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Další účet za neexistující
nádraží: pokuta padesát
tisíc korun
SEDLČANY Zatím stále ne-

končící příběh výběrového
řízení na dodavatele nového autobusového nádraží
má za sebou další dějství.
Poté, co zadavatel, tedy
město Sedlčany, prohrál
první řízení před Úřadem
pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), musel
zaplatit třicet tisíc korun
nákladů řízení. A zatímco

se čeká, jak dopadne druhé odvolání vyřazené společnosti Chládek a Tintěra,
která byla i přes nejnižší
nabídkovou cenu znovu
vyloučena, proběhlo v celém příběhu mezidějství.
Ze zákonné povinnosti, neboli z moci úřední,
zahájil ÚOHS 8. března
řízení o přestupku, ve kterém do role obviněného

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Tisíc sto kilogramů
úhoře říčního obohatilo
české toky

postavil město Sedlčany,
a to ve věci možného spáchání přestupku proti zákonu o zadávání veřejných
zakázek, a to v souvislosti
s veřejnou zakázkou Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany, jak
oﬁciálně zní název plánované investice, která byla
podpořena dotací.

ČERVENÝ HRÁDEK Na místní sádky dorazil ve čtvrtek
7. června kolem poledne
kamion s holandskou poznávací značkou. Nákladem speciálně upraveného
vozu pro transport živých

ryb bylo přes tisíc kilogramů úhoře říčního určeného pro zachování populace v českých vodách. Sto
deset tisíc desetigramových ryb o délce patnáct
Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 2

Učiliště Na Červeném Hrádku
končí. Pro příští školní rok první
ročník už neotvírá
ČERVENÝ HRÁDEK Střední
odborné učiliště Sedlčany,
Na Červeném Hrádku se
potýká s malým zájmem
o technické a řemeslné
obory dlouhodobě. Letos
se však k přijímacímu řízení přihlásilo pouze jedenáct žáků a vedení učiliště

rozhodlo první ročník vůbec neotevřít.
„Žáků bychom pro zachování učiliště v jeho
dosavadní podobě potřebovali alespoň dvacet,“
říká jeho dlouholetý ředitel Josef Nádvor ník
a pokračuje v nastínění

budoucnosti: „Nabízela
se i varianta některé učební obory spojit, nechceme
však ovlivnit kvalitu výuky. Za vhodnější řešení,
které jsme po podrobné
analýze také nakonec zvolili, považujeme sloučení
s jiným subjektem.“
Vzhledem k lokalitě
i k obdobnosti zaměření
učilišť, našlo vedení učiliště Na Červeném Hrádku
společnou řeč se Středním odborným učilištěm
Sedlčany, Petra Bezruče.
„Na učilišti Petra Bezruče
vyučují i podobné technicky zaměřené obory, jako
Pokračování na straně 3

Úhoři byli na Červeném Hrádku hned po příjezdu z Holandska
rozdělováni a rovnou odváženi do různých míst Čech.

Z vystoupení krásky
krotící kanadskou pilu měli
návštěvníci festivalu husí kůži
TÝNČANY Ve dvoře chalu-

py Helena se nesl sobotní
podvečer 9. června v duchu rocku, folku i country.

Přijmeme:

POKOJSKOU
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
KUCHAŘE/KUCHAŘKY
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
BRIGÁDNÍKY NA PRÁZDNINY
vše na HPP nebo brigáda/sezóna
strava zdarma/možnost ubytování
HOTEL HRAZANY – informace na tel.: 602 288 755

Osmým rokem zde organizoval minifestival kapel
s různým žánrovým zaměřením místní rodák Míra
Kudrna.
Ten se v chalupě Helena narodil. Na moji otázku,
jak přišel na nápad v malé
vesničce pořádat dnes již
vyhlášenou akci, odpověděl: „Dříve se lidé na vesnicích scházeli při dožínkách,
chlapi přicházeli každý
večer do hospody popovídat k pivu, děly se různé
spolkové akce. Zdálo se mi,
že je to slabší a lidé už se
Pokračování na straně 10
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Osudný okamžik
LIBÍŇ Na rovince před Libí-

ní na silnici II/105 ve směru od Sedlčan došlo v pondělí 11. června ve 20.30
hodin k vážné nehodě
– motocykl se zde srazil
s daňkem. Řidič i jeho spo-

lujezdkyně utrpěli těžká
zranění, řidič byl transportován vrtulníkem do Fakultní nemocnice Motol
v Praze, ženu odvezla záchranka. Daněk byl na místě usmrcen.
-red-

Další účet za neexistující
nádraží: pokuta padesát
tisíc korun
Dokončení ze strany 1

Šedesátikilogramový daněk střet nepřežil. Foto: Facebook Sedlčansko

Spanilá jízda
motorkářů
vyvrcholí akcí
na letišti
REGION Z Mníšku pod Brdy

vyjede v neděli 17. června
dopoledne kolem dvou set
předem přihlášených motorkářů v doprovodu dopravních policistů na motocyklech na spanilou
jízdu dlouhou asi osmdesát km. Trasa povede přes
Novou Ves pod Pleší, Nový
Knín, Slapskou přehradu,
Neveklov, Sedlčany, Cholín
a Dobříš.
Zakončena bude na polygonu na letišti v Dlouhé

Lhotě u Příbrami, kde je
pro motorkáře od 12 do 16
hodin připravena zajímavá akce, při níž bude možné si na vlastních strojích
vyzkoušet jízdu zručnosti, různé soutěže, trénovat
bezpečnou jízdu, ochutnat zdarma nealko pivo,
prohlédnout a vyzkoušet
si krásné motorky apod.
Přijet na polygon může
každý motorkář, i když se
nezúčastní spanilé jízdy.
-red-

Ke zkrášlení obecních
prostor se letos přihlásila
pouze jedna žena
K A M Ý K N A D V LTAV O U

V prvním čtvrtletí vyhlásil
starosta obce Petr Halada
akci I humna jsou naše.
Žádosti občanů byly přijímány do konce dubna.
S jakou odezvou se akce
shledala, nám sdělil předseda komise Kecejme
do toho Tomáš Postawa.
„Do akce se přihlásila jedna místní občanka s námětem vylepšení
b e z p r o st ře d n í h o o ko l í

svého bydliště, ovšem již
na obecním pozemku –
tedy veřejném prostoru
v blízkosti navštěvované
in-line dráhy. Konkrétně
šlo o zpevnění nestabilního svahu vedle schodiště
a jeho osazení okrasnými
rostlinami. Komise schválila bez výhrad uhrazení
nákladů na potřebný materiál,“ uvedl Postawa.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Redakce má celé devatenáctistránkové rozhodnutí z 18. dubna k dispozici a toto rozhodnutí, pod
kterým je podepsána Eva
Kubišová, místopředsedkyně ÚOHS, již nabylo 4.
května právní moci. V rozhodnutí se píše: „Obviněný – město Sedlčany – se
dopustil přestupku podle
zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že
nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252
odst. 1 zákona, když Úřadu
v rámci správního řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele (jedná se o první
odvolání ﬁrmy Chládek
a Tintěra – pozn. red.)
ve lhůtě 10 dnů ode dne
doručení návrhu nezaslal
kompletní
dokumentaci
o zadávacím řízení, neboť
Úřadu zaslal pouze prosté
kopie čestných prohlášení,
prosté kopie nabídek dvou
dodavatelů a prosté kopie
žádostí o účast dvou dodavatelů, přičemž jmenovaný
zadavatel nezaslal Úřadu
například protokol o 4.
jednání komise ze dne 24.
10. 2017, protokol o 5. jednání komise ze dne 3. 11.
2017 včetně příloh, zprávu
o hodnocení nabídek či
úplné znění originálů nabídek všech dodavatelů.“
Za spáchání tohoto
přestupku byla městu
Sedlčany udělena pokuta
ve výši 50 000 korun splatná do jednoho měsíce
od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Tuto
pokutu tak město již muselo uhradit. Dvouměsíční
lhůtu od právní moci rozhodnutí má pak na úhradu
nákladů přestupkového
řízení ve výši jeden tisíc
korun.
V souvislosti s udělenou pokutou se město
bránilo pomocí podaného
odporu, který Úřadu zaslalo 16. března a ve kterém usuzovalo, že uložená

pokuta je nepřiměřená.
V podaném odporu město
široce argumentuje, a to
mimo jiné omezenými rozpočtovými možnostmi osmitisícového města a také
tím, že dostatečným trestem pro město je již nutnost uhradit náklady prvního řízení ve výši 30 000
korun.
Další argumentaci obviněného, tedy měst a
Sedlčany, shrnuje Úřad
ve svém rozhodnutí: „Obviněný v odporu namítá,
že v době vánočních svátků roku 2017 a období
před Novým rokem, kdy
docházelo k dočerpání dovolených za příslušný rok,
byla personální situace
na městském úřadě podstavem, který si vyžádal stažení některých zaměstnanců
pro účely splnění podmínek stanovených Úřadem
ve lhůtě. Nadto obviněný
uvádí, že všichni zaměstnanci nejsou seznámení
se speciﬁckou problematikou zákona, což zapříčinilo odeslání dokumentů
v podobě naskenovaných
kopií originálů, přičemž
tento stav byl dle obviněného bezodkladně napraven
na základě výzvy Úřadu.“
Veškerou argumentaci
města však ÚOHS v mnoh a o d s t avc í c h o d m í t l
a s použitím citací zákonů
i soudní judikatury odrazil. Úřad v odůvodnění
například uvádí: „Pokud
se obviněný domnívá, že
skutečnost, že mu bylo uloženo opatření k nápravě
a povinnost uhradit náklady řízení s tímto opatřením
spojené (30 000 korun
– pozn. red.), měla být zohledněna v jeho prospěch
při určování výše pokuty
za přestupek, pak tento
názor obviněného není
správný.“
Úřad v rozhodnutí, které je veřejně přístupné
na webových stránkách
ÚOHS, několikrát odmí-

tá jednotlivé argumenty města i jeho výklad
příslušných ustanovení
z á ko n a . S p e d a g o g i c kou přesností například
v textu říká: „Nadto Úřad
podotýká, že pokud obviněný pouze, jak sám uvedl ‚špatně odhadl situaci
ve vztahu k nové právní
úpravě zákona‘ a nevěděl,
co se myslí pod pojmem
dokumentace o zadávacím řízení, tak tato skutečnost nemůže Úřad vést
k úvaze o polehčující skutečnosti, neboť obviněný,
jakožto veřejný zadavatel,
by si měl být vědom svých
zákonných povinností.“
Úřad mimo jiné odmítá jako důvod nezaslání
kompletní dokumentace
fakt, že v prosinci si zaměstnanci MěÚ Sedlčany
vybírali dovolenou. ÚOHS
jasně uvádí, že v takovém
případě je město povinno zajistit zastupitelnost
jednotlivých osob. Zcela lapidárně pak ÚOHS
odráží tvrzení města, že
původní návrh byl do podatelny města doručen
18. prosince po pracovní
době. Úřad z doručenky
datové zprávy dokázal, že
návrh byl doručen ve 14
hodin 32 minut, což, jak
píše Úřad: „…se nejeví,
vzhledem ke skutečnosti,
že dle oficiálních webových stránek obviněného
jsou úřední hodiny v pondělí až do 17 hodin, jako
doba nepřiměřeně pozdní
či po pracovní době.“
Jelikož MěÚ Sedlčany
nepodal proti rozhodnutí ÚOHS rozklad k předsedovi Úřadu, nabylo
rozhodnutí, jak již bylo
uvedeno, právní moci
na počátku května a účet
za úřední přezkum výběrového řízení na nové
autobusové nádraží se
tak již vyšplhal na 81 000
korun, přičemž tomuto
příběhu stále není konec.
Tomáš Vašíček
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Nedaleko Křepenic byl v úterý 5. června nalezen dělostřelecký granát německé výroby (spreng)
z druhé světové války. Vzhledem k tomu, že měl poškozený zapalovač, bylo nebezpečné jej převážet
ke zničení, proto rozhodl pyrotechnik o jeho likvidaci na místě. Foto: Policie ČR

Petiční setkání
za slušného premiéra
SEDLČANY Na náměstí T.

