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Po skanzenu se linuly melodie
z ﬂašinetu i vůně pečeného chleba

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

2:02 – Hele, lidi!
SEDLČANSKO Sedím v zšeřelé chodbě sedlčanské
stanice Policie ČR. Na baráku, jak později odposlechnu policejní slang. Je
za deset minut devět a přede mnou šest hodin v autě
s nápisem Pomáhat a chránit ve společnosti dvou
sympatických praporčíků
Václava Kohouta a Jiřího
Pánka. Noční hlídka v teplý červencový páteční večer může přinést zajímavá
dobrodružství.

Srna v bazénu
„Zkuste ještě zavolat
na tato telefonní čísla. Když

se ani tam nedovoláte? Zavolejte nám znova. Nyní ale
odjíždíme na noční hlídku.
Na lince 158 by se vám měli
věnovat stejně jako my.
Anebo zavolejte na stanici
hned ráno,“ dokončuje Jiří
Pánek hovor s paní, která
po příjezdu na chatu objevila v bazénu utopenou
srnu. Ve spolupráci se
starostkou obce ji poskytl
aktuální kontakty na tamní
myslivecký spolek.
Václav Kohout zatím
odnáší do služebního vozu
nezbytnou výbavu. Svítilny, alkohol tester, tablet
Pokračování na straně 4

Řezbářský král vytvořil
sochu medvěda
Luděk Zeman předvádí malému zájemci práci se šlapacím pružinovým soustruhem na dřevo. Foto: M. Dlouhý

PETROVICE Na náměstí v par-

a po chvíli si vyzvednout
upečený výtvor z trouby
a sníst jej. Nejstarší forma na pečení pocházela
z roku 1831. Jan Bondra
ze Třebska u Příbrami
předváděl, jak se hraje
na ﬂašinet. „Hraju na ﬂašinety už deset let, sbírám
je a opravuji. Flašinet, co
tu mám dnes, má melodii
vyděrovanou v papírovém

ku se konal o uplynulém
víkendu osmý ročník Petrovického řezbování, který
pořádal obecní úřad společně s Občanským sdružením
Humbuk. Dřevěné sochy
na libovolné téma zpracovávalo šest řezbářů. Materiál

VYSOKÝ CHLUMEC Areál

skanzenu v sobotu 28.
července představil tradiční řemesla spojená
s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím.
Na ty nejmenší hned
u vstupu v obytném domě
z Obděnic čekal perníkář. Děti si mohly uválet
těsto, dát ho do formičky

dené dokazování, zejména ve vtahu k výslechům
nezletilých žáků. Ústavní
soud tuto stížnost odmítl.
„Lze pochopit, že stěžovatelka je s celkovým výsledkem řízení nespokojena, její nespokojenost však
není důvodem pro zásah
Ústavního soudu, neboť
ten nezjistil porušení žádného základního práva stěžovatelky,“ píše ve svém
rozhodnutí soud, přičemž

na řezbování dodává obecní
úřad. „Vždy se jedná o stromy poražené během roku
převážně ze zdravotních důvodů. Spolupracujeme v tom
i se starosty z okolních obcí,“
sdělil petrovický starosta
Petr Štěpánek.
V západní straně parku
vyřezával nejmladší z dřevosochařů, téměř místní Filip
Šíma. „Lavičku jsem vytvořil proto, aby se lidé mohli
v dnešním rychlém světě
zastavit a v klidu odpočívat
a alespoň chvíli se za ničím
nehonit,“ představil šnečí
lavičku, která vznikla kombinací dřeva lípy a jasanu. Šneci se evidentně v noci nudili
nebo jim bylo horko a jeden
z nich pod rouškou tmy popolezl až ke studni vzdálené
asi padesát metrů. Byl navrácen tam, kam patří – ke šnečí
lavičce...
Další socha – medvěd
– se ukázala být dílem samotného starosty Petra
Štěpánka. K řezbování se
dostal náhodou, když mu
kamarád řezbář Jiří Baloun
před dvěma lety vyřezal

Pokračování na straně 3

Pokračování na straně 8

Další bod pro Novotného:
Ústavní soud odmítl
stížnost školy
Na počátku
července rozhodl Ústavní
soud o ústavní stížnosti,
kterou podala ZŠ a MŠ
Chlum proti usnesení Nejvyššího soudu i proti rozsudkům Krajského soudu
v Praze a okresního soudu v Příbrami. Ve sporu
o neplatnost výpovědi
z pracovního poměru proti
bývalému řediteli Otakaru
Novotnému se domáhala
zvratu, a to s poukazem
na nedostatečně prove-

NALŽOVICE

pásu a pneumaticky přes
čtecí lištu se odčítá, o který
tón se jedná a jak je dlouhý. Podle toho pak pouští
vzduch do píšťal,“ vysvětluje princip fungování
ﬂašinetu Bodra – profesí
Pokračování na straně 7
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Opravený dům je dnes
ozdobou náměstí
PETROVICE Od ledna letošního roku prováděla
firma Uniko Písek sta-

starosta obce Petr Štěpánek. „Objekt dostal také
nové dveře a střechu, byly

Rozpočet vykazuje za první
pololetí osmatřicetimilionový
přebytek
SEDLČANY Na posledním

Dům s poštou v centru obce na začátku roku (nahoře) a nyní

vební práce na bytovém
domě na náměstí, v němž
sídlí v přízemí také pošta.
„Dům rozhodně nebyl ozdobou centra obce.
Postupně v něm byla vyměněna okna, sundáno
venkovní vedení elektriky a telefonů, provedeno
odvětrání základů pro
snížení vlhkosti zdiva,
udělána nová fasáda,
která je ve spodní části prodyšná, aby mohlo
kamenné zdivo dýchat,“
říká o rekonstrukci domu

opraveny komíny, instalována společná anténa
a namontována speciální
anténa, která umožňuje
obyvatelům Petrovicka
využívat vysokorychlostní
internet.“
Obecní rozpočet stála
rekonstrukce dva a tři
čtvrtě milionu korun.
Úpravy nejen zkrášlily
petrovické náměstí, ale
také významně zvýšily
komfort bydlení v obecním bytovém domě.
Jana Motrincová

LHOTECKÝ PĚTIBOJ
jubilejní 20. ročník se uskuteční

v sobotu 4. srpna od 13 hodin
na návsi v Prosenické Lhotě
 bude se soutěžit v nejlepších disciplínách
z minulých ročníků jak na suchu, tak na vodě
 v průběhu odpoledne se uskuteční vystoupení
skupiny historického šermu a pro děti bude
připraven skákací hrad

PO SKONČENÍ ZAHRAJE
od 17 hodin skupina Franťák rock
a od 21 hodin skupina Čejka band

www.sedlcansky-kraj.cz

zasedání 25. července
projednávali radní města výsledky hospodaření
města za první pololetí
letošního roku.
„Jde vlastně o první vypovídající hodnoty toho,
jak se rozpočet města naplňuje na základě reálných
příjmů a výdajů,“ vysvětlil
místostarosta Miroslav
Hölzel s tím, že příjmová
část rozpočtu je naplněna
na 58 % schváleného rozpočtu, tedy v hodnotě 112
mil. korun.
„Dle výnosů z daní se
zdá, že daňové plnění by
mohlo být v letošním roce
díky fungující ekonomice
překročeno. K poslednímu
červnu bylo vybráno 54
milionů korun. Co se týče
nedaňových příjmů, naplněno bylo 41 % schválené
částky v rozpočtu. Předpokládáme, že nedaňové příjmy zvýší ve druhé polovině

la, zároveň o odkoupení
projevila zájem více než
polovina nájemníků, proto
město nabídlo byty k prodeji. Kupní smlouvy jsou
připravené a během srpna
by mohly být uskutečněny
první prodeje. Ještě před
tím však dojde k výměně
střešních okének a zateplení fasád,“ říká Hölzel.
Podle něj rozhodnutí, které zastupitelé učinili před
lety, že v rámci privatizace
městského bytového fondu budou prodávány byty
v domech po rekonstrukci,
bylo z dlouhodobého hlediska správné. „Tehdy bylo
rozhodnuto na základě
odhadu a usnesením zastupitelstva, že cena za prodej
bytů bude zastropována
na 550 Kč za metr čtvereční,
což byl v porovnání s městy
obdobné velikosti průměr.“
Odprodáním třiatřiceti
bytů v Západní ulici tak
v podstatě skončí privati-

na provoz pečovatelské
služby, který v posledních
letech razantně narostl.
Dříve město z kraje dostávalo částku kolem dvou set
tisíc korun, dnes už je to
zhruba jeden milion korun
ročně.

Rekonstrukce
Taveren se
přesouvá na příští
rok
Výdajová část rozpočtu na letošní rok je zatím
naplněna ze 38 % schválených výdajů (74 mil.
korun). K 30. červnu tedy
město hospodaří s přebytkem ve výši 38 mil. korun.
„Nižší plnění výdajů bylo
způsobeno tím, že u některých zahájených investic
dosud neproběhla fakturace. Také nedojde v letošním
roce k plánované rekonstrukci
lehkoatletického
stadionu Taverny.“ Do vý-

V letošním roce plánovaná rekonstrukce lehkoatletického stadionu Taverny se zřejmě uskuteční až
v příštím roce. Foto: Hana Pechačová

roku například plánovaný
prodej dřeva z obecních
lesů,“ uvedl místostarosta.

Privatizace
městského
bytového fondu
je u konce
Slabší byly v první polovině roku 2018 kapitálové příjmy. „Způsobeno
je to hlavně tím, že dosud
nebyl uskutečněný plánovaný prodej třiatřiceti bytů
ve čtyřech číslech popisných v Západní ulici. Jde
o byty, které se vzhledem
k dotačním podmínkám
dvacet let prodat nemohly. Tato podmínka skonči-

zace městského bytového
fondu. „Dá se říci, že byty,
které bylo možné zájemcům odprodat, budou odprodány. Město vlastní ještě několik bytů ve starších
domech, například v domě
čp. 112 u školy Propojení,
tam ale nemá nadpoloviční
většina nájemníků o odkoupení bytů zájem. Dále město
vlastní 48 bytů v DPS, ty ale
do prodeje nepůjdou. Další
byty jsou v čp. 791, v budově bývalé ubytovny Strojíren, které město postupně
rekonstruuje a pronajímá,“
řekl Hölzel.
Co se týče pololetního
plnění rozpočtu města,
potěšující je příspěvek

běrového řízení se totiž
přihlásila jen jedna ﬁrma.
Poté, co se město dozvědělo, že v září plánuje ministerstvo školství vypsat
dotační titul, který by mohl
s rekonstrukcí stadionu ﬁnančně pomoci, rozběhlé
výběrové řízení bylo stopnuto s tím, že nové bude
vypsáno tak, aby splňovalo dotační podmínky ministerstva. „Rádi bychom
ještě v letošním roce na základě nově vypsaného
výběrového řízení vybrali
zhotovitelskou ﬁrmu, abychom na jaře s rekonstrukcí
začali,“ doplnil sedlčanský
místostarosta.
Jana Špačková
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Další bod pro Novotného:
Ústavní soud odmítl
stížnost školy
Dokončení ze strany 1

stěžovatelkou je myšlena
škola.
Podle Ústavního soudu
byly provedené důkazy
dostatečné a dokazování,
které soudy provedly, není
potřeba doplňovat navrhovanými opakovanými
výslechy nezletilých žáků.
Ústavní soud potvrdil argumentaci nižších soudů,
kterou přebírá, když píše:
„Provedení pohovorů (s nezletilými svědky, pozn.
red.) by nutně ovlivnilo nazírání dětí na to, na co byly
tázány, přičemž ať už by jejich následná výpověď byla
jakákoliv, vždy by to vedlo
k polemikám o tom, zda vypověděli totéž pod vlivem
již jednou činěné výpovědi,
nebo něco jiného jen proto,
že vycítily, že v jejich předchozí výpovědi někdo shledává nějaké nesrovnalosti.
Na výpovědi nezletilých
dětí nelze nahlížet pouze
prostřednictvím procesních
předpisů, a chybně provedený výslech dítěte nezřídka
nelze jednoduše napravit
jeho zopakováním za dodržení procesních pravidel
bez dopadu na důkazní
hodnotu obsahu výpovědi
podobně jako u dospělých.
U dětí je třeba vždy přihlížet k jejich snadné ovlivnitelnosti, a především pak
k psychické zátěži, kterou
výslech (a o výslechu před
soudem to platí dvojnásob)
pro nezletilé dítě představuje,“ konstatuje Ústavní
soud.
Právě u dětí a jejich svědectví celá kauza zhruba
před pěti lety začala. Petice nespokojených rodičů
je adresována školské radě
a nese datum 14. 6. 2013.
„V posledních 2–3 týdnech
si naše děti stěžují na chování pana ředitele Mgr. Otakara Novotného. Děti si
stěžují na to, že je tahá
za vlasy, tahá je za ušní boltce nahoru i dolů, fackuje je
a sprostě jim nadává (blbče,
debile). Podle našeho názoru je toto chování v rozporu se školním řádem (lépe

