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Bude Savencia vykupovat
mléko od zdejších dodavatelů,
jak slibuje? Zřejmě ano.
Alespoň do roku 2020
REGION Zástupci společ-

nosti Savencia již od ohlášení uzavření závodu neúnavně opakují svůj záměr
pokračovat i nadále ve výkupu mléka od zdejších
dodavatelů. To ostatně deklaruje i generální ředitel
Miroslav Maňásek ve svém
stanovisku, které si naše
redakce vyžádala a zanedlouho dne 9. května
obdržela. V zaslaném stanovisku se doslova uvádí:
„Máme zájem nakupovat

mléko od stávajících dodavatelů i v budoucnosti. Se
stávajícími dodavateli dlouhodobě spolupracujeme –
mnohdy dokonce více než
půl století (nejkratší doba
spolupráce je 20 let). Veškeré závazky vyplývající
z kupní smlouvy, zejména
časnost úhrad za dodané
mléko, jsme vždy plnili.
Změna místa, kde bude
mléko zpracováváno, neznamená, že bychom tyto
závazky měli přestat plnit.“

Právě zmiňovaná kupní
smlouva je však zdrojem
nejistoty stávajících dodavatelů. S určitostí těch,
kteří nejsou členy Mlékařského hospodářského
družstva Střední Čechy.
Žádnou aktuální smlouvu dlouhodobějšího charakteru doposud nemají.
Od začátku roku fungují
pouze na základě měsíčně zasílaných dodatků
ke smlouvě původní.
Pokračování na straně 2

Oprava mostu je zatím S kůrovcem bojují lesníci
v nedohlednu
i na Sedlčansku. Škůdci napomáhá
POČEPICE Přes tolik diskuto-

vaný most, který je ve špatném stavebním stavu, vede
silnice II/105 ze Sedlčan
do Petrovic. Průjezdný
proﬁl mostu je v současné
době zúžen betonovými

svodidly. Do budoucna
bude stávající most dle dostupných informací údajně
nahrazen novým železobetonovým rámem s křídly
rovnoběžnými s osou rámu.
Pokračování na straně 2

teplo a nedostatek srážek
REGION Lýkožrout – malý

a vcelku nenápadný
brouk, který však v loňském roce způsobil na severu Moravy kůrovcovou
kalamitu a kalamitní stav,
hrozí i v některých oblastech Čech. Jak jsou na tom
lesy na Sedlčansku?
„Lesy České republiky

Voda se stává
vzácností,
v Sedlčanech
však
nedostatek
zatím nehrozí
SEDLČANY Na přivaděči pitné vody, který byl uveden
do provozu před třemi lety,
dosud vázne několikamilionový dluh. Pro město je však
jistotou, že voda z kohoutků
poteče, i když sucho ohrožuje vydatnost podzemních
Pokračování na straně 2

spravují na Sedlčansku
zhruba 600 hektarů lesů.
Jde o lesy v lokalitách
Nalžovické Podhájí (Oboz,
Častoboř), Kňovice, Křepenice, Radíč (Kasárna),
Sestrouň, Kosova Hora (Kolihovy), Luhy u Prosenické
Lhoty (Kolihovy). Za loňský
rok bylo v těchto lesích kvů-

li kůrovci vytěženo celkem
189,25 m3 dřeva,“ uvedla
mluvčí státního podniku
Lesy ČR Eva Jouklová.
„Pokud budu mluvit
za středočeské povltavské
podmínky, musím říci, že
i u nás plocha napadených
lesních porostů stoupá. Jde
Pokračování na straně 4

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530
www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
Vše pro stavbu za skvělé ceny + doprava a skládání hydraulickou rukou
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Bude Savencia vykupovat
mléko od zdejších dodavatelů,
jak slibuje? Zřejmě ano.
Alespoň do roku 2020
Dokončení ze strany 1

Mlékařské hospodářské
družstvo (známé pod pojmem odbytové družstvo)
je pro společnost Savencia největším dodavatelem. Objem jeho dodávky
představuje více než 90 %
veškerého nakupovaného
mléka. Zbývajících několik
procent dodavatelů, od kterých Savencia vykupuje
mléko přímo, se na první
pohled může jevit zanedbatelných. Podíváme-li
se však na statistický údaj
konkrétněji, jde o více
než desítku rodinných
farem v regionu s dlouholetou tradicí. Existenční
obavy některých z nich se
zdají být pochopitelné, jsou
ale oprávněné?
Vladimír Pešta z Boru
členem odbytového družstva není. Věří, že jeho
produkce dvou tisíc litrů
mléka denně je dostatečně
zajímavá pro konkurenci
a nenechává se neobnovenou smlouvou příliš zneklidňovat. „Smlouvu jsme
vždy uzavírali ročně. Novou, na další rok, jsme obvykle dostávali do konce
března,“ potvrzuje několika měsíční prodlení od poslední platné smlouvy on,
stejně jako další drobnější
producenti mléka. Miroslav Pospíchal z Klimětic
členem odbytového družstva je. Klidný spánek má
tedy zaručen do konce
roku 2020.
„S naším největším dodavatelem, Mlékařským
hospodářským družstvem
Střední Čechy, máme uzavřenou kupní smlouvu
do 31. 12. 2020. O návrzích
kupní smlouvy na další období jednáme,“ stojí totiž
ve zkratce ve stanovisku
od Miroslava Maňáska.
P ře d s e d a o d by tové h o
družstva František Jirota
prohlášení utvrzuje ve fakt
a dodává: „Naši členové
mohou být klidní, neboť

smlouvu o dodávkách
mléka máme uzavřenou
do konce roku 2020. V současnosti jednáme o smlouvě, která bude řešit období
po roce 2020, a to dlouhodobě. Myslím, že jsme schopni
pod naše křídla vzít další
nové členy a zahrnout je
ještě pod vyjednávanou
smlouvu. Jedinou podmínkou, kterou máme, je denní
objem mléka nad 500 litrů.“
O d by t ové d r u ž s t vo
vykoupí a společnosti Savencia následně prodá
v současnosti až 160 000
litrů mléka denně. Pro
Savencii je tedy prioritou
uzavřít nejprve smlouvu
s odbytovým družstvem
a následně pak se zbývajícími několika procenty
přímých dodavatelů. „Je
nutno zdůraznit, že svoz
mléka zajišťuje na své
náklady z místa přejímky
kupující, tzn. mlékárna
a dopravu si hradí na vlastní náklady,“ stojí též v zaslaném stanovisku. Při
vysokých provozních nákladech cisterny je snadné domyslet, jak by pro
mlékárnu přesouvající
svou výrobu o 130 kilometrů dále bylo značně
neekonomické uzavírat
smlouvu s přímými dodavateli, kteří tvoří pouze
několik jednotek procent
z celkového výkupu dříve,
než se dohodne s odbytovým družstvem. A to není
ve znevýhodněné pozici.
Ba naopak. Na scénu totiž
vstupuje konkurence, a ta
sedlčanské mléko chce.
„Důvodem zájmu
o mléko z našeho regionu
jsou totiž jeho jedinečné
vlastnosti. Mléko zde chovaného červenostrakaté-

ho skotu je oproti mléku
v republice rozšířenějšího
skotu černostrakatého pro
vyšší obsah a speciﬁcké
složení bílkovin vhodnější.
Výroba plísňových sýrů je
citlivá na změny a dlouhodobá spolupráce nastavila
vysokou úroveň. V zájmu
mlékárny samotné je ve výkupu od stávajících dodavatelů pokračovat,“ dozvěděli jsme se nad rámec
stanoviska a František Jirota za odbytové družstvo
tento názor sdílí: „Mléko
od zdejších farmářů dosahuje skutečně velmi vysoké
kvality. Vlastnosti mléka
červenostrakatého skotu
jsou pro své složení ideální
pro výrobu sýrů.“
Zdá se, že je v zájmu
mlékárny samotné výkup
mléka zachovat. Otázkou
je, jak dlouho bude trvat,
než nalezne s odbytovým
družstvem kompromis.
Rodinné farmy, které členy odbytového družstva
nejsou, si na svůj podpis
budou muset počkat ještě
o něco déle. Nastavení jejich smluv je totiž přímo závislé na dohodě mlékárny
s odbytovým družstvem.
V těchto dnech začínají být
drobní producenti alespoň
vyzýváni k podpisu smlouvy též do roku 2020. Ostatně i zaslané stanovisko
tuto skutečnost zmiňuje:
„Se všemi ostatními dodavateli prodloužíme v průběhu května stávající smlouvy
rovněž do 31. 12. 2020.“
Podmínky pro všechny současné dodavatele
se na dva roky sjednotí.
Co nastane, pokud dva
zásadní hráči – mlékárna
a odbytové družstvo –
svůj kompromis o situaci
po roce 2020 nenaleznou?
V konečném důsledku
zřejmě nic, jiní potenciální odběratelé mléka totiž
podle odbytového družstva už projevili svůj zájem.
Lucie Kakosová

www.sedlcansky-kraj.cz

Voda se stává vzácností,
v Sedlčanech však
nedostatek zatím nehrozí
Dokončení ze strany 1

zdrojů a spoustě lidí se voda
ze studen ztrácí.
Provozovatelem t ak
zvaného střediska Přivaděč pitné vody Benešov–Sedlčany je od roku
2015 společnost Městská
teplárenská Sedlčany.
Přivaděč začíná vodojemem v Benešově, odkud
je pitná voda vedena
potrubím do vodojemu
v Sedlčanech. Od Městské teplárenské ji kupuje
společnost 1. SčV, zatímco Městská teplárenská ji
nakupuje od ﬁrmy Vodohospodářská společnost
Benešov (dále VHS). Voda
z přivaděče slouží pro
potřeby obyvatel Sedlčan
a Kosovy Hory.
„V současnosti se připravuje projekt na napojení
dalších obcí, a to Štětkovic
a Dublovic, k nimž by se
přidaly i Příčovy. Na trase
vodovodu na území bene-

šovského okresu uvažují
o připojení zemědělské
společnosti v Petrovicích
u Bystřice a obcí Vojkov
a Bystřice,“ poznamenává místostarosta Miroslav
Hölzel.
Objem vody, kterou
Městská teplárenská nakoupí ročně od VHS Benešov je zhruba 340 000 m3,
z čehož asi 30 000 m3 spotřebuje Kosova Hora.
„Spotřeba kolísá, ale je
to tím, že máme ještě záložní zdroje u Solopysk. Tamní
vrty jsou napojeny na vodojem na Šiberném vrchu
a právě vydatnost z těchto
vrtů ovlivňuje množství
nakupované vody od VHS
Benešov,“ vysvětluje místostarosta.
Otázkou zatím zůstává,
jak se projeví na ceně vody
výpadek způsobený uzavřením provozu mlékárny,
jejíž denní odběr činí zhruba 150 kubíků.
-jv-

Oprava mostu je zatím
v nedohlednu
Dokončení ze strany 1

Most bude založen na velkoprůměrových vrtaných
pilotách, vetknutých do základů rámu. Stávající šířkové uspořádání s vozovkou
6,5 m bez chodníků bude
nahrazeno vozovkou o šířce 7,5 m na povodňové straně s chodníkem širokým
1,25 m v celé délce upravované komunikace. Koryto
Počepického potoka bude
pod mostem a mezi křídly
mostu vytvarováno do kynety a následně zpevněno
kamennou dlažbou do betonu, zakončenou na vtoku
i výtoku betonovým prahem. Mostní křídlo vlevo
pod mostem, podél kterého
vede místní komunikace, se
opatří zábradlím.
Na moji otázku, jak je to

v současné době s opravou
mostu, mi starosta obce
Zdeněk Pekárek odpověděl
následovně: „Musím konstatovat, že z dotazu „jak je
to s opravou mostu“ mi již
vstávají vlasy hrůzou. Dosud
se neplánují objízdné trasy,
tak letos asi opět nic. Oprava
mostu se řeší již několik let,
a přestože máme dodavatele, který zvítězil v soutěži,
tak ani na kraji neví, zda se
bude dělat. Doufám, že se letos již nezačne, protože by se
do zimy nestihl dodělat a hrozilo by jeho uzavření do příštího roku. Zřejmě ho odložil
kvůli nutným opravám silnic,
na kterých jsou naplánovány
výletní trasy pro „harleyáky“.
To jsou ale jen mé dohady dle
náhodně získaných informací.“
Jana Motrincová

Děkuji za vzornou péči o moji maminku
Annu Vokrouhlíkovou paní doktorce
Bechyňové a za domácí péči pod
vedením paní Stolaříkové.
Dcera Marie
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Vděk tehdejšího režimu – brigádní generál
skončil u volského potahu
KOSOVA HORA Nový název nese

od 21. dubna park Za Potokem. Obyvatelé Kosovy Hory park pojmenovali po Karlu Marešovi a při procházce
si nelze nevšimnout novotou svítící
bronzové desky, nesoucí jeho jméno a životní data. Obec v posledních
letech park postupně upravovala, až
vzniklo místo k odpočinku i setkávání, do něhož je skutečně radost zajít.
V Sedlčanském kraji jsme o slavnosti, která osazení desky provázela,
informovali, poněkud však zůstala
stranou otázka, proč se takových
poct dostalo v Kosově Hoře právě
Marešovi.
Obyvatelé Kosovy Hory mohli
Karla Mareše potkávat v padesátých
letech, konkrétně od roku 1951, kdy
zde s rodinou za pomoci svého bývalého řidiče našel ubytování. Nejdříve
pracoval v dílně, kde vyráběl autodíly, později byl přeřazen do nově
vzniklého státního statku a pověřen
„vysokou funkcí“ kočího volského
potahu. S ním rozvážel po polích
chlévskou mrvu. Tak se brigádnímu generálovi, vojenskému pilotovi
a prvnímu veliteli 311. československé bombardovací perutě RAF „odvděčil“ tehdejší lidově demokratický
režim. Ale nepředbíhejme…
Letos v listopadu to bude sto dvacet let, co se v Táboře do rodiny strojvedoucího Aloise Mareše narodil
prvorozený syn. Dostal jméno Karel.
Po předčasné maturitě na táborském
reálném gymnáziu (které na něj pamětní deskou vzpomnělo v roce
2015) narukoval v roce 1917 na italskou frontu. Když byl po půl roce zajat, přihlásil se do československých

legií ve Veroně. Do vlasti se koncem
roku 1918 vrátil už jako poručík – absolvent důstojnické školy v Modeně.

