Reklama v Kraji
již od 10 Kč/cm2
(bez DPH)
Tel.: 774 822 213
Číslo 17/Ročník 29

2/5/2018

www.sedlcansky-kraj.cz

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Mlíkařina je
prostě nádherná,
říká generální
ředitel Laktosu
Petr Morava
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Mlékárenský prů-

mysl momentálně hýbe
regionem. Zatímco nad
mlékárnou v Sedlčanech
se stahují mračna, v Krásné Hoře v minulém roce
vyrostla nová provozovna
ﬁrmy Laktos a ta stávající právě prochází rekonstrukcí, aby bylo možné
navýšit výrobu.
Podle slov generálního ředitele Petra Moravy není Laktos klasická mlékárna: „V loňském roce oslavila společnost
Laktos osmdesát let. Určitě
patříme k úspěšným společnostem a na trhu s mléčnými
komoditami i k těm nejvýznamnějším. Začátkem devadesátých let se připravil pri-

vatizační projekt, od státu se
odkoupily značky jako třeba
Laktos, Imperial, Jovokoktejl,

Recesní prvomájový průvod prošel Obděnicemi. Více na straně 3. Foto: Jana Motrincová

Generální ředitel
Petr Morava

Smetánek, Laktosan. I v devadesátých letech se Laktos
hlavně zabýval exportem sušeného mléka, másla a sýrů.
Po roce 2000 se začal rozvíjet
i vnitřní obchod, import, kdy
Pokračování na straně 4

Na mapě města
Další
dosud chybí Králova
skupina
i Krčínova
dealerů
„Rada města podmínkou toho, aby mohli
doporučila na svém posled- úředníci přidělit jednotlidrog
ním zasedání zastupitelům, vým domům čísla popisná,“
schválili návrhy názvů informoval místostarosta
dopadena aby
nových ulic, které vznik- Miroslav Hölzel.
SEDLČANY

Nepoučitelný je 43letý
muž, kterého vloni propustili z vězení, kde si odpykával trest za drogovou
trestnou činnost. Od července minulého roku až
do současné doby opět
vyráběl a následně prodával pervitin na Příbramsku
a Táborsku, zejména pak
na Sedlčansku.
„Dotyčný nikde nepracuje a prodej drog byl pro
něho zdrojem příjmu. Věci
na výrobu metamfetaminu
mu pomáhali shánět jeho tři
kumpáni, dva dvaadvacetiletí mladíci a dvaatřicetiletá
žena. V tomto týdnu povedené čtveřici kriminalisté
sdělili obvinění z trestného
činu nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. Nejstaršímu z pachatelů hrozí až desetiletý
Pokračování na straně 2

nou při výstavbě rodinných
domků za Háječkem, což je

N á z v y n ov ý c h u l i c
Pokračování na straně 2
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Další skupina dealerů
drog dopadena
Dokončení ze strany 1

pobyt za mřížemi, ostatním
jeden rok až pět let odnětí
svobody,“ informovala příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová.
To ovšem není jediný
ú sp ě c h p ř í b ra m sk ý c h

policistů. Již v minulém
týdnu začali trestně stíhat jiné drogové dealery.
Trojice mužů pervitin prodávala téměř rok na Příbramsku a na Praze-západ – také s cílem získat
peníze.
-red-

Na mapě města
dosud chybí Králova
i Krčínova
Dokončení ze strany 1

navrhl sedlčanský učitel
a ředitel 2. ZŠ Propojení
Jaroslav Nádvorník.
Odbočka z Havlíčkovy
ulice na Příčovy se bude
jmenovat Příčovská.
Přímo v areálu Háječku vznikne ulice Manželů Rebcových, z důvodu
praktického použití však
radní dávají přednost zkrácenému názvu Rebcova.
Augustin a Božena Rebcovi pocházeli ze Sedlčan,
Augustin vyrostl ve známé
nožířské rodině. V době 2.
světové války se oba manželé zapojili do činnosti odboje, za heydrichiády byli
zatčeni a popraveni v koncentračním táboře.
Z Rebcovy ulice povede
odbočka ke hřbitovu pod
názvem ulice Amerických
letců na počest posádky
amerického bombardéru
sestřeleného v dubnu 1945
nad Hradišťkem.
Další ulice se bude
jmenovat Balabánova. Josef Balabán se nenarodil
v Sedlčanech, ale několik
let ve městě a v okolí pobý-

val. Působil jako legionář,
posléze odbojář, člen odbojové skupiny Tři králové. Po zatčení i přes kruté
mučení neprozradil jména svých spolubojovníků
a byl popraven.
Podél Příčovské pove d e u l i c e Pe š a t ov a .
Jaroslav Pešata se narodil v severočeském Duchcově, ale po obsazení
pohraničí se přestěhoval
do Sedlčan. Působil tu
jako učitel a činovník Sokola. V době protifašistického odboje se zapojil
do činnosti partyzánské
brigády Táborité. Po válce se vrátil do Duchcova
k práci učitele na gymnáziu. V 50. letech ho komunisté obvinili z protistátní
činnosti a umučili v pankrácké věznici.
Na mapě města však
dosud chybí ulice pojmenované na počest známého sedlčanského občana
a válečného pilota Royal
Air Force Bohumila Krále
nebo slavného rybníkáře
Jakuba Krčína.
Jindra Votrubová

Zájemci dostanou
domácí kompostéry
SEDLEC-PRČICE Dotační
peníze ze Státního fondu
životního prostředí zajistí
Sedlci-Prčici další domácí kompostéry a kontejnery na textil. Nabídky
předložily tři společnosti,
z nichž výběrová komise
vybrala ﬁrmu, která domácí kompostéry a kontejnery na textil městu
dodá do poloviny června

celkem za 438 405 korun
bez DPH.
„V tuto chvíli na základě
loňské výzvy občanům evidujeme 100 žádostí o kompostér. Kompostérů budeme
mít 150, proto uveřejníme
v městských novinách další
výzvu,“ uvedla sedlecko-prčická starostka Miroslava Jeřábková.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Na Ciheláku
přibudou lavičky
SEDLČANY Po mnoha letech
dohadů se Cihelný vrch
stává městským parkem.
Ke hvězdárně už vede několik zpevněných přístupových cest a kromě parku a je-

kmenů s pěkným výhledem
na město a velkou mýtinou
uprostřed. Ta by měla sloužit jako hrací loučka hlavně
místním školákům.
Na trasách však chybě-

rosta Miroslav Hölzel. Zatím tam lidé najdou pouze
jednu, a to na cestě s výhledem na Šiberák, a druhá,
která je téměř na rozpadnutí, se nachází na západním

jí pohodlné lavičky a odpadkových košů je taky
pomálu. „Klasické lavičky
s opěradly budeme ještě doplňovat,“ slibuje místosta-

okraji lesa s dalekými výhledy na kraj kolem Vltavy,
kde je příjemné posezení
hlavně odpoledne.
Jindra Votrubová

Hrací loučka na Cihelném vrchu

zírka ve spodní části vrchu,
o něž se zasloužil sedlčanský
zahradník Martin Čihula,
vzniklo o něco výše sezení
z ohoblovaných akátových

Hospodaření
technických služeb
za loňský rok
skončilo v plusu
S E D LČ A N Y S e d l č a n sk é

technické služby jsou obchodní společností, s níž
město spolupracuje při
údržbě komunikací a provozu hřbitova, úklidu ulic
a chodníků, odvozu odpadu a péči o městskou
zeleň, jako je sekání trávy,
kácení a sázení dřevin,
osazování dekorativních
nádob a zalévání.
Jednatelem společnosti je Jiří Daněk, který
na poslední schůzi městské rady předložil jejím

členům zprávu o činnosti
a výsledcích za minulý
rok. Ve ﬁrmě pracuje 43
zaměstnanců. „Výnosy
za loňský rok činily k 31.
prosinci 40 449 661 korun, náklady 40 437 778
korun. Hospodaření ﬁrmy
skončilo přebytkem ve výši
11 880 korun, čistý zisk
po zdanění je 4 223 korun,“ uvedl místostarosta
Miroslav Hölzel.
V rozpočtu města je
každoročně plánován objem ﬁnancí na jednotlivá

střediska, která se zabývají
činnostmi vztahujícími se
k pořádku a údržbě veřejných prostranství včetně
veřejného osvětlení, které
pak technické služby městu následně fakturují. Na letošek je to částka 8,38 mil.
korun, z toho na čištění se
počítá s 2,3 mil., na zimní
údržbu je rezervováno 1,6
mil., na péči o veřejnou
zeleň 2,8 mil., na veřejné
osvětlení 1,5 mil. a na provoz hřbitova 180 000 korun.
Jindra Votrubová
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V prvomájovém
průvodu pochodovali
i hokejisté
OBDĚNICE Prvomájový průvod, mávátka, transparenty,
kostýmy, alegorické vozy
v podobě traktorů a různě
vtipně upravených dalších
vozidel. To byl 1. květen odpoledne v Obděnicích.
Místní ženy, toho dne převlečeny do dresů hokejistů
z roku 1985, se začaly připravovat v hasičárně už chvilku
po obědě. Vše bylo třeba doladit. Jak se smíchem říkaly,
musíme jít na naše Mírové
náměstí aneb náves v Obděnicích řádně vypraveny.
Vendula Čiháková upřesnila:
„Každý rok vymýšlíme nové
kostýmy. Už jsme šly za pionýrky, dojičky, kadeřnice,

uklízečky – a letos jsme se
rozhodly jít za hokejisty. Průvod začali organizovat nadšenci z Bratříkovic a postupně se nabalovali další a další
účastníci. Letos zakládající
recesisté vyjeli již podevatenácté a Obděničtí se zapojili
podeváté. Za rok tedy čeká
obě vesnice jubilejní výprava.
Nevynechají žádnou vesnici
v okolí, zavítají i do Bratřejova, Skoupého, Vilasovy Lhoty
a dalších.“
Recesní prvomájový
pochod prošel celou obcí
a poté se začali účastníci rozcházet a rozjíždět
do svých domovů.
Jana Motrincová

O pečovatelské
služby
zažádalo vloni
třicet dva lidí
SEDLČANY Seniorský věk

nebo nepříznivý zdravotní
stav může přivést člověka
do situace, kdy potřebuje
pomoc úřadů.
„Na základě žádosti občana provádějí pracovníci
sociálního odboru šetření,
aby zjistili, v jakém rozsahu
žadatel pomoc potřebuje,“
říká místostarosta města
Miroslav Hölzel. Může se
jednat o donášku obědů,
pomoc při údržbě domácnosti nebo jiný způsob asistence. O tyto služby vloni
zažádalo 32 zájemců.
Třináct občanů podalo
také vloni žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. „Seznam čekatelů o přidělení
takové bytové jednotky vedeme na odboru majetku
městského úřadu,“ informuje místostarosta Hölzel a doplňuje, že většina
žadatelů chce být v evidenci zájemců o městské
ubytování s předstihem.
Po k u d v š a k n a s t a n e

u někoho akutní potřeba
přestěhování do domu
s pečovatelskou službou,
případ řeší městský úřad
okamžitě.
V domě s pečovatelskou službou se nachází 48
bytů, jejichž počet je podle
místostarosty pro potřeby
Sedlčanska dostačující.
Bydlí v nich ze dvou třetin
občané přímo ze Sedlčan,
třetinu nabízí město obcím
v regionu. Podmínkou pro
získání takového bydlení je
kromě důchodového věku
nebo nepříznivého zdravotního stavu trvalý pobyt
v Sedlčanech a v okolí.
Nájemníci bytů v domě
s pečovatelskou službou
si zaplatí náklady na energie a spotřebu vody a nájem ve výši patnácti korun
za metr čtvereční.
„Je to služba pro naše
občany, proto striktně odmítáme žadatele odjinud,“
ubezpečuje místostarosta
Miroslav Hölzel.
Jindra Votrubová
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Radní schválili
zhotovitele parkoviště,
rozšíření křižovatky
i úpravu chodníku
Rada města
na své poslední schůzi,
která se konala 18. dubna,
schválila zhotovitele investičních akcí hrazených
z městského rozpočtu.
Parkoviště pod Strojírnami poblíž městské
ubytovny postaví jediný
zájemce, a to benešovská
stavební ﬁrma BES. Nabídla cenu 2,014 milionu
korun. S pracemi by měla
začít v červnu.
Dodavatelem stavebních úprav nájezdu a rozšíření křižovatky ulic Pod Potoky a Nádražní bude ﬁrma
Údržba silnic Osečany s nabídkovou cenou 2,524 milionu korun, což je o devět tisíc
méně, než nabídka druhého
uchazeče, ﬁrmy BES Benešov. „Práce budou zahájeny

SEDLČANY

v červenci, s dokončením se
počítá do pěti měsíců od začátku stavby,“ uvedl místostarosta Miroslav Hölzel.
O několik let požadovanou úpravu chodníku
podél komunikace I/18
od Billy směrem k mostu přes Sedlecký potok
se ucházely čtyři firmy.
Nejnižší nabídku ve výši
650 000 korun podala firma Údržba silnic Osečany, druhá skončila opět
BES Benešov. Termín za-

hájení opravy je ovšem
nejistý, neboť se musí sladit s plánovanou rekonstrukcí silnice I/18, která
bude v režii Ředitelství
silnic a dálnic a začne příští týden. Silničáři plánují,
že na opravě vozovky se
bude pracovat postupně
v osmi úsecích, na nichž
bude provoz sveden
vždy do jednoho pruhu.
Omezení by mělo trvat
do konce října.
Jindra Votrubová

V úterý 1. května uplynuly dva roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn a kapelník pan

Václav Calta
ze Sedlčan.