řečeno jsou fyzické tresty
ve školství zakázány), proto Vás prosíme o sjednání
nápravy. Se změnou vedení
školy od nového školního
roku si nepřejeme, aby pan
Novotný učil naše děti,“ zní
text petice.
Pod touto částí petice je
podepsáno celkem devět
osob, přičemž dle příjmení
se může jednat o čtyři rodiny. Dále je v podpisovém
archu připsáno: „Dále nesouhlasíme s výchovnými
metodami p. uč. Andrušíkové a s kvalitou výuky p. uč.
Boumové,“ a následuje několik dalších podpisů. Jako
zástupci rodičů jsou zde
uvedení Pavel Čekal, Leona Malá a Ladislav Malý.
Existuje i druhá petice,
kterou předložil naopak
Otakar Novotný a která
vyznívá v jeho prospěch.
„My níže podepsaní prostřednictvím této petice
souhlasíme s návratem
pana Otakara Novotného
do Základní školy a Mateřské školy Chlum a potvrzujeme, že jsme nikdy osobně
nezaznamenali problematické chování pana Otakara Novotného vůči dětem,“
píše se v úvodním prohlášení a následuje asi třicet
podpisů osob, které text
stvrzují. V soudním spise
jsou navíc založena dvě
vyjádření, přičemž v tom
prvním chválí učitele Novotného dalších šest osob
p řevá ž n ě z K ře p e n i c ,
v tom druhém jej po lidské
i profesní stránce chválí
Věra Pištěková, se kterou
se Novotný zná z dob společného působení na 2. ZŠ
Propojení v Sedlčanech,
kde od roku 1993 působil
Novotný jako zástupce ředitele a také jako učitel tělocviku. Koneckonců sport
jej provází i jinak. Spolu se
svou manželkou stál u zrodu aerobiku v Sedlčanech
a s dětmi a mládeží sklízí
dodnes úspěchy na lokální, národní i mezinárodní
úrovni. To je také jeden
z argumentů jeho obhájců.
Tomáš Vašíček
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Při nehodě zemřel
jednaosmdesátiletý řidič
LIBÍŇ Tragická dopravní
nehoda se stala v osadě 24.
července krátce před půl
jednou odpoledne.

„Jednaosmdesátiletý řidič vozidla Škoda Fabia jedoucí ve směru na Sedlčany
po projetí zatáčky z dosud

Při nehodě auto prorazilo zeď hospodářské budovy. Zdroj: pribram.cz

nezjištěných příčin přejel
do protisměru, kde následně čelně narazil do zdi přístavku hospodářské budovy
u domu,“ uvedla k nehodě
příbramská policejní mluvčí
Monika Schindlová. Muže,
zaklíněného ve vozidle, vyprostili sedlčanští profesionální hasiči. Přivolaný lékař
ale na místě konstatoval
smrt motoristy. Vrtulník, který k nehodě mířil, byl nakonec odvolán. „Nelze vyloučit
náhlou zdravotní indispozici
řidiče, která mohla havárii
předcházet,“ dodala Schindlová s tím, že příčiny nehody jsou v šetření.
-jš-

Kdo jsme, co chceme a kam jdeme… PR
Představte si malou obec
zasazenou do malebné
krajiny kdesi uprostřed neznámého kraje v neznámé
zemi. Představte si, že v takové obci žije pár set spokojených občanů, kteří mají
v obci vše, co ke klidnému,
pohodovému a šťastnému životu mohou od obce
chtít. Představte si, že tato
obec má příjmy z pronájmu
svých nemovitostí, díky
kterým bohatne a může tak
ve svém rozpočtu mít prakticky vše, nač si vzpomene.
Všechny obecní budovy
i byty jsou ve skvělém stavu, obec je bezpečná, všude
je dost prostoru pro trávení
volného času všech obyvatel, rodin s dětmi i seniorů.
Představte si, že obec spravují lidé, kteří jsou ke všem
svým sousedům spravedliví, nemají předsudky a měří
všem stejně. Představte si,
že v obci rozhoduje zvolené

zastupitelstvo, které si však
zásadní investice či územní
plán nechá připomínkovat
od svých spoluobčanů přímo, přizve osadní výbory
a diskutuje, dokud nenajde
nejlepší řešení pro celou
obec.
Už máte představu dokonalou? A představili jste
si obec Nalžovice? My ne,
a proto jsme založili Nalžovický Občanský Spolek,
nyní již dobře známý pod
signiﬁkantní zkratkou NOS.
Nejsme rýpalové, ale je
fakt, že občas do něčeho
NOS strčíme. Chceme, aby
se hospodařilo transparentně a aby obec maximálně
efektivně využívala své pozemky k tomu, aby bohatla.
Máme rádi, když o dění
v obci a o rozhodování
zastupitelů mají přehled
všichni, kterých se to týká.
Proto se ptáme, hledáme
odpovědi a snažíme se být

aktivní. Koukáme kolem
sebe a zvedáme problematická témata. Nebojíme se
toho, jde o problémy, které
se musí řešit a týkají se nás
všech. Jsme přesvědčeni,
že zametáním pod koberec,
mlčením a soudními tahanicemi nelze ničeho dosáhnout. A nesouhlasíme s tím,
když někteří jiní tyto ideály
položí ve stylu jidášovské
zrady za pár drobných. To
je proti našim principům.
A jelikož ne vždy platí, že
David může přemoci Goliáše, spojili jsme síly se stranou Zelení, která je našemu
srdci nejbližší a pod jejich
křídly budeme kandidovat
do obecního zastupitelstva.
Jsme ZelenýNOS
a chceme lepší a šťastnější
Nalžovice. Pokud máte stejné přání, podpořte nás.
Jan Vácha, lídr
nezávislých za Zelené
v Nalžovicích

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OBCINY V době od 21. června do 21. července odcizil
zatím neznámý zloděj lešení
z neoplocené parcely v obci.
Způsobená škoda byla stanovena na 15 000 korun.
SVATÝ JAN Škoda ve výši

40 000 korun vznikla při
nehodě 24. července odpoledne v katastru obce.
Jednašedesátiletý muž se
chtěl se svým vozem otočit, vyjel vpravo mimo komunikaci a při vyjíždění

od okraje silnice přehlédl
za ním jedoucí automobil.
Ke zranění osob nedošlo.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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2:02 – Hele, lidi!
Dokončení ze strany 1

pro ověřování totožnosti.
Lehce po deváté opouštíme stanici, za volant sedá
Václav Kohout a do vysílačky hlásí odjezd. „Václav
dnes drží dozorčí službu,
proto řídí a já ho musím
poslouchat,“ vysvětluje Jiří
Pánek s úsměvem a podává mi k nahlédnutí itinerář výjezdu noční hlídky.
Je to harmonogram obcí,
kterými musí hlídka projet v přesně stanovenou
dobu, včetně dvou pevných stanovišť určených
k dopravní kontrole. „Dnes
máme dvanáctihodinovou
službu,“ pokračuje, „od deváté do třetí jsme na hlídce, potom na chvíli na služebně a pak zase venku.
Ovšem pokud nepřijde
jiný rozkaz. To pak rozpis
padá a navážeme na něj až
po skončení akce.“

Na obhlídce
Vyrážíme přes Příčovy,
Dublovice na Hrachov.
Docela detailně projíždíme
Rovištěm. Lidé v kempu
se baví. Nic zvláštního se
neděje. Alespoň v našem
rajónu. Vysílačka v autě
mluví jinak. „Máme naladěny dva okresy – Příbram
a Benešov,“ zasvěcuje mne
do tajů hlášení Václav Kohout. Během celé naší noční jízdy zaznamenám zprávy o tržné ráně na hlavě,
rvačce s noži, pokousání
psem, zatoulaném mladíkovi, co se chtěl zabít nebo
blokaci příjezdových cest
na nehlášenou techno párty. Nic z toho ale není pro
nás. Posily nejsou třeba,
alespoň prozatím.

Vaše doklady
prosím
Pohlceni tmou projíždíme zkratkami mezi obcemi
a nejčastější pohyb kolem
nás způsobují srny uskakující před světly. K první
kontrole vozidel zastavujeme v Hrachově. Je příjemné po hodině a půl jízdy
vystoupit z vozu na čerstvé povětří, protáhnout si
nohy. Policisté si nasazují
reﬂexní vesty. Nedaleký
Domov Fauny vytvoří zvu-

kovou kulisu jak z ﬁlmu
Volání divočiny, to už ale
zaslechneme zvuk motoru. Jiří Pánek rozsvítí
červenou svítilnu a paží
opisuje půlkruhy. Václav
Kohout naznačuje, kde
má řidič zastavit. „Dobrý
večer, paní řidičko, silniční
kontrola, vaše doklady prosím,“ začne Jiří Pánek profesionálním, vcelku však
příjemným tónem obehranou písničku. Zatímco
kontroluje doklady, Václav
Kohout obchází vozidlo
se svítilnou a zastavuje se
u štítku s datem technické
kontroly. Ještě dechová
zkouška a už si vzájemně
přejí hezký večer.
Hrachovské skóre v předepsaném čase činí čtyři
dopravní kontroly. Z toho
dvě s úsměvem, jednu
s podmračeným upozorněním na prasklé přední sklo
a jednu s pokutou za nepřipoutání. Všechny s absencí alkoholu. Ještě že nedýchají spolujezdci. Začíná
být chladno. Výzvu „Tady
jsme skončili, jedeme dál,“
přijímám s povděkem.

