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Tlumočení je
adrenalin
SEDLČANY Domovem se jí

stala pražská Letná. „Letná je vlastně takové malé
město ve velkém městě.
Připomíná mi rodné Sedlčany. Potkávám tu známé
tváře a jsou tu všude takové ty úplně normální malé
obchody. Třeba klasické železářství,“ vypráví o svém
současném bydlišti mladá
energická žena. Mluví uvolněně, srozumitelně, příjemně spisovně a velmi svižně.
Jednatřicetiletá Kateřina
Ešnerová je tlumočnice.
Vášnivá. A úspěšná. Tlumočení Hillary Clintonové při
prezidentské debatě s Donaldem Trumpem v éteru
Českého rozhlasu nebo
panelová diskuze s kvantovým fyzikem oceněným Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 je střípkem
v jejím bohatém a různorodém profesním portfoliu.
„Ráda se učím,“ říká sama
o sobě a na vysvětlenou dodává: „Chuť učit se novým

věcem je pro tlumočníka
nezbytná. Každé tlumočení
vyžaduje pečlivou přípravu
a dobrý tlumočník by také
měl znát své hranice.“
Kateřina Ešnerová své
hranice každopádně ráda
posouvá. Nově se stala
akreditovanou tlumočnicí institucí Evropské unie.
Přímo v Bruselu tak napomůže dostát právu každého člena Evropské komise
či parlamentu účastnit se
zasedání ve své mateřštině.

Od biologie
k jazykům
Studentka sedlčanského víceletého gymnázia
od počátku lnula spíše
k přírodním vědám. Ještě v posledním ročníku
si byla jistá, kam budou
směřovat její kroky – lákala ji biochemie a tomu
přizpůsobila i maturitní
obory. „Maturovala jsem
ještě z biologie a chemie,
Pokračování na straně 10
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Fotbalové celebrity skončily v kašně

Kašna na petrovickém náměstí patřila v sobotu úspěšnému místnímu fotbalovému družstvu.

PETROVICE V sobotním od-

poledni 16. června se místní náměstí začalo barvit
do modrobíla. Scházeli se
zde lidé v tričkách v barvě
místního fotbalového klubu i fotbalových dresech.
Fanoušci, rodinní příslušníci i bývalí hráči vyhlíželi
autobus, který vezl fotbalisty SK Petrovice ze zápasu v Dobříši, kde vyhráli
0:3. Petrovičtí fotbaloví mistři postupují po jedenácti
letech do 1. A třídy.
Po čtvrté hodině od-

poledne žlutý autobus
dorazil a odvezl fotbalisty
na hřiště, kde na ně čekal
slavnostně ozdobený trak-

tor s valníkem. Za pískotu,
ovací a potlesku přihlížejících je provezl obcí, aby
Pokračování na straně 14

Parkoviště v centru čekají změny
SEDLČANY Rada měst a
schválila minulou středu
nové nařízení o způsobu
parkování v centru města.
Dojde k několika změnám.
Nařízením se upravuje

počet placených parkovišť.
Ruší se placené parkoviště
v ulici 28. října před lékárnou, kde budou řidiči potřebovat pouze parkovací
hodiny na třicetiminutové

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

bezplatné stání. Placené
parkoviště v Tyršově ulici
pod nemocnicí bude zrušeno, neboť se nachází
na soukromém pozemku,
kde začnou od července
přípravné práce k výstavbě budov investora Radima Passera. Provizorní
parkoviště u sokolovny zůstane bez poplatku.
P l a c e n é p a r kov i š t ě
na náměstí T.G.M. bude
i nadále fungovat ve stejném režimu, čili za poplatek
10 korun na hodinu od pondělí do pátku v době od 7
do 18 hodin a v sobotu od 7
do 12 hodin, pokud řidiči
Pokračování na straně 2
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Parkoviště v centru
čekají změny
Dokončení ze strany 1

využijí mincovní automaty.
Stejně zůstává zpoplatněno
parkování po obou stranách Sedlecké ulice před
kostelem svatého Martina
a před farou. Tam přibude
ještě jeden parkovací automat, aby řidiči nemuseli
zbytečně přecházet rušnou
ulici.
Od 1. července mohou

řidiči kromě hotovostní
platby v parkovacích automatech také využít platbu
přes SMS. Poplatek za parkování zaplacený prostřednictvím SMS bude
stát 13 korun na hodinu,
neboť mobilní operátor
si připočte k základní desetikorunové sazbě marži
ve výši tří korun.
Jindra Votrubová

Před lékárnou se nově za parkování nebude platit.

Dobrovolní
a profesionální hasiči
spolupracují při zásazích
SEDLČANY „Výjezdová po-

žární jednotka dobrovolných hasičů pod vedením
Milana Šeráka absolvovala
letos sedmnáct výjezdů,“ informoval sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.
Sedlčanští dobrovolní hasiči tvoří zálohovou jednotku pro zdejší profesionální
hasiče.
Pokud vyjedou profesionální hasiči k zásahu,
operační důstojník povolá
dobrovolné hasiče, kteří
právě mají službu, aby byli
k dispozici přímo na základně. „V letošním roce
vyjeli už třikrát v době, kdy
profesionální hasiči byli
na výjezdu u jiného zásahu,“ uvedl místostarosta
Hölzel. Dobrovolní hasiči
mají oprávnění zasahovat
i při dopravních nehodách, při požárech nebo
škodách způsobených
bouřkami či při jiných živelních katastrofách.
„Dobrovolní hasiči dosud
používají k výjezdům starou
Tatru z osmdesátých let, kte-

rá již není v dobrém technickém stavu. Proto jsme zažádali o dotaci na pořízení
nového cisternového vozidla, ale letos jsme neuspěli.
Doufáme, že nám bude přidělena v příštím roce. Při
zhruba čtyřiceti výjezdech
ročně je nová cisterna nutností,“ podotýká Hölzel. Pořízení cisternového vozidla
bude stát kolem šesti milionů korun, z nichž zhruba
dva miliony zaplatí město,
2,5 milionu bude činit dotace a zbytek pokryje grant
krajského úřadu.
„Velitelem sedlčanské
stanice Hasičského záchranného sboru je Petr
Hron. Profesionální hasiči
se kromě své hlavní činnosti také zabývají preventivní
prací. Mimo jiné kontrolují,
jaká je dostupnost rozměrných hasičských vozidel
na sedlčanských sídlištích.
Na základě zjištěných nedostatků pak město přizpůsobuje dopravní značení nebo
provádí stavební úpravy,“
uvedl místostarosta.
-jv-
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Kontaktní místo farní charity je
otevřeno všem potřebným
SEDLČANY Útulná kancelář
neboli kontaktní místo, které
více než před rokem zřídila Farní charita Starý Knín
v budově ﬁrmy NES-elektro
proti Mele za Pasáží 7, přivítá
všechny, kteří hledají radu,
pomoc či jen dobré slovo,
jež by jim pomohlo orientovat se v jejich obtížné životní
situaci. V kanceláři je přijme
sociální pracovnice Veronika
Hronová.
Dnešní doba preferuje
výkon. Základní předpoklady běžného života, jako
je střecha nad hlavou, jídlo
a ošacení, jsou pro mnoho
lidí naprostou samozřejmostí, avšak proděravělá sociální
síť často nestačí zachytit ty,
kteří se z nějakého důvodu
octli v těžké životní situaci
a přestali plnit normy stanovené společenskými výkonnostními tabulkami. Bývají
to i matky malých dětí, které
sice daly státu budoucí pracovníky, ale samy přitom nejedenkrát ztratily životní sílu,
sebedůvěru či práci. Často
strádá i duše. Mnoho lidí
se potýká s potížemi v partnerských vztazích. Rodiče
si někdy nevědí rady, jak
pomoci svému dítěti, jež se
vzpírá autoritám a uchyluje
se k drogám či násilí. Starší
opuštění lidé, kteří už nestačí
tempu doby, občas sklouznou do depresí zapříčiněných samotou. Těm všem je
schopen podat pomocnou
ruku tým, v němž působí so-

ciální pracovnice, speciální
pedagog pro děti mladšího
školního věku, speciální pedagog pro starší děti a psycholog, jejichž služby zprostředkovává koordinátorka
kontaktního místa zdarma.
Koordinátorka aktivit
kontaktního místa v Sedlčanech Veronika Hronová
pracuje v sociální sféře už
dvacet let. V současnosti
řídí dvouletý projekt ﬁnancovaný z Evropských fondů
a z rozpočtu Ministerstva
práce a sociálních věcí.
Do projektu s dlouhým
názvem Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům
malých dětí uspět na trhu
práce se od dubna loňského roku zapojilo ve čtyřech
skupinkách 27 maminek
ze Sedlčanska a Voticka.
Lektoři projektu pomáhají
ženám, které strávily delší
dobu na rodičovské dovolené, a matkám v obtížné
sociální situaci, získat nebo
posílit dovednosti, jež jim
mohou při vstupních pohovorech usnadnit pozici
na trhu práce. Jedná se například o zlepšení komunikačních dovedností nebo
umění sebeprezentace. „Setkávání s odbornými lektory
se konají u nás v kanceláři
jednou za týden a v této době
či v průběhu jiných aktivit,
které zajišťujeme, můžeme
zařídit i hlídání dětí, pokud
o takovou službu maminky
stojí. Každá skupina se sejde

zhruba šestkrát,“ říká Hronová. Koordinátorka také
připomíná, že v rámci projektu mohou účastnice získat zaměstnání s dotovanou
mzdou včetně odvodů. Hodně však také záleží na osobní sebekázni uchazeček a jejich motivaci pracovat.
Socializačními aktivitami
se zabývá další projekt s pracovním názvem Rodina, který je určen rodinám s dětmi,
v nichž se vyskytnou vztahové či výchovné potíže. „Domnívám se, že jimi trpí hlavně starší děti a jejich počet
narůstá. Bohužel chybí dětský
psychiatr, který by v některých případech mohl výrazně
pomoci při jejich řešení,“ poznamenává koordinátorka.
Zájemcům všech věkových kategorií poskytují
sociální pracovnice sedlčanského kontaktního místa
také sociální poradenství.
Koordinátorka Veronika Hronová je všem stávajícím i potenciálním klientům k dispozici obvykle každý pracovní
den. „Přidaná hodnota našich
projektových aktivit je i to, že
se maminky setkávají také
mimo plánované schůzky
a předají si kontakty nebo
doporučení na volná pracovní místa. Vedu je k tomu, aby
se navzájem podporovaly. Já
sama se každý den ve své práci ubezpečuji, že i když není
možné změnit systém, můžeme dělat malé dobré věci,“
říká Veronika Hronová. -jv-

