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Lůžková kapacita
na odděleních
následné péče se zvýší
SEDLČANY Radní se minulý

týden na svém zasedání sešli se současným vedením
nemocnice, aby si vyslechli, jaká je situace na ambulancích, ale zároveň také
obdrželi informace o tom,
jakým směrem se ubírá
budování léčebny dlouho-

době nemocných, jíž se
sedlčanské zdravotnické
zařízení stalo po eliminaci
akutních lůžek na chirurgii
a posléze i na interně.
Jednání se zúčastnil nynější ředitel Filip Zítko, který od prosince minulého
roku vystřídal na vedou-

cím postu lékaře Romana Vanžuru, a Tomáš Beran, zástupce společnosti
Vamed Mediterra.
„Zpráva o vývoji situace
v sedlčanské nemocnici nepřinesla nic nového. Zařízení se nachází ve stavu, který
Pokračování na straně 2

Pro zraněné horolezce se musel
vypravit vrtulník
K A M Ý K N A D V LTAV O U

V pátek 1. června večer
a v neděli 3. června krátce po poledni měla letecká záchranná služba napilno. Na skalách u Vltavy

zachraňovala polámané
horolezce.
První případ se stal
v pátek dvacet dva minut
po desáté večerní, kdy
přišla výjezdová SMS pro

SDH Kamýk na
osoby po pádu
Na první pohled
nesrozumitelná
musel volat na

záchranu
ze skály.
byla SMS
a velitel
operační

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Morálka i bytový
standard na ubytovně
STROS jsou na výrazně
lepší úrovni, než tomu
bylo dříve
Aktuální fakta o městské ubytovně
ve Strojírenské ulici nám
přiblížil vedoucí odboru
majetku městského úřadu
Petr Kuthan. „V ubytovně
je padesát čtyři bytových
jednotek a v jejím přízemí
se nachází další obytné prostory, které slouží jako přístřeší v případě, že někdo
vyhoří, vystěhují ho, nebo
je na tom sociálně špatně
a město je nuceno se o něj
dočasně postarat,“ říká.

SEDLČANY

Jednotlivé ubytovací
jednotky se postupně rekonstruují. „Měníme okna,
předěláváme koupelny se
záchodem a kuchyňské
linky v předsíni,“ potvrdil
Petr Kuthan a vysvětlil, že
každá buňka má ještě dvě
další místnosti, které si nájemníci zařizují sami dle
svých potřeb a ﬁnančních
možností. „Když se nějaký
byt uvolní a je v havarijním
stavu, tak se jej snažíme
Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 3

O uplynulém víkendu vrtulník dvakrát zachraňoval na skalách u Vltavy zraněné horolezce. Foto: D. Štverák

Práce je důležitým prostředkem k poznání reality
a porozumění životu, řekl biskup Wasserbauer
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Slavnostní bohosluž-

bu k uctění Těla a krve
Páně, která se konala
v neděli v chrámu svaté-

ho Mikuláše od 10 hodin,
celebroval Zdenek Wasserbauer, světící biskup
pražský a generální vikář
pražské arcidiecéze. Jeho

biskupské svěcení se konalo 19. května tohoto roku
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Návštěvníky slavnosti

přivítal duchovní správce
místní farnosti Zbigniew
Grzyb. Bohoslužbu doprovázel zpěvem chrámový
sbor kostela sv. Bartolo-

měje v pražských Kyjích.
Mezi pozvanými hosty byli
členové rytířských řádů,
starosta města i dalších
Pokračování na straně 2
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Práce je důležitým
prostředkem
k poznání reality
a porozumění
životu, řekl biskup
Wasserbauer
Dokončení ze strany 1

obcí, nechyběli místní hasiči a myslivci.
Biskup Wasserbauer
vzpomenul v kázání kardinála Berana, jehož ostatky
byly převezeny i v jeho doprovodu zpět do vlasti letos
v dubnu. Ten 19. června 1949
sloužil svou poslední bohoslužbu Božího těla. Hned
po ní následovalo šestnáctileté věznění a poslední 4
roky života ve vyhnanství.
„Pan kardinál Beran si dal
jako biskupské heslo dvě latinská slova: Eucharistia et labor. Tedy Eucharistie a práce.
Já sám pocházím z venkova,
byl jsem od malička zvyklý
s rodiči pracovat. Práce je velmi důležitá,“ připomenul biskup. „Nedávno papež František navštívil jedno městečko
ve střední Itálii a tam když
k těm asi padesáti tisícům lidem mluvil, tak jim tam také
řekl tahleta krásná slova: Je
důležité, abychom se naučili
v životě myslet, cítit a pracovat. Tedy používat mozek, to
nedělají úplně všichni, někteří

práce je také důležitým prostředkem k poznání reality
a porozumění životu,“ pokra-

Biskup Zdenek Wasserbauer
s monstrancí

čoval. Zbývající část kázání
pak věnoval důležitosti eucharistie nejen pro biskupa
Berana.
V závěru bohoslužby se
všichni vydali na eucharistický průvod ke čtyřem
oltářům na náměstí. V něm
nesli místní muži prapory
z kostela, malá děvčata házela kněžím pod nohy květiny. V čele šli myslivci a ha-
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Lůžková kapacita
na odděleních
následné péče se zvýší
Dokončení ze strany 1

byl dohodnut při jednáních
radnice a zástupců Vamed
Mediterra v loňském roce
a následně i stvrzen pojišťovnou, kdy jako kompenzace za zrušení akutních
lůžek došlo k odsouhlasení
určitého rozšíření ambulantní péče,“ připomíná místostarosta Miroslav Hölzel.
Na úkor akutních lůžek
se, jak je známo, zvýšil počet lůžek na odděleních následné péče neboli lidově
v léčebně dlouhodobě nemocných. „K původním 34
lůžkům přibylo v roce 2017
dalších šestnáct a v současnosti se jedná o zvýšení kapacity LDN o dalších
deset lůžek, takže v blízké
budoucnosti se počítá s tím,
že lůžková část nemocnice
bude moci přijmout až 60
pacientů vyžadujících následnou péči,“ říká Hölzel.
Nemocnice pořídila pro
své klienty nový plicní
ventilátor a kardiograf, investovala do moderních
lůžek. Letos zakoupí také
mobilní hygienickou jednotku a soﬁstikované rehabilitační přístroje pro ležící
pacienty.
Hölzel dodává, že

ve fázi úvah je plán nadále
počet lůžek na odděleních
následné péče zvyšovat.
K tomu jsou však nutné
další prostory. „Pokud by
město dalo souhlas s pronájmem budovy čp. 160 v Tyršově ulici, kde kdysi sídlila
poliklinika a po rekonstrukci přízemí tam mají nyní
svoji základnu pečovatelky
a detašované pracoviště
úředníci sociálního odboru, a pokud by k tomu dala
souhlas pojišťovna, mohlo
by dojít k adaptaci volných
prostor tak, aby vyhovovaly
potřebám provozu oddělení
pro dlouhodobě nemocné.
Kromě ordinace dětského
lékaře jsou dvě nadzemní
podlaží totiž prázdná a nevyužitá,“ uvedl místostarosta. Kapacita léčebny by
se tak mohla zvýšit o dvacet až pětadvacet dalších
lůžek.
Ač bývalé vedení nemocnice ještě před nedávnem
naprosto striktně odmítalo
možnost umístit lůžkové
oddělení do prostor budovy
čp. 160 a dokládalo to studiemi o obtížnosti realizace
takového uspořádání vzhledem k nestejné výši podlaží
v této budově a v novější

části nemocnice, vše je, zdá
se, jinak.
Podle slov místostarosty by město s takovým
řešením ovšem problém
nemělo, a pokud by mohla
být budova bývalé polikliniky využita pro potřeby
zdravotnictví, bude souhlasit s jejím pronájmem.
„Akutní lůžkovou péči
zajišťují nemocnice v Příbrami a v Benešově, na oddělení následné péče sedlčanské nemocnice jsou pak
přednostně přijímáni pacienti sedlčanského regionu,“
zdůrazňuje místostarosta.
„Ambulantní péče je
podle informací ředitele
Zítka pokryta. Od dubna se
také v sedlčanské nemocnici provádějí artroskopické výkony na ramenních
a kolenních kloubech, ale
nikoliv pojištěncům VZP.
Nadále trvají obavy, aby
pojišťovna dostála svým
slibům a hradila všechny
ambulantní výkony v rozsahu uvedeném ve smlouvách,“ zaznělo také z úst
místostarosty Hölzela. Zároveň se vyjádřil, že město bude usilovat o to, aby
pojišťovna dohody plnila.
-jv-

Reakce na článek V kauze Novotný padl návrh
na mimosoudní vyrovnání…

Proč tím mají trpět všichni
občané obce?
NALŽOVICE V reakci na člá-

za to ani nemůžou, používat
srdce, to taky někteří nedělají
a nebo třeba taky úplně blbě,
pak používat ruce. Obrazně
řečeno. Naučit je pracovat.
Proč pracovat? Protože práce
není jen důležitým a nezbytným prostředkem k živobytí,
zachování naší existence, ale

siči, za nimi dechová hudba.
U každého oltáře bylo krátké zastavení s modlitbou.
Po návratu do kostela bylo
pro pozvané připraveno bohaté menu v jídelně místního zemědělského podniku.
Olga Trachtová
Hadáčková

nek Tomáše Vašíčka v minulém čísle Sedlčanského
kraje mě napadá, že tento
způsob hospodaření zdá se
mi poněkud nešťastným.
Je určitě nemálo občanů, především v osadách
obce, kteří takovou rozmařilost asi příliš nechápou.
Já k nim rozhodně patřím.
Nejsou ﬁnance na dětské
pískoviště, informační tabule měření rychlosti, místní
komunikace či jejich opra-

vy a údržbu, významnější
podporu domovních čističek odpadních vod a další
potřebné akce... Nebylo by
od věci, aby náklady několikaletého soudního sporu
nesli ti, kteří jsou za něj
odpovědní společně s těmi,
kteří to schvalují? Nebránil
bych jim, pokud by platili
ze svého! Jedná se již o statisíce korun a proč tím mají
trpět všichni občané obce?
A podívám-li se na kauzu pana Novotného z jiné-

ho úhlu, uvažuji, jak je možné, že člověk s mnohaletou
pedagogickou zkušeností,
který se podílí na výchově
mnoha velice úspěšných
sportovců ve všech věkových kategoriích, je natolik
konﬂiktní a nežádoucí osobou pro nalžovickou školu?
Nestala se spíš na samém
počátku příčinou sporu
jeho náročnost na žáky
i pedagogický sbor?
Milan Vácha
Nalžovický občanský spolek
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Pro zraněné
horolezce se musel
vypravit vrtulník
Dokončení ze strany 1

středisko HZS Středočeského kraje. Operační mu
upřesnila místo a jednotka se vydala z Kamýku
na Obory a nad obcí Velká
odbočila do lesa k vodě.
Po příjezdu všech složek
byl horolezec přes lana
a kladky vyproštěn z lesa.
Hasiči pak připravili plochu pro vrtulník, který jej
dopravil do nemocnice.
Druhý případ byl nahlášený v neděli pár minut
před dvanáctou hodinou.
V Borovém Lomu (z Kamýku směrem na Velkou)
se zřítil ze třímetrové skály horolezec, který byl při
vědomí. U řeky se shro-

máždilo několik záchranných složek. Záchranáři
museli donést speciální
nosítka do velmi strmého
a obtížného terénu. Pro
zraněnou osobu nakonec
přiletěl vrtulník, který se
vznášel ve vzduchu a vyslal jednoho z posádky
na laně dolů k připraveným nosítkám. Událost si
zaznamenávali přihlížející
jak na souši, tak na lodích
na Vltavě. Vrtulník nakonec odletěl s prázdnou.
Nosítka i se zraněnou
osobou totiž za pár chvil
spustil zpátky na zem. Záchranka zraněného odvezla do nemocnice.
David Štverák

Sedmnáctiletá
dívka odešla
z dětského domova
na praxi, zpět už se
ale nevrátila
REGION Pohřešovaná se-

dmnáctiletá dívka Klára
Hrdá je svěřenkyní Dětského domova v Solenicích.
Tady byla naposledy viděna v pondělí 28. května
kolem čtvrté hodiny ráno,
kdy měla odjíždět na povinnou praxi do Sedlčan.
Tam ale nedorazila a od té
doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
Dívka vypadá na 17–18
let, má hubenou, 170 cm
vysokou postavu, hnědé středně dlouhé vlasy
a hnědé oči. Na pravé
ruce má vytetovaný ornament. Naposledy měla
na sobě džínové kraťasy,
šedou mikinu s kapucí
a tenisky.
Její mobilní telefon je
nedostupný. Kriminalisté
nevylučují, že by se mohla
pohybovat na území města

Hradec Králové ve společnosti svého přítele. Tady ji
koneckonců v minulosti již
jednou vypátrali.
Jakékoliv poznatky k pohřešované dívce můžete
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Ve čtvrtek 7. června oslaví

diamantovou svatbu
manželé

Jarmila a Josef

Hrmovi
z Dohnalovy Lhoty.
Za celoživotní péči s láskou děkují
synové Josef, Vladimír a Radek
s rodinami.