S láskou vzpomínají rodina, prátelé
a muzikanti.

Dluhy vznikají často z nevědomosti
SEDLČANY „Klientela soci-

álního odboru se v mnoha
případech dostává do situace, kdy zásah exekutora je
už na spadnutí,“ komentuje místostarosta Miroslav
Hölzel zkušenosti z pracoviště sociálního odboru
městského úřadu.
Lidé nezřídka řeší svou
p l a te b n í n e s c h o p n o s t
nevýhodnými půjčkami
a pak si nevědí rady, jak
z takové situace vybřednout. Sociální odbor už

po několik let nabízí poradenské služby prostřednictvím ﬁnančního poradce
Luboše Kymly. „V loňském
roce využilo možnosti bezplatně konzultovat své ﬁnanční problémy čtrnáct
klientů, z nichž někteří se
přišli poradit opakovaně,
takže poradce Kymla poskytl celkem dvacet jedna konzultací,“ uvedl místostarosta Hölzel. Obvykle však
lidé o radu žádají v době,
kdy už je pozdě. Navíc čas-

to ani nemají ﬁnanční zdroje, které by mohli použít
na splátky svých dluhů.
Finanční gramotnost
mnoha občanů není na potřebné úrovni, a proto sociální odbor zorganizoval
pro zájemce z klubu důchodců nebo pro klientky
azylového domu několik
přednášek, na nichž se
od poradce Luboše Kymly
dověděli, jak ﬁnančním
problémům předcházet.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ŘADOVY Rekreační objekt
v místní části obce Svatý
Jan přitáhl pozornost neznámého pachatele, který
se do něj v období od 21.
do 25. dubna vloupal. Ukradl dvě horská kola, bazénovou ﬁltraci a křovinořez.
Majiteli tím způsobil škodu
ve výši 28 000 korun.

SEDLČANY Jízdní kolo
značky Dema odcizil
v době od 15. prosince
do 22. dubna zatím neznámý zloděj. Kolo bylo
zamčené ve sklepní kóji
bytového domu a navíc zajištěné lankovým zámkem.
DUBLOVICE Místní autodílnu navštívil nezvaný

host. Z 23. na 24. dubna
z ní ukradl peníze, tři autorádia, dvanáct autobaterií
a několik lahví alkoholu.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 33 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Mlíkařina je prostě nádherná, říká
generální ředitel Laktosu Petr Morava
Dokončení ze strany 1

jsme si nechali vyrábět výrobky pod našimi značkami. Asi
před osmi lety jsme koupili
budovu na náměstí v Krásné
Hoře, kde jsme začali vyrábět tavené sýry, smetanové
krémy, žervé a několik specialit. Co do počtu lidí nejsme
velkou ﬁrmou, ale obratem
a postavením na trhu jsme
ﬁrmou velice významnou,“

lém trhu a v gastro zařízeních. Pod toto oddělení
spadá i výroba v Krásné
Hoře. Zbytek, tedy asi
dvě procenta, tvoří krmné směsi: „Necháváme si
v Holandsku vyrábět krmné mléčné náhražky pro
telata. Máme značku Laktosan, kterou si zemědělci
pamatují už z minulých
let,“ dodává.

koupené v několika zemích Evropy. Na druhé
straně je malá mlékárna,
kde se rozbíhá výroba pařeného sýru kyperského
typu vhodného na grilování. „Část linky se vyráběla přímo na Kypru a část
v České republice. Výroba
nebude veliká, ale zájem
je už dnes enormní. Budeme si vybírat, kam ho ex-

které požadují veterináři
a certiﬁkační ﬁrmy. Tady se
vstupuje do čisté zóny, zaměstnanci prochází špinavou šatnou, kde si svlečou
civilní oblečení, pak jdou
do čisté šatny, kde už mají
připraveno jejich čisté pracovní oblečení, ve kterém
jediném mohou vstupovat
do provozu. Mezi tím je
hygienická smyčka, sprchy.

Neříkám, že lidí máme
velký nedostatek, ale určitě máme zájem o kvalitní
pracovníky třeba i s praxí.
Máme zájem i o zaměstnance v managementu,
technologa a mistry,“ přemítá generální ředitel. Počítá s tím, že noví zaměstnanci ze sedlčanské mlékárny
přijdou až na počátku dalšího roku. Letní dovolené

portovat, komu prodávat.
Kvalita je velice dobrá
a její parametry, chuť a jakost ocenili i výrobci sýru
halloumi z Kypru. Vyvstal
i zájem dodávat tento výrobek do kolébky halloumi na Kypr,“ říká s úsměvem Petr Morava. Většina
sýru půjde na export, jen
asi desetina na tuzemský trh. První várka jde
právě do Holandska, následovat bude Německo,
Anglie, Maďarsko, Řecko,
Švédsko.
Výstavba nové provozovny proběhla vcelku
hladce: „Během pár dnů se
koupil pozemek, udělal se
projekt a stavělo se,“ říká
Morava.
„Novou výrobnu, kterou
jsme otevřeli v loňském
roce, od začátku koncipujeme tak, aby splňovala
veškeré požadavky obchodních řetězců a jiných odběratelských ﬁrem, takže se
snažíme dodržovat zásady,

Všechny dveře musí být stále zavřené. I denní místnost
spadá do čisté zóny. Zde se
zaměstnanci stravují,“ ukazuje mi během prohlídky
Markéta Císařová, vedoucí
provozu. Na denní místnost navazuje laboratoř,
kde laborantka stanovuje
sušinu a další hodnoty
důležité zejména pro mlékárnu. Následně se provoz dělí na dvě poloviny.
V levé je porcovna s balírnou, v pravé právě ona
nová mlékárna. Ve zbylé
části objektu jsou chladírny a sklady materiálu.

zaměstnanců řeší pomocí
brigádníků a snížením počtu směn.
„Pro nás je nejlepší období listopad, do půlky
prosince, leden. Lidi chtějí
hubnout a všichni chtějí
jogurty, žervé. Teď nastává
období, kdy je levná zelenina, takže se kupují kefíry,
bílé jogurty,“ říká Morava.
A sděluje i další zákonitosti prodeje, i když dnes
prý je rozhodující kurzová cena některých komodit a reakce obchodníků.
V Krásné Hoře s rozvojem
rozhodně nekončí, plány
mají dál: „Chuť něco vyrábět, prodávat, vyvíjet je
velká. Vše pramení z jedné
skutečnosti a pravdy. Mléko
jako surovina je voňavé,
čisté, bílé a práce s ním je
úžasná. Mlíkařina je prostě
nádherná. Lásku k ní mi nikdo nemůže vzít,“ shrnuje
na závěr Morava.
Olga Trachtová
Hadáčková

V levé části nové provozovny se především plátkují sýry.

dozvídám se na úvod našeho sezení. Žervé se zde vyrábí i v rámci projektu Mléko
do škol. A budou ho následovat i plátkové sýry.

Stěžejní je export
Asi 60 % obchodu tvoří export s dlouholetou
tradicí. „Exportujeme komodity především do arabských zemí, na Balkán,
do Bangladéše, na Filipíny a do dalších zemí světa. Exportujeme i mléko
a smetanu v cisternách,
především do Itálie a Maďarska. Na arabský trh
není jednoduché se dostat,
ale vzhledem k mnohaletému obchodu s těmito
zeměmi a dobrému jménu se nám tam daří,“ říká
Morava. Asi 38 % zahrnuje vnitřní obchod, tedy
dovoz výrobků do České
republiky a na Slovensko.
Výrobky Laktosu se prodávají jak v obchodních
řetězcích, tak na nezávis-

Mléko pro vlastní výrobu odebírá krásnohorská mlékárna od místního
zemědělského podniku
zatím přes sedlčanskou
mlékárnu. Jak to bude
do budoucna, se ještě uvidí. S jeho kvalitou jsou velmi spokojeni. „Krásná Hora
si může diktovat. Jednak
mají nějakých čtyřiadvacet
tisíc litrů mléka, což je nejvíc široko daleko. A kvalitu
mají dobrou, což i nám tady
vyhovuje, protože my potřebujeme hlavně bílkoviny.
O něj zájem bude,“ domnívá se Morava.

Nová provozovna
ukrývá originální
technologii
Na konci roku 2016
koupili pozemek a začali
stavět novou provozovnu.
Na jedné její části jsou
zařízení na plátkování,
strouhání a balení sýrů.
Plátkují se zde eidamy,
ementál, čedar a gouda

Zástupy
zaměstnanců se
zatím nehrnou
Zatím pracuje v nové
provozovně 48 zaměstnanců, ve staré 18. Většina je
místních nebo z blízkého
okolí. „Dnes je lidí málo,
natož kvalitních. Bohužel
procento nezaměstnanosti
v celé republice je nízké.
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Hvězdy českého
automobilového
sportu přijely
na sraz
PETROVICE Místní náměstí
se začalo 1. května plnit
již od časného rána historickými vozy i motocykly.
Konal se zde sraz a následný závod veteránů.
Ne c hy b ě l a z v u č n á
j m é n a a u t o m o b i l ové ho sportu jako Jan Macháček – zakladatel ra-

llycrossu v ČR, Roman
Častoral – mistr Evropy
v rallycrossu a dorazil
i Martin Macík – závodník
Rallye Dakar. Organizace
akce se ujal Automotoklub Milevsko v čele s Jaroslavem Šrůtem starším
a obec Petrovice.
Jana Motrincová


Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
136/18

Dlouhodobě pronajmu slunný byt
4+1 ve zdravém a klidném prostředí v Hrachově. Slušným lidem, nájem 5 000 Kč měsíčně. Tel.: 777 170 853.
137/18

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
138/18

Koupím malotraktor VARI-TERRA
i v horším stavu. Tel.: 722 422 223. 139/18

Prodám pšenici a sadbové brambory
Bohemia, cena 6 Kč/kg. Tel.: 732 644 430.
140/18

Historické vozy a motorky zaplnily náměstí v Petrovicích.


Prodám domácí vajíčka 4 Kč/ks.
Tel.: 775 983 005.
141/18

Vdovec 65 let abst. nekuřák se seznámí s ženou na zbytek života. Tel.:
605 929 634.
142/18

Koupím byt 2+1 v Sedlčanech, platím
hotově, právní servis případně zajistím.
Tel.: 739 656 241.
143/18

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

NOVĚ otevřený specializovaný
servis elektrokol všech značek

Inzerce již od 12,10 Kč/cm 2 vč. DPH

HK–Dřestav s. r. o.
hledá

TESAŘE, TRUHLÁŘE, ZEDNÍKA
A POMOCNÉHO DĚLNÍKA
Požadujeme: spolehlivost, pracovitost a ochotu chodit do práce
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, 100% zaučení na danou pozici,
roční bonusy, možnost práce na IČ nebo brigádně, vhodné pro
absolventy bez praxe i aktivní důchodce
NÁSTUP IHNED!

