. V plánu mám
také nové podněty, přednesené na zastupitelstvu,
jako je dokonalejší osvětlení u sokolovny, oprava
chodníku u státní policie
a měli bychom se zaměřit
také na místa, kde chodníky úplně chybí. Například
za sokolovnou shora od ordinací doktora Matušky minimálně až ke křižovatce,
chodník u bytovek u KDS
a v ulici K Cihelně a pokračování v chodníku ulicí
Zberazskou od chovatelů
k zimnímu stadionu a dále
směrem na Kotlinu. V červnu budu navrhovat i nadále také veřejné diskuzní
fórum na webu města a online vysílání ze zasedání
zastupitelstva.
Tomáš Vašíček

pro živnostníky i firmy
Jana Dragounová, Sedlčany
Tel.: 736 432 016
E-mail: janadragounova5@gmail.com

Koupím prostory
v dobrém stavu
cca 300–800 m2, využitelné jako
sklad e-shopu

Řádková inzerce

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

15 Kč/řádek

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ



ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

+ společné příslušenství, spěchá. Můžu vypomoci s chodem domácnosti, s údržbou.
Manuálně zručný muž 185/85/55 let. SMS
prosím na tel.: 605 150 385.
79/18

Pronajmu malý byt 2+1 v RD v Dublovicích. Tel.: 606 357 282.
80/18

Prodám stavební pozemek v Sedlčanech Na Skalách o výměře 1 182 m2, 950
Kč/m2. Tel.: 736 740 880. RK nevolat. 81/18




Prodám konzumní brambory. Tel.:
604 117 568.
73/18

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
74/18

Rád bych poznal dívku do 25 let na trvalý vztah, příp. k založení rodiny. Svobodný, štíhlý, nekuřák, 180 cm vysoký, se
zájmem o kulturu a cestování. Vzájemné
porozumění. Tel.: 776 228 647.
75/18

Koupím staré pohledy města Sedlčan, poválečné i předválečné, i před 1.
svět. válkou z Rakouska-Uherska. Tel.:
776 228 647.
76/18

Koupím byt nebo st. pozemek
od 1 000 m2 v Sedlč. Tel.: 607 973 850. 77/18

Prodám stavební pozemek 2 000 m2.
St. povolení na RD, stavba zahájena, zkolaudovaný vrt H2O a přípojka el. proudu, oploceno + navazující pozemek 3 000 m2. Poblíž
sjezdovek Monínec a Kvasejovice. Cena dohodou, volat po 16. hod., jen vážní zájemci.
Tel.: 723 323 928.
78/18
 Hledám dlouhodobý podnájem
v Sedlčanech u osamělé ženy. Stačí 1 pokoj

Firma ATLANTIK
PRODUKT Třešňák, s. r. o.
hledá pracovníka na pozici:

SKLADNÍK - EXPEDIENT
pro provozovnu v Sedlčanech, Kňovická 1249

ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA

dobrou znalost práce s PC a internetem časovou flexibilitu
spolehlivost samostatné rozhodování bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny B životopis podmínkou

Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy

hlavní pracovní poměr dobré platové podmínky
zázemí prosperující firmy příspěvek na stravování
finanční bonus z prodeje výrobků čtvrtletní prémie

nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

Požadujeme:

Na b íz íme:

Nástup ihned
Kontakt : Jitka Skálová, tel.: 736 537 953
Kontakt:
Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz

(usedlost, větší dům, komerční objekt apod.)

případně stavební
pozemek

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –

od 1 000 m2
Sedlčany a okolí cca 10 km

Jan Kuthan
tel.: 604 925 439

www.avt-servis.cz

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
MB komplex, s. r. o.
Vysoký Chlumec
přijme pracovníky na pozici:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
- praxe v oboru vítána
- dobré platové podmínky - nástup dle dohody
Tel.: 318 865 565
E-mail: info@mbkomplex.cz

VEBA PLYN a. s. Milevsko
přijmeme pracovníka na pozici

SEŘIZOVAČ
(zkušenosti s CNC atd. vítány)

3směnný pracovní provoz zaškolíme
ubytování, benefity, prémie, zajímavé platové podmínky

Životopisy zasílejte e-mailem: tomis13@seznam.cz
Tel.: 602 166 130

NABÍDKA PRÁCE U ŘEKY KOUSEK OD SEDLČAN – SRPEN 2018
Nabídka pro kuchařky, pomocné síly v kuchyni i babičky (hospodyňky),
co mají rády práci v kuchyni a vaření, a nebojí se pracovat.
K naší hlavní paní kuchařce hledáme další 3 pomocné síly na Dětský tábor Častoboř v termínu 4. 8. – 22. 8. Jedná se o 18denní
dětský tábor na Častoboři (8 km od Sedlčan). Připravují se snídaně, obědy, svačiny, večeře a druhé večeře cca pro 200 lidí. Není
se čeho bát, naše hlavní kuchařka má několikaleté zkušenosti a ví co a jak.
Práce v příjemném a veselém kolektivu dětí, vedoucích a dalšího personálu, nádherné prostředí, řeka, příroda, les a hodně
slunečných dní. Ubytování a strava zajištěna.
Zavolejte pro více informací. Těšíme se na nové pohodové lidi.

Dětský tábor Častoboř, zapsaný spolek – Vlaďka Dolejší, hlavní vedoucí 3. turnusu
Telefon: 775 000 770 E-mail: 3.turnus@taborcastobor.cz www.taborcastobor.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Arakauna

Stáří: 15–20 týdnů Cena: 159–195 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
neděle 25. března od 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Bližší informace: Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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Magické peříčko Lucie Kraifové zavede
čtenáře do Tajného světa
Dokončení ze strany 1

jí umožnilo navštěvovat Tajný svět.
„Knihu jsem psala ručně, písmo
zdobila třpytkami, Luboš se postaral
o krásné ilustrace,“ popisuje autorka,
jak kniha postupně vznikala. „Obsah
jsem s Aničkou probírala a do příběhu se nám promítaly naše společné

je láska pro všechny lidi na světě,“ otevírá Lucie Kraifová jádro příběhu.
Knihu, která se stala rodinným
pokladem, neměla v úmyslu vydat
ani v nejmenším. „Během své terapie
jsem si dělala různé zápisky a postřehy z léčby. Říkala jsem si, že je třeba
někdy sepíšu a vydám, až se uzdra-

podpořila obec Prosenická Lhota
a zdejší dobrovolní hasiči a mnoho
mnoho jednotlivců. Zbývající částku
jsem si vypůjčila od své sestry,“ říká
autorka i producentka v jedné osobě. S úpravou pro tisk a s vydáním
samotným jí pomohl rodinný přítel.
Velký kus práce padl i na jejího partnera Luboslava Hamarčáka: „Do té
první a jediné knížky pro naši Aničku
jsem nakreslil několik obrázků a najednou jsem musel během jednoho
měsíce vytvořit sto třicet osm ilustrací!
Podařilo se. Kniha Magické peříčko
je první a poslední, kterou jsem kdy
ilustroval,“ glosuje se smíchem. Novopečený ilustrátor pojal knihu hravě. „Chtěli jsme s Lucií nechat v knize
prostor dětem pro jejich vlastní tvorbu.
Stránky knihy proto nejsou lesklé, aby
se do nich dalo dobře kreslit, psát, luštit různé hádanky,“ vysvětluje.
Jistě ne náhodou připadl křest
a autogramiáda knihy v KDJS na neděli 18. března, kdy Anička slaví své
sedmé narozeniny. „Křest se uskuteční ve společenském sále sedlčanské-

ho kulturního domu. Mnozí z našich
přátel jsou nějak kulturně činní, takže
program bude pestrý,“ láká Lucie Kraifová malé i velké návštěvníky na tanec s vílou nebo akrobatické vystoupení Elfů. „I dort pro všechny bude, co
by to bylo za narozeniny bez dortu!“
dodává.
Jak by se mohlo zdát, vydání
knihy je šťastným koncem jedné
složité životní etapy. „Myslela jsem
si, tři roky úspěšné léčby mám za sebou, vydám knihu a tato kapitola se
za mnou uzavře,“ hovoří Lucie Kraifová otevřeně. Je to však jen několik týdnů, kdy se její zdravotní stav
zhoršil a vyžádal si několikadenní
hospitalizaci. „Bylo to zrovna v období chřipkové epidemie. Nemocnice
byla pro návštěvy uzavřená a já získala čas si o všem popřemýšlet,“ svěřuje se, „došlo mi, že to tak má být.
Napsáním knihy se mi velmi ulevilo
a i v knize samotné propojuji dva světy. Proto nyní cítím, že je čas přijmout
i způsob léčby klasické medicíny.“
Lucie Kakosová

Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme:


HLAVNÍ FINANČNÍ ÚČETNÍ
– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví a daňových zákonů, ÚSO
nebo VŠ, znalost angličtiny výhodou, platové podmínky při osobním jednání

Lucie Kraifová

aktivity, věci u nás doma, na zahradě
i události, které se naší rodiny dotýkaly. V krátké době nám zemřel milovaný kůň a pes. Pro Aničku bylo umírání
v tu dobu velkou otázkou. Vyprávěla
jsem jí mimo jiné i o mém tatínkovi
– jejím dědečkovi, se kterým neměla
nikdy možnost se setkat a snažila se
jí vysvětlit, že smrt není deﬁnitivní konec a esencí našeho bytí je láska.“
Vedena, jak sama říká, moudrostí své dcery, splnila Lucie Kraifová
ve své knize Aničce čtyři přání. „Přála si, aby pohádková Anička mohla létat stejně jako víla, která ji při putování
Tajným světem doprovází. Přála si setkat se v Tajném světě se třemi odešlými dušemi – koněm Tibetem, pejskem
Joshikem a se svým nikdy nepoznaným dědečkem. Třetím přáním bylo,
aby měla pohádková Anička možnost ukázat Tajný svět své mamince
a tatínkovi a jejím posledním přáním

vím,“ vzpomíná na první impulzy,
které ji pomalu směrovaly k rozhodnutí knížku Magické peříčko a Tajný
svět přeci jen vydat. „Nastartovala
mne sestra na klinice, kam jsem docházela na terapie. Lucie, vaše duše
křičí po tvorbě, slýchala jsem od ní
i od svého lékaře. Na co čekáte, vždyť
už jednu knihu přeci napsanou máte!
Snažila se mne sestra postrčit,“ dodává.
Právě zdravotní setra ji obeznámila s aktivitou Hithit. Internetový
portál umožňuje na svých stránkách
prezentovat projekty jednotlivců
a prostřednictvím sociálních sítí nalézt cestu k fanouškům. Ti pak záměr
ﬁnančně podpoří a umožní snu stát
se skutečností. Díky Hithitu sehnala
Lucie Kraifová chybějící ﬁnance a nastoupila do rozjetého vlaku. „Sponzoři se našli mezi známými i neznámými
lidmi. Z našeho kraje mne významně

a následující pracovníky:


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny výhodou


KONSTRUKTÉRY
– očekáváme znalost 3D konstruování, ÚSO nebo VŠ strojní


TECHNOLOGY
– předpokladem je praxe ve strojírenství, ÚSO nebo VŠ strojní


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru – min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů, vynikající platové podmínky


MONTÉRY
– předpokladem je vyučen a praxe v oboru

Výhodné platové podmínky – až 45 000 Kč
Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Na Dubový vrch s napoleonem
SEDLČANY/CHOLÍN/KŘEPENICE Pěší
výprava na Dubový vrch zabere
tak půl dne času. Při dobrém počasí dohlédnete z vysokého ostrohu

ve slunečním světle lesknou střechy domků ve Zduchovicích.
Cílem sedlčanských turistů byl
v sobotu právě Dubový vrch, kte-

Výstup skupiny sedlčanských turistů na vyhlídkový bod na Dubovém vrchu

nad pravým břehem řeky Vltavy
daleko široko do kraje. Pod skalami dole se kroutí stříbřitá modrá
stuha, v tuhle roční dobu naprosto
klidná a tichá. Její tok můžete sledovat od Hubenovské zátoky až
po zátoku Rybárna před Zvíroticemi. Na obzoru jsou vidět Drevníky,
kousek vlevo Županovice, šikmo
proti nim na druhé straně řeky
Zvírotice a daleko mezi kopci se

rý se vypíná nad Vltavou v nadmořské výšce 415 metrů. Ubrečené
mlhavé ráno spíš naznačovalo, že
půjde o zdravotní procházku s minimálními výhledy. Okna autobusu ze Sedlčan na Cholín smáčely
kapky drobného deště a cholínský
most i vrcholky okolních kopců se
ztrácely v mlze. Naštěstí bylo docela teplo a z lesa stoupal příjemný odér probouzející se země.

Domov seniorů Vojkov
hledá nového zaměstnance na pozici

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK
Požadujeme:
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, řidičský průkaz
sk. B, znalost hry na hudební nástroj (klávesy, kytara, apod.),
kreativita a aktivní přístup v práci se seniory, organizační
schopnosti, znalost práce na PC (MS Office), zkušenosti s prací
v zájmové oblasti se seniory (dětmi), popř. kurz pro pracovníky
v sociálních službách výhodou
Nabízíme:
zajímavou tvořivou práci s našimi seniory, plat dle tarifní
stupnice, 2x ročně odměny, 5 týdnů dovolené, příspěvek
zaměstnavatele na stravování
Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:
kresinova@dd-vojkov.cz, tel.: 731 581 447

Na startu pochodu se před zavřenou restaurací u autobusové
zastávky Cholín turisti dověděli
zajímavosti z historie tohoto úseku
Slapské přehradní nádrže. Silniční most, který překlenul Vltavu
v roce 1956, sebral práci převozníkům, ale zrychlil spojení ze Sedlčan do Prahy. Tehdy dostal název
Most Julia Fučíka. Je dlouhý 277
metrů a vzdálenost od mostovky
k hladině řeky je za normálního
stavu vody 28 metrů. Po koželužně a mlýnu, které tu kdysi stávaly,
však nezbyla ani památka.
Na druhé straně mostu vede
červená turistická značka doprava a kopíruje břeh řeky, dosud
místy pokryté krami tajícího ledu.
Opuštěné hausbóty vyčkávají
na příjezd svých majitelů, jen
z jednoho se vine proužek dýmu
a signalizuje přítomnost lidí.
Po červené dojdeme do Sluneční
zátoky na pustou písčitou pláž.
Jako zázrakem se mlžný opar rozpouští a navzdory nepříliš optimistické předpovědi meteorologů
začínají krajinu i tváře lidí laskat
hřejivé paprsky slunce.
Tady opouštíme červenou a vydáváme se po lesní cestě vzhůru.
Nejdřív se vydrápeme na Jedlový
vrch s nadmořskou výškou 381 metrů a poté ještě trochu výš, do cíle
naší trasy. Z Dubového vrchu jsou
díky slunečnému počasí nejen
úchvatné vyhlídky, ale radostnou
náladu podpoří i několik hltů z luxusní láhve na počest a na zdraví
nejstaršího, avšak zároveň i nejvytrvalejšího člena turistického
oddílu, znalce regionální historie
a jednoho ze stavitelů Orlické přehrady Josefa Vopálenského, který
slaví osmdesáté narozeniny. Ač
vztahy s příslušníky jinak spřáteleného francouzského národa jsou
momentálně zkalené nežádoucími
podnikatelskými aktivitami v sedlčanské mlékárně, musí se uznat,
že napoleon je přece jen o nějakou
třídu výš než rum či obvyklé jelcinovy slzy.
Z Dubového vrchu vede pohodlná široká cesta loukami směrem
k osadě Cihelna, kde se odpojují
první výletníci, aby stihli polední
autobus ze zastávky Peklo. Ostatní pokračují kolem Pekla po úpatí
kopce Pidík až nad Křepenice.
Tam se u pomníčku připomínajícím památku obyvatel, kteří zahynuli v koncentračním táboře
v Křepenicích za 2. světové války,
deﬁnitivně loučíme.
Jindra Votrubová
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Odjakživa jsem
optimista, říká
nová vedoucí
úřadu
PETROVICE Starosta obce Petr Štěpá-

nek vyhlásil 3. ledna výběrové řízení
na obsazení místa vedoucího úřadu
– tajemníka Obecního úřadu v Petrovicích. Po uzávěrce přihlášek 22. ledna se konalo výběrové řízení, které
vyhrála Ilona Stiborová ze Skoupého.
Kdy jste se dozvěděla, že jste
vyhrála výběrové řízení a jaký byl
váš první pocit?
Dozvěděla jsem se to z dopisu,
který obec zasílala účastníkům řízení. Samozřejmě jsem měla velkou
radost, že to vyšlo.
Odkud pocházíte a jaké bylo
vaše dosavadní zaměstnání?
Pocházím ze Skoupého, kam jsem
se přivdala před čtrnácti lety. Mým
posledním zaměstnáním byla odborná asistentka na Obecním úřadě
v Nechvalicích, kde jsem se dostala

Nová tajemnice Ilona Stiborová

téměř ke všem agendám na obci.
Hodně jsem se tam naučila a jsem
za to vděčná i tamnímu starostovi Jiřímu Hejhalovi.
S jakým očekáváním nastupujete do nového zaměstnání?
Nastoupila jsem prvního března.
Nyní budu zpracovávat podklady
pro GDPR (ochrana osobních údajů) a s tím spojené úpravy směrnic
a řádů. Není to nic lehkého. Tajemník
má povinnosti dané zákonem o obcích a zákonem o úřednících.
Nemáte strach z odpovědné
funkce?
Trochu ano, ale nemyslím si, že se
to bude výrazně lišit od mé minulé
pracovní pozice. Je to práce různorodá a to se mi na ní líbí.
Sledujete politiku?
V televizi politiku nesleduji, protože u toho se člověk tak akorát rozčílí.
Ale ráda si přečtu politické střípky.
Jana Motrincová
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Michaela Poslušná si zvolila na vysoké
škole studium ruského jazyka
SEDLČANY Michaela Poslušná je

ze Sedlčan, je jí dvacet jedna let
a je absolventkou zdejšího gymnázia. Po středoškolských studiích

Michaela Poslušná

si zvolila za svoje další působiště
Jihočeskou univerzitu v Českých
Budějovicích. Nyní je ve druhém
ročníku a její obor se jmenuje Cizí
jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – ruský jazyk. Může se
zdát, že ruština v současné době
není to pravé ořechové a že více
frčí angličtina nebo němčina. Prá-

vě na toto téma jsme si s Míšou
povídali.
Proč jste si z cizích jazyků vybrala právě ruštinu?
Z toho důvodu, že jsem ji měla
už na gymnáziu a také na základní
škole. Je to můj hlavní cizí jazyk,
který studuji. Potom mám povinně
angličtinu a ještě musím mít rovněž povinně třetí jazyk. Já mám
němčinu.
Mezi kterými jazyky si mohou studenti vaší univerzity vybírat?
Mohou se věnovat také italštině,
francouzštině a několika dalším jazykům. Ruština je na pedagogické
fakultě a ostatní jsou na ﬁlozoﬁcké.
Už jste měla možnost se setkat s rusky mluvícími lidmi?
Ve čtvrtém ročníku na gymnáziu jsem byla na olympiádě v ruštině. Krajské kolo v Příbrami jsem
vyhrála a s rusky mluvícími lidmi
se tam setkala. Postoupila jsem
do Prahy, ale tam už jsem moc
dobře neuspěla. Účast na olympiádě mi hodně pomohla, protože
jsem se dozvěděla, že můžu studijně vycestovat, o což teď asi požádám. Ruská federace podporuje
studenty, kteří se učí ruštinu, a ti
mají možnost se učit přímo v Rusku. Výběr míst je velice pestrý
a nechybí mezi nimi Moskva nebo
Petrohrad.
Kolik máte na vysoké škole
spolužáků? Jsou všichni Češi?

Restaurace “Na Růžku“ Sedlčany

SRDEČNĚ ZVE NA VEČER DEGUSTAČNÍHO MENU
který se koná v neděli 18. března od 17 hodin
Čeká na vás slavnostně prostřená restaurace, součástí menu je také nabídka čerstvé zeleniny a salátů
Kompletní nabídka zážitkového menu: Domácí mandlová paštička s jeřabinovým chutney Lososové carpaccio
s bazalkovým pestem Grilovaná kachní prsíčka s hříbkovou omáčkou Uzené krůtí prso s hrubozrnou hořčicí Labužnický
špíz z plodů moře Tataráček z býčí svíčkové na česnekové topince Mušle Slávky jedlé s vínovou omáčkou Anglický
rostbeef s domácí tatarskou omáčkou Sushi Grilovaný ananas se skořicí

Osoba 500 Kč/děti do 12 let 250 Kč, rezervace stolu na telefonu: 318 821 651

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

Do prvního ročníku nás nastoupilo sedm, ale teď jsme zůstali už
jenom tři. Zpočátku jsme byli tři
Češi a čtyři cizinci. Nejdříve odešli
dva čeští studenti, takže jsem z našich zůstala sama. Potom odešla
ukrajinská studentka a studentka
z Kazachstánu přešla do Prahy
na jinou školu. Zůstaly se mnou
dvě studentky z Ruska, z nichž
jedna je z Omsku a druhá z Novokuzněcku.
Stýkáte se s nimi i mimo univerzitu? Jste kamarádky?
Několikrát jsme si společně zašly na víno a taky jsme byly na vánočních trzích.
Jak vypadá vaše výuka, když
jste jenom tři studentky?
Studujeme v učebnách a v posluchárnách. Předměty, týkající se
ruštiny a angličtiny máme jenom
my, ale další předměty máme společné s jinými obory na ﬁlozoﬁcké
fakultě, kam nás chodí kolem třiceti. Na pedagogické fakultě máme
geograﬁi, kterou máme společně