Morálka i bytový standard
na ubytovně STROS jsou
na výrazně lepší úrovni, než tomu
bylo dříve
Dokončení ze strany 1

zrekonstruovat, než ho
rada města přidělí dalšímu nájemníkovi. Většinou
se v průběhu roku uvolní
deset až patnáct bytů. Ubytovna je neustále plná,“
potvrdil Petr Kuthan, že
o byty na ubytovně je velký zájem. „Smlouva je uzavírána na dobu určitou, aby
byla zajištěna solventnost
lidí. V minulosti bylo hodně neplatičů, ale dnes se to
odbourává, rada při výběru
nových nájemníků dává
přednost přizpůsobivějším
občanům, kteří pracují,“
osvětlil Petr Kuthan, že
pokud nájemníci neplatí
nebo jiným způsobem porušují domovní řád, není
jim smlouva prodloužena.
Zajímal nás samozřejmě
i pohled současného ná-

jemníka. Oslovili jsme paní,
která bydlí na ubytovně již
šestnáctým rokem, poslední
dva roky ve zrekonstruovaném bytě. Ochotně si s námi
popovídala, ale ráda by
z osobních důvodů zůstala
v anonymitě. Na ubytovnu
se přistěhovala s dvěma dětmi po rozvodu. Dnes bydlí
v bytě sama a je spokojená,
chválí si levné ubytování:
„Nájem činí čtyři tisíce tři sta
korun, navíc platím elektřinu, televizi a rádio. V ceně
nájmu je i voda, kontejnery
na odpad a také úklid společných prostor. Největším problémem je parkování, chybí
dostatek parkovacích míst.
Vybudování parkoviště je
v plánu, porazili stromy, ale
zatím se nic dalšího neděje,“
stěžuje si nájemnice, že pokud přijede z práce pozdě-

ji, má problém zaparkovat
v blízkosti ubytovny.
Po Sedlčanech prý koluje mýtus, že na ubytovně to
je hrůza, ale podle spokojené nájemnice to není pravda. „Bydlí zde převážně slušní lidé, dokonce i zdravotní
sestřičky a učitelé. Spousta
jich je tady na přechodnou
dobu, než si postaví vlastní
dům nebo koupí větší byt.
Musím říci, že od té doby,
co má ubytovnu pod palcem
Ondřej Sůva, se podstatně
zlepšila morálka nájemníků a i bydlení je na výrazně
lepší úrovni díky rekonstrukci,“ dodává. „Jen se občas
na prostorných chodbách
schází děti, dělají tam nepořádek a pořvávají.“ V okolí
podle ní chybí dětské hřiště
a děti se nudí.
Kateřina Neužilová

Tlampač v městečku neuslyšíte
Pohřešovaná Klára Hrdá

zavolat na tísňovou linku
158 nebo přímo kriminalistům územního odboru Příbram na tel.: 974 879 313
(268), 601 323 231.
Eva Stulíková
Policie ČR Benešov

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Pro informování

občanů slouží ve městě
od minulého roku mobilní
rozhlas. Posílají se přes něj
informace jak z městského
úřadu, tak třeba ze školy či
místních spolků. Uživatel
se musí k odběru informací přihlásit a od 25. května

musí také dát souhlas se
zpracováním osobních údajů, jinak mu zprávy přestanou být doručovány.
„Původním záměrem byl
bezdrátový rozhlas. Vzhledem k rozsáhlosti katastrálního území ale nebylo možné
pokrýt všechny osady. Z toho
důvodu jsme se rozhodli pro

mobilní rozhlas, který posílá
zprávy přes e-mail nebo SMS.
Zprávy se dostanou i lidem,
kteří zde mají rekreační objekty a nejsou v ten okamžik
přítomni. Kdo má telefon s androidem a iOSem, může využívat také aplikaci v mobilním
telefonu,“ uvedl k tomu starosta města Jiří Urban. -oth-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Kam se letos chystáte na dovolenou?
REGION Pomalu přichází čas
letních dovolených, mnoho z nás se dovolenkuje už
v červnu, abychom využili
mimosezónní slevy. Kdybychom se nepodívali do kalendáře, ale orientovali se
jen podle teplot a červenajících se jahod a třešní, mohlo
by se zdát, že nezačíná červen, ale červenec. A protože
počasí vypadá prázdninově
už několik týdnů, zeptali
jsme se vás, kde budete trávit letní dovolenou.
Zdeňka Vanišová, Počepice

My máme v plánu jet
s rodinou do Richtrových
bud v Krkonoších. Jezdíme tam pravidelně jak
v zimě na lyže, tak i v létě
za turistikou. K moři se letos nechystáme.
Jarka Hanušová, Příčovy
Na dovolenou pojedu
s partou kamarádek k moři

na Istrii. Budeme tam cvičit a užívat si moře. Jedu
takto již potřetí.
Věra Dlouhá, Sedlčany
Já už jsem na dovolené
byla, teď jsem se vrátila

z Českého Banátu v Rumunsku. S rodinou se v létě
chystáme do hausbótu
na řeku, pak chceme cestovat po Čechách a jet
na Moravu.
Michal Harbich, Praha
Zrovna včera jsme to
doma řešili. Rádi bychom
letěli s rodinou v září
k moři, pravděpodobně
do Bulharska. Jinak léto
budeme trávit tady u bazé-

nu, máme chatu v Kosově
Hoře.
Jen málo lidí se odváží
jet na dovolenou do ciziny na vlastní pěst, většina
využívá služeb cestovních
kanceláří, které zařídí vše
potřebné. Zeptali jsme se
v jedné z nich, kam místní
lidé nejčastěji cestují. „Hodně lidí si koupilo zájezd
už v průběhu ledna nebo
února. Opozdilci se pomalu
začínají chodit ptát na last
minute – zájezdy na poslední
chvíli. U místních jsou nejoblíbenějšími místy pro trávení
letní dovolené u moře Itálie
a Chorvatsko, ale je zájem
i o Egypt, Řecko, Bulharsko
a Turecko. Starší lidé si jezdí
odpočinout převážně do lázní na Slovensku a v Maďarsku,“ sdělila nám ochotně
Diana Korpanová ze sedlčanské pobočky CK A.Ša.
Kateřina Neužilová

V květnu málo pršelo a bylo
dvanáct letních dnů
SVATÝ JAN Mokrý máj –

v stodole ráj, říká stará pranostika. Podle ní by úroda
asi nebyla žádná sláva. Sice
na Svatojansku napršelo
podle měření amatérské meteorologické stanice Miroslava Votruby více než vloni
(51,6 mm versus 31,7 mm),

ale kdeže jsou ty jarní potřebné deště z let 2013 a 2014
(122,3 mm a 139,7 mm)?
Čím se letošní květen
do historie určitě zapíše,
je jeho letní charakter. Během května zaznamenali
ve Svatém Janu dvanáct
letních dnů (nejvyšší den-

ní teplota 25 °C a více),
průměrná měsíční teplota
byla také nejvyšší za sledovaných šest let (17,8
°C). Nejpozitivnější bylo
na uplynulém měsíci, že
ani jednu noc nepřišly
mrazíky a nebyla tak ohrožena úroda ovoce.
-red-

Květen
teplota ve st. C

srážky v mm

vítr v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

nejnižší v měsíci

2,2

-1,1

2,7

3,2

-1,8

5,3

dne

24.

5.

16.

3.

10.

6.

nejvyšší v měsíci

24,6

28,6

26,4

29,1

33,1

29,9

dne

9.

22.

12.

22.

30.

31.

měsíční průměr

12,27

12,49

13,25

14,51

15,38

17,8

za měsíc

122,3

139,7

47,6

55,6

31,7

51,6

nejvyšší v měsíci

17,7

47,4

15,1

28,7

10,6

31,9

dne

30.

28.

20.

23.

15.

24.

úhrn od počátku roku

227,7

203,8

118,2

159

145,5

129,7

deštivé dny v měsíci

23

15

16

11

9

13

13,1

9,9

10,4

9,7

10,4

nejvyšší náraz větru
v měsíci
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Kachlová
kamna jsou
jako velké
malířské plátno
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Do 21. září letošního

roku je na Městském úřadě
v Krásné Hoře nad Vltavou
k vidění výstava Císařův
kamnář s podtitulem O nálezech kachlových kamen
na Příbramsku. Na podrobnosti o výstavě jsem se ptala archeologa Hornického
muzea Příbram Rastislava
Koreného.
Bývá městský úřad
obvyklým prostorem,
v němž pořádáte výstavy? A jak došlo k tomu,
že výstava připutovala
zrovna do Krásné Hory?
Obecně prostor městského či obecního úřadu
se k výstavě nabízí jen výjimečně. V tomto případě
vedení Krásné Hory chtělo
na konci minulého roku
oživit nově adaptovanou
zasedací místnost výstavou. V nabídce jsme měli
právě putovní výstavu
o kachlích...
Pochází některý z exponátů přímo z Krásné
Hory nebo z jejího okolí?
Z Krásné Hory a ani jejího okolí nepochází žádný,
asi nejblíže městu je kachel
z Dlouhé Lhoty s motivem
dvou šlechtických párů
s hráčem na loutnu.
Co konkrétního je
na výstavě k vidění?
O kolik druhů exponátů
se jedná?
Na výstavě jsou prezentovány kachle od 14. do 18.
století, a to dvojího typu:
nádobkové a komorové,
celkem 25 kusů a jejich
zlomků. Nádobkové, protože jim chybí čelní vyhřívací stěna, jsou nezdobené.
Komorové s čelní vyhřívací stěnou jsou naopak
zdobené světskými, náboženskými motivy, které lze
dále třídit na menší skupiny (například heraldické,
rostlinné...). Předměty jsou

doplněny panely s dalšími
obrázky a texty, zvídavější
návštěvník si může zakoupit doprovodnou publikaci.
Proč byly kachle vlastně zdobeny?
Kachle byly zdobeny
prakticky od okamžiku,
kdy ve vrcholném středověku došlo k jejich technické inovaci – z otevřené
misky se stala uzavřená
komora, do vytápěného
prostoru obrácená čelní
vyhřívací stěnou. Vzniklou velkou plochu tělesa
kachlových kamen si tedy
můžeme představit jako
velké malířské plátno.
Kachlová kamna byla poté
pokryta různě se opakujícími motivy. Středověký
člověk měl totiž strach
z prázdného prostoru… Samozřejmě, způsob a intenzita výzdoby se regionálně
lišily, a tak rozeznáváme
třeba okruh český, uherský a podobně. Výzdoba
se nesoustředila pouze
na vnitřní plochu kachlů, ale kamnáři vyráběli
i různé kachlové nástavce
a doplňky, často s náročně
provedenou výzdobou.
Z jaké doby pochází
nejstarší exponát, který
na výstavě uvidíme?
Nejstarší exponáty pocházejí ze 14. století, je
jím například nádobkový
kachel z neznámé lokality,
odněkud z Příbramska.
Co se týče Příbramska,
liší se nějak nálezy kachlů
od jiných částí republiky?
Jsou něčím speciﬁcké?
Nálezy z Příbramska se
neliší od nálezů z jiných
částí republiky. Mezi výjimky lze počítat výskyt
motivu Bičování Krista,
který je zatím znám pouze z Vysokého Chlumce
a Starého Knína, odjinud
zatím známý není.
Jana Špačková

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

Nabízíme volná pracovní místa pro naši provozovnu

Strojírna Oříkov s. r. o.

- přípravář výroby
- obsluha CNC obráběcích strojů
- obsluha laseru
- zámečník, svářeč
Kontakt paní Krausová – tel.:736 623 971


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
167/18
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.
168/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.