Kontakt: 603 569 922 (Zdeněk Kubín)

Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany (areál SOU)

Tel.: 605 373 016
- přestavba na elektrokolo
- měření a repase baterií
- opravy elektrických a mechanických částí
- čipování, diagnostika
- náhradní díly, doplňky PO–PÁ 800–1630

přijmeme
TRUHLÁŘE

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

info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

Havlíčkova 447
264 01 Sedlčany

Nástup možný ihned
Telefon: 606 638 515
e-mail: expedice@unis-n.cz

5

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

REAKCE

Upřednostnění
vlastního ega před
zájmem fotbalu
v Křečovicích
Velice mě zaujal článek v posledním vydání Sedlčanského kraje o fotbale v Křečovicích. Dvanáct let jsem tam
dělal předsedu fotbalového
oddílu. Když jsem předával
funkci Aleši Vovsíkovi, byl
klub na úrovni „A“ mužstva
ve III. třídě a hráčský kádr
velice stabilizovaný.
Když jsem začínal u křečovického fotbalu jako funkcionář v 90. letech minulého
století, byl jsem si vědom, že
za Křečovice nikdy nebudou
hrát jen kluci z Křečovic.
Tak byl i postaven plán pro
každou sezónu. Měl jsem
jako předseda to štěstí, že
jsem měl vždy schopného
sportovního vedoucího, který dohadoval přestupy nových hráčů a nových hráčů
na hostování. Na hostování
vždy byla minimálně polovina hráčské základny. Na začátku mého působení to
byl Jarda Rosůlek a po něm
v této funkci výborně působil Jaroslav Senft ze Suchdola. Bez jejich činnosti by
křečovický fotbal neexistoval
již minimálně 30 let. Vždyť
zde pořád hostovali nebo
hráli fotbalisté ze Sedlčan,
Neveklova nebo z Maršovic
a dalších klubů.
Po mém předání funkce
předsedy klubu Alešovi Vovsíkovi došlo nejen k sestupu
do nižší, poslední okresní
soutěže, ale nyní i ke zrušení „A“ mužstva v Křečovicích. Tomu ale předcházel
rozchod se sportovním
vedoucím družstva Jardou
Senftem a absolutní demagogické vedení na sportovní
úrovni mužstva. Tím, že nebyl nikdo pověřen vedením,
organizací, získáváním nových hráčů ať na hostování
nebo přestup, došlo k totálnímu nedostatku hráčů pro „A“
mužstvo. Po podzimní části
soutěže požádalo o uvolnění
do jiných klubů devět hráčů,
což svědčí o špatné práci vedení klubu. Není ale pravda,
že je pro „A“ mužstvo nedo-

statek fotbalistů. Jen budou
hrát jinde.
To, co je psáno v článku
v posledním Sedlčanském
kraji, je pouhá utopie. Vždyť
v Křečovicích nikdy nehráli jen hráči z Křečovic, ale
vždy to byli hráči ze širokého okolí. A co se jednou
zruší, to již nikdo nezavede.
To, že je dnes v Křečovicích
hodně dětí, jež mají zájem
o fotbal, nikdy nepovede
k tomu, aby se adaptovaly
do mužstva dospělých, které vlastně vůbec neexistuje.
Budeme snad vychovávat
děti pro áčko, které neexistuje? To je dost paradoxní.
V tomto mě překvapuje
i vedení obce, že situaci
neřešilo dřív, než vznikla.
Diskutoval jsem o tom se
všemi zainteresovanými
před rozhodnutím o odhlášení „A“ mužstva ze soutěže okresního přeboru IV.
třídy. Všichni do jednoho
byli proti a bývalý sportovní
vedoucí Jarda Senft nabízel
svoji pomoc – sehnat fotbalisty na pokračování v jarní
částí soutěže. Ego předsedy Vovsíka bylo však proti,
a proto křečovický fotbal
po přibližně 60 letech končí.
Rád bych, kdyby se k danému stavu vyjádřili zasloužilí
hráči místního fotbalu: František Rejl – brankář na začátku fotbalu v Křečovicích,
Miroslav Senft – hráč, syn
zakladatele křečovického
fotbalu, dlouhodobý funkcionář-místopředseda, Ladislav Bublík – hráč, syn zakladatele křečovického fotbalu.
Vím, že již tomu nepomůžou, ale z jejich názorů, že
fotbal v Křečovicích jednou
provždy skončil, jsem byl
hodně smutný. A nepomůže tomu ani optimistický
názor současného vedení,
že se za deset let bude hrát
v Křečovicích opět fotbal
na úrovni dospělých. Za deset let se k tomu můžeme
vrátit – nebude k čemu.
Pavel Pechač

www.sedlcansky-kraj.cz

Kotlina staví
na tradici, novinky
nechystá
SEDLČANY Asi nejen moto-

roví fandové znají Sedlčanskou Kotlinu, profesionální
závodní trať pro autokros,
rallycross, motokros, offroad i hobby závody. Spravuje ji Autoklub RAC Sedlčany, jehož předsedou je
Miroslav Dvořák.
Mediální i další partneři zůstávají v této sezóně
stejní jako v té uplynulé.
„Rýsuje se jeden nový partner, ale jednání ještě není
u konce,“ uvádí Miroslav
Dvořák. Někteří partneři
jsou pouze na konkrétní závod, většina ale podporuje
areál po celou sezónu.
Již 7. dubna se zde mohly v organizovaném tréninku prohnat všechny divize
autokrosu mimo Racer
buggy. Program je po celou sezónu opravdu nabitý. Duben přinesl kromě
zmíněného tréninku také
jeden autokrosový a jeden rallycrossový závod
a navíc burzu Veterán klubu, která bude ještě každý
další měsíc kromě srpna
až do října. „Spolu s Klubem mládeže Autoklubu
ČR jsme navíc organizovali
soustředění mladých jezdců Racer buggy,“ doplňuje
k tomu Dvořák.
Rallycrossových závodů bude za letošní sezónu
na Kotlině celkem deset,
z toho divácky nejzajímavější budou 23. a 24. června a 28. a 29. července. To
se zde budou konat Mistrovství Zóny střední Evropy a zároveň Mezinárodní
mistrovství České republiky. Poslední bude tradiční silvestrovské klání.
Autokrosové Mezinárodní
mistrovství ČR se uskuteční o prvním říjnovém víkendu. Kalendář doplňují
tři závody v motokrosu
a jedno Rallye Berounka
revival.
Většinu akcí pořádá
přímo sedlčanský Autoklub, na jiné pouze pro-

najímá připravenou trať
nebo depo. „Koncepce závodů zůstává stejná jako

Předseda Autoklubu RAC Sedlčany Miroslav Dvořák

vloni, nic neubylo. Zase
jedeme dva závody Zóny
v rallycrossu. Jezdí sem
Rakušané, Maďaři, Slováci a sem tam někdo další.
Zóna sahá až po země bývalé Jugoslávie a Itálii, ale
z těchto zemí sem nikdo
nejezdí,“ uvádí Dvořák.
A láká na další velkou
akci sezóny: „Na podzim
jedeme Mezinárodní mistrovství v autokrosu. Je
to poslední závod celého
seriálu. Loni se tady rozhodovalo ještě v několika
divizích o mistry republiky. Když není rozhodnuto
z předchozích závodů, je
to o to lepší, ale i složitější pro ředitele a sportovní
komisaře. Naštěstí máme
fundované lidi,“ pochvaluje si.
Traťových komisařů je
na automobilové závody
třeba šestnáct – po dvou
na každé z osmi stanovišť.
Dále jsou na trati již několik
let nápomocní dobrovolní
hasiči z Neveklova. „Jsou
spolehliví. I při závodech
jsou v pohotovosti, jen dají
vědět na Kladno, že jsou
tady. Stalo se nám, že odjeli
ze závodů na Živohošť kvůli tonoucímu dítěti,“ upřesňuje Dvořák. Další nezbytnou součástí je záchranná
služba s lékařem.
Každá sezóna je třeba
tvrdě odpracovat: „Snaží-

me se zainteresovat mladé.
Chodí nám sem pár šikovných kluků, u kterých doufáme, že to pak vezmou
po nás. Organizačně to
není jednoduché a času nás
to stojí hodně. Na motorky
potřebujeme asi dvacet lidí,
na auta ke čtyřiceti. Je s tím
hodně starostí. Já jako tajemník závodů musím mít
v pořádku všechny papíry,
takže mnohdy přijdu z Kotliny a pak pracuju u počítače až do noci. Vyřizuju
přihlášky, dělám seznamy
jezdců, musím objednat
sanitky, poháry. Kdyby mě
to nebavilo, tak to dělat nebudu. Naštěstí máme hodné
manželky,“ dodává s úsměvem Miroslav Dvořák.
A vize do budoucna?
„Pavel Chýle z Veterán
klubu by chtěl udělat zase
setkání veteránů, co jsme
tady měli v roce 2015.
Chtěl by ho po pětačtyřiceti letech, což je 2020. Teď
už bychom byli chytřejší,
ale tehdy to jednoduché
nebylo. Byla tu více než
stovka hostů, starých motokrosařů a enduráků. Museli jsme zajistit zázemí,
program, plakáty, dresy.
Nakonec jsme si to ani
neužili. Navíc jsem čekal,
že bude víc lidí, ale přijeli
spíš jen skalní, starší pamětníci,“ dodává Dvořák.
Obecně má předseda
sedlčanského Autoklubu
pocit, že jsou diváci nasycení. Závodů je hodně
a všude jsou lidi. Pak ale
na velké závody tak velký nárůst není. Na hobby
závody chodí rodinní příslušníci závodníků, kteří
nechodí na velké závody.
„Dříve byl mistrák a nižší
soutěže se tolik nejezdily.
Navíc dneska v době počítačů, když jsou výsledky
online, se lidi jen podívají
na výsledky a na trať už se
podívat nejedou,“ shrnuje.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Jaké bude léto? To lze odhadnout až
v první polovině června, říká Ondřej Vacek
JEŠETICE V oblasti zvané

Česká Sibiř, v sousedství
Českého Meránu, sbírá
a vyhodnocuje Ondřej Vacek už šestým rokem data
z poloprofesionální meteorologické stanice Davis
Vantage Pro2.
Budeme si povídat
o meteorologické zimě.
Jak se liší od astronomické?
O meteorologické zimě
hovoříme vždy od 1.
prosince do 28. února.
Astronomická zima začíná zimním slunovratem,
na severní polokouli
zpravidla připadá na 21.
prosince. Končí příchodem astronomického
jara, které se řídí polohou
Slunce. Letos nastala jarní
rovnodennost 20. března,
což znamená, že začalo
astronomické jaro. To meteorologické začalo již 1.
března.
Jaká tedy byla letošní meteorologická zima
v porovnání se zimou
2016/2017?
Co se týče sněhové pokrývky, letos v prosinci ležel sníh deset dnů, v lednu taktéž, v únoru dvacet
jedna dnů. Zima 2016/2017
byla více bílá – v prosinci
ležela sněhová pokrývka
sice jen pět dnů, v lednu
ale dvacet devět a v únoru dvacet dnů.
A co se týče teplot?
Skončená zima se vyznačovala průměrnou teplotou -1,4 °C. Nejchladnější
byl únor s průměrnou teplotou -3,8 °C. V tomto měsíci jsem naměřil i nejnižší
teplotu – jedno únorové
ráno ukazovala meteostanice v Ješeticích -18,3 °C.
Zima 2016/2017 se vyznačovala průměrnou teplotou -1,8 °C. Nejchladnějším
měsícem byl leden s průměrnou teplotou -5,9 °C.
Tehdy jsem naměřil i nejnižší ranní teplotu zimy,
a to -18,6 °C. Pokud se podíváme dále do historie
mého měření, průměrná
teplota v zimě 2015/2016
byla 2 °C, v zimě 2014/2015

0,6 °C. Zima 2013/2014 byla
s průměrnou teplotou 1,2 °C.
V zimě 2012/2013 byla průměrná teplota -1,4°C.
Zima je pryč. V minulém týdnu se ohlásilo
jaro v plné parádě. Můžeme takové teploty očekávat po celé jaro nebo
si s námi dubnové počasí ještě pohraje?
První polovina dubna

povědi liší, a to i v případě seriózních a profesionálních webů…
Předpovědí počasí se
zabývá spousta společností a podle výstupů
z modelů následně vyhodnocují, jaké počasí
by mohlo být. Například
v televizi na různých kanálech můžeme pozorovat mírně odlišné před-

předpověď se může týkat
určité situace – meteorologického jevu – a zřejmě
k jednomu dni. Stoprocentní předpověď počasí v podstatě neexistuje
a když, tak snad jenom
výjimečně. Je třeba také
říci, že celorepubliková
předpověď nezohledňuje
výjimečné oblasti jako například Českou Sibiř. Tato

Ondřej Vacek již šestým rokem sbírá a vyhodnocuje data ve své stanici na České Sibiři.

je zatím nadprůměrně
teplá – tedy za posledních šest let, kdy zaznamenávám data z meteorologické stanice. Dá se
očekávat, že teplota nad
15 °C bude i v následujících dnech.
Nedávno jsem kvůli
zahradní oslavě hledala
dlouhodobou předpověď počasí a překvapilo
mě, jak se uváděné před-

povědi. To je právě proto,
že je pro různé televizní
stanice zpracovává pokaždé jiná společnost. Podle mého názoru přesnost
v předpovědi je kolem
80 %, všeobecně se tvrdí
asi okolo 70 %. V některé
dny může být přesnost
předpovědi i 90 %. Čím
je kratší doba předpovědi, tím bývá logicky
přesnější.
Stoprocentní

oblast se vyznačuje teplotními a srážkovými rozdíly od okolního území.
Jaké se dá očekávat
léto?
Odpovědět není v tuto
chvíli jednoduché. Lze
to odhadnout až v první
polovině června. Samozřejmě již teď nalezneme
v mediích různé odhady,
které nemají vůbec žádnou váhu. Bohužel lidé

rádi čtou tyto senzační
články.
Ptají se vás lidé na takové výhledy nebo předpovědi často?
Poslední dobou pozo r uj i z v ý š e n ý z á j e m
o předpovědi. Lidé se
mě ptají i na předpověď
na několik týdnů dopředu. Dokonce mě před pár
týdny oslovil pořadatel
akce o jednom podzimním víkendu. V takovém
případě dokážu vyhodnotit, jaké bylo počasí v minulých letech a nastínit
mu, zda je uvedený termín vhodný pro pořádání
akce.
Data z vaší meteostanice jsou na webových
stránkách aktualizována každých pět minut.
Je vše řízeno elektronicky?
Z d ev ě t a d eva d e s á t i
procent je měření zautomatizováno. Meteorologická stanice je velmi
kvalitní, co se týče přesnosti měření, a rovněž
program, který zpracovává data ze stanice, je
bezproblémový. Jediné,
co vyžaduje můj přímý
zásah, je měření sněhové
pokrývky. Samozřejmě
meteorologická stanice
vyžaduje pravidelnou
údržbu čidel.
Na Sedlčansku funguje několik poloprofesionálních meteostanic.
Víte o sobě?
Myslím, že o sobě víme,
ale komunikujeme spíše
pasivně elektronicky.
Neprojevili o data ze
stanice zájem profesionální meteorologové?
Profesionálové nevyužívají data amatérských
meteorologických stanic.
Mají svoje certifikované
přístroje, které se pohybují v úplně jiné cenové relaci, ale to neznamená, že
amatérské meteorologické stanice nejsou přesné
v měření. Zaleží na umístění stanice a přesnosti
čidel od výrobce.
Jana Špačková
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Za velbloudy
nemusíte do Egypta.
Pasou se v Hulíně
HULÍN Jarní počasí vybízí

k výletům. Zvláště pokud
máte děti, které doma neposedí. Za velbloudy nemusíte rovnou do Egypta

automatu, žádný zájem
a líně se povalují v ohradě. Koně, pávi a nosáli
červení na hlazení nejsou, za to desítky králíků

stačí děti vypustit na dětské hřiště s houpačkami,
pískovištěm, skluzavkou
a trampolínou. Umístěné je poblíž rybníka, což