Do října je plánována postupná oprava silnice I/18 mezi Vojkovem a Sedlčany. Provoz v místech aktuálně opravovaných úseků je řízen semafory. Řidiči musí počítat na tomto úseku se zpožděním, které se
může protáhnout až na čtvrt hodiny. Foto: Jana Špačková
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Trestná činnost
na území města
stoupla
SEDLČANY Posledního za-

sedání sedlčanských radních se zúčastnil zástupce
obvodního oddělení Policie České republiky nadporučík Stanislav Pečený.
Informoval představitele
města jednak o personální
situaci na místní policejní
stanici a také o deliktech,
kterých se dopustili občané v Sedlčanech a v sedlčanském regionu.
„Tabulkový stav zaměstnanců je naplněn. Na oddělení slouží sedmnáct policistů, jeden z nich však bude
do konce září vypomáhat
na oddělení policie v Jílovém a v Jesenici u Prahy,
kde je policistů nedostatek“
uvedl místostarosta Miroslav Hölzel.
Za první půlrok letošního roku spáchali občané
Sedlčanska zhruba stejně
tolik trestných činů jako
vloni. Zákon porušili významnějším způsobem
v jednašedesáti případech.
V samotných Sedlčanech
se však bezpečnostní situace poněkud zhoršila, neboť trestných činů zaznamenali policisté padesát,
což je o třináct více než
za stejné období vloni.
„Z padesáti procent se
jednalo o majetkové delikty, jejichž počet od loňska

stoupl asi o deset procent.
Naopak počet násilných
trestných činů klesl z pěti
na tři. Těch se dopustili
drogově závislí pachatelé
na území Sedlčan,“ informoval Hölzel. Do statistiky
také patří trestné činy spáchané řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky v množství nad jedno
promile.
Pachatele se policistům
podařilo odhalit ve více
než 62 procentech případů. To je stejná míra objasněnosti jako vloni, navíc
podle slov místostarosty
je to nejlepší stav objasněnosti trestných činů
na okrese Příbram.
Policisté také v prvním
pololetí zaregistrovali 480
přestupků, jichž se dopustili občané sedlčanského
regionu. Na území samotného města Sedlčan jich
zaznamenali osmdesát, což
je oproti loňskému roku
o 23 více. V 397 případech
je policisté vyřešili blokovou pokutou. Potěšitelné
ovšem je, že celkový počet
přestupků klesl ve srovnání s loňskem o 135. „Většinou se jednalo o porušení
dopravních předpisů a dále
o přestupky proti občanskému soužití,“ uvedl místostarosta.
-jv-

V osadě Doublovičky u Jesenice silničáři 13.–15. června odfrézovali poškozený povrch hlavní silnice a
položili nový asfalt. Foto: František Vávra

Viktor Němec a František Hofman ze Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II. navštívili 15. června
Domov Sedlčany. Seniory seznámili s možnými riziky při kouření mimo vyhrazená místa, se správným
chováním při požáru a ochotně odpovídali na jejich dotazy.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DUBLOVICE Na silnici I/18

v katastru obce 12. června v ranních hodinách
nedodržela jednatřicetiletá motoristka bezpečnou
vzdálenost a přední částí
vozu Škoda Octavia narazila do zadní části peugeotu, jehož řidič byl nucen
brzdit z důvodu ohrožení
protijedoucím autem, které předjíždělo v místě, kde
je to zakázáno. Škoda byla
stanovena na 30 000 korun.
SEDLČANY Devatenácti-

letý šofér dostal 13. června navečer na mokré dlážděné vozovce na náměstí
T. G. M. při odbočování
smyk a přejel do levé poloviny silnice, kde narazil
do zaparkovaného vozu.
Vznikla škoda ve výši
40 000 korun.
SEDLČANY Neznámý zloděj vnikl v noci z 13. na 14.
června na pozemek rodinného domu, kde ho přilákala odemčená garáž, v níž
ukradl kufr s přímočarou

pilou a golfové hole. Majiteli objektu způsobil škodu
17 000 korun.
KRÁSNÁ HORA Lehkým
zraněním 20leté řidičky
skončila 14. června dopravní nehoda v katastru obce.
Žena po projetí zatáčky
s nákladním vozem dostala smyk, přejela na krajnici a sjela do silničního
příkopu, kde spodní částí
vozidla zachytila o pařez
stromu. Odtud se auto odrazilo na přilehlé pole, kde

se přetočilo přes střechu.
Motoristka uvedla, že jí
vběhla do jízdní dráhy lesní zvěř. Škoda byla vyčíslena na 80 000 korun.
DUBLOVICE V katastru obce došlo 17. června v noci ke střetu srny
a osobního vozidla. Usmrcené zvíře si převzal člen
mys l i ve c k é h o sp o l k u .
Na autě vznikla škoda
ve výši deseti tisíc korun.
Chvíli poté se stala obdobná nehoda v katastru Sedl-

čan. V tomto případě činila
škoda 25 000 korun.
CHVÁLOV Krátce před
polednem dne 17. června
zastavila policejní hlídka
u obce 30letého řidiče. Provedená dechová zkouška
u něj byla pozitivní s výsledkem 0,3 promile alkoholu. Muž u sebe neměl
řidičský průkaz.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Spící princezny a líní Honzové
museli zůstat doma
ČASTOBOŘ Učení v příro-

dě na Častoboři absolvují
kantoři sedlčanské 2. ZŠ
Propojení společně se
svými žáky vždy v závěru
školního roku od založení
školy – tedy již pětadvacet
let. Od roku 2005 učitelé
na stejném místě pořádají
i sportovní kurzy pro žáky
devátých tříd.
Také letošní sportovní
kurz organizoval Radovan Faktor společně s Jiřím Šibravou. Oba kantoři
ke spolupráci vždy zvou
dva instruktory a většinou
se jedná o bývalé žáky 2.
ZŠ Propojení, věnující se
sportu, nejvíce kanoistice
a cyklistice. Kurzy pro deváťáky jsou vždy naplněny zábavou, soutěžením
i napětím, jak všechno
dopadne. Není proto divu,
že ten letošní doprovázel
slogan, který prý vymyslel ředitel školy Jaroslav
Nádvorník: „Spící princezny a líní Honzové nechť
zůstanou doma“.

Učení v přírodě je
i pro prvňáky
„Letos jsme měli učení
v přírodě v první polovině
června nejdříve pro druhý
stupeň a potom pro stupeň
první,“ uvedl učitel Radovan Faktor. „Byly doby,
kdy jeden rok odjížděl
na Častoboř jako první druhý stupeň, další rok první,
a tak se to střídalo. Potom

ale zejména za deváťáky
začala o víkendech jezdit
spousta jejich kamarádů,
což narušovalo program
pobytu. Myslím si, že naprosto správně vedení školy rozhodlo, že první stupeň
bude jezdit až na víkendový pobyt, protože nehrozí
riziko tohoto typu.“ Radovan Faktor připomněl, že
program na Častoboři je
přizpůsobený věku žáků,
a že tradicí, patřící ke škole, je účast prvňáků. „Pro
učitelky je to velice náročné, ale zároveň je pro
nejmenší děti zdejší pobyt
velkým zážitkem,“ dodává
Radovan Faktor, jehož syn
Tadeáš shodou okolností

na druhém stupni se obvykle vztahuje k některé
z aktuálních situací a v minulosti to byly například

to děti bavilo a něco se
naučily, musí být učitelky
dobře připravené. Myslím
si, že se jim to daří, děti

ostatní žáky, kteří mají
další roky v základní škole
ještě před sebou,“ doplnil
Radovan Faktor. Deváťáci

olympijské hry. Letos byla
Častoboř biologická a stejně jako v posledních několika letech pro žáky 6.–8.
tříd připravovaly podkla-

program baví a letos také
každá třída dostala odměnu v podobě pokladu,“
říká o letošním programu
šesťáků až osmáků Radovan Faktor.

se proto mimo jiné věnovali základům vysokohorské turistiky, k nimž patří
zodpovědnost a umění
poradit si i ve složitějších
situacích. „Tato část kurzu
může přivést děti k lezení. Vím, že spousta z nich
začala na střední nebo
vysoké škole lézt na umělých stěnách, a také že se
začali vysokohorské turistice věnovat. Celý kurz je
koncipován tak, že se žáci
střídají na různých stanovištích. Na Častoboři máme
kánoe, takže absolvujeme
základy vodáckého výcviku, a nechybí ani střelba
ze vzduchovky. Na prvním
místě je bezpečnost, takže
všechno děláme tak trochu
vojensky podle jasných pokynů a pravidel,“ popisuje
dění ve sportovním kurzu na Častoboři Radovan
Faktor a dodává, že v něm
kromě vyjížděk na kole,
plavání a základní výuky
první pomoci nechybí ani
herní blok. V jeho rámci
se školáci mohou domluvit, co by chtěli hrát. Často
se věnují volejbalu, nohejbalu a softbalu.
Sportovním vyvrcholením celého kurzu pro žáky
je triatlonový závod, složený z plavání, cyklistiky
a běhu. Dlouholetou tradicí je, že deváťáci nastupují
proti učitelům ve fotbalových zápasech. V těchto
mačích mají kantoři zatím
výrazně aktivní bilanci.
David Myslikovjan

Deváťáci mají jiný
program

letos jako žák první třídy
na Častoboři také byl. Přijel nadšený z míst, která
důvěrně zná, protože oba
jeho rodiče jsou sportovci
a na Častoboř jezdí. Malé
i velké děti jsou tady ubytovány v chatkách a také
letos měl každý ročník
prvního stupně v programu dané téma, v jehož
duchu trávil čas. Téma

dy hlavně učitelky Štěpánka Kuthanová a Hana
Němečková. Všechno prý
měly výborně propracované. „Když se řekne učení
v přírodě, někdo si může
představit, že se děti chodí
hlavně koupat a tráví večery u táboráku. To k tomu
také patří, ale náplň pobytu je hlavně přizpůsobena
jednotlivým ročníkům. Aby

Je znát, že ve 2. ZŠ Propojení jsou kantoři hodně
akční, protože připravovat pro svoje nejstarší
žáky kurz plný sportovní
a branné aktivity není jenom tak. Deváťáci absolvují svoje učení v přírodě
jinak, než jejich mladší
spolužáci. Sami pořádají
pro svoje menší kamarády bobříka odvahy, a je to
vlastně jejich privilegium,
které žádné jiné třídy nemají. Bobřík je obvykle
doprovázen i příběhem,
na němž deváťáci pracují ještě před odjezdem
na Častoboř. Mají tak další
velkou motivaci, protože
pro některé z nich sport,
o který tady jinak ve velké
míře jde, není na prvním
místě. Deváťáci také mohou být déle u táboráku,
loučí se tady se svými
učiteli a mají i několik
dalších výsad. „Společně s Jiřím Šibravou jsme
,sporťáci‘ a pořádat sportovní kurzy jsme chtěli už
dávno. V červnu jsou už
deváťáci přijati na školy
a jejich přístup není vždy
takový, že by chtěli všechno vědět. Také proto jsme
pro ně chtěli připravit jinou náplň pobytu, než pro

Foto: Archiv 2. ZŠ Propojení

Přijmu

Nabízíme volná pracovní místa pro naši provozovnu

MECHANIKA
do autodílny
Tel.: 777 205 383

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 720 543 953.
181/18
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.
182/18
Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
183/18
Prodám stavební pozemek v Dublovicích, 550 Kč/m2. Tel.: 607 311 869. RK nevolat.
184/18

Prodám domácí vajíčka 3 Kč/ks. Tel.:
775 983 005.
185/18

Prodám motocykl Honda 125 XR,
r. v. 2003, 11 kW, cena 37 000 Kč. Tel.:
604 563 680.
186/18

Žena 60 let hledá přítele. Půjdeme
na kávu a na výlet? Tel.: 774 048 822. 187/18

Pronajmu RD 1+1, 74 m2, po rekonstrukci v obci Křečovice. Tel.: 602 433 142. 188/18
Prodám byt 3+kk v osobním vlastnictví o ploše 54 m2 ve 2. patře cihlového domu
v Sedlčanech. Tel.: 731 421 111.
189/18
Prodám Renault Megane Scenic

Strojírna Oříkov s. r. o.