Tel.: 721 092 346.
169/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
170/18
Prodám alu předokenní použité žaluzie 5 ks, vč. balk. dveří, šířka na okna
240 cm. Cena 10 000 Kč (pořizovací cena
50 tisíc). Tel.: 728 350 352.
171/18

Žena 60 let hledá přítele. Půjdeme
na kávu a na výlet? Tel.: 774 048 822. 172/18

Domov seniorů Vojkov
pořádá ve čtvrtek 14. června od 12:30 do 16:30 hodin

Den otevřených dveří
Zájemci si mohou prohlédnout zařízení domova, seznámit se
s nabízenými službami a podmínkami pobytu

Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice

Pro děti i dospělé je připraven doprovodný kulturní program
a občerstvení

Školní 160, 257 91 Sedlec-Prčice

nabízí dvě pracovní místa na pozici:

učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ
- plný úvazek
- předpokládaný nástup 28. 8. 2018

SKLADNÍK/SKLADNICE
Jsme česká přepravní společnost s dlouholetou tradicí, která do svého
nového střediska v Praze Hostivaři hledá skladového manipulanta
Náplň práce: práce s ručním skenerem, překládka a třídění zásilek
Očekáváme : spolehlivost, pečlivost a bezúhonnost
Nabízíme : hlavní pracovní poměr (smlouva na dobu neurčitou)
Mzda
: 24 000–28 000 Kč
Benefity : stravenky v hodnotě 80 Kč, zvýhodněná strava v naší jídelně,
možnost zaškolení na VZV, příspěvek na dopravu, firemní akce
Přijďte, zavolejte nebo napište.
Ukážeme vám náš nový sklad a co vás v něm čeká.
Kontakt: Toptrans EU, a.s., Zdeněk Slíva, tel.: 776 029 291, 267 101 612
e-mail: zdenek.sliva@toptrans.cz

Kontakt: Mgr. Jaroslav Muška, tel.: 731 615 639
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Jezdecký kosohorský sportovní
klub slaví čtyřicet let
KOSOVA HORA Libuše Jirán-

ková je duší Jezdeckého
sportovního klubu Kosova
Hora. Již 40 let. Od 16. dubna 1978, kdy se založení
klubu datuje, se na jeho
chodu aktivně podílela. Jak šel čas, měnila se
právní forma klubu, stejně
jako jeho členové. Z těch
zakládajících zůstala jen
ona sama se svým manželem. Účel klubu drží po 40
let stále stejný – sportovní
vyžití dětí a dorostu z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Bylo komplikované založit v období socialismu
jezdecký klub?
Tenkrát to vlastně bylo
docela snadné. Museli jsme
najít nějakou organizaci,
která by klub zaštítila. Obvykle to býval Svaz mládeže. My jsme se dohodli
s JZD (Jednotné zemědělské družstvo) Rozvoj Kosova Hora a založili Jezdecký
klub mládeže. V družstvu
se ještě založila Stanice malých přírodovědců a mohlo
se začít. Družstvo nám poskytlo objekt v Lavičkách
u Kosovy Hory, kde jsme
vybudovali stáj pro čtyři
koně. V JZD měli oplátkou
tam někde nahoře splněno,
že dělají něco pro mládež.
Kolik stálo u zrodu
klubu zakládajících členů a jakou jste zastávala
funkci?
Č t r n á c t v čet n ě m ě .
Všichni jsme byli nadšenci
do koní. Postupem času,
hlavně po revoluci, zakládající členové pomalu
začali chovat své vlastní
koně a náš jezdecký klub
opouštět. Nejdéle vytrvali
místopředseda Vladimír
Pešta, dále Josef Pešek
a předseda Václav Bursík. Ten byl členem ještě
dlouho po roce osmdesát
devět, ale i on nakonec začal chovat koně na statku
po svém dědovi. V současnosti klub funguje jako
zapsaný spolek a má třicet členů, z toho patnáct
dětí. Zpočátku, mám pocit,
jsem byla spíše tak do po-

čtu – cvičitel a kronikář.
Koně cvičím celý život,
ale s tou kronikou to bylo
slabší. Různě jsme se střídali a i tak jsou v kronice
dlouhé několikaměsíční,
ba i roční pauzy.
Stále se v klubu věnujete mladým. Jakou disciplínu trénujete?
Nadchnout zdejší děti
pro jezdecký sport bylo

parkur. Dříve se vlastně ani
nic jiného nejezdilo. Hobby
jezdecké soutěže přinesl až
čas.
Máte přehled o tom,
kolik dětí klub odchoval?
To je těžké za ta léta spočítat. Některé děti k nám
chodily třeba jen necelý
rok, daly pak přednost
jiné aktivitě. Ale některé
k nám chodily celé mlá-

O chod klubu se staráte sama?
Téměř ano, ale ne tak
docela. Jedeme v tom spolu s mým mužem. On je
členem klubu také téměř
od začátku. Sblížili jsme
se spolu asi po roce fungování, byl nadšený pro
klusáky. Ale prakticky vzato, můj den vždy začíná
u koní péčí o ně. Máme cel-

úmyslem klubu od prvopočátku a záměr stále trvá.
Tomu podřizujeme i členské poplatky. Děti, stanou-li
se členy klubu, platí tři sta
korun měsíčně. To je opravdu málo s přihlédnutím,
jak ﬁnančně náročný je to
sport. Zdražovat ale nechci.
Vím, že platy v regionu nejsou zrovna vysoké a pak
by už třeba bylo pro některé rodiny těžké ﬁnancovat
koníček svých dětí. Klub
by ztratil svůj účel. Děti
u nás mají i své povinnosti. Čistí koně, později stáje.
Zpočátku se o koně chodí
starat jednou týdně. Když
už získají nějakou zručnost,
chodí častěji. S ohledem
na svůj školní rozvrh třeba
i několikrát týdně. V létě
též organizujeme týdenní
brigádu. Peníze na provoz
plynou z jiných aktivit klubu. Poskytujeme ustájení
koní. Co se sportu týče,
dominantní disciplínou je

dí až do dospělosti a nyní
u nás pokračují i se svými
dětmi. O mnohých mám
echo, že se koním dál aktivně věnují. I když jsem
neslyšela o nějakém výrazném sportovním vítězství
našich chovanců, nevadí
mi to. Naopak. Těší mne,
že mnozí u koní našli svou
životní náplň.
Váš klub také organizoval závody, nemýlímli se?
Pořádali jsme závody
jednou ročně. Už ale několik let v tradici nepokračujeme. Jednak různých
závodů přibylo, jednak našich sil ubylo. Nemáme stálé závodiště a příprava je
časově i fyzicky velmi náročná. Navíc naše kolbiště
je travnaté a poslední dobou se stalo trendem jezdit na pískovém povrchu.
S dětmi pravidelně jezdíme
na jarní i podzimní soutěže
do okolních oddílů.

kem pět koní svých a deset
ustájených. Vypomáhají
brigádníci a někteří dospělí členové klubu.
Co vaše děti, stanou se
vašimi nástupci?
Těžko říci. Syn na koně
moc není, přestože od mala
na nich jezdil, nevytvořil si
k nim tak silný vztah. Dcera
i vnučky jezdí. Starší vnučka, čtrnáctiletá Anička, už
bude brzy závodit. Jsem
sice už v důchodu, ale pokračovat dál musíme. Přece
to tu nezavřeme a nevypustíme koně do polí. (smích)
Je zřejmé, že vaše děti
díky vám trávily své dětství ve společnosti koní.
Měla jste to v dětství podobně?
Jako malá jsem na koni
nejezdila, ale koně jsme
doma měli na práci. Vždy,
když jsem zlobila nebo
něco provedla a maminka
mi chtěla vyčinit, schovávala jsem se koňům mezi

nohama. Tam se bála šáhnout, ale to jsem byla ještě
hodně malá. O koně jsem
se začala zajímat až později. To kvůli nim jsem si
zvolila po základní škole
zemědělku. Jezdit jsem začala tak od patnácti.
Jistě máte s koňmi
spoustu zážitků, na co
ráda vzpomínáte?
Moc ráda vzpomínám
na letní výpravy s koňmi.
Měli jsme ve stáji dva tažné
koně. To jsme naložili vůz
proviantem a jeli s dětmi
z klubu na týdenní špacír.
Všichni na voze. Spaní jsme
si domlouvali po různých
JZD, aby bylo o koně večer vždy dobře postaráno
a i my jsme našli místo,
kde složit hlavu. Ráda také
vzpomínám na jeden zážitek, který ukazuje, jak každý
kůň, stejně jako člověk, má
svůj charakter. Měli jsme
kdysi jednoho nádherného
koně a známý toužil dojet
na něm na svatbu. Nebyla
jsem si jistá, zda je to dobrý nápad. Kůň byl celkem
divoký, ale zase miloval být
obdivován. Známý naléhal
a tak jsem svolila s varováním. „Půjč si ho, jsem ale
zvědavá, jak to zvládneš,“
řekla jsem a pozorovala
jejich krkolomnou cestu
na Červený Hrádek. Kůň
byl opravdu neklidný. Čekala jsem na okamžik, kdy
svého jezdce shodí před
oltářem. Ten ale, jakmile si
všiml, že má obecenstvo,
nasadil důstojný a důležitý
výraz a téměř obřadně svého jezdce k oltáři dovezl.
Už jste čtvrté kulatiny
klubu slavili?
Ke čtyřicátinám jsme
vlastně už dostali dva
úžasné dárky. Narodila se
nám kobylka All-right. Je
to první přírůstek od roku
2005. Máme z ní ohromnou
radost, ale je to přirozeně také starost. A co víc,
v květnu jsme na svět přivítali další vnučku. Tyto tři
krásné události oslavíme
společně, jako rodina.
Lucie Kakosová

TÉMA
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Mezi deváťáky roste zájem
o technické obory, říká Jaromír Hes
SEDLČANY V dubnu a květ-

nu absolvovali žáci devátých tříd jednotné přijímací zkoušky na střední
školy. Podobu přijímacího
řízení nám osvětlil výchovný poradce 1. ZŠ Sedlčany
Jaromír Hes.
Jak vypadá přijímací
řízení?
Přijímací řízení probíhá
několik posledních let stejně.
Žáci si podávají dvě přihlášky, které jsou rovnocenné,
pořadí se uvádí jen kvůli termínu přijímacích zkoušek.
Pokud se hlásí na střední
školy s maturitou, dělají přijímací zkoušky na obou školách, přičemž se jim počítají
nejlepší dosažené výsledky
z českého jazyka i matematiky bez ohledu na to, na které
škole byla zkouška vykonána. Ke státním přijímacím
zkouškám přihlíží školy
z šedesáti procent, v rámci
zbylých čtyřiceti procent si
kritéria nastavuje každá škola jinak. Většinou zohledňují
vysvědčení, průměr všech
známek nebo jen některé
předměty. Jen výjimečně si
udělají ještě navíc své testy.
Pokud žák vyhoví kritériím
zvolené školy, pošle na ni
zápisový lístek a je přijat.
V případě, že se nedostane
ani na jednu školu, může si
podat libovolný počet dalších přihlášek na školy, kde
zbyla volná místa. Další přijímací zkoušky už nedělá,
jsou zohledněny předchozí
výsledky. Na učební obory
se přijímací zkoušky nekonají.
O které střední školy
a učební obory je největší zájem?
V posledních letech
chodí méně deváťáků
na gymnázia. Je to způsobeno často tím, že dětí je
málo a studijní typy na ně
odcházejí už z páté třídy.
Hodně žáků volí střední
odborné školy a v posledních letech se zvyšuje
zájem o technické obory.
Na učiliště odchází asi třetina deváťáků, převážně

žáci s horším prospěchem.
Dříve byl největší zájem vyučit se kuchařem-číšníkem,
kadeřníkem, obory spíše
do služeb. V současné
době zase převládají technické obory jako zámečník,
automechanik, instalatér
a podobně. Až osmdesát
procent žáků si vybírá školu v našem regionu přibližně do vzdálenosti třiceti kilometrů, jen menší část jde
dál za oborem, který zde
chybí. Hodně žáků chodí
na technickou školu do Sezimova Ústí. Gymnázium
volí žáci zpravidla sedlčanské. U obchodní akademie
už to není tak jednoznačné,
kromě Střední ekonomické
školy v Sedlčanech vybírají
i Neveklov nebo Příbram.
Každý rok máme několik
dětí, jež jdou na umělecké
obory, na které se dělají
talentové přijímací zkoušky
už v lednu.
Pomáháte žákům vybrat vhodnou školu?
Žáci se proﬁlují do jednotlivých oborů dlouhodobě v průběhu celého druhého stupně. Seznámíme
je s tím, jaké mají možnosti.
Deváťáci mohou s rodiči
navštívit dny otevřených
dveří ve školách, které je
zajímají. Pořádáme i besedu
v kině, kam zveme zástupce
škol z regionu. Letos se jí zúčastnili nejen naši žáci, ale
i deváťáci z 2. ZŠ Propojení
a z Chlumu. Do některých
okolních středních škol
a učilišť se jezdíme se žáky
podívat, je pro ně připraven
program a školu si prohlédnou. Nabízíme i možnost
individuálního vyšetření
profesní orientace v pedagogicko-psychologické
poradně a spolupracujeme
také s úřadem práce. V rámci pracovních činností v 9.
třídě, kde je hlavním tématem volba povolání, chodíme na exkurze do okolních
ﬁrem a podniků, do nemocnice, k hasičům a podobně.
Tam žáci získají povědomí
o dané pracovní pozici.