Hulínští velbloudi jsou zvyklí na kontakt s návštěvníky.

nebo pražské zoologické,
stačí ze silnice mezi Sedlčany a Jesenicí odbočit
na Mezné a nechat se
směrovkami vést do Hulína.
V areálu Resortu Hulín, zahrnujícího penzion, restauraci a možnosti
sportovního vyžití, vyrostla předloni minizoo.
„Minizoo byl nápad pana
majitele. Rozhodl se, že
udělá něco málo pro místní děti a zároveň radost
i sobě, protože je velkým
milovníkem zvířat,“ říká
provozní resortu Františka Barešová. Radost
dětem se udělat povedlo, od neposedných koz
kamerunských a holandských, shetlandského ponyho a velbloudů se nám
děti nedaří odtrhnout.
Jen lama a osel nejeví
o naši přízeň, doplněnou
granulemi z kr mícího

domácích se od dětí nechají „lovit“ a muchlat.
Snad nejvděčnější
a u našich nejmenších
dětí nejoblíbenější jsou
divoké kachny – divoké
však jen podle druhového jména – a černé labutě. Za granulemi brázdí
po rybníce rychlostí skútru a při potápění pro pamlsky neváhají předvést
kreace hodné akvabel.
„Většina zvířat v minizoo je kontaktní a zvyklá
na děti, ale i tak je určitá
obezřetnost při hlazení
vhodná,“ radí Františka
Barešová.
Vstup do minizoo, stejně jako na dětské hřiště,
není zpoplatněný a podle
provozní se o něm ani neuvažuje, ačkoliv zvířata
přibývají a je možné, že
v budoucnu se minizoo
ještě rozšíří.
Po prohlídce zvířat

od rodičů občas vyžaduje rychlý zásah, jinak celkem nic nebrání na chvíli
se posadit v altánu a vypít si kávu nebo si dát
zmrzlinu.
Někdy možná budete
mít možnost sledovat při
posezení svatební přípravy. Hulín je totiž celkem
oblíbeným místem pro
pořádání svateb. „Minulý rok jich u nás bylo
třicet jedna, v letošním
roce se pomalu blížíme
k číslu čtyřicet, takže nás
bude čekat rušná sezóna.
Kromě svateb, které jsou
většinou víkendovou záležitostí, se u nás konají
firemní školení, teambuildingy nebo sportovní
soustředění. Například
dva roky po sobě zde byly
na soustředění finalistky
soutěže Miss aerobik,“
dodává Barešová.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz
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Jak využít zásoby loňského
zamrazeného ovoce?
Venku už to voní jarem a ani
se nenadějeme a bude tu
léto a s ním zase čerstvé a voňavé ovoce. A pokud budeme mít přebytky, budeme je
určitě zase různě zavařovat
a zamrazovat, abychom si je
mohli v zimě připomenout.
Ale, co když máme ještě
loňské zásoby v mrazácích?
Tak to je nejvyšší čas se jich
zbavit a udělat prostor pro letošní. Co třeba tenhle vláčný
ovocný koláč, který na sobě
snese téměř každé ovoce
a vůbec mu nevadí ani to
loňské zmražené?
Na kynutý koláč s tvarohem a ovocem potřebujete:
Těsto:
500 g hladké mouky
130 ml vlažného mléka
60 g cukru krupice
1/2 kostky čerstvého droždí
(cca 21 g)
60 g rozpuštěného másla
2 prošlehaná vejce
Na náplň:
375 ml mléka
1 sáček vanilkového pudinku
100 g krupicového cukru
250 g tvarohu
cca 500–600 g ovoce (např.
borůvky, rybíz, maliny, ostružiny)
Na drobenku:
Máslo, cukr, hrubá mouka
Část mléka ohřejte,
aby bylo vlažné, přidejte
do něho cukr a rozdrobené droždí a nechte kvásek
vzejít. Do mouky a zbytku
cukru přidejte druhou část
mléka, rozpuštěné máslo,
vejce a vzešlý kvásek. Pečlivě těsto ručně nebo v robotu
zadělejte a nechte zakryté
vykynout asi 1–1,5 hodiny.
Mezitím si uvařte z mléka,

vanilkového pudinku a cukru klasický hustý pudink,
který nechte vychladnout.
Po vychladnutí ho prošlehejte s tvarohem. Připravte
si také drobenku. Z vykynutého těsta vyválejte koláče,
lepší několik středních nebo
menších. (Množství těsta
odpovídá na tři střední koláče). Vytvarované těsto dejte
na plech s pečicím papírem,
potřete náplní, posypte čerstvým nebo mraženým ovocem a nakonec drobenkou.
Pečte na 190 stupňů 15–25
minut dozlatova.
A pokud nemáte chuť
na nic pečeného, většina
druhů ovoce z mrazáku se
dá rozvařit s cukrem a ozdobit šlehačkou nebo podávat
se zmrzlinou. Ale můžete
si také přímo z něho udělat rychlou zmrzlinu neboli
sorbet. Stačí ovoce vyndat
z mrazáku a nechat povolit,
ne však úplně rozmrznout.
Měl by v něm být stále
částečně led. Poté jde tyčovým mixérem rozmixovat
na tříšť, kterou můžete podle chuti dosladit a zdravá
zmrzlina je připravená. Přirozeně sladké jsou banány,
které, když dáte oloupané
zmrznout, ještě více zesládnou. Takto se dají krásně
zužitkovat banány, které
doma zhnědnou a příliš
změknou. Pak už si stačí jen
hrát s chutí a kombinovat
různé druhy zmrazeného
ovoce, případně doplňovat
při mixování cukrem, zakysanou nebo sladkou smetanou nebo i jogurtem.
Kateřina Petržilková
Vocová

TOULKY KRAJEM
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Poklad. Slovo, které zrychlí tlukot
srdce. Anebo ho zastaví
Sedlák Jan Granát ze Suchdola mohl být spokojen, když 30. května roku
1831 uléhal do postele.
Toho dne dělníci při bourání staré kuchyně, která
bývala královstvím jeho
zesnulé matky, objevili
hromadu zlatých a stříbrných mincí. Devadesát
dukátů, tolarů a dalších
drobných mincí mu pomůže s rekonstrukcí usedlosti, případně si je nechá
„na horší časy“. Jan Granát se převalil na posteli
a přemýšlel: „Kdo a kdy
poklad do kuchyně ukryl?
A proč? Neleží tam dlouho, vždyť ´nejmladší´ peníz nese letopočet 1812...
Jedině matka? Ale proč by
to dělala, proč by nechtěla, aby její jmění dostaly
děti, tedy i já?“
Vlezlá myšlenka se nakonec potvrdila. Později
byl u notáře nalezen záznam, podle nějž ukryla
do kuchyně před svou
smrtí mince skutečně Janova matka, Alžběta Granátová. Odpověď na otázku,
proč nechtěla, aby se její
nastřádané úspory dostaly
k dědicům, si vzala do hrobu. Osud to chtěl ale jinak
– poklad staré Granátové
přestal být pokladem a peníze se vrátily těm, komu
právem náležely.
Když se řekne slovo
poklad, jen málokomu se
nezrychlí tlukot srdce. Tohle slovo totiž zvoní cinkáním mincí a zavání vidinou života v bohatství.
Jenže někdy má zvláštní
pachuť, třeba jako v případě pokladu Alžběty
Granátové nebo hledače
pokladů Jiřího Tomise,
jehož srdce dotlouklo
v roce 2013 v osmapadesáti letech v karavanu
mezi Skrýšovem a Lipovou, aniž by našel nacistický poklad, jemuž byl
podle svých slov (ale
také takřka sedm let) „už
skutečně na stopě“.

Tomis poklad nenašel,
ačkoliv se o to usilovně
snažil, na jiné se štěstí
usmálo a staré mince jim
spadly tak říkajíc do klína.
Podle počtu nálezů mincí
od konce 18. století se zdá,
že Sedlčansko je pokladům
země zaslíbená.
Podle zápisu v běžném
manuálu příbramského
magistrátu z let 1790–1792
byl při zpevňování a úpravě břehů Vltavy ve vzdálenosti asi jednoho kilometru

larů, 1 zlatník a 4 stříbrné
mince. Téhož roku, po velkém lijáku, nalezl lesník
v lese severozápadně
od Sedlčan dvě římské zlaté mince. Na římské mince
je Sedlčansko docela bohaté. Poblíž nálezu dvou
zlatých římských mincí
u Sedlčan byl objeven
také denár císaře Marca
Aurelia. Sbírky Národního
muzea ukrývají malý bronzový peníz Konstantina I.
V Počepicích byl zase nalezen bronzový peníz císaře
Caliguly.
Přestavby domů, kopá-

Ne každý nalezený poklad byl nahlášen úřadům
a někdy o jeho původu
nevědí příliš ani sběratelé, ke kterým se po letech,
mnohdy desetiletích, které
uplynuly od nálezu, dostane. To je i případ olámaného českého krejcaru
Ferdinanda II., který byl
začátkem 50. let 20. století nalezen v pivním sklepě zámeckého pivovaru
ve Vysokém Chlumci.
Stává se, že poklad
spatří opět světlo světa
na místech, kde bychom
ho nečekali, na místech,

od Kamýku nad Vltavou
k jihu učiněn nález většího množství zlatých mincí. Příbramský magistrát
poklad zabavil a odeslal
jej do vídeňské mincovny.
Množství ani původ a popis mincí zápis nezachytil,
stejně jako další osud nálezu. Zhruba ve stejné době
se štěstí usmálo v Mezném.
Při hloubení základů domu
bylo v hrnečku nalezeno
asi 12 grošů Vladislava II.
a na sto drobných mincí. Nálezce poklad řádně
ohlásil úřadům, které ho
však odmítly převzít s tím,
že žádná z mincí nebyla
uznána za hodnou, aby
byla uložena v některém
z mincovních kabinetů.
Rok 1812 přinesl hned
dva nálezy. Na spáleništi
jednoho z domů v Dublovicích nalezl jistý Jan Hron
v nádobě 8 dukátů, 16 to-

ní základů a sklepů se zdají být nejlepší příležitostí
k nalezení pokladu. Nejinak tomu bylo v roce 1937
v Radešíně. Při kopání sklepa byly objeveny pozůstatky plátěného sáčku, který
ukrýval přes 130 drobných
mincí z patnáctého století. Kolem roku 1963 byly
při opravě starého domku
v Luhách nalezeny ve zdi
německé a rakouské feniky
z 15. století.
Poklad lze najít i v „běžném pracovním procesu“.
Své o tom věděla žena,
která v roce 1953 na poli
U cihelny u Sedlčan okopávala řepu. Nalezla pražský
konvenční tolar Františka
II. z roku 1827 s původním
dobovým ouškem. Při vykopávání staré švestky
ve Skoupém u Petrovic byl
nalezen kožený váček se
šesti pražskými groši.

u nichž lidská paměť zapomněla, k čemu dříve
sloužila. Koncem 50. let 20.
století překvapil dělníky
při kopání chodníku u kostela v Krásné Hoře stříbrný
polský groš Zikmundův. Je
pravděpodobné, že mince
byla uložena do hrobu se
zemřelým. Tam, kde byl
koncem 50. let kopán chodník, byl totiž zhruba do poloviny 19. století hřbitov.

