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Cítíme se být ohroženi odběrem vody
a omezeni nadměrným prachem, shrnuje
odmítavý postoj starosta Petr Štěpánek
PETROVICE Na mimořádné

zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo v pondělí 19.
března od 19 hodin v sále
Obecního domu, pozval své
spoluobčany starosta Petr
Štěpánek mimo jiné ve třetím letošním vydání Informa-

cí z radnice. Jeho důvodem
a zároveň jediným bodem
programu bylo obnovené
jednání o pokračování těžby,
zahlubování a vypouštění
důlních vod z lomu Skoupý.
Přizváni byli zástupci společnosti Agir s. r. o. z lomu Skou-

pý, pozvání přijal i předseda
ZD Krásná Hora nad Vltavou
a. s. Jiří Zelenka a starostové
dalších dotčených obcí. Výrobní ředitel Pivovaru Vysoký Chlumec a. s. Vít Zrůbek
se jednání nezúčastnil.
Společnosti Agir vyprší

v roce 2023 časové omezení,
které si podle jejího nového jednatele Karla Chalupy
prosadila v platném povolení Plánu otvírky a přípravy
dobývání (POPD) obec Petrovice v roce 1998 při jeho

Reportáž z tradičního vynášení Morany žáky 2. ZŠ Propojení Sedlčany najdete na straně 7. Foto: Lucie Kakosová

Vandalismus je
problém, ale děláme
maximum, říká velitel
městské policie
SEDLČANY V minulém čísle

jsme informovali o jednom
z mnoha případů vandalismu. Dvojice výtečníků
rozbila skleněné výplně
vývěsek umístěných na fasádě obchodu s potravinami v Havlíčkově ulici.
K tomuto případu ničení soukromého majetku se
pro redakci vyjádřil velitel
městských strážníků Petr
Krch. „Strážníci zjistili poškození skleněných vitrín
během noční služby. Pachatele se bohužel zatím

nepodařilo zjistit, ale celá
věc je v šetření a kamerové
záznamy jsou na základě
žádosti předány Obvodnímu
oddělení Policie Sedlčany
k vyhodnocení.“ Krch také
potvrzuje, že skleněné vitríny vandalové rozbíjí opakovaně a podle velitele strážníků si tak pachatelé léčí
svoje komplexy. „Podobné
činy jsou činy zoufalce bez
respektu k soukromému
a veřejnému vlastnictví. Viník je mezi námi a zatím
Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 4

Protest
studentů
gymnázia
ukončila
hlídka
městských
strážníků
SEDLČANY Ve čtvrtek 15.

března ve dvanáct hodin
se napříč celou republikou uskutečnila protestní
stávka Vyjdi ven!, do které se zapojili vysokoškolští a středoškolští studenti, včetně těch z místního
gymnázia.
Protestní akci na obranu ústavních a celospolečenských hodnot zorganizovali studenti pražské
Divadelní akademie
múzických umění. Prostřednictvím sociálních
sítí se výzva rychle rozšířila a nakonec se zapojilo
bezmála tři sta škol.
Sedlčanští studenti,
stejně jako tisíce dalších
po celém Česku, svůj odmítavý postoj k současné
politické situaci v naší
zemi vyjádřili tím, že se
v pravé poledne, po předchozí domluvě se svými
učiteli, zvedli ze školních
lavic a na půl hodiny přerušili výuku. Všichni se
sešli před budovou školy,
kde souhlas se zněním
protestní výzvy stvrdili
svým podpisem. V Sedlčanech se do akce zapojilo celkem 174 studentů.
Shromáždění bylo narušeno příjezdem hlídky městské policie, jež
byla přivolána údajně
kvůli urážkám prezidenta republiky. Poté už se
studenti opět odebrali
do svých učeben a pokračovali dál v běžném
vyučování.
Petra Hochová
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Vandalismus
je problém, ale
děláme maximum,
říká velitel
městské policie
Dokončení ze strany 1

neznámý, ale pevně věříme,
že se jej podaří najít. I proto,
že svým jednáním přidělává práci slušným podnikatelům, kteří musí vitríny
opravovat,“ říká Petr Krch.
Ten také připouští, že vandalismus ve městě jej trápí,
nicméně se městská policie
podle slov svého velitele
snaží dělat maximum, aby
se jí dařilo zadržet pachatele při činu.
S tím ale příliš nesouhlasí majitel poškozených
výplní, Jaroslav Janský,
který redakci sdělil, že mu
řáděním vandalů vznikla
škoda dva tisíce korun.
K případu se pro redakci vyjádřil v SMS zprávě:
„Mne by zajímalo, kdo
osobně na městské policii
sloužil v době 23:15 – 23:37
a spinkal tak tvrdě nebo
se snad zabýval jinou činností? Chtěl bych dát trestní oznámení na vandala
a na službu nekonajícího
strážníka.“
Kritiku Janského však
Krch odmítá a připomíná
jeden z případů, kdy se
pachatele podařilo vypátrat. „V uplynulých čtrnácti
dnech se podařilo na základě záznamu z městského
kamerového systému zadržet ve spolupráci s Policií
ČR pachatele obdobného
vandalského činu. Muž,
který ve stejné lokalitě
i v jiných částech města
ukopával zrcátka u vozidel
a rozhazoval odpadkové
koše, ponese za své jednání
trest.“
Krch dodává, že kritiku
si zaslouží spíše pachatel
a dává další případ, tentokrát z doby nedávných
voleb. Tehdy byla také rozbita jedna vitrína, strážníci
zrovna zamykali volební
místnost v muzeu a během

15 vteřin byli na místě. Jenže po pachateli se mezitím
slehla zem. „Byl to tedy někdo z uvedené lokality?“
pokládá si Krch řečnickou
otázku.
Upozorňuje i na jednu vlastnost, která pachatelům nahrává – lidskou lhostejnost. „Co nás
na těchto věcech trápí, je
lhostejnost lidí přítomných
v blízkosti událostí, kteří
vidí co se děje, jak pachatel opakovaně ukopává
zrcátka u vozidel, otáčejí
se na něj a pak odcházejí.
Velice by nám pomohlo,
kdyby zavolali a pomohli nám zadržet pachatele
na místě. Pevně věříme, že
se pachatele vandalismu
podaří zadržet i ve spolupráci s veřejností. Žádáme
veřejnost v okolí, pokud
mají nějaké firemní nebo
soukromé kamery, které by nám mohli pomoci
identifikovat
pachatele,
kontaktujte nás na čísle
156 nebo kolegy od Policie
ČR na čísle 158,“ vyzývá
závěrem velitel sedlčanské městské policie.
Tomáš Vašíček
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Podmínky pro sportovce
na stadionu Taverny i na fotbalové
umělce se výrazně změní k lepšímu
SEDLČANY Příspěvková

organizace města Sportovní areály Sedlčany (SAS)
obhospodař uje nejvýznamnější sedlčanská venkovní sportoviště.
Stadion Taverny u přehrady, na jehož rekonstrukci je letos v rozpočtu města rezervováno 11,6 mil.
korun, slouží už více než
čtvrt století hlavně žákům
a studentům sedlčanských
škol, sportovním oddílům
TJ Tatran a jiným sportovním organizacím.
Poté, co město vyřeši-

lo vlastnictví pozemku,
na němž se atletický areál
nachází, přikročí letos k již
dlouho plánované revitalizaci povrchu celého sportoviště. „Stará škvárová dráha
bude nahrazena umělým
povrchem, provedeme odvodnění travnaté plochy
a vyřešíme její zavlažování,“ popisuje místostarosta
průběh rekonstrukce.
SAS také spravuje fotbalové hřiště u autobusového nádraží, které dříve
vlastnil TJ Tatran, jenž je
zároveň jeho výhradním

uživatelem. K tréninku
a soutěžím ho využívá
jeho fotbalový oddíl. Pro
fotbalisty bylo také loni
dokončeno fotbalové hřiště s umělým povrchem
ve Zberazské ulici, které
slouží hráčům jako tréninková plocha. „Stavba byla
provedena pouze jako plocha s umělým povrchem,
a proto bude letos doplněna
o buňky se šatnovým prostorem a sociálním zařízením v hodnotě 465 000 korun,“ uvedl místostarosta
Hölzel.
-jv-

Turistické ubytovny turisté příliš
nevyužívají
SEDLČANY Příspěvková organizace města SAS (Sportovní
areály Sedlčany) má ve své
správě dvě turistické ubytovny, a to ubytovací zařízení
pod názvem TJ Tatran u autobusového nádraží a ubytovnu Taverny u přehrady.
Ač by se dalo z názvu ubytovny TJ Tatran usuzovat, že
se jedná o majetek sportovního spolku TJ Tatran, není
tomu tak.
Veškeré nemovitosti
včetně budov a sportovišť
převzalo od zapsané společnosti TJ Tatran město a provozuje je právě SAS v čele
s Pavlem Bednářem. „Spolek
TJ Tatran je za to užívá bezplatně a na své aktivity do-

stává od města dotaci ve výši
devět set tisíc korun ročně,“
vysvětluje Hölzel.
„Turistů se v sedlčanských
turistických ubytovnách ubytovává minimálně,“ říká místostarosta Miroslav Hölzel
a vysvětluje, že jednou z příčin je prý i změna cyklotrasy
Praha – Vídeň, která vedla
v minulosti přes Sedlčany. Ta
však nyní odbočuje z Červeného Hrádku na Janov a dále
pokračuje na Sedlec-Prčici.
A vzhledem k atraktivitě areálu Monínec hledají cyklisté
nocleh právě tam. Hospodaření ubytovny TJ Tatran
udržuje v černých číslech
především ta skutečnost, že
SAS pronajímá lůžka exter-

ním pracovníkům různých
ﬁrem, především stavebních.
Ubytovna Taverny je
součástí provozní budovy
stadionu Taverny, kde se nacházejí i šatny pro sportovce
a sociální zařízení. Sem především míří za ubytováním
turistická klientela. Občas si
lůžka pronajmou i sportovní
spolky a kluby odjinud, které
si Sedlčany vybraly za místo
svého sportovního soustředění. „Obsazenost lůžek není
nijak výrazná, ale pokryje
provozní náklady,“ uvádí
Hölzel. Také tato ubytovna
byla na počátku 90. let budována s představou rozkvětu
turistického ruchu, která se
však dosud nenaplnila. -jv-
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Účastníci Pochodu krajem
sedlčanských hospod se sněhovou
nadílkou zaskočit nenechali
SEDLČANY Že z pátku šest-

náctého na sobotu sedmnáctého března napadl
sníh a teplota se držela
pouze kolem nuly? Nevadí,

lo 134, překonán nebyl. Trasa není stejně dlouhá, často
se mění a „dálkoplazové“
obvykle šlapou od patnácti
do jednadvaceti kilometrů.

který byl v hospodě v Jesenici. Na trase turisty čekalo
šest kontrol, čili hospod.
Při každé kontrole musel
každý dospělý účastník vy-

Pravidelně chodíme pochod Praha – Prčice, který
se nám líbí, a s Pavlem jsme
se shodli, že je škoda, že je
pouze jednou za rok. Proto

Z Kozlovny na trasu vyrazila také parta ve složení Miroslav Kadeřábek (zleva), Michal Kocura, Jaroslav Vyhnal, Miroslav Šimek a Markéta Vaňková.

již před osmou hodinou
ranní se v sobotu Kozlovna na sedlčanském Severním sídlišti začala plnit
příznivci turistiky a dobré
nálady. A v půl deváté už
byla restaurace zaplněná
do posledního místa.
Pochod krajem sedlčanských hospod je stále populární a výjimkou nebyl
ani jeho čtrnáctý ročník,
ačkoliv rekord pokud se
týká účastníků, kdy se jich
v roce 2016 na start postavi-