Žáci 1. ZŠ
vyplnili dotazník
o přijímacím
řízení
Na 1. základní škole deváťáci vyplňovali anonymní dotazník, kde byli tázáni, na jakou střední školu
nebo učební obor nastoupí,
proč si dané zaměření zvolili a jak hodnotí přijímací
zkoušky. Žáci často uváděli,
že je daný obor baví, že nechtějí dojíždět, a proto volí
školu v místě bydliště, že se
jim škola líbí a jeden žák dokonce přiznal: „Táta v tomto
oboru podniká, rád bych
pokračoval v rodinné ﬁrmě.“ Jiný doufá: „Když vystuduji tuto školu, budu mít
dobrou práci a hodně peněz.“ Další žák vysvětluje,
že jde na gymnázium, protože by poté rád vystudoval vysokou školu, ale ještě
neví, čím chce jednou být.
„Baví mě práce s dětmi,“
napsala dívka, která nastoupí na Střední pedagogickou
školu do Berouna. „Mám
ráda jazyky a chci cestovat
po světě,“ ujasňuje svou
volbu žákyně, která bude
studovat cestovní ruch
v Příbrami. Převážná většina žáků hodnotila přijímací
zkoušky jako středně těžké,
za těžší označila matematiku, český jazyk byl prý lehčí, část žáků dokonce označila češtinu za lehkou.
Z dotazníkového šetření,
kterého se zúčastnilo celkem
55 respondentů, vyplývá, že
pět žáků 1. základní školy nastoupí na místní gymnázium
a deset na Střední odborné
učiliště Sedlčany (opravář
zemědělských strojů, cukrář,
kuchař-číšník, zámečník, zahradník, kadeřnice). Do Příbrami je přijato celkem devět žáků (zdravotní lyceum,
cestovní ruch, obchodní
akademie, technické obory
na Střední průmyslové škole), jeden žák půjde do Březnice (informační technologie), dva do Neveklova
(ekonomické lyceum, infor-

matika), sedm do Benešova
(zubní laborant, veterinární
technik, zdravotní asistent,
zedník, zemědělec-farmář)
a šest žáků si vybralo Dubno
(elektrikář, autotronik, automechanik, bezpečnostně
právní činnost). Šest deváťáků se bude vzdělávat v Sezimově Ústí (mechanik-seřizovač, mechanik-programátor,
počítačová graﬁka a animace, počítače a robotika). Dvě
žákyně zvolily Střední pedagogickou školu v Berouně.
V Praze bude studovat 7
žáků rozličné obory (stavitelství, architektura a interiérový design, cestovní ruch,
předškolní a mimoškolní
pedagogika, diplomatické
služby, obchodní akademie
s jazykovou specializací, zlatník-klenotník).

Kam
po prázdninách
půjdou žáci
z jiných ZŠ
v regionu?
Oslovili jsme také ostatní základní školy v sedlčanském regionu s prosbou o seznam středních
škol a učebních oborů,
na které v září nastoupí jejich končící žáci.
Čtrnáct žáků 2. ZŠ Propojení zůstane studovat
v Sedlčanech (pět obchodní
akademii, šest gymnázium
a tři učiliště). Osm žáků
bude dojíždět do Příbrami
(Integrovaná střední škola
Příbram, Střední zdravotnická škola Příbram, Střední
průmyslová škola Příbram),
tři do Benešova (Integrovaná střední škola technická
Benešov, Střední odborné
učiliště stavební Benešov),
tři do Dubna (Střední odborné učiliště Dubno) a jeden
do Neveklova na obchodní
akademii. Pět žáků půjde
do Prahy (SOŠ Drtinova,
Střední policejní škola MV,
SOŠ pro administrativu EU,
Střední uměleckoprůmyslová škola Praha, SŠ Michael).
V Táboře a Sezimově Ústí se

budou připravovat na své
povolání tři žáci (SŠ spojů
a informatiky, Centrum odborné přípravy Sezimovo
Ústí). Dvě žákyně si vybraly
Střední pedagogickou školu
v Berouně.
Žáci ZŠ a MŠ v Sedlci-Prčici volili často střední
školu nebo učiliště v Táboře
(gymnázium, veřejnosprávní činnost, agropodnikání,
ošetřovatel, instalatér, řezník-uzenář, kuchař-číšník,
cukrář). Několik žáků se
bude připravovat na své
budoucí povolání v Sedlčanech (strojní mechanik,
opravář zemědělských strojů, gymnázium) a Příbrami
(zdravotní asistent, masér).
V přehledu se objevují
i umělecké obory (studium
hry na housle na konzervatoři, modelářství a návrhářství oděvů), tesař, obsluha
CNC strojů nebo operátor
skladování.
Na ZŠ a MŠ Krásná
Hora nad Vltavou končí
letos jen sedm deváťáků. Tři
z nich jsou přijati na gymnázium v Sedlčanech. Dva půjdou na SOU Hluboš (opravář zemědělských strojů,
kosmetické služby). Jeden
žák bude studovat pozemní
stavitelství na Průmyslové
škole Tábor a jeden deváťák
se bude věnovat ekologii
a životnímu prostředí.
Ze ZŠ a MŠ Petrovice se
budou v Sedlčanech učit
řemeslu tři žáci – dva kuchaři a jeden opravář zemědělských strojů. Dva žáci
jsou přijati na SOU a SOŠ
Milevsko (opravář zemědělských strojů, strojní mechanik). Jeden žák půjde
na SŠ řemeslnou Soběslav
(masér), dva do Centra odborné přípravy v Sezimově
Ústí. Ostatní žáci zvolili tyto
střední školy: Gymnázium
Písek, Střední zdravotnická
škola Tábor, Střední pedagogická škola Prachatice,
Střední zemědělská škola
Benešov a Střední průmyslová škola graﬁcká Praha.
Kateřina Neužilová
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Celoroční práce
přinesla titul
Světová škola
ním roce se snažila 1. základní škola opět získat titul

– např. Pečeme za školu
i pro školu, Kola pro Afriku, Den Země…, pomáha-

Světová škola v projektu,
který se zaměřuje na globální rozvoj vzdělávání.
A to se jí povedlo.
Ve zvoleném tématu
plýtvání se žáci školy celý
rok pod vedením 4. B věnovali různým aktivitám

li také v zahraničí (škole
v Keni) i doma (v Domově
Sedlčany).
Fotodokumentaci akcí
a výsledky práce sedlčanské Světové školy lze
zhlédnout během června
v městské knihovně. -jm-

SEDLČANY V letošním škol-

Při příznivém
počasí jsou k vidění
vrcholky Alp
ONEN SVĚT Dřevěná Langova rozhledna, která stojí
nedaleko chaty Onen Svět,
jež nese jméno osady, kde
je umístěna, byla vystavena v roce 2001. Vypíná se
do výšky čtrnácti metrů.
Stojí v nadmořské výšce
620 metrů nad mořem a pro
její zdolání je třeba vystoupit čtyři vyhlídková patra.

www.sedlcansky-kraj.cz

Rybáři nachytali 600 ryb,
největší kapr měl 73 centimetrů
SEDLČANY O konání ry-

bářského nonstop závodu
na retenční nádrži Mastník
i o jeho průběhu jsme vás
již informovali. Nyní zbývá
seznámení s výsledky.
„Závodu se nakonec
zúčastnilo pouze osmnáct
týmů, dva týmy na poslední
chvíli oznámily, že nedorazí. Je to škoda, jejich místa
mohli obsadit další zájemci, protože zájem byl skutečně obrovský. Celkem se
týmům, které směly chytat
maximálně na čtyři udice,
podařilo nachytat více než
šest set kusů ryb, z čehož
bodovaných bylo dvacet
tři kusů,“ vyhodnocuje zástupce organizátorů Lukáš
Skořepa úspěšnost soutěžících. Největší rybou závo-

du se stal kapr s mírou 73
centimetrů, uloveno bylo
i několik amurů s délkou
přes 70 centimetrů.
A jaké ceny si odnesly
nejlepší týmy a šťastlivec
s největší ulovenou rybou? Vítězný tým obdržel
poukázky v hodnotě sedm
tisíc korun na nákup rybářských potřeb a poukaz
na víkendové zapůjčení
vozu Toyota RAV4. Tým
na druhém místě si může
nakoupit rybářské potřeby za pět tisíc, třetí tým
obdržel poukazy v hodnotě tři tisíce korun a dostalo se i na bramborovou
příčku, tým na nepopulárním čtvrtém místě obdržel
poukazy na nákup rybářských potřeb za tisíc pět

set korun. Odměna pro
rybáře, který ulovil vítězného kapra, byl poukaz
za tisíc korun a zapůjčení
Toyoty Hilux na víkend
s plnou nádrží. Všichni
odměnění vítězové obdrželi také poháry a tři první
týmy i medaile.
A bude následovat třetí
ročník soutěže? „Jednalo se
o druhý ročník a do dalšího
máme připraveno několik
drobných změn, ale to prozatím nechám jako překvapení. Po nesmírné práci s organizací závodu jsem spokojen
s jeho průběhem, závodníky
i výsledky. Ukázalo se, že
tento revír umí překvapit
a ryby tu rozhodně jsou,“
uzavírá Skořepa.
Tomáš Vašíček

Děti poznávaly les
všemi smysly
SVATÝ JAN Žáci ze ZŠ Vysoký Chlumec se vydali

z lesní pedagogiky, která
zážitkovou formou vše-

na polesí Svatý Jan, kde
pro ně Karel Pokorný a Miroslav Votruba se spolupracovníky připravili program

mi smysly ukazuje dětem
vztahy uvnitř lesního ekosystému.
Na stanovištích v lese se

Při dobrém počasí se
naskytne krásný výhled
na Temelín, zámek Orlík
a část přehradního jezera, Brdy, Prahu a Cukrák, Šumavu s Boubínem
a Bobíkem, Kleť. Pokud
je opravdu dobrá viditelnost, lze údajně vidět
i vrcholky Alp.
Jana Motrincová

děti seznámily s prací lesníka i dřevorubce, prohlédly
si škůdce, který ničí lesy,
zahrály si hry, během nichž
se seznámily se životem
stromů. Jedno stanoviště
bylo věnováno myslivosti –
poznání zvířat a jejich jídelníčku. Děti dostaly i malou
lekci z mysliveckého slovníku. Pan Votruba zahrál
na lesní roh, a kdo chtěl,
mohl se podívat na svět
z „kazatelny“.
Dopoledne bylo korunováno na dvoře, kde si
žáci mohli vyrobit medaili či klobouk jako malou
památku na tento den.
Na závěr byli královsky
pohoštěni a mohli si pohladit domácí zvířata.
Veronika Křenková

Komisař radil seniorům,
jak se bránit šmejdům
SEDLČANY Vrchní komisař
První červnový pátek odpoledne uspořádala ZŠ Petrovice společně se SRPŠ na hřišti za školou již tradiční Zahradní slavnost.
Nechyběly zde dva skákací hrady a v podvečer představení loutkového divadla, které nejvíc uchvátilo nejmenší děti. Foto: Jana
Motrincová

Městské policie Petr Krch
si pro klienty Domova
připravil 31. května přednášku o slušném chování,

bezpečnosti v ulicích, mezilidských vztazích.
Povídání bylo nejen
příjemné, ale i přínosné.
Senioři se dozvěděli, jak

vhodně reagovat, pokud
jim volají firmy a nabízejí
zboží, které si vůbec neobjednali.
Lenka Kaprálová
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Dětský den voněl
sušenkami
KŘEPENICE Pekárna Křepenice a Biopekárna Zemanka spojily své síly a přímo
ve svátek dětí 1. června
uspořádaly kokosem a kakaem provoněný Dětský den.