Budoucím pilotům
předával zkušenosti už
jako třicátník
Kariéru pilota zahájil Karel Mareš
vojenským pozorovatelským kurzem při vzduchoplaveckém učilišti
v Chebu. V necelých třiceti letech

Brigádní generál Karel Mareš. Foto:
Archiv obce Kosova Hora

byl jmenován velitelem pilotní školy
v Prostějově, kde předal svoje znalosti a dovednosti řadě československých pilotů.
V březnu 1939 se Karel Mareš zapojil do domácího odboje po boku
Josefa Balabána a Josefa Mašína.
Ilegální odbojová činnost byla prozrazena, Mareš se zachránil útěkem
za hranice. Pod krycím jménem Karel Toman stihl těsně před francouz-

skou kapitulací zorganizovat odjezd
našich letců do Velké Británie na lodi
Apapa. Ve Velké Británii pak vstoupil do RAF, vytvořil 311. československou bombardovací peruť a byl
jmenován jejím velitelem. Byl to on,
kdo navrhl znak perutě s mottem
„na množství nehleďte“, které je spjato s husitstvím.
V polovině roku 1941 přešel Karel
Mareš na Ministerstvo národní obrany v Londýně. Zhruba po roce byl
převelen k Československé vojenské
misi do SSSR jako zástupce Heliodora Píky. Štěstěna stála při něm, když
torpéda německé ponorky při přesunu zasáhla jeho loď. Málem přišel při
útoku o život.

nezapomněli. O uctění jeho památky jednali kosovohorští zastupitelé
v listopadu loňského roku. „Podnět
k osazení pomníku a pojmenování
parku po generálu Marešovi dal Daniel Ryl z občanského sdružení POTYA.
Tomuto podnětu předcházela dlouhá
diskuze s tím, že jsem měl představu,
abychom si v našem regionu důstojným způsobem připomenuli osobnost
pana generála, od jehož narození letos
uplyne 120 let,“ říká starosta Kosovy
Hory Martin Krameš s tím, že „pamětníků, kteří osobně znali pana generála,
je zde ještě celá řada, většina z nich si
ho pamatuje jako skromného a pracovitého člověka.“

Jen těsně unikl oprátce

Nucený domov mu
přirostl k srdci

V Sovětském svazu vystřídal
Mareš generála Píku ve funkci velitele Československé vojenské mise.
S tím, že se neztotožňuje s praktikami
komunismu, se už tehdy netajil…
Po návratu do osvobozené vlasti
byl povýšen na generála a zastával
řady vysokých vojenských funkcí. Ty
se mu však brzy staly přítěží. Do komunistické strany nevstoupil a místo
vděku za zásluhy o republiku se dočkal degradace na vojína a vystěhování z pražského bytu. Za spolupráci
s Heliodorem Píkou jen těsně ušel
oprátce…
V Kosově Hoře pobyl Karel Mareš
devět let, v červnu 1960 zemřel v motolské nemocnici na rakovinu. Ačkoliv
od jeho smrti uplyne letos v červnu
58 let, v Kosově Hoře na brigádního
generála (byl rehabilitován a hodnost
zpět získal in memoriam v roce 1990)

Podle Krameše byla sice Kosova
Hora pro generála Mareše „nuceným
domovem“, přesto zde měl několik
přátel a obec mu byla velmi blízká.
„Vzhledem k tehdejším politickým
poměrům v našem státě a životní situaci pana generála předpokládám, že
neměl šanci se zapojit do dění v obci.
Alespoň žádné informace o jeho zapojení se nedochovaly.“
Památka na Karla Mareše bude
v Kosově Hoře žít dál. Nejen díky
bronzové desce a parku s jeho jménem, ale také pochodu nazvaným
Za křídly letců. „Tímto pochodem se
startem v parku bychom si každoročně rádi připomněli nejen osobnost
brigádního generála Karla Mareše,
ale i letce sestřelené nad Sedlčanskem
v dubnu 1945,“ dodává kosohorský
starosta Martin Krameš.
Jana Špačková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KRÁSNÁ HORA Neznámý

muž přišel dne 7. května kolem druhé hodiny odpolední
do pečovatelského domu
v Krásné Hoře nad Vltavou. Bez zaklepání vstoupil
do jednoho z bytů a jeho
obyvatelům řekl, že za nimi
jde na návštěvu, přičemž jim
tvrdil, že se znají z autobusu.
Nějakou dobu si s nimi povídal a následně je požádal,
zda nemají drobné za pět
set korun. V nestřežený okamžik jim pak odcizil několik
tisíc korun. Dle popisu se

jednalo o muže kolem 60 let,
silnější postavy, vysokého
asi 175 cm. Na sobě měl šedé
tričko, červenou kšiltovku
a na nohou botasky. Milínští
policisté věc šetří pro přečin
krádeže a porušování domovní svobody.
SVATÝ JAN Sedlčanští policisté přijali dne 10. května
krátce před polednem oznámení, že se neznámý pachatel vloupal do jednoho
objektu v obci. Během krádeže však nezvaného hosta
vyrušila majitelka domu. Při

cestě na místo činu spatřila
hlídka policie muže odpovídajícího uvedenému popisu
a zadržela ho. U 38letého
muže následně příslušníci
policie nalezli kradené šperky v hodnotě 25 000 korun.
Jak se ukázalo, dotyčný
se již v minulosti dopustil
majetkové trestné činnosti.
Ještě ten den mu policisté
sdělili podezření z trestného
činu krádeže a porušování
domovní svobody.
REGION Během dvou dnů
došlo na Sedlčansku ke třem

nehodám se zvěří. Škoda při
nich vzniklá byla vyčíslena
na sto tisíc korun. V odpoledních hodinách v sobotu 12.
května u obce Kojetín vběhla do jízdní dráhy vozidlu lesní zvěř. Následující den dvě
hodiny po půlnoci se stala
obdobná nehoda v obci
Kňovičky. Usmrcenou srnu
si převzal člen mysliveckého
spolku. A v nočních hodinách skončil pod koly auta
i srnec. Nehoda se stala v katastru obce Dublovice.
SEDLČANY Až desetile-

tý pobyt za mřížemi podle
trestního zákoníku hrozí
21letému mladíkovi, kterého
v neděli obvinili kriminalisté
ze zločinu loupeže. Výtržník
v pátek 11. května v odpoledních hodinách přistoupil
v Sedlčanech k o deset let
staršímu muži, kterého zná,
a za použití násilí mu vzal
mobilní telefon v hodnotě tří
tisíc korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Názor na komentáře pana Roškota
Už delší dobu se chystám
panu Roškotovi napsat můj
názor na jeho komentáře,
tentokrát z 9. 5. 2018, kde
má v titulku otázku „Cesta
do izolace?“
Jedů a přímo lží na prezidenta Zemana v nich vyprodukoval tolik, že jimi musí
být sám přiotrávený.
V uvedeném komentáři
pan Roškot nazval Miloše
Zemana velkým nepřítelem
vlastního státu. Proč? Jen
proto, že nepodlehl hysterii
paní Mayové a pana Johnsona, kteří bez jakýchkoliv
důkazů bleskurychle obvinili Rusko, ba samotného
Vladimíra Putina, že stojí
za záhadnou, lépe řečeno,
neskutečnou otravou Skripalových.
Osobně vidím, zvlášť teď
po všem, co o tom bylo zveřejněno, mnohem logičtější
vysvětlení onoho případu:
Dva výše jmenovaní
představitelé Velké Británie si neví rady se zpackaným brexitem, tak nechali
vyrobit něco, co brexit
zastínilo. Navíc (nebo spíš
v první řadě?) hodili další
špínu na Rusko, které se
„demokratickému“ Západu stále nedaří rozvrátit
i přes obrovské výdaje
na to vynakládané.
Anglickým soudruhům
se jen povedlo oslovit
i u nás dost přívrženců, kteří jim vše odkývali a požadovali Rusko sankcionovat
ještě víc, než tak učinili zbabělci v naší vládě.
Jsou tu ale ještě otázky:
Existuje vůbec ten podivný
jed, Angličany tak rychle
identiﬁkovaný, a jak to, že
na něj hned měli protilátky,
když tvrdili, že ho mají jen
Rusové? Přitom naši světově uznávaní chemici jej vůbec neznají?! Myslím však,
že tanečky (i našich lokajů
Západu) kolem onoho novičoku zde nemá cenu rozpatlávat.
Pane Roškote, píšete,
jak „nesmírně je důležité
neztratit důvěru spojenců, kteří jsou zárukou naší
obrany…“ Předpokládám,
že těmi spojenci myslíte EU,
USA, NATO, prostě Západ,

pro který tolik horujete, který ale neuměl a stále neumí
ochránit Evropu před invazí
nelegálních migrantů – většinou stoupenců islámu.
Jen by mne velmi zajímalo, jak se díváte na ty
evropské státy, které nejsou v EU nebo v NATO.
Nezdá se mi totiž, že by
byly v nějaké izolaci.
Jste si jistý, pane Roškote, že ten podle vás skvělý
Západ je zárukou naší obrany „na všech frontách“?
A obrany před kým nebo
čím, když ne před těmi nelegálními migranty?
Aha! Před Ruskem! Abychom s ním ani nemluvili
a byli zticha v náručí úžasného Západu s jeho rozšiřujícími se no-go zónami, genderovými šílenci a dalšími
extravagantními skupinami
obyvatel, a také pod spoustou jeho absurdních zákazů
a příkazů. Například jak smíme nazývat naše výrobky
nebo jak máme chránit osobní údaje, k čemuž jsme museli přijmout opravdu zvláštní právní veledílo – GDPR,
další ukázku jak nesmyslně
zaneřádit právní řád.
Nedávno jste, pane
Roškote, nadepsal svůj komentář: „Kam ještě klesneme?“, ve kterém jste také
mimo jiné lživě napadnul
nejen prezidenta Zemana,
ale hlavně Tomia Okamuru.
Ten je pro EU vyloženě nežádoucí, protože neúnavně
kritizuje její podivné praktiky. Přímo nebezpečný pro
Západ je jeho návrh zákona
o všeobecném referendu.
Jím by občané České republiky mohli otřást naší závislostí na něm. Určitě se toho
obává i u nás dost lidí. Těch,
kteří by ztratili naději na teplá místečka pod ochranou
EU a na štědré dotace za to,
že prosazují myšlenky bruselských elit. Referenda se
jistě obávají i různé pochybné neziskové organizace.
Takže direktivy ze Západu,
které vy zdatně plníte, zní:
Toho člověka znemožnit jakýmkoliv způsobem!
Na vaši otázku „kam ještě
klesneme?“ mohu jen odpovědět: zcela pod diktaturu

Západu – a bude to stejné
jako pod komunisty. Jen,
takříkajíc, v bledě modrém.
Pane Roškote, nevidíte,
že současná Evropská unie
není ta, do jaké jsme mysleli,
že vstupujeme, že ty země,
které jsme měli za vyspělé,
jsou pomalu rozvraceny
lidmi s jinými kulturními
zvyklostmi? Nevidíte, jak se
ta vaše adorace Západu tak
podobá někdejšímu uctívání Sovětského svazu?
Před 170 lety odmítl
František Palacký pozvání
na Frankfurtský sněm a rozhodně odmítl neutuchající
snahu Němců začlenit České země do Velkého Německa, čehož Hitler chtěl dosáhnout válkou. Jeho potomci
na to jdou dnes šikovněji...
Dnes se Velké Německo
maskuje pod značku Evropská unie a zatím se zjevně
nepere s Francií o převahu
v tom spolku tak, jak se s ní
dosud pralo. Lidé jako vy,
pane Roškote, nahráváte snahám do Velkého Německa,
pardon, do Evropské unie,
pevně České země ukotvit.
Komunistické nadvlády
jsme se zbavili (jen je mi
divné, proč největší odpůrci? komunistů nám je tu zachovali) a jsme vlečeni pod
jinou nadvládu. Proč?! Proč
jsme si nemohli zachovat konečně nabytou nezávislost?
V žádném případě nevěřím, že by se na nás Rusko
vrhlo a odmítám vaše případné řeči o Krymu. Rusko
tím, že si znovu připojilo
Krym, jen zabránilo jeho obsazení Američany, kteří už
jsou usazení téměř všude
kolem Ruska. Podíval jste se
někdy na veřejně přístupné
(zatím) mapy, kde všude
mají USA vojenské základny? To i dítě ze základní školy, pokud bude jen trochu
přemýšlet, stěží uvěří, že ten
obklíčený stát je potenciální
agresor.
Mám ale obavu, pane
Roškote, že patříte k lidem,
kteří nechtějí vidět narůstající problémy Západu
a nepřipouštějí si, že slepé,
nekritické podléhání mu je
cesta do pekel!
Marie Kovalová

www.sedlcansky-kraj.cz

S kůrovcem
bojují lesníci
i na Sedlčansku.
Škůdci
napomáhá teplo
a nedostatek
srážek
Dokončení ze strany 1