- přípravář výroby
- obsluha CNC obráběcích strojů
- obsluha laseru
- zámečník, svářeč
Kontakt paní Krausová – tel.:736 623 971
Řádková inzerce: 15 Kč/řádek
1,6; 16 V, kombi, r. v. 2001, tažné zař., STK
4/2019, klima, slušný stav, 20 000 Kč. Tel.:
723 323 928.
190/18

CUKRÁRNA
nám. T. G. Masaryka 31, Sedlčany

Otevřeno denně: PO–SO 8–18, NE 10–18 hod.
káva Lavazza - dorty - chlebíčky - točená a kopečková
zmrzlina - poháry - koktejly - teplé a chlazené nápoje - víno
Velký výběr zboží, příjemné posezení, klimatizace
Těšíme se na vaši návštěvu
CUKRÁRNA CAFÉ MAX ČEKÁ JEN NA VÁS!

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

Tel.: 602 709 295

Farma Druhaz
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

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

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Hasiči staví na své historii, aktivní jsou ale i v současnosti
KLUČENICE V sobotu 23.
června od 12.30 hodin
oslaví místní sbor hasičů
130 let od svého založení.
Návštěvníci akce uvidí
u hasičské zbrojnice křest
zásahového vozidla, vyznamenání členů a ukázku činnosti historických
stříkaček, ale i profesionálních hasičů.
S D H K l u če n i c e by l
podle kroniky založen 9.
dubna 1888. Po krátkém
čase měl dvaadvacet členů, jejich velitelem byl Jan
Žák. O zakoupení stříkačky za 600 zlatých od pana
Smékala z Prahy se postaral tehdejší starosta obce
František Hynek. Prvním
cvičitelem sboru byl Václav Brož, sládek z Kamýku.
Jeho nástupcem František
Vošahlík, učitel z Těchniče. První veřejné cvičení,
při kterém byla posvěcena
stříkačka, se uskutečnilo
10. června 1889. Každoročně se konalo nejen cvičení,
ale také plesy nebo taneční zábavy. Požáry se zpočátku Klučenicím vyhýbaly, zásahy byly třeba pouze
v okolních lesích.
V červnu 1903 způsobila
škody bouřka. Požár stodoly u Žáků zpočátku nikdo
nezpozoroval. Shořel krov
stodoly, ale díky klučenickým a voltýřovským
hasičům bylo uchráněno
okolní stavení. Hned následující den museli místní
hasiči zasahovat na Ovčíně u Doubků, od nichž se
požár přenesl i na vedlejší

Rybářovo stavení. V roce
1914 zasáhla do činnosti
sboru mobilizace. Jeho
činnost za 1. světové války
prakticky ustala. Velká část
členů byla zmobilizována
a část z nich se domů už
nevrátila. V roce 1921 byl
starostou sboru zvolen
Jan Veselý. Během oslav
40. výročí založení sboru
v roce 1928 vznikl dramatický odbor, který měl šířit
vzdělání divadlem. V roce
1931 byly vykonány první
prohlídky komínů. V srpnu
1931 byl za účasti občanů
a mnoha hostů odhalen
pomník Svobody a padlých vojínů. O dva roky
později byla ještě přidána
bronzová deska. Náklady
ve výši téměř devět tisíc
korun uhradil dramatický
odbor hasičského sboru.
Další požár přišel až v polovině května 1934. Vznikl
pravděpodobně vylétnutím jisker z komína na doškovou střechu u Žáků.
Vítr oheň přenesl také
na sousední statek, dřevěné budovy, stoh v poli
i stromy v zahradách.
O měsíc později vznikl požár ve stodole statku u Sirových. Mimo jejich hospodářských stavení padly
požáru za oběť také hospodářské budovy u Holubů,
celé stavení i hospodářské
budovy Křesiny a obytné
stavení Hejhala. Požár byl
pravděpodobně úmyslně
založen. Škoda tehdy sahala až k půl milionu korun.
K prvnímu požáru se sje-

lo osmnáct a ke druhému
dvanáct hasičských sborů.
Jejich společným úsilím
se podařilo požár omezit
a postupně zdolat.
Po zmíněných požárech
bylo rozhodnuto o koupi
nové stříkačky. Byla pořízena v Táboře se 700 metry hadic za cenu 36 000
korun. Poprvé byla použita při požáru v roce 1935.
V následujících letech si
blížící se válečné nebezpečí vyžádalo také pořádání
branné výchovy obyvatelstva. V období okupace
pak byla činnost sboru
utlumena. Po válce zasahoval sbor pouze při lesních
požárech, v roce 1953 bylo
zakoupeno starší auto.
V souvislosti se stavbou Orlické přehrady byla
v roce 1958 postavena
nová požární zbrojnice.
Postupně se měnilo i vybavení. V roce 1964 získal
sbor skříňový automobil
Tatra 805, který sloužil až
do roku 1987. Po jeho vyřazení byl organizaci přidělen starší opravený CAS
16 na podvozku Praga V3S.
V roce 1993 byla přistavěna část hasičské zbrojnice
pro požární vozidla. Motorová stříkačka „márovka“
sloužila až do roku 1977,
kdy byla nahrazena starší
stříkačkou typu DS 16. Ještě před svým vyměněním
posloužila dvakrát v roce
1975. V červenci založily
děti požár u Koptišů ve stodole plné slámy, který se
přenesl také na vedlejší

stáje. Nebýt rychlého zásahu hasičů, ohroženy byly
i sousední budovy.
Neopatrnost při uzení masa způsobila požár
u Hlavatých v roce 1992.
Díky včasnému zásahu ha-

své poslání. V minulosti se
významně podíleli na organizaci kulturního a společenského života v obci,“
píše v kronice Věra Hlinomazová.
Také současní členové

Záchranářský člun byl vyzvednut za pomoci jeřábu.

sičů byl požár brzy uhašen
a nedošlo k jeho rozšíření.
V roce 2003 likvidoval SDH
kromě lesních požárů také
požár rekreační chaty. No
a v roce 2010 hořel další
rekreační dům.
„Z uvedeného historického přehledu je patrné, kolik
úsilí, potu a odvahy věnovali klučeničtí požárníci své
činnosti a jak obětavě plnili

SDH pokračují v záslužné
činnosti. Kromě pořádání dětského dne a dalších
akcí, a samozřejmě účasti
v různých soutěžích požárního sportu, jsou k vidění
při mnoha výjezdech. Ten
poslední mají za sebou nedávno: „Jedné noci ke konci května přišel v půlnočních hodinách na naší
stanici poplach o potápějící
se záchranné lodi v kempu
Loužek. Spolu s hasiči ze
Solenic jsme se spolupodíleli na jejím zajištění, aby nehrozilo potopení pod molo,
ke kterému byla upnutá. Zajistili jsme únik pohonných
hmot v blízkém okolí lodě.
Do dopoledních hodin jsme
zde hlídkovali. Z Prahy přijela jednotka profesionálních potápěčů. Ti se svými
vaky a s pomocí naší a SDH
Solenice člun vyzvedli. Remorker ho pak po vodě
dopravil k přehradní hrázi, kde byl vyzvednut jeřábem,“ uvedl k poslednímu
zásahu Oldřich Žirovnický.
Olga Trachtová
Hadáčková
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I cesta (vláčkem) může být
(turistický) cíl
SEDLČANSKO Pokud si
k cestování sedlčanskou lokálkou vyberete dopolední
spoj ve všední den, můžete si být jisti, že se vám

baveny, dítě obdrží vlastní veselou jízdenku. Jen
škoda, že ji na trase Olbramovice–Sedlčany nemá
kdo štípnout, protože jak

že ho v podchodu míjím
nějaký ten pátek, je jasné,
komu místní cestovatelé
fandí. Vyobrazené myši mě
naopak trochu děsí, a to

dostane komfortu, mít celý
nebo takřka celý vagonek
jen pro sebe – pokud nepočítám strojvůdce. Možná
vás napadne, že pokud jste
za jízdenku včetně zpáteční zaplatili 49 korun, je taková přeprava pro Správu
železniční dopravní cesty
(SŽDC) poněkud nákladnou záležitostí. „Na rozdíl
od poměrně vytíženého
ranního a odpoledního
spoje, využívaného školáky a pracujícími,“ jak mi
v Sedlčanech sdělí usměvavá výpravčí.
Luxus takřka prázdného
vlaku jedoucího po jednokolejce mezi Olbramovicemi a Sedlčany se nabízí
jako testovací jízda s malými dětmi. Necelá půlhodina
jízdy tam a půlhodina zpátky bez spolucestujících zajišťuje, že pokud vám dítko
vzhledem k jeho první jízdě vláčkem v životě bude
skákat po hlavě, nebude to
takřka nikoho rušit (protože kabina strojvedoucího
je od prostoru pro cestující oddělena). Navíc má
lokálka ještě další kouzlo
– je poněkud hlučná, takže
případný vřískot zanikne
ve skřípění vlakových kol.
České dráhy jsou navíc
pro malé cestovatele vy-

hlásá uniformní ženský
hlas ve vlaku: „Tento vlak
je bez obsluhy.“ Kde jízdenky zakoupit, je řečeno
také, ale v hlučnosti provozu to zaniká. Cestující,
kteří po trase přistupují
v počtu, jež lze lehce spočítat na prstech jedné ruky,
využívají k tomuto účelu
služeb strojvedoucího, případně modré samoobslužné výdejní skříně, k níž lze
přiložit i slevovou In Kartu.
Jak se říká: „Pokrok nezastavíš“.
Vláček do Sedlčan měl
sice malé zpoždění, způsobené čekáním na přípoj z Tábora, ale při cestě
zpátky do Olbramovic
na něj bude čekat rychlík
na Prahu, takže se to „vykrátí“. Pár minut k dobru
vůbec nevadilo, alespoň
jsme si mohli prohlédnout
výtvarné pokusy nezvaných umělců v podchodě
olbramovického nádraží.
Vedle celkem zdařilé kresby vlaku, kde se „umělec“
tematicky treﬁl, je vyobrazená zřejmě politická satira
„Doprava, doleva, vyjádři
se hned teď,“ k čemuž autor celkem vtipně využil
možnosti vylézt z podchodu dvěma směry. Z nápisu
„Slavia mistři“ a z toho,

nehledě na to, že postavička Mickeyho Mouse letos
slaví devadesátiny…

Vzhledem k nedávno
dokončené výstavbě 4. koridoru je budova olbramo-

a vkusně zapadá do okolního prostoru – například
skromný přístřešek ve Voračicích. Na jiných jako by
se čas zastavil, i když SŽDC
se do jejich údržby snaží
investovat. „Například letos
v lednu jsme ve Štětkovicích opravili střechy a komín za celkem 1,4 milionu
korun. V objektu se nachází nájemní byt a dopravní
kancelář, v současné chvíli
je ale budova bez využití,“
uvedl mluvčí SŽDC Marek
Illiaš. Střecha se sice leskne novotou, fasáda, okna
a zašlý nápis „Štětkovice“
však k posezení na jinak
vcelku malebném nádražíčku nelákají. Hůř vypadá
nádražní budova v Kosově
Hoře, ale pro tu se alespoň
našlo využití. V bývalé dopravní kanceláři a čekárně se v pondělí a v pátek
scházejí skauti.
Ani cílová stanice – nádraží Sedlčany nepůsobí
na cestující zrovna přívětivě. Stará okna, odlupující se fasáda, nekomfortní zázemí pro cestující…