Co je však hlavní, pochodníci by měli být trénovaní
hned ve dvou směrech.
Musí být zdatní fyzicky
a také by se měli umět přenést přes nástrahy, číhající v hospodách, do nichž
na trase zavítají. Účastníky
pochodu letos čekala osmnáctikilometrová trasa, vedoucí ze Sedlčan přes Kosovu Horu do Vojkova, kde
se cesta stočila na Vysokou
a přes Lovčice a Hulín je
dovedla do cíle putování,

Dopravní nehoda
s koloběžkou
SEDLČANY V pondělí 12.
března zaznamenali policisté kuriózní dopravní
nehodu. Pro redakci ji
popsala tisková mluvčí policie Monika Schindlová:
„V ranních hodinách došlo
na náměstí T. G. Masaryka
v Sedlčanech k dopravní
nehodě.
Čtyřiatřicetiletá

žena jedoucí na koloběžce po chodníku ve směru
od Havlíčkovy ulice k ulici Na Potůčku narazila
do chodce, který zde vyšel
z domu. Dotyčná již nedokázala, i přes brzdění,
střetu zabránit a do muže
narazila. Ten utrpěl lehké
zranění.“
-tv-

pít minimálně jedno pivo,
nebo si dát panáčka tvrdého alkoholu. Počítal se
i grog nebo svařák.
Duchovními otci Pochodu krajem sedlčanských
hospod jsou Luboš Hrstka
a Pavel Zavadil. Oba velcí
fandové turistiky jsou z Jesenice a prvního z pořadatelů jsme na startu požádali o rozhovor.
Jak vznikla myšlenka
pořádat Pochod krajem
sedlčanských hospod?

jsme se společně rozhodli,
že si uděláme vlastní pochod, který ale bude pořádaný na přelomu zimy
a jara. Nejdříve jsme měli
představu, že tuto akci
uspořádáme vždy v zimě,
ale postupem času jsme
zjistili, že to není vždy ideální. Cesty jsou často rozbahněné, nechodí se ideálně,
a tak jsme termíny neustále posouvali. Místo stánků,
které jsou při Prčici venku,
jsme zvolili stánky vevnitř.“

Dnes budete mít
na trase sníh a nízkou
teplotu. Je to pro vás extrém?
Sníh je v pořádku. Když
prší a hodně to fouká, je to
horší. Ještě jsme nezažili,
aby pršelo po celý den,
ale několikrát nám lilo dopoledne a potom se počasí
umoudřilo.
Stalo se už, že některý
z účastníků trasu nezvládl? Ne fyzicky, ale pokud
se týká přemíry vypitých
nápojů?
Už jsme zažili, že jeden
z účastníků přepálil začátek a v Sedlčanech jsme
ho museli odvézt domů,
protože už to nezvládal.
Nebylo to však tím, že by
šel příliš rychle...
Z Kozlovny málokdo vyrážel sám, na trasu se obvykle vydávaly několikačlenné
party, k nimž patřila i dobře
naladěná skupina ze Sedlčan ve složení Miroslav
Kadeřábek, Michal Kocura,
Jaroslav Vyhnal, Miroslav
Šimek a Markéta Vaňková.
„Jsme parta kamarádů
a pochodů se zúčastňujeme, jak nám to vyjde,“ řekl
Michal Kocura. „Já osobně
jsem se tohoto pochodu zúčastnil už pětkrát a Markéta
jde dnes poprvé. V partě
máme několik zkušených
turistů, trénujících nejenom
chůzi, takže určitě všechno
v pohodě vydržíme.“
David Myslikovjan

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
CHOTILSKO Blížící se jaro

začíná lákat zloděje k vodním tokům. Jeden zavítal
z 11. na 12. března ke Žraločí zátoce, kde u kotvené
pramice nejdříve přestříhl
ocelové lanko, jistící lodní
motor značky Tohatsu a ná-

sledně ho odcizil. Způsobil
škodu za 22 000 korun.
PETROVICE Policejní
hlídka zastavila v obci 12.
března v nočních hodinách 33letého motoristu.
Test na drogy u něj ukázal přítomnost marihua-

ny. Muž se bude zpovídat
z přestupku, za který mu
ve správním řízení hrozí
pokuta až 20 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Cítíme se být ohroženi odběrem vody a omezeni nadměrným
prachem, shrnuje odmítavý postoj starosta Petr Štěpánek
Dokončení ze strany 1

schvalování. Tehdy požadovala platnost časové uzávěry
deset let, nakonec má pětadvacetiletou působnost. I ta
ale vyprší za pět let a vedení
lomu nyní stojí před otázkou,
zda bude moci těžit i nadále.
Má v podstatě tři možnosti.
V případě prodloužení
časové uzávěry obcí by nemusela pokračovat pod 486 m
n/m, což je dno čtvrté etáže.
V dosavadních čtyřech etážích je podle vyjádření vedení společnosti více než milion
tun vápence, což by vystačilo
na těžbu pro dalších dvacet
let. V případě, že obec uzávěru neprodlouží, současné
znění POPD umožňuje tzv.
zkušební zářez do páté etáže.
To ale naráží na obavu obyvatel okolních obcí o zdroj vody.
Třetí možností je rozšířit těžbu na další ze sedmi ložisek.
„Je tady jeden z největších těžebních prostorů v republice,“
uvedl k tomu Václav Říha
ze společnosti Agir. Zároveň
podotkl, že plánují vytěžit
všechna ložiska: „Kromě těch,
která jsou pod silnicí nebo
v chráněné oblasti. Ta bychom
museli odepsat. Všechna ostatní musíme ze zákona vytěžit,“
doplnil. To by předpokládalo
nové POPD včetně posouzení vlivu na životní prostředí
pro každé ložisko a vyřešení
majetkových poměrů na dotčených pozemcích. Těžba
by pak mohla pokračovat asi
tři sta let.

Ohrožení zdroje
pitné vody je velký
problém
„V tuto chvíli se snažíme s obcí dohodnout
na oboustranně akceptovatelných podmínkách, za kterých
budeme moci pokračovat
ve své činnosti. Ze strany obce
je obava o vodu, ale společnost Agir prohlašuje, že svojí
dosavadní činností vodní
zdroje nikterak neovlivnila
ani nepoškodila,“ uvedl k tématu předem jednatel společnosti Karel Chalupa.
Voda pro Petrovice a okolí
je z vrchu Křemenice. Jejím
jediným zdrojem jsou srážky. A jejich množství kleslo
za poslední tři roky o třetinu.

I to samotné již je ohrožením.
Petrovice čerpají dvacet pět tisíc kubíků ročně, chlumecký
pivovar sto tisíc a zemědělská
farma Petrovice pětatřicet
tisíc kubíků. „Nechceme, aby
tady vznikla Sahara,“ vyjadřuje obavy starosta Štěpánek.
Václav Říha z Agiru přímo
na zasedání zastupitelstva potvrdil, že i podle jejich měření
k dlouhodobému poklesu
vody dochází.

O vodu se bojí také
zemědělská farma
a pivovar
K tématu zdroje pitné
vody se ještě před zasedáním vyjádřili také zástupci
dvou velkých regionálních
podniků. „Zemědělské
družstvo Krásná Hora je

nechci komentovat,“ uvedl.

Obyvatele
Skoupého trápí
dlouhodobě také
prach a hluk
Dalším problémem, který
obyvatelé Skoupého pociťují velmi palčivě, je prašnost
a hlučnost lomu. Společnost
se ve Švýcarsku se podílí
na stavbě tunelů a provozuje podobné linky. Charakter
přepravovaného materiálu je
ovšem od Skoupého odlišný.
Sám Chalupa taková zařízení
se svým týmem v Brně projektuje a odstranění prachu
a hluku ve Skoupém považuje za svou prioritu. I když namítá, že hlukové i prachové
normy splňuje lom již nyní.

Václav Říha ze společnosti Agir (vlevo) a její jednatel Karel Chalupa

významným odběratelem
vody z dotčené lokality. Tato
voda slouží k zajištění chodu
na farmě v Petrovicích, kde
chováme tisíc dvě stě kusů
skotu, takže denní spotřeba
vody se pohybuje kolem sta
kubíků. Proto s tímto nesouhlasíme a předpokládáme, že
naše připomínky budou při
studii brány do úvahy, protože
je velké nebezpečí ohrožení
dodávky vody pro celou farmu živočišné výroby,“ uvedl
předseda zemědělské akciové společnosti Jiří Zelenka.
Vít Zrůbek, výrobní ředitel akciové společnosti Pivovar Vysoký Chlumec, si je
závažnosti situace také plně
vědom. Účastnil se několika
jednání jak se společností
Agir, tak s obcí Petrovice.
„Nastalou situaci intenzivně
řešíme a jsme si plně vědomi
rizika, které hrozí nám, ale
hlavně obyvatelům blízkých
obcí. V této věci podnikáme
určité kroky, které ale zatím

Zda je to pravda, se ukáže
při měření, které bude provedeno, až naroste listí na stromech.
Aleš Bílek, další z přítomných obyvatel Skoupého, požadoval stanovení cílového
stavu, tedy termínu, do kterého nastane změna, a limitu
hluku a prachu, který bude
měřitelný a podle kterého
bude možné posoudit, zda
společnost provozující lom
plní své sliby. Požadavek termínu a měřitelnosti vznesl
také zastupitel Petr Dlouhý.
„Dokud tam ty dopravníky
neuvidím, dokud nepřijdou
s tím, že můžou věšet venku
prádlo, tak tomu neuvěřím,“
pochybuje další ze zastupitelů Václav Jankovský. „Občané lom nepotřebují, míč je
na vaší straně,“ dodává.

Východiskem mělo
být Memorandum
Jednatel společnosti Agir
Karel Chalupa přišel s ná-

vrhem Memoranda. Jeho
znění dostali zástupci obce
předem, aby jej mohli dát posoudit svému právnímu zástupci. Starosta Štěpánek upozornil na dva problémy, které
v něm vidí. Jde o to, že by se
obec měla zavázat umožnit
společnosti vytěžit „veškeré těžitelné zásoby“. Dalším
střetem je podle něj hranice
hladiny spodních vod. Ta by
se podle Memoranda měla
stát také hranicí těžby, což je
vzhledem k jejímu kolísání
podle Štěpánka nevhodné.
Celé Memorandum jako takové je pro něj neakceptovatelné: „Osobně nikdy nepodepíši
žádné memorandum.“
Požadavkem obce je vyjmutí zkušebního zářezu
z POPD, lom potřebuje zrušení časové závěry. „Jděme spolu na báňský úřad,“ vybízel
Chalupa. Petr Dlouhý požaduje odepsání páté etáže, aby se
k ní nemusela již nikdy vracet
ani tato, ani žádná z příštích
generací: „Pojďme odepsat
pátou etáž, pojďme odhlučnit
a odprašnit a pak se sejděme
a domluvme se, kam to datum
časové uzávěry posuneme.“
Stejně ale nejen on předpokládá, že společnost novému
POPD neunikne. Chalupa
mu v zásadě rozumí: „Dalo
by se to pochopit, ale museli
bychom ty kroky otočit, abychom měli existenční jistotu.“
K tomu, aby se dala pátá
etáž vyjmout, by pomohla
připravovaná novela zákona o vodách, díky které by
se voda měla stát prioritou.
„Ohrožovat těžbou zdroj
vody je proti zájmu České republiky,“ uvedl Jiří Zelenka.
„Naším zájmem není ohrozit
vody. My chceme jenom těžit,
tak se pojďme bavit o tom,
kdy nám to umožníte,“ reagoval na to Chalupa.
Petr Štěpánek několikrát
upozornil na to, že pokud
společnost Agir nestáhne
svou žádost o stanovení podmínek čerpání a vypouštění
vod, kterou podala v únoru
na úřad Středočeského kraje,
bude za obec podnikat kroky,
které budou bolet obě strany.
Ohrožení vody nedopustí.
Starosta Počepic Zdeněk
Pekárek vyjádřil obavu, že

si těžební společnost bere
občany jako rukojmí. Nevěří
jejím zástupcům, že nepotřebují kvalitní surovinu z pátého patra: „Chcete záruku
od obce a sami ji nechcete
dát. Připadá mi to jako neférové jednání.“ Obává se, že těžba může ovlivnit stav vody
v širokém okolí.