hlavně o smrkové porosty,
od loňského roku i o borovice,“ říká Miroslav Votruba z Polesí Svatý Jan. Zabývá se odbornou správou
lesů, v lese je prakticky
každý den. „Na náchylnost
dřevin vůči škůdcům má
vliv snižování jejich vitality.
Toto snižování je zapříčiněno postupným zvyšováním
průměrné teploty a nedostatečnými, případně nerovnoměrnými srážkami.
Svatý Jan je ve srážkovém
stínu Brd; v prvním kvartálu letošního roku u nás
spadlo zhruba 65 milimetrů
srážek. Když si uvědomíme, že za rok by mělo spadnout 550 až 650 milimetrů
srážek, je jasné, že na průměr se letos dostaneme asi
těžko. Spodní vody se nestačí doplnit. Stromy jsou
nedostatkem vody oslabené. Zdravé stromy jsou
schopné škůdcům odolat
– ve chvíli, kdy se lýkožrout
zavrtá do kůry a naruší
pryskyřičné kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho
zalepí a brouk zahyne. Pokud je však strom oslabený
a brouk přemnožený, tato
obrana přestává být účinná,“ vysvětluje lesník.
„Kalamitní množení
kůrovce napadá hlavně
smrkové porosty. V případě
borovice k nebezpečnému
množení lýkohuba zatím
nedochází; ojediněle jsou
napadeny modříny,“ vypočítává Miroslav Votruba.
Listnaté stromy se s lýkožrouty nepotýkají. Protože mají vesměs kůlový
kořenový systém, daří se
jim zabezpečit si více vlá-

hy. Pokud přesto vláhy
nemají dostatek, shodí listy a přečkají „v úsporném
režimu“ ohrožující období.
S předcházením přemnožení kůrovce souvisí důsledný monitoring. „Do padesáti
hektarů zajišťují odbornou
správu v lesích majitelům
Lesy ČR zdarma na účet
státu. Pracovníci Lesů ČR
porosty kontrolují a jejich
majitelům vydávají doporučená opatření, týkající se hospodaření v lesích. Mimo jiné
upozorňují i na stromy zasažené kůrovcem. Velcí majitelé lesů – Lesy ČR, církve nebo
velká města mají na správu
lesů své zaměstnance, kteří
se podle mě snaží svou práci vykonávat zodpovědně.
Na druhou stranu bojujeme
s nedostatkem pracovních
sil. A nadto vloni v říjnu a letos v březnu do kůrovcové
kalamity padlo při vichřicích
syrové dřevo a ještě jsou lokality, kde polomy stále leží,
ačkoliv se na jejich zpracování intenzivně pracuje.
Zároveň tím, jak je přebytek dřeva, padají jeho ceny
dolů, což v podstatě ve ﬁnále
může znamenat, že do lesů
a jejich obnovy se bude vracet méně peněz,“ upozorňuje na problémy lesník.
V Polesí Svatý Jan se
s kůrovcem bojovat daří,
i vzhledem k tomu, že
tamní lesy se vyznačují
velkým procentem borovic
– smrk není tak častý, jako
v jiných lokalitách. „Smrk
ztepilý je významnou hospodářskou dřevinou; doufejme, že se počasí umoudří
a bude tomu tak i nadále,“
dodává Miroslav Votruba.
Jana Špačková


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
149/18
Prodám les (převážně modřín),
16 158 m2 v katastru obce Petrovice u Sedlčan. Tel.: 728 052 426.
150/18

Jsem muž 55 let a moc rád bych našel usměvavou kamarádku ze Sedlčan
a okolí na kávu, výlety a dle sympatií třeba
i na vážný vztah. Pojďme spolu štěstí naproti. Tel.: 721 543 313.
151/18

Střední odborbé učiliště, Sedlčany,
Petra Bezruče 364

zahájilo prodej sadby
letniček a zeleniny
Otevřeno PO–PÁ 7–14 hodin, mimo pracovní dobu
po dohodě na tel.: 775 929 052

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

Tel.: 602 709 295

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)

Nic nemusím vážit
a nikdy nemám hlad
Po čtyřicítce se mi plíživými kroky (cca 1-2 kg
za rok) začala zvedat váha. Takže ve 48 jsem
PO
PŘED
konečně pochopila, že mládí už to nezachrání
a musím něco změnit. Zkoušela jsem vynechávat večeře, jíst podle mě zdravé potraviny, ale výsledek žádný.
Pomocí všech informací ze Světa zdraví a s pomocí výživové specialistky jsem začala svůj boj se
zpomaleným metabolismem a všemi svými špatnými návyky. Do té doby jsem netušila, že ne všechny
zdravé potraviny jsou konkrétně pro mě vhodné. Naučila jsem se, co je vhodné jíst dopoledne a co odpoledne,
jak kombinovat a jaké porce. Dnes mám dole 8 kg, v pase mi ubylo 11 cm a 7 cm přes boky.
Vím, že tento postup mi vyhovuje: nic nemusím vážit a nikdy nemám hlad. Už jsem se naučila
i pravidelnému stravování a čemu jsem skutečně nevěřila, že mě přejde chuť na sladké. I po ukončení
programu chci ještě pokračovat v hubnutí svým tempem a věřím, že pak už budu váhu jen úspěšně
udržovat pomocí nových návyků, které mi již přijdou samozřejmé.
A to nejen mně. I moje rodina si zvykla a některé nápady a recepty přebírají.
Cítím se skvěle nejen fyzicky, ale i psychicky, takže všem návštěvu Světa zdraví vřele doporučuji.
Rozhodně se nebojte, že přijdete o svoje „dobroty“, protože si najdete nové.
Pavlína Gabrielová

zdroj: www.svet-zdravi.cz
Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

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

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz
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Dámy, umíte si skutečně vybrat
správnou podprsenku?
SEDLČANY Ráj ponožek. Obchod

s nevelkou výlohou, zato s velikou
škálou sortimentu, sídlí ve spodní
části náměstí čtrnáct let. Za tu dobu
se stal pomalu sedlčanským koloritem a zlidověl v „ponožkárnu“.
Zlidověl však jen název. Prodejna
si i díky rozsáhlé rekonstrukci před
dvěma lety stále zachovává svěží
atmosféru. Rozšiřuje nejen sortiment, ale i služby svým zákazníkům. Dvacátého třetího května zve
své zákaznice na Bra-ﬁtting.
„Bra-ﬁtting je odborné poradenství při výběru vhodné podprsenky
profesionální stylistkou,“ představuje obsah anglického slovního
spojení majitelka obchodu Jana
Humňalová a pokračuje: „Příští středu k nám přímo ze společnosti Timo
zavítá stylistka Věrka a bude celý
den zákaznicím k dispozici. Myslím

a vlastně i ze zkušenosti z její loňské návštěvy si troufám říci, že její
odbornou pomoc uvítají zejména
dámy s větším poprsím.“
Vybrat vhodnou podprsenku
větší velikosti je podle ní opravdu
uměním a od počátku vlastně i tak
trochu dobrodružstvím. „Už jen
sehnat podprsenky větších velikostí
bývá pro dámy těžký úkol. Velikosti
A – D jsou k dostání běžně, obdařenější dámy mají ale potíže větší podprsenku vůbec sehnat, natož aby si
vybraly takovou, která jim perfektně
sedne a zajistí jejich poprsí patřičnou
podporu,“ myslí si Jana Humňalová
a přizpůsobuje svému názoru i sortiment. Oslovila společnost Timo
a neponechala nic náhodě. Sama
se před dvěma lety vydala na svůj
první Bra-ﬁtting.
„Bra-ﬁtting mne naprosto nadchl.

Sama jsem zjistila, že nosím špatně zvolenou velikost podprsenky,“
směje se a s nadšením pokračuje:
„Z omylu mne elegantním a empatickým způsobem sobě vlastním vyvedla právě stylistka Věrka z ﬁrmy
Timo. Mnoho jsem se od ní naučila.
Své zkušenosti Věrka předala i našim prodavačkám.“
Proškolená majitelka Ráje ponožek se po své první zkušenosti

Když se dámy ostýchají a nepustí
odborníka do kabinky, často si nevyberou. Když si ale nechají poradit, nakonec odcházejí absolutně
spokojené třeba i s více kousky.
To samé platí u plavek. Nakonec
zákaznicím ani nezáleží na barvě,
hlavně že prádlo nebo plavky dokonale sedí,“ svěřuje se svými zkušenostmi Jana Humňalová a chválou
na stylistku Věrku nešetří. „Na to je

Jana Humňalová umí zákaznicím poradit s výběrem správné velikosti podprsenky.

s odborně vedeným Bra-ﬁttingem
utvrdila ve své vizi zaměřit se také
na zboží větších velikostí, a to včetně poradenství. Sortiment její prodejny skutečně pokrývá polovinu
abecedy. K nezbytnému kousku
spodního prádla se dostanou i nositelky velikosti K.
„Nejčastějším omylem zákaznic
je zvolení příliš velkého obvodu.

paní Věrka naprosto úžasná. Je to
velmi příjemná a empatická žena.
Vloni okamžitě získala důvěru našich zákaznic. V obchodě stála fronta, jakou jsem ani ve snu nečekala
a stříhaly jsme cedulky od podprsenek nadšených zákaznic už rovnou
v kabinkách,“ zve tak na nadcházející druhý ročník Bra-ﬁttingu.
Lucie Kakosová

Na pátém Školním jarmarku byl největší zájem o sadbu a zákusky
SEDLČANY Již popáté lákalo sedlčanské Střední odborné učiliště v Bezručově ulici veřejnost
do svého areálu na Školní jarmark. Uskutečnil se v sobotu 12.
května dopoledne a návštěvníkům nabídl sadbu zeleniny i květin, brambory, keramiku, svíčky,
přehlídku různorodých účesů
a slavnostních rób, prodej cukrářských výrobků, míchaných
nápojů a dalšího občerstvení.
A zájem byl veliký, do areálu
školy zavítalo několik stovek návštěvníků.
Na jarních jarmarcích bývá
tradičně největší zájem o výpěstky zahradníků a výrobky cukrářů. „Během dopoledne se prodalo
1 300 zákusků, což bylo o něco
více než vloni. Nejvíc na odbyt šly

malé zákusky, konkrétně věnečky, macešky a větrníky,“ uvedla učitelka odborného výcviku
Jana Květová. U zahradníků byl

Na jarmarku šla na odbyt nejvíce sadba.
Foto: Archiv SOU Sedlčany

největší zájem o bazalku, majoránku, rajčata, papriky, dýně různých druhů a balkónové květiny.
Návštěvníci si dále mohli zakoupit mimo jiné mošty a různé
sirupy nebo keramiku a svíčky
od poskytovatele sociálních služeb Zámek Nalžovice. K dispozici
byly párky, klobásy, sladké i slané
palačinky, štrúdly, studené a teplé nápoje. Zájemci si mohli u jídla
a pití posedět přímo v areálu učiliště nebo ve školní restauraci, která opět připravila speciální menu.
K jarmarkům tradičně patří
i komentovaná přehlídka slavnostních rób a účesů, které žákyně učebního oboru kadeřník
vytvářejí přímo ve školním kadeřnictví. Žákyně v rolích modelek představily na červeném

koberci jak klasické, tak extravagantní oblečení a účesy, s nimiž
uspěly na různých celorepublikových soutěžích.
„S průběhem jarmarku jsem
byl spokojen a jsem rád, že se
tyto akce pozvolna stávají tradicí
a řada lidí je navštěvuje pravidelně. Letos bylo dobré, že se oproti
minulým ročníkům netvořily fronty. Dříve se hned po zahájení jarmarku nahrnulo do areálu spousta lidí, ale nyní chodili průběžně
celé dopoledne. Už totiž vědí, že
výrobků i výpěstků máme dost
a na každého se dostane,“ poznamenal ředitel SOU Sedlčany
Jiří Kolín s tím, že prodej sadby
probíhá v dopoledních hodinách
v areálu učiliště i nadále.
Karel Souček

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Dětský sportovní den navštíví mistr ČR a vicemistr
světa na BMX Michael Beran
ŠTĚTKOVICE Dětský spor-

tovní den, který ve spolupráci s partnery pořádá
organizace Maranatha
a sbor Církve adventistů
sedmého dne Štětkovice,
přiláká každoročně koncem května do Štětkovic
stovky rodin. Ty si nejen
v prostoru parku Drama
věků mohou vyzkoušet tradiční i netradiční sportovní
aktivity. Lákadlem je bezesporu také svezení na mašince a bezplatný vstup
do modelářského domku
– odměna pro účastníky
Dětského sportovního dne.
Na podrobnosti jsem se ptala Tomáše Chmela, ředitele
Maranathy.
Co letošnímu Dětskému sportovnímu dni, který se uskuteční v neděli
27. května, předcházelo?
Dětských dnů na Sedlčansku jsme organizovali
více. V roce 2010 a 2011
v Sedlčanech a od roku
2013 ve Štětkovicích. Takto vyloženě sportovně nastavené pak od roku 2014.
Celkem je to sedmý ročník, který jako sbor Církve adventistů v tandemu
s křesťanskou organizací
Maranatha organizujeme.
Protože se akce poměrně
hodně rozrostla, dnes se
na ní v den konání podílí
více jak sto lidí z řad zástupců spolupracujících
ﬁrem, organizací a dobrovolníků.
Proč jste dětské dny
nakonec zaměřili sportovně?
To má minimálně dva
důvody. Kdo pozná pozitivní přínos sportu na sobě,
rád tuto zkušenost pak
chce zprostředkovat dalším. A také si myslím, že
sport má v současné době

těžkou konkurenci a tou
jsou takzvaně sociální platformy na internetu. Takže
sportovní den je skvělá

zaplatí startovné a pak hurá
na trať. Start je otevřený
od 12.30 do 16.30. Na trati je
potřeba získat deset razítek,

kou bude Mercedes-Benz
mobilní minirampa, na které budou probíhat exhibice. Děti se tam budou moci