Pokladům země
zaslíbená

Není všem
pokladům konec
Máme záznamy o dalších nálezech starých mincí, ale také zkazky o tom,
že mnohé poklady na své
nálezce stále ještě čekají.
Jedna z pověstí vypraví
o dobách, kdy mlel na Křížově mlýně v Bláhově Lhotě rod Sosnovců. Starý Sosnovec byl lakomec, šetřil
na dětech i na mlýně, ale

každému ze svých tří dětí
nastřádal 600 dukátů. Aby
jmění zbytečně nerozházely, chtěl jim o tom, kam
peníze ukryl, povědět až
před smrtí. Ta však přišla
v podobě mrtvice nečekaně brzy a tak 1 800 dukátů
dodnes čeká na svého nálezce.
Mnozí ještě možná
sní o nálezu ústupenického pokladu. O tom, že
ve dvoře v Ústupenicích
je poklad, věřila prý i vysokochlumecká vrchnost,
která dvůr pronajímala.
Každý nájemce se musel
písemně zavázat, že kdyby náhodou poklad našel,
musí jí ho vydat.
Na Sedlčansku kolují pověsti o zakopaných vojenských plukovních pokladnách s penězi. Francouzská
pokladna prý byla ukryta
u Osečan u tak zvaného
Nebozízku. Zkazka má reálné kořeny, v roce 1813 se
na bitvě svedené u Osečan
podílel i francouzský pluk.
Podobně reálný základ má
pověst o pokladu za Krchovem u Petrovic. Plukovní pokladnu zde měli
zakopat Francouzi v roce
1741, když prchali z Čech.
Místo, kde pokladnu zakopali, prý vojáci označili
křížem z borového dřeva.
Ten stál na křižovatce u Krchova ještě před druhou
světovou válkou a zřejmě
inspiroval ke vzniku této
pověsti, která byla navrch
ještě „vylepšená“ nočním
přízrakem – černým psem,
který sice neštěká, ale
„chňapá“.
Najít poklad touží každý. Jenže, jak říká můj
oblíbený autor knih o záhadách Jan A. Novák: „Pokladů je málo, a tak většina lidí dobývá svůj chléb
pomaleji, leč jistěji a nechává si krumpáč a lopatu
nanejvýš na zahradní práce.“ I přes to: Mnoho štěstí
– i na té zahrádce!
Jana Špačková

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
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Čarodějové a čarodějnice
se v Chlumu slétli hned
dvakrát
NALŽOVICE/CHLUM Dvě
čarodějnická odpoledne
připravily vychovatelky
a učitelky ZŠ a MŠ Chlum
pro své žáky.
Čtvrteční odpoledne
ovládli čarodějky a čarodějové ze školní družiny.
V nalžovickém parku létali na košťatech, sbírali
byliny nebo skákali v pytlích. Takové a mnohé
další disciplíny pro své
svěřence za pomoci dalších zaměstnanců školy
připravily vychovatelky
školní družiny Jana Dejm-

ková a Monika Chválová.
Páteční odpoledne patřilo nejmenším. Také pro
žáky mateřinky připravily
na školní zahradě jejich
učitelky odpoledne plné
tematických soutěží. Atmosféru odpoledne dokreslovala i vlastnoruční
výzdoba malých žáčků.
Papírové ježibaby, černé
kočky a mnoho černých
pavouků nepůsobilo však
nijak strašidelně, spíše radostně, stejně jako rozzářené obličeje jejich tvůrců.
Lucie Kakosová
V Kamýku nad Vltavou se znovu tančila Česká beseda pod stavbou májky. Na stavbu pozval občany
průvod malých i velkých čarodějnic. Foto: Archiv OÚ

Postavili májku a upálili čarodějnici

JESENICE U SEDLČAN Jako

Čarodějky z družiny skákaly v pytlích.

každoročně i letos v předvečer prvního máje uspořádali členové místního
sboru dobrovolných hasičů jarní slavnost stavění máje a večerní pálení
čarodějnic. K hasičské
zbrojnici dovezli krásný

a štíhlý smrk. Upravili
jeho kmen na staročeskou májku – ořezali větve,
oloupali kůru a jeho špičku ozdobili věncem, pentlemi a barevnými fábory.
Máj vztyčili klasickým
způsobem bez použití
techniky. Následně zapá-

lili čarodějnický oheň, obvinili a upálili čarodějnici.
Jarní slavnost pokračovala u venkovního krbu sousedským posezením s občerstvením. Podávala se
vepřová krkovice na otevřeném ohni upečená.
František Vávra

Na náměstí vyrostla máj
PETROVICE V předvečer 1.
května se vypravili členové
SDH Petrovice do lesa, odkud přivezli ten nejrovnější
strom, aby z něj za pomoci
něžného pohlaví udělali
našimi předky uznávaný
symbol jara – staročeskou
májku. Pomocnou ruku při
následném stavění přidalo
kromě místních obyvatel
i pár přespolních, kteří se
přišli na pozvednutí máje
podívat. Vztyčení symbolu jara v Petrovicích bylo
v režii mladých mužů.

Každoroční zvyklost stavění máje je známa po celé
Evropě. Snad pánové při
následném hlídání májky
až do druhého dne nezapomněli ráno na tradici polibku svých manželek a lásek pod rozkvetlou třešní.
Přece jen dle tradice žena,
která pod třešní bude políbena, by měla celý příští
rok oplývat krásou, přitažlivostí a plodností, což je
třeba pojistit. Ať už je tradice pravdivá, nebo ne.
Jana Motrincová

SPOLEČNOST
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Od požáru Svaté Hory uplynulo čtyřicet
let, na místě zasahovali i hasiči ze Sedlčan
PŘÍBRAM/SEDLČANY V pátek 27. dubna uplynulo
čtyřicet let ode dne, kdy
rozsáhlý požár zasáhl
poutní místo Svatá Hora
u Příbrami. Podle výsledků
oﬁciálního vyšetřování byl
příčinou oheň, založený
skupinou dětí u horního
konce Svatohorských schodů. Jak už to mnohdy bývá,
také v tomto případě se
vzápětí objevila jedna z nikdy nedoložených konspiračních teorií. Ta tvrdila, že
se jednalo o počin tehdejší
Státní tajné bezpečnosti.
Při požáru na Svaté Hoře
zasahovaly více než tři stovky hasičů z šestačtyřiceti
profesionálních i dobrovolných jednotek. Jednou
z nich byl Sbor dobrovolných hasičů v Sedlčanech,
který přijel na místo jako
druhý v pořadí. „Tenkrát
jsem byl členem výjezdové
jednotky. Vzpomínám si, že
jsme dorazili hned za dobrovolnými
příbramskými
hasiči,“ uvedl starosta současného SDH Sedlčany
Jaroslav Janský, kterému
v té době bylo devatenáct

let. „V naší jednotce byli
také můj bratr Petr Janský,
Miloslav Sůsa a Pavel Moulík. Mezi námi už bohužel
nejsou další členové – Pavel
Janský, Jiří Bouček, Jaroslav
Mácha a Jan Jindra. Ten řídil vůz ZIL, když jsme jeli
na Svatou Horu.“
Jaroslav Janský zavzpomínal, že už po čtyřiceti
minutách od vyhlášení poplachu SDH Sedlčany stříkal
v místě zásahu sedlčanskou
vodou. „Z Příbrami se nám
nemohli dovolat, protože v té
době nefungovaly telefonní linky. Hasiče proto volali
přes JZD Dlouhá Lhota, a my
jsme této zprávě zprvu nemohli uvěřit. Hned jsme ale
samozřejmě vyjeli. Bratr Petr
v té době dělal autoškolu, jel
přes Příbram a ze Svaté Hory
se kouřilo. Někdo v autě mu
řekl: ,Petře, ty jsi u těch hasičů, a tady se kouří ze Svaté
Hory‘. Ze Sedlčan jsme odjeli
všichni tři bratři. My jsme jeli
vozem ZIL a náš Pavel vyrazil s avií, kterou jsme tenkrát
měli úplně novou,“ připomíná situaci před čtyřmi
desetiletími Jaroslav Janský

a přidává další vzpomínku
na vojáky, kteří zachraňovali
archiv. Podle jeho slov hned
za SDH Sedlčany dorazila
i báňská záchranná služba.
„Na místě bylo kolem sto padesáti cisteren. My jsme tam
zasahovali určitě po dobu tří
hodin a pro vodu jsme jezdili do příbramské Pragovky.
Další dobrovolní hasiči si ji
natahovali z druhé strany
z blízkých rybníků. Po zásahu na Svaté Hoře nám poděkoval okresní předseda František Benhák a obdrželi jsme
diplom. Poděkoval nám také
sedlčanský farář Štěpán Luža
v kostele svatého Martina.“
V sobotu 28. dubna se
na Svaté Hoře konala vzpomínková akce ke čtyřicátému výročí požáru na Svaté
Hoře, kterou zorganizoval
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje –
Územní odbor Příbram
ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů Příbram,
městem Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Svatá Hora.
David Myslikovjan
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Hasiči z Petrovic
předvedli
techniku i zásah
na Svaté Hoře
R E G I O N V z p o m í n kov á
akce ke 40. výročí požáru
příbramské Svaté Hory,
k němuž došlo 27. dubna 1978, měla v sobotu
28. dubna slušnou účast
dobrovolných i profesionálních hasičských sborů
z celého kraje. Po příjezdu a ustavení techniky
hasičského záchranného
sboru i jednotek SDH obcí
následovala mše svatá při
příležitosti výročí záchrany Svaté Hory. Nechyběl

Dobrá organizace ale průběh celé události nenarušila a pokračovala ukázkou techniky a činností
Hasičského záchranného
sboru ČR a jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí
pro veřejnost.
Došlo i na ukázku techniky hasičů z Petrovic
– Tatry 815, kterou mají
ve svém vozovém parku
teprve dva roky, a nechyběl ani jejich rok starý
Ford Tranzit. Petrovičtí

Hudebníci jeli domů obtěžkáni ebenem
a novými zážitky
SEDLČANSKO/CHEBSKO Žáci
a žákyně hudebního oboru sedlčanské ZUŠ včetně
pobočky v Krásné Hoře se
ve čtvrtek 26. dubna vypravili do západních Čech.
„Nápad mi vnuknul profesor z plzeňské konzervatoře,
který sám pořádal v minulém
roce exkurzi do Strunalu se
svými žáky,“ říká učitelka
hry na kytaru a sólového
zpěvu Eliška Kovalská. Myšlenka nadchla ji i vedení,
mezi žáky ale očekávané
ovace nesklidila. Nakonec
byli na exkurzi přizváni také
žáci ZUŠ Sedlec-Prčice. „Myslím, že většina rodičů a potažmo i žáků si neuvědomuje,
jaká je to jedinečná příležitost, když můžou trochu proniknout do tajů výroby nástrojů,“ posteskla si.
Prvním cílem dne byla
výrobna strunných nástrojů v Lubech u Chebu.
I když sem dorazili s vel-

kým zpožděním a při práci
tak viděli menší počet zaměstnanců, exkurze se jim
moc líbila. Viděli sklad dřeva, které zrálo. Podívali se,
jak různé stroje pomáhají
soustružit jednotlivé díly
pro cella, kontrabasy i housle. Zjistili například, jaký je
rozdíl mezi kytarou pro leváky a praváky. Potěžkali si
různá dřeva včetně ebenu,
který je překvapil nejen váhou, ale i barvou a tvrdostí.
Jednou z trofejí exkurze se
dokonce staly jeho odřezky. Byli svědky broušení, lakování i kompletace hudebních nástrojů. Nakonec si
prohlédli muzeum. „Všichni
se zájmem sledovali stroje
a lidi, kteří ve fabrice pracovali, děti se vyptávaly na to,
co je zajímalo, a pracovníci
fabriky ochotně odpovídali. Já osobně jsem ocenila
možnost přehrát si nějaké
nástroje a zhodnotit jejich

zvukovou kvalitu,“ pochvaluje si mladá učitelka.
Další zastávkou byly
Františkovy Lázně. Nesměl
chybět nákup lázeňských
oplatek, pátrání po Františkovi ani ochutnávka místního
pramene. Posledním bodem
programu byla Teplá, kde se
výprava 31 dětí a 9 dospělých rozdělila na dvě poloviny. Jedna si prohlédla barokní klášter premonstrátů,
druhá kostel a knihovnu. Ani
zde ale nabývání nových vědomostí neskončilo: „Po cestě autobusem nás doprovázel
výklad Vladimíry Křenkové
o zajímavostech z míst, jimiž jsme zrovna projížděli.
Do Sedlčan jsme dorazili až
večer, ale děti nevypadaly
vůbec unaveně, naopak měly
plno elánu. Což se tedy nedalo říct o všech učitelích,“ doplňuje s úsměvem Kovalská.
Olga Trachtová
Hadáčková

Hasiči z Petrovic při slavnostním nástupu i s praporem

průvod zasahujících sborů na Svatou Horu a poté
následovala slavnostní
vzpomínková akce spojená s dekorováním hasičských praporů a předáním ocenění všem tehdy
zasahujícím.
Opravdu velmi horký
den, který se mohl rovnat
teplotou letnímu, si ovšem
vyžádal hned několik zásahů rychlé záchranné
služby. Převážně starším
ročníkům hasičů se v uniformách na rozpáleném
nádvoří udělalo nevolno
a skončili v rukou lékařů.

předvedli profesionální
zásah, který nikoho z přítomných přihlížejících
nenechal na pochybách,
že se zvládnou vyrovnat
s nenadálou situací i s hasebním zásahem s profesionálním přehledem.
Organizace vzpomínkové akce se zhostil příbramský hasičský záchranný
sbor a příbramské okresní sdružení hasičů, město
Příbram a Římskokatolická farnost Svatá Hora.
Atraktivní program pokračoval až do podvečerních
hodin. Jana Motrincová
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KONCERTY,
ZÁBAVY

společná výstava obrazů;
vernisáž 15. 5. v 18:00

 Sedlčany – Beseda bar
3. 5. Jakub Čermák alias
Cermaque
hudební večer; 20:00

 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; do 15. 6.