Je to dobrý, je
bílá
Kroužíme Skrýšovem
a okolím, projíždíme Svatý
Jan. Obhlídka se nese v poklidném duchu, jako doposud. Je čas na rozmluvu.
„Ve státních službách jsem
už dvacet pět let,“ rozpovídá se Jiří Pánek. „Z toho posledních třináct let u policie
v Sedlčanech. Předtím jsem
byl u Armády ČR, jezdil
jsem na mise, když jsem ale
založil rodinu, chtěl jsem
sloužit v místě bydliště,“
svěřuje se a zavzpomíná
na mise v bývalé Jugoslávii i na nešťastný seskok
padákem v pátek třináctého. „Zlomil jsem si tehdy
nohu na šestkrát,“ říká a já
si začínám všímat úsměvné policejní pověrčivosti,
když si během jízdy Václav
Kohout několikrát nadneseně oddychne na adresu
kočky přebíhající přes cestu: „Je to dobrý, je bílá.“

Vaše doklady
prosím – podruhé

Nedlouho před půlnocí
nastává čas druhého zastavení ke kontrole vozidel.
Na rynku vísky Hojšín, osvíceni pouliční lampou čekáme na další noční řidiče.
Je ticho. Jen z přilehlé
chalupy lze zaslechnout
útržky přátelského rozhovoru. Na chvilku se zahledíme
na noční oblohu a povídáme si taky. „Támhle to letadlo letí na Korfu,“ sděluje
Václav Kohout při pohledu
na aplikaci ve svém mobilu.
Hobby nadšenec do letadel
chtěl být policajtem už odmala. „Měl jsem ale pocit,
že se na to vlastně nehodím.
Původně jsem pracoval jako
elektrikář, ale kolem roku
2009, kdy všechny strašila
ekonomická krize, v oboru
práce znatelně ubylo a já
chtěl, kvůli rodině, jistotu stabilního zaměstnání,“ vzpomíná na první impulzy, které ho přiměly oprášit dětský
sen. „Ve službě jsem devátým
rokem a jsem tomu rád. Stále
mě to baví. Je to různorodá
práce. Mnohdy i adrenalin,
ale na ten pak navazují stohy
popsaného papíru a to tedy
rád nemám.“ ––„Jo, jo, když
je nějaká akce, to pak padne
les,“ přitakává mu kolega.

Nazdar kluci
Vzdálené vrnění motoru přiměje Václava Kohouta rozsvítit červenou
svítilnu a scénář z Hrachova se opakuje. Mírně
nervózní avšak usměvavá
řidička se prokáže řidičským i občanským průkazem, dýchne do trubičky,
vše je v pořádku, nastane
přání příjemného večera
a odjezd. Příjemný večer měl jistě i cyklista, co
zmerčil osvícené policejní
vozidlo a stačil seskočit
z kola. V rozverné náladě prochází houpavým
krokem okolo a volá: „No
nazdár, co tady děláte? Nechcete kafe? No tak kluci, já
vím, že vy nesmíte z místa,
já vám ho přinesu. Vážně.
Turka!“ Václav Kohout odvětí známému: „To víš, my
jsme všude! Díky za nabídku, kávu si nedáme.“

Blíže než erzeta

Ani druhá dopravní hlídka do vlahé noci nepřinese
žádný rozruch. Nasedáme,
pomalu se vracíme na barák dát si krátkou pauzu.
Cestou probíráme povinnou výbavu policejního
vozidla. K alkohol testeru,
tabletu, neprůstřelným
vestám a svítilnám jmenuje
Jiří Pánek ještě deﬁbrilátor.
„Policisté ho mohou použít,
když jsou blíže než erzeta.
Přístroj je velmi propracovaný. Dokáže člověka sám
diagnostikovat a navede
k tomu, jak má pokračovat
v oživování,“ vysvětluje Jiří
Pánek. „A už jsi ho někdy
použil, Jiří?“ předběhne
mne Václav Kohout s dotazem. „Použil, dvakrát,“
odpoví Jiří Pánek stroze.
„Já jednou, bohužel neúspěšně,“ pokývá hlavou
Václav Kohout a Jiří Pánek
dodává: „Ani já jsem se
k oběma případům nedostal
včas.“––„Přestože bychom
si nikdy neměli takové případy brát osobně, nemůžu
za sebe říci, že takové události na mne nezanechají
stopy,“ otevře se Václav Kohout a pokračuje: „Nejhůře
mi ale bylo, když jsem šel
mladé ženě oznámit úmrtí
jejího přítele. Na tu chvíli,
kdy mi otevřela dveře v náručí s malým miminem, nikdy nezapomenu.“

Na chvíli na barák
Na stanici se dvacet minut občerstvíme kávou, odskočíme si a Jiří Pánek jde
ještě vypsat jakési papíry
k udělené pokutě za nepřipoutání. „Abych měl
ráno čistý stůl,“ podotkne.
V jednu hodinu po půlnoci
vyrážíme na druhou část
obhlídky. Tentokrát se více
zaměřujeme na Sedlčany
a obce na druhé straně.
Projíždíme Kosovu Horu,
Štětkovice a okolí. V poklidu se vracíme zpět k Sedlčanům. „Tak takhle klidnou
službu už jsem dlouho nezažil,“ shodují se oba. „Budete
mít vůbec o čem psát?“ ptají
se shodně a trochu zneklidní, když odvětím, že ano.

Hele lidi
Vracíme se do Sedl-

čan. Za strojírnami zastavíme ještě jedno auto
plné mladých lidí. Běžná
kontrola, vše v pořádku.
Jen zahlédnu pobavený
úsměv na jinak kamenné
tváři Jiřího Pánka, když
se vrací zpět do policejního vozu: „Měli v tom autě
pěknej fofr, než jsme přišli. Asi nebyli připoutaný,
ale stihli to.“ Blížíme se
k náměstí. Nikde nikdo,
jen na mostě u chovatelů
míjíme pár zřejmě na cestě z večírku domů. Václav
Kohout radostně zvolá:
„Hele, lidi!“ Jsou dvě minuty po druhé ráno, smějeme se všichni tři.

Já mám tady
Na náměstí posedává
skupinka dívek ve stříbrných party čepičkách.
Nic zvláštního. Pomaličku
slídíme Severním sídlištěm, když za zatáčkou leží
na zemi muž. Obličejem
k zemi, vedle zaparkovaných aut před panelovými
domy. Mohl by být zraněný. Oba policisté svižně
vystoupí z vozu. Jiří Pánek
na muže posvítí svítilnou.
Ten se v okamžiku probere ze spánku, sebere
šustivou igelitovou tašku
s nákupem. Policistům
sdělí: „Jsem v pohodě.“
Nasadí tempo, už jen, aby
byl pryč. „Není tohle vaše?“
zavolá za ním ještě Václav
Kohout ukazujíc na rozsypané housky na zemi.
„Není, já mám tady,“ odpoví muž rozhodně a zamává potrhaným pytlíkem.
Úsměvný zásah před koncem hlídky osvěží.
Je před třetí ráno. Policisté se vrací „na barák“
k přestávce, já přesedám
do svého auta a těším se
do peřin. Přeji jim klidné
pokračování služby, i když
tuším, že neobvyklý klid
jim zřejmě končí. Přišel
rozkaz. V pět hodin ráno
jedou k Sedlci dohlížet
na techno párty. Vzbudím
se v osm. To by Václavu Kohoutovi a Jiřímu Pánkovi
měla končit směna a měli
by se vracet ke svým rodinám. Skončila ale?
Lucie Kakosová
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Deﬁbrilátor by mohli hasiči používat už na podzim
SEDLČANY Hasiči ze sedl-

čanské stanice Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje by už
na podzim mohli při výjezdech v případě potřeby
zachraňovat lidské životy
také za pomoci deﬁbrilátoru. Umožní to mimo jiné

dar ve výši 30 000 korun, jehož poskytnutí HZS v pondělí 23. července schválili
sedlčanští zastupitelé.
„Hasičský
záchranný
sbor Středočeského kraje
plánuje postupně dovybavit defibrilátory všechny hasičské stanice, tam,

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
223/18
Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568 – po 17. hodině nebo po tel. domluvě.
224/18
Sháním pronájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Sedlčanech. Tel.: 733 194 511.
225/18
Nabízím k prodeji stavební pozemek
v Dublovicích, 2 011 m2, cena 805 000 Kč.
Tel.: 775 599 788.
226/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
227/18

Dne 26. 7. se ztratil v obci Libíň Jack
Russell terier slyšící na jméno Doník. Pokud
jste pejska někde zahlédli, budeme rádi za jakékoliv informace. Tel.: 724 575 712. 228/18
Pronajmu byt 3+kk v centru Sedlčan,
cena do 10 000 Kč. Tel.: 725 819 970. 229/18
Doučím ZŠ, SŠ matematiku, mám
s douč. několikaleté zkušenosti. Tel.:
792 416 140.
230/18

Daruji černé kotě
Tel.: 737 150 640

kde je ochota, se tak děje
za přispění města. Jsem
velmi rád, že naše stanice bude hned po Příbrami druhá, která bude mít
na Příbramsku defibrilátor
k dispozici,“ říká velitel
HZS Sedlčany Petr Hron
s tím, že při záchraně

Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Sedlčanech. Tel.: 737 700 234.
231/18
Prodám konve 25 l – 5 ks, vhodné pro
včelaře. Tel.: 318 821 822.
232/18

lidských životů jde často
o vteřiny a defibrilátor se
v případě potřeby stane
hasičům významným pomocníkem.
V Sedlčanech je deﬁbrilátory vybavena jak
státní, tak městská policie.
„Profesionální hasiči mají

ve svých složkách hasičské
zdravotníky, kteří s deﬁbrilátory umějí pracovat, pokud by však bylo plánováno
nějaké společné školení například s městskou policií,
určitě se mu bránit nebudeme,“ dodává Petr Hron.
Jana Špačková

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1) Tel.: 733 585 378

Přijmu
dělníky
na stavební práce

CUKRÁRNA

Čistá mzda: 18 000–25 000 Kč

Tel.: 777 084 736

nám. T. G. Masaryka 31, Sedlčany

Otevřeno denně: PO–SO 8–18, NE 10–18 hod.
STRNAD elektro, s. r. o.
velkoobchod – maloobchod
s elektroinstalačním materiálem a svítidly

přijme PRODAVAČKU
do provozovny Sedlčany

E-mail: strnad.elektro@sedlcany.cz

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!

Tel.: 774 491 964

Přijmu zaměstnankyni
na domácí práce:

VÝROBA
slaměných kruhů
ve vlastních prostorách
(např. garáž)

Tel.: 605 121 784

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

Tel.: 602 709 295
Biopekárna
Zemanka s. r. o.
Oříkov 29, Sedlčany
hledá

kolegyni/kolegu na HPP
na administrativu a fakturaci
Plný úvazek, na dobu neurčitou, znalost Aj podmínkou
Více na osobní schůzce
Kontakt: Barbora Vaňková, tel.: 733 116 420
e-mail: barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz

B.E.S. – Petrovice, s.r.o.
tradiční český výrobce ložního textilu
přijme zaměstnance
do trvalého pracovního poměru na pozici

ŠIČKA

prostěradel a ložního povlečení
- mzda dle výkonu
- jednosměnný provoz 0700–1530 hod.
- práce v suchu, teple a čistém prostředí
- dobrý a příjemný kolektiv
- školka vedle firmy
- možnost režijního nákupu výrobků a zboží

Informace v Petrovicích čp. 142
denně od 0700 do 1530 hodin
nebo na tel.: 602 330 036 p. Šimák
Nástup možný ihned
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Hasiči varují před zvýšeným
rizikem vzniku požárů
REGION Středočeský kraj
vydal na základě výstrahy
Českého hydrometeorologického ústavu z 23. července nařízení, stanovující riziková místa vzniku
požáru a činnosti, které jsou
na těchto místech zakázány.
Nařízení platí do odvolání
výstrahy.
Podle velitele sedlčanské
stanice Hasičského záchranného sboru Petra Hrona je
opatření zcela na místě –
teplé a převážně suché počasí v kombinaci s nedostatkem vody, žněmi a častějším
pobytem lidí v přírodě výrazně zvyšuje riziko vzniku
požárů. „Na Sedlčansku jsme
v letošním roce u požáru
v krajině, na jehož vzniku
by se podílelo sucho a teplo,
zatím nezasahovali,“ uvádí Petr Hron ve čtvrtek 26.
července. Sedlčanští profesionální hasiči ale v červenci vyjížděli k požáru obilí
na Benešovsku, které začalo
hořet při sklizni.