Na Dětském sportovním dni si děti vyzkouší tradiční i nové sportovní aktivity.

možnost, jak toto všechno
nechat doma a s rodinou si
užít super odpoledne, vyzkoušet různé druhy sportu. V lepším případě nějaký
sport zaujme natolik, že se
mu pak děti budou věnovat
i nadále.
Mohou se do některých aktivit zapojit i rodiče, respektive je u některé aktivity vyžadována
přímo souhra dítě – dospělý?
Snažíme se, aby to bylo
potřeba. Ono to souvisí
s předchozí otázkou. Často
na sebe rodiny nemají dost
času, a to je škoda. Tady
si to mohou užít společně
a odvezou si tak společné
zážitky!
Jak bude den probíhat?
Systém je jednoduchý.
Na startu na dopravním hřišti si děti vyzvednou kartu,

to znamená navštívit deset
stanovišť. Tři konkrétní stanoviště jsou povinná, ostatních sedm si mohou vybrat
z mnoha dalších. Projít
mohou samozřejmě úplně
všechny, ale pro úspěšný
absolvování trati a nějaký
ten malý dárek na konci
stačí oněch deset razítek,
tedy projít deset stanovišť.
Stanoviště s disciplínami se
uzavírají v osmnáct hodin.
Jaké disciplíny jste si
připravili?
Některé budou stejné
jako minule, a máme i novinky. Malí sportovci se
svými rodiči se mohou těšit
na lanové překážky, bungee
jumping, minigolf, super terénní běh, venkovní posilování, také klasiku ve formě
skákání v pytlích a chůze
na chůdách, pétanque, freesbee, podle stavu vody
možná i rafty. Velkou novin-

setkat a učit s několikanásobným mistrem ČR a dvojnásobným vicemistrem
světa Michaelem Beranem
na BMX. Na U-rampě děti
uvidí i vystoupení na koloběžkách a skateboardu.
Další novinou je Aquaroller, válec na vodě, a ještě
bych zmínil tubusy, kterými děti budou prolézat.
Přichystali jsme také malou
sekci Motorsportu, kde se
děti s rodiči mohou podívat
na několik sportovních aut
a motorek.
Na jakou odměnu se
mohou děti těšit v cíli?
Každý malý sportovec
dostane v cíli nějakou maličkost a dobrůtku a samozřejmě bude svezení na mašince na dopravním hřišti
a vstup do modelářského
domku zdarma.
Jak radíte se na akci
obléknout? A co s sebou?

Děti by si s sebou
měly vzít dobrou náladu
a na sebe sportovní oblečení. Rodiče také, protože
kdo ví, kde se budou muset
zapojit do dění. Drobné občerstvení si mohou koupit
na místě.
Pro jak staré děti je
akce určená? Dá se trasa
projet s kočárkem, na odrážedle nebo na vozíku?
Toto bude na zvážení
rodičů, ale myslím, že nejvíce si to užijí děti od asi pěti
let. Ty menší mohou zkusit
alespoň některé atrakce.
Pro náctileté bude zase
skvělým místem zmíněná
minirampa a workoutové
prvky. Celá akce je v zásadě bezbariérová a tím vhodná i pro kočárky. Pokud si
budou chtít malí sportovci
vzít nějaký vlastní dopravní
prostředek, pak v prostoru
startu a cíle jsou asfaltové
rovné plochy. V parku je
cesta vhodná pro kola, kočárky, vozíky, ale už ne pro
skateboardy, nebo např. kolečkové brusle.
Do Štětkovic se 27.
května odpoledne na tuto
akci vypraví zřejmě mnoho rodin autem. Jak jste
zajistili možnosti parkování?
Prosíme všechny návštěvníky, aby se drželi
pokynů organizátorů. Rádi
bychom, aby akce proběhla bez stresů a zbytečných
problémů. S ohledem
na místní a dopravní situaci
v okolí jsme připravili jinou
parkovací plochu než vloni.
Ta se nachází velmi blízko
startu, ale je nutné se držet
instrukcí a značení v místě.
V případě jakýchkoliv dotazů bude možné se obrátit
na organizátory.
Jana Špačková

Den dětí bude poprvé v terénu
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Na páteční schůzi se

členové místního sdružení
rodičů dohodli na změnách, které budou provázet tento ročník oslavy dne
dětí. Ten by se měl uskuteč-

nit přímo v pátek 1. června
odpoledne za předpokladu,
že bude akci přát počasí.
Hlavní změnou bude putovní charakter soutěží. Poprvé se nebudou všechny
odehrávat na multifunkčních

hřištích a přilehlé asfaltové
ploše, ale na krátkém okruhu
na okraji města. Na uvedeném místě bude start a první
disciplína, pak se návštěvníci vydají po označené trase
za dalšími pěti stanovišti.

Přechod přes silnici bude
sice zajištěn, přesto je třeba,
aby předškolní děti absolvovaly trasu v doprovodu dospělé osoby.
V cíli budou připraveny
další aktivity včetně oblíbe-

né papírové bitvy a tradiční občerstvení. Start bude
otevřen od 17 do 18 hodin.
Všichni by se tedy měli stihnout z trasy vrátit na bitvu,
která je naplánována na 19.
hodinu.
-oth-
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Nový ﬁlmový dokument zachycuje vzpomínky
pamětníků na vystěhování Sedlčanska
SEDLČANY V městském
muzeu byl ve čtvrtek 10.
května premiérově uveden nedávno dokončený amatérský filmový
dokument, sestavený ze
vzpomínek pamětníků
vystěhování Sedlčanska
v letech 1943–1945. Tento
snímek, natočený v sedlčanském volnočasovém
centru Hnízdo, nazvaný
Vynucený odchod a vytoužený návrat, je příspěvkem k takzvaným malým
dějinám v rámci projektu
Národní kronika při Národním muzeu.
Vzniku dokumentu
předcházela snaha sedlčanského rodinného
centra Petrklíč, potažmo
volnočasového centra
Hnízdo, zprostředkovat
některou z aktivit pro seniory. Z tohoto důvodu byla
oslovena dobrovolnice Iva
Fišerová, která se od svojí kolegyně-dobrovolnice
Magdaleny Špalové dozvěděla, že vzniká Národní
kronika celostátně zachycující příběhy lidí v dané
oblasti. To rozhodlo, kam
bude její snaha směřovat.
Kromě obou jmenovaných
dobrovolnic se významně
na celé přípravě projektu
podílela Diana Pinkasová.
Národní kronika je společným projektem SenSen

(Senzační senioři) a Národního muzea. Má ambici
stát se největším archivem
malých i větších událostí,
které mají možná jen osobní nebo místní význam,

téma vystěhování Sedlčanska, protože jsme si říkali,
že se jedná o významný
fenomén, který ale není celostátně znám. Proto jsme
oslovili spoustu pamětníků

Iva Fišerová (vpravo) představila nový dokumentární ﬁlm společně s vedoucí rodinného centra Petrklíč Lídou Hegerovou.

ale přece jenom ukazují
dobu a souvislosti svého
vzniku. Dále chce uchovat
a zpřístupnit vzpomínky
pamětníků pro poučení
a pobavení současníků.
„Národní kronika vzniká
jako malé dějiny a bude
příspěvkem pro Národní
muzeum, aby vedle historických událostí v ní bylo
i něco osobního, na což se
dnes hodně klade důraz.
V Petrklíči jsme si vybrali

na Sedlčansku a nakonec
jsme zachytili vzpomínky
osmi z nich,“ uvedla před
promítáním dokumentárního ﬁlmu Iva Fišerová.
Natáčení začalo v listopadu roku 2015, hotové
bylo zhruba po půl roce,
ale z důvodu technických
problémů se nedařilo ﬁlm
dokončit, protože podmínky byly skutečně přísné a náročné. Dokument
byl proto zpracováván

déle než rok a z více než
čtyřhodinového materiálu
nakonec vznikl dvaapadesátiminutový snímek.
Svým vyprávěním a rozhovory se na něm podíleli
Růžena Divišová, Libuše
Brožová, Vlasta Moravcová, Jan Hartman, Marie
Pinkasová, Marta Kuthanová, Eva Nádvorníková
a František Zeman. Kromě
posledně jmenovaného se
premiérového promítání
dokumentu v muzeu zúčastnilo všech sedm pamětníků. A podívat se společně s mladšími zájemci,
kteří válku nezažili, přišli
i další účastníci vystěhování Sedlčanska. „Mně
v roce 1943 bylo dvanáct
let,“ říká v dokumentu
jedna z pamětnic Růžena
Divišová, rozená Černovská. „Tatínek byl řezník-uzenář a svoji živnost měl
v Sedlčanech v rohovém
domě na dnešním Sukově
náměstí. Stěhovali jsme se
daleko, protože v okolních
vesnicích a městečkách už
řezníci byli a nechtěli konkurenci. Přestěhovali jsme
se až na Zbraslav a bydleli na náměstí v domě,
ve kterém předtím byli
Židi. Tatínkovi hrozilo,
že půjde do dolů. Na tři
roky strávené na Zbraslavi
vzpomínám ráda, protože

to bylo u Prahy, kam každou chvíli jezdil autobus.
Na Zbraslavi bylo více
kultury a sportu, kterému
jsem se už tehdy věnovala.“ Růžena Divišová
v dokumentu zavzpomínala i na blížící se květnovou revoluci, kdy se
její rodina po odchodu
Vlasovců přestěhovala
do sklepa, protože na náměstí stál tank s hlavní
namířenou proti jejich
domu. Nakonec všechno
dobře dopadlo. Pamětnice rovněž připomněla,
že měla strach o tatínka,
který právě v době náletu na Prahu byl v hlavním
městě na jatkách.
Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš
k projektu Národní kroniky řekl: „Hlavním úkolem
je zachovat pro budoucí
generace obraz naší doby.
Neexistují malé příběhy ani
malé životy, všechny budou
o naší době vypovídat a dokumenty Národní kroniky
budou uloženy v trezoru
mezi nejcennější předměty
Národního muzea.“
Filmový dokument
Vynucený odchod a vytoužený návrat je možné
zhlédnout na stránkách
SlidesLive, v sekci Národní kronika.
David Myslikovjan

Pamětnice Milada Bosáková zavzpomínala
na vystěhování i předchozí mobilizaci
SEDLČANY Kromě účinku-

jících v dokumentu Vynucený odchod a vytoužený
návrat se jeho premiérového promítání zúčastnilo
i několik dalších pamětníků. Jedním z nich byla Milada Bosáková ze Sedlčan,
která se narodila na Nový
rok 1933. Za svobodna se
jmenovala Peštová. Před
zahájením promítání přidala také několik vzpomínek. „My jsme byli vystěhovaní v Oříkově a tuto
dobu si vybavuji dodnes
velice dobře,“ zavzpomí-

nala na chvíle před více
než sedmdesáti lety Milada Bosáková. „Pamatuji
si také, jak chodili chlapi
po ulicích a kontrolovali, jestli jsou zatemněná okna. Vzpomínám si
i na mobilizaci. Šla jsem
s maminkou kolem dnešní
Janouchovy jídelny, kde
měla paní Pípová malý
obchod, a my jsme tady
kupovali cukr, sůl a další
základní potraviny. Maminka zažila první světovou válku, takže věděla,
co přijde. Foukal tenkrát

vítr, chvíli pršelo, chvíli
padal sníh a od nádraží
na motorkách jezdili Němci. Jako děti jsme to vnímaly jinak, ale já to měla
uloženo v hlavě jako fotografii. Proto si také přesně
vzpomínám, jak jsme šli
za mobilizace vyprovázet
tatínka na nádraží. Chlapi seděli všude možně,
i na schůdcích vlaku a vyprovázela je spousta lidí.
Všichni mávali, zpívali,
volali i plakali. Tatínek
byl nevoják, ale dostal
rozkaz, že jako doprovod

poveze zrekvírované koně
do Užhorodu.“
Milada Bosáková zavzpomínala i na pobyt
v Oříkově, kde pobývala jako dítě velice ráda.
Zatímco v Sedlčanech to
měla do školy deset minut,
z nového domova chodila
do města s celou partou
dětí. „Bylo to ale jenom
do té doby, než přejel tank
Marušku Tancibudkovou.
Potom jsme už měly cestu
do Sedlčan zakázanou.
Tři jsme chodily do Dublovic do měšťanky a ostatní

na Vysoký Chlumec. To
už bylo horší. Vzpomínám
si, že v té době už létala
letadla a my jsme se schovávaly pod stromy. Taky
jsme měly často uhelné
prázdniny. Naše rodina šla
ze Sedlčan jako jedna z posledních. Stěhovali jsme
se dveřmi ven a sklepem
dovnitř se stěhovali Moulíkovi z Nového Města, kteří
zůstali v Sedlčanech, aby
tady mohli pracovat,“ uzavírá svoje vyprávění pamětnice Milada Bosáková.
David Myslikovjan
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U Sedlčan se ukázalo, že válčení je
složitý a těžký obor
„Pane prezidente, tatíčku náš!
Máme obraz Váš ve všech
školách, ale nemohli jsme se
dočkati chvíle, v níž bychom
láskou Vašeho pohledu byli
oblaženi a řekli Vám, jak
Vás, tatíčku náš, tak moc rádi
máme, že se o Vás bojíme
a Vám jen zdraví, sílu a dlouhý život přejeme. Do smrti
vzpomínati budeme, že jsme
u nás vítali osvoboditele vlasti, prvého pana prezidenta,
svého tatíčka. Buďte, drahý
náš pane prezidente, dlouho zdráv!“ vítala 3. září 1922
na náměstí školačka Otylka
Tůmová T. G. Masaryka.
Dvaasedmdesátiletý prezident přijal kytičku, shýbl se
k děvčátku a pohladil ho
po hlavě. Je jisté, že tehdy
desetiletá školačka měla zážitek na celý život.
Zatímco v Sedlčanech
byly zástupy lidí svědky tohoto dojemného otcovského projevu něhy, doslova
za kopcem vrcholila válka.
Tedy jen naoko. Hlavním důvodem návštěvy prezidenta
Masaryka na Sedlčansku
byly totiž první manévry
československého vojska,
konané ve dnech 1. až 4. září
na Sedlčansku.
V září roku 1922 končila dvouletá služba prvních
poválečných branců, jejichž úroveň výcviku měla
přezkoušet závěrečná cvičení. Na jejich samý závěr byly
naplánovány velké manévry, byť pouze omezeného
rázu. Z ﬁnančních a zvláště
výcvikových důvodů se jich
zúčastnilo 18 400 mužů a 4
000 koní.