 Sedlčany – park u chovatelů
6. 5. Dechová hudba Míly
Nováka
odpoledne s dechovkou;
14:00
13. 5. Sebranka – Vlašim
odpoledne s dechovkou;
14:00

 Drážkov – Váchův Špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
do konce června

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
10. 5. Od klasiky po jazz
netradiční koncert studentů
klavírního oddělení konzervatoře Jaroslava Ježka
a jejich hostů; 16:00
15. 5. Akordeonový koncert žáků ZUŠ z okresu
Příbram
přehlídka mladých talentů;
17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
12. 5. Den matek
společenský večer ke Dni
matek, vystoupení dětí,
hraje Axiom; 17:00
 Bor u Sedlčan – hasičárna
12. 5. Folk rock night
taneční zábava, součástí
oslav 100. výročí založení
republiky; 20:00
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
13. 5. Slavnost svátku
matek
hraje Apolo Petra Spáleného, vystoupí soubor Kamýček, překvapení; 16:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – knihovna
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáků ZUŠ Sedlčany; od 3. 5. do 6. 6.,
vernisáž 3. 5. od 17:00
 Sedlčany – kult. dům
Daisy Mrázková: Malé
knihy o velkých věcech
výstava celoročního projektu výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ
Sedlčany; do 11. 5.
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.

 Sedlčany – kult. dům
2. 5. Do ložnice vstupujte
jednotlivě
anglickou komedii uvádí
divadelní společnost Háta;
19:00
13. 5. Ať žijí strašidla
muzikálová pohádka pro
děti a rodiče; 15:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
4. 5. Tchýně na zabití
divadlo; 19:30

KINO
 Sedlčany
4. 5. Ismaelovy přízraky
francouzské drama; 20:00
5. 5. Jumanji: Vítejte
v džungli
dobrodružná akční komedie; 18:00
10. 5. Erotikon
ﬁlmový klub; 20:00
11. 5. Ladíme 3
hudební komedie; 20:00
12. 5. Věčně tvá nevěrná
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
4. 5. Auta 3
animovaná komedie; 16:00,
20:00
11. 5. Zahradnictví: Nápadník
třetí díl české trilogie; 20:00

SPORT
 Kamýk nad Vltavou –
před OÚ
5. 5. Kamýcká šlápota
a položení věnce k památníku osvobození
tradiční turistický pochod,
trasy 7–24 km; 8:00
 Sedlčany – u kulturního
domu

5. 5. Sukova stezka
48. ročník pochodu, trasy
6, 11, 14, 16, 25 a 30 km,
cyklotrasy 28 a 35 km; 8:30

www.sedlcansky-kraj.cz

13. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – AFK
Loděnice; 17:00

 Vysoký Chlumec – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Počepice; 17:00

 Chyšky – hasičská
zbrojnice
12. 5. Pochod sv. Floriána
6. ročník pochodu, trasy
6, 13, 25 km a cyklistická
trasa 28 km; 8:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
FC Kňovice; 17:00
12. 5. Hasičská okrsková
soutěž 2018
soutěž v požárním sportu;
10:00

 Sedlčany – hřiště Taverny
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Trhové Dušníky;
17:00

 Kosova Hora – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Vltavan Borotice; 17:00
8. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Pičín; 17:00
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Krásná Hora B; 17:00
 Petrovice – hřiště
5. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Krásná
Hora; 17:00
6. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – Březnice/
Bělčice; 10:15
13. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice – TJ Spartak
Rožmitál pod Třemšínem;
10:15
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
6. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ
Sokol Dublovice B; 17:00
12. 5. Okrsková soutěž
soutěž v požárním sportu
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kosova Hora; 17:00
 Jesenice – hřiště
6. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem; 10:15
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 17:00
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Kovohutě Podlesí; 10:15
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
6. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FC
Mariánské Lázně; 17:00

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou B – SK Tochovice
B; 17:00
 Dublovice – hřiště
12. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší;
17:00
 Počepice – hřiště
13. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B; 17:00

21:00–23:00
 Sedlčany – náměstí T.
G. M.
5. 5. Dětský hasičský den
ukázky požárního sportu,
techniky, kynologie a čtyřkolky, soutěž pro děti; 13:00
 Petrovice – obecní úřad
5. 5. Sobotní deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 14:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
6. 5. Oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána
mše za zemřelé hasiče
 Bor u Sedlčan – hasičárna
12. 5. Dětský den
slavnostní ceremonie u pomníku padlých v 1. světové
válce, dětská diskotéka,
ohňostroj; 14:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno od dubna do června o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v květnu otevřeno o víkendech a svátcích; 10:00–
17:00

OSTATNÍ
 Vrchotovy Janovice –
zámek
1.–5. 5. Řetězové provádění
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Sedlčany – knihovna
2., 9. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
4., 11. 5. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
 Sedlčany – hasičská
stanice
3. 5. Den otevřených
dveří
pořádá Hasičský záchranný
sbor Sedlčany; 9:00–12:00,
13:00–15:00
 Sedlčany – hvězdárna
4., 11. 5. Pozorovací
program

 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno do června o víkendech; 9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00
 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.

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Ochotníci se rozloučili s Lotrandem
Ve vojkovském
a Zubejdou, publikum jim
špejcharu vyprávěl
o Dakaru Martin Macík poděkovalo potleskem vstoje
VOJKOV Po zimní pauze se

uskutečnila ve vojkovském
špejcharu ve čtvrtek 26.
dubna v podvečer první
letošní akce. Několik desítek posluchačů se nechalo

lem jim upadlo kolo, jeli
200 kilometrů s děravým
chladičem a každou chvilku dolévali vodu, v bahně
museli měnit dvě kola, polovinu předposlední etapy

Martin Macík přijel na besedu závodním kamionem.

Martinem Macíkem doslova vtáhnout do atmosféry
Dakaru 2018. Během několika okamžiků se přenesli
díky fotograﬁím, videím
a poutavému vyprávění
do motoristického závodu
vedoucího přes Peru, Bolívii a Argentinu.
Martin poutavě popisoval strasti letošního 40.
ročníku Rallye Dakar, který byl dle jeho slov nejdrsnější, jaký kdy jel. „Ale
tak to má být. Je to nejtěžší
soutěž světa. Dostanete se
na místa, kam se normálně člověk nemá šanci podívat. Během několika dnů
zažijete všechno – od zimy
přes obrovské teplo, déšť,
sucho, skály, kamení, písek, adrenalin, stres, zoufalství i radost. Během
jednoho dne vystoupáte
od moře až do čtyř tisíc
metrů nad mořem. Deset
tisíc kilometrů, čtrnáct
dní, to znamená osm set
kilometrů denně. Sáhnete
si až na úplné dno svých
sil jak fyzických, tak psychických. Posledních šest
dní mechanici nespali ani
hodinu,“ nastínil, jak je
Dakar náročný.
Ač se již na 20. kilometru první etapy ztratili, má-

absolvovali bez čelního
skla s motorkářskými brýlemi na očích, nezlomilo je
to. Martin Macík, František
Tomášek a Jan Mrkva dojeli s kamionem Liaz alias
Frantou na skvělém pátém
místě jako nejlepší česká
posádka letošního ročníku
Dakaru vůbec.
Martin aktivně a srozumitelně odpovídal na dotazy účastníků besedy.
Popsal například i běžný
závodní jídelníček. „Když
dojedu do cíle etapy, dám si
třetinku piva, abych doplnil
minerály,“ přiznal. Vysvětlil, jakým způsobem se orientuje v terénu a jak funguje navigace. Prozradil také,
že se vrátil o pět kilogramů
lehčí, přes měsíc dospával
spánkový deﬁcit a nabíral
síly na další trénink.
Martin Macík se s týmem Big Shock Racing
čítajícím 25 lidí připravuje na Dakar celoročně. Příprava probíhá jak
na sedlčanské kotlině,
tak například i v Tunisku, kam se nyní chystá.
V budoucnu by Martin
rád překonal nejlepší výsledek svého otce, jenž
dojel roku 2010 čtvrtý.
Kateřina Neužilová

SEDLČANY Nejenom divadelní představení, ale rovněž
zábavná show. Tak vypadala
derniéra hry Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech
o hodném loupežníkovi
a princezně, která ke svému
životu potřebovala světlo,
vzduch a hlavně lásku. Inscenace Lotrando a Zubejda
u sedlčanského publika zabodovala, a tak nebylo divu,
že při posledním představení v neděli 29. dubna vyprovodilo účinkující na cestě
z pódia potleskem vstoje.

z Dobříše, Sedlce-Prčice, Petrovic, Počepic, Kosovy Hory
a Krásné Hory. „Tuto hudební
pohádku si nenechalo ujít také
jednačtyřicet obyvatel Zvěstova, který se nachází za Voticemi u Jankova. Na představení
sedlčanských ochotníků přijíždějí pravidelně,“ připomněl
člen sedlčanského souboru
Jiří Dundr, který si dal ze
zdravotních důvodů hereckou pauzu a na divadelních
prknech se opět objeví až
nyní v květnu ve hře Taková
normální rodinka.

Bavili se malí
i velcí diváci

Derniéra byla
ve znamení vtípků

Do hry, uvedené v rámci
Sukových Sedlčan, se zapojilo sedmdesát herců, zpěváků, hudebníků a členů inscenačního týmu. Ti všichni
se začali scházet na začátku
tohoto roku a někteří již i vloni na podzim. Všem byl odměnou při derniéře potlesk
nadšeného publika, kterému
ještě dlouho budou v uších

Jak už to bývá, derniéra
se konala v jiném duchu
než předchozí představení.
Na jedné straně byla slavnostnější a na straně druhé si
ochotníci tu a tam do svého
textu přidali něco, co mohlo
překvapit nejenom jejich kolegy, ale také režisérku. „Herci
si na sebe při derniéře vymýšlejí různé vtípky, o nichž mi

dí ochotníci Jana Šimková
a David Heran. Možná, že se
to na první pohled nezdálo,
ale v horkém počasí a pod
látkou měli svoji roli hodně
ztíženou. „Náš pohyb v kostýmu je omezený, ale jsme už
sehraní a nemáme proto větší
problémy. Většinou mě David
vede, protože hraje hlavu velblouda. Vystupujeme ve vedru a máme na sobě deku,
takže jsem měla při několika
našich vystoupeních menší zdravotní problémy, ale
daly se zvládnout,“ podotkla
s úsměvem Jana Šimková.
V hlavních rolích se sedlčanskému publiku představili Tomáš Rauscher (mladý
Lotrando) a Tereza Marková
(Zubejda). Drnce si zahrál
Jaroslav Repetný, Lustiga
Slavomír Bloch, sultána Miroslav Bouček, starého Lotranda Jaroslav Kolský a loupežníka Vincka Jiří Bosák.
Výborní byli nejenom oni,
ale i Halí, Belí a Zelí v podání
Milana Jíchy, Davida Skalá-

Sultán v podání Miroslava Boučka, Tereza Marková jako Zubejda, Lustig (Sláva Bloch) a Lotrando
(Tomáš Rauscher)

znít repliky jako Pod dubem,
za dubem, tady všechny oškubem, Lepší než almužna, je
pila dvoumužná nebo Mniši
jsou tišší, ještě víc než myši.
Hra byla určená nejenom
dospělému, ale také dětskému divákovi, a školáci využili
možnosti dobře se pobavit
skutečně v hojné míře. Kromě sedlčanských dětí se přijeli podívat jejich vrstevníci

předem neříkají. Upozornila
jsem je, že hra nesmí vybočit
ze své linie, abychom například neměli ze sultánského
království klášter a podobně,
ale vše je v mezích,“ uvedla
o poslední přestávce režisérka Renata Holoubková, která
při závěrečné děkovačce
přijela na jeviště na velbloudovi. V kostýmu „korábu
pouště“ si zahráli dva mla-