natých plochách skákalo
v pytlích, prolézalo tunelem
nebo nosila voda na lžíci,
dětmi připravované sušenky se pekly. Pytlíček vlastnoručně vyrobených sušenek

Předzahrádka křepenické pekárny hostila tématickou startovní disciplínu
– tvoření čoko-kokosek. Zatímco se na přilehlých trav-

se jim pak spolu s dalšími
drobnostmi stal závěrečnou
odměnou za všechny splněné disciplíny.
Lucie Kakosová
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Dětský den byl v režii
i ve znamení hasičů
KLUČENICE V minulém roce

se klučeničtí dobrovolní
hasiči rozhodli uspořádat
pro děti zábavné odpoledne u příležitosti jejich
svátku. „Nikdo tady nechtěl
dětský den pořádat, tak
jsme se domluvili a na poslední chvíli ho uspořádali,“ dozvídám se od Jiřího
Sembera, instruktora dětského hasičského oddílu.
A protože měla akce velký
ohlas a hned napoprvé se
jí zúčastnilo asi sedm desítek dětí, bylo rozhodnuto
o tradici.
Stanoviště vymýšlí SDH

Klučenice s dalšími dobrovolníky včetně sportovců
s tím, že je předem určeno
téma. Tím letošním byli hasiči. Organizačně den zajišťuje tři až sedm lidí. „Byly
by potřeba ještě tak šestery
ruce,“ posteskli si organizátoři z místní SDH Jiří
Sember s Petrem Sirotkem.
Před samotnou akcí je třeba od jara plánovat a v posledním měsíci konat. „Třeba támhleto stanoviště celý
vyrobila Hanka Přibylová,“
ukazují mi směrem, kde
se roh fotbalového hřiště
proměnil kulisami v cestu

k požáru plnou nejrůznějších překážek.
Stanovišť bylo minulou
sobotu celkem osm. Navíc
byl k vidění vůz Zdravotnické záchranné služby,
v němž si děti i rodiče
mohli vyzkoušet, jak vypadá resuscitace. Vstupné není ani dobrovolné.
„Po celý rok se snažíme sehnat nebo vydělat peníze,
abychom to pro děti mohli
udělat. Máme pro ně připravené i pečení buřtíků,“
doplňují pořadatelé.
Olga Trachtová
Hadáčková

Děti prošly peklem
NALŽOVICE/CHLUM Zámec-

ký park v sobotu 2. června
po roce opět ožil pohádkovými postavami. Pohádkový les v režii spolku rodičů
a přátel dětí a školy při MŠ
a ZŠ Chlum, za podpory
obce a nalžovických hasičů, přinesl ke dvěma stovkám dětí celkem šestnáct
stanovišť, na nichž plnily
drobné úkoly.
Na trase vinoucí se par-

kem tak prošly děti peklem
i nebem. Zadělávaly těsto
na buchty, obracely líného
Honzu na peci, krotily koně
Divokého západu nebo
vařily čarodějný lektvar.
Nechybělo ani malování
na obličej nebo tvarování
nafouknutých balonků.
Veselou akci uzavřela
ukázka cvičení psů členy Kynologického klubu Sedlčany.
Lucie Kakosová

Hana Přibylová pro svou překážkovou dráhu recyklovala starý kartonový papír.

Děti své rodiče utloukly. Naštěstí
jen papírovými koulemi
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Trasu plnou nástrah,

Na jednom ze stanovišť zkoušel Rumcajs děti ze znalosti rostlin
podle větviček a listů.

dlouhou necelé dva kilometry, musely zdolat děti, které chtěly během pátečního
podvečera získat všechny
odměny. Sdružení rodičů
se totiž vydalo připravit dětský den do terénu.
Po pingpongovém slalomu a skákání v pytlích čekalo na všechny účastníky
myslivecké zastavení. „Urči
strom a pohlaď si zvíře“, dalo
by se charakterizovat. Nad
hlavní silnicí se pak ze všech
myslivců stali rybáři. Někdo
lovil na suchu, někdo v lavoru. Někdo chviličku, jiní se
při tom docela zapotili. Odměnu si ale odnesli všichni.
Cesta pokračovala přes dětské hřiště, jež samo o sobě
skýtá mnoho možností vyžití, na poslední stanoviště,

na kterém bylo třeba zapojit
mozek a určit rostliny.
Po návratu na sokolské
sportoviště bylo připraveno
občerstvení a další soutěže

programu, kterým je tradičně papírová bitva. Jako každý rok se jí zúčastnilo daleko více dětí než rodičů. Jako
každoročně se na obou stra-

Chytání rybiček bylo třikrát jinak podle věkové kategorie účastníků.

a hry. O jejich organizaci se
postarali žáci posledního
ročníku místní základní školy. To už bylo i v doprovodu
hudby. Ta také hrála jednu
z hlavních rolí při vrcholu

nách porušovala pravidla.
A jako při všech předchozích ročnících děti s obrovskou radostí zvítězily.
Olga Trachtová
Hadáčková

KULTURA
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Dechovka Míly Nováka zahrála
Špejchar bude žít
v parku dvěma stovkám posluchačů v červnu divadlem
SEDLČANY Jarní koncerty

v chovatelském areálu Pod
Duby mají dlouholetou
tradici, a pokud je příznivé počasí, jsou příznivci

Zpěvačka Eva Loudová vystupuje s dechovkou Míly Nováka
od svých sedmnácti let.

dechovky hojně navštěvovány. A protože v poslední
době je slunečno prakticky
každý den, lavičky v parku
jsou každou neděli zaplněny do posledního místa.
Jinak tomu nebylo ani
v neděli 3. června, kdy návštěvníkům parku zahrála
Dechová hudba Míly Nováka. Toto hudební seskupení tvoří muzikanti ze Sedlčan a z blízkého okolí, kteří
navazují na činnost kapelníka, který již dnes není
mezi námi. Jeho jméno ale
kapela nese i v současné
době. Dnes tato hudební
sestava hraje pod vedením
Václava Zelenky.
V areálu chovatelů se
v neděli sešlo kolem dvou

stovek příznivců dechové
hudby a nechyběli mezi
nimi ani posluchači ze
vzdálenějších míst, dokonce až z okolí Prahy, kteří si
udělali malý výlet. Jeden
z návštěvníků koncertu
vyslovil domněnku, že se
přesto nejedná o letošní
rekordní návštěvu. „Myslím
si, že vlašimskou Sebranku
si přišlo poslechnout tři sta
lidí,“ svěřil se posluchač.
Byl jedním z mála, který věděl, že Dechová hudba Míly
Nováka začala hrát na tanečních zábavách už před
více než třiceti roky. Znal
také zpěvačku Evu Loudovou, vystupující s kapelou
od svých sedmnácti let.
David Myslikovjan

A N K E TA

Chodili jste ve svém mládí často
k muzice?
SEDLČANY V areálu chova-

telů se v neděli na tradičním koncertu dechovek
sešli převážně příznivci
této hudby, kteří již něco
pamatují. Zeptali jsme se
jich, zda chodili na taneční
zábavy i ve svém mládí.
František Bláha, Sedlčany

„Já ano. Dechovku jsem
měl rád od svých dětských
let. Dá se říci, že jsem na ní
vyrostl. Nejdříve jsem dechovku poslouchal doma,
potom jsem začal jezdit
na různé hudební festivaly
a také začal chodit na zábavy a plesy. Chodil jsem
do Petrovic, Krásné Hory,
Počepic, Kovářova, Sedlce-Prčice, a také na Vysoký Chlumec a další místa.
Zlítal jsem toho skutečně
hodně.“
František Pilík, Sedlčany

„K muzice jsem chodil
často. Nejvíce do Jesenice,
Počepic a Ředic, navštěvoval jsem zábavy ve svém
blízkém okolí. Tancovat
jsem se neučil, ale na tancovačky jsem chodil rád.
O dechovku se zajímám
dodnes. Jsem velkým fandou takových kapel, jako
jsou Babouci, nebo Malá
muzika Nauše Pepíka.“
Jaroslava Klauzová,
Sedlčany

„Já jsem dříve chodila
hodně na plesy a na čaje,
které byly tehdy hodně
populární. Na koncerty
v parku chodím pravidelně, jenom mě mrzí, že tady
dnes nemůže být moje kamarádka Maruška Humhalová, protože onemocněla.
Moc mi tady chybí, několikrát jsme si tady společně
i zatancovaly.“
Jaroslav Houdek,
Sedlčany

„Chodil jsem k muzice
velice rád. Bylo to na Voticku, odkud pocházím. Rád
vzpomínám na tancovačky
v Olbramovicích, v Budeníně a v Jankově. Bylo to
na přelomu padesátých
a šedesátých let. Rád chodím i sem do parku, letos
jsem tady už potřetí.
David Myslikovjan

DRÁŽKOV Listování je druh

scénického čtení a jedná se
o jeho zpracování divadelní formou. Této umělecké
činnosti se již delší dobu
věnuje učitelka ZŠ Dublovice Gabriela Falcová, která připravila letos listování
společně se studenty sedlčanského gymnázia.
Tentokrát je určeno
všem, kdo mají rádi knihy
spisovatele Miloše Kratochvíla. Publikum uvidí
dramatizaci jeho nejnovější
knihy Inspektor Vogo. Dramatický kroužek, tvořený
jedenácti studenty gymnázia, se veřejnosti představí
pouze jednou, a to v pátek
8. června od devatenácti hodin v galerii Váchova špejcharu v Drážkově. Gabriela
Falcová je podepsána jako
režisérka a scénáristka také
pod hudební pohádkovou
komedií (Ne)splněná přání
podle knih Aleny Kastnerové O líné babičce a O nevyřáděném dědečkovi. Tuto
hru uvede Divadelní kroužek ZŠ Dublovice ve Váchově špejcharu v pátek 15.
června od jednadvaceti hodin a v případě deště ve stejném čase o den později.
Derniéra představení se
bude konat v Dublovicích
v úterý 26. června v rámci
školní slavnosti. S Gabrielou
Falcovou jsme si povídali
o obou představeních.
Můžete představit dublovický divadelní kroužek?
Divadelní kroužek ZŠ
Dublovice tvoří žáci naší
školy. Jeho členy je čtyřiadvacet dětí, což je vlastně
polovina celé školy. Netvrdím, že jsou všichni velcí
herci, ale práce je baví a to
je to nejdůležitější. Letošní
páťáci jsou hodně šikovní,
většinou dochází na divadelní kroužek celou školní
docházku, a tak to snad
na jejich výkonech bude
znát.
V jakém duchu se konají poslední zkoušky
před premiérou?
Ve středu 30. května
jsme měli trochu jinou přípravu. Sešli jsme se ve škole až navečer a na zahradě

jsme si udělali první zkoušku. Potom jsme si dali večeři a pokračovali ve zkoušení až téměř do jedenácti
večer. Ve třídách na koberci jsme si rozestlali karimatky a spacáky a uložili se
ke spánku. Na dobrou noc
jsme si ještě pustili kousek
pohádky Království vod,
kterou jsme hráli v loňském roce. Děti brebentily
ještě dlouho do noci, zřejmě si předávaly herecké
zkušenosti. Po páté hodině
ranní už zase vyprávěly.
Naši malí herci jsou zkrátka k neutahání. Připravili
jsme si snídani a ve čtvrtek
jsme se normálně učili. Během vyučování kupodivu
nikdo neusnul. Ani já ne.
Jak jste obsazovala divadelní role?
Samozřejmě podle typu
postavy a ztotožněním s postavou. Ale především podle nadšení malých herců. Ti
nejstarší mají nejvíce zkušeností. Protože pro roli babičky máme dvě výborné herečky, máme tedy babičky
dvě. A proč ne? Je to přece
bláznivá komedie. Babičky
zahrají Denisa Hlaváčková
a Anna Magdalena Kosová,
nevyřáděného dědečka má
pod kůží Mikuláš Holeček
a v dalších hlavních i vedlejších rolích uvidíme například Pepu Stuchlíka, Matyáše Hrstku, Inku Potočovou,
Báru Žižkovou, Martinu Hrbkovou a další. Protože část
mých žáků, se kterými již
mnoho let pracujeme na listování, studuje na sedlčanském gymnáziu, přijala jsem
nabídku vést zde dramatický kroužek. Do kroužku
dochází deset dívek a jeden
chlapec a letos jsme připravili listování z knihy Miloše
Kratochvíla Inspektor Vogo.
V září jsme se s Milošem
Kratochvílem domluvili
a on mi poslal rukopis své
tehdy ještě nevydané knihy.
Inspektor Vogo následně vyšel v listopadu. Mám radost,
že Miloš Kratochvíl se přijede na zpracování své knihy
v pátek 8. června do Drážkova podívat.
David Myslikovjan

a kamerové systémy

Střední odborné učiliště Sedlčany
Petra Bezruče 364, Sedlčany

Nabízíme
dlouhodobě udržitelný
příjem
2

Inzerce již od 12,10 Kč/cm
vč. DPH
Volejte 734 462 216

vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

Učitel cizích jazyků (anglický jazyk)
 požadované vzdělání: vysokoškolské

Učitel českého jazyka
 požadované vzdělání: vysokoškolské
Na obě pozice požadujeme plnou způsobilost k právním úkonům, odbornou
kvalifikaci, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
Životopis zasílejte do 15. 6. 2018 na email: reditel@sousedlcany.cz

HK-Dřestav s.r.o.
přijme

ZEOS s. r. o.