Další jednání bude
až po odstranění
dlouhodobých
bolestí
Celým mimořádným zasedáním zastupitelstva se
hlavně nesla nespokojenost
obyvatel s přístupem majitele
k lomu Skoupý. Dvacet let slýchají sliby, které nikdo neplní.
Novému jednateli Chalupovi
sice několik zastupitelů i hostů vyjádřilo důvěru, nicméně
čekají na výsledky jeho práce. Zastupitelé Dušan Šimeček a Jaroslav Sedlák hovořili
o roční lhůtě, po které by se
mělo zastupitelstvo obce sejít
nad daným tématem znovu,
zhodnotit přínos provedených opatření a znovu otevřít
otázku prodloužení doby uzávěry. Chalupa namítá, že zvažují ekonomickou návratnost.
Pokud mají za pět let s těžbou
skončit, nebudou do provozu, tedy ani odhlučňovacích
a odprašovacích opatření,
investovat. Na dotaz Petra
Dlouhého, zda mají harmonogram, odvětil, že se to nedá
říct. Ani na dotaz na rozpočet
nedokázal zprvu odpovědět.
Nakonec se tazatel předseda
zemědělského podniku Zelenka i všichni ostatní přítomní dozvěděli, že jde pouze
o statisíce.
Na samém závěru starosta obce Petr Štěpánek shrnul
jednání: „Nemyslím si, že
jsme dneska schopni udělat
nějaké usnesení.“ Podle jeho
slov nechce obec lom zabrzdit. „Chceme jenom, abyste
nás neomezovali a neohrožovali. Odstraňte to, co nás trápí.
Upřímně budu čekat, jestli se
tento týden od Kraje dozvím,
že jste svou žádost stáhli. Jinak budeme podnikat nepříjemné kroky,“ uzavřel večerní diskuzi. Olga Trachtová
Hadáčková

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


Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
82/18

Koupím byt nebo st. pozemek
od 1 000 m2 v Sedlč. Tel.: 607 973 850. 83/18

Pronajmu malý byt 2+1 v RD v Dublovicích. Tel.: 606 357 282.
84/18

Prodám stavební pozemek v Sedlčanech Na Skalách o výměře 1 182 m2, 950
Kč/m2. Tel.: 736 740 880. RK nevolat. 85/18

Prodám 130kg doma vykrmené pra-

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

v Krásné Hoře nad Vltavou
Jedná se o mlékárenský závod s dlouhodobou tradicí
Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání nejlépe v oboru výroby
potravin nebo ekonomického směru
zodpovědnost, pečlivost, odpovědnost za výkon, komunikativnost
dobré manažerské a organizační schopnosti
zaměření se na výsledek a umění sledovat ekonomické ukazatele,
organizaci výroby
loajálnost a pracovní výkon
praxi v řízení výroby a kolektivu lidí minimálně 5 let

Nabízíme:
dobré platové podmínky a odměny
seberealizaci a smysluplnost
osobní auto a telefon
práci v silné firmě s dlouholetou tradicí

Náplň práce:



VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA


Prodám letní pneu 145x70 R13, 3 ks,
vč. disků. Tel.: 723 750 789.
87/18

Máme zájem o dlouhodobý pronájem
pozemků za 2 000 – 3 500 Kč za hektar



Hledáme zaměstnance na pozici

se, 34 Kč/kg, odběr konec března, začátek
dubna. Tel.: 737 863 362.
86/18

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

a následující pracovníky:


PRACOVNÍKA NÁKUPU

vedení provozu o cca 50 zaměstnancích
příprava a organizace výroby, koordinace objednávek, skladových
zásob v součinnosti s ostatními pracovníky
personální agenda
komunikace s dodavateli, servisními firmami
zodpovědnost za tým a provoz
zaměření na výsledek a požadavky obchodu a sledování
ekonomických ukazatelů

– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny výhodou

V případě zájmu zasílejte životopis na e-mailovou
adresu: info@laktos.cz

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


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


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


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY

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

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


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.

Divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí v kulturním sále v Prosenické Lhotě divadelní představení Cimrmana/Smoljaka/Svěráka

Švestka / Jevištní sklerotikon
Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém volném čase nacvičil místní divadelní spolek
Premiéra v neděli 8. dubna od 18 hodin – VYPRODÁNO

Vstupenky je možné zakoupit na OÚ Prosenická Lhota nebo na tel.: 724 181 366

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

Reprízy: sobota 14. dubna od 19 hodin, neděle 15. dubna od 18 hodin
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 100 Kč

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

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295
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Jarní kurz
výcviku psů
začal v silném
mrazu
V neděli 18.
března zahájili sedlčanští
kynologové jarním kurzem
základní ovladatelnosti a poslušnosti psů novou sezonu.
Teploměr ukazoval -10 °C.
V areálu základní kynologické organizace jsou vítáni psi všech plemen včetně
jejich kříženců. Plemenné
zastoupení psů v kurzu je
tradičně velice pestré. Pro
kurzisty je připraveno devět lekcí pod vedením zkušených výcvikářů. První
dvě lekce jsou z větší části

SEDLČANY

www.sedlcansky-kraj.cz

Děti poznávaly svět nevidomých
SEDLČANY Je opravdu

snadné poslepu nalít vodu
do hrnku, aby nebyla rozlitá jediná kapka? A nakolik je těžké orientovat se

děvče na to jde lépe. Vodu
nalévá nejenom mnohem
pomaleji, ale prsty si kontroluje vršek hrnku, aby nepřelila. Také ona se sezna-

poznávat podle hmatu.
Rovněž nechala kolovat
různě velké hladké či
zvrásněné kameny a každý z účastníků měl poznat

zákazový povel a také odložení. Chybět nebudou ani
speciální socializační cviky
či překážková dráha, která
je příjemným rozptýlením
v procesu učení nejen pro
psa, ale i pro majitele. Kurz
bude jako vždy zakončen
neoﬁciálním závodem, který po celou dobu v kurzistech podporuje zdravou
soutěživost. Do kurzu je
možné se ještě přihlásit.
V letních měsících se budou psovodi věnovat především vlastním psům, které

Do světa nevidomých děti zavedla knihovnice Alena Budková.

Novofundlandský pes, jeden z kurzistů

teoretické, teprve poté přichází na řadu trénink poslušnosti. Největší důraz ze
strany výcvikářů je samozřejmě kladen na přivolání,

připravují na výstavy, zkoušky či závody, proto bude další kurz pro veřejnost otevřen
opět až na podzim.
Lucie Spálenková

v prostoru plném překážek
za pomoci jiných smyslů
než zrakem? To vše si mohly vyzkoušet děti v městské knihovně v pátek 16.
března v programu, nazvaném Zavázané oči.
„To bude snadné,“ říká
chlapec předtím, než se zavřenýma očima dává jednou rukou do pohybu skleněný džbánek a vzápětí se
snaží do hrnečku v druhé
ruce nalít vodu. Brzy poznává, že to bez pomoci
zraku zase až tak jednoduché není. A to ještě měl
těsně před svým pokusem
možnost si pohledem pečlivě zkontrolovat vše, co
potřeboval. Vedle stojící

muje s tím, jak vypadá svět
nevidomých. Malé skupině
dětí se věnuje knihovnice
Alena Budková, která tento
svět velice dobře zná. „Už
na střední škole jsem měla
praxi v knihovně a v tiskárně pro nevidomé. Psala
jsem na toto téma ročníkovou práci. V rámci projektu
Jak se žije a čte lidem s hendikepem, jsme u nás měli
několik nevidomých. Dvakrát v naší knihovně byl
nevidomý horolezec a maratonec Honza Říha, rodák
z Olbramovic,“ připomněla
Alena Budková.
Knihovnice účastníkům
sezení také rozdala různé
předměty, a děti je měly

ten, který si předtím vybral. Nejtěžší pro děti byla
dráha, opatřená několika
překážkami v podobě polštářů a stoličky. Školáci ji
absolvovali se zavázanýma
očima za pomoci navigace
z úst svých kamarádů. Vžili se tak do pocitů nevidomých, kteří se ale mnohdy
musí orientovat výhradně
podle sebe.
Na program navázala
výtvarná dílna, v jejímž
rámci se děti pokusily zhotovit autoportrét poslepu
s navigací ostatních. Místo
obrázků vznikaly spíše karikatury, které potom malí
výtvarníci dopracovali.
David Myslikovjan

Dělat chyby je lidské. Ale připouští právo chybovat i láska?
Ani v březnu, měsíci knihy, nechyběl v programu městské
knihovny oblíbený cyklus
scénického čtení Listování. Pozvání tentokrát přijali
ve středu 14. března man-

SEDLČANY

želé Černínovi. Svým zpracováním francouzského románu A taková to byla láska
z pera Anny Gavaldy pohltili od půl osmé večer zhruba
dvě desítky literárních nadšenců, převážně žen.

Bezmála hodinový výstup byl nabitý emocemi,
vtipem i vážnějšími úvahami o životě a lidských
vztazích, nad nimiž stálo
za to se zamyslet. Základním motivem byla láska

a s ní spojené nesnáze. Ač
sám Zdeněk Černín s nadsázkou řekl, že je takřka
zbytečné na toto představení chodit, jelikož do nejrůznějších svízelných situací kvůli lásce se každý

dříve či později stejnak
sám zaplete, bylo jejich vystoupení nevšedním zážitkem a rozhodně nalákalo
k přečtení celého románu,
v němž se spousta z nás
najde.
Petra Hochová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz
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Žáci 2. ZŠ Propojení se před Smrtnou
nedělí symbolicky rozloučili se zimou
SEDLČANY Z mostu přes
potok Mastník svrhli v pátek dopoledne žáci 2. ZŠ
Propojení zapálenou postavu Morany do vody.
Poslední pracovní den
před Smrtnou nedělí se
tak symbolicky rozloučili
s vládou kruté zimy a ozdobeným lýčím přivítali
jaro.
„Tradice vynášení Morany našimi žáky je stará
jako škola sama,“ říká vyučující Pavla Kinczerová.
„Letos je však poznamenaná vydatným deštěm
a tak jsme pásmo lidových
říkanek, písní a povídání
o postních nedělích na náměstí u Morového sloupu,
kam průvod ze školy míří
nejprve, nemohli ozvučit.
Rodiče a prarodiče dětí si
vystoupení snad i tak užili,“ dodává.
Průvod šel z náměstí k potoku – jak tradice
káže – s Moranou v čele.

Letošní vynášení Morany provázelo v pátek 16. března deštivé počasí a od soboty se vrátila zima zpátky...