Nepřátelé
překročili Vltavu
u Kamýku
Štábní důstojníci, vymýšlející námět manévrů,
připravili Československu
krušné chvíle: Bavorsko se
spojilo s Rakouskem v jeden
státní celek. Československá republika nařídila všeobecnou mobilizaci, na niž
Bavoři odpověděli vyhlá-

šením války a jejich vojsko
postupovalo od jihozápadu
na Prahu. U Kamýku překročilo Vltavu.
Manévry řídil zemský
vojenský velitel v Čechách
generál Jan Syrový. Nepřátelskému vojsku velel generál Schöbl, bývalý důstojník
habsburské armády.
Zatímco ve dnech 1. a 2.

byl pro něj připraven kůň.
Po prohlídce pozic dělostřelectva a pěchoty zamířil zpět
do Sedlčan na slavnostní večeři v hotelu Kracík. Netrvala
však dlouho, krátce po jedenadvacáté hodině se prezident s doprovodem odebral
na vyvýšeninu u Záduší, aby
shlédl noční útok 28. pluku na protivníkovy přední

děli i ti, kteří neslyšeli zvuk
polnic.

„Jsem spokojen,“
zhodnotil manévry
Masaryk
Po občerstvení u Klimětic
přišlo na řadu hodnocení,
z Masarykovy strany zaznělo
prý jen krátké: „Jsem spokojen.“ Slavnostní přehlídka

Otylka Tůmová vítá na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka. Fotograﬁe pochází z knihy Jaroslava
Nádvorníka Tenkrát v Sedlčanech.

září proběhly hlavně přesuny vojsk, 3. září ráno začal
útok české armády na přední stráže protivníka u Kosovy Hory. Boj, který kolem
poledne vrcholil, sledovali
s vrchu Kalvárie ministr národní obrany František Udržal, generální inspektor J. S.
Machar, náčelník hlavního
štábu generál Mittelhausser,
generálové Čeček, Voženílek,
Gajda a vojenští atašé. I ti se
ale někdy před sedmnáctou
hodinou přesunuli na náměstí v Sedlčanech, kam
dorazil prezident republiky.
Po jeho uvítání státní hymnou v podání vojenské hudby a pozdravení se s obyvateli (mimo jiné se školačkou
O. Tůmovou) přijal prezident
hlášení generála Syrového
a odjel do Kosovy Hory, kde

stráže ve dvoře Klimětice.
Vzhledem k pokročilé noční
hodině nejel prezident přespat na zámek do Tvoršovic,
jak bylo předem domluveno,
nýbrž strávil noc v Gärtnerově domě na sedlčanském
náměstí.
Na 4. září byl připraven
závěr armádních manévrů
– útok na nepřítele v opevněných postaveních, doprovázený bočním obchvatem.
Ve chvíli, kdy se vojáci chystali vyrazit k závěrečné zteči
na bodáky, nechalo ředitelství manévry ukončit. Trubači třikrát zatroubili signál „pozor“ a poté třikrát „zastavit“.
Na zemi byly rozprostřeny
bílé plátěné pásy jako signál
pro letce, kteří vypálili smluvené světelné rakety, aby se
o skončení manévrů dozvě-

vojska před Masarykem trvala tři čtvrtě hodiny. Poté prezident na koni projel kolem
seřazených pěších pluků,
v Libíni nasedl do automobilu a odjel do Prahy.
„Na shromážděném obecenstvu zanechaly manévry
hluboký dojem. Podrobně se
jim od začátku až do konce
věnoval i tisk. Reportáže i následná hodnocení se nesly
spíše v kladném a uznalém
duchu, s výjimkou evidentně

dogmatických článků krajně levicových listů. Celkově
dobré vyznění nenarušila ani
zpráva o činu německého
ztřeštěnce, záložního pilota
německé národnosti, jenž
ve svém stroji uletěl přes hranice do Saska. Armáda nepropadla ani u odborníků. Četní
zahraniční a domácí pozorovatelé jistě neočekávali brilantní výkon, srovnatelný s armádami vítězných velmocí,
a byli především zvědaví, jak
pokročil proces organizační
výstavby vojska a jestli jednotky neselžou, zda vůbec,
slangově řečeno, „udrží tvar“.
To se, byť leckdy s vypětím sil,
zdařilo. Tedy úspěch!“ napsal
o manévrech na Sedlčansku
historik Zdenko Maršálek.
Všiml si také negativních
ohlasů: „Odborné štábní rozbory a hlášení volily mnohem
střízlivější tón. Četné chyby
vytýkal ve své zprávě generál Mittelhausser. Přes jednoduchost manévru a vcelku
nevelké počty cvičících vojsk
se nepodařilo plně dosáhnout
vytčených cílů. Projevila se
nezkušenost a nesecvičenost,
vojáků i velitelům viditelně
chyběla rutina. Vázlo zásobování, organizace pochodů
i odpočinku, technika předávání rozkazů i taktika přímo
na bojišti… A to Mittelhausser
volil poměrně diplomatická
slova; jiné zprávy popisují
nedostatky ještě ostřeji. Představa o jedinečných schopnostech českých vojáků, která
se zrodila po zdánlivě zázračných úspěších legií na Sibiři,
již dávno vzala za své. Ukázalo se, že válčení je složitý
a těžký obor, kterému se mladá armáda má ještě mnoho
co učit.“
Jana Špačková

Nic z toho dobrého a krásného, co jsi pro nás tatínku udělal, se neztratilo.
Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách.
Ve čtvrtek 17. května tomu bude
10 let, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV CHÁB
ze Sedlčan.
Vzpomeňte spolu s námi.

SPOLEČNOST
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Hasiči oslavili
jubileum
PETROVICE Sbor dobro-

volných hasičů v Petrovicích u Sedlčan patří
k jednomu z nejstarších
sborů na Sedlčansku.
Byl založen v roce 1878.
Letos si tak připomněl
140 let od svého založení. Oslavy k tomuto
jubileu se uskutečnily v sobotu 12. května
v obecním domě.
Sbor SDH Petrovice má
v současné době 56 členů a družstvo žen, mužů,
dětí i dorostu. Hlavně
děti a dorost sbírají úspěchy po soutěžích v celé
republice a vzorně tak
reprezentují své trenéry,

předána i čestná uznání.
Pozvání na tuto akci přijalo hned několik hostů.
Uvítal je starosta obce
a velitel hasičů v jedné
osobě Petr Štěpánek.
Zdravici i přání, aby se
hasiči od zásahu vždy
v pořádku navrátili, pronesl místní páter Jacek
Strachowski, následovalo pozdravení od Petra
Hrona, velitele stanice
profesionálních hasičů
ze Sedlčan, a Roberta Bezděka, radního pro bezpečnost a zdravotnictví
Středočeského kraje. I ti
popřáli hasičskému sboru do dalších let jen to

www.sedlcansky-kraj.cz

Oslavili sto let od vzniku republiky
dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 12. května
slavnostní den ke 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky
spojený s dětským dnem
a večerní zábavou. Osobní
záštitu nad akcí převzal senátor Jiří Burian.
Pro děti, které přišly
v hojném počtu, byly nachystány různé hasičské,
sportovní a vědomostní
disciplíny. Nescházela dět-

a doprovázející rodiče. Nadšení dětí nezchladila místní
bouřka ani několikanásobné přeháňky.
Na programu zábavného
dětského odpoledne byla
hasičská štafeta, hasičský
útok, motání hadic, navlékání kroužku na lahve, punčochové kuželky, střelba ze
vzduchovky, boj o lávku,
chůze na chůdách... Na stanovištích soutěžilo 105 dětí.
Ty nejmenší pobavily rodiče
a diváky svou šikovností při

tačnímu běhu. Na všechny
v cíli čekala sladká odměna.
Místní hasiči, občané
Boru a návštěvníci dětského
dne si připomněli pietním
aktem 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Delegace hasičského sboru
položila věnec k památníku obětem 1. světové války
v Boru. Slavnostní projev
pronesli starosta hasičského sboru Vladimír Pešta
a starosta obce Nedrahovice Čestmír Sosnovec. Pietní

ská diskotéka a večerní ohňostroj. Místní hasiči k rozhodování dětského klání
přizvali přátele, kamarády

běhu v pytlích a jízdě na koloběžce. Na závěr se děti
podle věkových kategorií
nadšeně přihlásily k orien-

akt byl zakončen společným
zpěvem státní hymny a vysazením památné lípy.
František Vávra

BOR U SEDLČAN Místní sbor

Přátelské celorepublikové setkání Petrovic
PETROVICE V České republi-

Robert Bezděk (vlevo) předal SDH Petrovice dar v podobě hasičské sekery.

manžele Janu a Jaroslava Šejbovy, kteří se trénování hasičských nadějí věnují už mnoho let
– Jaroslav Šejba od roku
1985 a Jana Šejbová
od roku 1989. Výkony jejich svěřenců patří k nejlepším v okrese. V sobotu v poledne ale nikdo
ve cvičebním nepřišel.
Naopak, celý sbor se dostavil ve slavnostní uniformě. Po úvodním focení následovala slavnostní
valná hromada, kde se
mluvilo hlavně o historii
i současnosti sboru. Při
příležitosti jubilea byli
oceněni hasiči i hasičky
za vzornou a obětavou
práci ve sboru a byla

nejlepší. Robert Bezděk
předal SDH Petrovice
dar v podobě hasičské
sekery. Obec Petrovice
věnovala místnímu sboru slavnostní vyšívanou
stuhu, kterou k praporu
připnula místostarostka
Vlasta Roubíková. Celou
událost doplňovalo promítání fotografií od dob
minulých až po současnost.
Po ukončení slavnostního programu následovala volná zábava. Každý host si odnesl hezký
dárek v podobě pamětního listu a hrnečku SDH
Petrovice a zapsal se
do pamětní knihy.
Jana Motrincová

ce je 16 samostatných obcí,
které mají ve svém názvu
Petrovice. V roce 2003 se
začali představitelé těchto
obcí a sborů dobrovolných
hasičů scházet, aby si předávali zkušenosti a poznatky
ze své činnosti, navazovali
nové kontakty, seznámili se
vzájemně s historií jednotlivých Petrovic a jejich okolí.
Akce se každý rok koná v jiných Petrovicích na území

ČR. Letos toto privilegium
po deseti letech měly Petrovice nacházející se v našem
regionu.
Parkoviště obecního
domu se začalo zástupci
Petrovic z celého Česka plnit 12. května v podvečer.
Přivítal je starosta obce
Petr Štěpánek. Nechyběli
ani hosté, kteří přijeli tuto
zajímavou akci podpořit.
Europoslanec Stanislav
Polčák, senátor Jiří Burian

Zástupci jednotlivých Petrovic z celého Česka se na úvod představili.

a Robert Bezděk radní pro
bezpečnost a zdravotnictví Středočeského kraje.
Poté se představili zástupci
obcí a sbory dobrovolných
hasičů, kteří na tuto akci
přijeli z celé republiky. Následovala večeře a zábava
s kapelou SUTEREN ROCK
z Milevska. Druhý den,
v neděli, proběhla prohlídka obce a slavnostní ukončení setkání.
Jana Motrincová

KULTURA
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Dárek pro maminku
Základní škola
v Sedlci-Prčici využívá k prezen-

SEDLEC-PRČICE

a aerobiku. Na vystoupení pozvali
své maminky a babičky, aby s nimi
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Maminkám vše nejlepší
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Spole-

čenský večer ke Dni matek připravili
v kulturním domě v Krásné Hoře.
Dvanáctého května zde patřil sál
hlavně maminkám. Úvodní slovo
pronesl a všechny přítomné přivítal
Jiří Urban, starosta Krásné Hory. Každá příchozí žena dostala hned u vstupu květinu, tradiční karaﬁát, nechybělo chutné občerstvení ani večeře,
kterou připravily kuchařky z jídelny
místního zemědělského družstva.
Vystoupení si připravily děti
z místní základní školy a svůj um

a folklorní soubor Kamýček. Všichni
účinkující si odnášeli poděkování
ve formě dlouhotrvajícího potlesku.
Mluveným slovem program provázela Eva Šedivá, ředitelka krásnohorské základní školy. K tanci
i poslechu zahrála kapela Axiom
ze Sedlčan a parket se zaplnil hned
po první odehrané skladbě. Den, kterým po celém světě lidé, od dětí až
po již dospělé dcery a syny, vyjadřují
úctu k matkám a mateřství, navštívilo
292 lidí a vystoupilo 64 účinkujících.
Na vydařeném večeru se podílelo

Za vystoupení žáci sklidili velký potlesk.