„Mnohdy si lidé neuvědomují, že mezi místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
může patřit jejich vlastní
zahrada nebo že je zakázán
vjezd motorových vozidel
na polní cesty, přičemž tento
zákaz neplatí pro vlastníky
a uživatele zemědělských
pozemků při jejich obhospodařování,“ říká velitel sedlčanské stanice HZS. Za místa
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se také považují
lesní porosty a jejich okolí
do vzdálenosti padesáti metrů od jejich okrajů, lesoparky, parky a další porosty,
umožňující šíření požáru,
sklady sena, slámy a jejich
okolí do vzdálenosti padesáti
metrů od jejich okrajů a dále
pole s plodinami, které jsou
schopny vznícení a šíření
požáru. „Na těchto místech
je zakázáno rozdělování
nebo udržování otevřeného
ohně včetně pálení klestu,
kouření, používání zábavní
pyrotechniky, lampionů štěstí

Na pozoru by se před zvýšeným rizikem požárů měli mít také zemědělci. Čas žní se vyznačuje vyšším počtem zásahů hasičů na polích
a dalších zemědělsky obhospodařovaných plochách.
Foto: HZS Středočeského kraje

nebo jízdy parní lokomotivy,“
vypočítává Petr Hron s tím,
že dalším rizikem, které je
v souvislosti s houbařskou
sezónou poměrně častým

jevem, je zastavování motorových vozidel na místech,
kde se spodní část vozidel
dostává do styku se suchou
trávou nebo strništěm.

„Zakázáno je také používání vody ze zdrojů určených pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,“
dodává. Hasiči stav hasičských nádrží, které ze zákona zřizují jednotlivé obce,
monitorují. Mnohdy je však
jejich stav mírně řečeno neuspokojivý. „Mnohé nemají
potřebnou kapacitu, někdy
jsou využívány k jiným účelům, například k chovu ryb,“
přiznává Petr Hron s tím,
že profesionální hasiči při
zásahu využívají vodu z cisterny, zabudované v hasičském vozidle, v případě
potřeby žádají o součinnost
místní jednotky sborů dobrovolných hasičů.
Ze zákona mohou hasiči
za porušení vydaného krajského nařízení uložit na místě zjištěnému viníkovi blokovou pokutu do výše dva
a půl tisíce korun. Když viník
není zjištěn, je věc postoupena do správního řízení.
Jana Špačková
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Vltavská vyhlídka Altán
Místo, kam se dnes podíváme, si troufám označit
za jedno z nejkrásnějších
v naší vlasti. Jde o vyhlídku Altán nad solenickou
podkovou.
Mnozí ji znají, leckdo
ji zaregistroval v reklamě
na jeden obchodní řetězec, jen třeba ani neví,
že ji má u nosu. Většina
návštěvníků sem zamíří
po kamenité cestě z Větrova nad Solenicemi nebo
z c e l a n ej j e d n o d u š š í m
způsobem od Zduchovic.
Nejzaslouženější je ale
onen kouzelný výhled
tehdy, když vyšlapeme
kopec přímo od řeky, ze
Solenic. Rozhodně sem
nepůjdeme s kočárkem
nebo na kole, z botníku
vytáhneme pevnou obuv,
doporučuji i použití repelentu. Trasa je pro zdatnější turisty. I ti by měli

počítat se dvěma hodinami času.
Jako základnu můžeme
zvolit parkoviště přímo

kde necháme auto. Dál
už vyrazíme pěšky. Podél
řeky půjdeme nejprve asi
dvě stě metrů po kame-

rému topolu, kde se cesta
rozdvojí. Zde se vydáme
levou pěšinou. Po několika metrech narazíme

nité cestě, která se pak
změní v travnatou. Po ní
pokračujeme dál až ke sta-

na první značku. Na trase
nás bude provázet staré
zelené turistické značení,

Cíl výstupu stojí za to!

v obci. Dá se také podél
levého břehu řeky popojet
k čističce odpadních vod,

které je místy obnoveno.
Budeme stoupat skalnatým lesním terénem.
Po celou dobu půjdeme
po vyšlapané cestičce,
sem tam je třeba překonat
nějakou překážku. Již téměř na vrcholu narazíme
na rozcestí, ze kterého
na první pohled není turistická značka vidět. Zde
se dáme vpravo. Na značku narazíme po několika
metrech. Pak již se celkem
bez problémů dostaneme
na rozcestí, na kterém se
sejdeme s turisty, kteří
vyrazili z výše uvedených dvou jiných míst.
Je tu i dřevěná směrovka
na vyhlídku. Pokračujeme
po vyšlapané pěšině až
k další dřevěné směrovce,
po které již následuje jen
krátký sestup na vyhlídku.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Po skanzenu se linuly melodie z ﬂašinetu i vůně
pečeného chleba
Dokončení ze strany 1

varhanář. Jan Podlipský
z Vysokého Chlumce uplete košík za hodinu. „V listopadu vyhodím na mráz
proutí, v prosinci ho roztřídím podle délky, síly
a začínám plést.“ Košíkář
ale také umí hledat vodu
pomocí proutku nebo virgule. Dokáže určit i hloubku, v níž se voda nachází.
„Už jsem se s tím takhle narodil, mám prostě měřítko
dané v hlavě,“ říká Podlipský. Jak funguje šlapací
pružinový soustruh, který
se běžně v první polovině
dvacátého století používal
na vesnicích nebo v horách na výrobu například
nohou k židlím, předváděl
Luděk Zeman z Veverské
Bítýšky. Výroba rákosové
píšťalky byl pro nejmenší návštěvníky opravdový zážitek, zvláště když
si ji mohli odnést domů
na památku. „Jmenuje se
to piskor, používali to dudáci, jako strojek do dud,“

poodkryl tajemství zvláštní píšťalky Milan Švagr
z Konětop, který představil pastýřské ﬂétny vlastní
výroby z černého bezu.
Včelař Miroslav Dvořák

ze Semtínku měl na ukázku včelky v akci. Jejich
usilovná práce byla vidět
v proskleném úlu. Luděk
Novák z Vysokého Chlumce nabízel užitkovou kera-

miku – formy na bábovky,
pekáče, hrnky...
Když měl člověk nějaké trápení, vykonal pouť
na Svatou Horu u Příbrami. Tam se modlil a věřil,

Jan Bodra vytvářel svou hrou na ﬂašinet nostalgickou náladu starých časů. Foto: David Štverák

že když tam po sobě nechá
obětinku, tak mu to pomůže. A jak se dělá obětinka?
„Včelí vosk se roztaví, naleje se do formy sádrové nebo
dřevěné, která se nemusí ničím vymazávat. Tento zvyk
se držel zhruba do druhé
světové války, poslední
voskař v Příbrami zavřel
svoji ﬁrmu v roce 1950.
Dnes se s prací voskaře
v Čechách nesetkáme, ale
v Německu jsou voskařské
ﬁrmy, dokonce v Rakousku se lze vyučit voskařem
– jde o běžné povolání,“
poznamenává k úpadku
voskařství v Čechách Lenka Blažková z Hornického
muzea Příbram. Na hudebním pódiu v zadní části skanzenu se postupně
vystřídaly folkové kapely
Naopak, Terracota, Jakodoma, Alﬁk&KruppEssen
a dotvářely tak atmosféru
příjemného letního dne, jehož součástí se stalo kolem
1 600 návštěvníků.
David Štverák

Náves oživila nová socha – sahat vítáno
KŘEPENICE Zatravněnou
plochu křepenické návsi hned vedle pekárny
zdobí nový objekt z dílny
řezbáře Václava Křížka.
Bývá v obležení dětí i dospělých – k radosti svého
tvůrce i zadavatele.
Původně zamýšlené
odpočinkové místo, rozeklaná lavice plná záhybů
a otvorů, láká k posezení
zákazníky pekárny stejně
jako místní i přespolní děti
ke hrám. „Ze svého dětství
rád vzpomínám na to, jak
jsme jako malí dokázali
strávit hodiny na dřevěné
radlici, která ve vsi stála.
S lavicí je to podobné. Dětská hřiště jsou fajn. Ale toto
je zase něco jiného. Masivní kus přírodního materiálu je příjemný na dotek
a vzbuzuje fantazii,“ míní
řezbář.
Václav Křížek abstraktní lavici vyřezal z jednoho
kusu dřeva. „Použitá vrba
pochází přímo z obce. Snad
je to i ta, kterou jsem před

čtyřiceti lety u rybníka sám
sázel,“ vzpomíná křepenický rodák a pokračuje: „Dostal jsem na ni tip od rybníkářů, nebyla už v dobré
kondici. V dílně jsem ji měl
dlouho. Čekal jsem na nápad, chtěl jsem totiž ten masivní objem dřeva zachovat. Původně se mi v hlavě
rýsovala nějaká postava,

tvar vrby k tomu vybízel,
ale nebylo to ono. Až když
přišla najednou majitelka
pekárny Alena Kramešová
s nápadem oživit prostor
před provozovnou nějakým
zajímavým objektem. Přijde-li dobrý nápad, práce už
jde sama. Člověk z jednoho
konce začne a než se dostane ke druhému, tvary jako

by samy vyrůstaly pod rukama,“ dělí se řezbář o požitek ze své tvůrčí práce.
Fantaskní lavici ozdobil třemi symboly. Hlavou
kočky, Rožmberskou růží
a symbolem živlu. „Kočička je na přání Aleny, pětilistou růží jsem chtěl připomenout historickou souvislost
obce s regentem rožmber-

Fantaskní lavička z dílny Václava Křížka dala prostoru u křepenické pekárny nový rozměr...

ského panství Jakubem
Krčínem. Živel není zcela
konkrétní. Může to být slunce i vítr, podle toho, jak si
kdo představí,“ komentuje
Václav Křížek svůj výtvor.
„Z lavice nemám radost jen já a Václav,“
myslí si Alena Kramešová. „Do krámu za mnou
chodí lidi a mají veskrze
pozitivní ohlasy. Začala
jsem si dokonce zapisovat
mnohdy kuriózní návrhy
na název sochy,“ dodává
pekařka s úsměvem. Ať
už kolemjdoucím socha
připomíná trakař nebo
ﬁktivní postavu z románů
o Harrym Potterovi – Lorda Voldemorta, jedno je
jisté: dílo probouzí fantazii
a žije dál svým životem.
Lucie Kakosová