„Moranu vždy vyrábějí
žáci pátého ročníku. Letos se jí věnovali ve školním klubu. Vše potřebné,
nezbytnou slámu a vyfouknutá vejce si přinesli

sami,“ chválí Pavla Kinczerová a její kolegyně
Vlaďka Bursíková své
svěřence.
Žáci prvního stupně,
včetně prvňáčků dopro-

vázených jejich patrony
z devátého ročníku, obklopili pod mostem oba
břehy, aby za opakování
lidových říkadel odhánějících zimu sledovali pád

hořící Morany do vody.
Na znamení příchodu jara
pak vyrazili kolem jedenácté hodiny za pestrobarevným lýčím zpět ke škole.
Lucie Kakosová

Dětskému karnevalu předchází mnoho hodin práce
několika rodičů
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Skupina rodičů žáků

krásnohorské školy pořá-

dobře, že to bylo o týden
déle, než jindy. Bylo po výplatách i chřipkové epide-

Trachtová Hadáčková.
Odpoledni plnému masek, tance, soutěží a cen

Pro nejmenší měli deváťáci připravené skládání obrázků.

dá každoročně v březnu
dětský karneval. Termín
toho letošního ovlivnily
jarní prázdniny: „Asi bylo

mii. S návštěvou jsme spokojeni,“ uvádí s úsměvem
předsedkyně pořádajícího sdružení rodičů Olga

ale předchází mnoho úsilí:
„Nejdřív se všichni pokoušíme získat co nejvíce darů
od sponzorů, abychom saha-

li co nejméně do kasy. Pak
trávím několik dní nákupy
a počítám, zda už máme
oněch vytyčených patnáct
set cen. Následně se vždy sejde asi pět žen, věci třídíme
a vytváříme seznam. Letos
jsme zavedli jako novinku
také slosování hlavních cen,
takže jsme museli z toho, co
se nám sešlo, ještě vybrat
pětadvacítku toho nejlepšího. Poté mě ještě pravidelně
čeká několik hodin u počítače a tiskárny. Nakonec
se většina členů sdružení
potká v pátek před karnevalem. Někdo nafukuje balónky a zdobí jimi sál, někdo
řeže a lepí lístky do tomboly.
No a my, které jsme připravovaly seznam, vykládáme
všechno na stoly a do polic, aby se nám to v sobotu
při tom všem frmolu dobře
vydávalo,“ přibližuje atmosféru příprav Trachtová Hadáčková.
Další skupinou, která
věnuje čas karnevalu již

dopředu, jsou tradičně
deváťáci se svým třídním
pedagogem. Připravují si
pro kamarády soutěže, celým odpolednem provází.
A stává se již tradicí, že
program ozvláštní i originálním vystoupením. To
letošní bylo na motivy Pomády. Autorka choreograﬁe Andrea Benešová se nechala inspirovat sokolskou
sletovou skladbou, kterou
v Krásné Hoře většina
z nich nacvičuje.
Jako drobný zádrhel se
ukázala potřeba nového
D. J. Po Hynku Králíčkovi
a Romanu Krtkovi, kteří
vybírali a pouštěli hudbu
v minulých několika letech, se této funkce nakonec ujal Daniel Hadáček.
Vý t ě ž e k z t o m b o l y
i dobrovolného vstupu
použijí členové sdružení
rodičů jako v jiných letech
na uspořádání dětského
dne na počátku června.
-red-
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Skanzen se připravuje
Prostory České spořitelny se promění
v jarmark. Z výtěžku děti zaplatí školní výlet na Velikonoce. A chystá změnu
Poslední březnovou středu odpoledne
budou prostory pobočky
České spořitelny v ulici 28.
října patřit dětem a jejich
výrobkům. Konkrétně půjde
o žáky 4. A sedlčanské ZŠ
Propojení, kteří si za pomoci
Jarního jarmarku chtějí vydělat na třídní výlet na konci
školního roku. Pointa jejich
počínání je ale mnohem
hlubší – děti se učí, že lidská
práce má svou hodnotu a lze
skrze ni vydělat peníze – je
ale třeba poctivě pracovat,
pečlivě plánovat, vše si dobře spočítat a dostát svým povinnostem.
Čtvrťáky ze třídy učitelky
Věry Hončíkové navštívily
v lednu pracovnice České
spořitelny. Seznámily je
s projektem ﬁnanční gramotnosti pro žáky základní školy. V praxi šlo o vysvětlení
některých pojmů, se kterými
se děti mohou běžně setkávat. Potom se pro změnu
čtvrťáci vydali na pobočku
České spořitelny, kde zjistili,
jak funguje bankomat, počítačky mincí a jak funguje

SEDLČANY

bankovní ústav. Z pobočky
si odnesli nové zkušenosti,
ale také skutečnou ﬁnanční
půjčku. Díky ní si děti mohly
založit ﬁktivní ﬁrmu, která se
soustředila na výrobu dárků.
Půjčené peníze děti využily
na nákup materiálu. Výdaje
si pečlivě zapisovaly do účetní knihy.
„Při třídnické hodině si
žáci odhlasovali, kdo bude
vedoucím ﬁrmy, kdo bude
mít na starosti ﬁnance, kdo
reklamu. Také se domluvili,
jaké výrobky by bylo možné
vyrábět. Ty pak vyráběli při
vyučovacích hodinách pracovních činností s učitelkou
Jindrou Štůlovou a při výtvarné výchově s učitelkou
Gabrielou Gyömberovou, se
kterou vytvořili i pozvánky.
Podařilo se jim vyrobit asi deset různých výrobků a ještě se
chystáme na pečení lineckého pečiva a kynutých zajíčků,
které bychom při jarmarku
prodávali,“ říká učitelka Věra
Hončíková.
Ve středu 28. března mezi
druhou až půl pátou odpolední tak lze v prostorách

České spořitelny zakoupit
třeba ozdobu na klíče z drátku a vlny, ozdobný závěs,
voňavé pytlíčky, dárkové
krabičky, rybářské splávky,
jarní skřítky z přírodnin,
jarní osení, jarní věnečky
s ozdobnými aplikacemi, přívěsky pletené z bužírky, ale
i rajčatovou sadbu. Některé
výrobky děti tak nadchly,
že je vyráběly i doma, například pletené přívěsky nebo
postavičky z drátu.
Děti se předem domluvily,
že výtěžek z jarmarku použijí
na ﬁnancování svého třídního výletu na konci školního
roku. „Jestli to ale opravdu
tak bude, závisí na množství
peněz, které se nám podaří
vybrat,“ dodává Věra Hončíková a chválí aktivní rodiče,
kteří se do přípravy Jarního
jarmarku zapojili: „Asi sedm
maminek nám doma připraví těsto, ze kterého budeme
ve škole péci. Mnohdy rodiče
přispěli nápadem, radou a též
nám pomáhali sbírat materiál, který jsme na některé z výrobků potřebovali.“
Jana Špačková

Muzeum provoní beránek i nádivka
SEDLČANY Nadcházející

pátek a sobotu si v prostorách městského muzea
dají dostaveníčko řemeslníci. Dny lidových řemesel
v čase předvelikonočním
pořádá tato instituce pro
veřejnost po deváté. Muzeum provoní trdelník, palačinky, velikonoční nádivka, beránci i káva.
„Pro děti chystáme malé

dílničky. Letošní velikonoční řemeslné dny nám zpestří ručně vyráběné oblečky
pro děti. Nebudou chybět
ani čerstvě vylíhnutá kuřátka,“ informuje o novinkách
letošního ročníku ředitel
muzea David Hroch. Nově
do Sedlčan přijedou prodejci – řemeslníci s textilem,
mýdly a marmeládami.
„Chybět nebude ukázka

Děti četly o jaru, ale
také tvořily
K A M Ý K N A D V LTAV O U

V místní knihovně se uskutečnilo v rámci měsíce
knihy 14. března setkání
malých čtenářů, kteří si
přišli přečíst úryvky z knih
na téma jaro a jarní svátky,
zasoutěžit si a pobavit se.
Děti se dozvěděly, jak
se slavily Velikonoce dříve
a jak dnes, co všechno přináší jaro, jak rozkvétají stro-

my a louky začínají být plné
květin, jak se rodí a klubou
mláďátka. Starší děti četly
z knížek o jaru, kachničkách
a labutích. Četly i některé
maminky. Děti měly za úkol
nabarvit velikonoční vajíčka, nakreslit rozkvetlou louku a přednést nebo zazpívat
písničku, za což byly odměněny malými dárky.
Olga Poslušná

pletení pomlázek, barvení ale i drátkování vajíček,
výroba svíček ze včelího
vosku, výroba šperků, ukázka řezbářství nebo předení
pohádkové babičky na kolovrátku,“ zve k návštěvě
Městského muzea Sedlčany
v pátek 23. března od 9 do 17
hodin a v sobotu 24. března
od 9 do 13 hodin jeho ředitel
David Hroch.
-jš-

návštěvnického režimu

VYSOKÝ CHLUMEC Týden
od 26. března do 1. dubna
bude ve skanzenu na Vysokém Chlumci tradičně patřit
Velikonocům. Více o jedné
z návštěvnicky nejoblíbenějších akcí skanzenu říká etnolog Pavel Hynčica.
Na jaký program se můžeme při akci Velikonoce
ve skanzenu těšit?
Bude podobný jako
v uplynulých letech. Stěžejní náplní velikonočního
týdne bude předvádění
tradičních řemesel a rukodělných činností vztahujících se k Velikonocům
a příchodu jara. Konkrétně
budou ke zhlédnutí ukázky
malování vajíček, pletení
pomlázek, výroby svíček
ze včelího vosku, výrobků
z kukuřičného šustí a výroby keramiky. Ve vybraných
dnech pak bude program
obohacen ukázkami výroby
dřevěných píšťal, ozdob ze
skleněných vinutých perel,
dřevěných plastik a pečení
chleba v peci.
Které dny jsou vyhrazeny pro školní výpravy?
V prvních třech dnech
je program určen primárně pro školní výpravy,
od čtvrtka do neděle pak
individuálním
návštěvníkům. Zájem ze strany
škol je obrovský. První
zájemci se hlásí již krátce po Novém roce, někdy
ještě před Vánoci předchozího roku.
Velikonoční program
zahájí turistickou sezónu. Přichystal si skanzen

pro návštěvníky nějaké
novinky?
Zásadní novinkou bude
změna návštěvnického režimu. Poprvé budou mít návštěvníci možnost volného
pohybu po areálu a volného
vstupu do vybraných objektů. Bude možnost výběru
mezi dvěma variantami prohlídky. První variantou bude
zhruba hodinová komentovaná prohlídka s průvodcem po interiérech obytných
stavení. Druhou možností je
volná prohlídka po areálu
s možností vstupu do hospodářských objektů – stodoly,
špýchary.
Chystáte během roku
i další tematické dny
a akce?
Podruhé budeme letos
pořádat akci s názvem Vojáci na vsi zaměřený na vztah
vojenské historie k vesnickému prostředí. Návštěvníci se
budou moci přenést do minulosti například zhlédnutím ukázek střelby z replik
historických palných zbraní.
Samozřejmě nebude chybět
naše již tradiční nejvýznamnější akce během hlavní části návštěvnické sezóny – Den
řemesel.
Plánujete také nějaké
výstavy?
Budou pokračovat výstavy z loňské sezóny – Nejstarší roubené domy, Sekery
a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka,
Sedlčansko ve fotograﬁích
Čeňka Habarta a Sedlčansko
na akvarelech Jana Burdy.
Jana Špačková
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Lucie Kraifová pokřtila svou první knihu
nealkoholickým vínem pro víly a elfy

Zatímco dospělí odbývali na podiu společenského sálu KDJS křest knihy, děti se už nemohly dočkat
krájení dortu.