G. Masaryka se konalo
v úterý 5. června od 18
hodin petiční setkání Jednou provždy pod záštitou
spolku Milion chvilek pro
demokracii. Přidali jsme se
k Praze a dalším asi dvě stě

městům po celé ČR. Podepisovali jsme petici Za slušného premiéra a slušnou
vládu.
Poté, co během třech
měsíců podepsalo petici
online nebo fyzicky čtvrt
milionu občanů, celá akce
vrcholila několika demonstracemi v Praze. K poslední jsme se, i když pokojně,
připojili i my v Sedlčanech.
Sešlo se nás asi sto dvacet.
Akce měla skvělou atmo-

sféru a ukázala, že má cenu
vyjít ven a nevzdávat se.
Konkrétně v petici požadujeme, aby Andrej
Babiš odstoupil z funkce
a vyzýváme poslance, aby
nevyslovili důvěru vládě
opřené o komunisty. Chce-

me, aby premiérem ČR
byl jmenován někdo, kdo
není trestně stíhaný, má
čisté lustrační osvědčení
a má vyjednanou většinu
ve Sněmovně. Odmítáme
vznik vlády závislé na podpoře komunistů.
Demokracie žije a roste z milionu malých chvilek, které jí věnujeme.
Žije a roste z toho, že nemyslíme jen na sebe, že
se snažíme pochopit a re-

spektovat druhé, že si zjišťujeme kvalitní informace
a hledáme pravdu. Tahle
každodenní drobná práce
je v jistém smyslu důležitější než události velké
a jednorázové. Žádná
demonstrace nespasí de-

mokracii jednou provždy.
Jednou provždy se však
můžeme rozhodnout, že
nebudeme tolerovat nepřijatelné. Takové rozhodnutí a každý protest z něj
vyrůstající budou mít
smysl, i když se všechno
nezmění okamžitě. Každá velká změna se totiž
rodí díky mnoha malým
činům. Více na www.milionchvilek.cz
Jaroslava Švejdová
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Bezbariérový
přístup
na rehabilitaci
a k zubařům je
opět v jednání
O bezbariérovém přístupu do nadzemních pater budovy
v areálu nemocnice, kde
se nachází oddělení rehabilitace a ordinace specialistů včetně zubních
lékařů, se diskutuje už
několik let. Zdravý selský
rozum by velel, že třeba
na rehabilitaci, kam docházejí hlavně lidé, kteří
mají problémy s pohybovým aparátem, by zásadně neměly vést schody
a bezbariérový přístup
by měl být normou.
V Sedlčanech je tomu
jinak. Bývalé vedení nemocnice prohlašovalo,
že navrhovaná stavební
úprava je příliš složitá,
a město se k řešení problému také stavělo celkem vlažně, když nijak
výrazně neprotestovalo
proti tvrzení exředitele
nemocnice, že taková in-

SEDLČANY

vestice je zbytečná. Faktem je, že pořízení výtahu
nebo pojízdných plošin
spolkne větší sumu peněz, ale v tomto případě
by se ulevilo všem, kteří
se na rehabilitaci a do ordinací ve vyšších patrech
potřebují dostat. A to jak
pacientům, tak i personálu, který jim asistuje.
„Bude to stavební oříšek, ale všechno se dá
vyřešit. Jde jen o to, jaké
náklady si taková úprava
vyžádá,“ komentuje stav
sedlčanský místostarosta
Miroslav Hölzel. Vysvětluje, že pracovníci odboru investic už obdrželi
od radních pokyn, aby
připravili podklady pro
vybudování bezbariérového přístupu jak k oddělení rehabilitace, tak
i k ordinacím ve vyšších
poschodích budovy.
Jindra Votrubová

Učiliště Na Červeném
Hrádku končí. Pro
příští školní rok první
ročník už neotvírá
Dokončení ze strany 1

se vyučují na našem. Ostatně větší část z jedenácti
zájemců o učební obory
u nás, kteří se letos k našemu přijímacímu řízení
přihlásili, byla po dohodě
s jejich rodiči již přijata
právě k oborům na učilišti
v Sedlčanech,“ informuje
Josef Nádvorník.
Výuka automechaniků, zámečníků, instalatérů

a zedníků bude na Červeném Hrádku ukončena
po školním roce 2018/2019.
Třetí ročníky učiliště své
závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 složí
ještě na Červeném Hrádku.
Druhé ročníky se na svůj
závěr v roce 2020 budou
připravovat již pod hlavičkou Středního odborného
učiliště Sedlčany, Petra Bezruče.
Lucie Kakosová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Tisíc sto kilogramů úhoře říčního obohatilo české toky
Dokončení ze strany 1

až dvacet centimetrů bylo
na sádkách z kamionu rovnou překládáno na další
vozy, které ryby rozvážely
podle vysazovacího plánu
Českého rybářského svazu
přímo do vodních toků.
Rybáři na Slapech, Orlíku, ale i Berounce a Sázavě, by tak měli pocítit
zvýšení populace úhoře
říčního. „Český rybářský
svaz úhořem zarybňuje už

sedmý rok a v úlovkových
lístcích to začíná být znát.
I na mých rybnících zaznamenávám větší výskyt úhoře,“ míní František Budka,
majitel sádek na Červeném
Hrádku.
„Vytření úhoři se odchytávají ručně u břehů Anglie a Francie a převezou se
na úhoří farmy, kde jsou odkrmeni do velikosti, ve které jsou schopni odolávat
dravcům. Ti naši připutova-

li z úhoří farmy v Holandsku,“ popisuje František
Budka dlouhou cestu úhoře říčního ze Sargasového
moře – jediného místa
na světě, kde se úhoři třou
– až do Sedlčan.
„V Holandsku mají úhoří
farmy dlouhou tradici,“ vysvětluje a pro zajímavost
dodává. „Pro Nizozemce
je úhoř co pro Čechy kapr.
V supermarketech jsou
spolu s úhoři běžně k do-

stání i jednorázové mobilní udírny k přípravě jejich
masa.“ Jeho slova potvrzuje i Holanďan, který úhoře
na Červený Hrádek osobně
dovezl. „Jsem na cestě více
jak deset hodin,“ svěřuje se
a s úsměvem dodává: „Až
se vrátím domů, čeká mne
příprava několika kusů
úhoře k rodinnému obědu.“
„Jelikož úhoři migrují
po i proti proudu, měli by se
vysazovat v polovině toku,“

dozvídám se od Františka
Budky, zatímco kontroluje
odvažování úhořů při překládce. Část úhořů z dodávky proto poprvé okusí
vltavskou vodu na Cholíně. Za tři až čtyři roky, kdy
dosáhnou úhoři pohlavní
dospělosti, budou chtít migrovat zpět do Sargasového moře. Podle Františka
Budky to mohou někteří,
díky rybím přechodům,
dokázat. Lucie Kakosová

Farmářským trhům dominoval
škvarkový ráj společně
s regionálními potravinami
SEDLČANY Firma Káva svět

ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska uspořádala v sobotu 9. června
na náměstí T. G. Masaryka
letošní druhé farmářské
trhy, které se dají řadit
k těm menším. V centru
města vyrostlo v ranních
hodinách pouze necelých
dvacet stánků.
Do Sedlčan tentokrát
přijeli farmáři převážně
ze vzdálenějších míst a teprve podruhé zde byl Radek Sekyra z Písku, který
svůj stánek opatřil cedulí
s nápisem Ráj škvarků. Návštěvníci trhu mohli ochutnat královské, sedlácké
i pikantní škvarky, a také si
koupit velejemné sedlácké

sádlo nebo škvarkovou pomazánku s cibulkou. „Jsem
stavební inženýr a k výrobě škvarků jsem se dostal
v rámci střídavé péče, protože jsem si musel zařídit
práci, ve které bych byl pánem svého času. Navíc jsem
velký jedlík, takže jsem si
před třemi lety zařídil výrobnu škvarků a ono se to
chytlo. Jezdím po celé republice a nejčastěji navštěvuji pivní i hudební festivaly a slavnosti měst.“
Na druhé straně náměstí se spousta návštěvníků
trhu zastavovala u stánku
Ivany Stiborové z Kňovic,
která nabízela vlastnoručně vyrobené svíčky. Tento
stánek ale možná vzbuzo-

Ivana Stiborová z Kňovic přijela do Sedlčan na trhy i se svými čtyřměsíčními dvojčaty.

val větší pozornost proto,
že u něj trůnili v sedačkách
dva navlas stejní nejmladší
účastníci trhu – čtyřměsíční dvojčata Sebastián a Vik-

Radek Sekyra zval návštěvníky druhých letošních farmářských trhů do ráje škvarků.

torka. Oba kojenci si hověli
ve stínu stromů a vypadali
velice spokojeně, ačkoliv
kolem nich bylo pořádně
rušno. Podle slov maminky Ivany Stiborové jsou
na hluk zvyklí, a dokonce
se zdálo, že poslouchají
hudebníka Pavla Žaka, který opodál hrál na kytaru
a zpestřil atmosféru trhu.
Poprvé se v Sedlčanech na farmářských trzích představilo Krajské
informační středisko Středočeského kraje, které
společně s Agrární komorou České republiky stojí
za projektem Regionální
potravina. „Přihlašují se
do něj regionální výrobci a každý kraj má svoje.
Také naši středočeští výrobci musí splnit několik
podmínek. Jednou z nejdůležitějších je podmínka,

že suroviny, z nichž je přihlášený produkt vyroben,
musí být ze sedmdesáti pěti
procent ze Středočeského
kraje. Cílem je podpořit
domácí producenty lokálních potravin a motivovat
zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích
či přímo u výrobců,“ uvedla Petra Novotná, která
společně se svojí kolegyní
ve stánku zájemcům nabízela vaječnou pomazánku,
martinické talijány, chléb
Kladenský klas, zákys
obce Ohaře, starokolínské
Bašovo zelí, nebo Bohemia mošt a pivo z Kácova.
Na druhých letošních
farmářských trzích stánkaři nabízeli také květiny,
šperky, keramiku, suché
plody a další produkty.
David Myslikovjan

HK-Dřestav s.r.o.
přijme

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
do kanceláře v Doublovičkách
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
Své životopisy zasílejte na e-mail: vanova@drestav.cz
vanova@drestav.cz, 739 706 193


Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
173/18
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.
174/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
175/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
176/18

Prodám starší střešní pálené tašky
cca 1 500 ks – 1,50 Kč/ks, dětský stolek se
šuplíky – 350 Kč, dřevěné regály do dílny
3 ks – 300 Kč/ks a krbová kamna – 3 000 Kč.
SMS na tel.: 605 150 385.
177/18

Prodám domácí vajíčka 3 Kč/ks. Tel.:
775 983 005.
178/18

Hledáme brigádníka na sekání trávy,
drobné zahradnické a údržbářské práce.
V rozsahu přibližně 20 hodin týdně. Vlast-

ní automobil výhodou. Cena 80 Kč/hod.
Tel.: 739 345 668.
179/18

Prodám motocykl Honda 125 XR,
r. v. 2003, 11 kW, cena 37 000 Kč. Tel.:
604 563 680.
180/18

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

Přijmu

MECHANIKA
do autodílny
Tel.: 777 205 383

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme:
OŠETŘOVATELE (OŠETŘOVATELKU) TELAT
do kravína Kamenice

DOJIČKU
do kravína Kamenice

NOČNÍHO HLÍDAČE
provozu porodny prasnic v Doublovičkách
Nástup možný ihned
Kontakt p. Roškot, tel.: 605 700 542

Pozitivní přístup a podpora paní
specialistky mi moc pomohly
K návštěvě Světa zdraví jsem se rozhodla
na základě doporučení od kamarádky, která už
za sebou měla velice úspěšnou změnu životního
PO
PŘED
stylu a Svět zdraví si nemohla vynachválit.
Nikdy jsem nebyla „párátko“, ale díky sportovním aktivitám jsem se cítila sama se sebou spokojená. Změna nastala
po ukončení vysoké školy a nástupu do práce. Času bylo málo a sport šel postupně stranou na úkor sedavého zaměstnání.
Nakonec jsem si sama pro sebe řekla, že takhle to dál nepůjde a rozhodla se objednat na konzultaci do Světa zdraví.
Musím říct, že první výsledky z váhy mě šokovaly, ale pozitivní přístup a energie paní specialistky mě doslova a do písmene
nakoply a já do toho šla. Byl mi vypracován jídelní plán, který mimo jiné obsahoval doporučené a hlavně nedoporučené
potraviny. V průběhu programu jsem se naučila přemýšlet nad tím, co, kdy a proč bych měla jíst nebo nejíst. Velice
užitečné pro mne byly rady ohledně stravování před a po sportu, protože nad tím jsem se nikdy dříve nezamýšlela.
Pozitivní přístup a podpora paní specialistky během konzultací mi tak nakonec pomohly ke změně životního stylu, kterého
se hodlám i nadále držet.
A jak se cítím po půl roce? Opět jsem se vrhla na sportování, které jsem podpořila i správným jídelníčkem. A přestože
bych rozhodně ráda ještě nějaké to kilo dolů dala, velkým přínosem pro mě je, že se zase cítím sama se sebou spokojená
a současný životní styl si užívám.
Jana Doutnáčová