Všichni tvrdili, že zhubnout
s léky na štítnou žlázu
nejde, ale já to dokázala

s učiteli a studenty geograﬁe pro
veřejnou správu.
Co tomu říkali rodiče, když
jste přišla s tím, že budete studovat ruský jazyk?
Byli rádi, že jsem si vybrala,
protože mi dalo docela dost práce
vymyslet, na kterou vysokou školu bych chtěla jít. Už na základní
škole mi říkali, že ruština má budoucnost a že se mám raději věnovat ruštině než němčině. Že to tak
bude lepší. Z mé plánované studijní cesty do Ruska mají však obavy,
protože bych byla pryč z domova
delší dobu.
Když právě nestudujete, co
děláte ve volných chvílích?
Pokud je zkouškové období, snažím se něco si přivydělat. Chodím do velkoobchodního skladu COOP v Sedlčanech
na Lhotce pomáhat do oddělení
cukrovinek. Byla jsem tam už
loni v létě o prázdninách a chodila jsem tam i teď v lednu.
David Myslikovjan

PŘED

PO

Proč jsem začala s hubnutím? Odpověď je trochu složitější. Já sama bych asi zhubnout nechtěla, přišlo
mi svým způsopebem přirozené, že s léky, jako je Euthyrox, nikdy nebudu hubená. Naštěstí mamka měla
odlišný názor, jelikož jí přišlo naprosto nesmyslné, abych ve 20 letech při výšce 164 cm vážila 80 kg.
Proto se rozhodla mě přihlásit do Světa zdraví, kde mi paní specialistka velice pomohla. Sestavila mi jídelní
plán přímo pro mou osobu, který obsahoval doporučené a nedoporučené potraviny a vysvětlila správný režim.
Z počátku to byl velký boj. Nemohla jsem se zbavit závislosti na cukru, ale dnes už to v pohodě zvládám,
i když občas s přáteli "zahřeším".
Díky Světu zdraví jsem dokázala zhubnout, je mi lépe jak fyzicky, tak psychicky. Bez péče
paní specialistky bych jen trpěla na jakýchsi dietách bez výsledku. Během půl roku jsem zhubla bez
sebemenších problémů 10 kg i přes to, že každý trvdil, že s léky na štítnou žlázu se zhubnout nedá.
Nakonec musím přiznat, že nemám od malička ráda fotografování a čím jsem byla větší, tak jsem
ho nesnášela víc a víc, protože pak nebylo z čeho vybírat. Doufám, že se to teď změní a pořídím
si hodně fotek.
A. K. Kupková

Zdroj: www.svet-zdravi.cz
Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

Hráského 531, 256 01
Tel.: 727 982 485
E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz

www.sedlcansky-kraj.cz

TOULKY KRAJEM
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Vymyslela Anička z Petrovic
národní tanec polku?

„Aj vy pane správče… čert
je po vaší lásce!“

„Anno, zazpívej nám, abychom si trochu zatancovali,“ prosili jedno nedělní
odpoledne na dvoře měšťana Klášterského v Labském Kostelci děvčata
a chlapci, většinou z venkova. Za hez-

11. června 1805 Janu Chadimovi v Krbcově hostinci č. p. 16 v Petrovicích,
spolu se svými pěti sourozenci docházela. „Žádná její družka neuměla prý
tak krásně zpívati jako ona. Když vyšla

Náměstí v Petrovicích u Sedlčan s Krbcovým hostincem, kde se v roce 1805 narodila Anna
Chadimová. Krbcův hostinec v pravém zadním rohu náměstí. Foto: Archiv Obce Petrovice

kou, vždy veselou a oblíbenou Annou
docházeli často. Společná nedělní
zábava na některém z dvorů dávala
mladým zapomenout na vzdálený domov a byla příjemným zpestřením
služby u pánů. Nedělním schůzkám
přál i měšťan Klášterský – sám, stejně
jako jeho děti – rád zpěvu děvčete naslouchal.
Anna se nedala dlouho pobízet. Trochu se zamyslila a spustila: „Strejček
Nimra koupil šimla za půl páta tolaru…“
Chytlavá píseň se mládeži líbila, ještě
víc však tanec, který Anna předvedla.
Přítomný pomocník Josef Neruda si ji
večer „vybrnkal“ na klavír a melodii si
zapsal v notách. Když pak příští neděli
uspořádali městští synkové a studující zábavu, pozvali na ni i Annu, aby
je nový tanec naučila. „Nimra“, jak se
tehdy tanci začalo říkat, brzy opustila brány Labského Kostelce, někde jí
začali říkat „Maděra“ a někdy kolem
roku 1835, když skočný tanec dorazil
do Prahy, byl překřtěn na „polku“.
Tak vyprávěl vznik jediného národního tance, který se uchytil i ve světě, v listu Bohemia v roce 1844 měšťan Václav Klášterský. Vzpomněl tak
na Annu Chadimovou, která už tehdy
byla pod čepcem a jmenovala se Slezáková, jako na vynálezkyni polky.
Anna sice nebyla žádným hudebním
skladatelem, zřejmě jediné hudební
základy mohla získat v obecné škole
v Petrovicích u Sedlčan od učitele Matěje Fořta. Do ní totiž Anna, narozená

ze školy, musila záhy do služby…,“ popisuje Anniny dovednosti a odchod
do Labského Kostelce Čeněk Habart.
Vznik národního tance nenechal
později hudební historiky spát. Jeden
z nich, Zdeněk Nejedlý, se nad příběhem o vzniku polky zamýšlel v roce
1925 v časopise Naše řeč. „O polce
a jejím vzniku máme, jak známo, roztodivné historky…,“ napsal, a kromě historky s Annou Chadimovou připomněl
i další – třeba verzi učitele ve Stevači
u Jičína Františka Hilmara, který tvrdil,
že polku tančili poprvé hoši na Jičínsku, nebo verzi, podle níž jde původně
o polský lidový tanec.
Spory se vedly také o samotný název polka. Jedni měli za to, že název
vznikl ze sympatií k Polákům, kteří
se na přelomu let 1830 a 1831 vzepřeli ruské nadvládě, jiní tvrdili, že tanec
nese název podle příjmení pražského
tanečního mistra Poláka. Snad nejkurióznější verze říká, že název tance je
odvozen od slova pole, protože se prý
tancoval na poli. Zřejmě nejpravděpodobnější je, že název polky je odvozený od slova půl. Polka má totiž poloviční tempo, hraje se v taktu 2/4.
Anna Chadimová už do sporů o původ a název tance nijak zasáhnout
nemohla – zemřela 3. srpna 1884 v Sudově Hlavně, pochována je na hřbitově v Kostelním Hlavně. Ze slavného
tance nic neměla – zemřela chudá
a v podstatě zapomenutá.
Jana Špačková

Direktor, justiciár, kontribuční,
důchodní, půjezdní, obroční,
podobroční, lesmistr, několik
účetních, správce, adjunkti
a písaři opouštěli během posledních měsíců roku 1848
kanceláře vrchnostenského
úřadu na chlumeckém zámku.
Část úředníků se jen přesunula do Sedlčan, kde byly zřízeny
nové politické a soudní úřady, část musela hledat práci
jinde. Chlumec, jako mnoho
vrchnostenských sídel, přišel
o moc a slávu.
Císař na návrh Říšského
sněmu přijal 7. září 1848 patent
rušící robotu a všechny ostatní
poddanské povinnosti. Vznikla paradoxní situace – zatímco
lidé slavili, někde dál robotovali. Nedokázali totiž pochopit,
že by robota někdy přestala
a mnohde toto přesvědčení
vrchnost podporovala, když
patent dlouho neuveřejnila.
Na Sedlčansku se lidé z nového nařízení radovali. To však
nelze říci o vrchnosti, která
nesla nové pořádky velmi nelibě. Nejinak tomu bylo u knížete Ferdinanda z Lobkowicz.
Ten si přijel chlumecké panství, které v podstatě ani neznal, prohlédnout v říjnu 1849.
Služebnictvo mu k pobytu přichystalo zámek ve Skrýšově,
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Josefem Janem Nepomukem,
knížetem z Lobkowicz. Na náměstí stála slavobrána, byla tu
i národní garda se svou hudbou, duchovenstvo a školní
mládež s dvanácti družičkami v českých barvách. Sotva
stačila hudba spustit, kočár
s knížetem už měšťanům zmizel z očí. Nezastavil a pokračoval ve směru na Skrýšov.
Teprve kněžna Marie z Liechtensteinu, která jela se dvěma
dcerami v dalším kočáře, nechala zastavit, vystoupila, přijala kytici od jedné z družiček
a krátce pohovořila se zástupci měšťanů.
Posměváčkové tehdy tvrdili, že kníže nesl zrušení poddanství s velkou nelibostí,
proto z kočáru ani nevystoupil. Těžko říci, co na tom bylo
pravdy a zda se tyto posměšky
do Skrýšova dostaly. Faktem
je, že 14. října navštívili knížecí manželé Sedlčany znovu
a po náležitém uvítání si Ferdinand z Lobkowicz prohlédl
staré kancionály na děkanství, pochválil kapelu, daroval
na chudé dvě stě zlatých, děkanovi pro kostel mešní roucho a stříbrnou kadidelnici.
Ne všude měli po zrušení
roboty bývalou vrchnost v takové úctě jako v Sedlčanech.

Na Chlumci zůstalo po roce 1848 jen ředitelství velkostatku s úřednictvem.
Nově vzniklé politické a soudní úřady byly zřízeny v Sedlčanech.

protože ten chlumecký byl
slovy Čeňka Habarta „poněkud zapustlý“. I přestože šlo
o bývalou vrchnost, chtěli ji
sedlčanští měšťané uvítat a zároveň se s ní i rozloučit.
Bylo 3. října 1849, když
přijel kočár s Ferdinandem

V okolí Vysokého Chlumce
prý občas zněla písnička na nápěv U panského dvora: „Aj, vy
pane správče, byste věděl jistě,
jak těžká naše práce! Dříve jste
nás klíval, teď byste nás líbal –
čert je po vaší lásce!“
Jana Špačková

PORTRÉT
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Anežka Hlaváčková ráda
chodila na houby, dostala proto
k pětadevadesátinám dort ve tvaru hřibu
KOSOVA HORA Anežka Hlaváčková
z Kosovy Hory minulý měsíc oslavila v rodinném kruhu svoje pětadevadesáté narozeniny, a přesto
se rozhodně nedá říci, že v tomto
požehnaném věku trpí nečinností.
Od roku 2011, po odchodu jejího
manžela, totiž bydlí u svého vnuka
Romana, jeho manželky Markéty
a jejich dětí Romany a Pavla.