8

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Úplné zatmění Měsíce
pokazila zatažená obloha
SEDLČANY Na večerní a noč-

ní obloze mělo být v pátek
27. července pozorovatelné
úplné zatmění Měsíce. Jinde tomu tak možná bylo,
ale v Sedlčanech ne. Obloha
zůstala zatažená a dokonce
i trochu pršelo.
Úplné zatmění Měsíce
nastalo o půl desáté večer,
trvalo sto tři minuty a bylo
nejdelším úplným zatměním, jaké se na noční obloze odehrálo v tomto století.
Naposledy tento úkaz byl
k vidění před sedmi lety
a tehdy trval sto minut.
Podle předpovědí počasí měly být k pozorování
příznivé podmínky. Ačkoliv předpověď nevyšla, již
po jednadvacáté hodině
se začalo plnit parkoviště
u Hvězdárny Josefa Sadila
automobily a před dvaadvacátou jich tam bylo
přes dvacet. Na obloze nebylo vidět zhola nic, ale vedoucí hvězdárny František
Lomoz svým vyprávěním
a videoprojekcí dokázal za-

síce. Dnes máme to štěstí,
že Měsíc prochází středem
stínu Země, takže máme
pro nás nejdelší úplné zatmění Měsíce.
Může dnešní zatmění nějak ovlivnit dění
na Zemi? Například psychiku lidí?
Určitě ano. Vidíte sám,
kolik se jich přišlo podívat,
ačkoliv dnes není pro pozorování příznivé počasí. Jenom nevím, jestli byli lidé
ovlivněni samotným zatměním, nebo spíše sdělovacími prostředky. Dnešní
program v naší hvězdárně
jsme nijak zvlášť nepropagovali, máme otevřeno každý pátek, ale zapůsobila
informovanost přes média,
takže lidé využili přítomnosti nejbližší hvězdárny
a přišli se podívat.
Čím je dnešní zatmění
tak výjimečné?
Výjimečnost je právě
v tom, že Měsíc prochází
prakticky přes střed stínu
Země, takže úplné zatmění

Čekání na příznivější pozorovací podmínky návštěvníkům hvězdárny zpestřil svým vyprávěním František Lomoz.

ujmout posluchače všech
věkových kategorií. Sedlčanský astronom nám odpověděl na několik otázek.
Čím je zatmění Měsíce způsobeno a jak často
k němu dochází?
Úplné zatmění Měsíce
vychází z geometrie postavení zdroje světla, což
je Slunce, stínítka, což je
Země a objektu, který sledujeme, což je Měsíc. Když
se dostanou do jedné
přímky, nastane v tomto
případě úplné zatmění Mě-

je nejdelší. Už předtím jste
se ptal, jak často dochází
k zatmění, a zase bychom
se mohli vrátit ke sdělovacím prostředkům, které
uvedly, že podobné zatmění bude až v příštím století.
Je to pravda v tom smyslu,
že bude asi o tři minuty
delší. K zatmění Měsíce dochází dvakrát a výjimečně
i třikrát do roka, podobně
jako k zatmění Slunce. Toto
zatmění je ale viditelné
pouze z malé části zeměkoule, zatímco v případě

zatmění Měsíce je tento
úkaz k vidění prakticky
z celé polokoule Země.
Na internetu jsou k vidění obrázky, na kterých
je Měsíc v okamžiku úplného zatmění potemnělý,
ale stále viditelný a navíc výrazně načervenalý.
Proč tomu tak je?
Je to vlastně promítnutí červánkového světla až
na Měsíc, které běžně sledujeme na Zemi. Podrobnější vysvětlení je takové,
že atmosféra Země rozptyluje světlo a nejvíce toto
světlo ohýbá v atmosféře
Země v červené části spektra. Část tohoto rozptýleného světla se dostává
i do oblasti úplného stínu
Země, kde se právě nachází Měsíc, který je potom
načervenalý.
Pokud by dnes nebylo
pod mrakem, co by dnes
bylo možné na obloze pozorovat kromě úplného
zatmění Měsíce?
Kdyby zrovna Měsíc nebyl vidět a byl tam jediný
mrak, který by jej zakrýval,
mohli bychom sledovat
nad západním obzorem Venuši, nad jižním obzorem
Jupiter, nad východním
Saturn a vedle Měsíce bychom mohli sledovat Mars,
který je shodou okolností
v současné době v opozici.
Znamená to, že jeho zdánlivá velikost je pro tento okamžik největší.
Přestože není příznivé
počasí pro sledování večerní oblohy, hvězdárna
se zcela zaplnila zájemci
o sledování úplného zatmění Měsíce. Jsou nejenom ze Sedlčan a okolí,
ale i z Prahy, Benešovska,
Zvíkova a dalších oblastí.
Navštívili vaši hvězdárnu v poslední době i lidé
ze vzdálenějších míst?
Nedávno tady byl jeden pán z Lotyšska, druhý
z Ukrajiny, třetí byl z Lucemburska. Měli jsme tedy
mezinárodní účast a zajímavé bylo, že všichni tři
uměli česky.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Řezbářský král vytvořil
sochu medvěda
Dokončení ze strany 1

trůn, korunu a korunovační
klenoty a byl korunován kamarády řezbáři na řezbářského krále. Na důkaz, že
mezi ně patří, musel z kous-

silní chlapi. Hold řezbář každým coulem se nezapře,“
podotkl starosta Štěpánek.
A jak se ukázalo, pacovský
řezbář není jeho příbuzným,
jde pouze o shodu jmen.

Petrovický starosta Petr Štěpánek řezbářem. Foto: Milan Dlouhý

ku dřeva vyříznout alespoň
sirku. Štěpánek se rozhodl
Balounovi na oplátku vyřezat jeho bystu. Poté následoval vyřezávaný betlém
pro kamarádku manželky.
Od té doby ho koníček
chytl doslova za ruce i srdce a už nepustil. Vyřezaný
medvídek v parku je zhotoven z ořechového dřeva.
Jan Holub z Klecan vytvořil mořského koníka z lipového dřeva, které pochází
z Vitína od Počepic. Námět
koníka nosil autor sochy
v hlavě už nějaký čas. Jan
Holub s ženou Kristýnou
jsou hlavními tvářemi Občanského sdružení Humbuk
a společně se starostou Štěpánkem stojí u zrodu tradice
řezbování v Petrovicích.
Socha vodníka z rukou
Michala Štěpánka z Pacova, pocházející také z lípy
od Vitína, potěšila oko nejednoho návštěvníka. „Michal je praktický člověk. Přivezl si kempinkovou lavičku,
kterou z káry sundavali čtyři

Ze středočeských Máslovic přijel předvést své
umění Jiří Švarc. Vyřezal lva
ochránce, s nímž není problém se pomazlit – nekouše. Přihlížející, kteří se zašli
do parku podívat vícekrát
než jen na závěr v neděli,
byli překvapeni. Lev vypadal totiž po dobu svého tvoření z obrácené strany jako
královský trůn.
Šestku umělců uzavřel
Jiří Baloun z Nalžovic, který
vyrobil dřevěnou houpačku
pro děti. „Jezdím sem rád,
už kvůli dobré partě. Jsou
tady super chlapi a myslím,
že jsme si to zase všichni bezvadně užili. Houpačka je vyrobená ze šesti druhů dřeva
– ořechu, olše, višně, javoru,
smrku a lípy. Tak snad děti
potěší,“ doplnil Baloun.
Veškerá dřevěná díla budou po natření lazurou zdobit nejen obec, ale i přilehlé
osady. Kam budou umístěna, se rozhodne na veřejné
diskuzi v září.
Jana Motrincová

TOULKY KRAJEM
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Po stopách Karla Chaby – malíře od Ježovky
Léto roku 1930. Skupina kluků sedí na stráni pod
Ježovkou, kapličkou, ozdobenou dvojitým křížkem
a studánkou se zázračnou vodou. Vyprávějí si, co

Karel Chaba: Počepický kostelíček. Olej na plátně, 1970.
Reprodukce z knihy Otty Janka Malíř Českého Meránu
Karel Chaba

1960 konečně dostal příležitost, ve foyeru divadla
Déčka E. F. Buriana byly vystaveny jeho obrazy
na výstavě Praha štětcem neznámého malíře. Návštěvníci výstavy si Chabovy obrazy zapamatovali pro jejich jednoduchost a veselé barvy. „Šišatý
realismus“ se jim zkrátka líbil a Karla Chabu tohle
zalíbení doslova vyšvihlo do českého výtvarného
umění. Konečně nastal čas, aby se slova od Ježovky vyplnila. Opustil kotelnu Uměleckoprůmyslového muzea a stal se malířem. Jenže mu chybělo razítko v občanském průkazu, což bylo velké
provinění. Svaz československých výtvarných
umělců ho odmítl a Chabovi hrozilo, že skončí
ve vězení. Zafungovala přímluva tehdejšího ředitele Národní galerie Jiřího Kotalíka – v roce 1962
už Chaba razítko v občance měl.
Koncem padesátých let začal navštěvovat kraj
svého dětství. Přespával s manželkou v hospodě
v Chotěticích, později v Jesenici. Kromě Prahy,
kterou maloval celý život, začal tvořit také plátna s motivy Českého Meránu – ounuzská stavení, kapli před Prčicí, židovský hřbitov u Prčice,
Kvasejovice, rybník pod Rohovem, hřbitov u Petrovic, počepický kostelík, Ježovku… „Ježovku
mám rád. Jako kluk se pamatuju, že k ní chodila ze
sedleckého kostela procesí. Tenkrát jsem byl v sedleckém kostele poprvé. Od dědečka jsem byl vychovaný k odmítání nádhery katolických kostelů.
Říkal, že je to pozlátko, faleš, všechna ta nádhera,
že je to způsob, kterak se s Pánem Bohem minout,
že v katolických kostelech Pán Bůh není, je v naší
modlitebně, kde bylo všechno obyčejné a prosté.
Sedlecký kostel se mi ale stejně líbil – jako galerie,
jako výstava soch a krásných obrazů a jestli tam
nebyl Pán Bůh, bylo mi to jedno. Byly tam obrazy.
A sochy. S procesím jsem šel. Lidé tenkrát věřili,
že voda v Ježovce je zázračná. Skoro zázračné
však pro mě bylo něco jiného. Namaloval jsem
si Ježovku, protože jsem ji doma potřeboval mít,
jenže si ten obraz hned někdo koupil, a tak jsem
namaloval další Ježovku a další Ježovku si taky
hned někdo koupil, a tak pořád dál, takže žádnou Ježovku doma nemám a na té katolické povídačce, že Ježovka je zázračná, třeba opravdu
něco bude,“ uvedl Karel Chaba v jednom z rozhovorů, které vydal Otto Janka v brožuře Malíř
Českého Meránu Karel Chaba.

V polovině šedesátých let koupil za jedenáct
tisíc korun v Sušeticích starou chalupu a zřídil si
v ní ateliér. Jezdil sem s rodinou – manželkou a synem – vždy od jara do podzimu. V zimě vyměnil
nehostinný Český Merán za teplo pražského ateliéru. Jenže pak přišel zlom – syn Jan se v roce 1997
zabil při jízdě na kole mezi Sušeticemi a Sedlcem.
Leží na sedleckém hřbitově. Do kraje Českého
Meránu se pak Karel Chaba vracel s bolestnou
vzpomínkou, i když bez Českého Meránu nemohl
být. „Můj vztah k Českému Meránu je prapodivný