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

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

Tel.: 602 709 295
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Matriky v Dublovicích,
Budete sledovat
Petrovicích a Kosově Hoře
fotbalový šampionát zůstanou. Je to služba občanům,
i bez účasti české
míní shodně starostové

reprezentace?
Zítra začíná
mistrovství světa ve fotbale. Příznivci nejpopulárnějšího sportu patří
i u nás k hodně aktivním,
ale tentokrát má jejich fandění jeden háček. Reprezentace České republiky
se na šampionát neprobojovala. Budou přesto fandové sledovat šampionát
v televizi a prostřednictvím dalších sdělovacích
prostředků?
Ladislav Šach nejstarší,
Sedlčany

SEDLČANY

„Já se určitě dívat
budu. Fotbal je pro mě
zajímavější než hokej, protože hokejisté naši dříve
československou a později českou hru už v současnosti neprodukují. Naše
fotbalová reprezentace nehraje špatně, teď jí to nevyšlo, a tak jsem zvědavý
na další týmy. Za největší
favority považuji Německo a Argentinu.“
Tomáš Taška, Sedlčany

„Mistrovství světa sledovat budu, ačkoliv mě
mrzí, že se česká repre-

zentace nekvalifikovala.
Zřejmě bychom ale stejně
ze základní skupiny nepostoupili. Slyšel jsem,
že by mohli být nejlepší
Francouzi, ale já budu fandit Argentině, Španělsku
a Brazílii. Fotbal v televizi
sleduju rád.“
Radim Dolejší, Sedlčany

„Já budu sledovat šampionát částečně, podle
času. S větší chutí bych se
díval, pokud by postoupili naši kluci. Takhle budu
přát Brazílii, případně
mužstvu, které bude předvádět nejlepší fotbal. Já
hlavně sleduju sedlčanský
fotbal a chodím na divizní
utkání našeho týmu.“
Jiří Beneš, Sedlčany

„Mistrovství světa sledovat budu, protože mě
fotbal baví. Když nepostoupili naši, rád se podívám, jak se této hře daří
v jiných zemích. Za největšího favorita považuji
tým Španělska. Na fotbal
si rád zajdu i u nás v Sedlčanech.“
David Myslikovjan

REGION Když se v polovi-

ně května objevila informace, že Ministerstvo vnitra plánuje do konce roku
zrušit 445 matrik, zejména
na malých obcích, vyvolalo to u některých starostů
vlnu nevole. Záměr resortu vnímali jako zásah
do kompetencí samospráv
a rušení tradice.
Ministerstvo odpovídalo nezpochybnitelným
faktem, že v republice
v současné době funguje
1 275 matrik, z nichž zhruba třetina není využívaná
odpovídajícím způsobem.
Kdyby je stát zrušil, ušetřil by zhruba 150 milionů
korun. Ministerstvo navrhovalo zavřít matriky
tam, kde ročně úředníci
provedou méně než dvacet úkonů a do dvaceti
kilometrů od obce je jiný
úřad s matrikou. Na Sedlčansku by se to týkalo
například Dublovic, Petrovic nebo Kosovy Hory.
Zatímco někteří starostové se chystali k demonstraci, poslední květnové
úterý se předseda Svazu
měst a obcí ČR František
Lukl a předsedkyně Rady
Asociace krajů ČR Jana
Vildumetzová s premiérem
Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem
Metnarem dohodli na kompromisu. Nově bude jen
na obci, zda si matriční
agendu ponechá a bude ji
dále vykonávat nebo nikoliv. Od roku 2019 dostanou
obce příspěvek na výkon
státní správy v této oblasti
nikoliv za počet obyvatel
ve správním obvodu, ale
formou paušální částky
za jednotlivé prvozápisy
(zápis do knih manželství,
narození nebo úmrtí). Ty se
budou odvíjet od ﬁnanční
náročnosti daného úkonu.
S novým návrhem ministerstvo obce seznámí během
června. Na konci měsíce by
pak mělo být jasné, které
obce se matrik vzdají.

To rozhodně nebude
případ Petrovic. „Osobně
jsem se zúčastnil jednání
na Ministerstvu vnitra v pátek 18. května, kdy jsme
zodpovědným pracovníkům ministerstva vysvětlovali nesmyslnost zvažovaného kroku rušení matrik.
Chápeme to jako oddalování státní správy od občanů. Obec vnímáme jako
místo, kde by si měl občan
vyřídit pokud možno co
nejvíce svých záležitostí,“
říká petrovický starosta
Petr Štěpánek. Tamní matrika eviduje zhruba deset
až dvanáct svateb ročně
a několik úmrtí. Matrika
ale není jen o takzvaných
prvozápisech. „Velmi často
se nám stává, že občané
nahlíží do matričních knih,
když hledají své příbuzné, sestavují rodokmeny
a podobně. Výhodou naší
matriky je i to, že jsme
vstřícní k netradičním místům pro konání svatebního
obřadu. Neumím si představit, jak by po sloučení
matrik z Dublovic, Kosovy
Hory a Petrovic do Sedlčan objížděli matrikářky
a oddávající v atraktivních
svatebních termínech celé
území Sedlčanska. To bych
je opravdu litoval. Podstatnou část času stráveného
vykonáním obřadu by strávili na cestách,“ vysvětluje
Štěpánek a dodává: „Co
se týká ﬁnancování služeb
matriky státem, tak je nutné si uvědomit, že obec, ale
ani stát, není ﬁrma. Nemůžeme přeci dělat jen věci,
které se vyplatí. Kde by se
to pak zastavilo… Matriku
si samozřejmě nechat chceme, abychom mohli sloužit
občanům. To je naše poslání. Jestli se současné
vedení státu domnívá, že je
to nadbytečný luxus, který
mají obce dotovat, budeme
tuto činnost dotovat.“
Ani Dublovice se matriku rušit nechystají, a to
i přesto, že obec v loňském

roce evidovala pouze 13
matričních zápisů, z toho
10 svateb. Letos matrika zapsala jednu svatbu,
druhou zapíše v červnu.
„Očekáváme, že matričních
zápisů za letošek bude asi
šest,“ vypočítává dublovický starosta Otakar Jeřicha
s tím, že tamní matrika je
sice málo využívaná, ale
jde o službu pro občany,
kterou zajišťuje pracovnice
úřadu, která absolvovala
potřebná školení. „I když
existence či neexistence
matriky není nijak zásadním problémem chodu
naší obce, matriku si ponecháme. Ohledně nového
ﬁnancování matrik nemám
žádné podrobné informace,
chápu ale potřebu Ministerstva ﬁnancí přejít z ﬁnancování paušálu na ﬁnancování za výkon,“ míní Jeřicha.
S n a h u m i n i s t e r s t va
změnit ﬁnancování matrik chápe i starosta Kosovy Hory, jíž se původně
zamýšlené rušení matrik
mělo také týkat. „Přesto
s rušením matriky zásadně nesouhlasím a vnímám
ho jako další nepovedený
experiment Ministerstva
vnitra s veřejnou správou
na místní úrovni. Zrušením by došlo k další ztrátě
služeb pro občany, nic se
neušetří a lidem z malých
obcí se zase o něco ztíží
život,“ vysvětluje starosta
Martin Krameš a dodává:
„Matrika pro naši obec znamená v první řadě službu
občanům, dále je to tradice
– více než sto let vedeme
matriku. A je to jistě prestižní záležitost pro obec
poskytovat občanům uvedené služby.“ I přesto, že
kosohorská matrika eviduje za uplynulý rok pouze
osm svatebních obřadů,
jednu změnu příjmení, jedno určení otcovství a několik opisů matričních dokladů, obec počítá s vedením
matriky i do budoucna.
Jana Špačková
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Taková normální rodinka vyráží na cesty
Spolek divadelních ochotníků uvedl
na domácí scéně komedii
Taková normální rodinka
naposledy před několika
týdny, ale přesto je kolem
této hry stále hodně živo.
Brzy ji totiž sedlčanský
soubor zahraje na dalších třech místech. Pokud
k nim připočteme ještě Petrovice, kde ochotníci uvedli svoji Rodinku na jaře,
a festival na Dobříši, jedná
se o rekord v novodobé
historii spolku.
„Další nabídka nám
přišla z Jilemnice a před
několika dny i z Loun,“
uvedl předseda Spolku
divadelních ochotníků
v Sedlčanech Jaroslav
Repetný. „Produkční zdejšího kulturního domu nám
nabídla termín v první polovině července, kdy jsou
už v plném proudu dovolené, a tak budeme muset
zřejmě pozvání odmítnout.
Že je o nás zájem, nás velice těší. Hrát začínáme
13. července na Zvíkově,
budeme zahajovat festival
Zvíkovské divadelní léto
2018. Prestižní je pro nás
nabídka z pražského divadla Studio DVA, které sídlí
na Václavském náměstí,
kde hrají mimo jiné Karel
Roden a Jana Krausová.
Zde budeme hrát Rodinku
28. července od devatenácti hodin.“
S představením souvisí fotografování tváře Rodinky v úterý 12. června
v ateliéru divadla, kterou

SEDLČANY

bude babička v podání
Jany Smrtové. Studio DVA
sedlčanským ochotníkům
nabídlo stejnou propagaci na billboardu, jako

pomněl Jaroslav Repetný.
Vystoupení v Praze
bude součástí festivalu
Léto ochotnických divadel. Zatímco profesi-

Vystoupení bereme jako
ocenění naší práce. Bude
to velká škola nejenom
pro naše herce, ale i pro
techniky a všechny, co

FOTO: Archiv Spolku divadelních ochotníků Sedlčany

dělá na svoje představení.
A proč si ochotníci ze svého středu vybrali právě
Janu Smrtovou? „Mě i režiséra Richarda Otradovce hned napadlo, že by to
měla být babička, protože
celý děj se kolem ní točí,
a navíc Jana nedávno oslavila svoje životní jubileum.
Zaslouží si to za vše, co
pro náš spolek udělala,
a já doufám, že ještě udělá. Myslím si, že billboard
pro ni bude hezkým dárkem k jejímu výročí,“ při-

onální herci Studia DVA
budou od 21. do 30. července hrát na Vyšehradě,
prostory svého divadla
v této době poskytnou
ochotníkům. V Praze vystoupí soubory z Brna,
Rakovníka, Volyně, Kadaně a z dalších měst.
K festivalu bude vydaná
brožura, ve které nebude chybět zmínka o sedlčanském spolku a jeho
hře. „Pro všechny z nás je
velkou poctou, že si budeme moci zahrát v Praze.

s námi pojedou. Naší snahou je divadlo, které má
kapacitu bezmála pět set
diváků, co nejvíce zaplnit.
V Sedlčanech máme diváky, kteří na naše představení jezdí z Prahy, a ti se
jistě také přijdou podívat,“
doplnil Jaroslav Repetný
a režisér představení Richard Otradovec dodal,
že se bude jednat o první
vystoupení v Praze od novodobé registrace spolku
v roce 1992. Ochotníci by
ale i tuto nabídku muse-

li odmítnout, pokud by
od začátku roku zkoušeli výhradně hru Lotrando a Zubejda, ve které
účinkovalo sedmdesát
herců. Tento počet by se
o prázdninách jen těžko
sešel. Protože ale soubor nastudoval hry dvě,
z nichž jedna měla menší
herecké obsazení, mohou
pozvání přijmout. „Bylo to
pro nás snad znamení shůry, že jsme to takto skloubili a nacvičili,“ říká Jaroslav Repetný a dodává, že
členové spolku se brzy
sejdou na „oprašovací“
zkoušce, aby se režisér
ujistil, že svůj text nezapomněli. Ve hře Taková
normální rodinka v roli
tatínka alternují Miroslav Bouček a Jiří Dundr.
Oba chtěli v Praze hrát,
ale samozřejmě se role
mohl zhostit jenom jeden
z nich. Tatínkové si hodili
korunou a vyhrál prvně
jmenovaný ochotník.
Hned po svém pražském vystoupení se sedlčanští ochotníci přesunou
na Voticko do Zvěstova,
kde v neděli 29. července zahrají na přírodním
dřevěném pódiu, původně určeném tanečním
zábavám. Pořadatelé dokonce budou část tohoto
prostoru přistavovat, aby
se ochotníci na jeviště vešli. V Jilemnici by spolek
sedlčanských ochotníků
měl uvést svoji Rodinku
v březnu příštího roku.
David Myslikovjan