pásla. Pomáhala jsem taky vybírat
brambory a dělala všechno, co bylo

vzpomínky, protože manžel musel
odejít na nucené práce do Říše,“

Dvě děti, pět vnoučat
a devět pravnoučat

Babičce stále šmakuje
Markéta je navíc pečovatelkou
babičky svého manžela a podle
možností s ní provádí mnoho činností. „Cvičíme na lůžku, provádíme masáže, kreslíme, vybarvujeme
a celkově procvičujeme paměť.
Také pracujeme s papírem, lepíme a čteme knihy,“ říká Markéta
Němečková a jedním dechem dodává, že babičce dodnes dobře
chutná, což potvrzuje samotná
oslavenkyně. „Mám ráda cmundu,
kterou mi usmaží Markéta, a také
halušky, bosáky, bramborové knedlíky a staročeské plněné buchty,“
říká spokojeně Anežka Hlaváčková, která se narodila v Podhájí
u Nedrahovic. Společně se svými
sedmi sourozenci, Františkem, Annou, Marií, Martou, Josefem, Emílií
a Toníkem, ale vyrůstala v Lovčicích. „Základní školu navštěvovala
v Jesenici a i dnes si často vzpomene
na svoji nejlepší kamarádku a spolužačku Anežku Bělohlávkovou, se
kterou seděla v lavici,“ připomíná
pečovatelka Markéta Němečková. Babičce vede malou rodinnou
kroniku, a tak ví, že v té době byl
řídícím jesenické školy pan Švejda
a učitelkami malé Anežky paní
Smrčková a Bulanová. „K svačině
do školy v Jesenici nosily tenkrát
děti obvykle buchty z vařených
brambor a suchý chléb,“ přidává
Markéta další informaci, kterou se
od babičky dozvěděla. „Doma jich
bylo hodně, takže maminka Anežky chléb nekupovala, ale pekla si
ho doma sama. Najednou pekla až
dvanáct bochníků.“ Anežka chodila do školy každý den, ale jednu
dobu také pouze jednou týdně.
Chodilo se pěšky přes pole a lesy.
„Doba to nebyla lehká,“ přidává
se babička. „Přišla jsem ze školy
a musela pomáhat. Měli jsme pole,
krávy, prasata i husy, které jsem

a také rád šil a zašíval. „Jaroslav mi
hodně pomáhal v kuchyni a také tady
rád ochutnával. Jeho oblíbenými jídly
byla kulajda, a také si pochutnal na lívancích, vdolkách a buchtách. Občas
si dal i to masíčko,“ usmívá se Anežka Hlaváčková. „Byl to pracovitý,
ochotný, oblíbený a upřímný člověk.“

Anežka Hlaváčková dostala ke svým pětadevadesátinám dort ve tvaru hřibu.

potřeba. Po skončení základní školy
jsem začala sloužit ve mlýně v Jesenici, který patřil rodině Spilkových a nějakou dobu jsem sloužila
i na statku v Křenovičkách.“

Svatba byla
na Vyšehradě
Se svým budoucím manželem
Jaroslavem se Anežka seznámila v Kňovicích, kde se dva a půl
roku v jedné rodině starala o dva
kluky starosty Bursíka. Svatbu
měla mladá dvojice v zimě roku
1943 v Praze na Vyšehradě. Než
se manželé usadili v Kosově Hoře,
několikrát se stěhovali. Nejdříve společně bydleli v Kňovicích
a potom byli vystěhováni nacisty.
Jejich domovem se staly Bačkory
u Radíče. „Na válku nemám hezké

říká o této etapě svého života
Anežka Hlaváčková. „Když nastal
konec války, přišli Rusové. Bydleli
u nás v chalupě a já si vzpomínám,
že přinesli maso, máslo i oblečení.“ Anežka stále myslí na svého
manžela, který byl o tři roky starší
a zemřel před sedmi lety. Jaroslav
pracoval jako zedník ve státním
statku a za svým zaměstnáním
cestoval do Olbramovic. Rád jezdil
na mopedu nebo i na kole do Kolihov do lesa, odkud vozil nejenom
houby, ale i polínka a šišky. Uměl
podle slov Anežky hezky kreslit

Hlaváčkovi vychovali dvě děti,
syna Pavla a dceru Marii. Když
povyrostly, Anežka začala pracovat v rostlinné a živočišné výrobě
ve státním statku v Kosově Hoře,
a byla zde až do svého odchodu
do důchodu. „Ráda jsem cestovala
a jezdila na výlety. Za celý svůj život jsem poznala spoustu lidí a získala mnoho přátel. Těšilo mě, když
jsem mohla něco dobrého uvařit
nebo upéct, a ráda jsem také háčkovala, šila a pletla. Denně jsem
chodila do lesa na dřevo, šišky, ale
především na houby,“ vypočítává
své činnosti Anežka Hlaváčková. Na podzim také sbírala šípky
a v jedné sezóně jich prý bylo až
devadesát kilo. „Šípky jsme s manželem vozili na kárce nebo na kole
do Sedlčan a prodávali je tady. Několik let jsme v Kosově Hoře za rybníkem u hřbitova taky chovali slepice a králíky. Pro rodinu to byl vítaný
přínos, ale kolik si to vyžádalo práce a času, než se nějaká koruna
dostala domů,“ vzpomíná Anežka.
Při našem setkání se jí vybavily
také žně v jejím mládí. Zralé obilí
se tehdy kosilo ručně kosou. Nasekané se vázalo do snopků a stavělo se do panáků. Byla to práce
zdlouhavá, namáhavá a nepříjemná. „U nás doma jsme ponejvíce seli
žito, pšenici a ječmen. Používali
jsme brány, dřevěné válce na drcení
hrud, motyky, pluhy a rádlo,“ doplňuje Anežka Hlaváčková, která se
dnes těší z pěti vnoučat, jimž ráda
věnuje svůj volný čas, a také z devíti pravnoučat. Nejstarším z nich
je šestadvacet a nejmladším deset
let.
David Myslikovjan

Děkuji touto cestou manželce mého vnuka Markétě Němečkové
za obětavou pomoc, trpělivost, lásku, starostlivost a za každodenní
péči. Vážím si toho, co pro mě dělá, že mi umožňuje prožít důstojné
stáří a moje léta naplňuje štěstím i radostí v očekávání dalších dnů.
Anežka Hlaváčková, Kosova Hora

TÉMA
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Vystěhování Sedlčanska dokumentuje amatérský film
Vynucený odchod, vytoužený návrat
SEDLČANSKO Národní kronika je projekt Nadace
Charty 77/Senzační senioři, který vznikl ve spolupráci s Národním muzeem
v roce 2012. Má ambici stát
se největším elektronickým
archivem tzv. malých dějin,
a to archivem vzpomínek,
fotograﬁí a videí. Na jednom z dokumentů pracovala v posledních třech
letech Iva Fišerová z Vojkova. Zhruba hodinový snímek s názvem Vynucený
odchod, vytoužený návrat
o vystěhování Sedlčanska
je k vidění na internetu.
V plánu je i jeho veřejné
promítání v Sedlčanech.
Paní Fišerová, jak jste
se dozvěděla o projektu
Národní kronika?
Po vzniku Volnočasového centra Hnízdo mě jeho
zakladatelka Diana Pinkasová vybídla, zda bych
chtěla vést nějakou aktivitu pro seniory. A pak při
jedné ze společných úvah
spolu s vedením Centra
Petrklíč, kde se aktivity konají, se Magdalena Špalová

zmínila o vzniku Národní
kroniky.
Na jakém období dějin
jste pro Národní kroniku
pracovala?
Záměrně jsme zvolili téma
vystěhování Sedlčanska pro
zřízení SS cvičiště za 2. světové války. To téma je místně
opečovávané, nicméně je
národně důležité a osudy vystěhovaných nejsou obecně
známé. To je právě smyslem
Národní kroniky.
Bylo těžké shromáždit archivní dokumenty
a přesvědčit pamětníky
ke spolupráci?
Šlo zejména o autenticitu zachycených osudů,
o to, jak vystěhování ovlivnilo životy lidí, v čem se
mohli či nemohli přizpůsobit a jaký dopad to mělo
na kvalitu jejich života. To
si většinou neumíme dnes
vůbec představit. Dokumenty tedy byly druhotné.
Pamětníci se ozvali na naši
publikovanou výzvu.
Co mají společného
pamětníci, které ve ﬁlmu
zpovídáte?

Především to, že byli
v době vystěhování v letech 1943–1945 mladí, bylo
jim dvanáct až patnáct let,
jedna z pamětnic byla pouze tříletá a čerpala zejmé-

Iva Fišerová

na ze vzpomínek rodiny,
a jeden člověk povyprávěl
osud svého vystěhovaného
otce. Vystěhovaní pamětníci museli v mládí překonat
spoustu těžkostí a překážek
a mají dodnes neuvěřitelnou vitalitu, jsou společensky aktivní. Dalo by se říci,
že kromě vitality oplývají
určitou nezlomností.
Vzpomínali na vystěhování pamětníci i po těch
letech s emocemi?
Jistěže se objevily emoce. Zejména, když vzpomí-

nali na něco lidsky cenného, nečekanou podporu
v tak těžké době, vždyť
nejen Sedlčanští hledali
nové domovy, to situaci
velmi komplikovalo. Bylo
to celkem asi třicet tisíc lidí
z vystěhovaného území
o rozloze 441 km².
S pamětníky jste se začala scházet zhruba před
třemi roky. Proč je dokument k vidění až nyní?
Především jsme na tom
pracovali amatérsky a dobrovolně a navíc se za tu
dobu změnily podmínky
zadání projektu Kontem
bariéry. Museli jsme kupříkladu dodatečně opatřit
dobové fotograﬁe, na kterých je kronika postavená,
v tom nám vyšlo vstříc
Městské muzeum v Sedlčanech. A museli jsme
vyhledat ještě další. Bylo
nutné vypracovat scénář
a zrežírovat dokument.
Vycházeli jsme z celkem
šestadvaceti videí o délce
záznamu téměř tři sta minut, potřebovali jsme najít
někoho, kdo tento záznam

sestříhá. Představte si téměř pět hodin mluveného
slova, se kterým pracujete
jako amatér a jen podle
poslechu hledáte, které
části jsou nosné, jak mezi
sebou jednotlivé nahrávky
propojit, aby dávaly smysl
a měly, když ne zajímavou,
tak alespoň přijatelnou návaznost. Tak vnikl náš třiapadesátiminutový ﬁlm.
Stala se vám také jedna nepříjemná věc…
Při našem amatérském
počínání jsme v závěru prací přišli o záznam
pěkných vzpomínek paní
Vlasty Moravcové, což je
nám upřímně líto, poněvadž se jako jedna z mála
účastnila na úplně celé
práci. Paní Moravcové
jsme se již omluvili.
Kde je možné dokument zhlédnout?
Dokumenty pro Národní
kroniku jsou na internetu, najdete je na SlidesLive, kde si
vyhledáte Národní kroniku
a v ní naše téma Vynucený
odchod, vytoužený návrat.
Jana Špačková