budou jednou v životě dělat. „Já budu malířem
a budu bydlet v Praze,“ řekne vážně pětiletý klučina
v červených trenýrkách. Co na tom, že žádného
malíře v životě neviděl a o Praze si myslel, že je jen
trochu větší než Sedlec…
Po dalších prázdninách nastoupil do školy. Nebavila ho ani trochu. Jen kreslení – z toho dostával
Karel Chaba: Ježovka. Olej na plátně, 1998. Reprodukce
dvojku. Mámu tím rmoutil, byla na chlapce a jeho
z knihy Otty Janka Malíř Českého Meránu Karel Chaba
mladšího bratra sama. Otec, ruský legionář, zemřel,
a i pro mě neuchopitelný. Nejdřív jsem chtěl odtud
když bylo chlapci dva a půl. Nepamatoval si na něj,
vypadnout a už se nikdy nevrátit. To bych ještě
zůstalo mu po něm jen jméno – Karel Kučera. Mužchápal. Pak jsem se vrátil – dojatý a nadšený. Jenský vzor v rodině ale nechyběl – vdova s dětmi se
že jsem zjistil, že kdybych zůstal dlouho – byl jsem
přestěhovala ke svému otci – venkovskému ševci.
tady sice skoro pořád – ale kdybych tady opravdu
Dědeček Chaba ale stárl a tak přišel den, kdy svůj
zůstal pořád, tak bych třeba přestal malovat. Začal
krámek v Sedlci zavřel a odstěhoval se k jedné ze
jsem chodit krajem, ne za obrazem, jen tak chodit
svých dcer. Vdova Kučerová odešla s dětmi hlea dívat se. Začal jsem pěstovat na zahradě růže...
dat štěstí do Českých Budějovic, pak do Slivence
Začal jsem se vracet do Prahy, abych měl co
u Prahy. Nevyšel ani návrat do Sedlce, až najíst, protože pěstováním kytek bych se neukonec rodina zakotvila v Táboře. Karlík sice
živil. Je to trochu střelený, co říkám, já vím,
dál bájil o malování, ale na přání matky se
že je to tak.“
šel učit kuchařem. Hlavně proto, že byla válMalíř samouk, jehož díla jsou zastouka. Svého snu se ale nevzdával. Za to málo,
pena ve sbírce moderního umění Náco si jako učedník vydělal, si koupil olejové
rodní galerie v Praze, ve sbírkách muzeí
barvy a namaloval svůj první obraz – jiřiny,
a galerií skoro po celém světě, zemřel
které maminka dostala od souseda.
v létě roku 2009. Škoda, že dnes je jméVálka skončila a Karlovi bylo dvacet
no sedleckého rodáka tak trochu v zapolet. Už nechtěl dál čekat. Na korbě náklamnění. Chabu by to jistě trápilo. „Kupují
ďáku plného sovětských vojáků, s malým
mě sběratelé skoro na celém světě, a to mě
papírovým kufrem v ruce, dojel do Prahy.
těší, ale je mi to taky trochu jedno. Chci
I když nebylo z čeho vařit, uchytil se jako
být český malíř. Chci, aby se na moje obkuchař v hotelu v Petrské ulici. Pak dělal
razy dívali především Češi. Mám rád svůj
kulisáka v Rokoku a topiče v Uměleckonárod. Zní to dneska nemožně, ale já ho
průmyslovém muzeu. Dál maloval. Obramám opravdu rád a je pro mě důležitý.“
zy podepisoval Karel Chaba, pseudonym Karel Chaba: Selská stavení v Jesenici. Olej na plátně, 1959. Reprodukce
Jana Špačková
připomínal milovaného dědečka. V roce z knihy Otty Janka Malíř Českého Meránu Karel Chaba
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Předbořickou
country pouť si
užívaly nejen děti
PŘEDBOŘICE Devatenáctým

rokem pořádají místní nadšenci v polovině prázdnin

a spousta disciplín. Po absolvování všech stanovišť si
mohl každý malý účastník

Svezení na staré mašině lákalo nejen kluky, ale i děvčata.

v obci dětský den, po němž
následuje country zábava.
Pro událost se ujal název
country pouť. Jejími hlavními organizátory jsou hostinský Pavel Máša a Dan
Kudela se svými rodinami,
jimž pomáhají jejich přátelé
a členové místního SDH.
Na hřišti se v sobotu 28.
července sešla početná družina nejmladších obyvatel
se svými rodiči. Byly pro
ně připraveny dva skákací
hrady, cukrová vata zdarma

vybrat hezkou odměnu. Pro
potěchu nechybělo svezení
na staré motorce, což samozřejmě zaujalo kluky, ale
i děvčata si jízdu užívala.
Celý večer bezvadně
hrála i bavila parta s názvem Čtyřválec. Pomyslnou třešničkou na předbořickém dortu byl tradiční
nádherný ohňostroj, který
byl odpálen hned po setmění, aby na něj malé děti
vydržely počkat.
Jana Motrincová

www.sedlcansky-kraj.cz

Klauni Bárt a Sláva vystupují už
deset let nejenom na Sedlčansku
SEDLČANY Součástí sobotního programu druhého
ročníku Mejdanu pro faunu
bylo vystoupení dvou klaunů, žijících v našem regionu. Zatímco Bárt, který se
ve skutečnosti jmenuje Petr
Studený, bydlí v Petrovicích,
Sláva alias Martin Slavek je
z Krásné Hory.
Po skončení jejich show,
při které měli skutečně tah
na branku, jsme oba klauny
požádali o rozhovor, a protože se vzájemně doplňovali,
uvádíme jejich odpovědi
jako společné.
Jak dlouho se znáte
a kdy jste se dali dohromady?
Kamarádíme spolu už
nejméně dvacet roků, ale
dětské akce jsme společně
začali dělat asi tak před deseti lety. Oba jsme byli tak
trochu klauny už ve škole,
ale celistvý program jsme
začali vymýšlet až pro naše
děti na zahradě s tím, že jsme
vždy pozvali i ratolesti našich kamarádů. A právě naši
přátelé si nás brzy začali zvát
na různé svoje akce, jako
byly karnevaly nebo oslavy
narozenin.
Na čem je založeno
vaše vystoupení? Jedná se
výhradně o pantomimu,
nebo i mluvené slovo?
Snažíme se dělat show
za doprovodu hudby, která
by byla zábavná pro děti i jejich rodiče. Děláme pro ně
diskotéku a tančíme s nimi.

Všechno si vymýšlíme sami.
Vystupujeme po celém
okrese a nejvíce jsme v akci
v době maškarních plesů.
Dokonce máme za sebou
i jedno vystoupení v Praze.
Hráli jsme tam na vysokoškolském mejdanu na konci
roku a účastníky jsme se snažili rozpumpovat nejenom
za pomoci panáka alkoholu.
Často vystupujete před
dětským publikem. Dostal vás některý z malých
posluchačů svojí hláškou
nebo svým chováním?
Hodně nás překvapilo

a chtěly po nás autogramy.
Příjemné také pro nás je,
když za námi přijdou a zvou
nás na nějakou svoji oslavu.
Začínali jsme hrát pro děti,
které v té době byly šestileté.
Dnes už jsou téměř dospělé
a stejně se na nás, zřejmě
z nostalgie, přijdou podívat.
Ptají se, jestli si je ještě pamatujeme, což se nám moc líbí
a dělá nám to radost. S dětmi
máme nejednu zajímavou
příhodu. Hrajeme s nimi soutěž, kdy jim rozdáme písmena a děti mají nosit věci, které na toto písmeno začínají.

Klauni Bárt a Sláva spolu přinášejí radost dětem už deset let.

v Pechově Lhotě u Kovářova, kam se vracíme každý
rok, když tam za námi přišly děti s tužkami a bloky

Jeden malý chlapeček dostal
písmeno P, otočil se na svoji
maminku a řekl jí, aby nám
přinesla svoji prdelku. -dav-

V zahradě školy byla vysazena Lípa republiky
JESENICE Obec uspořáda-

la v sobotu 28. července
oslavu 100. výročí vzniku
Československé republiky.
„Lípy mají v naší vlasti
výsadní postavení. Jsou to
stromy národní a byly vysazovány v celé republice
u příležitosti významných
historických událostí. Také
u nás v tradici pokračujeme.
Na obecní návsi byla vysazena Lípa svobody a Lípa
milénia,“ uvedl ve svém
vystoupení jesenický starosta Miloslav Hrazánek.
V zahradě místní školy pak
byla vysazena pamětní
Lípa republiky, která bude

v budoucnu připomínat
letošní významné výročí.
Slavnostního aktu se kromě starosty ujali senátor
Jiří Burian a členové zastupitelstva obce.
V následujícím programu dospělé návštěvníky
potěšil koncert Dechové
hudby Rudy Ešnera. Nadšení dětí vyvolal doprovodný program – dětská
d i skot é k a , n a f u kova c í
atrakce, malování motivů
na obličej, rozdávání cukrové vaty zdarma... Večer
k tanci i poslechu hrála kapela Klasik.
František Vávra

Senátor J. Burian (vlevo) a jesenický starosta M. Hrazánek se zastupiteli vysazují Lípu republiky.
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Mejdan pro faunu je koktejlem, namíchaným z hudby,
tance, divadla a klauniády
SEDLČANY Firma Káva svět

uspořádala v sobotu 28.
července na Mrskošovně
druhý ročník akce, nazvané Mejdan pro faunu, jejímž účelem je podpořit záchranné stanice v Hrachově
a ve Voticích. Obecně pro-

míst, dětem i dospělým se
věnovali klauni a nechyběla ani pohádka nebo taneční
vystoupení. Připraven byl
program Ekocentra Ochrany fauny a postavena byla
divadelní dílna pro děti,
které se mohly vydovádět

stanice v Hrachově, která
ročně pojme bezmála osm
set zvířat. Ve Voticích jsme
otevřeli motýlárium, které
se zaměřuje na tuzemské
druhy motýlů, a proto bych
vás chtěl pozvat k prohlídce
i této expozice. Naše Ochra-

Ředitel Ochrany fauny ČR Pavel Křížek (druhý zprava) a pořadatelé Zdeněk Kolka (zleva), Tadeáš
Vaverka a František Houska

spěšná společnost Ochrana
fauny ČR vznikla před dvaceti lety a jejím posláním je
ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů.
Pořadatelé stejně jako
v loňském roce připravili pro návštěvníky pestrý
program, v jehož rámci se
na pódiu střídaly kapely
z regionu i ze vzdálenějších

i ve skákacích hradech.
„Když jsem dnes zavítal
na Slapskou přehradu, hned
mi bylo jasné, kde dnes obyvatelé Sedlčan jsou,“ uvedl ve svém vstupu ředitel
a zakladatel Ochrany fauny
ČR Pavel Křížek. „Přesto si
myslím, že večer bude areál
zcela zaplněn. Rád bych vás
pozval do naší záchranné

na fauny si letos připomíná
dvacáté výročí svého založení.“
Největším nepřítelem
akcí pod širým nebem je
obvykle počasí, které bylo
pánem i tentokrát. Ne však
v tom smyslu, že by pršelo,
nebo foukal silný vítr, ale
že bylo nesnesitelné vedro. Prostranství na Mrsko-

šovně se proto zaplňovalo
jenom pozvolna a více návštěvníků se očekávalo až
ve večerních a nočních hodinách. Také o tom jsme si
povídali s jedním ze zakládajících členů skupiny Matyas Františkem Houskou.
Tato sedlčanská kapela je
spolupořadatelem Mejdanu pro faunu a pokaždé
také na něm vystupuje.
V loňském roce se konaly čtyři Mejdany pro
faunu. Kolik jich pořádáte letos?
Také čtyři. Začínali jsme
16. června v Bystřici u Benešova, pokračovali 14. července v Milevsku a dnes
jsme v Sedlčanech. V sobotu 25. srpna se uskuteční poslední letošní díl mejdanu
v Táboře. Zde se naše akce
bude konat poprvé. Vloni
jsme byli dvakrát v Sedlčanech, a protože dvě stejné
akce v krátké době tady neměly správný význam, vybrali jsme další město, které
stálo o tento projekt a také
na něj přispělo.
Mluvíme spolu v odpoledních hodinách a účast
lidí v Sedlčanech je zatím nízká. Není to pro vás
zklamání?
Opakuje se loňský rok,
kdy také bylo mimořádné teplo. Dnes je třiatřicet
stupňů, a to se na účasti
projevilo. Když ji porov-

nám s Milevskem, které
je jenom o něco větší než
Sedlčany, je jiná. Milevsko ale má tu výhodu, že
se tam Mejdan pro faunu
koná v parku, kde je stín,
což je pro návštěvníky příznivější. Zatímco v Sedlčanech jich je zatím zhruba
stovka, v Milevsku se účast
lidí pohybovala mezi pěti
až osmi stovkami.
Na vaši akci se neplatí
vstup. Jakým způsobem
budete Ochranu fauny
ČR podporovat?
Oslovili jsme spoustu
ﬁrem, které na základě
toho do projektu vstoupily
a nyní nás podporují. My
jim na oplátku poskytujeme propagaci na LED obrazovce, umístěné na pódiu.
Je několik desítek ﬁrem,
které nám přispěly a z tohoto důvodu se nám daří
projekt ﬁnancovat.
Matyas se na něm významnou měrou také
podílí. Co je v kapele nového?
V současné době dokončujeme CD, na němž spolupracuje naše současná
sestava v čele s frontmanem
Jardou Hošnou. Ve studiu
máme roztočených několik
písniček a teď se nám navíc
podařilo zaznamenat živé
vystoupení. Uvidíme, co se
nám povede dříve dokončit.
David Myslikovjan