Kotlina se chystá na největší tahák letošní sezóny
SEDLČANY O víkendu 23.

a 24. června se na sedlčanské Kotlině sejdou nejlepší
jezdci rallycrossu ze střední Evropy. Místní Autoklub
RAC Sedlčany totiž otevře své brány závodu FIA
Zóna Střední Evropy. Zároveň jde o Mezinárodní mistrovství České republiky
v této královské disciplíně
motorsportu.
„V nejsilnější divizi SuperCars se představí známí harcovníci Alois Höller,
Tristan Ekker, Juraj Baláž
a mezi nimi i čeští zástupci

jako Lukáš Červený a Aleš
Fučík. Diváky nenechá
chladným ani divize SuperTouringCars a souboje
mezi mladým a nadějným
jezdcem Jakubem Bittmanem a zkušeným matadorem Romanem Častoralem,
který zde bude obhajovat
získané tituly z uplynulého
roku. Startovní rošt bude
doslova praskat ve švech
v divizi Kartcross. I zde
se objeví hned několik
nových strojů. Svůj kart
v Sedlčanech představí
další domácí jezdec Jakub

Mrvka. Startovní listinu
pak doplní letos již velice
nabité divize ČTHA, ve kte-

rých se diváci mohou těšit
na legendární stroje jako
je Škoda 130 L, Lada 1206,

Ilustrační foto: Archiv Autoklubu RAC Sedlčany

Audi S2 a BMW E30,“ zve
sedlčanský Autoklub.
V sobotu 23. června jsou
na programu přejímky, rozprava s jezdci, tréninky
a začátek kvaliﬁkace. Nedění ráno bude opět patřit
kvaliﬁkaci. V půl jedenácté
následuje slavnostní představení jezdců. Semiﬁnálové a ﬁnálové jízdy jsou
naplánované na půl třetí
odpoledne, o dvě hodiny
později by měl program
vyvrcholit předáním cen.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Námořníci nakonec
nebyli na suchu
PETROVICE Pohádkový les

má v obci dlouhou tradici,
v neděli 10. června se ko-

viště pro námořníky u rybníka. Dlouhá léta ochotníkům loď půjčoval Jaroslav

Nadšeni byli i rodiče Blanka a Jaroslav z nedaleké
vesničky Jalovčí. Trasa

www.sedlcansky-kraj.cz

Zahrada základní
umělecké školy ožívá
tvarný obor ZUŠ zabýval
projektem Zahrada – jak
zútulnit a využít prostředí
v centru města, jak zlepšit
prostředí pro žáky školy,
rodiče, ale i ostatní procházející.
V hodinách jsme řešili

zavěšovaly keramické
artefakty, vyplétaly břečťan a tvořily provázkové
labyrinty. K večeru jsme si
opekli buřtíky a pustili si
ﬁlm Zahrada přímo na zdi
v areálu zahrady. Skoro
třicet žáků prvního stupně
přespalo pod širým ne-

návrhy dětí a rozvíjeli fantazii. Začali jsme úpravou
plotu a slíbili jsme si, že každý rok něčím přispějeme.
Na den dětí jsme vyhlásili
výtvarné dílny, kde vznikaly velké dřevěné plastiky
zvířat vplétané do drátěného plotu. Některé děti

bem, někteří po promítání
odešli do svých postýlek.
Zahrada ještě ožije 27.
června kolem 16. hodiny,
kdy se zde v rámci programu zahradní slavnosti
Brány představí soubory
se zpěvy a tanci.
Vladimíra Křenková

SEDLČANY Celý rok se vý-

Projížďka po rybníku byla v ohrožení. Člun se nakonec podařilo sehnat.

nal již po čtyřiatřicáté. Akci,
na kterou se sjíždějí lidé z dalekého okolí, letos navštívilo
téměř pět set účastníků.
Před rokem řešili pořadatelé – místní divadelní
ochotníci – zásadní problém s nedostatkem lidí,
kteří by představovali pohádkové postavy na jednotlivých stanovištích, avšak
nakonec se dobrovolníků
sehnalo dost. Letos ale
vyvstal jiný problém. Pavel Kubíček, člen spolku
divadelních ochotníků, již
v květnu poprosil veřejnost
o zapůjčení lodě na stano-

Dolejší. Letos již ale nebyla
v provozuschopném stavu
a bylo třeba sehnat jinou.
Kdo Cestu pohádkovým lesem v neděli navštívil, sám
se přesvědčil, že se člun
nakonec zdárně podařilo
sehnat. Ochotně ho zapůjčil Miroslav Řehák.
A jak se líbila cesta plná
pohádkových bytostí návštěvníkům? „Letos jsme
šli podruhé a byl to krásný
zážitek. Za rok přijedeme
rádi zase,“ pochvaloval si
na konci trasy tatínek Tomáš, který přijel s rodinou
z Kamýku nad Vltavou.

byla dlouhá tak akorát,
děti si mohly zasoutěžit
o sladkou odměnu na celkem čtrnácti stanovištích.
Počasí sice chvilku zlobilo, naštěstí se ale nakonec
umoudřilo a všichni si tak
nedělní procházku lesem,
plným pohádkových bytostí, mohli příjemně užít.
Jana Motrincová

Děti zahájily letní sezónu v kempu u řeky
OBOZ Na vltavském břehu
v kempu Oboz 59 zahájili
sezónu. Provozní Sloter
baru Lenka Hyťhová v úterý odpoledne uspořádala
pro děti z nedaleké školní
družiny při ZŠ a MŠ Chlum
odpoledne plné soutěží
a vodních hrátek.
„Akci pro děti z chlumské školy pořádám druhým
rokem, sama tam mám děti
a vidím, jak se ve škole
pořád něco děje. Tak jsem
se chtěla také nějak zapojit. Odpoledne věnované
družině beru jako takové

slavnostní zahájení letní sezóny, i když pro mne sezó-

na vlastně nezačíná ani nekončí, protože tu s rodinou

už třetím rokem bydlím,“
s úsměvem vysvětluje Len-

Zatím, co se jedna skupina dětí koupala, druhá si krátila odpočinek na dece hraním tiché pošty.

ka Hyťhová a dodává: „Jen
se oteplí a vyplují první lodě,
mohou u nás výletníci kdykoliv zakotvit a osvěžit se.“
Děti si kromě soutěží
vyzkoušely jízdu na paddleboardech nebo se pod
dozorem vychovatelek ze
školní družiny povozily
na šlapadlech. Chvíle odpočinku na dece si zpestřovaly hrou na tichou poštu
a nikdo si na bolavá chodidla nestěžoval – pětikilometrový pochod od školy
na Oboz zvládly hravě.
Lucie Kakosová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Za hřbitovní zdí se
skrývají zajímavé lidské
příběhy i cenná sakrální
architektura
Pokud vás už unavily výlety do přírody nebo na hrady a zámky, zkuste funerální turistiku. Většina z nás
si návštěvu hřbitova nespojuje zrovna s poznáním,
věřte ale, že funerální turistika je fenomén, kterému
Češi stále více přicházejí na chuť. Na toto téma byl
napsán zdařilý průvodce, některá města, třeba Brno,
už mají svou funerální stezku, na sociálních sítí se
můžete přidat ke skupině, která republikou cestuje
za jediným cílem – návštěvou hřbitovů.
Sedlčany jsou, co se týče funerální turistiky, trochu bity. Na Církvičce se totiž začalo pohřbívat až
v roce 1821, poté, co sem byly přeneseny ostatky zesnulých ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Martina.
I tak je ale na co se koukat.
Kdo s úctou a respektem vchází na sedlčanský
hřbitov, všimne si jeho dominanty – kostela Nanebevzetí Panny Marie z let 1732–35. Stojí ve staré horní
severovýchodní části hřbitova. Návštěvníci putují
na Církvičku hřbitovní branou s kapličkami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. S posledně jmenovanou si osud trochu pohrál. Na Církvičce stojí od roku
1745. Byla sem přesunuta z podnětu děkana Jana
Josefa Mayera, jelikož byla překážkou k rozšíření
silnice. Ve výklenku bývala barokní socha sv. Jana
Nepomuckého, kterou poškodily za druhé světové
války kulky. Socha byla tedy přesunuta do kostela.
Asi třicet metrů západně od brány stojí márnice.
Spolu s ohradní zdí a pozdně empírovým ﬁgurálním
náhrobkem Platznerovské dílny jsou tyto stavby památkově chráněné.
Mineme kamenný kříž s letopočtem 1835 stojící
před bránou a vystoupáme ke kostelu. Plocha hřbitova, jehož terén se poměrně strmě svažuje od severu k jihu, tvořila původně nepravidelný ovál. Jeho
podoba se dochovala zakreslená na mapě stabilního katastru z roku 1839. Starý hřbitov byl na západní straně ohraničen zdí, jež se na jihu napojovala
na kapličku sv. Václava, táhla se severozápadním
směrem a pak v mírném oblouku obíhala západní
čelo kostela ve vzdálenosti asi deseti metrů. Po rozšíření hřbitova západním směrem o přibližně sedmdesát metrů někdy po polovině 19. století byl tento úsek
zdi zbořen a současně byla prodloužena ohradní zeď
na severní a jižní straně. Další prodloužení k západu
o zhruba třicet metrů ve třicátých letech 20. století
dalo hřbitovu dnešní rozlohu.
Z pohledu funerálního turisty stojí za pozornost právě stará část hřbitova. Mne nejvíce zaujal
již zmíněný pozdně empírový ﬁgurální náhrobek,
stojící před jižním průčelím kostela. Jde původně
o náhrobek Karla a Vilemíny Němečkových a rodiny Sedláčkovy, dnes rodiny Mrázkovy. Na asi metr
vysokém podstavci je umístěna socha truchlícího

anděla z jemnozrnného šedavého pískovce. Anděl
klečí na levém koleni, obě ruce drží dlouhou hořící pochodeň obrácenou plamenem k zemi. Pravá
ruka, položená na konci násady pochodně, podpírá
skloněnou hlavu s dlouhými rozpuštěnými vlasy.
Na zápěstí levé ruky je navlečen květinový věnec.