Podle SŽDC mají o volné
prostory v opravených nádražních budovách zájem
státní úřady i města. Pro
budovy, které v době svojí
výstavby odpovídaly potřebám železnice, Správa
železniční dopravní cesty
nyní uplatnění prostě nenajde. V mnoha z nich už
není personál, ani technologie, proto je SŽDC často
nabízí k pronájmu. Možná
i to je možnost, jak do oken
opuštěných nádražních
budov na Sedlčance vrátit
muškáty.
Sedlčanská lokálka
není Posázavský Paciﬁk,
přesto má jízda motoráčkem po klikaté trati lemované lesy, poli, rybníky
a vesnicemi svoje kouzlo.
Napadá mě, že je škoda, že
se na ní v nabídce turistických možností v regionu
docela zapomíná. I cesta
(vláčkem) může být (turistický) cíl. A komu by to
bylo málo, trať neobklopují žádné protihlukové
stěny ani valy, během půl
hodiny si z dálky může

vického nádraží v novém
kabátě s moderním nástupištěm. Ostře tak kontrastuje s většinou zastávek,
kterými lokálka projíždí
na 16,7 kilometrů dlouhé
trase do Sedlčan. Některé z nich jsou na znamení
a mají podobu přístřešku,
který je pěkně opravený

„V roce 2024 plánujeme
velkou celkovou rekonstrukci výpravní budovy
v Sedlčanech,“ potvrdil
Marek Illiaš fakt, že současný stav budovy není
zrovna dobrou vizitkou.
Jenže opravit budovu je jedna věc, udělat
ji funkční a živou druhá.

prohlédnout hned několik
turistických cílů v regionu
– ať už je to zámek a kostel svatého Martina ve Vrchotových Janovicích, židovský hřbitov u Kosovy
Hory nebo věžička Červeného Hrádku. Má to prostě svoje kouzlo.
Jana Špačková

Aby v oknech zas
byly muškáty
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Kapela Relax rozdává radost z hudby deset let
REGION V září to bude deset let, co Pavel Janů ze
Sedlce-Prčice, Jiří Neužil
z Křemenice u Nechvalic
a Petra Litošová z Bezmíře u Vojkova začali hrát
společně jako kapela Relax. Nejen podle názvu
pohodové trio doplnil
časem Lukáš Kolář ze
Sedlce-Prčice, a protože

kapelník Pavel Janů, který si pochvaluje jak dobrou atmosféru a vztahy
v kapele, tak to, že si skupina takříkajíc nástrojově
sedla. Už to, že zakládající členové hrají v kapele
dodnes, je v současné
době, kdy jde všechno
rychlým tempem, tak trochu malý zázrak. Možná

hraje na trumpetu, zpěvačku Petru obvykle uvidíte na podiu s kytarou,
Anna Pflegerová hraje
na akordeon a keyboard
a Veronika Růzhová zpívá. Nástrojové obsazení
a multifunkčnost členů
dovoluje kapele široký
a různorodý repertoár,
zahrnující jak taneční,

opak, na plesech v posledních dvou, třech
letech lidí přibývá, a to
hlavně mladší generace.
„Z mého pohledu je to
velká výhra, když v kapele zpívá více členů.
Neumím si představit, že
v případě, kdy hrajeme
v pátek večer, v sobotu
odpoledne a pak ještě tře-

Kapela Relax – zleva Pavel Janů, Petra Litošová, Jiří Neužil, Lukáš Kolář

zájem někdy převyšuje
časové možnosti kapely, příležitostně zaskakují dvě mladá děvčata – Veronika Růzhová
z Doubloviček a Anna
Pflegerová z Libčic u Nechvalic, obě žačky sedlecko-prčické základní
umělecké školy.
Ačkoliv většinu z členů kapely hudba plně
neživí, provází je od malička a takřka každý den.
„Většina z nás je bývalými
žáky ať už Základní umělecké školy Sedlčany nebo
Základní umělecké školy
v Sedlci-Prčici, někteří
svoje zkušenosti předávají dál a učí. Anička ještě
studuje konzervatoř,“ říká

za to může i fakt, že Relax nehraje jen pro peníze. „Samozřejmě, zadarmo hrát nemůžeme, i my
jsme museli během těch
deseti let několikrát zvednout cenu, abychom byli
schopni pokrýt náklady
s hraním spojené, ať už
se týká cestovného nebo
pořízení nové techniky,“
přiznává Pavel Janů.

Lidé už zase
na plesy chodí
Kapelník hraje
n a t ro m b o n , b a s k ř í d lovku a zpívá, Jiří Neužil zpívá, má v rukou
obvykle akordeon nebo
stojí za varhanami, Lukáš Kolář kromě zpěvu

tak dechovou hudbu.
„Prakticky jsme schopni
zahrát cokoliv, snažíme
se repertoár přizpůsobit
jak dané akci, tak reakcím publika. To má často
různorodá přání. V nich
se odráží většinou to, co
zrovna hrají v rádiích
a je populární,“ vysvětluje kapelník. Podle něj
má na Sedlčansku ale
dechovka stále velkou
tradici. „Dechovky většinou hrajeme po třech,
rychlá taneční série má
pět písniček. Osvědčilo
se nám to, pro publikum
je to tak akorát.“ Že by
dechovka mladé generaci nic neříkala, to si
Pavel Janů nemyslí. Na-

ba v sobotu večer, všechna vystoupení odzpívá
jeden člověk,“ přemýšlí
Pavel Janů a dodává, že
všem členům kapely se
ulevilo, když vešel v platnost zákaz kouření v restauracích a sálech.

Když vypnou
proud, hraje se
dál
Během deseti let se
Relax stal takřka domá-

cí kapelou na plesech
na Sedlčansku, Sedlecku
a Voticku. Kvalitní zvuková aparatura umožňuje kapele ozvučit jak
velký sál v Krásné Hoře,
tak malý sál u Škrpálu
v Prčici. A někdy není
aparatura ani potřeba
– tedy s nadsázkou řečeno. Pavel Janů stále
s úsměvem vzpomíná,
jak jednou na plese
v Nedrahovicích vypadl uprostřed dechovky
proud. „Přece bychom
písničku neutnuli v půlce, máme přece harmoniku, dva dechy, silné hlasy, takže se prostě hrálo
dál a lidé dál tancovali.“
Častým hostem je Relax na Hulíně, kde hudebním vystoupením
zpříjemňuje den svatebčanům. „Trochu mě mrzí,
že takřka vymizelo ranní nebo dopolední hraní
u nevěsty a u ženicha.
V devadesáti procentech
svateb začínáme hrát až
po obřadu, fotografování
a obědě, zhruba od pěti
hodin. Kdo má raději živou hudbu, ten většinou
požaduje náš hudební doprovod při samotném obřadu, což má svoje kouzlo a myslím, že to umocní
slavnostní okamžik,“ uvažuje kapelník. S tím, jak
stoupá obliba svatebních
veselic pod širým nebem, radí Pavel Janů budoucím novomanželům
raději vždy připravit i suchou variantu.
Asi nejnáročnější akcí
letošního roku bude pro
kapelu svatba zpěvačky
Petry. Její kolegové ji nenechají ve štychu a Petru
v její velký den doprovodí na hudební nástroje.
Tímhle důležitým vystoupením kapela v podstatě
začne psát další desetiletí
své existence.
Jana Špačková
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O ostatky spisovatele Prokopa
Chocholouška se přel Sedlec s Nadějkovem
Na seznamu politicky nespolehlivých, podezřelých
a nežádoucích osob, který
v září roku 1857 rozeslal
tehdejší místodržitel Karl
Mecséry úřadům, bylo vedle jména historika Františka
Palackého, politika Františka
Ladislava Riegera, fyziologa
Jana Purkyně, spisovatele
Karla Sabiny a dalších také
jméno novináře, spisovatele
a národního buditele Prokopa Chocholouška. Ten v té
době pobýval u bratra Tomáše v Haliči, kam se uchýlil
v roce 1855, aby unikl policejnímu dohledu, který v Praze
silně pociťoval.
Halič ale nejsou Čechy
a stesk po rodné hroudě je
mnohdy silnější, i za cenu
příkoří. Měsíc trvala Chocholouškova cesta přes Krakow
a Brno do Prahy a odsud dostavníkem do Votic, aby 6.
července 1859 po dlouhých
letech znovu přišel mezi své
– do rodného Sedlce, kde se
před čtyřiceti lety narodil.
Nevrátil se však jako host,
ale jako štvanec – ač na svobodě, pořád vězněm. Město
mohl opustit jen do vzdálenosti jedné míle, každou
delší cestu musel hlásit
na okresním úřadě. Bydlel

dostech o povolení pobytu
v Praze si s ním úřady pohrávaly jako kočka s myší.
Když mu v roce 1861 návrat
do Prahy povolily, zlomený
Chocholoušek tam vydržel
jen tři roky. Už jako těžce nemocný přijel zemřít do svého rodiště. V Sedlci ale

Prokop Chocholoušek se
narodil jako třetí syn 18. února 1819 do chudé obuvnické
rodiny. Když otec v roce 1829
zemřel, prodala matka Kate-

ství. Dva další roky se potuloval po Dalmácii, Černé
Hoře a Balkánu. Po návratu do Prahy zvítězila láska
k české historii a literatuře
nad úmyslem studovat lékařství. Ve svých povídkách
nezapomínal ani na rodný
kraj – třeba povídka Pan Ši-

Fara na Náměstí Prokopa Chocholouška v Nadějkově, kde spisovatel 5. července 1864 vydechl naposledy.

Chocholoušek nevydechl
naposledy, ujal se ho jeho
přítel – nadějkovský farář
Antonín Čechoslav Fikar.
Právě v Nadějkově vydechl
Prokop Chocholoušek 5.
července 1864 naposledy.
Tak ponížily a zlomily
rakouské úřady Prokopa

Na rodném domku Prokopa Chocholouška byla nákladem města
Sedlce pořízena pamětní deska, která byla 17. září 1868 za veliké slávy
odhalena. Foto: www.sedlec-prcice.cz

sice u tety, jeho častým útulkem ale byla stará Šourkova
stodola, stávající na konci
Sedlce při silnici do Sušetic.
Stravoval se v Sekýtově hostinci, kde mu dávali na dluh,
případně obcházel okolní
fary. Pobyt v nuzných podmínkách se Chocholouškovi
nezamlouval, při jeho žá-

Nejmladšímu
bratrovi osud
nepřál

Chocholouška za jeho aktivitu v revolučním roce
1848. „Tisíckrát zklamán
životem nenabyl tím přece praktičtějšího názoru,
důvěřoval, znovu a znovu
byl oklamán,“ napsal výstižně poté, co Chocholoušek zemřel, spisovatel Jan
Neruda.