ka a Jiřího Chaloupeckého
a všichni ostatní. Hodně práce si dali ochotníci i s promítáním na plátno. Zvlášť působivé bylo kácení stromů, při
kterém drvoštěp s mladým
Lotrandem stáli na jevišti
a poráželi stromy na plátně.
A byla to práce nanejvýš
potřebná. Vždyť bez ní by se
Zubejda určitě neuzdravila.
David Myslikovjan
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Zástupci Aerobik
studia Dvojka
vybojovali vstupenky
do reprezentace.
Už v květnu je čeká
mistrovství Evropy
než vstupovat do závodů
nulý víkend patřil v ost- s čistým štítem.
Soutěž začala dětmi věravském sportovním centru Dubina republikové kové kategorie 11–13 let,
špičce ve sportovním ae- kde Dvojku zastupovala
robiku. Uskutečnil se zde Marie Bezkočková. V kondruhý nominační závod, kurenci skvělých pětadvana kterém bylo možno vy- ceti závodnic se jí podařilo
bojovat vstupenky do re- probojovat do ﬁnálové desítky a zde obsadit
parádní osmé místo. Sobotní odpoledne bylo věnováno
juniorům – dětem
ve věku 14–16 let.
Letos v této kategorii poprvé závodí Luboš Hanus
a v bojích s leckdy
i o dva roky staršími chlapci si vedl
více než suverénně
– ziskem nejvyššího
bodového ohodnocení zvítězil a první
reprezentační místo
bylo doma. Ve stejné věkové kategorii
následovaly i souboje v kategorii dvojic. Sedlčanští Luboš Hanus s Marií
Bezkočkovou předvedli nádhernou
Postup Veroniky Šerákové na mistrovství sestavu a po zásluEvropy (na snímku s trenérkou Kristýnou ze byli odměněni
Faktorovou) je jeden z největších úspězlatými medailemi
chů v historii klubu.
a reprezentačním
prezentačního týmu České místem číslo dvě.
Nejvypjatější byla nerepubliky a tím i možnost
zúčastnit se květnového dělní soutěž dospělých.
mistrovství Evropy, které V nejprestižnější kategorii
se opět letos uskuteční jednotlivkyň Dvojku zastupovala Veronika Šeráková.
v Karlových Varech.
S velkými očekáváními Po nervózním základním
i obavami přijížděli do Ost- kole zvládla tíhu okamžiravy závodníci sedlčanské- ku znamenitě, svou choho klubu Aerobik studio reograﬁi zacvičila skvěle
Dvojka spolu s trenérkou a podařilo se jí postavit
Kristýnou Faktorovou. Vý- na stupínky vítězů vedle
sledky z předchozích zá- medailistek ze světových
vodů napovídaly, že sedl- soutěží Adély Citové a Kačanští zástupci by se mohli rolíny Kudláčkové. Svým
o reprezentaci v letošním třetím místem si i Veronika
roce ucházet, avšak ob- zajistila postup na evrophajovat příčky nejvyšší je ský mezinárodní závod.
-redvždy mnohem náročnější
SEDLČANY/OSTRAVA Uply-
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Fotbalové víkendové výsledky
regionálních družstev
23. kolo Divize A
SK Senco Doubravka – TJ
Tatran Sedlčany 4:0 (2:0)

19. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Sokol Daleké Dušníky 4:3
(3:1)
Branky Tatranu B: 11. a 40. M.
Valenta, 14. T. Senft, 87. M. Sirotek
SK Petrovice – FK Hýskov
2:1p (1:1)
Branky Petrovic: 45+1 L. Stejskal
FK Rudná – TJ Sokol Sedlec-Prčice 1:0 (0:0)

19. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky 2:1 (0:0)
Branky Dublovic: 69. J. Lomoz, 88. M. Vondrák
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Kovohutě Podlesí B 4:0
(2:0)
Branky Tatranu C: 22. R. Šťovíček, 24. a 87. M. Štemberk, 72.
T. Vokřál

19. kolo III. třídy
skupina B

16. kolo IV. třídy
skupina A

SK Sokol Kytín – TJ Sokol
Kosova Hora 2:3p (1:1)
Branky Kosovky: 31. J. Kutil,
74. J. Květ
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – SK Nový Knín B 7:0n
(4:0)
Branky Kamýku: 21. M. Viskup, 23., 53. a 61. L. Čedík, 25.
a 44. R. Lukeš, 50. M. Tatoušek
TJ Vltavan Borotice – SK Petrovice B 2:5 (1:3)
Branky Petrovic B: 7. M.
Krejčí, 9. T. Měcháček, 35. M.
Mašata, 72. V. Schwarz, 84. L.
Vácha
TJ Prostřední Lhota – TJ Vltavan Hříměždice 2:1 (1:1)
Branky Hříměždic: 33. R.
Šíma
TJ Krásná Hora – SK Vysoký Chlumec 9:1 (4:0)
Branky: 3., 52. a 62. V. Čanda,
14., 78. a 80. M. Hubička, 19.
a 43. M. Turek, 47. P. Mašek –
60. S. Havel
TJ Sokol Počepice – TJ Sokol Jesenice 2:1 (0:1)
Branky Počepic: 70. (p) P. Lišman, 87. J. Zdeněk – 63. J. Šika

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sparta Věšín 2:4
(2:2)
Branky Kamýku B: 35. L.
Mrkva, 45. D. Vasilovici

16. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice 2:1 (1:0)
Branky: 45. P. Hrubý, 85. M.
Hubička – 48. J. Pecka
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Sokol Sedlec-Prčice B 0:5
(0:1)
Branky: 45. R. Křížek, 48. J.
Švagr, 55. a 70. D. Kubát, 80. S.
Boubalík
TJ Sokol Dublovice B – FC
Kňovice 1:2 (1:0)
Branky: 30. J. Štech – 56. D.
Burda, 88. Š. Pinkas

Okresní přebor 19.
kolo – Benešov
Vrchotovy Janovice – Dolní
Kralovice A 2:0 (1:0)
Branky Janovic: 7. M. Rezek, 54. J. Novotný
David Štverák

Béčko Tatranu přestřílelo Daleké Dušníky
Tatran Sedlčany
„B“ – TJ Sokol
Daleké Dušníky
4:3 (3:1)
V okresním derby čekal
na Tatran tradiční soupeř
z Dalekých Dušníků. Hosté
byli mužstvem jara, když
ještě neztratili ani bod.
Hned v 11. minutě vysunul
do sóla středem hřiště Matoušek Valentu, který chytře
přeloboval gólmana Kobíka
– 1:0. Ve 14. minutě Valenta
vydláždil uličku Senftovi,
který se sám před Kobíkem
nemýlil – 2:0. V 18. minutě se
ve vápně protlačil k míči kanonýr Krása a jeho hlavičku
pod břevno musel Vančát
vyrazit na roh. Hned v následující minutě se dostal
ke střele z 18 metrů Stibor,
Kobík s námahou vyrazil
a dobíhající Bartůšek zblízka těsně minul. Divákům
se zápas musel líbit, hrál se
z obou stran útočný fotbal
a do přestávky viděli ještě

dvě branky. Ve 39. minutě
se Sklenář probil do středu
a tečovaná střela z 18 metrů
skončila za zády Vančáta –
2:1. Hned v následující minutě vyslal Stibor za obranu
Valentu, který postupoval
zprava sám a treﬁl se přesně
přes celou bránu – 3:1.
Do druhého poločasu
domácí tým vstoupil vlažně a hosté toho využili.
Z následného rohu se už
ale Dušníky radovaly. Jeden z nejmenších hráčů
na hřišti, Švagr, se dostal
v 50. minutě k jednoduché
hlavičce a k levé tyči snížil
na 3:2. Tempo zápasu už nebylo tak vysoké jako v první půli. Ke konci už Dušníky
riskovaly a toho využil Petr
Sirotek, který v 86. minutě
krásnou přihrávkou z vlastní poloviny vybídl k sólu
Kabíčka a hostující Drnec
musel zatáhnout za záchrannou brzdu. Následovala červená karta a trestňák z 28 metrů. K tomu
se postavil Marek Sirotek

a tvrdá rána, která před Kobíkem ještě skočila, propadla přes jeho rukavice za levou tyč – 4:2. Klidný závěr
zápasu se ale nekonal. V 88.
minutě vybojovali hosté kousek od rohu vápna
na pravé straně trestný kop.
K tomu se postavil Pavlík
a nepříliš důrazný centr
nakonec zapadl po chybné
komunikaci obrany za zadní tyč – 4:3. Vyrovnání už
Tatran hostům nedovolil,
a tak všechny tři body zůstaly doma.
Trenér Tatranu B Vlastimil Zelenka: „Za výkon
v prvním poločase jsme si
výhru zasloužili. Hosté ale
potvrdili svou jarní formu,
a zápas ve druhé půli ještě
zdramatizovali. Po výborné
přípravě se konečně začalo
dařit Mírovi Valentovi, který
skóroval ve druhém zápase
v řadě a ke dvěma gólům
dnes přidal i pěknou asistenci.
Příští zápas odehrajeme v sobotu 5. května v Rožmitále.“
David Štverák
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Na Doubravku Tatran herní recept nenašel
SK Senco
Doubravka – TJ
Tatran Sedlčany 4:0
(2:0)
DOUBRAVKA V sobotu 28. dubna zajížděl Tatran ve 23. kole
fotbalové divize A směrem
do Plzně. Soupeř z Doubravky se proti němu čtyřikrát treﬁl
a zároveň nedovolil ofenzivě
Tatranu ani jednou skórovat.

Domácí tým hosty
do větší šance
nepustil
Po týdnu starém velkém vítězství nad prvními Vary přišla
hned rychlá plzeňská studená
sprcha. Domácí tým se dostal
do vedení ani ne po odehrané minutě. Po rohovém kopu
překonal hlavou brankáře

Milana Vančáta Petr Morávek
– 1:0. Doubravka pak zahrozila z podobné situace dvakrát,
ale bez brankového efektu. Tatran se ne a ne dostat do hry,
pořádně si nepřihrál a záložní
řada nepodržela míč na svých
kopačkách. Po půlhodině hry
dostal míč za obránce Dominik Němec, ale těsně před
zakončením mu sebral balon
obránce. Doubravští „dlouháni“ dál hrozili ze své výškové
převahy, naštěstí míč po jejich
hlavičkách končil jen těsně vedle tyče. Ve 39. minutě Luboš
Soldát po rozehrávce z přímého kopu kroutil míč k tyči, ale
jeho střela neměla dostatečnou razanci a brankář Jakub
Luhový si s ní skokem k pravé
tyči poradil. A tak Milan Ungr
po rychlém protiútoku těsně

před poločasovou přestávkou
zvýšil na 2:0. Tatran mohl přece jen snížit na 2:1, ale vyslaný
balon se mihl jen těsně kolem
levé tyče.

Tatranu ve vstřelení
branky štěstí
nepřálo
Do druhého poločasu
vlétl aktivněji Tatran a hnal
se za kontaktní brankou, ale
míč do sítě prostě nedostal,
a to ani po přečíslení, kdy ze
čtveřice sedlčanských borců
ani jeden nezamířil přesně
mezi tři tyče. V 59. minutě
vyslal tvrdou střelu na bránu Milan Ungr a orazítkoval
spojnici břevna a tyče. V 66.
minutě přeloboval vyběhnutého brankáře Milana Vančáta domácí útočník, požár

hasili na brankové čáře nadvakrát sedlčanští obránci.
V 77. minutě se po centru
z přímého kopu treﬁl na 3:0
Pavel Krejčí. Na konečných
4:0 zvýšil ještě v nastaveném
čase svým druhým gólem
v utkání Milan Ungr, který
udělal kličku brankáři Milanu Vančátovi a bez problému dopravil míč do sítě.
Tatran je v tabulce na sedmém místě s 37 body a skóre
43:44. Další utkání sehraje
v neděli 6. května doma proti
Mariánským Lázním. Utkání
začíná od 17 hodin.
Marek Sirotek, Tatran:
„Odjeli jsme na Doubravku bez spousty hráčů, a tak
s námi museli jet kluci z dorostu, kteří odehráli už jeden
zápas dopoledne. Chtěli jsme

navázat i v oslabené sestavě
na výkon z předešlého zápasu proti Karlovým Varům, ale
to se nám, bohužel, vůbec
nepodařilo. V první minutě
domácí zahrávali standardní
situaci a my jsme inkasovali,
takže jsme od první minuty zápasu prohrávali, což
není vůbec příjemné. Po celý
zápas oba týmy provázela
spousta nepřesných přihrávek i zakončení. Hosté do poločasu zvýšili na 2:0 z brejku
po našem rohu. Snažili jsme
se v druhé půli manko dohnat, ale to se, bohužel, nepodařilo. Příští týden nás čeká
těžký soupeř z Mariánských
Lázní a budeme se muset snažit napravit tuto tříbodovou
ztrátu na domácím hřišti.“
David Štverák

Trojice hráček ze Sedlčan vybojovala stříbro na mistrovství
Evropy hokejistek do šestnácti let
V I E R U M Ä K I /S E D LČ A N Y

V olympijském centru Vierumäki, které leží zhruba sto
dvacet kilometrů od hlavního města Finska Helsinek,
se ve druhé polovině dubna
konalo mistrovství Evropy
nejmladší kategorie hokejistek za účasti deseti týmů.
Jednalo se o doslova bleskový turnaj, protože česká
výprava odlétala do dějiště
šampionátu patnáctého a už
dvacátého se vracela. České
reprezentantky absolvovaly
i dvě utkání v jeden den.
Na palubě letadla nechyběl trojlístek hokejistek ze
Sedlčan, které sice už měly
za sebou několik startů
za Českou republiku na mezinárodních turnajích, ale
evropský šampionát pro ně
byl dosud největší akcí, jíž
se zúčastnily. Patnáctiletá
útočnice Tereza Chwastková, stejně mladá obránkyně
Denisa Habartová a o rok
mladší další opora útoku
reprezentace Barbora Bartáková sehrály ve Finsku šest
utkání, pomohly národnímu
týmu prodrat se až do ﬁnále,
a přestože v něm prohrály
s domácími Finkami, vracely
se domů spokojené. Vždyť
si mohly na oslavu úspěchu
cinknout stříbrnými medailemi. Po návratu ze země tisíců
jezer jsme trio úspěšných
hráček oslovili s tím, aby se

s námi podělily o čerstvé zážitky ze šampionátu. Děvčata se navzájem doplňovala,
a tak uvádíme jejich odpovědi jako společné.
Z kterého českého
klubu jste byly povolány
do národního týmu?
Naším mateřským klubem

ší soupeřky, proti kterým
jsme dosud hrály.
Jakým systémem se
šampionát hrál a proti
komu jste nastoupily?
Hrálo se ve dvou pětičlenných skupinách. V prvním
zápase jsme nastoupily proti
Maďarkám a porazily je 4:2.