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží
zopravy všech motorových vozidel, traktorů,
zemědělských strojů, prodej náhradních dílů
zprodej vodoinstalačního materiálu
zzámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zsvářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
zprodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
zprodej motorových, převodových a hydraulických olejů
zzastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
zvýroba přístřešků, markýz - polykarbonát

ADMINISTRATIVNÍHO
PRACOVNÍKA

RoFiHaS

do kanceláře v Doublovičkách

Zdeněk Havlíček

Náplň: zařizování objednávek pro zásobování staveb a organizaci
výstavby dřevostaveb
Požadujeme: středoškolské vzdělání, práce na PC, výborné
organizační schopnosti, smysl pro detail, přesnost, zodpovědný
přístup k práci
Nabízíme: zázemí stabilní firmy, stravování na pracovišti, příjemný
kolektiv, motivující finanční ohodnocení

přijme:

Své životopisy zasílejte na e-mail: vanova@drestav.cz, 739 706 193

Mzda:

APLIKÁTORY
izolační pěny ICYNENE
na ŽL nebo HPP

30 000 až 50 000 Kč
Nástup možný ihned
ŘP sk. C výhodou

Pivovar
Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:

TOPIČE – OBSLUHU
ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
obsluha parní kotelny a čpavkového chlazení
práce ve směnném provozu

Kontakt: 603 548 035, 605 283 300

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

Požadujeme:
- topičský průkaz (topič středotlaké parní kotelny IV. třídy
na pevné palivo – výhodou)
- praxe v obsluze kotelny nebo chladícího zařízení
- pracovitost, flexibilitu, samostatnost
- uživatelská znalost PC

Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení
- motivační ohodnocení
- 13. plat v podobě náborového příspěvku

Pokud vás tato pozice osloví, zašlete prosím váš strukturovaný
životopis na pavel.zrubek@pivovar-vysokychlumec.cz.
Vybrané kandidáty budeme kontaktovat.

Tel.: 602 709 295

Najd
Tel.:

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – restaurace
Na hřišti
8. 6. Harmoniky
hraje kapela Vrže to; 19:00
 Týnčany – chalupa
Helena
9. 6. Týnčanský festival
vystoupení mistra světa
ve sportovním aerobiku,
živá folková a rocková
hudba a další; 18:00
 Sedlčany – tenisové kurty
9. 6. Country sobota
16:00
 Sedlčany – park u chovatelů
10. 6. Venkovanka – Rožmitál
odpoledne s dechovkou;
14:00
17. 6. Kovačka – Milevsko
odpoledne s dechovkou;
14:00

 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
11. 6. Už spinkáš?
beseda s Míšou Havlíčkovou
na téma usínání malých
dětí; 17:30
 Petrovice – Obecní dům
18. 6. Beseda s Gabrielou
a Petrem Koukalovými
setkání se slavnou biatlonistkou a badmintonistou;
10:00

DIVADLO
 Sedlčany – knihovna
10. 6. Kašpárek a strašidlo
loutkovou hru uvádí spolek
Našlose; 14:00, 17:00
 Ješetice – kult. dům
10. 6. Princové jsou
na draka
pohádku pro děti uvádí
divadelní spolek Béčko
Červený Újezd; 15:00

KINO
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
10. 6. Nedělní dechovkové odpoledne
hraje Malá pětka Milana
Včeláka; 16:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.
společná výstava obrazů
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; do 13. 6.
 Drážkov – Váchův špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
do konce června
 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
po Sedlčansku
výstava kurzu Lukáš; od 7.
do 30. 6.
Sedlčanské střípky
příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních škol; od 7. 6. do 31. 8.

PŘEDNÁŠKY

 Sedlčany
8. 6. Kolo zázraků
americké drama; 20:00
9. 6. Planeta Česko
český dokument; 20:00
14. 6. Kolekce krátkých
ﬁlmů
výběr z krátkých ﬁlmů,
o který se postará Ondřej
Kymla; 20:00
15. 6. Profesoři zločinu
italská komedie; 20:00
16. 6. Hora
australský dokument; 20:00
 Sedlec-Prčice
8. 6. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
česká komedie; 20:00
15. 6. Bajkeři
česká komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – vlak. nádraží
9. 6. Z Vlašimi na Blaník
pochod dlouhý 24 km,
pořádá turistický oddíl TJ
Tatran Sedlčany; 7:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
9. 6. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Hříměždice; 17:00
 Sedlčany – Taverny
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Litavan Bohutín; 17:00

 Dublovice – hřiště
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B; 17:00
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Drahlín; 17:00
 Kosova Hora – hřiště
9. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora B –
SK Klučenice; 17:00
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Jesenice; 17:00
 Počepice – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Sokol Kytín; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 17:00
 Jesenice – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice B; 17:00
 Kňovice – hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
FC Kňovice – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 17:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Slavoj Obecnice; 17:00
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota;
17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
10. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
MFK Dobříš B; 17:00
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Olympie Březová; 17:00
 Kosova Hora – park
gen. Mareše
16. 6. Mastník race
překážkový běh korytem
Mastníka; 14:00

www.sedlcansky-kraj.cz

telny na nejvyšší horu
Brd Tok
trasa 7 a 19 km, odjezd
od kina do Orlova; 8:00

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
1.–10. 6. Kamýcké prášení
loutková pohádka, slavnostní spouštění voru,
beseda o vorařích, divadlo
a další
 Sedlčany – knihovna
6., 13. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s dětmi; 17:00
8., 15. 6. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
11. 6. Barvy v lidových
pohádkách
výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi; 10:00
11. 6. Už víme, jak to
dopadlo
slavnostní vyhodnocení
14. ročníku Čtenářské ligy;
16:00
14. 6. Krčínova slavnost
pro prvňáčky
slavnostní uzavření celoročního projektu Už jsem
čtenář pro 2. ZŠ Propojení;
9:00 a 10:30
15. 6. Turnaj v pexesu
tradiční červnový souboj se
soupeři a vlastní pamětí;
15:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
8. 6. Inspektor Vogo
listování z knihy Miloše
Kratochvíla; 19:00
 Sedlčany – hvězdárna
8., 15. 6. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
9. 6. Sedlčanské farmářské trhy
8:00–12:00

 Petrovice – hřiště
16. 6. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Vysoký
Chlumec; 17:00

 Vrchotovy Janovice –
zámek
9., 10. 6. Víkend otevřených zahrad
komentované prohlídky,
sedm ohlédnutí za Sidonií
Nádhernou z Borutína; 11:00

 Sedlčany – kino
23. 6. Od vyhlídky Kaza-

 Monínec
10. 6. Monínec patří

psům
další ročník zábavné akce pro
psy a jejich páníčky; 13:00
 Petrovice – hřiště
10. 6. Cesta pohádkovým
lesem
pořádá Spolek divadelních
ochotníků Petrovice; 13:30
 Sedlec-Prčice – zahrady
ZUŠ
13. 6. Zahradní slavnost
ZUŠ Sedlec-Prčice
letošní téma je Bratři v tričku,
Běžkařská odyssea; 15:00
 Sedlec-Prčice – pivovar
Vítek z Prčice
16. 6. IX. oslava svátku
svatého Víta
středověké recepty, oslí
povoz, rytíři, lukostřelba;
13:00
 Štětkovice
17. 6. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
v červnu otevřeno o víkendech a svátcích; 10:00–
17:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
červen až srpen otevřeno denně mimo pondělí; 10:00–18:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
v červnu otevřeno 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.

AEROBIK

www.sedlcansky-kraj.cz
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Mladí závodníci na Aerobik show
sbírali zkušenosti, starší předvedli
exhibiční vystoupení
SEDLČANY Klub Aerobik

studio Dvojka uspořádal
v sobotu 2. června v hale
gymnázia závody ve sportovním aerobiku, spojené s vystoupením všech
svých členů. Tato akce se
tradičně koná při příležitosti Mezinárodního dne
dětí a zároveň konce jarní části sezóny. Tentokrát
byla obohacena o závody,
jichž se zúčastnilo jedenáct klubů.
„Sloučili jsme Aerobik
show, které se v minulých
letech konalo v kulturním
domě, v jeden celek se
závody pro začínající závodníky,“ uvedla vedoucí
cvičitelka klubu Aerobik
studio Dvojka Alena Novotná. „Předvedli se nejenom ti,
kteří závodí prvním rokem,
ale i úspěšní mistři z let minulých. Všichni vystoupili
v několika blocích. Exhibičně předvedli svoje sestavy,
s nimiž vystupovali minulý
týden na mistrovství Evropy
v Karlových Varech a na republikových soutěžích. Jednalo se o předvedení částí
závodních sestav.“

Hlavními organizátorkami sedlčanských závodů
byly Kristýna Faktorová
z domácího klubu a Linda
Sevaldová z Mníšku pod
Brdy, které se již v zimě
rozhodly uspořádat dva

ných týmů a sólo. Akce
měla velký úspěch, a proto pořadatelky pozvaly
do Sedlčan začínající závodnice z dalších klubů.
Přijela děvčata nejenom
z Prahy, ale také z Liberce,

vil rodiče dětí a všichni
z nich se zapojili nejenom
do příprav závodu, ale
i do jeho organizování.
Někteří rodiče přispěli cenami, další připravili občerstvení a také pomáhali

Na organizaci závodů se podílela skupina nejstarších reprezentantek klubu, které zároveň vystoupily
v exhibici. Na další úspěchy si děvčata připila vitamínovým nápojem.

menší klubové závody.
První z nich se konal
v únoru v Mníšku, stejně
jako sedlčanský měl zjednodušená pravidla a kategorie dvou až šestičlen-

Kyjova, Dobříše a z dalších měst. „Vystoupilo přes
sto třicet závodníků ve více
než osmdesáti sestavách,“
připomněla Alena Novotná a dodala, že klub oslo-

s úklidem. Rodiče také asistovali u vstupu do haly.
Pořadatelé si této pomoci
velice vážili, protože bez
ní by měli svoji práci mnohem obtížnější. Jednalo se

o práci skutečně celého
klubu, ale hlavní tíhu zodpovědnosti nesly Alena
Novotná a Kristýna Faktorová. „Rádi bychom se ale
také vrátili k našemu Aerobik show v kulturním domě
s tím, že bychom obě akce
prostřídali,“ svěřila se Alena Novotná. „Buď na podzim, nebo na konci školního roku bychom se chtěli
do divadelního sálu vrátit,
protože také toto vystoupení má svoje kouzlo a atmosféru. Pozitivní ohlasy
hlavně od rodičů mají i závody v hale, při nichž jim
jejich děti mohou ukázat,
jak cvičí. Rádi bychom proto tuto show spojenou se
závody v Sedlčanech pořádali i v příštích letech.“
V hale gymnázia podobnou akci, ale ve větším měřítku, klub Aerobik
studio Dvojka naposledy
uspořádal před devíti lety.
V Sedlčanech se konalo semiﬁnále mistrovství republiky ve sportovním aerobiku a hala tehdy praskala
ve švech.
David Myslikovjan

Dvanáctileté Eliška a Nikola by
chtěly v aerobiku hodně dokázat
SEDLČANY Na sobotních
závodech ve sportovním
aerobiku v hale gymnázia se představilo mnoho zkušených závodnic,
ale svoje zastoupení zde
mělo také hravé a nadšené mládí. Zástupkyněmi
mladší generace závodnic byly mimo jiné dvě
členky Aerobik studio
Dvojka, dvanáctiletá Eliška Písaříková a její stejně
mladá kamarádka Nikola
Sosnovcová. Obě studentky víceletého gymnázia v Sedlčanech nám
odpověděly na několik
otázek.