řina domek č. p. 11 u potoka
poblíž silnice na Jetřichovice a odstěhovala se s dětmi
do Prahy.
Nejstarší z bratrů Tomáš
se vydal po krátkých studiích do Polska, kde vyhledal
ve Lvově arcibiskupa Františka Pištěka, rodáka z Prčice,
který se ho ujal a dopomohl
mu k místu učitele a později
ředitele ústavu hluchoněmých ve Lvově. Díky bohaté nevěstě se nejstaršímu
z Chocholoušků nevedlo
špatně. Také prostřední bratr
Emanuel měl štěstí. Na gymnáziu si ho oblíbil jeden
ze spolužáků, syn hraběte
Thuna. Thunové pak nad
ním drželi ochrannou ruku
a dopomohli mu k vojenské
kariéře. Sňatek s bohatou
židovkou a jmenování vrchním ředitelem dráhy, vedoucí z Plzně přes Klatovy
do Písku, je zcela protipólem
toho, co zažíval nejmladší
z bratrů.
Po gymnáziu stejně jako
u nejstaršího bratra Tomáše
zvítězila u Prokopa dobrodružná povaha – v Padově
studoval dva roky lékař-

mon z Vrchotic líčí vpád Pasovských a středověký život
v Sedlci a na vrchotické tvrzi.
Chocholoušek však nezůstal
jen u psaní historických a humoristických knih, nechal se
strhnout bouřlivým rokem
1848. V novinách vycházely
ostré články proti rakouské
vládě a odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Šest
týdnů pobyl Chocholoušek
ve vazbě na Pražském hradě.
Další dva měsíce si odseděl
v roce 1851. Ani v osobním
životě neměl štěstí. Žena mu
zemřela na souchotiny a ročního syna vychovávala poté,
co se Chocholoušek rozhodl
žít v Haliči, tchyně.

Pamětní desky,
knihy, muzeum…
Za Jana Nerudy „přední
spisovatel“ a „první romanopisec českého národa“,
nyní polozapomenutý regionální spisovatel neměl
klid ani po smrti. Jeho hrob
na nadějkovském hřbitově
nebyl dlouho označen, ještě
v roce 1872 si Chocholouškův životopisec František
Chalupa posteskl, že na něm

není ani jednoduchý křížek.
To vedlo ke sporům mezi
Nadějkovem a Sedlcí-Prčicí
o přenesení Chocholouškových ostatků. Nadějkovští
se přitom snažili vzdát spisovateli hold vystavěním
pomníku už v roce 1869, kdy
v denním tisku zveřejnili provolání ke sbírce na pomník.
Činilo se i obecní zastupitelstvo, které v roce 1871 žádalo
o podporu spolek na podporu českých spisovatelů
Svatobor. Za odhalením
pomníku 24. srpna 1879 stojí ale až spolek jihočeských
akademiků Štítný. Nadějkov
si památku na Chocholouška hýčká – místní obecní
věstník Hlas Nadějkova
získal název podle deníku
Hlas, v němž Chocholoušek
pracoval. Na faře je umístěna
pamětní deska, připomínající jeho úmrtí. V roce 1994
byla dokonce v místnosti,
kde Chocholoušek vydechl
naposledy, zřízena pamětní místnost. Nadějkovské
náměstí nese spisovatelovo jméno, místní knihovna
se může pochlubit deseti
Chocholouškovými knihami.
V tomto směru nezaostává ani sedlecko-prčická
knihovna. Také pamětní deska v Sedlci je – od roku 1868
umístěná na rodném domku. Jistý dluh však Sedlec
ke slavnému rodákovi má.
V roce 1964 bylo nařízením
shora zrušeno muzeum Prokopa Chocholouška, které
mělo své expozice ve třech
místnostech na faře. A dosud
obnoveno nebylo. Třeba se
ale Chocholouškovi blýská
na lepší časy. Bývalý starosta
a současný sedlecko-prčický
zastupitel Antonín Podzimek
připomněl koncem loňského
roku kolegům zastupitelům
nutnost pamatovat v rozpočtu na zřízení literárního archivu, který by shromáždil díla
místních autorů. Kromě Jaroslava Spirhanzla-Ďuriše nebo
Jaroslava Kabíčka by v něm
měly být také knihy Prokopa
Chocholouška.
Jana Špačková
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Tlumočení je adrenalin
Dokončení ze strany 1

ale přihlášku na vysokou
školu jsem si podala už
na Filosoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy,“ načíná
diplomovaná tlumočnice
své vyprávění. Coby oktavánka totiž začala svůj záměr věnovat se výzkumu
přehodnocovat: „Rodiče se
mne ptali, zda si myslím, že
je to opravdu pro mne, zavírat se na dlouhé hodiny
někde v laboratoři. Začala
jsem o tom uvažovat i z této
stránky a dala jsem jim
za pravdu. Přihlásila jsem
se nakonec ke dvěma úplně
jiným oborům. Na translatologii a anglistiku. Jazyky mi
šly a angličtinu jsem měla
vždy ráda.“

V simultánní
kabině jako
na chirurgickém
sále
„Tlumočení je adrenalin.
Když sedím v simultánní
kabině, je to jedna velká
jízda. Maximálně se soustředím na výkon, necítím hlad,
žízeň, musím okamžitě překládat, ale také přemýšlet
o tom, jakým směrem se
bude hovor ubírat, případně si okamžitě na internetu

ho je dvacet třicet minut,
poté se většinou výkon začne zhoršovat. V případě
výjimečné situace, pokud
by se udělalo kolegovi třeba
špatně, ale vydrží jeden tlumočník simultánně tlumočit
i hodinu,“ vykresluje ostřílená tlumočnice své bitevní pole a pokračuje: „Když
jeden tlumočí, druhý si ale
nohy na stůl rozhodně nedá.
Pomáhá svému kolegovi.
Sleduje projev, okamžitě vyhledává informace k dané-

Publiku tváří
v tvář

V pyžamu nebo
v Bruselu

Druhou formou tlumočení je tlumočení konsekutivní. I s ním se Kateřina
Ešnerová umí vypořádat.
„Konsekutivní, tedy následné tlumočení, je obvyklé
na různých festivalech. Tlumočník čeká, než mluvčí odprezentuje část svého projevu, a dělá si poznámky. Pak
celou část přetlumočí najednou,“ vysvětluje zásad-

Od ukončení školy nebyla, coby tlumočnice, nikdy
nikde zaměstnaná. „Od počátku pracuji samostatně
na volné noze. Mám svobodu ve výběru, sama si určím,
které akce budu tlumočit
a mohu se věnovat i srdečním záležitostem, jako je festival animovaného ﬁlmu, inspirativní konference TEDx
nebo příležitostné překlady
pro časopis RESPEKT.“
Tlumočení vnímá jako
sezónní záležitost, mimo
sezónu se Kateřina Ešnerová věnuje překladům.
„Ohromě mi takový střídavý režim vyhovuje. Když
pracuji na překladech, ráno
se vzbudím, nasnídám se
a za deset minut se ponořím
do práce. Překládání naplňuje mou introvertní, tlumočení zase mou extrovertní
stránku,“ svěřuje se.
Tam, kde dnes již ostřílená tlumočnice studovala,
nyní sama vyučuje. Přednáší na Ústavu translatologie.
„Studenty ve škole k tlumočení v institucích EU přímo vedeme,“ říká a odůvodňuje tím
své rozhodnutí pokusit se
mezi prestižní výběr tlumočníků akreditovat: „Cítila jsem
potřebu předávat zkušenosti
svým studentům věrně. Tím,
že jsem prošla téměř půlročním přijímacím řízením, které
vrcholilo přímo v Bruselu, dokážu své studenty dostatečně
připravit na realitu.“
Sama na své první zážitky z pléna Evropské komise či parlamentu ještě
čeká. Zkoušky úspěšně absolvovala v březnu letošního roku. Nyní koordinátorům poskytla svůj časový
rozvrh. Budou-li v Bruselu
k zasedání potřebovat externího tlumočníka právě
v těch dnech, které vyznačila za možné, obrátí se
na ni s nabídkou. Je možné, že se z hodiny na hodinu vysvleče z pyžama
a na Letné mávne na taxík,
aby stihla nejbližší možný
let do Bruselu. Tlumočení
je adrenalin.
Lucie Kakosová

Přijat – přijat
Když už se cítila pevná
ve svém rozhodnutí, neponechala nic – za podpory
svých rodičů – náhodě.
„Začala jsem navštěvovat
přípravné kurzy a poctivě
jsem se na zkoušky učila.
Původně jsem doufala více
v anglistiku, ale už při zpáteční cestě ze zkoušek jsem
cítila, že překlad a tlumočení bude to pravé,“ vzpomíná na první jiskry zápalu
pro profesi tlumočnice
a v zápětí vysvětluje proč
– na základě dojmu z přijímacího řízení. „Komisi pro
obor anglistika přišlo divné,
proč jsem maturovala z biologie a dávali mi to najevo,
kdežto pro členy komise
na translatologii bylo mé
předchozí zcela odlišné
zaměření naopak vítané.
Potvrzuje se tím zásadní
rozdíl mezi těmito dvěma
obory, byť se oba týkají
jazyka. Anglistika je ﬁlologický obor, který se zabývá
hlubokým studiem jazyka
jako takového. Kdežto překlad a tlumočení je obor
nesmírně praktický a živý.“
Když tedy v roce 2006 Kateřina Ešnerová otevřela
dvě obálky ze studijního
oddělení Univerzity Karlovy a přečetla si dvakrát
„přijat“, nemusela se dlouze rozhodovat. O několik
let později už držela v ruce
diplom z translatologie.

Pro jednatřicetiletou Kateřinu Ešnerovou je tlumočení nejen prací, ale i velkou vášní.

vyhledávat informace. To
vše v jeden okamžik. Je to
trochu podobné, jako na chirurgickém sále. Lidé se operatérů ptají, jak je možné, že
operovali pacienta několik
hodin a ani si nepotřebovali
odskočit na toaletu. Jednoduše nepotřebovali. Tak funguje adrenalin,“ popisuje
s nadšením Kateřina Ešnerová tlumočnickou rutinu
v simultánní kabině.
Stejně jako na operačním sále, není v kabině
sama. „Obvykle se střídají
tlumočníci dva. Optimální
doba tlumočení pro jedno-

mu tématu. Když tlumočící
kolega zrovna tápe, píše mu
potřebné výrazy na papír.“
Simultánní tlumočení
je jedna ze dvou běžných
forem tlumočení. Tlumočník v zavřené kabině poslouchá projev a okamžitě
mluvčího tlumočí. Posluchači pak slyší jeho hlas
ve sluchátkách. „Lidi možná často ani nenapadne,
že tlumočí někde schovaný
člověk. Spíš mají pocit, že
tlumočení zajišťuje nějaký
stroj,“ směje se Kateřina Ešnerová na účet své oblíbené tlumočnické disciplíny.

ní rozdíl mezi simultánní
a konsekutivní disciplínou.
„Tady je zase příjemný kontakt s publikem – tedy pokud
si zrovna nepoliju bílé šaty
sodovkou,“ se smíchem
zavzpomíná i na drobné
trapasy. Tlumočník, podle
Kateřiny Ešnerové, ať dělá,
co dělá, se nikdy nemůže
na diskuze s mluvčími připravit dokonale: „Nikdy člověk neví, jaké otázky z publika padnou, ale na druhou
stranu, publikum, když je
tlumočník částečně i dobrý
herec, drobné nedostatky
přijme.“