Vyprávění pamětníků z dokumentu Vynucený odchod,
vytoužený návrat
František Zeman
V Sedlčanech na náměstí hned vedle radnice
bývalo železářství s delší
rodinnou tradicí. Patřilo Františku Zemanovi,
o jeho osudu povyprávěl
jeho syn stejného jména.
On sám se narodil po válce, nicméně v rodině
se zachovaly dokumenty a fotograﬁe, dokonce
i předválečné. Po nařízení
vystěhování musel František Zeman senior najít pro
svůj obchod místo, což se
mu podařilo v zahradnictví v Petrovicích.
Marie Pinkasová, rozená
Lochová
Marii byly v době vystěhování tři roky a přece
jen si některé vzpomínky
uchovala. Její rodina se vystěhovala do hospodářského dvora ve Zdicích. Marie
Pinkasová si dobře pamatuje například příjezd Vla-

sovců a jejich pobyt u nich
ve dvoře, slušnost a pořádek, který po sobě zanechali. A také návrat rodiny,
radost, když hnali domů
přes les husy, i překvapivý
nález na kuchyňském stole
– dort po Němcích.
Marta Kuthanová
Rodina Marty Kuthanové, rozené Zouzalové, našla
místo v Sedlci a ona začala
v Praze studovat střední
školu. Němci pak ovšem
zavřeli i střední školy, a tak
ji ﬁktivně zaměstnal sedlecký zemědělec, aby nebyla
vystavena případné povinné práci pro Říši, jako její
vrstevníci. Přirozeně, lidé
si nepřáli pro fašisty pracovat. Marta Kuthanová v dokumentu poutavě vypráví
o dobrodružné návštěvě
Sedlčan, kam byl vstup
vystěhovaným
zakázán,
o první poválečné tancovačce, dodnes si pamatuje

na svého prvního tanečníka v životě.
Růžena Divišová
Otec Růženy Divišové,
rozené Černovské, byl
řezník a když byla rodina
vystěhována, potřeboval
najít místo, ideálně se zařízením, kde svou živnost
bude provozovat. Rodina
přečkala dobu vystěhování ve Zbraslavi. Prahu měli
na dohled. Bombardování města v závěru války
i přesuny vojsk Vlasovců
a Němců přes Zbraslav,
tank namířený na dům,
v nedalekém údolí zmasakrování německých rodin,
tzv. národních hostů, patřily ke vzpomínkám paní
Divišové.
Eva Nádvorníková
Eva Nádvorníková, rozená Mrázková, přinesla
vzácné svědectví o statečném odporu obyvatel
přímo na vystěhovaném

území. U Minartic si postavili v lese bunkr, který byl
nakonec vyzrazen a v napjatém příběhu těchto odvážlivců se jen některým
podařilo zázračně zachránit. Eva Nádvorníková zavzpomínala i na ty vystěhované, kteří našli útočiště
ve Vojkově, odkud pochází.
Libuše Brožová
Co si počít při vystěhování sedmičlenné rodiny
do jedné místnosti s pianem? Domy a byty musely
být pro SS účely vystěhované úplně. Na Vysokém
Chlumci žila rodina Libuše
Brožové nejprve opravdu
velice provizorně. V tanečním sále místní hospody
našel otec Libuše místo
pro kanceláře zaměstnanců hospodářské záložny.
Nakonec se rodině podařilo najít trochu lidštější podmínky k životu, a i to piano
skončilo pod střechou.

Jan Hartman
Jan Hartman z Vojkova
je známý svým pátráním
po sestřelených amerických
bombardérech poblíž Hradišťka, které sepsal v brožuře Činnost spojeneckého
letectva nad Sedlčanskem
v posledních týdnech druhé světové války. Dostalo
se mu za ní poděkování
od ambasády Spojených
států amerických. Jeho rodina se vystěhovala do Poříčí
nad Sázavou a musela tam
pracovat pro SS-Hoff. Jan
Hartman vzpomněl mimo
jiné s dojetím na svého jmenovce, který mu ve škole
v Poříčí nabídl klukovskou
ochranu, tak rád by ho býval později našel, aby mu
poděkoval. S koncem války
se vrátil do rodného Břišejova a s kamarádem chodívali
k Hradišťku obhlížet sestřelené letadlo.
Jana Špačková
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – muzeum
15. 3. Večer při svíčkách
– Olga a Jakub Šafrovi
swingový koncert; 19:00
16. 3. Vojna in the Kittchen
hudebně-literární kabaret
Vladivojny La Chia a Kittchena (Jakuba Königa); 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Poslední obrazy
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Sedlčany – knihovna
Ivana Stoupová: Zrozená
z ohně
výstava šperků Ivany Stoupové; výstava do 4. 4.
 Sedlčany – muzeum
Makety lodí
výstava místních modelářů;
výstava do 15. 4.
 Dublovice – radnice
Výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové
výstava místní autorky;
vernisáž 17. 3. ve 14:00,
výstava do 15. 4.

rodinka
uvádí Spolek divadelních
ochotníků Sedlčany; 17:00

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
14. 3. Pět zemí a pěšky
do Říma
cestopisná beseda s Patrikem Kotrbou; 18:00
 Klučenice – sportovní
hala
25. 3. Dakar 2018
beseda a autogramiáda
s Martinem Macíkem,
závodní kamion na místě;
16:00

KINO
 Sedlčany
16. 3. Zahradnictví: Nápadník
romantická komedie; 20:00
17. 3. Blade Runner 2049
sci-ﬁ thriller; 20:00
22. 3. 120 BMP
ﬁlmový klub; 20:00
23. 3. Ewa Farna 10: Neznámá známá
dokumentární, hudební;
20:00
24. 3. Vnitřní slunce
francouzské melodrama,
komedie; 20:00

DIVADLO
SPORT
 Sedlčany – kult. dům
15. 3. Netopýr
opereta Johanna Strausse,
zahajovací představení 54.
ročníku festivalu Sukovy
Sedlčany; 19:00
16. 3. Steposkop
taneční představení skupiny Caramelka; 19:30
18. 3. Káťa a Škubánek
pohádkové představení pro
nejmenší na motivy večerníčku České televize; 15:00
20. 3. Halina Pawlowská:
Chuť do života
zábavný pořad se známou
spisovatelkou; 19:30
27. 3. Večer hudby a poezie
účinkují Petra Špalková,
Jitka Jiříčková, Vítězslav
Podrazil; 19:30
 Nechvalice – kult. dům
17. 3. Lucky a Zorba
dětský muzikál o neobvyklém přátelství, hrají žáci ZŠ
a MŠ Nechvalice; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
18. 3. Taková normální

 Sedlčany – zimní stadion
14. 3. Hokejové utkání
Novit Neveklov – Rumola;
18:30
Draci – Tučňáci Kosova
Hora; 20:25
16. 3. Hokejové utkání
Rybníkáři – HC Hrádek; 18:30
River Boys Zvírotice – Čerti
Křepenice; 20:25
17. 3. Hokejové utkání
HC Hrádek – Rumola; 14:30
HC Kačeři Příčovy – Bubák
Chlum; 16:30
Stará garda Štětkovice –
Genemusic; 18:25
Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 20:20
18., 25. 3. Veřejné bruslení
14:00–16:00
18. 3. Hokejové utkání
HC Olbramovice – HC Kňovice; 16:30
Žabáci Solopysky – DSK
Daleké Dušníky; 18:25
Ševci Nový Knín – HC Miličín; 20:20
19. 3. Hokejové utkání
Medvědi Sedlčany – Domi-

no; 18:30
Dublovice – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
20. 3. Hokejové utkání
Čerti Křepenice – HC Kačeři Příčovy; 18:30
HC Votice – River Boys
Zvírotice; 20:25
21. 3. Hokejové utkání
Bubák Chlum – Stará garda
Štětkovice; 18:30
Rumola – Draci; 20:25
23. 3. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 18:30
HC Hrádek – Novit Neveklov; 20:25
 Sedlčany – Kozlovna
U Komína
17. 3. Krajem sedlčanských hospod
14. ročník pochodu ze
Sedlčan do Jesenice, trasa
dlouhá 18 km; 8:00
 Kosova Hora – hřiště
18. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Pičín; 14:30
 Sedlec-Prčice – stadion
TJ
24. 3. Čertova podkova
48. ročník pochodu, čtyři
různé trasy; 7:00

www.sedlcansky-kraj.cz

výtvarná dílna Malování
jinak; 15:00
16. 3. Epidemie svobody
promítání českého dokumentu jako součást festivalu ﬁlmů o lidských právech
Jeden svět; 18:00
19. 3. Drak Natlučnos
program pro rodiny s dětmi; 10:00

 Sedlčany – kult. dům
18. 3. Magické peříčko
a Tajný svět
křest knihy Lucie Kraifové;
16:00
 Sedlčany – muzeum
23., 24. 3. Dny řemesel
v čase předvelikonočním
9. ročník Dnů řemesel s velikonoční tématikou; 9:00

 Sedlčany – náměstí
16. 3. Vynášení Morany
10:15 u morového sloupu,
10:30 na mostě přes potok

 Heřmaničky
24. 3. Maškarní karneval
pro děti

 Sedlčany – hvězdárna
16., 23. 3. Pozorovací
program
17:00–20:00

 Ješetice
25. 3. Dětský karneval
hry, tancování, malovací
koutek; 14:00

 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
17. 3. Dětský karneval
13:00

 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

 Kňovice
17. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 13:30
 Jesenice
17. 3. Maškarní karneval
karneval pro děti; 14:00

 Vysoký Chlumec – hřiště
24. 3. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kosova Hora; 15:00
 Počepice – hřiště
25. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Krásná Hora; 15:00
 Jesenice – hřiště
25. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B; 15:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
14., 21. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
14. 3. A taková to byla
láska (Anna Gavalda)
listování, účinkuje Věra Hollá a Zdeněk Černín; 19:30
15. 3. Růže pro Marii Š.
přehlídka mluveného slova
v kategorii dospělých; 17:00
16. 3. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
16. 3. Zavázané oči
na program navazuje

Žáci 2. ZŠ Propojení ze Sedlčan přivítají v pátek 16. března před
Smrtnou nedělí příchod jara. V 10.15 hodin se sejdou na náměstí
u morového sloupu, odkud půjdou průvodem na most přes potok
Mastník, kde v půl jedenácté zapálí Smrtku a školník ji na znamení
konce vlády zimy hodí do vody. Zazní písničky a říkadla, která se
pojí se Smrtnou nedělí a lidovými pranostikami.
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Aromaterapie honzovkami v městské knihovně
Rozpalující se
plech přiměl lesklé bledé
bochánky, aby poprvé vydechly slabý příslib té tak
důvěrně známé, ale vždycky
se stejnou dychtivostí očekávané vůně domova, maminky, dětství a pohádek. Už to
začíná, už to bude, ozývalo
se všude kolem. Neviditelné částice nesoucí omamné
aroma pronikající do všech
pórů zakroužily vzduchem,
spolehlivě pokořily jakákoliv
jiná neviditelná vlnění prohánějící se prostorem, prolezly každou skulinou mezi
regály, překryly svou silou
pach tiskovin a vítězně propluly až k vstupním dveřím
do knihovny.
Knihovnice u výpůjčního pultu zneklidněly, začaly
vzdychat slastí a vykřikovat,
že to není možné, že jim to
trhá nos. Lidi, kteří zrovna
vkročili dovnitř, aby si v klidu vyřídili svoje čtenářské
záležitosti, volali: „Co se to tu
děje? To je nádhera!“
No přece buchty, honzovky. Bílá pečicí trouba patří
normálně k výbavě domácnosti knihovnice Aleny, ale
v pátek odpoledne výjimečně trůnila na knihovnickém
stolku a zářila vedle monitoru počítače. Právě Alenina
trouba se stala zdrojem ono-