Na koncert vážné hudby přišel i pes
PETROVICE Obecní úřad

a Středočeská společnost
pro múzické vzdělávání uspořádaly v sobotní
podvečer 28. července
slavnostní koncert v zámeckém parku, na němž
vystoupili účastníci minulých ročníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny.
Mladé talentované zpěváky i s jejich profesory Jaroslavem Šarounem a Danielem Hutařem na pódiu
přivítal petrovický starosta
Petr Štěpánek: „V minulých
letech se konala středočeská mezinárodní pěvecká
dílna v Petrovicích. Přijíž-

děli k nám studenti z různých zemí Evropy a byli zde
vždy několik dní. Bohužel
pro nižší zájem v posledních dvou letech se dílny
nekonají. Ale přesto studenti, kteří sem několik
let jezdili a mají vás rádi,
vám přijeli zazpívat,“ řekl
starosta. V tu chvíli se ze
zadních řad ozval od jedné z návštěvnic koncertu
spontánní výkřik: „Však my
je také!“ což si vysloužilo
potlesk a vykouzlilo na tvářích Jana a Jiřího Kukalových, Kateřiny Vogelové,
Kristýny Roháčkové, Terezy Višňovské i Šárky Neprašové široký úsměv.

Poté už program pokračoval známými a oblíbenými áriemi od A. Dvořáka,

W. A. Mozarta, B. Smetany
a dalších umělců. K úsměvu byl důvod ještě jednou

– když se na vystoupení
rozhodl přijít podívat pes.
Jana Motrincová

Všechny vystupující rozesmál pes, který se vydal na pódium zkontrolovat situaci.
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Kosova Hora – Park
gen. Mareše
4. 8. Veselé švejkování
hraje Toulavá kapela;
17:00

 Petrovice – zámecký
park
11. 8. ParkFest 2018
4. ročník ParkFestu, účinkují Krang, Thrashsurf, Boost,
Acid Row, Lusky, Lekses,
Nondescript a další; 14:00

VÝSTAVY
 Prosenická Lhota – náves
4. 8. Lhotecký pětiboj
hraje Franťák Rock a Čejka
band; 17:00 a 21:00
 Mokřice – Šikmá plocha
4. 8. Zábava
hraje Matyas, Paradoxy;
21:00
 Obděnice – letní parket
4. 8. Rocková zábava
hraje Sifon; 21:00
 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
5. 8. Nedělní dechovkové
odpoledne
hraje Moravanka; 16:00
 Sedlčany
10.–12. 8. You Can Do It
Duranga
spojení oslavy 10. narozenin a Duranga festivalu,
BMX show, program pro
děti, vystoupení kapel Zlomená 14, Until Tomorrow,
Another Illusion a další

 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září
 Drážkov – Váchův
špejchar
Moje prvotiny
autorská výstava Michaely
Soukeníkové; do konce
srpna
 Sedlčany – knihovna
Sedlčanské střípky
příběhy a ilustrace žáků 4.
tříd sedlčanských základních
škol; výstava trvá do 31. 8.
Výstava 1. základní školy
Sedlčany
výstava fotograﬁí a výrobků žáků 1. ZŠ Sedlčany;
do 5. 9.

DIVADLO
 Nalžovice – zámecký
park
3., 4. 8. Krvavá letní

revue aneb Někdy lépe
zmoknout, než si krve
loknout
stylové občerstvení; 20:00

KINO
 Sedlec-Prčice
3. 8. Ghost stories
horor; 20:00
10. 8. Ferdinand
rodinný animovaný ﬁlm;
16:00, 20:00
 Sedlčany
11. 8. Profesoři zločinu:
Velké ﬁnále
italská komedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
4. 8. Rallycross
hobby autorallycross
11. 8. Rallycross cup

www.sedlcansky-kraj.cz

 Prosenická Lhota –
náves
4. 8. Lhotecký pětiboj
jubilejní 20. ročník; 13:00
 Červený Újezd – střelnice
11. 8. Prázdninové střílení 2018
tradiční soutěž v brokové
střelbě; 8:00

OSTATNÍ
 Kamýk nad Vltavou
Plavby na voru
vyjíždí z přístaviště
u mostu na pravém břehu
řeky, do 12. 8. o víkendech
od 10:00
 Sedlčany – knihovna
1., 8. 8. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
4. 8. Memoriál Františka
Hájka
47. ročník fotbalového
turnaje

 Sedlčany – hvězdárna
3., 10. 8. Pozorovací
program
20:00–23:00

 Sedlec-Prčice
4. 8. Přátelské setkání
vozů mini
ve stejný den na Vítkově
náměstí také zastávka historických vozidel z muzea
Janecký v Chotovinách

 Klučenice – hospodářský dvůr
11. 8. Sousedské posezení
ukázka řemesel, jízda
veteránů, možnost navštívit
místní muzeum; 14:00

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
v srpnu každý den;
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
v srpnu každý den;
9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
v srpnu každý den;
10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Lhotecký pětiboj slaví jubileum, pořadatelé proto
zařadili nejlepší disciplíny z minulých let
Sbor
dobrovolných hasičů v Prosenické Lhotě v sobotu
4. srpna pořádá jubilejní
dvacátý ročník soutěže
v netradičních sportovních
a dalších disciplínách, známé pod názvem Lhotecký
pětiboj. Akce bude zahájena
hodinu po poledni na návsi
u hasičské zbrojnice a podle
předpokladů by měla trvat
zhruba do sedmnácti hodin.
Lhotecký pětiboj není
soutěží, při které by se její
účastníci měli snažit o vytváření nových rekordů. Pořadatelé vždy v první řadě
dbají na to, aby si soutěžící
i diváci užili jeden z prázdninových dnů, v němž jde
především o zábavu. „Je to
až k neuvěření, že tuto káru
táhneme již tolik let,“ připomněl jménem pořadatelů

PROSENICKÁ LHOTA

starosta Prosenické Lhoty
Petr Červenka. „Při přípravě letošního jubilejního ročníku Lhoteckého pětiboje
jsme se dohodli, že vybereme nejúspěšnější disciplíny
z minulých let, které se odehrály nejenom na suchu, ale
i na vodě. V tomto případě
na místním rybníku. Na co
se můžou soutěžní dvojice
a diváci těšit, zatím neprozradíme, ale určitě se celý
Lhotecký pětiboj bude konat
opět v zábavném duchu.“
Pořadatelé oslovili všechny
tradiční účastníky minulých
pětibojů, aby se pokud možno zúčastnili jako soutěžící,
a pokud by už nechtěli nebo
nemohli, aby přišli alespoň jako diváci. „Přestávky
mezi soutěžemi budou vyplněny vystoupením skupiny
historického šermu a pro

Na Lhoteckém pětiboji je možné úplně všechno.

děti bude připraven skákací
hrad,“ doplnil Petr Červenka. Jak bývá zvykem, svoje překvapení si připraví
i místní spolek Zvonokaplička, a samozřejmostí bývá
i soutěž v pití piva na čas
pro diváky.
Po skončení Lhoteckého pětiboje bude program
pokračovat vystoupením
hudební skupiny Franťák
rock a od jednadvaceti hodin ji vystřídá kapela Čejka band. „Velmi si vážíme
snahy všech, kteří se na přípravách dvacátého ročníku
Lhoteckého pětiboje jakkoliv podíleli, a v neposlední
řadě si vážíme i vstřícnosti
rodiny Bezkočkových, která nám zapůjčila rybník
na vodní disciplíny,“ uzavřel
Petr Červenka.
David Myslikovjan
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Míč se ve větru chvílemi téměř zastavoval ve vzduchu
TJ Tatran Sedlčany –
1. FK Příbram U-19 6:2
(4:2)
VYSOKÝ CHLUMEC Ve středu 25.
července sehrál TJ Tatran Sedlčany A přátelský zápas proti 1. FK
Příbram U19.

Senfta míří do sítě, ale míč se jen
těsně mihnul kolem tyče. Ve 35.
minutě prodloužil Honza Vystyd
ze standardní situace k zadní tyči
na Lukáše Brotánka, který hlavičkou zvýšil na 4:1. Těsně před

Do druhého poločasu nastoupil do brány Tomáš Glogar místo
Filipa Dřevojana. Na druhé straně se také vyměnili brankáři.
Hned v úvodu druhého poločasu
Tatran vsítil pátou branku do Trn-

zakončení. Přihnala se bouřka se
silným větrem, míč se chvílemi
zastavoval ve vzduchu, nasazené tempo hry se postupem času
zmírňovalo. Na konečných 6:2 se
ještě trefil Lukáš Matoušek.

Ve svižném tempu
V úmorném vedru oba týmy
předváděly kombinační a svižný
fotbal. První, kdo zahrozil, byla
Příbram, ale střela po přímém
kopu letěla nad břevno brankáře Dřevojana. Ve 12. minutě se
pískala penalta po faulu na Vaška Lípu. Exekuce se ujal Lukáš
Brotánek a poslal míč na opačnou stranu, než kterou si vybral
brankář Ondřej Beran – 1:0. V 17.
minutě našel Tomáš Senft svým
centrem Martina Hájka, ale ten
ve snaze zakončit fauloval protihráče. Ve 21. minutě se dostal
balon po rohovém kopu z klubka
hráčů k Luboši Soldátovi a ten
zvýšil na 2:0. O dvě minuty později inkasoval Beran potřetí. Dorážející Senft mu svoji aktivitou
zatopil. Brankář ve snaze dostat
balon do bezpečí našel Michala
Kdolského, který zakončil na 3:0.
Po půlhodině hry z přímého
kopu krásně snížil na 3:1 Martin
Polák, když ranou do šibenice
nedal Dřevojanovi nejmenší šanci. Ve 32. minutě sledoval překonaný Beran, jak střela Tomáše

Nebezpečná situace před brankou gól nepřinesla.

koncem prvního poločasu našel
Beran přesnou přihrávkou nabíhajícího Poláka a ten ranou k tyči
zkorigoval na 4:2.