V neděli 18.
března na pódiu společenského sálu KDJS skropila
šumivým nealkoholickým

SEDLČANY

vínem Lucie Kraifová svou
první knihu. Kniha Magické peříčko a Tajný svět je
určena dětem i dospělým,

kteří se rádi ze světa lidí
nechají zavést do světa
magických bytostí.
Tomu odpovídal do-

provodný program křtu.
Na pódiu i před ním se
vystřídali jak bytosti lidské
v podobě pěveckého sboru
Neveklovské kapky, tak tančící víla či elfí akrobaté. Zaplněným sálem se procházela i houba neobvyklého
vzrůstu. Nejlákavější atrakcí zejména pro děti bylo
však krájení dortu. Fronta,
která se před dortem v mžiku utvořila, se mohla statečně měřit s frontou fanoušků
čekajících na podpis zbrusu vytištěné knihy.
„Knihu jsem původně
psala pouze pro svou dceru
Aničku. Ve složitějším životním období jsem ji chtěla
předat nějaký symbol, zprávu, něžně ji vysvětlit, že existuje i jiný svět, než je ten,
který důvěrně známe. Tajný svět fantazie, pohádek,
splněných přání, ale i svět,
kde se může setkat s lidmi,
kteří v tom našem reálném
světě mezi námi již nejsou.
Onemocněla jsem totiž rakovinou a sama v sobě jsem
se vyrovnávala s otázkou
smrti a mého předčasného

odchodu. Ručně psanou
knihu doplněnou o několik ilustrací jsme s mužem
Aničce věnovali k pátým
narozeninám, což jsou dnes
přesně dva roky,“ přiblížila
návštěvníkům Lucie Kraifová první impulzy, které
předznamenaly její cestu
k tvorbě i k uzdravení. Neskrývá totiž, že kniha pro
její dceru se zároveň stala
terapií pro ni samu.
Příběhy o propojení
dvou světů, světa Tajného, kam malá Anička cestuje na svém koni, a naší
reality, jsou rozděleny
do sedmnácti krátkých kapitol proložených úkoly,
hádankami a luštěnkami,
ale i prázdnými stránkami, kde mají děti prostor
dokončit kapitolu podle
vlastních představ. Všudypřítomné ilustrace pastelkou Luboslava Hamarčáka,
životního partnera Lucie
Kraifové, knihu příjemně
oživují a čtenáře nenásilně
zavádějí do přírody mezi
skřítky a víly.
Lucie Kakosová

Pro účastníky kurzu fotograﬁe již
technika není strašákem, nýbrž přítelem
Kavárna Pekárny Křepenice v sobotu
17. března hostila celodenní fotografický kurz.
Křepenický rodák žijící
v Praze Václav Křížek
mladší předával ve dvou
blocích osmi účastníkům
své bohaté profesní poznatky v oblasti digitální
fotografie.
V dopolední části kurzu se zaměřil zejména
na jednotlivé funkce digitálních zrcadlovek Canon a Nikon. Účastníky
seznámil s vhodným nastavením parametrů fotoaparátů pro různé situace
a s obecnými zásadami
kompozice. Kurzisté zúročili nové poznatky při
nácviku portrétové fotografie jak v interiéru, tak

KŘEPENICE

i při fotografování koní
na odpolední vycházce.
Ač byla avizovaným tématem rodinná fotografie,
věnoval se Václav Křížek
každému jednotlivě dle
jeho individuálních potřeb. Dotkl se tak různých
žánrů, včetně snímání
krajiny, produktů nebo
i reportážní fotografie.
On sám se fotografování
začal intenzivně věnovat
přibližně před deseti lety
při svém pobytu ve Skotsku, fascinován tamní krajinou. „Velice mne tenkrát
rozčilovalo, že nevím, na co
ta jednotlivá tlačítka na fotoaparátu jsou. Pečlivě jsem
studoval manuály a snažil
se maximálně pochopit
a využít všechny funkce,“
vzpomíná na své začátky.

Lektor Václav Křížek (vlevo) vysvětluje účastníkům kurzu ovládání zrcadlovek Canon.

Spojení vrozeného citu
pro fotografii s precizním
zvládnutím techniky ho
přivedlo na profesní cestu. Dovednosti získané
coby samouk do nedáv-

na úročil jako redaktor
produktového magazínu
společnosti Megapixel.
Soukromě dokumentuje
svatby, pořizuje cestovatelské a dokumentární

snímky a spolupracuje
s výrobci techniky. Jak
sám říká, fotografování se
pro něj nestalo prací, ale
jeho životním stylem.
Lucie Kakosová
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Do města přiletěl Netopýr. Na křídlech Tombola školního plesu
přinesl Sukovy Sedlčany
voněla koláči, uzeným
SEDLČANY Famózní předve-

dení jedné z nejtěžších operet, Netopýra Johanna Strausse, se ve čtvrtek 15. března
večer dočkali diváci v Kulturním domě Josefa Suka.
Skvělá hudba krále valčíků

to počet lidí zázemí – šatny,
místo na skladování rekvizit
a kostýmů, odkrýt orchestřiště, připravit světelný park
a ozvučení, ale i rezervovat parkovací místa v okolí
KDJS. Technika přijíždí ko-

Herci Divadla F. X. Šaldy při závěrečné děkovačce po operetě Netopýr.
Foto: KDJS

v režii Martina Otavy trvala
tři hodiny, během nichž ansámbl libereckého divadla
F. X. Šaldy předvedl publiku,
že žánr operety dokáže překvapit, rozesmát a zvednout
ze sedadel.
Profesionální výkony orchestru i umělců – dočkali
jsme se kankánu, čardáše,
ale i baletního vystoupení
a nádherná výprava scény –
zajistily velmi zdařilý začátek
54. ročníku festivalu Sukovy
Sedlčany.
Význam festivalu připomněl na jevišti i starosta
města Jiří Burian. Ten festival, připomínající osobnost
a dílo křečovického skladatele Josefa Suka, zahajoval již
po devětadvacáté.
V posledních sedmi letech přípravu i průběh festivalu zajišťuje ředitel KDJS
Martin Severa. Právě s ním
jsem si o letošních Sukových
Sedlčanech povídala.
Herce, hudebníky, tanečníky a techniky přivezly z Liberce do Sedlčan
dva autobusy. Jak náročné
je pro vás zajistit vše potřebné pro takto početný
ansámbl?
Toto představení je pro
nás patrně nejnáročnější
z celého roku. Do Sedlčan
přijelo z Liberce zhruba sto
členů souboru. Pro nás to
znamená připravit pro ten-

lem poledne a vše se musí
připravit zhruba do sedmnácti hodin, kdy přijedou
umělci a dělají se zvukové
a prostorové zkoušky. Vše
musí být připraveno tak,
aby se včas mohl sál otevřít
pro návštěvníky. Další den
se uklízí a sál se připravuje
na další akci – letos to bylo
taneční představení.
Podle ohlasů, které
jsem zaznamenala v sále,
se opereta Netopýr divákům velmi líbila. Myslíte,
že hrálo roli i to, že byla
zpívaná v češtině?
Čeština je vždy pro většinu
lidí patrně nejlepší jazykovou
variantou. I když zlí jazykové
tvrdí, že klasickému zpěvu je
stejně špatně rozumět. Důležitý je i fakt, že Netopýr je poměrně zábavné představení,
hudba je myslím dosti známá
a režijní a scénograﬁcké zpracování bylo velice příjemné
a vkusné.
Co dalšího jste si v kulturním domě připravili
pro 54. ročník Sukových
Sedlčan?
Nejbližší je koncer t
Ústřední hudby Armády České republiky se sólisty Lucií
Silkenovou a Janem Smigmátorem. Následuje několik
téměř tradičních pořadů
tohoto festivalu. Zakončíme
ho v září koncertem vynikající pěvkyně Evy Urbanové

za doprovodu Moravského
klavírního tria.
Můžeme se i letos těšit
na koncerty na Červeném
Hrádku?
Samozřejmě. V květnu
zde opět vystoupí soubory
Mladota Ensemble a Sukův komorní orchestr. Je
to tradice a myslím, že oba
tyto soubory k našemu festivalu patří.
Budou v letošním programu festivalu vystupovat i někteří Sedlčaňáci
nebo umělci ze Sedlčanska?
Tradiční součástí festivalu
jsou představení sedlčanských ochotníků, kteří letos
nacvičili pohádkové představení Lotrando a Zubejda.
Dalším pořadem festivalu
z domácí produkce je jarní
koncert Sedlčanská vonička,
neboli koncert místních sborů Záboj a Zábojáček. Zapojení domácích amatérských
souborů považuji za významné. A ještě taková perlička
– i na koncertě Ústřední hudby AČR máme své želízko
v ohni. Je jím rodák z nedalekého Chlumu, absolvent
místní ZUŠ, a jsem rád, když
mohu říci, že i můj kamarád –
Jirka Podrázký, ﬂétnista tohoto vynikajícího souboru.
Jakým způsobem program Sukových Sedlčan
každoročně sestavujete?
Jde o širokožánrový festival, který by měl potěšit
co nejširší počet našich návštěvníků. Proto i pořady
jsou žánrově pestré. Od klasiky přes folk, divadlo, sborový zpěv až po jazz. Pro mne
je to práce radostná.
Festival je nevýdělečný.
Jakou částkou ho město
dotuje?
V letošním roce ho město
podpoří ze svého rozpočtu
částkou osmdesát pět tisíc
korun. Za to mu patří dík,
protože některé takzvané
vážné žánry se bez podpory
nedají v místních podmínkách uskutečnit. Byla by
však škoda zcela podlehnout
komerčním vlivům a neposkytnout místním obyvatelům možnost poslechnout si
kvalitní vážnou hudbu.
Jana Špačková

seletem i obilím
KŘEPENICE Páteční ples Základní školy a Mateřské školy Chlum uspořádali členové
jejího SRPDŠ po dvanácté.
Večerní program zaplněného sálu křepenického
kulturního domu, který byl
zahájen předtančením dívek
základní školy, letos poprvé
zpestřilo slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku. Třídní
učitelka Hana Kadlečková
svým sedmi svěřencům Natálii Holzmannové, Luboši
Chudárkovi, Tomáši Chválovi, Liboru Křížovi, Lukáši
Malému, Davidu Pšeničkovi
a Vojtěchu Šimkovi navlékla
pamětní šerpy vínové barvy
a ředitelka školy Jaroslava
Procházková nastínila, kam
chtějí směřovat své další kroky. Z dominantního chlapeckého kolektivu jediná dívka

Katičová až na Středním
odborném učilišti v Sedlčanech. Na školním plese
předvedla osvěžující barmanskou show. „Po základní škole jsem nastoupila na obor kuchař-číšník.
Vyučující na učilišti mne
přivedla k nápadu zaměřit
se na práci barmana. Velmi
mne to baví, doma často
trénuji. Musím si vymyslet
a osvojit svůj vlastní trik,
abych mohla jezdit na barmanské soutěže,“ komentovala nynější žákyně druhého ročníku učiliště svůj
výstup.
Žánrově laděné taneční bloky skupiny AXIOM
dovedly návštěvníky až
k očekávanému slosování tomboly. Voňavá hlavní
cena v podobě uzeného

Učitelka H. Kadlečková šerpuje jedinou dívku třídy Natálii Holzmannovou.

Natálie Holzmannová s určitostí ví, že se od nového
školního roku budě věnovat
graﬁckému designu. Talentové zkoušky má totiž s úspěchem za sebou.
Svůj talent objevila předloňská absolventka chlumské základní školy Adéla

selete lákala k nákupu hned
několika lístků najednou.
Výtěžek z tomboly, stejně
jako ze vstupného, použije
škola k nákupu vybavení.
Tentokrát, mimo jiné, k pořízení nových celt a matrací
do školní chaty na Sejcích.
Lucie Kakosová

Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
přijme

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
do služby domov pro osoby se zdravotním postižením ve Svatém Janu
- podmínkou přijetí je kladný vztah k lidem s mentálním postižením a trestní
bezúhonnost
- výhodou absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách (jsme schopni
zajistit) nebo odpovídající vzdělání dle zákona
- nabízíme velmi dobré platové podmínky, stabilní zázemí a dobrý kolektiv,
dovolenou 6 týdnů

Přípravné práce pro stavby Pavel Skalický
Příprava a realizace staveb přijme

ZEDNÍKA NA ŽL
Požaduji: spolehlivost, pracovitost, samostatnost
Nabízím: dobré platové podmínky
Kontakt: Pavel Skalický 603 550 584

a pracovnici na pozici

UKLÍZEČKA
Kontakt: Mgr. Zdeňka Tůmová, tel.: 318 862 389 (od 7 do 14.30 hod.)
nebo 602 960 332, e-mail: tumova@domovsvatyjan.cz

www.domovsvatyjan.cz

Farma Druhaz
Na Červeném Hrádku
přijme

ŽENY A MUŽE
na zpracování drůbežího masa
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info p. Havel: 724 389 900

Plošná inzerce
od 12,10 Kč vč. DPH/cm 2

VÍNA PŘÍMO Z VINAŘSTVÍ
SUDOVÁ VÍNA • ŠAMPAŇSKÉ
DÁRKOVÝ ALKOHOL • DELIKATESY

QDVXGRYqYrQR
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PLATÍ DO

27. 3. 2018

Příbramská 1177, retail park vedle Kiku
OTEVŘENO pondělí - pátek

PLATBA KARTOU

ZZZYLQRIROF]