SEDLČANY

ho nepopsatelně nebeského
čmuchu, který zmobilizoval
čichové i chuťové buňky
všech přítomných, a zrovna
zdárně dokončovala svoje
bohulibé dílo: první várka
nadýchaných červenohnědých honzovek spatřila světlo světa.
Páteční tvořivá odpoledne pro děti, to je nejen čas
čtení a poslechu literárních
textů, ale i nejrůznějšího dělání. Děti malují, skládají, stříhají, slepují, vyprávějí, vymýšlejí nebo vyrábějí. Kdo
má zrovna volno či náladu,
může přijít do knihovny a zúčastnit se.
Na programu byla tentokrát dramatizace moderních pohádkových příběhů
z knížky Miloše Kratochvíla
Jak chtěl být Honza peciválem. Už zkušené herečky,
knihovnice Alena Budková
a Jana Roškotová, se proměňovaly tu v Honzu, tu
v jinou pohádkovou postavu a spolu s dětmi se nořily
do kouzelných vyprávěnek
jednoho z nejoblíbenějších
současných autorů knížek pro nejmenší čtenáře.
A v tom posledním povídání
se Honza vypravil do světa
s takovým spěchem, že mu
máma ani nestačila napéct
buchty, takže nezbylo nic ji-

ného, než aby se pečení ujaly samy děti.
Eliška, Terezka a další
holčičky zaujatě rozvalovaly pod taktovkou knihovnic
Aleny a Jany vláčné těsto

prozradila recepis a mohl si
ty božské knihovnické Honzovy buchty upéct doma
znovu.
Tak tady ho máte: z kostičky čerstvých kvasnic, vla-

Buchtování v sedlčanské knihovně. Zprava Terezka, knihovnice
Jana Roškotová, tatínek Zdeněk Dvořák a Eliška

a plnily ho několika sladkými nádivkami. Ruku k dílu
přiložil i Eliščin tatínek Zdeněk a přítomné maminky.
Těsto už předem vykouzlila knihovnice Jana a bylo
tak povedené, že každý
toužil po tom, aby mu Jana

hého mléka a trochy cukru
nechte vzejít kvásek. Potom
smíchejte všechny sypké
přísady. Jana přidala do kila
hladké mouky kromě vanilkového cukru ještě dvacet
deka cukru krupice a lžičku
soli. Pak přišla na řadu dvě

celá vejce a jeden žloutek
navíc, teplé mléko podle potřeby, prý asi půl litru, sklenička oleje a nakonec vzešlý
kvásek. A teď to chce vařečku a míchat a míchat, aby se
do těsta dostalo co nejvíc
vzduchu. Dobře vypracované těsto musí být na povrchu
hladké a lesklé. Pak následuje nezbytný odpočinek pod
utěrkou na teplém místě,
dokud kvásek neudělá své.
To se v míse začne slibně
vzdouvat základ na budoucí
honzovky. Mezitím si můžete
umíchat nádivky podle chuti. Děti v knihovně plnily těsto tvarohem a povidly.
A teď to nejdůležitější.
Už naše babičky tvrdily, že
kynuté těsto na buchty musí
plavat v tuku. Jsou pak krásně vláčné a neodolatelné
ještě druhý den. Knihovnice
Jana dopřála honzovkám
na plechu olej nejen před pečením, ale potřela je tukem
i po vytažení z trouby. Místo
oleje může stejně dobře posloužit i rozpuštěné sádlo.
Aromaterapie tentokrát
knihovnickými buchtami
přispěla k tomu, že příběhy
Miloše Kratochvíla opět získaly další fanoušky. Hned
po buchtování si je odnášela jedna z malých čtenářek
domů.
-jv-

Nejmladší čtenářce roku Středočeského kraje a Sedlčan jsou teprve tři roky
SEDLČANY V březnu – měsí-

ci čtenářů – vyhlašuje Svaz
knihovníků a informačních
pracovníků ČR knihovnickou kampaň, jejímž cílem je
podpora čtenářské gramotnosti. V tomto roce se jedná
o 9. ročník celostátní akce,
k níž se svými aktivitami
hlásí více než 400 veřejných
knihoven z celé země.
„I naše knihovna přichystala mnoho nejrůznějších
akcí a aktivit. Některé jsou
určeny našim dlouhodobým
partnerům, k nimž patří školská zařízení nebo domov
pro seniory, další se zaměřují
na širokou veřejnost,“ říká
Blanka Tauberová, ředitelka
Městské knihovny v Sedlčanech. Podle jejích slov je
však letošní březen zvláštní,
neboť je věnován skupině
nejmladších návštěvní-

ků knihovny, a sice dětem
od narození do tří let věku.
„Osobně považuji podporu
této věkové skupiny za nejdůležitější. Doba od narození

Eliška Dvořáková, nejmladší
čtenářka Sedlčan a Středočeského kraje

do tří let věku je totiž pro rozvoj dítěte naprosto zásadní,
protože se vytvářejí základ-

ní návyky pro celý budoucí
život dítěte. Jedním z těchto
návyků je i návštěva knihovny a čtení. Děti se v knihovně
cítí bezpečně, hrají si, tvoří,
čtou společně s maminkami
či jinými lidmi a vytvářejí si
tak k prostředí knihovny kladné vazby,“ vysvětluje Blanka
Tauberová.
Projekt zaměřený
na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj
dítěte v rodině až po nástup
do školy funguje už řadu let
ve dvaceti zemích světa pod
názvem Bookstart, u nás dostal český název S knížkou
do života. Rodinám, které se
do projektu zapojí, věnuje
knihovna při vítání občánků
na radnici pro jejich miminko sadu dárků včetně čtenářské legitimace, audioknihy,
metodické publikace pro ro-

diče a pozvánku s nabídkou
služeb knihovny pro rodiče
s malými dětmi.
Takovým způsobem se
ke čtení a ke knížkám dostala
i Eliška Dvořáková ze Sedlčan, která se v pátek 9. března stala čtenářkou roku 2018
v Městské knihovně Sedlčany a ve Středočeském kraji,
ač písmenka do slovíček
ještě skládat neumí, protože
jí jsou teprve tři roky. S výběrem knížek pomáhá Elišce
hlavně maminka. Čtou spolu
pohádky a příběhy, knížky si
půjčují každý měsíc. Knihovnu však Eliška s oběma rodiči navštěvuje daleko častěji,
protože se účastní nejrůznějších programů, jež knihovnice pro malé děti a jejich
rodiny připravují. Dvořákovi
také podporují knihovnu při
velkých akcích, jako je Den

pro dětskou knihu, který je
v Sedlčanech spojený s pokusem o rekord, účastní se
pravidelně dalších akcí pořádaných knihovnou, k nimž
patří třeba Den poezie, Svatojanská noc nebo lampionový
průvod. Balíček dárků spolu
s diplomem předal Elišce
Dvořákové místostarosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Ředitelka Tauberová poznamenává, že ze 156 dětí,
které během posledních třinácti let získaly čtenářskou
legitimaci při vítání občánků na radnici, jich dosud
130 aktivně do knihovny
dochází. Navíc ji nesmírně
těší statistika, z níž vyplývá, že 88 % všech obyvatel
Sedlčan ve věkové skupině
0–15 let je zapsáno v sedlčanské knihovně.
Jindra Votrubová
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Ochotníci ze Sedlčan budou mít
v Petrovicích premiéru premiér
SEDLČANY/PETROVICE Netradičně ne na domácí scéně, ale v Obecním domě
v Petrovicích uvede sedl-

hrál,“ uvedl Richard Otradovec. „V budoucnosti ji
možná premiérově uvedou
i další ochotnické soubory.

Taková normální rodinka zavítá 18. března do Petrovic.

čanský spolek ochotníků
v neděli 18. března od sedmnácti hodin premiéru
své nové hry pod názvem
Taková normální rodinka.
Sami členové souboru
uvádějí, že se jedná o premiéru premiér. Proč tomu
tak je, vysvětlil režisér
představení.
„Tato inscenace je vůbec
prvním oﬁciálním divadelním zpracováním, ačkoliv
je možné, že nějaký hospodský amatérský spolek
ji už někdy v minulosti se-

Já jsem zároveň autorem
divadelní adaptace této hry,
kterou mám registrovanou.
Řídil jsem se především prvním dílem televizní inscenace a také knižní předlohou,
kterou z podstatné části
inscenace kopíruje. Autorkou je Fan Vavřincová.“
Režisér připomněl, že petrovické publikum se může
těšit na známé sedlčanské
ochotnické tváře a mimo
jiné i na želvy – poldinky,
které k inscenaci neodmyslitelně patří. Nebudou však

živé, ale umělé. „S živými
želvami by byl asi problém,
ačkoliv opatřit si je, by
nebylo obtížné. Těžko bychom s nimi mohli pracovat
tak, jak bych si představoval. Je tam i jedna situace,
kdy se poldinka musí lehce
postrčit nohou, takže i z tohoto důvodu jsme zvolili
želvy umělé.“
Samostatnou kapitolou
sedlčanského zpracování
„Rodinky“ jsou oba raubíři. Nebudou totiž v podání dětských herců, ale již
značně zralých ochotníků.
Až padesátníci Jiří Bosák
a Slávek Bloch vyběhnou
v kraťasech s kšandami
na pódium a jestli jim rekvizitáři obstarají i špuntovky a indiánské čelenky
s péry, jistě mnohé oko
diváka nezůstane suché.
„Máme v plánu hostovat
s touto inscenací i na Dobříši při příležitosti festivalu
ochotnických divadel. Představení by se mělo konat
v pondělí 14. května. Potom
bychom už měli vystupovat
i v Sedlčanech, ale termíny
teprve ladíme,“ doplnil Richard Otradovec.
Potěšitelné je, že představitel tatínka Jiří Dundr,
je na tom zdravotně již
lépe, rehabilituje a ve své
roli bude alternovat s Miroslavem Boučkem. V Petrovicích ještě Jiří Dundr nevystoupí, ale v Sedlčanech
se už na pódiu opět objeví.
David Myslikovjan
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Jedna maska
byla lepší než
druhá
P Ř E D B O Ř I C E M a šk a r n í
večer, pořádaný druhou
březnovou sobotu v místní hospodě, má dlouhou
tradici a své stálé příznivce. Stalo se už zvykem,
že každý příchozí si dává
na kostýmu hodně záležet,
protože se pak na něj třeba
i několik let vzpomíná.
Hospoda U Kaštanu,
kterou provozuje rodina
Mášova, se naplnila hned
z večera. O hudbu se starala Jana Větrovská, která

napečeno od místních žen
sladké pohoštění, o půlnoci se losovala bohatá
tombola, a ani zde nezapomněli na čtvrteční MDŽ.
Každá příslušnice něžného
pohlaví dostala růži a samozřejmostí byla i hubička
od obdarovávajícího velitele hasičů Josefa Klouda.
Před rokem zapomněla
v hospodě na maškarním
výprava bezdomovců skoro
nový, prý asi sto let starý, kočárek bez boudičky a jednu