Eliška Písaříková (vlevo) a Nikola Sosnovcová

Jak dlouho se věnujete aerobiku a proč jste
si vybraly právě tento
sport?
Eliška: „Já jsem začala
cvičit před šesti lety. Mamka
mi řekla, že bych si to mohla vyzkoušet, tento sport se
mi hned zalíbil a já jsem
u něj už zůstala.“
Nikola: „Aerobiku se
věnuji sedm let. Řekla mi
o něm moje sestřenice Verča Sosnovcová, a také mně
se hned začal líbit.“
Už jste zaznamenaly
nějaký větší úspěch?
Nikola: „Máme docela dost medailí. Společně

jsme dosáhly největšího
úspěchu v soutěži Mistry
s mistry, ve které jsme
skončily čtvrté v kategorii dvojic. Zároveň jsme
byly několikrát na druhém
a třetím místě v soutěži
maxi týmů, jehož jsme
členkami.“
Máte také svůj sportovní vzor, kterému byste
se jednou chtěly vyrovnat?
Eliška i Nikola: „Je to
Verča Šeráková, protože
je opravdu hodně skvělá.
Také bychom chtěly dokázat to, co ona.“
David Myslikovjan

FOTBAL
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Derby nakonec jasně ovládl soupeř z Dobříše,
který přežil dvě velké šance Tatranu
TJ Tatran
Sedlčany – MFK
Dobříš 0:4 (0:0)
SEDLČANY V neděli 3. červ-

na přivítal na svém hřišti
Tatran v osmadvacátém
kole fotbalové divize A odvěkého rivala z Dobříše.
Prohra sesunula Tatran ze
třetího místa a Dobříš naopak výhra posunula k záchraně.

Brankář Jan
Jechort měl svůj
den
Počasí přímo fotbalové,
u příchodu připravená kasička na ﬁnanční dary pro
nemocného Kubíčka Fuňka
z Mokrovrat. Na fanoušky
čekaly klubové předměty
k zakoupení, ať už půllitr se
znakem klubu nebo třeba
vlaječka. A jako na každém
větším utkání nechyběly
ani lístky k bohaté tombole.
A že to bylo derby s velkým
„D“ potvrdil i počet diváků,
kteří se na něj dostavili –
skoro sedm stovek. To hovořilo za vše.
K prvnímu ohrožení
branky se dostali hosté.
Dělovka Václava Šraina
z přímáku skončila na zdi.
V 7. minutě vypálil Petr
Haas jedovatou střelu
na brankáře Jechorta a pořádně mu vyprášil rukavice. Následný rohový kop
rozehrál Michal Kdolský
a málem našel hlavičkujícího Honzu Vystyda, ten míč
minul jen o kousek. Po dalším rohu se přidal k Honzovi i Lukáš Brotánek, ale
oba dva byli obsazeni bránícím Davidem Pokorným
a Štěpánem Maryškou.
V 11. minutě si proti střele
Václava Šraina z přímého kopu poradil skokem
k tyči brankář Milan Vančát. A jak to bývá – ve vyhrocených utkáních jsou
i vyhrocené souboje – verbálního i fyzického rázu.
Rozhodčí ukázal hráčům
za 90 minut šest žlutých
karet. Hra měla spád. Tatran hrozil dlouhými nákopy na rychlého Dominika

Němce a rychlou kombinační hrou, kterou předváděli jak Petr Haas, Kryštof
Kvěch, Luboš Soldát, Pavel
Lípa, Jaroslav Repetný,
tak Michalové Kdolský
s Dvořákem. Ve 28. minutě
zablokovala střelecký pokus Pavla Lípy hostující
obrana a to samé se stalo
v opačném gardu i Patriku
Junkovi. Po půlhodině hry
měl gól na hlavě Martin
Puchmajer. Naštěstí o kou-

Úvod druhého dějství
odzvonila tyč, kterou nastřelili hosté a ti také vstoupili
do hry opticky lépe. V 53.
minutě musel pro zranění
kolene opustit hrací plochu
Jaroslav Repetný a diváci
už ho zřejmě v posledních
zbylých dvou utkáních neuvidí na place. V 56. minutě
málem potrestal laxnost
při rozehrávce brankáře
Jechorta dotírající Michael
Dvořák, ale prudký míč se

Milana Krůty. Derby tak rozhodl svými dvěma zákroky
brankář soupeře Jechort
a posledních patnáct minut.

Ohlasy trenérů
Ladislav Šach, TJ Tatran: „Stejné jako s Hořovicemi. Do čeho soupeř
kopnul, to skončilo v bráně.
My jsme dnes ty dvě stoprocentní šance nedali. Soupeř
šel za vítězstvím, hrál o záchranu a vyšlo mu to. Ne-

Mar tin Šrain, MFK
Dobříš: „Po prvním poločase bylo jasné, že utkání
rozhodne jedna chyba, jeden rozdílový gól. Domácí
měli dvě šance, které náš
brankář chytil. A pak pro ně
přišel trest, když Puchmajer
dobře vyřešil herní situaci
a úspěšně zakončil. To zlomilo celé utkání. Pro Sedlčany to byl až krutý výsledek, protože to byl opravdu
vyrovnaný zápas.“

Na derby na sedlčanském stadionu bylo přítomno téměř 700 diváků, kteří sledovali zápas s nečekaným závěrem.

sek minul břevno. Ve 33.
minutě našel krásným pasem od vlastní půlky Michal Kdolský nabíhajícího
Michaela Dvořáka, ten míč
podržel před dotírající trojicí obránců a předložil ho
na volného Petra Haase.
Jeho střelu zablokovala
skrumáž dobříšských těl.
Ve 40. minutě měl obrovskou šanci Michal Kdolský.
Jeho střelu v pádu k tyči
mu ale reﬂexním vykopnutím nohy zneškodnil
brankář Jan Jechort. David
Pokorný hledal ve vápně
centrem nabíhajícího Ondřeje Matějku, balon si však
do náruče stáhl pozorný
brankář Vančát. Projektil,
vyslaný Lubošem Soldátem, chytil Jechort a tak
první poločas skončil bez
branek.

Na 0:4 za čtvrt
hodiny

od něho odrazil do zámezí.
Souboj tváří v tvář Michaela s brankářem Jechortem
v 62. minutě vyhrál druhý
jmenovaný. Z přímého kopu
si na brankáře Vančáta nepřišel Štěpán Maryška. V 71.
minutě opět zasáhl výborně
brankář Jechort proti gólové střele Pavla Lípy. O tom,
jak důležitý zákrok to byl,
mluvily další minuty. Z následujícího protiútoku se
Martin Puchmajer probil
přes bránícího Honzu Vystyda s Lukášem Brotánkem
ke střele a otevřel skóre – 0:1.
O sedm minut později po autovém vhazování uklidil
balon hlavičkou k tyči Jan
Šrain – 0:2. Dobříš pak ještě
zasadila v krátkém časovém
sledu Tatranu dva hřebíčky
do rakve. Na pěkně trefenou
ránu z dálky k tyči od Martina Puchmajera neměl brankář Vančát šanci zareagovat
a to samé se dalo říct i o lobu

můžu vidět do hlav hráčů
a v podstatě není normální,
abychom dostali v poslední
čtvrt hodině čtyři branky.
Když už se mělo prohrát,
tak o jednu branku a ne
udělat takovou ostudu před
domácím publikem. Za jaro
jsme strašně moc inkasovali, až je to neskutečné.
Absence brankáře Pavla
Capoucha je strašně znát.“

Sestava Tatranu: Vančát – Repetný (53. Hájek),
Vystyd, L. Brotánek, P. Lípa,
Kdolský, M. Dvořák (73.
Senft), K. Kvěch (73. Krůta), Soldát, Němec, Haas.
Tatran je v tabulce na pátém místě se 44 body a skórem 51:58. Další utkání sehraje v sobotu 9. června od 10.15
hodin v Praze proti Aritmě.
David Štverák

Rozhodčí během slunného utkání dělal hráčům krátké pauzy
na osvěžující občerstvení. V akci Kryštof Kvěch.
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Bezchybná
defenziva
nedovolila soupeři
ani jednou skórovat
FK Lety – TJ
Tatran Sedlčany B
0:2 (0:1)
Soupeř byl před zápasem
na třetím místě, v případě
že by Tatran zabodoval naplno, tak ho mohl bodově
dotáhnout.
Zápas pro hosty začal
výborně. Hned ve 4. minutě vyrobil obrovskou
hrubku domácí exligový
brankář Sňozík – když vyběhl hluboko do pole, jeho
těžkou přihrávku nezpracoval kolega z obrany a pohotový Valenta treﬁl ze 40
metrů po zemi prázdnou
bránu – 0:1. To byl vlastně
jediný světlý okamžik ze
strany Tatranu v první půlce. Domácí tým nakopával
dlouhé míče na tři útočníky a hostující celek se jim
v tomto přizpůsobil. Tatranu také chyběl větší důraz
ve středu pole a domácí
měli územní převahu.
Ve druhém poločase
zůstali domácí u taktiky
z úvodu a stále posílali
vysoké míče před bránu.
Obrana hostů, vedená
kapitánem Čejdou, si ale
počínala bezchybně. Přesto mohli nejdříve domácí vyrovnat. Postupně se
začal Tatran prosazovat

před Sňozíkovou brankou.
Nejdříve se v 70. minutě
uvolnil kličkou ve vápně
střídající Robert Kvěch,
ale po následném podražení se nedočkal penalty,
naopak žluté karty za protesty. V 81. minutě Krůta
kopal roh z pravé strany,
na první tyči pustil Špaček
chytře míč mezi nohama
a pro Stibora už nebyl problém ho z malého vápna
doklepnout do sítě – 0:2.
O dvě minuty později už to
mohlo být 0:3. K přímému
kopu z 25 metrů se postavil
Hájek, jeho bombu do středu brány Sňozík neudržel,
ale dorážející Špaček byl
dle rozhodčích v ofsajdu.
Trenér Tatranu B Vlastimil Zelenka: „Za zlepšený výkon ve druhém
poločase jsme si tři body
zasloužili a v posledních
dvou kolech máme šanci
zabojovat i o druhé místo.
Základem dnešního vítězství byla spolehlivá obrana
v čele s brankářem Glogarem a Čejdou.“
Sestava Tatranu B:
Glogar – Podlipský, Čejda,
Novák, M. Sirotek (60. Kabíček) – Špaček, Stibor, Hájek, P. Sirotek (60. Kvěch)
– Krůta, Valenta.
David Štverák
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Sedlčanskem
projížděl Forrest
REGION V rámci letošních
oslav sta let od vzniku Československa vznikl projekt
Lví stopa. Jeho smyslem
je pomocí GPS záznamů
trasy, kterou lidé projedou
na kole, do mapy „nakreslit” trať ve tvaru českého
symbolu,
dvouocasého
lva. Pokud se podaří dodržet plánovaný itinerář,
na mapě vznikne největší
státní symbol na světě. Celkem trasa, jejíž start i cíl je
oﬁciálně v Podbabě, měří
přes dva tisíce kilometrů.
Je však rozdělena do symbolické stovky etap tak,
aby se mohli zapojit lidé
všech věkových i výkonnostních skupin z různých
koutů republiky.
Několik tras vede také
přes Sedlčansko a právě

v úterý 29. května tudy
projížděl i Milan Silný alias
Forrest. Tento zapálený
cyklista se totiž rozhodl, že
celou dvoutisícovou trasu
urazí sám. Z Podbaby vyrazil v sobotu šestadvacátého května a dle plánu by
do cíle poslední sté etapy
měl dorazit ve čtvrtek 7.
června. Cestou se k Forrestovi mohou přidávat další
nadšení sportovci, kteří
nejenže přispějí k nakreslení lva, ale také podpoří
Forresta na jeho dlouhé
cestě. Díky online sledování polohy každý může
vidět, kde se zrovna cyklista na trase nachází a podle
toho si naplánovat čas, kdy
se k němu v daném místě
připojí a projede si s ním
část vyměřené trati.