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

Turnaje v pexesu jsou
v knihovně populární
SEDLČANY V městské knihovně

se celý červen koná akce pod názvem Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda. Letos se jedná o její
jedenáctý ročník.
Součástí červnového programu
v knihovně je také tradiční turnaj
v pexesu, jehož se rok co rok mohou zúčastňovat malí i velcí bojovníci s vlastní pamětí. Naposledy se
v knihovně sešli v pátek 15. června
a po odehraných partiích se domů
nevraceli s prázdnou. „Pro účastní-

ky turnaje jsme měli připravené sady
pexesa, záložky a také sladkou odměnu,“ připomněla knihovnice Jana
Roškotová, která byla nejenom pořadatelkou turnaje, ale také se zápolení nad stoly zúčastnila. Podle jejího
názoru mají i menší děti výbornou
paměť a v pexesu mnohdy předčí
i dospělého soupeře.
Teď se malí hráči už těší na zábavný večer, který je do cyklu Měsíc pro
rodinu zařazen pod názvem Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky.
Bude se konat již tuto sobotu. -dav-
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Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
Strojírenská 381, 264 01 SEDLČANY,
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 318 820 574 Fax: +420 318 820 578
E-mail: info@fmmsro.cz

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.
přijme:


HLAVNÍ FINANČNÍ ÚČETNÍ
– předpokladem je praxe v oboru – znalost účetnictví a daňových zákonů, ÚSO nebo
VŠ, znalost angličtiny výhodou, platové podmínky při osobním jednání


STROJNÍHO INŽENÝRA
– očekáváme znalost technické přípravy výroby, 3D konstruování, VŠ strojní


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

Výhodné platové podmínky – až 45 000 Kč
a následující pracovníky:


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny výhodou


OBSLUHU PÁLÍCÍHO STROJE
– vyučen v oboru, znalost programování CNC pálících strojů


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


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


MONTÉRY
– předpokladem je vyučen a praxe v oboru

Výhodné platové podmínky

Pexeso si v pátek v knihovně zahrály i kamarádky Tereza Brejchová (vlevo) a Eliška
Dvořáková. Rozhodčího jim dělal tatínek Zdeněk Dvořák.

Očekáváme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.
Doprava Příbram – Sedlčany a zpět zajištěna.
Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Rytíř Krčín si v knihovně zaúřadoval podesáté
SEDLČANY Jubilejní desáté

pasování nikoliv na rytíře,
nýbrž na čtenáře, prožijí
během června všichni žáčci
z pěti prvních tříd sedlčanských základních škol. Vystřídají se v městské knihovně, kde pro ně knihovnice
připravují už deset let Krčínovu slavnost. Při ní si s ředitelkou knihovny Blankou
Tauberovou a knihovnicí
Alenou Budkovou připomenou, co se všechno dověděli během pěti čtenářských
setkání, která v tomto školním roce v městské knihovně absolvovali.
Program jednotlivých
lekcí byl opravdu rozmanitý. Kromě setkání se skutečným spisovatelem dětských
knížek Adolfem Dudkem
děti zjišťovaly, jak se pozná
knížka z knihovny, povídaly
si o lidových a autorských
pohádkách, nebo o různých
typech písma, když putovaly s českým Honzou po Japonsku, Řecku a Rusku.

A pak přijde překvapení. Objeví se totiž živý rytíř v historickém oblečení
a s mečem v ruce, který
se představí jako Jakub Krčín. Vypráví dětem o svém
působení na Sedlčansku,
o svých manželkách a dcerách. A také o tom, jak se
zasloužil nejen o budování
rybníků, ale i o vzdělanost,
při čemž mu zdatně sekunduje komická postava čerta,
tentokrát v podání knihovnice Jany Roškotové. Byl to
totiž právě čert, který mu
podle pověsti v jeho konání
kdysi zdatně asistoval.
Ve čtvrtek 14. června se
před rytířem Jakubem Krčínem alias místostarostou
Miroslavem Hölzelem vystřídaly děti z 1. A Základní
školy Propojení, včetně své
učitelky. Místostarosta v rytířském šatu se obřadně dotkl každého z nich mečem
a pasoval je na čtenáře.
Ceremoniálu se nevyhnula
ani učitelka Vlasta Koubo-

vá, jíž Krčín přidělil titul
učitel čtenářů.
Všichni novopečení malí
čtenáři předali ředitelce
Tauberové čtenářský list,
v němž popsali knížku, kterou už zvládli sami přečíst
a dokonce i stručně charakterizovat. Jako odměnu do-

stalo každé dítě drobné dárky. Samozřejmě nechyběla
knížka, kterou jim daroval
Svaz knihovníků a informačních pracovníků, nebo připínací placka s nápisem Pozor, čtenář, věnovaná místní
knihovnou. Akci na podporu čtenářství určenou

žákům prvních tříd dotuje
také Ministerstvo kultury.
„Čtení je moc důležité,“
připomněla na závěr dětem ředitelka Tauberová.
„A budu se těšit na to, až
sem v září opět přijdete už
jako opravdoví čtenáři.“
Jindra Votrubová

Děti z 1. A s učitelkou Vlastou Koubovou při Krčínově slavnosti v knihovně

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – park u chovatelů
24. 6. ZUŠ Dobříš
odpoledne s dechovkou;
14:00
1. 7. Dechová hudba

do 30. 6.
Sedlčanské střípky
příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních škol; do 31. 8.

KINO
 Sedlčany

Šohajka a Duo Yamaha v Petrovicích
Sbor dobrovolných hasičů Mezihoří pořádá v neděli 15. července od 14 hod. tradiční
setkání rodáků a přátel dechovky v zámeckém parku v Petrovicích. Tentokrát bude
k poslechu a tanci vyhrávat vynikající dechová hudba Šohajka s kapelníkem Vojtou
Ducháčkem. Parket bude zastřešen přístřešky a velkými deštníky pro případ nepříznivého
počasí. Kdo máte rádi humor a hezké písničky, neváhejte a přijďte se pobavit.
Z důvodu velkého zájmu posluchačů o písně kapely Duo Yamaha jsme se rozhodli, že
tuto populární kapelu pozveme v sobotu 17. listopadu od 16 hod. do Obecního domu
v Petrovicích. Pro předpokládaný zájem o vystoupení kapely se budou vstupenky
prodávat v předprodeji na Obecním úřadě v Petrovicích – tel.: 318 856 106 a
v Sedlčanech na tel. čísle: 606 252 540. Vstupenky je možné si také zakoupit
na vystoupení Šohajky 15. července.
SDH Mezihoří

Rudy Ešnera
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

VÝSTAVY

22. 6. Někdo to rád zahalené
francouzská komedie;
20:00
23. 6. Gauguin
výpravný francouzský ﬁlm;
20:00
 Sedlec-Prčice
22. 6. Thor: Ragnarok

 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
vernisáž 21. 6. v 18:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sedlčansko a Táborsko
zachycené štětcem
výstava Ludmily Dalíkové;
do konce června
Moje prvotiny
autorská výstava Michaely
Soukeníkové; vernisáž 30.
6. v 18:00, do konce srpna
 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
po Sedlčansku
výstava kurzu Lukáš;

SPORT
 Sedlčany – kotlina
23., 24. 6. Rallycross FIA
Zóna Střední Evropa
mezinárodní mistrovství
ČR v rallycrossu

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
20. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s dětmi; 17:00
21. 6. Krčínova slavnost
pro prvňáčky
slavnostní uzavření celoročního projektu Už jsem
čtenář pro 1. ZŠ; 8:00, 9:15
a 10:30
22. 6. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
23. 6. Svatojanská 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
 Sedlčany – hvězdárna
22., 29. 6. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlčany
22. – 24. 6. Městské slavnosti Rosa
ukázky historického šermu,
Blue Orchestra, The Beautifuls, Sebastian a další;
16:00
 Sedlčany – kult. dům
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
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–12:00,
13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
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

Z jesenického okrsku
soutěžilo jedenáct družstev
NEDRAHOVICE Místní Sbor

 Sedlčany – kult. dům
Jiří Habarta, Magdalena
Machovská a Petr Filip
i. m.
společná výstava obrazů

akční, dobrodružná komedie; 20:00

www.sedlcansky-kraj.cz

d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
uspořádal v sobotu 16.
května okrskovou hasičskou soutěž v požárním
útoku. Představily se hasičské sbory z Nedrahovic, Jesenice, Dobrošovic,
Mezného, Martinic a Boru
u Sedlčan.
Na start vyslaly jede-

náct družstev. Soutěžilo
se dvoukolově v požárním
útoku na nástřikové terče
a vložené soutěži v pořadové přípravě. Regulérnost hasičského klání byla
zajištěna elektrickou časomírou. Místní hasičské závodiště poskytuje divákům
bezprostřední kontakt se
soutěžními družstvy.

Vítězem okrskové soutěže a držitelem okrskového putovního poháru
v kategorii muži do 35 let
se stalo družstvo SDH Nedrahovice, 2. SDH Mezné,
3. SDH Jesenice. V kategorii muži nad 35 let se
na nejvyšší příčku probojovalo družstvo SDH
Mezné, 2. SDH Jesenice, 3.

SDH Nedrahovice. V soutěži žen zvítězilo družstvo
SDH Bor, 2. SDH Martinice,
3. SDH Nedrahovice. Milým překvapením se stala
soutěž dětských družstev
z Nedrahovic, Jesenice,
Dobrošovic a Boru. V požárním útoku zvítězilo
družstvo SDH Bor.
František Vávra

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Petrův příběh návratu
do vrcholového sportu je inspirací
PETROVICE Obecní dům

se v pondělí 18. červ-

na dopoledne zaplnil
do posledního místa.

Základní škola Petrovice zde v rámci tema-

Manželé Koukalovi při přednášce nejen o sportu

tického týdne uspořádala besedu s mladým
manželským párem Gabrielou a Petrem Koukalovými, úspěšnou biatlonistkou a slavným
badmintonistou.
Koukalovi si získali
publikum vyprávěním
o d ů l e ž i t o s t i p o hy b u
a zdravého životního stylu, cílevědomosti a touze
prožít život naplno a ne
ho jen přežívat. Oba ví,
o čem mluví. Petr Koukal
ve dvaceti čtyřech letech
prodělal rakovinu varlete, úspěšně ji porazil
a od té doby se věnuje
projektu preventivních
l é k a ř s k ý c h p ro h l í d e k
pro muže STK pro chlapy. „Zjistil jsem, že můj
příběh návratu do vrcholového sportu po onkologickém onemocnění může
lidi v mnoha ohledech
inspirovat,“ poznamenal
Petr Koukal. Manželka
Gabriela promluvila nejen o své sportovní ka-

riéře, ale i o tajemství,
o němž mnoho let ani její
nejbližší neměli tušení.
Prošla si totiž poruchou
příjmu potravy – bulimií.
Přednáška neměla
jen vážná témata, mnohokrát se při ní posluchači během vyprávění
obou sportovců zasmáli.
Ti ochotně odpovídali
na zvídavé otázky dětí
i veřejnosti. Gabriela
například dosáhla na lyžích rychlosti 80 km/h
a míček, který Petr odpálí při badmintonovém
podání, může dosáhnout
neuvěřitelné r ychlosti
494 km/h. „Mnozí tomu
nevěří a nejednou jsem
to musel předvádět a měřit,“ dodal Petr.
Jana Motrincová

Při zahradní párty byli vyřazeni
žáci devátého ročníku
JESENICE Místní základní

škola pořádala v pátek
15. června zahradní pár-

ty spojenou s vyřazením
žáků devátého ročníku.
V zábavném programu

pro rodiče a veřejnost
vystoupili žáci všech
věkových skupin a také

zazpívaly děti ze školní
družiny.
Diváci na venkovním je-

višti sledovali taneční čísla,
klaunské situace, humoristické a parodující scénky.
Skvěle se bavili a nešetřili
potleskem. Slavnostního
vyřazení a šerpování žáků
devátého ročníku se ujali
místostarosta obce Jesenice Petr Skalický, členka
zastupitelstva obce Nedrahovice Petra Hlaváčková
a ředitelka školy Drahomíra Peštová. Vycházejícím
žákům předali vzpomínkový pamětní list s fotograﬁckou koláží ze slavnostního
ukončení prvního ročníku
základní školy.
Po ukončení oﬁciální
části se naplno rozjela volná zábava s kapelou Relax.
I tentokrát se zahradní slavnost stala významnou společenskou událostí obce.
František Vávra

SPORT
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Domácí tečka za fotbalovou
sezónou se povedla
TJ Tatran Sedlčany –
FK Olympie Březová
3:1 (0:0)
SEDLČANY V pátek 15. června při-

vítal na svém hřišti Tatran v posledním třicátém kole fotbalové
divize A Březovou. Utkání nabídlo pěkný fotbal.