Platí pouze při předložení tohoto
kupónu v prodejně Sedlčany

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
29. 3. Velikonoční tančírna
neobvyklý taneční večer,
hraje Blue Orchestra; 20:00
 Osečany

Jitka Jiříčková, Vítězslav
Podrazil; 19:30

PŘEDNÁŠKY
 Klučenice – sportovní
hala
25. 3. Dakar 2018
beseda a autogramiáda

Šohajka a Duo Yamaha v Petrovicích u Sedlčan
SDH Mezihoří pořádá v neděli 15. července od 14 hodin tradiční setkání
rodáků a přátel dechovky v zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan. Tentokrát
k poslechu a tanci bude vyhrávat vynikající dechová hudba Šohajka s kapelníkem
Vojtou Ducháčkem. Po celou dobu akce bude parket zastřešen přístřešky
a velkými deštníky pro případ nepříznivého počasí. Kdo máte rádi humor a hezké
písničky, tak neváhejte a přijďte se pobavit.
Z důvodu velkého zájmu posluchačů o písně kapely Duo Yamaha jsme se
rozhodli, že tuto populární kapelu pozveme v sobotu 17. listopadu od 16 hodin
do Obecního domu v Petrovicích. Pro předpokládaný zájem o tuto kapelu se
budou vstupenky prodávat v předprodeji na Obecním úřadě v Petrovicích (tel.
318 856 106) nebo v Sedlčanech (tel. 606 252 540). Vstupenky je možno si
také zakoupit na vystoupení Šohajky 15. července.
SDH Mezihoří
1. 4. Velikonoční zábava
hraje Ešner band; 20:00
 Červený Újezd – pohostinství
1. 4. Velikonoční posezení s harmonikou
zahraje Václav Plocha
a Zdeněk Kukla; 20:00
 Obděnice – Jakubova
krčma
1. 4. Velikonoční zábava
hraje kapela Klasik; 20:00

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;
výstava do 15. 4.

s Martinem Macíkem,
závodní kamion na místě;
16:00

KINO
 Sedlčany

 Sedlec-Prčice – stadion
TJ
24. 3. Čertova podkova
48. ročník pochodu, 4 různé trasy; 7:00

SEDLČANY Filmový klub

uvede ve čtvrtek 22.
března od 20 hodin francouzský snímek 120 BPM
režiséra Robina Campillo.
Film získal vloni Velkou
cenou poroty v Cannes.
Děj se odehrává v raných devadesátých letech minulého století.
AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na ži22. 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
30. 3. Hmyz
drama, komedie; 20:00
31. 3. Manželka a manžel
romantická komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
21. 3. Hokejové utkání
Bubák Chlum – Stará garda
Štětkovice; 18:30

31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Sokol Jesenice; 16:00
 Kosova Hora – hřiště
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Petrovice B; 16:00
 Petrovice – u jeskyňářů
1. 4. Po Brzině do Brziny
velikonoční výšlap, start
u jeskyňářů; 13:30
 Dublovice – hřiště
1. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Spartak Příbram B; 16:00

OSTATNÍ

28. 3. Výroční schůze
organizace Svazu diabetiků Sedlčany
13:00; od 11:00 konzultace
o glykemii, krevním tlaku
a cholesterolu
 Sedlčany – Česká spořitelna
28. 3. Jarní jarmark
výrobků žáků 4. A
jarmark výrobků žáků z 2.
ZŠ Propojení; 14:00

 Vysoký Chlumec – hřiště
24. 3. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Kosova Hora; 15:00

 Sedlčany – knihovna
21., 28. 3. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00

 Kamýk nad Vltavou
30., 31. 3. Velikonoční
hrkačky
velikonoční tradice

 Počepice – hřiště
25. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ
Krásná Hora; 15:00
1. 4. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ Vlta-

 Sedlčany – hvězdárna
23., 30. 3. Pozorovací
program
17:00–20:00

 Sedlčany – nám. T. G. M.
31. 3. Sedlčanské farmářské trhy
8:00–12:00

 Sedlčany – muzeum
23., 24. 3. Dny lidových
řemesel v čase předvelikonočním
9. ročník Dnů řemesel s velikonoční tématikou; 9:00

 Osečany – Drahoušek
31. 3. Otevření rozhledny
Drahoušek na sezónu
2018
hraje country kapela
Franta Tomášek a přátelé,
občerstvení; 14:00

Seanův čas se krátí

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
27. 3. Večer hudby a poezie
účinkují Petra Špalková,

Rumola – Draci; 20:25
23. 3. Hokejové utkání
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 18:30
HC Hrádek – Novit Neveklov; 20:25
24. 3. Hokejové utkání
Domino – Dublovice; 16:00
24. 3. Karneval školičky
bruslení
9:00
25. 3., 1. 4. Veřejné bruslení
14:00–16:00

www.sedlcansky-kraj.cz

votech, přesto aktivisté
z pařížské pobočky hnutí
ACT UP bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi
farmaceutických ﬁrem.
Nováček Nathan se seznamuje s radikálem hnutí Seanem, jehož politický
boj je zároveň bojem o život. Sean je HIV pozitivní
a jeho čas se krátí… -red-

 Heřmaničky
24. 3. Maškarní karneval
pro děti
 Ješetice
25. 3. Dětský karneval
hry, tancování, malovací
koutek; 14:00
 Sedlčany – kult. dům

 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.

van Hříměždice; 16:00
 Jesenice – hřiště
25. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Nový Knín B; 15:00
 Sedlčany – kult. dům
31. 3. Pro velikonoční
vajíčko
38. ročník pochodu, 12 km
trasa s vlastním odvozem
z Chlumu; 9:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
31. 3. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Sokol Drahlín; 16:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště

Keltský telegraf zaplní
krajinu symbolickým
světlem
REGION Keltové obýva-

li ve starověku velkou
část Evropy, vznikla tak
rozsáhlá kulturní oblast
s čilou komunikací a sdílením informací mezi jednotlivými kmeny. Od roku
2010 s příchodem jara přichází i novodobá tradice
takzvaného Keltského
telegrafu, který zapálením ohňů na kopcích
protne celou zemi a sym-

bolizuje propojení Keltů.
V regionu budou v sobotu 24. března večer
v rámci Keltského telegrafu
zapáleny ohně na vrchu
Obraženka (577 m n/m)
jižně od Voračic, na vrchu
Libešov (416 m n/m) u silnice mezi Dublovicemi a Křepenicemi, na vrchu Pačíska
(504 m n/m) nad Libíní
a na vrchu Hodětín (572 m
n/m) u Kuníčka.
-red-

KULTURA

www.sedlcansky-kraj.cz
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Záběry v přírodě, které budou součástí hry Lotrando
a Zubejda, vyžadovaly velké nasazení herců
SEDLČANY Ještě dříve, než uvede

na domácí scéně spolek sedlčanských divadelních ochotníků svoji
nově nastudovanou hru Taková
normální rodinka pod režijním vedením Richarda Otradovce, v kulturním domě bude držet stejnou
taktovku jeho kolegyně Renata Holoubková. Režisérka již v prvních
dnech tohoto roku začala s ochotnickým souborem zkoušet známou
pohádku Lotrando a Zubejda.
Děj představení vychází ze
dvou příběhů Karla Čapka, Druhé
loupežnické pohádky a Velké pohádky doktorské z knihy Devatero
pohádek. Diváci se mohou těšit
nejenom na známé sedlčanské
ochotnické tváře, ale také na živou hudbu, tanečnice z tanečního
klubu Slimka a spoustu šikovných
dětí. „Přípravy na hru byly skutečně
dlouhé,“ uvedla režisérka Renata
Holoubková. „Nejprve jsem oslovila Štěpána Hrbka, který rozepsal
noty pro jednotlivé hudební nástroje. Monika Podrázká se ujala dirigentské taktovky a nacvičila hudební doprovody s muzikanty. Zkoušky
s hudebníky začaly již na podzim.“
Na přelomu září a října se také
natáčely projekce v přírodě, které
jsou součástí představení. Některé
záběry vyžadovaly velké nasazení
herců, především pokud se týká
jízdy na koni. Všechno ale zvládli pod vedením Aleny Novotné
z Radíče. Hodně práce si vyžádalo

i „oběšení“ Slávy Blocha. Kameraman Ondřej Kymla, který studuje
tento obor v Písku, měl velkou

ke kterému jsme přivázali Slávka.
Na natáčení jsme měli jediný den,
protože kameraman je dost zane-

Režisérka Renata Holoubková v obležení „zlých“ loupežníků. Foto: Kamil Novotný

trpělivost, a tak se vše podařilo
natočit bez jediného úrazu. „Místo
na natáčení jsme hledali dlouho,“
připomněla režisérka. „S Jirkou
Bosákem jsme objížděli lesy kolem
Sedlčan a zalíbilo se nám místo
u Osečan, z něhož je vidět zámek.
Chtěli jsme natočit příjezd Lotranda
do kláštera. Nakonec jsme natáčeli v lese u Kňovic, protože to bylo
blízko místa, kde je ustájený kůň.
Dalo práci vybrat i správný strom,

prázdněn. Navíc jsme neměli dobré
počasí. Pršelo a byla zima. Zažili
jsme natáčení se vším všudy. I catering byl, a to v kufru. Vezli jsme
s sebou také hodně rekvizit. Mimo
jiné kostýmy, peřinu a žebřík. Teď
se už všichni těšíme na zpracování
a konečný výsledek.“
Na pódiu se herci i všichni
ostatní, kteří se podílejí na představení, scházejí od ledna a podle
slov režisérky jsou zkoušky ná-

ročné. Není divu, vždyť účinkujících je kolem sedmdesáti. Všichni
mají plné ruce s přípravou. Scénu
chystá Jiří Bosák, Miloslava Kelichová s Janou Smrtovou mají
na starosti kostýmy, a některé
z nich bylo potřeba nově ušít.
Této práce se zhostila šikovná
švadlena Hana Kubištová. O zvuk
se stará Roman Bouček.
„Velmi si vážím toho, že i v této
uspěchané době se najdou lidé, kteří dokáží dělat něco pro radost, a to
nezištně, i když jim to zabere spoustu času a mnohdy i starostí,“ řekla
Renata Holoubková a dodala, že
s novým divadelním představením
se ochotníci rozhodli podporovat
nevidomé a věnovat jednu korunu
z každé prodané vstupenky středisku Dědina, které pomáhá zrakově postiženým klientům integrovat
se do společnosti. „Pobytové rehabilitační a rekvaliﬁkační středisko pro nevidomé Dědina je jediné
svého druhu v České republice.
Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat
kurzy sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny, na které navazuje rekvaliﬁkace s následným
pracovním uplatněním,“ uzavřela
Renata Holoubková. Divadelní hru
Lotrando a Zubejda uvedou sedlčanští ochotníci v kulturním domě
ve druhé polovině dubna a sehrají
celkem šest představení.
David Myslikovjan

Taková normální rodinka
premiérově v Obecním domě
PETROVICE V nedělním

podvečer u 18. března
uvedl Spolek divadelních
ochotníků ze Sedlčan

v Obecním domě hru Fan
Vavřincové Taková normální rodinka v režii Richarda
Otradovce. Starosta Petro-

vic Petr Štěpánek v úvodním slově poznamenal, že
představení je výjimečné
i tím, že se premiéra po-

Ochotníci ze Sedlčan doháněli mnohé diváky k slzám smíchu. Foto: Jana Motrincová

prvé v historii hostujícího
souboru nekonala v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech.