taci nabízených volnočasových
aktivit pro děti kulturní sál školy.
V pátek 11. května zde žáci, kteří ve škole navštěvují zájmové
kroužky, předvedli svůj program
ke Dni matek s názvem Dárek pro
maminku.
Představení k blížícímu se svátku nastudovali členové dramatického a pěveckého kroužku a nacvičili žáci kroužku gymnastiky

oslavili jejich svátek. Nezapomněli
také pozvat občany města.
Své divadelní schopnosti děti
představily ve scénkách První
školní den a Lesní král, s nadšením zazpívaly dva pohádkové muzikálky – Budulínek a O dvanácti
měsíčkách a předvedly pódiové
vystoupení aerobiku a vybraných
gymnastických dovedností.
František Vávra

Taneční sál ožil hned po první písničce.

předvedli i žáci ze Základní školy
Klučenice. Pro potěchu všech maminek vystoupily i děti ze ZUŠ Petrovice

město Krásná Hora ve spolupráci
s obcemi Petrovice, Klučenice, Milešov a Svatý Jan. Jana Motrincová

Přichází Taková normální rodinka,
do Sedlčan dorazí z Dobříše
SEDLČANY V kulturním domě

se v sobotu 12. května konala
generálka hry Fan Vavřincové v divadelní úpravě a režii
Richarda Otradovce známé
pod názvem Taková normální rodinka. Členové sedlčanského spolku ochotníků,
účinkujících v této komedii,
tentokrát měli svoji generální
zkoušku v netradičním čase,
vždyť začali hrát už po deváté hodině ranní.
Zajímavé bylo sledovat
i hemžení předtím, než režisér usedl v hledišti a byla
osvícena scéna. V jedné její
části lomila rukama babička
v podání Jany Smrtové, že
jí už zase spadlo ze stolku
cyankáli, představitel jednoho z raubířů Sláva Bloch se
ostatních ptal, jestli neviděli
jeho indiánskou čelenku
a do toho se domlouvali Miroslav Bouček a Jiří Dundr,
kteří alternují v roli tatínka,

kdo bude hrát v kterém
představení. Skoro to vypa-

již v polovině března v Petrovicích a v pondělí 14. května

sobotní generálky režisér
Richard Otradovec. „Hrát bu-

Bylo teprve po deváté hodině dopoledne, ale členové rodinky na generální zkoušce už večeřeli.

dalo, že si říkají: „Ty půjdeš
na odpolední a já na noční.“
Známý humorista Jiří Dundr
dokonce navrhoval, že by
jeden z nich mohl hrát vždy
do přestávky a druhý po přestávce. To by ale u režiséra
určitě neprošlo.
Sedlčanský spolek divadelních ochotníků uvedl
svoji „Rodinku“ v premiéře

také na Dobříši v rámci 13.
ročníku festivalu amatérských divadel. Tento festival
je týdenní a představí se
na něm osm divadelních
souborů. „Po sérii představení v Sedlčanech nás čeká další vystoupení, které se bude
konat 13. července na Zvíkově v rámci letního festivalu,“ uvedl před zahájením

deme na nádvoří hradu. Byli
jsme také pozváni do Prahy.
Budeme hostovat ve Studiu
2 na Václavském náměstí
na přehlídce ochotnických
divadel. Jedná se pro nás
o velkou poctu a my si tohoto
pozvání moc vážíme.“ Předseda Spolku divadelních
ochotníků v Sedlčanech Jaroslav Repetný doplnil, že

ve Studiu 2 působí také Jana
Krausová a Karel Roden,
kteří mají blízký vztah k Sedlčansku a sedlčanský spolek
dobře znají. Jana Krausová
si s ním dokonce i v jedné
z inscenací zahrála. Jaroslav
Repetný také připomněl,
že ve hře Taková normální
rodinka má soubor poprvé
alternaci. Dříve se stávalo, že
v menších rolích ochotníci
jeden za druhého zaskakovali, ale v hlavní roli dosud
alternaci neměli.
Sedlčanská premiéra komedie Taková normální rodinka se bude konat ve čtvrtek 17. května od šestnácti
hodin a ve stejný den začíná
v 19.30 další představení. Potřetí se ochotníci na domácí
scéně představí v neděli
20. května v sedmnáct hodin a počtvrté v pondělí 21.
května v 19.30.
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
16. 5. Čechomor Kooperativa Tour 2018
koncert české folkrockové
kapely; 19:00
24. 5. Sedlčanská vonička
tradiční součást hudebního
festivalu Sukovy Sedlčany;
18:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kostel sv. Mikuláše
18. 5. Koncert vážné hudby
účinkuje Marie Soukupová
a Eliška Kovalská; 18:00
 Sedlčany – park u chovatelů
20. 5. Vranovanka – Vranov u Benešova
odpoledne s dechovkou; 14:00
27. 5. Týnečanka – Týnec
nad Sázavou
odpoledne s dechovkou; 14:00

 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; výstava
do 15. 6.
 Drážkov – Váchův špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
výstava do konce června

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
25. 5. Rumunsko jak je
neznáte
přednáška pro veřejnost
Bohumíra Krampery; 18:00
30. 5. Ochutnávka olejů
Nobilis Tilia
seznámení s rostlinnými
oleji ﬁrmy Nobilis Tilia; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – Červený
Hrádek
25. 5. Mladota Ensemble
Prague
součást 54. ročníku hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 18:00
26. 5. Sukův komorní
orchestr
součást 54. ročníku hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany; 18:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
26. 5. Toulava fest
druhý ročník festivalu,
vystoupení ZUŠ Sedlčany,
Hošna band, Třetí slunce,
Blue Orchestra, The Beautifuls, Matyas a další; 13:00
 Křečovice – kostel
27. 5. Sukovy Křečovice
tradiční koncert v kostele
a pietní akt u hrobu Josefa
Suka, odjezd z parkoviště u kina v Sedlčanech
v 10:00; 10:30

 Sedlčany – kult. dům
17., 20., 21. 5. Taková
normální rodinka
spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí adaptaci
legendárního komediálního seriálu; 19:30, 20. 5.
od 17:00
 Kosova Hora – sál kina
18. 5. Švestka – Jevištní
sklerotikon
divadelní spolek Zvonokaplička Prosenická Lhota
uvádí divadelní hru Járy
Cimrmana; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
19. 5. Habaďůra aneb
nájemníci pana Swana
Spolek Fikar Nadějkov
uvádí komedii; 19:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
26. 5. Zamilovaný sukničkář
komedii uvádí divadelní
spolek Háta; 19:00

VÝSTAVY
KINO
 Sedlčany – knihovna
Výstava žákovských prací výtvarného oboru
výstava žáků ZUŠ Sedlčany; výstava do 6. 6.
 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip
i. m.
společná výstava obrazů

 Sedlčany
18. 5. Bohu žel
český dokument; 20:00
19. 5. Ženou z boží vůle
komedie, drama; 20:00
20. 5. Čertoviny
česká pohádka; 15:00
 Sedlec-Prčice
18. 5. Blade Runner 2049

sci-ﬁ, thriller; 20:00
25. 5. Fantastická žena
drama; 20:00

SPORT
 Mokřice – hřiště
19. 5. Hasičské cvičení
Mokřice
13:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
19. 5. Pochod Praha–Prčice
LIII. ročník turistického
pochodu, trasy 13–73 km,
různé starty; cíl 11:00–20:00
Sedlčany – gymnázium – Robinova trasa, start 7:00–11:15
Petrovice – ZŠ, start 7:30–10:30
 Petrovice – hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Obory;
17:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Prostřední Lhota; 17:00
 Sedlčany – kotlina
19. 5. Rallycross cup
26., 27. 5. Rallycross
Mezinárodní mistrovství ČR
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
– TJ Vltavan Borotice; 17:00
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Sokol Rosovice
B; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Počepice; 17:00
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
TJ Sokol Dublovice B; 17:00

www.sedlcansky-kraj.cz

TJ Sokol Jesenice – Dolní
Hbity/Zduchovice; 10:15
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice; 10:15
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Hříměždice; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
20. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Hořovicko; 17:00
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – FK
Dobříč 1940; 17:00
 Sedlčany – Taverny
26. 5. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší;
17:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
27. 5. Vzhůru do pedálů
otevírání 13. cyklistické sezóny na Sedlčansku, trasy
20 a 40 km; 13:00
 Štětkovice
27. 5. Dětský sportovní den
sportování, mašinka a další
program pro děti; 12:30
 Počepice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Nový Knín B; 17:00
 Dublovice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Klučenice; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Krásná Hora B; 17:00
 Kňovice – hřiště
27. 5. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol
Kosova Hora B; 17:00

OSTATNÍ
 Krásná Hora – hřiště
19. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – FC
Kňovice; 17:00
26. 5. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 17:00
 Petrovice – školní hřiště
20. 5. Okrsková soutěž
v požárním sportu
I. kolo požárního sportu
 Jesenice – hřiště
20. 5. Fotbalové utkání

 Sedlčany – knihovna
16., 23. 5. Hajánek
podvečerní čtení pro malé
děti; 17:00
17. 5. 16. Májový poetický
podvečer
16. ročník tradiční přehlídky vítězů sedlčanských
recitačních soutěží; 17:00
18., 25. 5. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
21. 5. Byl jsem při tom

(Jerzy Kosiński)
listování o duševně a citově
retardovaném chlapci
v podání Tomáše Drápely,
Věry Hollé a Pavla Oubrama; 20:00
 Vrchotovy Janovice –
zámek
16. – 20. 5. Řetězové
provádění
29. 5. – 2. 6. Řetězové
provádění – 2. ZŠ Propojení Sedlčany
24. ročník netradiční prohlídky zámku; 9:00–12:00,
13:00–17:00
 Sedlčany – hvězdárna
18., 25. 5. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Cholín, Hradišťko
18. – 20. 5. Uctění památky příslušníků 490.
skupiny bombardérů 8.
letecké USAAF
uctění památky u pomníku
v Hradišťku a Kosově Hoře,
Retro mobile day v areálu
lomu POTYA Bořená Lhota
 Petrovice – OÚ
19. 5. Sobotní deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 14:00
 Osečany – náves
20., 27. 5. Májová pobožnost
sloužená u sochy sv. Anny
na návsi; 19:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
25. 5. Noc kostelů 2018
program pro děti, prohlídka
věže, zvonění zvonů, degustace mešních vín, chrámová hudba a další; 16:30
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
25. 5. Noc kostelů 2018
hudebně-scénický program
Barvy liturgického roku; 19:00
 Počepice – kostel Narození sv. Jana Křtitele
25. 5. Noc kostelů 2018
prohlídka kostela, adorace,
májová pobožnost, svátostné požehnání; 19:30
 Sedlčany – nám. T. G. M.
27. 5. Oslava svátku
hasičského patrona sv.
Floriána
13:00

FOTBAL
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SK Petřín Plzeň – TJ Tatran
Sedlčany 1:1 (1:1) na penalty 2:4
PLZEŇ V sobotu 12. květ-

na zajížděl Tatran ve 25.
ko l e f ot b a l ové d i v i ze
A do plzeňského Petřína,
kde se opět potvrdilo, že
papírově slabší soupeř
nemusí hned automaticky
prohrát. Propastný rozdíl
v tabulce o deset míst
mezi soupeři nezasvěcený divák nepoznal.
Tatran se nacházel před

ků, kterých si našlo cestu
na stadion počtem čtyřicet
a z toho tak tvořila čtyřiceti
procentní účast sedlčanských fans, kteří přicestovali s týmem. Na centrovaný
míč po standardní situaci
si nejlépe naběhl Ondřej
Vinkler a uklidil ho přesně
na bližší tyč – 1:0. Ve 25. minutě se prokličkoval David
Krůta přes tři bránící hráče

skokem brankář Glogar, ta
se mihla jen těsně vedle
tyče. A do třetice hlavička
Lukáše Zoubka byla vytěsněná mimo tři tyče hostujícím obráncem. Když už
se zdálo, že Petřín půjde
do poločasové přestávky
„jen“ s jednobrankovým
vedením, byl odpískán faul
na Luboše Soldáta. K přímému kopu se postavil kdo

Ve 14. minutě Ondřej Vinkler dostal míč hlavou za záda brankáře Tomáše Glogara – 1:0.