Stříbrné medailistky z evropského šampionátu Barbora Bartáková
(zleva), Denisa Habartová a Tereza Chwastková

je HC Tatran Sedlčany, ale teď
všechny tři působíme v Příbrami. Přestoupily jsme vloni
na podzim. Hrajeme přebor
jižních Čech a v našem týmu
jsou kluci i holky. Hokeji jsme
se začaly věnovat v době,
kdy nám bylo kolem pěti
nebo šesti let. Všechny tři
máme starší bratry, kteří nás
k této hře přivedli.
Splnil turnaj ve Finsku
vaše očekávání?
Před odletem jsme byly
zvědavé, co nás tam čeká,
a moc jsme se těšily. Věděly
jsme, že narazíme na nejlep-

S Rakouskem jsme vyhrály
2:1 a Denisa měla v tomto
utkání jednu asistenci. Ještě
těžší byl zápas s Japonskem,
ve kterém jsme sice zvítězily
také 2:1, ale až po nájezdech.
Tereza dala Japonkám jeden
gól a Bára jí na něj přihrávala. Poslední zápas ve skupině jsme hrály s Finskem, vyhrály 2:1 a jeden gól dávala
Bára. Všechny zápasy byly
vyrovnané a nejvíce práce
jsme měly s Finkami.
Jakou atmosféru jste
zažily na turnaji? Byla
hokejová?

Do Finska s námi letělo
několik rodičů, kteří byli
v hledišti hodně slyšet. Hala
sice byla větší, než je v Sedlčanech, ale hrací plocha
o dost menší, takže jsme si
na ni musely zvykat. Na stadionu byla dvě hřiště. Hlediště bylo nejvíce zaplněné
na utkání domácího týmu.
Staly jste se vítězkami
skupiny. Hrály jste čtvrtﬁnále, nebo rovnou semiﬁnále?
Hrála se semifinále,
v nichž nastoupily vítězné týmy proti druhým ze
skupin. My jsme hrály se
Švýcarkami a zvítězily 5:1.
Bára nahrávala na jednu
branku. Ve ﬁnále jsme se
utkaly s Finskem, s kterým
jsme ve skupině zvítězily.
Tentokrát se více dařilo soupeřkám a my jsme prohrály
3:6. Finky hrály mnohem
lépe než v prvním zápase
a ke konci nás přehrávaly už
úplně ve všem. Možná, že
nás prokoukly a věděly už,
co na nás platí.
Kolik klubů dodalo hráčky do české reprezentace hokejistek
do šestnácti let?
Na mistrovství Evropy
byly holky z Opavy, Vsetína,
Písku, Karviné, Olomouce,
Příbrami a Benešova. Znaly
jsme se už z dřívějších akcí.
Stihly jste také poznat

ve Finsku něco jiného
než jenom zimní stadion
a hotel? A co soupeřky,
komunikovaly jste s nimi
mimo led?
Všude kolem byly samé
lesy a my jsme viděly pouze
jedno velké jezero. V hotelu
jsme bydlely na jednom patře s Ruskami a povídaly jsme
si s nimi anglicky. Kromě
nich hrály ve druhé skupině Němky, Norky, Švýcarky,
a také osmnáctileté Finky.
Jednalo se ale o C tým této
věkové kategorie.
Jak hodnotili vaši účast
na evropském šampionátu
trenéři?
Říkali, že jsme byly dobrý, že jsou spokojení. My
jsme ale byly z druhého
místa zklamané, protože
když už jsme se dostaly až
do ﬁnále, chtěly jsme vyhrát. Trenéři ale říkali, že
druhé místo je hezké.
A co hokejová budoucnost všech tří děvčat? Barbora Bartáková je v Sedlčanech na víceletém gymnáziu
a hokeji se bude při studiu
věnovat i nadále. Denisa
Habartová bude v Příbrami
studovat na střední škole se
zaměřením na hokej a Tereza Chwastková se hlásí
na policejní školu do Prahy.
Počítá s tím, že se možná
v budoucnosti hokeji věnovat nebude.
-dav-
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Óda na popeláře

Co Čech, to hokejový fanoušek
Tak nám to zase začne. Přesně jak bylo avizováno na sociálních sítích, z odborníků
na politiku a prezidentské
volby se nyní stanou experti
na hokej. Česká reprezentace
vstoupí do mistrovství světa
v hokeji 2018 zápasem proti
Slovensku v sobotu 5. května
večer. Po bramborové medaili
z olympijského turnaje v Jižní
Koreji doufají věrní fanoušci,
že to konečně po letech zase
cinkne. Připravme se tedy

na řev z hospod a české vlaječky všude kolem nás. I kdyby
se medailový úspěch měl rovnat zázraku, my v něj budeme
do poslední chvíle věřit a držet
našim hochům palce. Budeme
se zase jednou všichni držet
za ramena a s hrdostí zpívat
českou národní hymnu? To se
teprve uvidí. I kdyby to nevyšlo, za rok budeme fandit zas!
A jak říkávala moje babička,
chleba stejně levnější nebude...
Kateřina Neužilová

Je pondělní ráno a já sleduji skrze okno naše popeláře. A říkám si, jestli jejich
úlohu plně doceňujeme.
Představuji si tu masu
odpadu, který i přese
všechno třídění jedno maličké městečko vyprodukuje. Máme něco málo přes
tisícovku obyvatel a k tomu
dost chalup. Kdyby každý
z nás vyhodil do popelnice
jeden pytel za týden, tak mi
to vychází velmi hrubým
odhadem na půl druhého

milionu litrů odpadu ročně.
A to nepočítám ten tříděný,
který už je doufám pro každou domácnost dnes samozřejmostí.
Kdybychom se o odvoz museli starat sami,
nevím, nevím, jak by to
dopadlo. Pomalu ale jistě
bychom zapadli smradlavými odpadky. Inu – kdo
ví, proč se z kdysi přízemí
domů například v Praze
staly dnes sklepy a jejich
strop je o několik metrů

níže než dnešní ulice…
Mnoho dětí ve svém útlém věku říká, že jednou
bude popelářem. Jak léta
běží, neznám nikoho, kdo
by u tohoto snu zůstal.
Přesto se někomu splní.
A my bychom za to měli
být všichni velmi rádi. Starají se o to, abychom nezapadli. A tak jim alespoň
touto cestou posílám za nás
za všechny veliký dík.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZAMYŠLENÍ

Jak děti na písku
Slušně vychované děti si
hrají ohleduplně, na pískovišti si pomáhají nebo si radí,
jak ta bábovička bude pěkně držet tvar, jak se ten tunel
neproboří a jak ten hrad
ještě vymodelovat krásně,
jako Karlštejn. Ale některé
děti jsou už dopředu známy svou špatnou pověstí,
že není radno jim pomáhat.
Chtějí si hrát samy, ostatním
nepomohou, neporadí, ani
nemají co, berou si hračky,
které patří jiným.
Ten, s kým si nechtějí
hrát ti, kteří si spolu už hráli
a vědí, proč teď nemohou,
je ANO. Chce si všechno jen

samo, pod heslem „To my zařídíme, odmakáme“. Asi jako
v Praze. Tam se za primátora
z ODS udělala v klidu spousta věcí, přes mnohá podezírání, napadání. Politik ví, co
umí pomluva a závist nebo
konkurence. Nyní situace
vypadá, že někdo dělá, co
chce, někdo nesmí nic a je
z toho Praha rozbouřená. Primátorka už nebude kandidovat a asi nikdo se tím netrápí.
A to je vzorek toho umění,
těch slibovaných úspěchů
pod vedením ANO. V Praze
aspoň byla koalice sestavena. Kdežto ve sněmovně si
osobuje ANO vše zařídit,

stále se ohání úžasným výsledkem voleb. Ale tato ryba
zapáchá od hlavy už dlouho.
Podle preferencí mají nyní
snad voliči sennou rýmu
z jarních pylů. Jejich předseda –jediný viditelný člen – už
přece ve sněmovně i jinde
tolikrát lhal a tolikrát kohokoliv urazil, pomluvil, komu by
se chtělo na jeho píseček?
ČSSD je asi naivní. Měla
v minulé vládě většinu, pod
řízením svého předsedy. Snažila se jak mohla, aby svým
obvyklým populismem získala snad všechny vrstvy
obyvatel, zejména různými
formami ﬁnančních přilep-

šení. A jak dopadla. Ocenění
získalo ANO, protože jeho
předseda vždy řekl: My
jsme přidali, zajistili, zvýšili,
snížili... Stále totiž funguje zásadní mýtus, že Babiš žádné
peníze nechce, nepotřebuje,
mohl by se už jen rekreovat
na nejlepších plážích, a proto
přece je jediný svatý politik.
Ale nezapomínejme, že ještě
není nejbohatší. A přestože
chodí šest let k hlasové poradkyni, aby uměl mluvit,
aby vypadal pokorně, jeho
tiskové konference většinou
postrádají myšlenku, srozumitelnost sdělení, jasný
názor, státnickou formu.

Ze dne na den občas mluví
jinak. Jeho prohlášení vyznívají strejcovsky o ničem,
s častým pousmáním a užíváním slůvka „samozřejmě“
– i při výrocích sporných.
Ale odnaučila jej řvaní na novináře „lžete a je to brutální
kampaň“. Aspoň něco. Horší je pro ČSSD to objíždění
krajů a slibování miliard. Až
bude mít ČSSD těch pět ministerstev, asi nebudou moci
ve svém rezortu ty sliby plnit. Bábovičky se jim budou
bourat, pěkné budou muset
být u těch ostatních. To zas
asi dopadnou.
Vladimír Roškot

FEJETON

A májka stála opodál
Bylo 30. dubna. Skoro
ve všech osadách i vesnicích, ale i městech se stavěla
májka. Nejinak tomu bylo
i v sousední vsi, kde si tenkrát
dali opravdu záležet. Všichni
chlapci i chlapi z vesnice se
vydali do lesa, aby vybrali
ten nejrovnější, nejkrásnější
a hlavně nejvyšší strom, aby
ho posléze zbavili kůry, jejich
ženy ho ozdobily věncem
a stuhami a májku pak pyšně pozvedli na návsi, kousek
za hasičárnou. Chtěli mít tu
nejkrásnější a hlavně nejvyšší

máj v okolí, což se nakonec
opravdu povedlo. Stuhy se
třepotaly v jarním větříku.
Vzhledem k tomu, že jim nikdy nikdo májku nepodřízl,
ani neměli důvod ji hlídat. Jali
se odejít kousek za ves, kde se
vždy pálila hranice uprostřed
s čarodějnicí a na malém grilu
vedle se opékalo maso. Pohodovou atmosféru nikdo nenarušil a před půlnocí se vydali
domů.
Jinak tomu ale bylo o pár
kilometrů dál. Tam parta
mladých lidí pojala oslavu

čarodějnic po svém. Rozjeli soukromou technopárty.
Svátky nesvátky, tradice
netradice, hudba duněla
do noci. Po půlnoci, posilněni nejspíš nejen alkoholem, vzpomněli na to, že
zatímco oni tančí do rytmu
techna v pomalu už ranní
rose, je v sousední vesnici
nehlídaná májka. A tak se
vydali, tiše jako indiáni, polem a houštím, aby nebyli
nápadní, se sekerou a pilou.
Bylo jich pět. Velké hrdinství u cedule označující ná-

zev oné vesničky začínalo
brát za své. Nakonec došli
na místo, kde stávala vždy
máj, jen dva a zbytek hlídal,
schován porůznu po návsi.
Za kapličkou, za popelnicí,
kde se dalo.
„Hele, tady je, jak nesvítí
ty lampy, pomalu bych ji nenašel,“ prohodil jeden. „Buď
zticha, ať nás nikdo neuslyší,“
na to ten druhý. „Kde máš tu
pilu? Jo tady je,“ brumlal si.
„Pojď mi pomoct, nekoukej!“
Vzali pilu do rukou a začali
řezat. „Hele, co to je, dyť to vů-
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bec nejde. Co je to za strom?“
Byla tma jako v pytli, měsíc
se raději schoval za mraky
a hvězdy zavřely oči. Zkusili
to znovu, ale pila odlítla. „Asi
to mají něčím natřený, ne?“
„Co já vím... Kašleme na to,
jdeme domů.“ S pilou mrskli
do trávy a vztekle šli zpátky
na svůj večírek.
Bylo ráno. Krásné ráno.
Jen kousek od železného stožáru na návsi se válela ztupená pila. Májka stála v celé své
kráse – netknutá o tři metry
dál...
Jana Motrincová