Hodinu trvající divadelně zpracovanou hru známého televizního seriálu
při její premiéře navštívilo
ke stovce platících diváků.
Komedie o čtyřech generacích žijících v jednom
domě, o nichž se rozhodně nedá říct, že jsou úplně
„normální“, vystihla naprosto přesně jedna z účinkujících hereček: „My nejsme normální rodina!“
Představení plné smíchu si na závěr vysloužilo
několik děkovaček, kdy
nadšené publikum vrátilo
herce na podium hned pětkrát.
Jana Motrincová

SPORT
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Chce to se urvat a dát si nějaký cíl, říká Petr Čihák
OHRADA Při svém třetím
startu v legendárním běhu
na lyžích klasickou technikou – Jizerské padesátce – se letos Petr Čihák
z Ohrady u Obděnic umístil na pěkném 1 754. místě
ze 4 551 závodníků. Oproti loňsku se o půl hodiny
zlepšil.
První březnovou neděli
ale Petr absolvoval ještě
mnohem náročnější sportovní událost – 94. ročník
Vasova běhu na lyžích
ve středním Švédsku. Z celého světa absolvovalo
90 km dlouhou trasu téměř
16 000 lyžařů. V těžkém závodě získal 7 630. místo.
Co vás přivedlo k závodění na běžkách?
Poprvé jsem se na běžky postavil velmi dlouho,
až někdy ve svých pětatřiceti letech. Nadchl mě ten
komplexní pohyb celého
těla při klasickém lyžování. A také jízda zasněženou
krajinou je něco, co se mi
neomrzí. K účasti na závodech jsem se dostal přes
kamaráda z práce, který
mě a mé spolupracovníky z podniku STROS, kde
jsem zaměstnán, vyhecoval před třemi lety na Jizerskou padesátku.
Co obnášel váš trénink na dlouhé vytrva-

lostní běhy na lyžích?
V listopadu a prosinci
jsem běhal třikrát týdně
deset kilometrů. V lednu a únoru jsem to ještě
prokládal návštěvou posilovny u Petra Vaniše. Je
to velice časově náročné,
ale strach z neznámého mě donutil. Naštěstí
od prosince byl na Šumavě sníh, takže jsem skoro
každý víkend byl na běžkách. Letos jsem ve stopě
najezdil přes šest set kilometrů. Myslel jsem si, že
takovýto závod je hlavně
o kondičce. Měl jsem štěstí, že jsem ve Švédsku bydlel se zkušeným závodníkem, který mi hodně
poradil. Dobrá příprava
skluznice je vždy důležitá a u takového rovinatého závodu dvojnásob.
Rozhodující je i počasí.
Dále je nutné se dobře
psychicky nabudit a věřit
si. Nyní bych to viděl, že
čtyřicet procent dělá kondička, třicet procent lyže
a třicet procent hlava.
Měl jste během Vasova
běhu nějakou krizi?
Nikdy jsem nejel více
jak padesát kilometrů, tak
jsem nevěděl, jak jet rychle, aby mi vystačily síly až
do konce. Zhruba v polovině trasy jsem se cítil velice

dobře, proto jsem přidal
na rychlosti a asi deset
kilometrů jsem neustále

slabými bateriemi. Naštěstí
po dvou kilometrech byla
občerstvovací stanice, kde

Petr Čihák z Ohrady absolvoval legendární Vasův běh na lyžích.

předjížděl. Časté přeskakování z jedné stopy do druhé stojí ale dost sil. Na šedesátém kilometru, kdy už
jsem jel v klidu s okolními
závodníky, na mě najednou přišla slabost. Měl
jsem pocit, že nemůžu
ovládat ruce a nohy. Pokračoval jsem jako robot se

mě tento stav po doplnění
tekutin a krátkém oddechu
přešel a mohl jsem v pohodě pokračovat.
Jizerská padesátka
a Vasův běh. Který závod
byl složitější a v čem?
Každý je úplně jiný. Jizerská padesátka je hodně kopcovitá, Vasův běh

je převážně rovina, i když
jiná, než jsme zvyklí. Po každém půl kilometru až kilometru je malý kopeček
od deseti do dvaceti metrů,
něco jako písečná duna.
Zde již nebyly stopy a vybíhalo se to stromečkem.
Nikdy by mne nenapadlo,
že na rovinatém Vasově
běhu se tak hodně našlapu
stromečkem. Vasův běh je
určitě náročnější a to nejen
fyzicky, ale i po psychické
stránce. První dva kilometry, kdy se závodní trať
zužuje a jde se do kopce,
musíte mít i štěstí, že vám
nikdo nezláme hůlky nebo
běžky, viděl jsem to tam
mockrát.
Věnujete se i jiným
sportům?
Občas jezdím do práce
do Sedlčan na kole. Rekreačně hraji každý čtvrtek
fotbal v Nechvalicích a hraju sedlčanskou hokejovou
ligu za Petrovickou Rumolu. Zde jsem spíš do počtu,
ale je tu výborná parta.
Jak ovládnout vůli, aby
člověk se sportem vůbec
začal a vydržel makat?
Právě začít je asi to
nejtěžší. Ideální je přidat
se k dobré partě. Vydržet
makat při tréninku, to chce
se urvat a dát si nějaký cíl.
Jana Motrincová

Z prvních letošních závodů
přivezly dívky ze Dvojky
cenné medaile
OLOMOUC/PRAHA První

Na snímku děvčata z maxitýmu 12–14 let, která vyhrála stříbrnou medaili.

kolo soutěže České gymnastické federace v gymnastickém aerobiku – ligy
Mistry s Mistry – se uskutečnilo o uplynulém víkendu v Olomouci. Sedlčanskou Dvojku odjelo
reprezentovat bezmála
třicet závodnic s jednadvaceti choreograﬁemi.
Bouřlivou atmosféru
prvních závodů děti ustály
velmi dobře a v celorepublikové konkurenci více než
pěti set závodníků se neztratily. Mezi nejmladšími
závodnicemi ve věku 6–8
let excelovala Lucinka Křivská. Podařilo se jí zvítězit.
Na medailových pozicích
se dále umístily maxitýmy

kategorie 12–14 let (stříbro,
bronz), Kateřina Kadlecová
v kategorii 12–14 let (stříbro), Michaela Zelenková
v kategorii 15 a více let (stříbro), dvojice Kadlecová,
Zelenková v kategorii 15
a více let (zlato) a sportovní tým 15 a více let (zlato).
Tři sedlčanské závodnice se zúčastnily v neděli
18. března závodu II. výkonnostní třídy ve sportovním
aerobiku organizace Fisaf
v Praze. Jak dvojice Karolína a Kateřina Jíchovy, tak
Denisa Machovcová mezi
jednotlivkyněmi, všechny
v kategorii 14–16 let, dokázaly nechat soupeřky
za sebou a zvítězit ve svých
kategoriích.
-kf-
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Hokejisté Genemusic porazili první
Štětkovice, v tabulce je ale nepřeskočili
SEDLČANY Na zimním stadionu v sobotu 24. března
skončí druhá část třináctého ročníku dlouhodobé
pohárové soutěže amatérských hokejistů. Znamená
to, že v první lize, která
má sedm účastníků, se
všichni navzájem utkali
třikrát. Ve druhé až čtvrté lize, v nichž hraje šest
mužstev, se vzájemně potkaly týmy dokonce čtyřikrát. Příští týden už čeká
na všechny postupující
play off.
V době naší uzávěrky
většině mužstev zbývalo odehrát jediný zápas
a některá z nich už měla
ve druhé fázi turnaje
hotovo. Mezi tyto týmy
patří Genemusic z Benešovska, který se v šlágru
uplynulého týdne utkal
se štětkovickou Starou
gardou. Hokejisté Štětko-

vic ve svých předchozích
šestnácti zápasech pouze
jednou ztratili oba body,
a zdálo se, že jsou jednoznačnými favority na zisk
trofeje. Tentokrát ale bylo
vše jinak. Dlouho to vypadalo, že duel nepozná
vítěze, po dvou třetinách
svítil na tabuli výsledek
3:3, jenomže potom se hokejisté Genemusic dostali
do trháku a zvítězili naprosto přesvědčivě. Pro
štětkovické hokejisty to
ale zase tak moc nemusí
znamenat, protože zůstali v čele tabulky, a navíc
mají ještě jedno utkání
k dobru. Větší hrozbou
v končící druhé části soutěže pro Štětkovice můžou být zvírotičtí chlapci
od vody, protože ti mají
před sebou také ještě jeden zápas a jsou jen o dva
body chudší. Zvírotice

se v poslední době rozstřílely a navíc ve dvou
utkáních, odehraných
uprostřed měsíce, inkasovaly pouze jeden gól.
Ještě více se činili střelci týmu AHC Nový Knín,
kteří minulý týden zatížili
konta soupeřových brankářů jednadvaceti brankami, přičemž jejich gólman
inkasoval jenom dvakrát.
Tato dvě vítězství vynesla tým na konečné druhé
místo druholigové tabulky ve druhé fázi soutěže.
O tuto příčku se mužstvo
AHC utkalo s Vršovicemi, už po první části hry
vedlo 8:1 a ve zbývajících
dvou třetinách už jenom
náskok mírně navyšovalo.
Výsledky – 1. liga:
Chlum – Zvírotice 1:7,
Zvírotice – Křepenice 6:0,
Příčovy – Chlum 5:3, Štětkovice – Genemusic 3:8.

První Štětkovice mají třicet bodů a vedou o dva
body před druhým týmem
Genemusic i třetími Zvíroticemi. Poslední sedmé už
zůstanou Votice, které vybojovaly čtyři body.
2. liga: AHC Nový Knín
– Olbramovice 9:1, Vršovice – AHC Nový Knín 1:12.
Jistým druholigovým vítězem druhé fáze turnaje
jsou Daleké Dušníky. Tento tým má na svém kontě
dvacet čtyři bodů a odehraje ještě jeden zápas. Už
splněno mají mužstva AHC
Nový Knín na druhém
místě a Vršovic na třetím.
Obě vybojovala třiadvacet
bodů. Poslední šesté Kňovice jich mají šest a ještě
je mohou rozmnožit.
3. liga: Minulý týden
jsme nezaznamenali ani
jeden třetiligový výsledek.
Téměř všechny týmy če-

kal ještě jeden duel, ale již
jistým vítězem byla rezerva Štětkovic, která zatím
získala pětadvacet bodů.
O druhém místě v tabulce
ještě rozhodnuto nebylo,
ale největší šanci na jeho
udržení měli novoknínští
Ševci s dvaadvaceti body.
Poslední sedmí Medvědi
měli bodů dvanáct.
4. liga: Neveklov –
Rumola 4:4, Draci – Kosova Hora 4:7, Rybníkáři
– Hrádek 2:2, Hrádek –
Rumola 1:2. Všechna mužstva čtvrté ligy čeká před
play off ještě jeden zápas.
Tučňáci před touto várkou
utkání mají dvacet devět
bodů, o pět bodů zpět je
druhý Neveklov a o šest
třetí Rumola. Poslední
šestí Rybníkáři si polepšili o bod a nyní jich mají
ve své sbírce sedm.
David Myslikovjan

Tatran držel krok jen první poločas
FK Spartak Soběslav
– TJ Tatran Sedlčany
4:2 (1:2)
Před týdnem měl
sedlčanský Tatran v 16. kole
první utkání jara fotbalové divize A hrát doma proti Klatovům.
Utkání však muselo být kvůli
nezpůsobilému terénu odloženo
na 4. dubna. A tak první divizní
zápas odehrál Tatran minulou
sobotu 17. března se Spartakem
Soběslav na jeho hřišti.

SOBĚSLAV

Pěkná hra přinesla
dva góly
Počasí bylo velmi špatné,
stejně jako hrací plocha zejména ve druhém poločase. Hned
v první minutě musel velkou
šanci domácího celku uhasit
včasným odkopem Lukáš Brotánek. Ve 12. minutě se šikovně
zbavil obránců Michael Dvořák,
přihrál na Petra Haase, který
si nestačil srovnat střeleckou
mušku a pálil nepřesně. Petra to
však nemuselo mrzet. Za pár minut pádil sám na brankáře Martina Kuníka, který jeho první
střelu vyrazil, ale na dorážku už
byl krátký – 0:1. Soběslav vyrov-

nala po půl hodině hry. Na centrovaný balón špatně zareagoval
brankář Tomáš Glogar, podběhl
ho, míč se dostal na hlavu Tomáše Mazoucha, který ho bez problémů dostal do sítě – 1:1. Ve 38.
minutě si vzali hosté vedení
zpět. Lukáš Brotánek vypálil
dalekonosnou ránu na brankáře
Kuníka, kterému v sychravém
počasí rozpálila rukavice natolik, že ji pouze vyrazil před
sebe. Michal Kdolský pohotovou dorážkou určil výsledek
úvodního poločasu – 1:2.