utkáním v tabulce na šestém místě se čtyřiceti body
a domácí celek byl beznadějně poslední s dvaceti
body. Jasná záležitost, jde
jen o to, kolik Tatran uštědří
svému soupeři branek, řekl
by si nejeden fotbalový expert a fanoušek. A jak by
se zmýlil. Kluci v zelenobílých dresech, totiž umí
zahrát na favorizovaná
mužstva, jako to pocítily
Karlovy Vary, ale se slabšími celky mají menší potíže,
a to se ukázalo i v Plzni.
Sice už ve 4. minutě vybídl
svojí přihrávkou Luboš Soldát ke skórování Dominika
Němce, kterému nakonec
chyběly jen centimetry,
aby treﬁl míč, ale pak už
se začali ukazovat domácí
fotbalisté. Hlavičkový pokus Lukáše Zoubka ještě
vykopl na brankové čáře
Luboš Soldát. Ve 14. minutě
se už domácí celek společně s hrstkou svých fanouš-

až do pokutového území,
kde hledal Petra Haase, míč
mu však obrana odvrátila
zpět a jeho následný střelecký pokus se zakroutil
nad břevno. Hosté se vůbec
nemohli dostat do herní pohody, na kterou jsou zvyklí,
a nepřidala jim ani cyklistická tréninková dráha kolem
hřiště, která byla do šeda
zbarvená a opticky tak
zkreslovala jejich prostorové vnímání, které zapříčinilo i spousty nepřesných
přihrávek. Zato domácímu
celku to svědčilo a podnikal jeden útočný výpad
za druhým. Ve 27. minutě
oběhl Leonid Gavrylovsky
vyběhnutého brankáře Tomáše Glogara i jeho bránící
spoluhráče a zakončoval
do prázdné brány. Naštěstí
vymrštěná špička kopačky
Martina Hájka odchýlila
balon na rohový kop. Pohotovou střelu Martina Nademlejnského kontroloval

jiný, než Michal Kdolský.
Po jeho technické střele se
ještě míč otřel o zeď a změnil trajektorii letu na opačnou stranu, než kam mířil
brankář Tomáš Pﬂeger
a zatřepetal se v síti – 1:1.
Tatran si za zlepšený výkon
ve druhém poločase nakonec odvezl dva body.
Trenér Ladislav Šach
si mnohokrát v prvním
dějství hlasitě zakřičel
od lavičky ke svým svěřencům a v kabině jim pak
sdělil další své poznatky
k prezentované hře. A ti
si jeho slova vzali k srdci
a do druhého poločasu
vlétli hodně aktivně. Luboš Soldát se rval k zakončení, ale byl zablokovaný,
rána Michaela Dvořáka
letěla nad břevno a hlavička Honzy Vystyda zamířila
vedle. V 74. minutě se dostal po levé straně k centru
rychlonohý Zdeněk Šimáně a jeho gólovou střelu po-

hotově zneškodnil brankář
Glogar. O tři minuty později to zkoušel zblízka Lukáš
Brotánek, ale svému pokusu dal moc razance a branku přestřelil. Z následného
protiútoku málem zasadil
brankový hřebíček pod
břevno střídající Marek
Vohrna, radost mu však
zhatil zvednutý praporek
pomezního
rozhodčího,
který ho přistihl v ofsajdu.
Rozhodnout mohl nakonec
vše v 88. minutě Dominik
Němec, míč po jeho ráně
směřující k tyči s námahou vyrazil brankář Pﬂeger. O tom, kdo si připíše
ten bod navíc, tedy rozhodoval penaltový rozstřel.
Luboš Soldát, Lukáš Brotánek a Michal Kdolský své
pokusy proměnili spolu
se dvěma domácími hráči.
Ondřeje Vinklera vychytal
brankář Glogar, to samé
se pak podařilo brankáři
Pﬂegerovi, který zneškodnil pokus Jaroslava Repetného. Souboj brankářů
pak nadále pokračoval,
Jan Peterka vyhořel opět
na výborném Glogarovi
a Tomáš Senft pak dostal
míč za záda brankáře Pﬂegra, i když si na míč konečky prstů sáhl a rozhodl
tak celou sérii v poměru
4:2 pro Tatran, který je
v tabulce na čtvrtém místě se 42 body a skórem
47:47. Další utkání sehraje
Tatran v neděli 20. května doma proti Hořovicku.

Utkání začíná od 17 hodin.

Ohlasy trenérů
k utkání
Ladislav Šach, Tatran:
„Dnešní zápas byl z naší
strany velice špatný. Ve druhé půli jsme se malinko
zlepšili, víc jsme začali běhat a nahrávat si, ale i přesto to nemělo s tím naším
optimálním výkonem, co
jsme předváděli v posledních zápasech, nic společného. Jestli to měli kluci
v hlavách, že hrajeme s posledním, tak si mysleli, že
se to asi, jak se říká, nějak
udělá... Vyhráli jsme na penalty, což je super, máme
dva body. Ale s kvalitou hry
a výkonem určitě spokojený nejsem.“
Radek Vodrážka, SK
Petřín: „Zase jsme nevyhráli, i když jsme si to dnes
zasloužili. Přetrvává trošku
zklamání. První poločas
jsme mohli klidně vést o pět
branek a asi by bylo po zápase, ale takový je fotbal.
Byl to dnes jeden z našich
nejlepších výkonů, my nehrajeme úplně špatně, dnes
jsme to zkusili s pěti dorostenci, nezklamali, hráli dobře, je vidět, že tady nějaká
budoucnost je.“
Sestava Tatranu: Glogar – Repetný, Vystyd,
Brotánek, Hájek, Krůta (82.
Sirotek), Kdolský, Dvořák
(63. Kvěch), Soldát, Haas
(74. Senft), Němec.
David Štverák

Staňte se součástí našeho týmu!
Do nové centrály v Čestlicích hledáme:

servisní techniky
vedoucího skladu/ skladníka
asistentku servisního oddělení
Neváhejte a dejte nám o sobě vědět na hr@bizerba.cz.

ww.bizerba.cz
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
25. kolo divize A
SK Petřín Plzeň – TJ Tatran Sedlčany 1:2p (1:1)
Branky Tatranu: 44. M.
Kdolský

21. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
SK Petrovice – TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 4:3 (1:1)
Branky Petrovic: 7. a 60.
P. Chlasták, 75. L. Stejskal,
80. (p) O. Štemberk
TJ Tatran Sedlčany B –
AFK Loděnice 8:3 (6:0)
Branky Tatranu B: 5.,18.
a 34. M. Valenta, 21. P. Lípa,
37., 82. a 87. K. Kvěch, 41.
T. Senft
SK Chlumec – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 1:4 (0:2)
Branky Sedlce-Prčice: 5. J.
Trnobranský, 42. a 78. T.
Pištěk, 47. M. Davídek

21. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší
6:2 (2:0)
Branky Dublovic: 16. R. Janoušek, 33. M. Tesárek, 52.
a 60. J. Lomoz, 80. a 89. D.
Krůta
TJ Tatran Sedlčany C –
TJ Sokol Trhové Dušníky
1:0 (1:0)
Branky Tatranu C: 4. M.
Štemberk

21. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B 4:3 (1:1)
Branky: 31. J. Hájek, 65. R.
Chyle, 71. J. Chyle, 92. M.
Němec – 15. a 60. L. Vácha,
78. J. Procházka
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Vltavan Hříměždice 0:1 (0:1)
Branky Hříměždic: 35. R.
Šíma
SK Sokol Kytín – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
1:4 (0:3)
Branky Kamýku: 8. O. Krů-

ta, 15. D. Vaněček, 30. M.
Tatoušek, 80. L. Novotný
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Kosova Hora 1:9 (0:6)
Branky: 83. M. Jandera – 2.
J. Šťovíček, 4. D. Vilas, 8.
P. Moulík, 15. (p) T. Macháček, 27. a 33. J. Nouzecký,
50. J. Růzha, 70. a 80. T.
Sůva
SK Obory – SK Vysoký
Chlumec 9:0 (5:0)
TJ Prostřední Lhota – TJ
Sokol Jesenice 5:1 (2:1)
Branky Jesenice: 12. O.
Bursík

18. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Tochovice B
2:7 (1:3)
Branky Kamýku B: 33. T.
Horký, 80. V. Krůta

18. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Sokol Kosova Hora B
– TJ Krásná Hora B 3:2
(2:0)
Branky: 30. M. Rosa, 40. L.
Marhefka, 80. O. Sůva – 54.
J. Kabát, 60. L. Hůla
SK Klučenice – FC Kňovice 2:0 (2:0)
Branky: 28. J. Pecka, 33. T.
Petřík
TJ Sokol Dublovice B –
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
4:3p (3:1)
Branky: 15. a 34. M. Dudek, 40. R. Procházka – 44.
P. Pech, 56. J. Všetečka, 78.
P. Kabíček

Okresní přebor
21. kolo –
Benešov
Vrchotovy Janovice – Trhový Štěpánov A 5:0 (3:0)
Branky Janovic: 9. V. Pešta,
18. J. Novotný, 28.(p) a 50.
P. Němec, 53. A. Sochůrek

Dohrávka 14. kola
– hrána v úterý 8.
května
Postupice A – Vrchotovy
Janovice 3:1 (0:0)
Branky Janovic: 77. M. Rezek
David Štverák

SEDLČANY Na stadionu Taverny uspořádala 2. ZŠ Propojení v sobotu 12. května 25. ročník lehkoatletické soutěže Rodinné klání. Na start se postavilo 42 rodinných dvojic a v nádherném přejícím počasí se
začalo závodit. Novinkou bylo zkrácení sprintu pro dospělé ze 100 na 60 metrů a protahovací rozcvička, kterou vedl tatínek Jan Křivský.
Sprinty, skoky a hody i vrhy proběhly bez zranění a při závěrečném vyhodnocení si mohly soutěžící
dvojice vybrat z množství cen. Pro třetí nejvyšší si došel Petr Voháňka s tatínkem, pro druhou Matylda
Bednářová s maminkou Hankou a na prvním místě stanula Iva Voháňková s tatínkem Petrem.
Trochu mimo pozornost organizátorů zůstal Miroslav Chmelař, který jako doyen závodů soutěžil letos
po pětadvacáté. Nevynechal ani jeden ročník. Organizátoři ale slibují, že mu to za pětadvacet let k padesáté nepřerušené účasti vynahradí.
-jn-

Nad Kotlinou se kromě pampeliškového
chmýří vznášely i dvě helikoptéry
SEDLČANY Na Kotlinu se sjeli
v sobotu motokrosoví jezdci
se svými podpůrnými týmy
a dalšími fanoušky. Konal se
zde druhý závod přeboru
Středisek motocyklového
sportu středních Čech pod
názvem Motul cup. Slovem
provázel po celý den Vladimír Voráč a mezi diváky usedl i mistr světa toho sportu
Antonín Baborovský.
Na start tréninků, kvaliﬁkačních jízd a dvou závodních jízd se postavila asi
stovka závodníků v různých
kategoriích. Třídu Hobby
MX1, ve které bodovalo dvacet jezdců, vyhrál se 47 body
Jan Rieger. Z osmičky jezdců
do dvanácti let byl ve třídě 85
ccm nejrychlejší Tomáš Pavlík, kategorii od 13 do 15 let
reprezentoval pouze Dominik Paur. Třída 65 ccm měla
na soupisce deset závodníků, nejlépe z nich si s tratí
poradil Jan Švandrlík.
V třídě Hobby MX2 bodovalo osmnáct jezdců. Nejlepší byl Zdeněk Vitner, druhý skončil Bedřich Prášek,
na třetí stupeň vystoupal bratr vítěze Tomáš Vitner. Sedlčanský Marek Kadeřábek
na stroji Suzuki 250 nasbíral 38 bodů a dostal se tak
na čtvrtou pozici. Z devítky
jezdců startujících ve třídě
Veterán 40+, ve které se před-

stavil i rakouský závodník,
byl nejlepší Aleš Suchánek.
Mezi sedmnácti veterány
nad padesát let byl nejrychlejší Jaroslav Potůček, který
tak vyhrál zatím oba díly seriálu Motul cup 2018.
Výsledky obou tříd Proﬁ
budou známy až dodatečně. Závod totiž nebyl kvůli
příletu již druhé helikoptéry
během odpoledne dokončen. „Naše posádky a letecká
záchranná služba vyjížděly
ke zraněným závodníkům
dvakrát. Oba závodníci utrpěli vážná poranění hlavy. Byla
u nich nutná intenzivní lékařská péče. Záchranáři jim také
zajistili dýchací cesty a připojili je k přístrojem řízenému
dýchání. Poté byli oba pacienti přepraveni do Ústřední
vojenské nemocnice,“ uvedla

Petra Effenbergerová, tisková mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje. Plochu pro
přistávání letecké záchranné
služby zajišťovala místní policejní hlídka.
Podle předsedy Autoklubu RAC Sedlčany Miroslava Dvořáka byl záchranný
zákrok veden velmi dobře.
„Z naší strany nedošlo k žádné chybě. Průšvih by byl, kdyby tam někdo ležel a traťák
nereagoval,“ uvedl s tím, že
trať byla připravena dobře
a úrazy se staly následkem
jezdeckých chyb. „Žádný případ v souvislosti s těmito úrazy nevyšetřujeme,“ potvrdila
za krajské ředitelství policie
mluvčí Monika Schindlová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Vítěze holeshotu, tedy nejrychlejšího jezdce po startu, oceňoval
ihned po dojetí do cíle Miroslav Dvořák.
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Nejmladší fotbalisté Tatranu se
z neoﬁciálního mistrovství ČR
klubů vrátili se čtyřmi vítězstvími
ČESKÝ BROD Sedlčanský

tým nejmladších fotbalistů
se v první dekádě května
zúčastnil neoficiálního
mistrovství České republiky fotbalových klubů,

měnou za téměř tříletou
tréninkovou práci,“ uvedl
jménem sedlčanského klubu Richard Hončík. „Tohoto fotbalového turnaje,
který je považován za neo-

Úspěšný tým malých fotbalistů Tatranu

kterému dodala ještě větší
punc účast týmů ze Slovenska a Polska. Na čtyřech hřištích v Českém
Brodě si ve čtyřech skupinách zahrálo celkem čtyřiadvacet týmů.
„Již samotná účast nejmenších fotbalistů a také
jedné fotbalistky Tatranu
Sedlčany mezi elitními kluby ze všech koutů republiky byla úspěchem a od-