Hřbitovní brána s původním nápisem: „Pole svaté, co vseto
v tebe bolu, však pevné víry naděj máme, že s Kristem vstaneme zas živí z hrobu“. Foto: Muzeum Sedlčany

Náhrobek nese signaturu: Platzer v Praze. Jde spíše
o dílenskou značku – dílo druhé generace Platzerovské sochařské dílny z 1. poloviny 19. století. Že bývala socha truchlícího anděla poměrně oblíbeným
motivem pomníků, dokazuje fakt, že pokud budete
pozorní, najdete na Církvičce kompozičně obdobnou (jen zrcadlově obrácenou) sochu truchlícího
anděla s pochodní.
V nové části hřbitova lze najít hrob prarodičů spisovatele Josefa Škvoreckého Karly a Josefa Škvoreckých. O hrobové místo pečuje na žádost rodiny Škvoreckých sedlčanská římskokatolická farnost.
Jana Špačková
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Jméno
průkopníka
české
žurnalistiky
upadá
v zapomnění
Už se asi nedozvíme, jaké okolnosti přivedly sedlčanského rodáka
Daniela do Starého Města pražského. Stejně tak nejasná zůstávají
data jeho narození a úmrtí. Jisté
však je, že tento Sedlčaňák se zapsal do dějin české žurnalistiky
a knihtisku.
Je trochu škodolibostí osudu,
že informace o člověku, který knihy jak tiskl, tak psal, se do dnešní
doby nedochovaly takřka žádné,
a to i přes to, že po jeho smrti se
snažila, byť neúspěšně, pokračovat v řemesle jak vdova Ludmila,
tak dcera stejného jména.
Své umění, za což byl tehdy
knihtisk po právu považován, provozoval Daniel Sedlčanský přes
třicet let – knížka o dni soudním je
z roku 1588, jeho poslední známý
tisk pochází z roku 1619.
Stejně jako zapadlo jeho jméno,
v zapomnění upadl i jeho významný počin: byl jedním ze čtyř pražských tiskařů, kterým Rudolf II.
udělil právo tisknout noviny, a to
tak, že se budou ve vydávání měsíčních přehledů zpráv střídat. Jako
první vydal česky psané noviny
v roce 1597 právě Daniel Sedlčanský, a to pod názvem Noviny pořádné celého měsíce září léta 1597.
Vzhledem k utužování tiskového
dozoru byl jeho počin předem odsouzen k záhubě. Sám tiskař se dokonce v roce 1602 dostal do vězení,
a to pro vydání Postilly Martina Philadelpha Zámrského, kterou nechal
za podpory některých šlechticů vytisknout v Drážďanech.
Ačkoliv Daniel Sedlčanský
působil hlavně na Starém Městě
pražském, se sedlčanskými měšťany zřejmě udržoval určité vazby. Byl jedním z měšťanů, kteří
nechali spolu s Jakubem Krčínem
sepsat bohatě iluminovaný graduál (tzv. Krčínův kancionál), který
používal literátský sbor. Na kožené vazbě je letopočet 1594, v knize
jsou jak latinské, tak, co je důležité, i české náboženské písně.
Jana Špačková

KULTURA
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Z vystoupení krásky krotící kanadskou pilu
měli návštěvníci festivalu husí kůži
Dokončení ze strany 1

nesetkávají tolik, jako dřív.
V hlavě se mi zrodil nápad
udělat hudební večer, aby
se vesnice zase sešla a lidé
měli čas spolu posedět, popovídat, zazpívat si a popít.
Celých osm let festiválek
organizuji na dvoře chalupy Helena, ke které mám
osobní vztah. Je to místo,
které má své charisma
a trochu jsem se při prvním
ročníku zalekl, co jsem to
vlastně vymyslel. Dnes přišlo odhadem okolo dvě stě
třiceti lidí. Už jsme sehraný
tým. Sice trochu zapršelo,
ale i tak je zde pěkná atmosféra a myslím, že všichni
budou odcházet domů spokojeni,“ říká Kudrna.
Večerem prováděl Petr
Balík z Týnčan, který by
směle mohl konkurovat
profesionálním moderátorům. Vystoupilo folkrockové seskupení D Potejtouz,
následovaly dva taneční
vstupy Country Friends,
představilo se hudební
seskupení After Hours.
Skvělé sportovní show
předvedli Luboš Hanus
a
Marie
Bezkočková.

Ewika Kadlecová zahrála na kanadskou pilu tři skladby. Svým vystoupením publikum nadchla.

Hvězdy aerobiku musely
přizpůsobit předváděnou

sestavu travnatému povrchu dvora, na který před-

tím zapršelo. Festiválek
doprovázela výstava dře-

vořezeb Tomáše Stejskala
a výstava fotograﬁí Petra
Doubravy, který je pořídil při předchozím ročníku. Kateřina Kocourková
z Petrovic na vystavené
fotograﬁi našla svou dceru Elišku. „Je to nádhera,
krásná fotka, krásná práce. Jsem mile překvapená.
Petr Doubrava fotí skvěle,
mám jeho výstavy moc
ráda a že zde vidím svoji
dceru, mi udělalo opravdu
velkou radost,“ dodala.
Venku se mezitím připravovala na vystoupení
Ewika Kadlecová, kráska
krotící kanadskou pilu.
Mladá žena přiznala, že má
trému, což ale nebylo vůbec poznat. Na pilu zahrála
tři písně a většina přihlížejících později přiznala,
že měla z vystoupení husí
kůži, jak bylo krásné. Ewiku posluchači odměnili
velkým a dlouhým potleskem. Pomyslné hudební
slovo převzala kapela REPETE, která s přestávkou,
kdy předvedli své umění
šermíři, dovedla program
večera až k jeho závěru.
Jana Motrincová

Každý si musí najít svoji cestu
TÝNČANY Letos podruhé vystavoval

své fotograﬁe v Týnčanech fotograf
Petr Doubrava. Jeho prarodiče po-

Petr Doubrava se do našeho kraje vrací
velmi rád.

cházeli ze Skoupého, od malička sem
jezdil na prázdniny za babičkou, a ač
už je chalupa, kde trávil jako malý
kluk část dětství, dávno prodána, kořeny a kamarády zde má pořád a rád
se sem vrací. Jeho hlavní doménou

je streetphoto (pouliční fotograﬁe).
Jak jste se dostal k focení?
Začínal jsem s fotoaparátem Flexaret, který mi půjčili rodiče. Z té doby
– převážně z šedesátých a sedmdesátých let – mám pěkné fotky ze Skoupého. Pak jsem si koupil za první pořádnou výplatu kompakt. To bylo někdy
v roce 1989. Na analog jsem fotil asi
patnáct let a nyní fotím na digitální zrcadlovku Canon. U ní zřejmě zůstanu
– zpracování je jednodušší, stejně jako
archivace, prezentace... a nemusím už
řešit ustalovač, vývojku...
Absolvoval jste nějakou fotograﬁckou školu nebo kurzy?
Jsem samouk. Jednou jsem sice
byl na fotokurzu Canon, ale jedno je
jisté – pokud to v sobě nemáte, ani
deset kurzů nestačí. Je to o vidění
světa kolem sebe a samozřejmě trochu i o talentu. Někteří fotografové se
snaží kopírovat slavné fotografy, ale
to je cesta do pekel. Každý si prostě
musí najít svoji cestu.
Jak vybíráte fotky na výstavu?

Na fotky se nejdřív podívám v počítači a pokud mne nějaká zaujme,
vytisknu si ji na domácí tiskárně. Je
dobré vždy zkontrolovat výsledek
na papíře. Je to úplně něco jiného, než
co vidíte na monitoru. Papír je papír.
Máte nějakou svoji nejoblíbenější fotograﬁi, u které si říkáte:
tak to se fakt povedlo?
Kolikrát se mi fotka v danou
chvíli nelíbí, ale když se na ni podívám za pět let, mám třeba úplně jiný názor. V každém případě,
když udělám tři koukatelné fotky
za rok, byl to dobrý rok.
Vaše výstava byla podruhé
naprosto originálně umístěna
ve chlívě. Co jste na to říkal?
Moc se mi to líbilo. S ničím se
tam nehýbalo, jen se to celé nasvítilo a hotovo. To se mi v Praze prostě
nestane. A když jsem ukazoval fotky
z této výstavy svým kolegům fotografům, tak měli oba palce nahoru. Ptali
se, jak jsem na to přišel...
Ko l i k j s t e v T ý n č a n e c h

letos vyst avoval fotek?
Dvacet. Před rokem jsem zde dělal fotky místních lidí, účastníků festivalu a ty byly letos k vidění. Pomáhal
mi je vybírat organizátor akce Míra
Kudrna.
Kolik snímků jste zde před rokem udělal?
Za to odpoledne asi osm set.
Z toho jsem vybral asi sedmdesát,
které si mohli lidé prohlédnout
na mém FB proﬁlu. Ty dle mého názoru nejlepší jsem si nechal vytisknout na formát 40 x 60 centimetrů,
což už něco stojí a je to trochu i dřina.
Všechny ty fotky mají příběh. Přišel
jsem na to, že tady znám spoustu
lidí, které si z dětství už skoro nepamatuji. Netušil jsem, že dělám fotky
dětí mých kamarádů nebo třeba už
i vnoučat. Tak to je zpětná adrenalinová vazba, o které se mi ani nesnilo.
Jak fotíte?
Snažím se fotit život takový, jaký
je. Bez příkras a úprav. Nelžu.
Jana Motrincová

SPOLEČNOST
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Akční výlet si děti užily naplno
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU/LIPNO Čtyřicet žáků

druhého stupně základní školy se s třídními
učiteli vydalo na sportovní pobyt na Lipně.
Na tři dny se všichni
ubytovali v chatě hned
u skiareálu.
První den se všichni vypravili na pěší výstup ke Stezce korunami
stromů. Zde se pokochali výhledem na šumavskou přírodu a Li-

penské jezero. Dolů se
velká část výpravy svezla jedním z nejdelších
suchých tobogánů u nás.
N á s l e d ova l a n á v š t ě va
Království lesa. Zde děti
vyzkoušely všechny
atrakce od obří trampolíny přes prolézačky až
po vědomostní kvízy.
Druhý den dopoledne se jedna skupina
s polovinou pedagogického doprovodu vydala na in-line brusle

po stezce kolem jezer a . Po h o d o v ý m t e m pem žáci ujeli deset
kilometrů. Druhá skupina vyrazila na pěší
túru k Čertovu kopytu.
I ta měla za dopoledne
v nohách asi deset kilometrů. Po obědě nejprve všechny čekala vyhlídková jízda parníkem
a pak adrenalin na bobové dráze. „Dětem se
to moc líbilo, utratily by
všechny peníze,“ dopl-

nila k tomu s úsměvem
třídní učitelka šestého
ročníku Radka Čandová. Večer ještě zbyly
síly na posezení u ohně
s kytarou, zpívání písní,
opékání vuřtů a užívání
večerní atmosféry lipenského areálu.
Poslední den už bylo
na programu jen dopolední koupání v Aquaworldu Lipno, oběd a cesta
domů. „Výlet byl opravdu akční, děti si ho užily

naplno a pro nás učitele
byla největší odměnou
slova chvály, která několikrát zazněla na adresu našich žáků. Musím potvrdit, že máme
v naší škole velmi slušné
a hodné děti, se kterými
se nemusíme bát vyrazit
do světa, protože nám
ostudu rozhodně neudělají,“ pochvalovala si
spokojeně Čandová.
Olga Trachtová
Hadáčková

Plošná inzerce

Pivovar

od 12,10 Kč vč. DPH/cm 2

Vysoký Chlumec, a.s.
hledá:

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

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

Farma Druhaz
KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
přijme pracovníka na pozici:

CHEMIK – EKOLOG
Požadujeme: ÚSO nebo VŠ se zaměřením na chemické procesy v praxi
Praxe v oborech galvanické pokovování/ekologie vítána

Nástup od 1. 7. 2018
Kontakt: osobní oddělení – tel.: 318 841 921 – Jitka Doubravová

Na Červeném Hrádku
přijme zaměstnance na tyto pozice:

- pracovník na zpracování
drůbežího masa
- chovatel a ošetřovatel drůbeže
Nástup možný ihned
Výhodné platové podmínky
Info na tel.: 724 389 900

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – park u chovatelů
17. 6. Kovačka – Milevsko
odpoledne s dechovkou;
14:00
24. 6. ZUŠ Dobříš
odpoledne s dechovkou;
14:00
 Petrovice – tréninkové
hřiště SK Petrovice
23. 6. Radegast Tour 2018
Tři sestry, Visací zámek,
E!E, Doctor P. P.; 18:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
24. 6. Koncert smíšených
sborů
koncert sedlčanského a pelhřimovského Záboje; 16:30

 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
po Sedlčansku
výstava kurzu Lukáš; do 30. 6.
Sedlčanské střípky
příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních škol; do 31. 8.