Na maškarní bál v Předbořicích zavítalo také UFO.

na klávesy hrála jak dechovky, tak vypalovačky
moderní doby. Se zpěvem
jí během večera a hlavně nad ránem pomáhali
všichni, kteří si akci nenechali ujít. Na stolech bylo

uříznutou holinku. Uvidíme,
co najde pořadatel letos při
úklidu po maškarním bálu.
Vzhledem k tomu, že o půlnoci přilétlo i UFO, budeme
se asi ještě divit.
Jana Motrincová

Jakubova krčma praskala v sobotu ve švech
OBDĚNICE Osmý březen sice letos připadal
na čtvrtek, ale ani oslava
o dva dny déle nebyla
překážkou toho, aby si
dámy svůj večer náležitě
užily. Mezinárodní den
žen v Jakubově krčmě
pojali tradičně.
Sponzoři, mezi které patřili místní hasiči
a hospůdka, kde se oslava konala, na ženách nešetřili – všechny potěšila
růže od provozovatelky
Jany Sirotkové, nechybělo víno, káva a samozřejmě i něco sladkého

na zub. Živá hudba v podání Jirky Soukupa mladšího ze Zahrádky, který
hrál na přání přítomných
dam, dívek, babiček, ale
i mužské části na harmoniku, střídalo umění
pánů z Nechvalic, kteří
hráli pro změnu na housle a kytaru. Některé písně
nad ránem s chutí zahráli
společně a bylo to zajímavé a vůbec ne špatné
spojení. Celý večer vládla milá atmosféra a Jakubova krčma praskala
ve švech.
Jana Motrincová

Ženy oslavily Mezinárodní den žen v hospodě v Obděnicích.
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Hokejista Miličína se
treﬁl devětkrát v jediném
pohárovém utkání
SEDLČANY Dlouhodobá

pohárová soutěž amatérských hokejistů je v poslední době plná zajímavých
a mnohdy i kuriózních situací. Výjimkou nebyl ani
minulý týden, v němž se
hráči na ledě nejvíce činili
v sobotu. V tento den mělo
být sehráno šest utkání, ale
nakonec jich fanoušci viděli pouze pět.
Prvoligová Stará garda
o víkendu opět nedostala
jediný gól, jenomže tentokrát to nebylo z toho
důvodu, že by měla neprůstřelného brankáře, ale
jednoduše proto, že jejich
soupeř, jímž byli příčovští Kačeři, zápas předem
skrečovali. Nebyl to jediný
výsledek, který se zrodil,
aniž mužstva nastoupila
na led. Utkání s Žabáky
ze Solopysk skrečovaly
také Kňovice a připravily
se tak o možnost přeskočit tohoto svého soupeře
v druholigové tabulce. Pořádná přestřelka se strhla
v prvoligovém zápase mezi
týmem Genemusic a Příčovy, který si už Kačeři ujít
nenechali. Favorit z Benešovska po první třetině
vedl celkem pohodlně 5:1,
ale Příčovy začaly ve druhé části hry mocně dotahovat a v závěrečné fázi už
prohrávaly pouze o jediný
gól. Hokejisté Genemusic
však nakonec vedení uhájili. Ve třetí lize se roztrhl
pytel s góly v duelu Miličín – Dublovice. Útočník
Miličína Marek Čeněk se
do střelby opřel skutečně
pořádně a v jediném utkání dokázal skórovat hned
devětkrát. Navíc dvakrát
na gól přihrával, takže si
připsal do tabulky kanadského bodování jedenáct
bodů. Celkově jich má
na svém kontě už sedmdesát a v tabulce je druhý, když ztrácí devatenáct
bodů na prvního Daniela
Svobodu z týmu Genemusic. Další zajímavostí je, že
v utkání Miličín – Dublovice padlo více branek, než
ve třech dalších třetiligo-

vých zápasech dohromady, hraných minulý týden
na zimním stadionu.
Výsledky – 1. liga:
Příčovy – Štětkovice 0:5
(kontumačně), Genemusic
– Příčovy 8:6, Křepenice
– Votice 4:4. První Štětkovice mají nyní již třicet
bodů a o čtyři body zpět
je druhý Genemusic, který
však odehrál o jeden zápas
více. Třetí Zvírotice získaly
zatím čtyřiadvacet bodů,
ale mají dvě utkání k dobru. Voticím přibyl čtvrtý
bod, přesto však zůstávají
poslední sedmé.
2. liga: Kňovice – Solopysky 0:5 (kontumačně),
Daleké Dušníky – Vršovice
5:3. V souboji o čelo tabulky byly úspěšnější Daleké
Dušníky, které svého soupeře přeskočily a nyní mají
dvacet čtyři bodů. Vršovice jsou s třiadvaceti body
druhé. Třetí Olbramovice
ztrácejí na druhou příčku
čtyři body, ale mají jedno
utkání k dobru. Poslední
šesté jsou s dvanácti body
Kňovice.
3. liga: Ševci Nový Knín
– Štětkovice B 5:2, Štětkovice B – Medvědi 4:3, Miličín
– Dublovice 14:3, Domino –
Ševci Nový Knín 2:0. Po devatenácti zápasech vede
s pětadvaceti body rezerva
Štětkovic, o tři body zpět
jsou novoknínští Ševci
a o další bod méně mají
třetí hokejisté Miličína. Poslední šestí Medvědi svých
dvanáct bodů minulý týden nerozmnožili.
4. liga: Kosova Hora – Neveklov 1:8, Rybníkáři – Draci
2:4. Kosova Hora sice utrpěla debakl s Neveklovem,
když osudná pro ni byla
druhá třetina, ve které šestkrát inkasovala, ale přesto
je stále s poměrně velkým
náskokem první. Nasbírala
už sedmadvacet bodů a má
jich o čtyři více, než druhý
Neveklov. Třetí petrovická
Rumola získala dvacet bodů
a má jedno utkání k dobru.
Poslední šestí Rybníkáři
mají bodů šest.
David Myslikovjan
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Stolní tenisté utrpěli debakl v duelu s prvním
týmem tabulky, ve druhé lize ale zůstanou
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ/BOR

V devatenáctém kole 2. ligy
stolních tenistů skupiny
A se v sobotu 10. března
utkal Tatran s chebským
SKST ve sportovní hale
ve Františkových Lázních,
kde západočeský tým hraje
svoje domácí zápasy. Cheb
v dosavadních osmnácti kolech ani jednou neprohrál
a body ztratil po pouhých
dvou remízách.

SKST Cheb –
Tatran Sedlčany
10:0
Hostující stolní tenisté
museli jistě hodně dlouho
lovit v paměti, kdy naposledy v ligových soubojích
nezískali ani jeden bod.
Tentokrát se tak ale stalo,
a dá se říci, že kromě dvou
pětisetových bitev ve dvouhrách, které vybojovali
Pejša a Faktor, si hosté moc
neškrtli. V celém zápase
stolní tenisté Tatranu vyhráli jenom osm setů, z toho jeden ve čtyřhře.

TJ Sokol Bor
Eissmann – Tatran
Sedlčany 10:5
Nedělní utkání dvacátého
kola bylo už přece jenom
o dost vyrovnanější, ale
i z Boru odjížděli hosté pouze
s jedním bodem. Ve čtyřhře
byl k vidění na jednom ze
stolů vyrovnaný souboj, který rozhodla domácí dvojice
ve svůj prospěch až v pátém
setu. Zatímco dvojice Pejša
– Drechsler těsně prohrála,
Faktor s Kauckým smetli
domácí pár bez jediné ztráty. Ve dvouhrách se hosté
dostali ke slovu až za stavu
5:1, ale dařilo se jim už pouze snižovat. V singlech získal
dva body Pejša a po jednom
přidali Faktor a Kaucký.
Po dvaceti kolech soutěže
je v čele tabulky Cheb, Tatran je šestý s velkým náskokem na jedenácté Vršovice
a poslední tým Sokol Michle.
„Z výsledků je vše zřejmé.
Je znát únorová tréninková
pauza z důvodu nemoci i po-

bytu všech členů družstva
na horách o jarních prázdninách,“ uvedl hráč a vedoucí
týmu Radovan Faktor. „Cheb
je opravdu někde jinde, ačkoliv Karel Pejša i já jsme měli
ve svých zápasech mečboly.
Bor je sice posílený, ale i tak
byly zápasy vyrovnané. Při
zvýšené teplotě Pejši a bolesti
zad Drechslera, jsme neměli
sílu více vzdorovat. Podstatné
však je, že vzhledem k ostatním výsledkům je jasné, že
jsme již jednoznačně mimo
sestupové pozice.“
V dalším dvoukole se Tatran utká v sobotu 24. března
za domácími stoly v malé
hale gymnázia s Lokomotivou Vršovice a v neděli
s týmem El Niňo Praha D.
Sobotní duel začíná v patnáct a nedělní v deset hodin. Účast kromě sponzorů
přislíbil i starosta Sedlčan
Jiří Burian. Tento dvojzápas
tak může být pěknou tečkou
za desátou sezónou stolních
tenistů Tatranu ve druhé lize.
David Myslikovjan