ﬁciální mistrovství republiky, se zúčastnili hráči narození v roce 2010 a mladší.“
V základní skupině se
za ideálního fotbalového
počasí Tatran utkal se Slovanem Liberec (4:6), Spartou Praha (1:3), Slovanem
Bratislava (6:2), Hradcem
Králové (2:3) a Polabanem
Nymburk (6:0). Čtvrté
místo ve skupině zaručily
Tatranu zápasy o koneč-

né umístění nejdříve s týmem SK Trenčín a poté
se Slavií Karlovy Vary.
V obou byli malí reprezentanti Sedlčan úspěšní. Svoje vrstevníky ze Slovenska
přestříleli 5:4 a fotbalisty
z našeho největšího lázeňského města porazili
5:2. Díky těmto dvěma
vítězstvím si Tatran zajistil v konkurenci dvaceti
čtyř týmů čestné třinácté
místo. O tento úspěch se
zasloužili: Jakub Habart,
Jan Křížek, Adéla Matoušová, Daniel Novák, Jakub
Chrastil, Václav Hončík,
Filip Mácha, Vojtěch Reinisch. Nejužitečnějším
hráčem týmu byl zvolen
kapitán, opora zadních
řad, Jéňa Křížek. Útočníkovi Dáňovi Novákovi jen
těsně unikl titul nejlepšího
střelce turnaje, ale i tak
jeho čtrnáct přesných zásahů zaslouží obdiv.
Vítězem neoﬁciálního
mistrovství ČR fotbalových
klubů v kategorii nejmladších hráčů se stala pražská
Sparta, se kterou Tatran sehrál v základní skupině vyrovnané utkání. „Naši borci
v čele s vynikající Adélou
Matoušovou nám rozhodně ostudu neudělali a všem
týmům byli důstojným
soupeřem,“ připomněl Richard Hončík. „Výborní byli
i naši věrní fanoušci – rodiče a další rodinní příslušníci
hráčů, kteří neúnavně povzbuzovali. Na turnaji byla
zúročena obětavá práce
pro tým, kterou odvádějí
trenéři Martin Habart a Marek Novák.“
David Myslikovjan

Béčko Tatranu roztrhlo pytel branek
Tatran Sedlčany
B – AFK Loděnice
8:3 (6:0)
První branka padla už
v páté minutě, po chybě
hostující obrany se prosadil
Míra Valenta, který nakonec v zápase zkompletoval
hattrick. Domácí tým pro-

měnil takřka každou šanci
a po půlhodině bylo rozhodnuto – prvopoločasový
výsledek 6:0 mluvil za vše.
Po přestávce Tatran vystřídal pět hráčů, což mělo
na průběh vliv a hra se
v uvozovkách vyrovnala.
Nakonec padlo ještě pět branek ve druhém dějství a di-

vák se určitě nenudil, když
fotbalové utkání skončilo
hokejovým výsledkem 8:3.
Trenér Vlastimil Zelenka: „První půle výborná, druhá špatná. Nejlepší
hráči byli Kvěch, Valenta
a Lípa. Za první půli bych
pochválil všechny.“
David Štverák
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Závodníci Aerobik
studia Dvojka překonali
medailový rekord
SEDLČANY/SEMILY Víkend
12.–13. května patřil v Semilech sportovnímu aerobiku I. výkonnostní třídy. Šlo
o poslední nominační závod
na podzimní mistrovství světa, které se uskuteční v holandském Leidenu. Pozice
adeptů na členy reprezentačního týmu potvrdili všichni
tři sedlčanští zástupci Aerobik studia Dvojka Veronika
Šeráková, Marie Bezkočková i Luboš Hanus. Všem se
podařilo v Semilech obsadit
ve svých kategoriích medai-

Miletičová (1. místo 15 a více
let) a Michaela Zelenková (3.
místo 15 a více let). V kategorii dvojic nejvíce bodovaly T.
Bezkočková s L. Kubínovou
(5. místo 9–11 let), E. Písaříková s N. Sosnovcovou (4. místo 12–14 let), T. Miletičová s T.
Vlkovou (3. místo 15 a více
let), M. Zelenková s K. Kadlecovou (2. místo 15 a více
let). Skvělé medailové příčky
obsadily týmy Furišová, Kořánová, Zavadilová (3. místo
6–8let) a Bílková, Zelenková,
Holoubková (3. místo 9–11

Začínající závodnice Laura Kolková získala 6. místo mezi děvčaty
6–8 let a 2. místo s maxitýmem 6–8 let.

lové příčky a vybojovat si tak
účast na dalším mezinárodním závodě.
Valná většina závodníků klubu odjela však o víkendu bojovat o poslední
postupové body na soutěž
gymnastického aerobiku
organizace Mistry s Mistry
do Pardubic. Jen omezenému počtu sestav, které jsou
v jarním žebříčku v jednotlivých kategoriích nejvýše
postavené, je povolena účast
na červnovém mistrovství
ČR. Nejlépe si v Pardubicích
vedly Lucie Křivská (2. místo
6–8 let), Kateřina Kadlecová
(1. místo 12–14 let), Tereza

let) a dále maxitýmy kategorie 6–8 let (2. místo) a v kategorii 12–14 let dokonce
dva medailové posty (2. a 3.
místo). Celkovou klubovou
bilanci medailových umístění v celorepublikové konkurenci stovek a tisíců závodníků stvrdil svým vítězstvím
sportovní tým HockeyTeam
kategorie 14 a více let.
Z celkového počtu třiceti
choreograﬁí, které Dvojku
Sedlčany o víkendu reprezentovaly, se podařilo patnáctkrát prosadit na stupně
vítězů, což je prozatím největší úspěch klubu.
Kristýna Faktorová
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KO M E N TÁ Ř

Ach jo, to myšlení

Žluto-zelené Čechy á la Evropská unie

Poslední dobou je docela rušno kolem metod výuky matematiky. Profesor Univerzity Karlovy Milan Hejný napsal učebnici matematiky pro
malé děti, když nebyl spokojen s výukou svých dětí. A měl nečekaný
úspěch, jak to u nás bývá, nejdříve
jinde. U nás se jednak objevily články o nesrozumitelnosti metody pro
žáky i pro jejich rodiče a jednak nekritický obdiv. Je jisté, že malé děti
potřebují nějakou motivaci, zejména
v současnosti, v době mnoha různých podnětů a kdy není na nic čas.
Na samotném drilu učení zpaměti
a napodobování není motivujícího
nic, jen snad touha dostat jedničku.
U Hejného metody je několik podstatných prvků. Zejména ta motivace
žáků k samostatnému myšlení nad
zajímavým námětem, nebo vytváření skupin žáků, ve kterých si děti
mohou diskutovat, třeba se i hádat.
Učitel vlastně některou látku tradičně
nevyučuje, jen jaksi zprostředkovává
cestu k objevování, až k pochopení
a pak dokonce k smysluplnému využívání. Je jistě pro kantora náročnější
to vedení vhodnými otázkami, než
prostě to jaksi jen položit na talíř, takto se to dělá, naučit, příště zkouším.
A nejhorší je, že učitel je přesvědčen,
že učí matematiku a děti se domnívají, že se něco naučily, tedy že získaly
schopnost. Později jako dospělí ale
říkají, že se něco učily, a moc toho
nepoužily. Vlastně ještě horší je, že
v tomto procesu se může jen obtížně
rozvíjet vrozený talent.

Dobrý učitel malých dětí na I.
stupni základní školy si vždycky,
i bez Hejného učebnice, žáky ukáznil, upoutal, vedl otázkami, nutil
k zamyšlení a oceňoval samostatný
přístup k problému. Ale je jisté, že
ne všichni žáci jsou pro tuto metodu připraveni jak geneticky, tak také
způsobem rodinné výchovy. Tak
byla třída rozdělena a zatímco talenti
si lámali hlavy, ostatním se zopakovalo vysvětlení už polopaticky. Ale ti
se většinou ani v dospělosti s matematikou nekamarádí a například pak
mohou mít neřešitelné dluhy.
Důležité je, že do budoucna
bude více myslících lidí. Často
někoho slyšíme „Já myslím, že…“
V rozhovoru potom zjistíte, že
u něho spíše jde jen o nějaký dojem, pocit, a ne výsledek logického
myšlení. Může za to pohodlnost
a poznání, že myšlení bolí. Je to
někdy náročná práce. A sám Hejný
se do toho pustil proto, že znát matematiku není záležitostí paměti nějakých vzorečků. Těch mám plnou
příručku, mající skoro 600 stránek.
Ovládat matematiku je schopnost,
významná i pro jiné předměty,
nejen třeba fyziku, ale i v češtině
je třeba logicky chápat složitější
texty. A ve společnosti je užitečná schopnost kritického myšlení,
abych podvodníkovi snadno nenaletěl, schopnost výměny názorů.
Jedině diskuze je podle Masaryka
hlavní charakteristikou demokracie.
Vladimír Roškot

V posledních dnech se často diskutovaným tématem stala řepka,
zemědělská plodina, která svými
žlutými květy opět zaplavila Česko.
Není lehké ji nepřehlédnout, a to
nejen kvůli výrazné barvě, je totiž
zkrátka všude. A to díky Evropské
unii. Do jisté míry je to pravda,
po zahájení unijního dotačního
programu podporujícího výstavbu a provoz bioplynových stanic,
se úměrně počtu těchto zařízení
zvýšila i rozloha obdělávané půdy,
na níž zemědělci pěstují řepku,
a to z prostého důvodu – je palivem oněch „bioplynek”. Ovšem je
nutné říct, že řepka tu byla i dříve,
než byl spuštěn zmiňovaný dotační
program, avšak v mnohem menší
míře, jelikož jde o plodinu poměrně
náročnou, která půdu velmi vyčerpává. Jakmile se začala pěstovat
ve velkém a ještě kvůli dotacím
z Evropské unie, stala se ve společnosti terčem kritiky.
Na druhou stranu začínají být
žlutě zářící pole určitým způsobem ozvláštňujícím prvkem jinak
poměrně nudně stálezelené krajiny, ke které přispívají jiné dotační
programy z Bruselu. Mám na mysli
zejména ty, které podporují zatravňování původní orné půdy a její
přeměnu na pastviny. Prý je totiž
pohled do krajiny s celoročně zatravněnými zelenými plochami,
na kterých se popásají ovce či jiná
hospodářská zvířata, více lahodící
oku, nežli pohled na strniště nebo

oranici po sklizeném ječmeni. Tak
zněl jeden z oﬁciálních argumentů
pro spuštění onoho programu. Netuším, zda bruselští páni někdy viděli pole s ječmenem, každopádně
i na lán se zlatavými klasy jemně
šustícími ve větru je věru hezký
pohled.
A tak se z naší země pomalu
ale jistě stává země jiná. Zelená.
A na pár dní na jaře výjimečně
i žlutá. Ač je zelená barvou přírody,
tenhle způsob interpretace se mi
dvakrát nezamlouvá.
Vždyť Čechy jsou krásné a známé svou rozmanitou krajinou. Tu
les jehličnatý, tu listnatý, mezi poli
tu a tam rybníček, v údolí mezi skalami si klestí cestu řeka a na kopci se
vypíná středověký hrad. Evropská
unie se nám tuto rozmanitost snaží
brát. Svými dotačními programy,
kterými nenápadně podsouvá jednolitost a stírá rozdíly. Podkopává si
tím však své vlastní základy, jelikož
dle svého motta by Evropská unie
měla být „jednotná v rozmanitosti”.
Tak nevím, kam přesně Evropská
unie míří tím, že se snaží všechny
své členské země napasovat do jedné a té samé šablony.
Každopádně, když už jsme jednou na unijní vlak nasedli, je jasné,
že nás bude chtít co nejrychleji dopravit do svého cíle. Ovšem cestou
bývá vždy i několik mezizastávek,
a možná by bylo lepší na některé
z nich vystoupit. Dokud ještě není
úplně pozdě.
Petra Hochová

FEJETON

Opálen do odstínu spařeného prasete
Rok co rok, koncem jara či
počátkem léta, podle toho,
jak se matka příroda rozhodne, se i já, jedinec s kůži
bílou jak vápno, pigmentem
nedostatečným a tukem podkožním v množství výrazném, vydávám na pospas
prvním slunečním paprskům.
A pokaždé, zdánlivě poučen
z loňského, předloňského,
předpředloňského roku
a taky všech předešlých let
si říkám, že první slunce je
přece zrádné, a proto se mu
vystavím pouze chvilkově.

A v zásadě se po celý víkend
pohybuji v polostínu, opatřen
i nějakým tím kusem oblečení
či alespoň pokrývkou ramen,
protože ta jsem určil jako
nejnáchylnější. A pokaždé se
někde v meziprostoru dostaví
chyba a já po víkendu, zbarven do odstínu spařeného
prasete, skuhrám po nocích
v posteli, hojím své spálené
otylé tělo studenými sprchami
a dopřávám scvrklé rudé kůži
násobné balzámy speciálních
krémů po opalování.
Letos jsem na to šel od lesa.

Na slunce jsem vylezl až odpoledne, lehátko umístil do polostínu pod šeřík, ramena jsem
zkušeně zakryl složeným
tričkem a abych nepřehnal
slunění ani časově, vzal jsem
do ruky knihu a započal četbu.
Předpokládal jsem, že buď mě
čtení přestane brzy bavit, nebo
ještě dříve budou po větším pohodlí volat moje ruce, jelikož
ležet na zádech a držet knihu
před očima není žádná paráda, ač se to v jisté písni tvrdí.
Jenže četba mě zaujala
velice a jelikož jsem z mnoha

knih, které přicházely do úvahy, vybral spíše útlejší, menší
formát, ruce také o odpočinek
nevolaly. Navíc pofukoval
takový ten jemný, osvěžující
jarní vánek, takže mé smysly
byly oklamány a po dvou hodinách, kdy už jsem se dávno
nenacházel v polostínu, bylo
dílo zkázy dokonáno.
Spát jsem nemohl dva
dny, chůze mě bolela tři dny.
Krom rukou a hrudi, které dopadly ještě v rámci zaběhlých
norem tak nějak běžně,
okolí kotníků, kolena, část
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stehen a obě holeně hořely.
Reakce byly různé – litování, poučování nebo i smích,
leč ne škodolibý. Nejvíc mě
pobavila reakce jedné kolegyně. Ta, zřejmě při pohledu
na mé ruce, které více než jindy zářily pihami, které slunce
zvýraznilo, prohodila směrem ke mně nevinnou otázku: Taky vám slunce vždycky
vytáhne pihy? Mně jo, hlavně
na nose…
Pobavila mě myšlenka, co
by tak asi řekla, kdyby viděla
ty holeně…? Tomáš Vašíček