PŘEDNÁŠKY
 Petrovice – Obecní dům
18. 6. Beseda s Gabrielou
a Petrem Koukalovými
setkání se slavnou biatlonistkou a badmintonistou;
10:00
 Vojkov – Špejchar
23. 6. Co v pivovarech
dělali před 150 lety
jinak než dnes?
přednáška Michala Horáčka 18:00, degustace 19:00

VÝSTAVY
KINO
 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip i. m.
společná výstava obrazů
 Sedlčany – muzeum
75. výročí vystěhování

 Sedlčany
14. 6. Kolekce krátkých
ﬁlmů
výběr z krátkých ﬁlmů,
o který se postará Ondřej
Kymla; 20:00

Kymla přináší výběr
krátkých ﬁlmů ze
dvou ﬁlmových škol
SEDLČANY Filmový klub

uvádí v kině ve čtvrtek
14. června od 20 hodin
kolekci krátkých ﬁlmů,
kterou připravil student
Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Ondřej Kymla z Počepic.
K vidění bude průřez
prací studentů druhého
ročníku písecké FAMO
za uplynulý rok a výběr

krátkých ﬁlmů z produkce pražské Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění, které
bodovaly na různých festivalech i u diváků. Projekce se zúčastní i někteří
tvůrci, s nimiž budou diváci mít příležitost mluvit
o jejich tvorbě.
-red-

die; 20:00

SPORT
 Kosova Hora – hřiště
15. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Jesenice; 18:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
15. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – FK
Olympie Březová; 18:00
 Dublovice – hřiště
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B; 13:15
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Drahlín; 17:00
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
16. 6. Mastník race
překážkový běh korytem
Mastníka; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
16. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota;
17:00
 Petrovice – hřiště
16. 6. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Vysoký
Chlumec; 17:00
 Sedlčany – u kina
23. 6. Od vyhlídky Kazatelny na nejvyšší horu
Brd Tok
trasa 7 a 19 km, odjezd
od kina do Orlova; 8:00
 Sedlčany – kotlina
23., 24. 6. Rallycross FIA
Zóna Střední Evropa
mezinárodní mistrovství
ČR v rallycrossu

OSTATNÍ
Sedlčanska v letech
1943–45
výstava ze smutného období našich dějin; do 15. 6.
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel a dalších; vernisáž 21. 6. v 18:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
do konce června

15. 6. Profesoři zločinu
italská komedie; 20:00
16. 6. Hora
australský dokument; 20:00
22. 6. Někdo to rád zahalené
francouzská komedie; 20:00
23. 6. Gauguin
výpravný francouzský ﬁlm;
20:00
 Sedlec-Prčice
15. 6. Bajkeři
česká komedie; 20:00
22. 6. Thor: Ragnarok
akční, dobrodružný kome-

 Sedlčany – knihovna
13., 20. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s dětmi; 17:00
14. 6. Krčínova slavnost
pro prvňáčky
slavnostní uzavření celoročního projektu Už jsem
čtenář pro 2. ZŠ Propojení;
9:00 a 10:30
15., 22. 6. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
15. 6. Turnaj v pexesu

www.sedlcansky-kraj.cz

tradiční červnový souboj se
soupeři a vlastní pamětí;
15:00
21. 6. Krčínova slavnost
pro prvňáčky
slavnostní uzavření celo-

nosti Rosa
ukázky historického šermu,
Blue Orchestra, The Beautifuls, Sebastian a další; 16:00
 Sedlčany – kult. dům

Srdečně zveme
na poslední jarní divizní zápas

TJ Tatran Sedlčany
FK Olympie Březová
Netradičně v pátek 15. června
od 18 hodin
Pro prvních 300 diváků rozdáme fandící trumpety a tyče
Sponzor utkání:
Restaurace a penzion Na Růžku Sedlčany
Pizza Dublovice (u zastávky)
Mediální partner – Sedlčanský kraj
ročního projektu Už jsem
čtenář pro 1. ZŠ; 8:00, 9:15
a 10:30
23. 6. Svatojánská noc
aneb poletíme s broučky
zábavný večer pro rodiny
s dětmi, začíná průvodem
na náměstí; 19:30
25. 6. Obejmi mě, prosím
program pro rodiny s malými dětmi; 10:00
 Sedlec-Prčice – zahrady
ZUŠ
13. 6. Zahradní slavnost
ZUŠ Sedlec-Prčice
letošní téma je Bratři v tričku, Běžkařská odyssea;
15:00
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
15. 6. Zahradní slavnost
pořádá Rada rodičů při ZŠ
Kosova Hora; 15:30
 Sedlčany – hvězdárna
15., 22. 6. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlec-Prčice – pivovar
Vítek z Prčice
16. 6. IX. Oslava svátku
svatého Víta
odpoledne v duchu středověku, lukostřelba, středověká kuchyně; 13:00
 Štětkovice
17. 6. Pouť
 Sedlčany
22. – 24. 6. Městské slav-

23. 6. Rosa dětem
rozhlasové studio pro děti,
historický šerm, soutěže,
pohádky; 9:00
 Klučenice
24. 6. Pouť
 Počepice
24. 6. Pouť
 Křepenice
24. 6. Pouť
 Dublovice – zahrada ZŠ
26. 6. Letní slavnost
slavnostní vyřazení,
divadlo (Ne)splněná přání,
diskotéka pro nejmenší,
letní kino; 17:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
do konce června 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
do konce června otevřeno
o víkendech; 9:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–18:00

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

13

Fotbalové víkendové výsledky regionálních družstev
29. kolo divize A
SK Aritma Praha – TJ Tatran Sedlčany 1:0 (0:0)

25. kolo
krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
SK Petrovice – FK Lety
7:1 (1:0)
Branky Petrovic: 38. (p) M.
Kicl, 47., 61. a 78. P. Chlasták, 51. A. Pelikán, 71. (vl.)
J. Baubín, 88. J. Mandík
TJ Sokol Daleké Dušníky
– TJ Sokol Sedlec-Prčice
4:2 (2:0)
Branky Prčice: 73. P. Pech,
81. (p) M. Prchlík
TJ Tatran Sedlčany B –

MFK Dobříš B 4:0 (1:0)
Branky Tatranu B: 42. a 59.
M. Valenta, 49. L. Matoušek, 72. J. Špaček

25. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Pičín – TJ Sokol
Dublovice 4:8 (3:2)
Branky Dublovic: 7. a 68.
J. Lomoz, 16. a 54. M. Vondrák, 48. a 79. M. Tesárek,
56. (vl.) M. Zvolenský, 88.
M. Ballon
TJ Tatran Sedlčany C –
SK Litavan Bohutín 2:8
(1:4)
Branky Tatranu C: 11. F.
Šťovíček, 67. J. Dvořák

25. kolo III. třídy

V závodu plném emocí
vybojovala Dvojka třetí
místo mezi kluby celé
republiky
PRAHA Na Vinohradech se

v sobotu 9. června uskutečnilo historicky první mistrovství České republiky druhé
výkonnostní třídy gymnastického aerobiku. Pouze ti
nejlepší z nejlepších podle
letošního
výsledkového
žebříčku ligy Mistry s Mistry
měli možnost se tohoto závodu zúčastnit. Sedlčanský
klub Aerobik studio Dvojka reprezentovalo dvacet
jedna choreograﬁí trenérek
Kristýny Faktorové a Aleny
Novotné. Závod byl plný
emocí, nečekaných i překvapivých výsledků a především skvělých sportovních
výkonů.
Nejlépe atmosféru velkého závodu zvládly Tereza
Miletičová – mistryně republiky jednotlivkyň 15 a více
let a Tereza Vlková spolu
s T. Miletičovou – mistryně
republiky ve dvojicích 15
a více let. Tituly vicemistryň
republiky si z Prahy odvezly:

Lucie Křivská (6–8 let), Kateřina Kadlecová (12–14 let),
trio N. Krušinová, S. Fáberová, V. Sosnovcová (15 a více
let) a Michaela Zelenková
(15 a více let). Druhými vicemistryněmi republiky se
staly a bronzové medaile
na republikovém šampionátu získaly: maxitým Furišová,
Kolková, Křivská, Sobotková,
Zavadilová, Kořánová (6–8
let), maxitým Písaříková, Sosnovcová, Beranová, Hrazánková, Šárová, Finková (12–14
let) a sportovní tým Vlková,
Kadlecová, Zelenková, Sejková, Horáková (15 a více let).
Několikrát unikly sedlčanským závodnicím stupínky
vítězů o pár desetin bodu,
ale radost všem udělalo
celkové vyhodnocení klubů za celou letošní sezónu.
Mezi bezmála padesáti kluby se Aerobik studio Dvojka
umístilo na svém historicky
nejlepším místě – třetí příčce
v republice.
-kf-

Ve středu 13. června by se dožila
80 let paní

Zdeňka Vašáková
ze Solopysk.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel a děti s rodinami.

skupina B
TJ Sokol Počepice – SK
Sokol Kytín 6:1 (4:1)
Branky Počepic: 8. M. Němec, 15., 43. a 54. M. Skalický, 38. P. Lišman, 42. F.
Hron
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice B 4:1 (2:0)
Branky: 30. a 50. T. Hulínský, 44. a 69. P. Čejda – 68.
D. Matucha
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Sokol Kosova
Hora 6:7p (3:3)
Branky Kosovky: 3. a 9. T.
Nosek, 15. T. Sůva, 60. a 79.
J. Nouzecký, 90. J. Kutil
SK Obory – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou 3:1
(3:1)

Branky Kamýku: 34. V.
Krůta
SK Vysoký Chlumec – TJ
Vltavan Hříměždice 3:5
(0:2)
Branky: 50. a 82. W. Wolf,
82. J. Laštovička – 10., 30.,
60., 80. a 90. J. Kahoun
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice 6:4 (3:2)
Branky Hory: 5. a 44. (p) J.
Krůta, 11. V. Čanda, 52. F.
Kakeš, 69. M. Koudelka, 89.
M. Turek

12. kolo IV. třídy
skupina A
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Slavoj Obecnice 1:2p (0:0)
Branky Kamýku B: 61. T.
Horký

12. kolo IV. třídy
skupina B
FC Kňovice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 1:3 (0:0)
Branky: 82. J. Vodenka – 51.
J. Rataj, 86. Z. Sova, 90. J.
Švagr
TJ Sokol Kosova Hora B –
SK Klučenice 3:7 (2:2)
Branky: 15. T. Nosek, 35.
L. Marhefka, 82. F. Endrst
– 20. a 79. M. Zápotočný,
41. a 76. O. Vlna, 53. a 85. J.
Skála, 62. J. Pecka

Okresní přebor
25. kolo –
Benešov
Vrchotovy Janovice –
Pravonín A 0:2 (0:1)
David Štverák

Odplata za áčko se
Tatranu vydařila
TJ Tatran
Sedlčany B – MFK
Dobříš B 4:0 (1:0)
Derby zápas byl pikantní hned ze dvou důvodů.
Před týdnem schytalo
v souboji áček sedlčanské
mužstvo debakl 0:4, což
chtělo béčko napravit
a pak se hrálo o druhé
místo v tabulce, když před
zápasem ztráceli domácí
na rivala jenom bod.
V 18. minutě vysunul
Krůta napravo Lípu, který
ale jen vyprášil rukavice
gólmana Šedivého a odražený míč Senft poslal vedle. Ve 24. minutě po faulu
na Krůtu kopal z 18 metrů
přímý kop Lípa, ale proti
technické střele se opět
předvedl Šedivý. Pak se
do děje zápasu výrazně
vložil zkušený hostující
středopolař Kuchař a během tří minut se vyfauloval na Jakubu Čejdovi.
Od 31. minuty tak hráli
hosté v deseti. Ve 42. minutě se pěkně středem
uvolnil Valenta, předal
na Krůtu, který po zasekávačce treﬁl brankáře
a s dorážkou neuspěl ani
Špaček. O minutu později
si neodpustil kritiku roz-

hodčího Šedivý a daroval
tak domácím nepřímý kop
ve vápně 15 metrů od brány. Po přiťuknutí vystřelil
tvrdě kolem zdi Senft, gólman míč neudržel a Valenta pohotově dorazil do sítě
– 1:0. Na konci půle se tak
Tatran zaslouženě dostal
do vedení, i když mu svou
nedisciplinovaností pomohli hostující hráči.
Druhá půle už byla
plně v režii domácích
barev. Výrazně pomohla
plná lavička, ze které se
postupně dostali na hřiště
i tři dorostenci, kteří poslední čtvrtinu zápasu obsadili skoro celou záložní
řadu a vůbec se neztratili,
spíše naopak. Ve 48. minutě treﬁl Lípa padáčkem
břevno a dorážející Jakub
Čejda nebyl dostatečně
důrazný. V 50. minutě už
gólově zahřmělo a stálo to
za to. Lukáš Matoušek rozjel akci na pravé straně,
Lípa přihrávkou trochu
vyhnal do strany Špačka,
ten posunul zase na Lukáše Matouška, který křižnou bombou z 18 metrů
přes celou bránu vymetl
pravou šibenici – 2:0. V 59.
minutě vystřelil tvrdě z 20
metrů Podlipský, Šedivý

vyrazil před sebe a Valenta byl opět na správném
místě a nezaváhal – 3:0.
V 75. minutě našel Matoušek za obranou Špačka, který treﬁl tvrdě pod
břevno – 4:0. Potupného
bůra mohl Tatran soupeři
nadělit v 82. minutě. Bláha
nahrál Valentovi, který se
výborně zbavil obránce
a sám před brankářem
treﬁl jen bližší tyč. V 84.
minutě se mohli radovat
hosté. Po chybě na pravé
straně postupoval Pjaták
sám na Glogara, lehce posunul míč kolem něj a Bartůšek nakonec nadvakrát
vykopl z prázdné brány.
Trenér Tatranu B Vlastimil Zelenka: „Myslím,
že se nám odplata za áčko
podařila, ale gólů mohlo
být po krásných akcích
mnohem více. Pokud příští
týden získáme v Prčici alespoň bod, skončíme za suverénem z Petrovic na výborném druhém místě!“
Sestava: Glogar – Podlipský, Pudil, Stibor, Hofman
(55. Bartůšek) – V. Lípa (60.
D. Čejda), J. Čejda (66. Bláha), Krůta (66. Kabíček),
Špaček – Senft (46. L. Matoušek), Valenta.
David Štverák
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Tatran v tabulce strmě padá dolů
SK Aritma Praha
– TJ Tatran
Sedlčany 1:0
(0:0)
PRAHA V sobotu 9. června

zajížděl Tatran ve 29. kole
fotbalové divize A směrem
ku Praze. S druhým týmem
tabulky držel na umělé trávě celý zápas krok, ale přesto po jedné povedené akci
domácích nezískal ani bod.