Hokejisté Tatranu sbírali v baráži
nové zkušenosti
Tatran Sedlčany –
Sršni Kutná Hora
1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
SEDLČANY Po páteční poráž-

ce 1:5 v Kladně s domácími
Pracovními zálohami již
bylo jisté, že v posledním
šestém barážovém utkání
se hokejisté Tatranu v neděli
11. března na domácím ledě
utkají se svým soupeřem už
výhradně o čest. A také o to,
aby s účastníkem hokejové
krajské ligy nabrali nové zkušenosti.
Nejenom v pátek, ale
i v neděli chybělo trenéru
Pospíšilovi několik hráčů
základní sestavy. V Kladně
měl k dispozici dokonce
pouze tři beky, takže v obraně musel zaskakovat forvard
Zdeněk Burian, který je známý svojí ofenzivní činností.
Do duelu s Kutnou Horou
sice nastoupili obránci čtyři, ale zhruba v polovině
mače se zranil Martínek, takže i v tomto případě musel
na jeho postu zaskakovat
útočník. Poslední zápas této

sezóny se nesl ve znamení
již rozhodnuté baráže. Hráči
na obou stranách už nebyli
tolik svázáni taktikou, a tak
bylo v první třetině k vidění spoustu šancí. Jedinou
z nich využil sedlčanský Libor Bém. Hokejisté Tatranu
odcházeli do kabin s těsným
vedením, ale dobře věděli,
že favorit se ke zteči teprve
nadechne. V prostřední části hry se ukázala jako stěžejní fáze celého zápasu situace za stavu 1:1, v níž domácí
hokejisté měli možnost hrát
přesilovku pět na tři. Tuto
výhodu nejenomže nevyužili, ale brzy hned dvakrát
inkasovali. Ve třetí třetině
měl Tatran několikrát možnost vstřelit kontaktní gól,
ale na druhé straně naději
na lepší výsledek podržel
několika dobrými zákroky
brankář Dudek. Dá se říci,
že zkušenější hosté zvítězili
zaslouženě.
„Z baráže zklamaný nejsem. Pokud bychom byli
v těchto šesti utkáních v plné
síle, mohli jsme se svými sou-

peři sehrát ještě vyrovnanější
utkání. Už nyní jsme zařadili
a také v příští sezóně zabudujeme do kádru mladé hráče
a uvidíme, jak si povedou.
Jsem však zklamaný z toho,
že po celou sezónu kluci
chodí, přijde baráž a najednou hrajeme s třinácti lidmi.
Někteří kluci nepřišli, aniž by
se omluvili. Je to od nich nezodpovědné. Měli by si uvědomit, jestli chtějí za sedlčanský
Tatran vůbec hrát. Pro ostatní
kluky to byla obrovská zkušenost. Hráli jsme s týmy z vyšší
soutěže a poznali jsme, že
jejich hokej je založen především na rychlosti a kvalitě
tréninku,“ řekl po skončení
nedělního zápasu trenér Karel Pospíšil.
V konečné tabulce baráže patří první místo Sršňům
z Kutné Hory, kteří získali
patnáct bodů. O bod zpět
zůstaly Pracovní zálohy
Kladno. Třetí Kralupy nad Vltavou vybojovaly čtyři body
a čtvrtý Tatran Sedlčany zůstal na třech bodech.
David Myslikovjan
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GLOSA

ZAMYŠLENÍ

Vejce není
vajíčko

Demonstrace

Rozhovor s gynekologem Janem Rapsou o dárcovství vajíček ve mně vyvolal vzpomínky z mých studií. Nejdřív
na přísné profesory vyhazující nemilosrdně každého studenta, který o kachním či slepičím vejci promluvil jako
o vajíčku. Dostal strohé vysvětlení, že
vajíčko je buňka, ať se doučí základy
biologie a zkusí to příště.
Pak vzpomínka opačná na docenta,
který když přednášel o buňkách, používal zásadně výraz „vejce“. I výraz jeho
tváře a tón hlasu nenechával nikoho
na pochybách, že si je svého omylu moc
dobře vědom a skrytě tím uráží něžnější
část posluchárny. Přišlo mi to divné a neuctivé. A to nejsem zvlášť genderově uvědomělý. Člověka, kterého silně pohorší
dětská básnička o holčičce, která jednou
bude maminkou, bych poslal na nějaké
tiché, klidné místo, kde by se o něj starali milí a vlídní lidé, dokud by se zcela
neuzdravil.
Ale dívky nám to vracely. Třeba moje
spolužačka s nepřehlédnutelným přebytkem estrogenu dostala bez losování
otázku, jaký je rozdíl mezi průmyslem
a zemědělstvím, kterou by dal i průměrný žák základní školy. Dostala jedničku,
a pan zkoušející se jí ani na nic neptal.
Jen si míchal lžičkou kafíčko a vychutnával si svou dávku ozáření ryzí mladistvou
krásou. Zato já jsem vylosoval obávaný
reprodukční systém samic a výslednou
dvojku jsem si odnesl až po dlouhém
lítém boji. Nezlobil jsem se na něj. Jedničku za nic jsem kamarádce nezáviděl.
Věděl jsem, že za svou vizáž zaplatí zase
jindy krutou daň u nějaké zapšklé profesorky, která naopak leccos blahosklonně
promine mně.
Naše spolužačky si „vaječného“ docenta zařadily mezi idioty a tím to skončilo. Možná se naše děti budou jednou
divit, že jsme je všechny nepohnali před
nějaký inkviziční tribunál, kde by je stihl
přísný trest. Kdyby o něco šlo, bránili bychom se. Ale chápali jsme to jako život.
Jednou někdo trochu vydělal, jindy prodělal, avšak ve výsledku se všechno srovnalo. Kdyby nám tehdy někdo řekl, že je
potřeba všechny krasavice trochu ušmudlat, aby nezískaly díky svému vzhledu
neoprávněnou výhodu, vysmáli bychom
se mu. Kdybych se dozvěděl dnes, že
něco takového začali v nějaké pokrokové
zemi praktikovat, už bych se ani nedivil.
Bohumil Voháňka

V mém, již dosti dávno praktikovaném oboru (matika, fyzika, astronomie) pro střední školy, mělo
to slovíčko význam velmi důležitý,
zejména pokusem potvrdit, ověřit
teorii, předvést, prakticky ozkoušet
názor, nápad, výpočet. Prostě demonstrovat, jak ta teorie má krásné uplatnění zejména v technické
praxi, jako při svařování, lisování,
promítání, svícení, ohřívání, atp.
Na vysoké škole je pak jako demonstrátor pracovník, který provádí přípravu pro ty demonstrace.
Když otevřeme slovník cizích slov,
není toto kupodivu na prvním místě množiny významů. Čteme tam:
demonstrace – 1) veřejný masový
projev požadavků nebo názorů.
V Praze, i na jiných místech
země, se v pondělí minulého týdne konaly někde opravdu velmi
masové demonstrace. Nebyly to
tedy nějaké desítky zvláštních,
až nechutných individuí, vylézajících ze záhadné „demokratické
žumpy“, deﬁnované takto panem
Ondráčkem. A vyvolaly to právě
tyto jeho výroky, ačkoliv již převládal pocit jakési rezignace – tedy, že

je už každému všechno jedno, až
na pár naivních bláznů, kteří nevědí, že už je vše zbytečné. Ve velmi
protivném počasí se dav v dolním
konci Václaváku plynule rozšiřoval do všech čtyř světových stran
a společná síla ke středu způsobila téměř úplnou neprostupnost.
A dav měl v hlavách Ondráčka,
prezidenta i vládu v opozici. Dostat se z Národní na Příkopy vyžadovalo mnoho sil a trpělivosti. Došlo ke stavu, kdy platí známé rčení:
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Jak je tohle vysvětlitelné, když
žijeme ve fázi hospodářské konjunktury, zvyšují se platy zdravotníkům, učitelům, úředníkům,
porostou důchody a nejdéle druhý den si můžete cokoliv koupit?
Nemá někdo chuť říci, že jsou
lidé hloupí? Toho se politici nedopouštějí (kromě dávného výroku
nynějšího prezidenta), většinou
se snaží vlichotit i těm nejhloupějším, že lidé nejsou hloupí. Jak to
říká ve známém ﬁlmu i velitel hasičů, když je rozkradena tombola
na plese.
Kdo má hlavu použitelnou i tro-

chu víc, než na nošení čepice, ten
se trápí přemýšlením, chce najít
důvod. A tak již hodně myslitelů začíná cítit ve vzduchu, podle
třeba i drobných náznaků, jedno
nebezpečí, které by je mohlo přimět balit kufry... Nechtějí pro svoje
děti atmosféru strachu, ztrátu demokratických základů, nerovnost
před zákonem, nepostižitelnou
elitu, která chválí stále sama sebe.
Je pohodlné říkat, makáme i v demisi pro lidi. Já nevidím to makání
ve formě výměn vedoucích pracovníků za nějaké kdovíjaké. Ani
náznak důchodové reformy, nebo
koncepce školství a zdravotnictví,
stavebnictví. Nikdo nic nepřipravil.
Vlastně se přechod od socialismu odehrál za Klausovy vlády a od té doby se něco zavedlo
a zase zrušilo. Dokonce se poprvé
kvůli většímu zvýšení důchodů
sáhne i na výnosy z privatizace.
To se neodvážili ani takoví populisté, jako Gross a Paroubek. Stále
nejsme a jak to vypadá, dlouho nebudeme, jako ve Švýcarsku. Proto
raději žádné referendum.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Musíme bránit Českou televizi a nekoukat
na TV Soukup
Když se nedávno ptali známého
moderátora Jana Krause na to,
jak hodnotí moderátorské výkony
svého kolegy z TV Barrandov Jaromíra Soukupa, odvětil, že není fér
hodnotit kolegy, ale že pan Soukup
není vůbec kolega a profesionál,
takže jeho výkon hodnotit může
– svoji práci prý neumí a za moderátora jej označit nelze. Souhlasím.
Jenže Soukup a jeho televize,
to není jen přehlídka neprofesionálního tlachání, fake news, pomlouvání konkurence a politické
agitování ve prospěch vybraných subjektů. Je to především
neuvěřitelná manipulace diváka
a učebnicová ukázka neobjektivity. Navíc se tato stanice a její
majitel zaštitují právě objektivitou
a tvrzením, že je na divákovi, jak
si prezentované informace přebere. Jistě. Jaromír Soukup je neseriózní a jeho sebestřednost a drzost

nezná mezí. To předvedl mnohokrát a nejvíce ve dvou dílech
jednoho ze svých mnoha špatných pořadů, když hodinu a půl
útočil na veřejnoprávní Českou
televizi. Nebylo by to v pořádku,
ani kdyby mluvil pravdu, je to neprofesionální. Ale on celou dobu
lhal. A to nesmíme přejít mlčením.
Proto jsem pro, aby každý z nás
přesvědčil ve svém okolí alespoň
dva lidi, kteří Soukupovu TV Barrandov sledují, aby se na tento
kanál dívat přestali. Uděláme
mnoho dobrých skutků. Ačkoliv
sledovanost stanice je velmi nízká, někoho, kdo se na ty nesmyslné pořady ještě dívá, bohužel,
najdeme.
V souvislosti s voláním
po ochraně a obhajobě ČT musím
zmínit i nemístný, trapný, nízký,
hloupý a ubohý útok na média,
právě v čele s ČT, v inaugurač-

ním projevu prezidenta Miloše
Zemana. Stát ve Vladislavském
sále, před sebou mít stůl a křeslo
T. G. Masaryka, historické zástavy,
prvorepublikový originál Ústavy
a zhruba 700 hostů, včetně diplomatů, představitelů vědy, kultury a dalších oblastí a pronést tak
odpudivá, útočná a nenávistná
slova, to je ostuda, je to hulvátství
a nevyřešila by to ani omluva, které prezident stejně není schopen.
Proto jsem rád, že se v sobotu
večer ozvali umělci v rámci předávání Českých lvů. Patří jim za jejich slova dík, protože historicky
to byli právě buď umělci, dělníci
nebo studenti, kteří hýbali světovými dějinami ve smyslu ochrany
společnosti a jejího zřízení. A jde-li
o obranu svobody slova a nezávislosti médií, musí se ozvat právě
umělci a žurnalisté. Věřím, že se
přidají i ostatní. Tomáš Vašíček
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