Špatný terén odvál
naději na body
Druhý poločas začal šancí
Dominika Němce, který hledal
před brankou volného Luboše
Soldáta. Bohužel míč před ním
i díky vrstvě sněhu změnil směr
a zhatil tím radost z možné třetí
branky. Za pár okamžiků si podobnou akci Dominik zopakoval
– tentokrát ale zakončoval – překonal vybíhajícího brankáře domácích, ale míč skončil jen těsně
vedle pravé tyče. V 58. minutě
vyrovnal skóre domácí Filip Vaněk a rozjel tak ofenzivní tlak
Soběslavi. Dvě velké šance ještě

brankář Tomáš Glogar výborně
zneškodnil, ale na tu třetí už byl
krátký. V 68. minutě po skrumáži
před brankou se nejlépe zorientoval Michal Hromada a dostal
svůj tým poprvé v utkání do vedení – 3:2. Do konce zápasu vidělo 150 diváků ještě jednu branku, když se v 82. minutě prosadil
soběslavský Martin Dvořák – 4:2.

Ohlasy po utkání
Luboš Soldát: „První půle
z naší strany byla vcelku dobrá,
drželi jsme balón a kontrolovali
hru. Naše aktivita vedla k vedoucí brance, měli jsme i další šance,
jenže jsme je neproměnili a naopak soupeř srovnal z centrovaného míče. Před přestávkou jsme
ještě dokázali skórovat. Ve dru-

hém poločase se hřiště proměnilo
v něco, na čem se fotbal už moc
hrát nedal. Nám to nevyhovovalo, soupeři naopak ano. Zápas
se změnil na nakopávání míčů.
Na těžkém terénu jsme v osobních soubojích byli slabší, což
vedlo k inkasování dalších tří
gólů a výsledné porážce.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný, Vystyd, Brotánek, Lípa,
Kdolský, Kvěch (73. Hájek),
Dvořák (85. Krůta), Soldát, Haas,
Němec.
Tatran je v tabulce na osmém
místě s 25 body a skóre 30:30.
O připsání prvních letošních
bodů do tabulky bude bojovat
v neděli 25. března od 15 hodin
doma proti Rakovníku.
David Štverák

Rozhledna Drahoušek

Osečany
Slavnostní otevření rozhledny
31. března od 14 hodin (u rozhledny)
vystoupení country kapely, občerstvení zajištěno
Otevírací doba:
od dubna do června každý víkend a svátky od 1000 do 1700
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Jednou budem dál...

Studenti versus Zeman

Je to optimistická, jednoduchá, veselá píseň, známá
v provedení skupiny Spirituál kvintet. Nemá mnoho
slov, ale přesto dává naději.
Na pokrok v myšlení, na klid
a mír, i přátelskou snahu jít
společně stále k plnění našich dobrých přání.
A co nyní naši bratři Slováci? Půjdou dál dobře? Premiér Fico (pár dní bývalý)
stále hrnul před sebou problémy, podezření z korupce,
mluvilo se o prorůstání zločinnosti do nejvyšších pater
politiků. Měl v sobě zřejmě
pocit nepostižitelnosti ještě
z doby vlády jedné strany,
jeho sociální demokracie
Směr. Už to, že chtěl být
prezidentem a byl zvolen
neznámý kandidát Kiska,
byl jasný signál. Vyložil si
to zřejmě tak, že by Slováci
neradi přišli o Fica v křesle
předsedy vlády. Po vraždě
mladého investigativního
novináře a jeho snoubenky
už zřejmě přetekl pohár –
Ficova vláda tomu chlapci
odmítla poskytnout ochranu, když měl jasné signály
ohrožení.
V ulicích se objevily naštvané masy lidí, s nimiž
nemohl Fico počítat, protože svoje kritiky ignoroval.
Podobně jako náš prezident (nevím kdo dříve) měl
v představě jen tu svou bratislavskou kavárnu, jako pár
odpůrců. Pár jakýchsi neúspěšných, zahořklých kavárenských povalečů, kteří
nikoho nemají rádi, protože
ničeho nedosáhli a nezaslouží si nic, než je ignorovat.
Omyl. Možná někdo vyšel
z nějaké kavárny, ale ohromné množství vyšlo z hospod,
kanceláří, podniků, škol, atd.
Počet demonstrantů v pátek
na Slovensku prý vyrovnal
demonstrace z roku 1989.
Je to inspirace pro naši
občanskou hladinu nálady,
že se zase jednou tak zvlnila?
Asi ani inspiraci nepotřebovala. A také při těch demon-

stracích nejde jen o pár kavárenských povalečů. Ani to
nejsou žádní neúspěšní a zahořklí trapní neumětelové.
Mnoho těch lidí je ve svém
oboru daleko úspěšnějších
poctivou prací, než nafoukaný Zeman od roku 1989
dodnes v politice. Jistě, je
úspěchem vyhrát volby,
stát se premiérem a po delší
době i prezidentem. Jenže
před každým tím úspěchem
se odehrávalo leccos, co poctivým inteligentním lidem
tedy sakramentsky nevonělo. A to se asi podobně jako
na Slovensku nahromadilo,
že pohár začíná přetékat.
Stále nemáme vládu s důvěrou, přestože bylo ANO
po úspěchu v očekávání, jak
budou ti trpaslíci stát frontu,
se zájmem být s ním ve vládě. Můžeme si klást otázku,
jestli byl ten fakt, že Babiš
jde do politiky a nepotřebuje peníze, natolik důležitý
pro tolik voličů. Nebo že by
každý dotyčný volič chtěl
stát jako fabriku? Je známo,
že šli do politiky inteligentní
lidé, kteří měli ve svém oboru úspěchy a také větší platy,
než v parlamentu. A jak to
u nás chodí? „Ten je ňákej
chytrej.“ Tak pomluvit ho,
znemožnit. Přece nám tady
nebude přerůstat přes hlavu! K naší škodě se většinou
otráveni vzdávají a jdou si
zase za svým osobním prospěchem.
Budeme jednou dál?
Mám pocit, že se toho nedožiji, že ani ty demonstrace zatím nemohou poslat
na Hrad dobrého prezidenta, který se nebude paktovat
s nesolidními čínskými ﬁrmami, ani s nebezpečným
Putinem, že budeme mít
vládu s programem nesmírně potřebných reforem, že
budou mít ministři čistý
štít a nebudou prapodivně
makat, ale nejdříve logicky
myslet a přátelsky spolupracovat. Pak snad budem dál...
Vladimír Roškot

Studenti z více než 300 škol
minulý týden vystoupili proti chování Miloše Zemana.
A k nim se přidávají umělci.
Stejně jako před téměř třiceti roky. Na první pohled se
to zdá zbytečné. Prezident
se svými věrnými na Hradě oslavuje, že dalších pět
let patří tato země jim. Ale
rezignovat na celou tu dobu
a říkat si, že rozhodovat se
bude až v roce 2023, by byla
chyba.
Například díky demonstracím není šéfem GIBSu
mlátička Ondráček. Jak říká
jeho maminka na sametovou
revoluci: „Prahu jsme měli
nechat oplotit a vychcípat.“

Jistě moc milá paní. My jsme
pro Zdeňka Ondráčka beztak demokratická žumpa,
vice versa Ondráček je zřejmě představitel nedemokratického ráje.
A jsme zase před rokem
1989, kdy ti „šťastnější“ z nás
ho mohli na vlastní kůži zažít. Byla to doba, kdy lidé,
jako Jiří Ovčáček svým univerzálním nadšením a osobností mělkou jako moře
v Bibione, dosahovali vysokých svazáckých a stranických pozic. No, a podívejme,
i dnes se díky těmto osvědčeným předpokladům může
stát takový tajtrlík mluvčím
prvního muže státu.

Dle těsného výsledku
posledních voleb je zřejmé,
že ty další by současný prezident už neměl šanci obhájit. Pět ročníků mladých lidí
naředí přirozeně se zmenšující tradiční Zemanův
elektorát. Průměrný český
člověk si Miloše Zemana
zvolil prezidentem, neprůměrní z pravého spektra
Gaussova rozdělení pak
musejí najít sílu reagovat
na excesy hradní suity, které překročí únosnou mez.
A těší mě, že po inauguračním projevu se vydáním komentáře svého Institutu neudržel už ani Václav Klaus.
Bohumil Voháňka

ZAMYŠLENÍ

Nesouhlasím s videorozhodčím
ve fotbale
Novinkou v jednom z nejoblíbenějších národních sportů
je zavedení videorozhodčího. Z hokeje tento princip
známe, používá se u sporných branek.
Jenže fotbaloví bossové
tuto novinku ve svém sportu pojali velmi široce. Krom
sporných gólů se zkoumají
ofsajdy, na které jinak dohlíží minimálně dva rozhodčí
s praporkem a někdy zasáhne i sudí hlavní. Dále se
chytrá technika využívá při
nařízení pokutového kopu,
nebo v situaci, kdy chce
hlavní rozhodčí udělit červenou kartu. Někdy i při faulech, které si zasluhují kartu
žlutou, ovšem rozhodčí neví
přesně, kterému hráči má
náležet. Inu, jde a podívá
se na obrazovku. Hru to
kouskuje a navíc to přináší
do sportu zásah techniky.
Sport, byť profesionální,
je krásný tím, že v něm hraje roli štěstí, náhoda. A najednou zasáhne kamera a je
po osudových momentech.
Dle teorie pravděpodobnosti je evidentní, že náhoda,

štěstíčko či známá boží ruka
pomůže v průměru každému
týmu asi tolikrát, kolikrát mu
zároveň v jiných zápasech
uškodí. Takže si v globálu
nemá nikdo nač stěžovat.
Prostě ač některé momenty
byly sporné, sport už je takový. Tedy byl. Než jsme se rozhodli chyby českých sudí vymazat z povrchu zemského,
a to i přesto, že jejich výkony
se v posledních letech zlepšily a jsou to navíc slušně placení profesionálové. Jakmile
ovšem i sudí Karel Královec
při slavném pražském derby
žádá o pomoc video čtyřikrát
za zápas, je to dle mého názoru moc. Nejlepší rozhodčí
za posledních deset let, kterého tato země má, a který
píská i zápasy Ligy mistrů, se
musí čtyřikrát jít přesvědčit
o své pravdě. Smutné. A myslím, že i zbytečné. Je to přece sport, není to geometrie či
jaderná fyzika. U jiného zápasu bylo zásahů počítačové
techniky ještě více – dokonce
sedm. Prostě si rozhodčí kryje záda a raději se jde podívat na každou situaci, která
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by mohla být označená jako
sporná. Doufá, že tak nebude čelit kritice, vymluví se
na techniku.
V hokeji, který je dynamický, je branka malá, puk ještě
menší a nával před svatyní
obrovský. Situace v brankovišti je často nejistá, nepřehledná, není vidět ze žádného
úhlu. Ani v hokeji však tak
často videopomoc nepotřebují. Prostě je tam trojice lidí
v prouhovaných úborech,
která se rozhodne ve vteřině
a podle nejlepšího svědomí.
Tak to má být. Technika
mi ve fotbale vadí. Není tak
dynamický, všude je vidět
dostatečně, rozhodčí si jen
musí zajistit správný úhel. Je
to stejné, jako když rozhodčí
v hokeji vyskočí na branku
a sleduje vše z vrchu. A nepotřebuje kameru navíc.
Fotbaloví rozhodčí kvůli
technice zleniví a budou
na pomoc moderního zařízení spoléhat. Hře ku škodě.
Ale možná to byla pro nějakou spřízněnou ﬁrmu dobrá
zakázka, tak co bych chtěl.
Tomáš Vašíček