Chybělo prosazení
v ofenzivě
Že se tentokrát hrálo v pátek
od šesté podvečerní, nebyl pro
sedlčanské fanoušky problém.
Ti by šli na fotbal, i kdyby trakaře padaly, jak se říká. Přišlo jich
340. Na výkop si ale museli počkat. Kvůli pozdějšímu příjezdu
hostů začal zápas až v 19 hodin.
Na hřiště pak vyprovodil hráče Jiří Křesina s číslem padesát
na dresu a kapitánskou páskou –
28. června oslaví kulaté jubileum.
Úvodní minuty hry byly roztržité.
Tatran, jak už je skoro zvykem,
měl vyhrát první poločas o několik branek, ale své šance nedal.
Kryštof Kvěch po pár vteřinách
zamířil nad bránu. Ve 13. minutě
vychytal Pavla Lípu brankář Tomáš Martinec. Po půlhodině hry
střílel Luboš Soldát vedle branky.
Po akci Davida Krůty se nedostal
Petr Haas k zakončení. Ve 35.
minutě byl Tatran hodně blízko
vstřelení branky. Pavel Lípa trefil
tak tvrdě míč, že ho brankář Martinec s námahou vyrazil jen před
sebe, kde číhal Martin Hájek, ale
ten trefil přesně místo, kde Martinec ležel. Z následného rohu se
dostal balon na hlavu Jana Vystyda, kterého brankář vychytal.
Do konce poločasu střílel po kolmé přihrávce Lukáše Brotánka
nad bránu David Krůta a když si
pak Honza Vystyd počínal stejně jako David, šlo se do kabin
za bezbrankového stavu.

V druhé půli už to tam
padalo
V 54. minutě Pavel Lípa našel
v pokutovém území přihrávkou
Petra Haase – 1:0. Tatran vedoucí
branka ještě více nabudila. Michael Dvořák se pokusil hostující
defenzivu nadvakrát překonat,
ale ta se ještě držela. Po hodině
hry provětral David Krůta rukavice brankáře Martince. Po jeho
zákroku se odrazil balon zpět
k němu, ale bomba z jeho kopačky letěla vedle. Březová se
také osmělila. V 66. minutě mířila

ještě nad, ale o chvilku později orazítkovala tyč. V 70. minutě
byl v pokutovém území faulován
Kryštof Kvěch a rozhodčí Eduard
Pekař ukázal na pokutový puntík.
Z penalty zvýšil zkušeně na 2:0
Lukáš Brotánek. O pět minut později Michael Dvořák rozehrával
rohový kop, balon z centru si
stáhl ze vzduchu Martinec a bleskově rozehrál na spoluhráče, kteří se dostali do přečíslení a Jiří
Štěrba snížil na 2:1. Vyrovnání se
nekonalo a přišla třetí, definitivně uklidňující branka: Pavel Lípa
vybídl ke skórování Tomáše Senfta, který jeho nabídkou nepohrdl
a střelou na přední tyč stanovil
konečný výsledek 3:1.

www.sedlcansky-kraj.cz

Zlobři reprezentují
město i za velkou louží
SEDLČANY Siláci ze Sportovního

klubu Zlobr Sedlčany se opravdu neztratí, sbírají jeden úspěch
za druhým i na mezinárodním poli.
Více nám sdělil vedoucí české mládežnické reprezentace Jiří Prášek.
„Sedlčanský oddíl silového trojboje dokázal v uplynulých týdnech
uspět na třech mezinárodních soutěžích. V polovině května se v Plzni
konalo mistrovství Evropy v silovém trojboji s podpůrným vybavením. SK Zlobr reprezentovali v juni-

a pokračuje: „Ihned po skončení evropského šampionátu odcestovala
sedlčanská výprava na mistrovství
světa v benčpresu, které se konalo
ve ﬁnských Helsinkách. Zde se dařilo Ekaterině Antošové a Tomáši
Královi. Ekaterina obsadila páté
místo, Tomáš Král skončil čtvrtý.“
Posledním velkým mezinárodním závodem bylo mistrovství
světa v klasickém silovém trojboji
6.–17. června v kanadském Calgary. Zde se opět dařilo Jaroslavu

Ohlasy k utkání
Brankář Tomáš Glogar (odchytal prvních 45 minut): „Soupeř přijel asi o hodinu déle, čehož
jsme chtěli využít, vlítnout na ně
hned od začátku, což se nám
celkem i povedlo. Bohužel jsme
v první půli nedokázali dát gól.
Ve druhé už to bylo lepší, kontrolovali jsme hru a nakonec zaslouženě vyhráli. Kdyby to bylo 10:1,
nikdo by se nemohl divit.“
Brankář Milan Vančát (odchytal druhých 45 minut):
„I když si soupeř za stavu 2:0 vytvořil trochu tlak, tak z něho padl
jen jeden gól. Další sezónu mě už
diváci v brance áčka neuvidí. Trenér usoudil, že moje služby v prvním týmu už nepotřebuje. Trochu
mě mrzí, že jednání je na takové
úrovni, že jsem se to nedozvěděl
na rovinu, ale až z druhé ruky.
Ale i přes tuhle nepříjemnost jsem
byl v Sedlčanech maximálně spokojený a chtěl jsem zůstat. Bohužel občas nevyjde, co si člověk
naplánuje. Jinak se nějaká další
spolupráce rýsuje, ale už to nebude s A týmem. Bylo mi ctí hrát se
všemi, které jsem měl tu možnost
zde tento půlrok potkávat a se
kterými jsem se nestihl rozloučit
na sobotní dokopné nebo si to nebudou pamatovat...“
Sestava Tatranu: Glogar (46.
Vančát), Hájek, Vystyd, Brotánek,
P. Lípa, Krůta, Kvěch, Dvořák (75.
V. Lípa), Soldát (88. Podlipský),
Haas, Křesina (12. Senft).
Tatran skončil v tabulce na šestém místě se 47 body a skórem
54:60. Hráče čeká menší pauza
a pak příprava. Soutěžní zápasy
začnou opět v srpnu.
David Štverák

Sedlčanská juniorka Veronika Opočenská na mistrovství světa v Calgary v Kanadě.

orských kategorií Jaroslav Němec,
Josef Klíma a Kateřina Šupíková
– všichni se probojovali do ﬁnálové
desítky. Jaroslav Němec dokázal
vystoupit i na stupně vítězů, když
získal bronzovou medaili ve dřepu a v mrtvém tahu,“ říká Prášek

Němcovi, který se stal juniorským
vicemistrem světa. V trojboji obsadil páté místo. Dalším sedlčanským želízkem v ohni byla Veronika Opočenská, která v kategorii
juniorek skončila na jedenáctém
místě.
David Štverák

Fotbalové celebrity
skončily v kašně
Dokončení ze strany 1

zastavil u parku na náměstí, který
se mezitím zaplnil jako už dlouho
ne. Jasným cílem byla kašna plná
vody. Po přípitku tam skončilo
v parném dni celé družstvo a neunikl ani trenér Libor Štemberk.
Vlajky vlály, pohár se leskl

v odpoledním slunci, šampus tekl
proudem a nálada byla naprosto skvělá. Po koupání následoval
přípitek a zdravice se všemi, kteří
přišli petrovické hvězdy pozdravit.
Až do nočních hodin pokračovala
oslava na dokopné na hřišti.
Jana Motrincová

SPORT
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
30. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – FK
Olympie Březová 3:1 (0:0)
Branky Tatranu: 54. P. Haas,
72. (p) L. Brotánek, 85. T. Senft

26. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E
MFK Dobříš B – SK Petrovice 0:3 (0:2)
Branky Petrovic: 4. F. Dvořák, 29. M. Chlasták, 54.
P. Chlasták
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
TJ Tatran Sedlčany B 4:3p
(1:1)
Branky: 43. M. Davídek, 75.
a 76. (p) M. Prchlík – 17. V.
Podlipský, 48. D. Krůta, 50.
M. Dvořák

26. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Drahlín 0:2 (0:1)
FK Sparta Luhy – TJ Tatran Sedlčany C 2:1 (1:1)
Branky Tatranu: 34. M. Pecholt

26. kolo III. třídy
skupina B
TJ Vltavan Borotice – TJ
Sokol Počepice 5:1 (3:0)
Branky Počepic: 55. J. Hájek
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Městem se neslo sokolské Nazdar!
VOTICE Svátek sokolů –
XVI. všesokolský slet, který se koná v prvním čer-

kolské slety, se ve Voticích
představili ve skladbě Méďové (nejmladší děti se

jedna z autorek, Eliška Karešová. Skladbu napsala
se svou sestrou Kateřinou.