První poločas
moc vzruchu
nenabídl
Po týden staré prohře
v derby s Dobříší se Tatran
postavil Aritmě, která měla
už jisté druhé místo v tabulce. Tatran odjel k předposlednímu zápasu jarní
sezóny bez sedmi hráčů –
Vančáta, Pavla Lípy, Repetného, Krůty, Němce, Sirotka a Hofmana. Utkání začali

lépe hosté. Nejdříve v 8. minutě treﬁl zblízka Honza
Vystyd brankáře Jana
Starečka. Ve 12. minutě založil rychlou akci Michal
Kdolský, vysunul Václava
Lípu, ten na Petra Haase,
který přiťukl míč Michaelu
Dvořákovi a jeho tečovaná
střela těsně minula šibenici.
Na druhé straně se postavil
tentokrát do branky Tomáš
Glogar, který moc práce neměl. Na míč si sáhl až ve 22.
minutě. Pak se ozval opět
hostující celek, ale než stačil Petr Haas ohrozit brankáře Starečka, vzal mu šanci
skluzem jeden z bránících
hráčů. Ve 25. minutě zmařil
Glogar včasným vyběhnutím zakončení domácímu
útočníkovi. Po půlhodině
hry hledal z přímého kopu
Michal Kdolský spoluhráče, ale nikdo jeho přihrávku nezužitkoval. Do konce
prvního poločasu ještě za-

hrozil pražský celek několikrát, ale ani přečíslení tří
hráčů na jednoho, nebezpečná hlavička a standardní situace k brance nevedly.

Plejáda
neproměněných
šancí
Jak skončil první poločas, začal i ten druhý.
Velkou šancí domácích.
Tatran hrozbu ale odvrátil. Ve 48. minutě vypálil
Tomáš Senft na brankáře
Starečka, ale jeho projektil
zamířil nad bránu. Tomáš
se zanedlouho opět dostal
do slušné příležitosti, ale
tu mu zmařil domácí bek.
V 55. minutě kopal těsně
před vápnem přímý kop
Michal Kdolský, svojí ranou však orazítkoval jen
zeď. V 64. minutě podběhl
Stareček míč po rohovém
kopu, číhající a připravený
Honza Vystyd poslal balon

ze dvou metrů hlavou nad.
V 71. minutě opět chyboval
domácí brankář, který treﬁl
při odkopu Michaela Dvořáka. Toho brankářův kiks
tak překvapil, že odkrytou
branku nakonec netreﬁl.
Bohužel za pár minut se
Aritmě podařilo skórovat.
Po rychlém protiútoku Marin Glasnovič prostřelil Glogara – 1:0. Rozradostnělých
devadesát diváků mohl
zchladit vyrovnávající trefou Petr Haas, ale překonaného Starečka zastoupil
na brankové čáře jeho spoluhráč a míč uklidil do bezpečí. Když se ani Luboš
Soldát ke konci neprosadil,
utkání skončilo hubenou
jednobrankovou výhrou
domácího celku.

Ohlas k utkání
Tomáš Senft: „Podle
mě jsme prvních dvacet
minut byli jasně lepší a vy-

pracovali jsme si pár šancí.
Bohužel nebyla na Pepka
(Petra Haase) písknutá
jasná penalta. V závěru
prvního poločasu jsme
mohli inkasovat, ale Glogi nás podržel. Celý druhý
poločas jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme dostali gól z rychlého brejku.
Na soupeře jsme dál tlačili
a tvořili si šance jak ze hry,
tak ze standardních situací.
Bohužel bez úspěchu.“
Sestava: Glogar, Kdolský, Vystyd, Brotánek, Hájek, V. Lípa, Kvěch, Dvořák, Soldát, Senft, Haas,
na střídání byli připraveni
Podlipský a Špaček.
Tatran je v tabulce
na devátém místě se 44
body a skóre 51:59. Poslední utkání soutěže v 30. kole
sehraje Tatran nezvykle už
v pátek 15. června od 18
hodin doma proti Březové.
David Štverák

Brdská liga má nové kalibrované terče
RA D Í Č / K Ř EČOV I C E Ř ev
hasičských mašin se na radíčském závodišti mísil
s hlasitým smíchem závodníků. Hasičská soutěž
Brdská liga odstartovala
dvoudenním soutěžním
maratonem. V sobotu přijelo závodit třicet čtyři týmů,
v neděli dorazily ještě dva
navíc. Po prvním dni, kdy
soutěž hostila Radíč, převzaly v neděli otěže Křečovice.
„Počasí vyšlo na jedničku a padají výborné časy,“
říká s úsměvem jeden z pořadatelů za SDH Křečovice
David Hrdinka. Tento rok
v soutěži nastalo několik
změn. „Brdská liga udělala
nové terče. Dříve byly každý terč jiný a jinak citlivý.
Nyní jsou oba stejné a dobře zkalibrované. Proto se
staré rekordy smazaly a jak
u mužů, tak u žen se začaly
zapisovat úplně od začátku,“ vysvětluje Hrdinka.
Pořadatele překvapily především výborné výsledky
oproti minulým ročníkům.
„Na nových terčích začaly
padat neuvěřitelně dobré
časy. Musím říct, že kaž-

dý rok se soutěž posouvá
o stupínek výš,“ dodává
křečovický hasič.
V sobotním kole zvítězilo v mužské kategorii družstvo z Hlubyně. Ačkoliv se
smazaly staré rekordy, tito

hasiči hned původní rekord
Brdské ligy 14,18 s obnovili.
Za ženy získal první místo
tým z Líchov. Nedělní pořadí se promíchalo. Vedení
převzaly hasiči z Jesenice
a hasičky ze Skalice.

Dvoudenní závody bývají pro mnoho účastníků
náročné. „První den padaly
slušné časy, druhý den byla
ale na všech podle mě znát
únava a možná i opilost,“
říká hasička Markéta Valto-

vá (18), která běhá za Malé
Přílepy. Na všech bylo také
vidět nadšení pro hasičství.
„Rok od roku se týmy zlepšují jak v běhu, tak i ve vybavení,“ dodává Valtová.
Denisa Bartůňková
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Hlavně se soudit, dokud není
po volbách
Je to již evergreen. Ve volebním
roce se politici začnou chovat
jinak, jsou méně hádaví a méně
se napadají, snaží se více komunikovat s voliči, ba i k médiím se
chovají pozitivně. Z rozpočtových rezerv a různých výdajových kapitol se narychlo uvolňují peníze na opravu chodníků,
nová dětská hřiště, na mnoha
místech v průběhu léta nastává
čilý stavební ruch. V září se pak
střihají pásky a politici se na nás
usmívají z radničních zpravodajů, tu jak familiárně klábosí se
seniory před nově zatepleným
domovem důchodců, jinde jak
spokojeně vykračují po novém
chodníku za doprovodu stavbyvedoucího, úředníků a další nezbytné stafáže a ti nejbrutálnější
se nechávají fotit s vlastními dětmi, třeba rádoby ve sportovním
duchu na nové cyklostezce. Co
na tom, že se zapomenou přezout, mají na sobě sice cyklistickou helmu, ale zapomněli,
že v lakýrkách se těžko pohání šlapky.
Ve volbách se počítá každý

hlas, žádný volič není špatný.
Zaujmout a přesvědčit své
spoluobčany o tom, že právě
já jsem ten nejlepší, kdo bude
spravovat městský majetek, či
kdo bude rozdávat obecní dotace místním spolkům, se snaží
napříč politickým spektrem každý, kdo chce být znovu zvolen.
Je to logické, ale je v tom i určitá
míra pokrytectví a populismu.
To už k politice patří.
V některých obcích a městech se bohužel před volbami
objeví nějaký problém, který vyústí v soudní či úřední
přezkum. A to je velká nepříjemnost. Co kdyby se náhodou
stalo, že pár týdnů před volbami se ukáže, že úřadující starosta, rada či zastupitelstvo jednalo protizákonně. Co kdyby
došlo na to, že z obecního rozpočtu se bude muset hradit třeba náhrada ušlého zisku bývalému zaměstnanci, odškodnění
za způsobenou škodu nebo jen
pokuta a úřední náklady. A proto se mnozí politici snaží soudit
za každou cenu tak dlouho, až
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bude po volbách. Hlavně neprohrát před volbami. Zkrátka
pořád opakovat, že spor není
u konce, že se stále město či
obec brání a že si věří, že uspěje. Nic nekončí, odvoláme se!
Co na tom, že spor je od počátku beznadějný, co na tom,
že několik instancí již rozhodlo
ve prospěch protistrany, hlavně
mlčet a tvářit se neohroženě.
Když to dobře dopadne, politik tyto soudy přežije a bude
zvolen na další období. V tom
případě pak probíhající soud
klidně ukončí smírem a mimosoudním vyrovnáním, voliči
to do příště zapomenou nebo
odpustí. Anebo se kauza zamete nějak jinak. Pokud politik
zvolen do dalšího období není,
tak může být taky v klidu. Už
to není jeho problém, zdědí ho
jeho nástupce a bude ho muset
řešit. A pokud obec deﬁnitivně
prohraje, bude bývalý vládnoucí politik z opozičních řad jako
první křičet. Taková je prostě
politika. Mysleme na to, volby
se blíží.
Tomáš Vašíček

(Ne)Chci v Hoře
Karlák
Sedím v Praze na Karlově náměstí, užívám si
sluníčko, ale okolí se zcela ignorovat nedá. Je
to tu opravdu rozmanité. Ne jen ta multikulturalita, se kterou se v Praze snad už počítá,
i když prý pořád v menší míře, než je tomu
v jiných světových metropolích.
Rozmanitost je tu v daleko širším slova
smyslu. Vzorná mladá rodinka s malými dětmi sedí jen nedaleko od opilce řvoucího, že
zpívá rád. Skupinka od pohledu inteligentních
vysokoškolaček se ubytovává na trávníku jen
kousíček od místa, kde bylo před malou chvílí
pomalu divadelní představení.
Žena, připravující se na opalování, něco
energicky vysvětlovala muži s batohem na zádech a rukama založenýma na prsou, který
stál naproti ní. Po chvilce mu dala pusu. Alespoň mi to tak na tu dálku připadalo… Následně
se intenzita jejího projevu stupňovala. Skončilo to jejím energickým sražením muže k zemi.
Zvedl se a odešel. Ne však na dlouho. Po chvíli ho vidím stát opodál. Chvíli jen pozoroval,
pak se přiblížil. A to neměl dělat. Vysloužil si
dávku kopanců a rozzuřený nepublikovatelný
slovník.
Abych to zkrátila: Uvítala bych, kdyby krásnohorské náměstí ožilo. Ale ruch aut a některé
výstupy ponecháme Praze. Asi je líp „skousne“…
Olga Trachtová Hadáčková