Během úterního podvečera, když Forrest zavítal se svým podpůrným
týmem do regionu, se
k němu přidali tři kamarádi ze Sedlčanska. „K Forrestovi jsme se připojili
ve Štětkovicích, kam přijel
od Neveklova a odtud měl
poslední zhruba pětadvacetikilometrový úsek dne
do Krásné Hory,” říká jeden z trojice cyklistů Karel
Polesný. „Kupodivu jsme
s ním jeli sami, nikdo jiný
z okolí Sedlčan se už nepřidal.” Odměnou sedlčanským cyklistům byl nejen
samotný zážitek a dobrý
pocit z přispění k celorepublikové akci, ale také
drobné upomínkové předměty s logem Lví stopy.
Petra Hochová

Kanoisté posbírali na Českém
poháru devatenáct medailí
RAČICE Kanoisté ze sedlčanského oddílu se o prvním červnovém víkendu
zúčastnili 3. závodu Českého poháru v aréně v Račicích. Na krátkých tratích
200, 500 a 1 000 metrů závodilo celkem 41 oddílů
z celé České republiky
a také výběr reprezentantů
ze Slovenska.
Podobně jako v přede-

šlých letech se i letos vrátili Sedlčanští se spoustou
cenných kovů. Úspěšní
byli Vlaďka Pudilová (jedna stříbrná a tři bronzové
medaile), Katarina Balane (jedna stříbrná, dvě
bronzové), Radek Valsa
(stříbro a bronz), Lukáš
Novotný (stříbro a bronz),
Radek Andrušík (bronz),
Veronika Valsová (stříbro

a bronz), Bára Kadlečková (stříbro a bronz), Adam
Řezáč (zlato), Jan Pudil
(bronz) a Vítek Houda
(bronz).
Sbírka devatenácti medailí byla úspěšnou generálkou na červencové
Mistrovství České republiky, které se bude konat
opět v Račicích.
Aleš Kadleček

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
28. kolo Divize A
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš 0:4 (0:0)

24. kolo
krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
FK Dobříč 1940 – SK
Petrovice 1:5 (0:3)
Branky Petrovic: 4. M.
Chlasták, 27. P. Chlasták,
42. M. Kicl, 47. V. Schwarz,
85. J. Kašpar
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
MFK Dobříš B 2:0 (1:0)
Branky Prčice: 45. M. Prchlík, 61. M. Davídek

FK Lety – TJ Tatran Sedlčany B 0:2 (0:1)
Branky Tatranu B: 4. M.
Valenta, 80. F. Stibor

24. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Tatran Sedlčany C 1:3 (0:2)
Branky: 88. D. Pešta –
24. a 33. J. Lhota, 51. R.
Šťovíček

24. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – SK Petrovice B
4:1 (3:1)

Branky Petrovic: 37. M.
Mašata
SK Vysoký Chlumec – TJ
Sokol Jesenice 3:7 (1:3)
Branky: 42., 57. a 75. L.
Chlasták – 19., 34. a 39.
J. Šika, 68. D. Kopelent,
79. a 89. P. Čejda, 85. V.
Burda
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Prostřední Lhota 7:3
(3:3)
Branky Kosovky: 14. a 65.
D. Vilas, 21., 36. a 71. T.
Sůva, 55. a 75. Z. Fafek
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Počepice 8:1 (5:0)
Branky: 6. a 36. R. Lukeš,

33. a 39. M. Viskup, 44.,
50. a 71. J. Kopřiva, 56. L.
Novotný – 63. M. Skalický
TJ Vltavan Hříměždice –
TJ Vltavan Borotice 2:3
(1:1)
Branky Hříměždic: 39. J.
Kahoun, 89. J. Černý
SK Sokol Kytín – TJ Krásná Hora 4:5 (2:3)
Branky Hory: 21., 27. a 80.
V. Čanda, 33. M. Hubička,
56. M. Turek

11. kolo IV. třídy
skupina B
FC Kňovice – TJ Sokol
Dublovice B 3:0 (3:0)
Branky: 7. a 9. Š. Pinkas,

23. V. Vršecký
SK Klučenice – TJ Krásná Hora B 4:3 (1:2)
Branky: 8. a 57. T. Petřík,
85. J. Skála, 89. T. Rosa –
20. M. Paulus, 34. L. Hůla,
73. J. Čihák
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Kosova Hora
B 0:0 (0:0)

24. kolo
okresního
přeboru Benešov
Jankov – Vrchotovy
Janovice 1:2 (1:1)
Branky Janovic: 43. J. Novotný, 89. A. Sochůrek
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

SLOUPEK

Komunisté se dočkali

Přibývá
jakobýnů

Nejdříve k těm mým lžím. Pan
Okamura si prý vzal jen svoje
peníze. Když darujete straně peníze na kampaň, je to dar, který
přece nebudu brát nazpět. Co
daruji, už není moje. A že jsem
napsal pan prezident nutil, to
opravdu není synonymum slova doporučil. Ale kdo sleduje
pana prezidenta, ten to asi neví.
Doporučí ministrovi něco, on
nechápe, že to byl příkaz a udělá podle svého. Už nebude ministrem. A pan Podzimek pobavil čtenáře ironickým textem,
který, jak to bývá, někdo také
pochopil jako kritiku na mou
hlavu. „To pohrdáš Palackým?“
Podobné texty psal do přílohy
Mf DNES kdysi Martin Komárek
a také to někdo bral vážně. Měl
to dělat dál a nelézt na Babišův
plakát.
Zdá se, že konečně bude vláda s důvěrou. Komunisté se dočkali. Nad tou vládou bude viset
jejich Damoklův meč a to si tedy
už nyní začínají radostně užívat.

Mají několik marginálních podmínek (to pro veřejnost) a pak
nesporně velké požadavky, kterými se jaksi dají získat pro zvednutí ruky nebo snad odchod. Ale
ty drobné podmínky se některým lidem líbí (nesmyslné zdanění ukradeného, nebo našich
pár vojáků v zahraniční misi)
a na nich bude záležet. To tedy
asi bude křehoučká menšinová
vláda s takovou podporou. Kolikpak komunistů za to dostane
ty dobře placené traﬁky?
Aspoň si někdo pamatujeme,
proč padla Nečasova vláda ODS?
Tenkrát šlo o zvýšení daní, což
v programu nebylo. Někteří poslanci ODS chtěli hlasovat proti
(Fuksa, Šnajdr, Tluchoř), ale
aby nepadla vláda, byli ochotni
na poslanecký mandát rezignovat. Měli za to získat náhradu
v podobě účasti ve správních
radách. Brzy byli zatčeni a věc
označena za korupci. Tehdy
poměrně zajímavý olomoucký
vrchní státní zástupce Ivo Ištvan

to měl za jasnou věc, jen mluvil
o vyjasnění otázky, kam až sahá
imunita poslance.
Já si rád někdy promluvím
z první ruky, jako s těmi členy
vedení první Okamurovy strany
Úsvit. Tak podobně jsem mluvil
i hrál na turnaji seniorů s panem
Fuksou. Měl takovou představu,
že se řekne, tak se mají chovat
poslanci, když nemohou plnit,
co slíbili voličům. Rezignovat.
Tvrdil mi, že proti poslaneckému
platu mu tahle „korupce“ nic nevynesla a musel si najít narychlo nějakou aspoň poradenskou
činnost ve svém oboru. Ještě
se smál: „Tak jsme si říkali, jestli
třeba nebudeme na medaili a on
kriminál.“
No, a já si teď říkám, zda Ištvan bude mít jasno o vzniklé
situaci a jestli nebude nouze
o želízka pro ty čestné a nezištné traﬁkanty za důvěru vládě.
Nebo bude „v zájmu státu“ měřit jiným metrem?
Vladimír Roškot

GLOSA

Není značka jako značka
V Osečanech mají již delší dobu
jednu netradiční dopravní značku a také jednu kuriózní informační tabuli. Ta byla instalována
před několika lety a na první
pohled není jasné, zda je dílem
recese, nebo je myšlena vážně.
Hlavně náhodně projíždějící
motoristé váhají. Je nápis na tabuli, umístěný na zdi restaurace
Na Růžku, upozorňující na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace za prvé:
dílem některého z předchozích
provozovatelů nyní uzavřeného
hostince, majícího smysl pro
humor, který se snaží projíždějící automobilisty, motorkáře
a cyklisty upozornit na to, že
z hospody může vyjít štamgast,
který má na svém kontě dvacet
vypitých piv a nejméně deset
velkých panáků tvrdého alkoholu? A za druhé: je nápis na ceduli seriózní a snaží se upozor-

nit motoristy, že do restaurace
Na Růžku si chodí pro obědy
do kastrůlku starší spoluobčané, kteří už chodí přece jenom
pomaleji a mnohdy se i hůře
orientují? Vždyť na silnici, vedoucí kolem hospody, je skutečně značný provoz. Popravdě
řečeno, i pro nezasvěceného
člověka je jednoznačně pravděpodobná první možnost, ale
přesto jsme se zeptali několika
místních, zda tomu tak skutečně
je. A odpovědi byly skutečně
překvapivé. „Na hospodě je nějaká cedule? A už delší dobu? My
jsme si jí ale nikdy nevšimli.“ Teprve čtvrtý znalec místních poměrů nám potvrdil, že se jedná
o recesi.
Mnohem jasnější je neobvyklá dopravní značka v osečanské
části zvané Podskalí. Upozorňuje na zvýšený výskyt koček.
Přestože se jedná o zřejmě

nejklidnější část obce, pokud
se týká provozu, bylo určitě
na místě značku, pravděpodobně se nevyskytující v žádné
učebnici autoškoly, sem instalovat. Na první pohled je totiž
zřejmé, že zdejší obyvatelé mají
svoje chlupaté čtyřnohé miláčky rádi a neradi by o ně přišli.
Osečanští možná nevědí, že ještě kurióznější dopravní značku
mají v jedné obci mezi nedalekým Neveklovem a Netvořicemi. Na výstražné značce je
vyobrazena kráva, což by ještě
nic tak zvláštního nebylo, pokud by značka nebyla doplněna
cedulí. Doslova je na ní napsáno: Pozor koně! Všimli si toho
i v jednom tištěném periodiku.
Značku i s cedulí vyfotografovali a pod snímek dali nápis: Tato
značka upozorňuje na zvýšený
výskyt ptactva.
David Myslikovjan

Teď jistě podle některých čtenářů zasluhuji pětku z dějepisu i z pravopisu,
protože jsem měl napsat „jakobínů“. Ale
já jsem neměl na mysli jednu z velmi radikálních stran francouzské revoluce. Ti
umírněnější na počátku dění chtěli zachovat slušnost (jaksi sametově), nerušit soukromé podnikání, ponechat krále
a nastolit demokratickou konstituční
monarchii. Jakobíni však získali většinu
a jejich předáci řádili. Král Ludvík XVI.
chtěl uprchnout do zahraničí, ale byl zadržen, obviněn z vlastizrádných styků
s cizinou, odsouzen a popraven. Lenin
prý jakobíny velice chválil, jako opravdovou revoluční „demokratickou“ sílu.
Ale co já vím... Dějepis jsem nestudoval.
Takže proč tedy píšu jakobýni. V televizi slyšíte někdy v jedné větě vyslovit
několikrát slovíčko „jakoby“. Nebo snad
je někdy myšleno „jako by“? Existuje
obojí, ale použití se dosti liší a v těch
větách z velké většiny nemá co dělat
žádné. Čekal jsem již dávno, že nás poučí někdo ze vzdělaných bohemistů, ale
těm možná zase více vadí jiné přestupky, tak mlčí ke všemu. Mám nyní na mysli zábavné pořady, jako u pánů Krause
nebo Šípa. Je přijatelné, že někdy docela vtipný host mluví jen nespisovně.
Ale občas je to prostě jakobýn a máte
pocit, že vlastně nic neřekl. „Tak jsem
tam jakoby na to přišla, jó, a jakoby koukám co je a vono jakoby nikdo nepřijel.“
Program by byl kratší, kdyby se řeklo:
„Čekala jsem že přijede, ale marně“.
Jiný příklad, který mi vždycky připomene moji matku. Můj kdysi malý vnuk
třeba řekl: „Dědo, cos mi dal ty bonbony,
tak ty mi strašně chutnaj.“ Se smíchem
jsem mu odpovídal, že moje maminka
by řekla: „Tak jsou strašné, nebo chutné?“ Všimněme si, jak mnoho lidí zdůrazňuje cokoliv tímto způsobem. Včetně našich elit. Něco je jen krásné, něco
bohužel strašně krásné (úspěšné, milé,
vynikající, promyšlené atp.). Proč ne
velmi, velice, ohromně..?
A nakonec mi trochu vadí také jakási nepřímost. Slyšíte, jak významná
osobnost říká: „Chtěl bych poděkovat...“. Přestože ten, komu by chtěl poděkovat, je přítomen. Jemu tedy přímo
neděkuje, jen by chtěl. A patrně mu to
ještě neschválilo stranické grémium
nebo aspoň jeho placení poradci. Takže snad někdy jindy...
Vladimír Roškot
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