SK Petrovice B – SK Vysoký Chlumec 8:0 (4:0)
Branky: 11., 13. a 22. M.
Kudrna, 20. a 82. M. Mašata,
49. L. Kubíček, 62. L. Vácha,
67. D. Matucha
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Sokol Jesenice 5:1 (5:1)
Branky: 3. M. Staněk, 13.
a 40. T. Nosek, 18. J. Kutil,
25. T. Sůva – 21. P. Čejda
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota
5:3 (4:2)
Branky Kamýku: 11., 36.
a 44. M. Viskup, 40. L. Čedík, 56. J. Kopřiva
TJ Vltavan Hříměždice –
TJ Krásná Hora 4:2 (2:1)
Branky: 29., 70. a 89. J. Kahoun, 43. M. Spilka – 41. M.
Koudelka, 47. P. Mašek

12. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B 2:4 (1:2)
Branky: 38. a 79. V. Filip –
16. a 24. L. Hůla, 74. (p) T.
Lhotecký, 86. J. Čihák

Okresní přebor
26. kolo –
Benešov
Sokol Přestavlky A – Vrchotovy Janovice 0:1 (0:1)
Branky Janovic: 2. J. Zeman
David Štverák

Ve skladbě dorostenek a mladších žen Siluety vystupovaly také krásnohorské ženy.

vencovém týdnu v Praze
– se nezvratně přibližuje.
Poukazuje na to množství
krajských, oblastních či
župních sletů, které se
v posledních týdnech konají. Votický Krajský slet
Sokolské župy Blanické se
konal v sobotu 16. června.
V devíti skladbách se představilo třináct set cvičenců.
Krásnohorští cvičenci,
kteří jako jediní z regionu
nacvičují skladby na so-

svými dospělými partnery), Siluety (dorostenky
a mladší ženy) a Cirkus
(starší žactvo).
Při pohledu na stadion
bylo ale jasné, že skladba Siluety pro dorostenky a mladší ženy oslovila
mnohem širší spektrum
cvičenek. Mezi nimi byly
nejen ženy z Krásné Hory
nad Vltavou, Votic, Vlašimi,
Domašína, Pyšel a dalších
pozvaných jednot, ale také

Cvičebním náčiním je obruč, rytmus udávají písně
skupiny Mandrage. Skladba
představuje nový moderní
taneční směr Hoop dance.
Na závěr programu bylo
připraveno tajemství. Posledním obrazcem, který
diváci i cvičenci ostatních
skladeb viděli, byla česká
národní vlajka, vytvořená
ze cvičenek skladby Cesty
a cvičenců skladby Borců.
-oth-

Derby rozhodly až penalty
TJ Sokol SedlecPrčice – TJ Tatran
Sedlčany B 4:3p
(1:1)
Po čtyřech výhrách v řadě
se Tatran dostal na druhé
místo tabulky, které chtěl
udržet i v posledním zápase v Sedlci-Prčici. V předchozím podzimním tvrdém
derby prohrál 0:2 a přišel
o tři vyloučené hráče.
Zápas začali domácí
hodně od podlahy a ve 20.
minutě už měli po faulech
dvě žluté karty. Hosté byli
fotbalovější, bohužel je trápila koncovka. V 17. minutě
se Pavlu Lípovi nepodařila
střela, vysoký padáček na-

dělal domácímu brankáři
Dřevojanovi velké problémy, ale Špacek nedokázal
míč zblízka dotlačit do sítě.
Akce ale pokračovala, balon se od Pavla Lípy dostal
k Podlipskému, který levačkou otevřel skóre – 0:1.
Jak naložit s koncovkou
ukázal domácí kapitán Davídek. Po nenápadné akci
se uvolnil na levé straně
a z hranice vápna se treﬁl
přesně k levé tyči – 1:1.
Druhou půli začali výborně hosté. Ve 48. minutě
si středem potáhl míč Dvořák, jeho krásnou střelu
z 22 metrů vytěsnil Dřevojan na břevno, ale na dorážku Krůty už nedosáhl

– 1:2. O dvě minuty později
předvedl Michael Dvořák
další parádu. Na levé straně se dostal k míči a chytře
přeloboval bezmocného
Dřevojana – 1:3. Tatran
na hřišti dominoval. Rozhodující moment zápasu
přišel v 71. minutě. Po několikáté byl ostře faulován
Jakub Čejda. Po následné
potyčce několika hráčů byl
vyloučený domácí Stanislav Boubalík a právě sedlčanský kapitán. Domácím
se stejně jako na podzim
podařilo tvrdou hrou rozhodit koncentraci hostů
a během pěti minut vyrovnali. V 75. minutě se Prchlík treﬁl v krkolomné pozi-

ci přesně k bližší tyči – 2:3.
O minutu později dostal
Davídek míč do levého křídla a po kontaktu s Pavlem
Lípou se pískala penalta,
kterou Prchlík bezpečně
proměnil – 3:3. Zápas dospěl k penaltovému rozstřelu o druhý bod, kde
byli úspěšnější domácí.
Trenér Tatranu B, Vlastimil Zelenka: „Byli jsme jasně
fotbalovějším mužstvem, ale
domácí nás přetlačili tvrdou
a místy až zákeřnou hrou.
I když jsme po vyrovnání přišli o dva body, nakonec jsme
udrželi druhou pozici a vylepšili tak historicky nejlepší
umístění béčka Tatranu.“
Pro trenéra V. Zelenku

to byl poslední zápas v roli
trenéra B týmu. Od nové
sezóny jej uvidí fanoušci
jako asistenta trenéra divizního áčka. Béčko po něm
převezme bývalý asistent
trenéra áčka Petr Matoušek
a Zdeněk Lhota.
Sestava Tatranu B:
Vančát – Podlipský, Hofman, Stibor (46. Kabíček),
Bartůšek – V. Lípa, Čejda,
Dvořák (68. Glogar), P. Lípa
– Krůta, Špaček.
Sestava Sedlce-Prčice: Dřevojan – Šutorka,
Prchlík, Sedláček, Kobliha – Raček, Trnobranský,
Pištěk, Boubalík, Nemeth
– Davídek. Střídali: Müller,
P. Pech.
David Štverák
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KO M E N TÁ Ř

Sokolové
mimo jiné
předvedli, jak
rychle se umí
převléknout

Happening

V sobotu jsem byla na našem župním sokolském sletu. A protože neumím sedět
jen na jedné židli, cvičila
jsem ve dvou skladbách
a navíc jsem se snažila zachytit akci i fotograﬁcky.
To se snadno řekne, ale
hůře udělá. Cvičili jsme
jako první. To znamená,
že jsem hned po nafocení zahájení musela rychle
přehodit focení na někoho jiného a mazat na své
místo, abych mohla začít
cvičit. Po docvičení první
skladby a znovupřevzetí
fotoaparátu jsem pobaveně
sledovala, jak se k ženám
v Ženobraní nenápadně
tanečním krokem přidávají
dvě, které se bleskově převlékly do šatů z modrého
úboru rodičů. Nástup své
druhé skladby neměly šanci stihnout.
Pak jsem se musela co
nejrychleji i já převléknout,
abych stihla nástup druhé
skladby, ve které jsem se
na trávníku objevila. Jen
mezi mými blízkými bylo
několik takových, kteří byli
rádi, pokud mezi dvěma
skladbami, ve kterých cvičili, byla alespoň jedna jiná
skladba. Mnozí takové štěstí neměli. A mnozí cvičili
hned ve třech skladbách.
Největší rychlosvlékačku
ale přinesla jedna ze skladeb
samotná. Uprostřed skladby
mužů Borci se třetina z nich
bleskově nejen vysvlékla
z horní části úboru, ale také
vyzula z bot. Cvičili pak velmi náročné prvky, které prostě musíte vidět! No a pak
přišel okamžik, kdy zase
měli splynout s ostatními,
tedy během pár taktů hudby na sebe opět navléknout
zpocené triko a nazout boty.
Olga Trachtová
Hadáčková

Musím se přiznat, že to slovíčko ve mně většinou vyvolávalo představu spíše
nějakého přátelského setkání pozvané společnosti
s nějakým pohoštěním, případně hudbou a podobně.
Ještě ne tak starý naučný
slovník (z r. 1972) však uvádí časem ještě nezkreslený
význam: „Umělecký proud
na sklonku poloviny 60. let;
koncipuje dílo jako rámcově programovanou nebo
spontánní dějovou akci;
na její realizaci se iniciátor
podílí se zúčastněnými diváky.“ Což mi připadá jako
do jisté míry nějaká tvůrčí
záležitost, vyžadující nápaditost, aby zúčastnění
diváci měli prožitek, snad
i poučení a potěšení z přítomnosti spolu s přáteli.
Na čtvrtek 14. června
v 16.30 hodin byli pozváni

novináři na Hrad, kde pro
ně mělo něco takového být
připraveno. Sešli se v počtu asi padesáti a každý
musel mít nějakou správnou představu, přece novinář je od toho, aby znal
dobře význam slovíček.
Proto trpělivě čekali, až
budou do pěkné Lumbeho
zahrady vpuštěni. Vyskytly se všelijaké dohady, že
musí jít o velmi zvláštní tiskovou konferenci. Někoho
napadlo, že když se nejede
ani na setkání prezidentů
a jede tam suplent, mohlo
by být takto všem médiím
oznámeno a zvesela, nebo
snad i trochu shakespearovsky, něco „strašně“
důležitého. No, proč ne?
Někdo doufal ve vtipný
sebekritický projev, s nějakým tím aforismem, zakončený sdělením o rezignaci.

A pak se vzít za ruce a dokola radostně poskakovat.
Co jsme si, to jsme si. To by
mohlo některé potěšit, jiné
zase zarmoutit, ale takový
je život.
Skutečný program pak
asi nikoho moc nepotěšil,
ani nezarmoutil, jen snad
i od prezidenta Miloše
Zemana dost zaskočil. Obřadně byly spáleny obří
trenky, použité jak známo
na stožáru pro prezidentskou standartu. To aby
prý byla ukončena politika, založená na spodním
prádle. Takoví ti diskutéři
na internetu byli nadšeni:
„Fakt z nich udělal blbečky.“ Někdy je to ošidné,
jde o úhel pohledu, jak
často politici říkají. Člověk
si třeba představuje, že nějaký symbolický čin nebo
předmět (zde červené tre-

nýrky), lze použít jaksi naruby znovu a obrazně vrátit facku. Ale ten původní
nápad skupiny Ztohoven
byl zapříčiněn něčím, co
jaksi už spálit nelze. Celá
akce obíhá sociální sítě
s víceméně vtipnými doplňky. Pálení čínské vlajky, býk běžící na rudý
hadr atp. Asi to obletí svět.
Může tomu vyspělá civilizace rozumět?
Po referendu v ČSSD,
po zveřejnění kandidátů
na jejich ministry a po vyjádření prezidenta asi vláda nevznikne. Leda by byl
po předehře s trenkami
ještě upálen navrhovaný
ministr zahraničních věcí
Miroslav Poche (ČSSD),
který si dovolil při prezidentských volbách volit
profesora Drahoše.
Vladimír Roškot

REAKCE
N A KO M E N TÁ Ř :
N Á Z O R Y. A K T E R Ý J E
T E N S P R ÁV N Ý ?

Který názor je
správný?
Tak se ptá Marie Křížová
v Sedlčanském kraji z 13.
června – jde o názory Vladimíra Roškota a Marie
Kovalové. Z toho, co paní
Křížová píše, je zřejmé,
že pro ni je to názor pana
Roškota. Nezpochybnitelnou odpověď na tuto
otázku nám však dá až budoucnost.
Na další otázku paní Křížové, kde bych chtěla, aby
žili moji potomci, bez zaváhání odpovídám: V českých zemích. Nechci na Západ ani na Východ! Hlavně
nechci, aby Češi a Morava-

né zanikli v západním „svobodném“ světě, který už
moc svobodný a demokratický není a který se snaží
nám tu svoji „demokracii“
vnutit a ovládnout nás. Nebudu zde opakovat to, co
už jsem nedávno do tohoto listu napsala.
Názory paní Křížové respektuji, ty moje jsou dost
odlišné, ale souhlasím s ní,
že by se mělo, jak píše: „...
vždy argumentovat slušnou formou a pokud možno bez emocí a podpásových výpadů.“
Marie Kovalová

Konkurence Čapímu hnízdu Andreje Babiše vyrostla poblíž Vojkova. Nepůsobí tolik okázale jako jeho olbramovická předloha, zato
se může pyšnit tím, že čáp zůstává na komíně celoročně.
Foto: Jana Špačková
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