KO M E N TÁ Ř

Názory. A který je ten správný?
Už přibližně půl roku se vypravuji, že pošlu do redakce
Sedlčanského kraje příspěvek, ve kterém poděkuji
za zajímavé články. Zvláště
ráda čtu úvahy Vladimíra
Roškota. Přiznám se, že když
noviny koupím, okamžitě
se podívám na poslední
stránku a pokud tam je článek od výše jmenovaného
autora, těším se, až si sednu
doma ke kávě a přečtu si ho.
Mám pocit, že mi zcela mluví
z duše a že bych svůj názor
nedovedla formulovat lépe.
Vladimíra Roškota už
léta znám – chodíme spolu
do smíšeného pěveckého
sboru Záboj. Vážím si ho
jako člověka vzdělaného
a přemýšlivého. Jako bývalý
učitel je vyzbrojen bravurní
češtinou, ačkoliv prý učil
převážně matematiku. Přes
svůj zdravotní handicap
i věk má smysl pro vlídný
humor a velmi dobře dokáže

formulovat svoje myšlenky.
V některém dubnovém
čísle jsem si přečetla článek od Marie Kovalové,
ve kterém mimo jiné vyčítá
Vladimíru Roškotovi, že se
nekriticky přiklání k Západu.
Dle mého názoru, a letitých
zkušeností, je jistě pravdou,
že na tzv. Západě určitě není
všechno růžové a hodně
věcí se mi nelíbí, ale kdybych si měla vybrat, kde by
měly žít moje děti a vnoučata, tak určitě ne v Rusku,
Číně nebo podobných zemích, ale volila bych vyspělé západní nebo severské
země, kde lze žít svobodně.
Možná by si měla podobnou
otázku položit i Marie Kovalová a velmi by mne zajímala
její upřímná odpověď.
Pokud se týče toho, že
pisatel si prý vymýšlí lži
na našeho prezidenta, myslím si, že to není pravda a ani
to vlastně není třeba, pro-

tože on se dokáže dehonestovat sám za sekundování
svých hradních ochránců.
Jako příklad uvádím jeho
záměrnou lež o novičoku,
údajný článek od Ferdinanda Peroutky, který nikdo
jiný nikdy neviděl ani nečetl,
jeho výrok o tom, že se jel
do Číny učit, jak stabilizovat
naši společnost podle čínského vzoru apod. Často si
vzpomínám na událost před
devatenácti roky, když jsem
byla na návštěvě u známých
v Kanadě. Byli jsme na výletě v národním parku Banff
a tam jsme se zastavili u jezera. Místní se nás ptali, odkud
jsme a když jsme řekli, že
z Československa, okamžitě
nadšeně říkali Havel a také
Hašek a Jágr. Byla jsem moc
pyšná, že i obyčejní lidé v obrovské Kanadě znají někoho
z naší malé zemičky. Nevím,
a ani se neodvažuji pomyslet
na to, koho a zda vůbec by

dnes někoho od nás jmenovali. Musím říci, že ani já
bych se asi s našimi posledními dvěma prezidenty nikde moc nechlubila.
Vím, že každý člověk
může mít jiný názor, a díkybohu za to, že je to dnes
samozřejmostí. Velmi dobře
pamatuji dobu, kdy tomu
tak nebylo a opravdu bych
nechtěla, aby se ta doba někdy vrátila. Svoboda není
vůbec lehká a tak chápu,
že jsou tací, kteří rádi vzpomínají na časy, kdy za nás
všechno bylo předem rozhodnuto a nemuselo se nad
ničím moc přemýšlet. Někomu se po tom může stýskat,
ale pokud se soudný člověk
podívá, jak se třeba změnil
vzhled obcí a měst za posledních třicet let, jen slepý nebo
ten, kdo to vidět nechce, by
rozdíl neviděl. Nejmarkantnější je to například při přejezdu hranice do Rakouska,

Německa nebo Švýcarska.
Dnes není vidět téměř žádný rozdíl. Zkuste přejet
hranici na Ukrajinu, do Bulharska nebo do Ruska. Nesrovnatelné!
Vůbec nechci napadat někoho, kdo má jiný názor, ale
jsem přesvědčená, že někdy
by člověk mlčet neměl. Mělo
by se však vždy argumentovat slušnou formou a pokud
možno bez emocí a podpásových výpadů.
Přála bych si, aby Vladimír Roškot nepřestal
publikovat v Sedlčanském
kraji svoje úvahy a vůbec
mi nebude vadit, když mu
někdo bude oponovat. Člověk má alespoň o čem přemýšlet a mohu říci, že mám
velkou radost, když vidím,
že se hodně mladých lidí
o dění u nás a ve světě zajímá a že jim nejsou tyhle
věci lhostejné.
Marie Křížová
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Přišli slušní lidé se
skromným přáním

Těžký život obrozenců

Na mnoha místech naší republiky se v úterý 5. června navečer sešlo spontánně poměrně mnoho lidí,
přestože pozvání šlo snad
jen po internetu. A tam
bylo možné přidat v rámci
akce Milion chvilek pro demokracii svůj souhlas a potom již jsem ani na náměstí
nemusel jít. Když jsem tam
přesto přišel a chtěl podepsat pěknou petici, ale
zmínil jsem svůj kontakt
po internetu, již jsem byl
odmítnut. Poctivé jednání.
Ve větších městech nejen četli petici, ale přidali
se pár slovy i někteří politici. Šel jsem přes náměstí
ještě za jiným cílem a za tu
chvíli jsem postřehl, že
někdo diskutuje, někdo
přijde, podepíše a odejde,
jiní teprve přicházeli. Připadalo mi, že v poměrně
pasivních Sedlčanech se
muselo zvednout od ně-

jakého toho seriálu relativně mnoho občanů. A to
jich na internetu už bylo
v Sedlčanech vedeno asi
270. A ti přítomní – všichni
ohromně slušní lidé, s výrazem zamyšlených a nespokojených, lidé zjevně
poctivě se živící, čestně
jednající, se schopností
také pomáhat potřebným
a postiženým... Nebyly
slyšet nadávky, ani žádné
sprosté výroky. Jednoduše
řečeno lidé slušní a právě
proto se skromným přáním mít slušného premiéra. S názorem, že ta chystaná vláda nebude dobrá.
Po přečtení petice byl silný, dlouhý potlesk.
Nyní máme paradoxně
dva premiéry. Jednoho
premiéra jednobarevné
vlády ANO v demisi, ale
už také právě týden druhého jmenovaného premiéra vlády koaliční (ANO,

ČSSD, podpora komunistů
i SPD). A je to stále jeden
člověk. Jen je tady ještě to
referendum ČSSD. Ono dopadne, řekl prezident, proč
to zdržovat. Ono se to už
tedy sakramentsky zdrželo. Premiérovi prý hrozí až
deset let. Že by řídil vládu
někde za katrem...?
Na demonstracích se takový stav nelíbí zástupcům
těch voličů, kteří takového
premiéra nechtěli. Z voličů, kteří volili, jej vlastně
nechtělo přes 70 %. Ze
všech oprávněných voličů asi 82 %. Pan prezident
si zase asi říká svým laskavým tónem, že „mohou
leda držet hubu“. Přitom
na setkání devíti prezidentů střední a východní Evropy ji drží. Poslal tam totiž
slabého předsedu sněmovny, který tam může jednat
tak o počasí.
Vladimír Roškot

Onehdy jsem poslouchal
rozhlasový pořad věnovaný výuce cizích jazyků.
Moderátorka s odborníky
rozebírala jednotlivé metody
a doporučení. Pak nadešel
čas pro dotazy posluchačů.
Šest volajících a průběh jako
přes kopírák. Nikdo neměl
žádnou otázku, ale chtěl sdělit národu svůj názor. Že cizí
jazyky ano, ale především
přece jazyk mateřský. Že ta
naše čeština je tak krásná
a sladká. Že ji kdekdo przní.
A u každého závěrem nezbytná vzpomínka na paní
učitelku, která kdysi v dětské
duši zapálila ten plamen, jenž
u všech volajících vydržel
planout i po šedesátce, neb
mladší nikdo z nich nebyl.
Uvědomil jsem si, jak těžký život tito lidé mají, když
češtinu berou tak smrtelně
vážně. Jsou obklopeni lidmi, kteří hovoří i píšou dosti
ležérně. Když se běžný Čech
pustí do vznešených frází,
většinou to nezvládne a výsledek je spíše trapný. Naše
slovní zásoba je v porovnání
s národními obrozenci chuďoučká, u mladé generace

navíc okořeněná množstvím
anglikanismů, které národomilcům rvou srdce na kusy.
Ale podobná pnutí nezatěžují jen naší kotlinku. Jestli
se někdy pustíte do čínštiny,
brzy zjistíte, že to je učení
na celý život. Protože Číňané
své písmo a jazyk nemění
tisíce let a každá nová generace je nucena celé toto dědictví přebírat. Staří Číňané
neuznávají zjednodušené
znaky, byť místo čtrnácti
tahů jich uděláte třeba jen
šest. Není to pořádná poctivá
čínština.
Buďme trochu nad věcí.
Když někdo pracuje ve světě počítačů nebo marketingu,
nebude se holt vyjadřovat
jako František Hrubín. Mladí nám do češtiny zatáhnou
spoustu slov z angličtiny a je
to tak naprosto v pořádku.
Děje se to ve všech jazycích
díky internetu a globálnímu propojení společnosti.
A když se někdo jazykově
indisponovaný dopustí nějaké té hrubky, zkusme mu to
odpustit. Na světě jsou větší
zla, než „aby jsme“.
Bohumil Voháňka

FEJETON

Dělaj boty člověka?
Mám dvě děti, spoustu věcí
se snažím neřešit, zato je
jedna věc, kterou dle manžela i některých kamarádek
řeším až moc. Boty! Když
jsem synovi pořizovala první botičky, snažila jsem se
na internetu vyhledat informace, jak by měly vypadat.
Názory odborníků se lišily,
avšak v něčem se většina
ortopedů a fyzioterapeutů
shodovala – ohebné, prostorné v přední časti, bez
podpory klenby a s dostatečným, ale zase ne moc
velkým, nadměrkem. Jaké
bylo mé zděšení, když jsem
zjistila, že drtivá většina
dětských bot v obchodech

není ani ohebná, natož aby
měla vepředu dostatečné
místo pro prsty. Některé
byly dokonce s podpatkem,
který zcela mění náklon
a těžiště těla, je tedy zcela
nevhodný. Syn však boty
potřeboval a tak jsme si jedny tvrdé odnesli domů. Chodil v nich trošku jako robot,
proto mi to nedalo a začala
jsem se o zdravé obouvání
dětí zajímat více.
A tak jsem se pomalu
dostala k barefoot – bosým
botám evokujícím chůzi
naboso, se širokou špičkou,
bez podpatku a podpory klenby, s rovnou měkkou podrážkou ohebnou

ve všech směrech. Bota
musí padnout a kopírovat
tvar nohy, nesmí být malá
nebo na noze plandat.
Noha pak může pracovat,
cítí nerovnosti terénu a svaly se posilují. Pokud nosí
dítě malé a úzké boty, dochází k deformitám – vbočenému palci, poklesu klenby a otlakům prstů. Svaly
a klouby nemohou správně
pracovat, svaly nohy ochabují a je negativně ovlivněno celé držení těla. Protože
každá máma se snaží pro
své dítě dělat to, co považuje v danou chvíli za správné a nejlepší, rozhodla jsem
se jít cestou barefoot nebo

alespoň kompromisů (běžně dostupné boty s dobrou
špičkou a ohebností, nesplňující však stoprocentně
všechny zásady barefoot).
Dává mi to prostě smysl.
Domorodé národy chodí
bez bot a mají chodidla
svalnatá a v pořádku.
Někdy už si připadám
jako blázen, když synovi
každou chvilku obkresluji
a přeměřuji nohy, následně
pak po večerech na internetu hledám vhodné boty
s ideálními rozměry, jelikož
obchodů s barefoot obuví
zatím není mnoho. A protože tyto zásady platí nejen
v obouvání dětí, ale i dospě-
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lých, tak postupně nosím
do popelnice své staré špičaté boty a moje peněženka
pláče. Co si budeme povídat,
barefoot není úplně levná
záležitost, ačkoliv vyrobit
bosé boty je paradoxně mnohem levnější a snazší, než je
tomu u konfekční obuvi. Je
to módní záležitost. Snad
časem začne na tvar špičky
bot hledět více lidí, aby se
výrobcům vyplatilo rozjet
výrobu bosých bot ve velkém a mohli jít s cenou
dolů. Takže až mě potkáte
ve městě a budu koukat, co
máte na nohách, nedivte se
tomu, prosím…
Kateřina Neužilová