Přihnala se bouře

kovy svatyně – Luboš Soldát se
prodral přes několik hráčů, orazítkoval tyč, od níž se balon odrazil přímo na kopačky Tomáše
Senfta, který neváhal – 5:2. Příbrami se i přes snahu nedařilo

Sestava Tatranu: F. Dřevojan
(46. Glogar) – Hájek, Vystyd (46.
P. Lípa), L. Brotánek, M. Krůta,
D. Krůta, K. Kvěch (46. L. Matoušek), Kdolský, Soldát, Senft, V.
Lípa.
David Štverák

Klábův memoriál letos ovládl Klába tým
KAMÝK NAD VLTAVOU V so-

botu 28. července se na fotbalovém hřišti konal 9.
ročník fotbalového turnaje
Klábův memoriál. Tradičně se sešla parta přátel
a rodina Pavla Klabíka, která pořádá tuto akci na památku bývalého fotbalisty.
Pavel bohužel před několika lety prohrál se zákeřnou
nemocí svůj nejdůležitější
životní zápas.
Turnaje se zúčastnila tři
mužstva z Kamýku, Zduchovic a Klába tým. Klába
tým byl složený z rodiny
a kamarádů a všichni si
navlékli dres červeno-bílé
barvy s hvězdou na prsou
– tedy dres Pavlova oblíbeného klubu – s číslem
sedm a přezdívkou Klába
na zádech. Turnaj ovládli bojovníci z Klába týmu

a za hudební znělky „We
are the champions“ zvedli
nad hlavu velký putovní
pohár. K pohodové atmosféře přispěl čuník na rožni
a naražený sud.
Nechyběla kasička na ﬁnanční dary. „Vybralo se
krásných 113 875 korun.
Všechny peníze poputují
na dětskou onkologii a hematologii do nemocnice
v Motole,“ sdělila jedna
z organizátorek memoriálu
Bára Vlková.
Konečné výsledky :
Klába tým – TJ Zduchovice 6:5 na penalty; TJ Zduchovice – Sokol Kamýk
2:6; Klába tým – Sokol Kamýk 7:3
Konečné pořadí: 1. Klába tým, 2. Sokol Kamýk, 3.
TJ Zduchovice
David Štverák
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Jan Kolárovec na závodech testoval
svůj nově postavený vůz
LITVÍNOV/TŘEBNICE Jan Kolárovec žije v Třebnicích,
je mu jednatřicet let a věnuje se automobilovým
závodům v driftu, které se
konají na uzavřeném okruhu. Vozy jezdí řízeným přetáčivým smykem, a když se
rozjedou, nesmí jet rovně.
Jezdec z Třebnic se
zúčastňuje i závodů gymkhana, které jsou rovněž
součástí driftu. Jezdí se ale
na menší techničtější trati
při nižší rychlosti. Jedné
gymkhany se Jan Kolárovec zúčastnil ve třetí dekádě července v Litvínově,
kde startoval s nově postaveným autem. „Byl to můj
první letošní závod s novým
vozem,“ uvedl Jan Kolárovec. „Tato gymkhana měla
z důvodu dostatečného prostoru i rychlé pasáže, a to
pro otestování auta vyhovovalo. Jak je letos ze strany organizátorů zvykem,
připravili opět zpestření,
tentokrát v podobě průjezdu pod nízko položeným
ramenem jeřábu a těsného
obkroužení šest metráků
těžkého háku. O ten člověk
nechce autem zavadit. Ač-

koliv moje umístění nebylo
moc ke chlubení, jsem naprosto spokojen, protože

ší ovladatelnost v driftu.
„Z důvodu dlouho trvající
stavby auta mi utekla zhru-

tě neměl k dispozici vlastní
vůz. Podle slov závodníka
z Třebnic se to v ostatních

svůj Nissan 200SX S14 s motorem o výkonu cca 600
koní. Je to novější generace

disciplínách asi moc nevidí,
ale v driftu se stává, že jezdec jede půjčeným vozem
buď od týmového kolegy,
nebo dokonce od soupeře,
jako se to Honzovi stalo
na jaře v Panenském Týnci.
„Protože mezi jezdci není
přehnaná rivalita a většina
z nich se společně kamarádí, dostal jsem možnost se
svézt, a to ne v ledajakém
voze. Petr Týbl z týmu Initial
JZD Motorsport mi zapůjčil

mého typu. Jedná se o velice silný stroj, ale jak se říká,
výkonu není nikdy dost,
a tak jsem si snadno zvykl,“
konstatoval Jan Kolárovec,
jehož ve dnech 3.–5. srpna
čeká závod v Hradci Králové. Závodu se zúčastní celý
jeho tým Magoor Motorsport a mnoho dalších jezdců z ČR i zahraničí. Diváci
se v Hradci budou moci
svézt i v závodních speciálech. David Myslikovjan

Nově postavený závodní vůz Jana Kolárovce

auto fungovalo bez jediného
problému a mně teď zbývá
si na něj zvyknout.“
P ř e s t av b a , z a p o č a tá koncem loňského
roku, spočívala v montáži ochranné konstrukce, opravách a úpravách
v přední části karoserie.
Měnila se kompletní elektroinstalace, upravoval se
motor, nápravy a řízení.
Výsledkem je vyšší výkon
motoru – 400 koní – a lep-

ba polovina sezóny,“ připomněl Jan Kolárovec. „Letos
proto nemohu pomýšlet
na celkové umístění, což
vzhledem k silné konkurenci ve skupině Semi-Pro,
kam jsem přestoupil, bude
i tak velmi náročné. Letošní
rok je pro mě spíše testovací, ale i tak si ho užiju, jak
jen to bude možné.“
Tento rok měl Jan Kolárovec možnost jeden závod
absolvovat i přes to, že ješ-

Donoru poputuje padesát šest tisíc korun
SKOUPÝ Na návsi odstartoval

v sobotu dopoledne 28. července druhý ročník nohejbalového turnaje Memoriál
Zdendy Vanžury, který organizují místní hasiči. Poháry
pro vítěze poskytl Obecní
úřad Petrovice.
Na dvou atypických asfaltových hřištích se utkalo
čtrnáct týmů, které v horkém
dni poměřily své síly. Zvítězilo družstvo Tým za Zdendu
– Skoupáci. Výtěžek z charitativní akce byl neuvěřitelných
56 408 Kč (vloni to bylo 32 225
Kč). Veškerý zisk bude předán organizaci Donor, která
se zaměřuje na program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci
kmenových buněk krvetvorby nebo závažných akutních
i chronických onemocnění.
Jana Motrincová

Tříčlenná družstva soutěžila v nohejbalu na dvou atypických asfaltových hřištích.
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Kotel a roklina přivítaly další díl seriálu FIA
Zóna střední Evropy
SEDLČANY Autoklub RAC

Sedlčany otevřel své závodiště na Kotlině již druhému mezinárodnímu závodu v rallycrossu. Oproti
p r v n í m u če r v n ové m u
narostla startovní listina
o další jména, přibyli zejména zahraniční jezdci.
Sobota patřila tréninkům a začátku kvaliﬁkace, v neděli dopoledne se
kvaliﬁkací pokračovalo.
Odpoledne byla na programu jednotlivá semiﬁnále a hlavně pak ﬁnálové
jízdy. I v horkém počasí
byla divácká místa zaplněna velkým množstvím
návštěvníků, mezi diváky
bylo slyšet několik cizích
jazyků. Svým komentářem
víkendové klání zpestřoval osvědčený Marek
Máca Cihlář.
Nejobsazenější byla
divize Kart Cross. Na startovní listině byla více než
dvacítka jezdců. Hned
první ﬁnálová jízda musela být opakována. Poprvé
do ní nastoupilo 13 strojů.
David Benda ale musel
být po kolizi s Lukášem
Svobodou ošetřen. Závod
byl přerušen a do opakovaného startu již Benda
nenastoupil. Sedlčanský
Jakub Mrvka, vítěz červnového závodu, se na stupně
vítězů čistě domácí divize
nakonec neprobojoval.
Skončil čtvrtý. Zlatý věnec
si vybojoval Petr Doležal
se stojem Honda CBR. Druhý dojel do cíle Sláva Ducháček s Hondou RR. Třetí
viděl cílový prapor Jiří
Havelka v Kawasaki ZX6-R.
Máca Cihlář v cíli nejvíce
ocenil jízdu Ondřeje Hartycha v Yamaze R6.

Ryze národní záležitostí
je také Česká trofej historických vozidel. Startuje
se ve dvou kategoriích,
které odděluje hranice
1 600 v kubatuře. Do obou
ﬁnálových jízd se probojovalo šest jezdců. V nižší
třídě se do ﬁnálového souboje dostali také Jaroslav
Marchal se synem Tomášem. Oba společně jako
první absolvovali během
ﬁnálové jízdy povinný joker lap, tedy prodloužení
kola. Tomáš se svou Škodou Rapid RH nakonec
vybojoval druhé místo.
Na jeho záda se v cíli díval
Michal Sklenář s Hondou
CRX. Ani jeden z nich
nestačil na Pavla Koutného, krotitele Škody 130 L.
Do ﬁnále se nedostala žádná ze tří startujících žen.
V silnější kubatuře historických vozidel závod nedokončili dva jezdci. Třetí
byl v cíli Václav Haloun
s VW Golf III, druhé místo
vybojoval Ladislav Procházka s Peugeotem 306.
Zlatý věnec v cíli obdržel
Petr Šplíchal rovněž s VW
Golf III.
Šestice Čechů se postavila na start ﬁnálové jízdy
divize National 1 600. Jediný zahraniční jezdec, syn
pilota Alexe Wurze z Formule 1 Felix, se do ﬁnále
neprobojoval. Zvítězil Marek Honzík s Peugeotem
106. Za sebou zanechal Ondřeje Šenka a Jana Kubíka,
kteří pilotovali Volkswageny Polo. Nejmladší závodník startovní listiny Libor
Teješ, který si zde na Kotlině získal podporovatele
již v červnovém závodu,
viděl ve své semiﬁnálové

jízdě černý praporek kvůli rozbitému sklu po kolizi
v prvním kole. Do ﬁnále
se tedy se svým VW Lupo
nepodíval.
Nebýt Tomáše Budy,
stáli by na startu ﬁnále divize Super Touring Cars
do 1 600 ccm pouze zahraniční jezdci. Z vítězství se
radoval rakouský Daniel
Karlovits s Hondou Civic. Druhé místo nakonec
po velkém souboji uhájila
díky zkušené jízdě jediná
žena této divize Rakušanka
Birgit Kuttner. I ona řídila
Hondu Civic. Třetí skončil
slovenský Marián Gajdoš
s Fordem Fiesta.

byl Jakub Bittman s Peugeotem 208. Suverénním
vítězem se podle očekávání stal Roman Častoral
s Opelem Astra OPC.
Na startovní čáru ﬁnálové jízdy divize Super
Touring Cars nad 2 000
ccm se postavilo 6 strojů.
Jiří Galuška se na Kotlinu
vrátil po 7 letech a bylo
vidět, že mu chybí zkušenosti s místní tratí. Rakouský Karl Schadenhofer měl
technické problémy s vozem. Vítězem se nakonec
i díky skvělé taktice projetí
joker lapu stal Aleš Kubík
s Volkswagenem Polo.
Miroslav Pospíchal nepo-

Ten mu hned po startu nedovolil jet naplno. Čtvrtý
skončil Němec Romano
Schultz s Citroenem Saxo.
Na stupních vítězů se objevili řidiči vozů Škoda Fabia. Bronzový věnec získal
Tomáš Krejčík, majitelem
stříbrného věnce se stal
nejlepší Čech Jan Ratajský. Vítězství si připsal Rus
ve švýcarských barvách
Jury Belevskiy, jež závod
dokončoval s utrženým
zadním nárazníkem.
Nejvyšší příčku divize Super Cars obhájil rakouský nestor rallycrossu Alois Höller s Fordem
Focus. Jel v podstatě svůj

Start divize Super Touring Cars nad 2 000

Střední třída této kategorie vozů naopak přinesla
čistě české stupně vítězů.
Ze zahraničních jezdců
se do šestičlenného ﬁnále
probojoval jen Daniel Gruber se Seatem Ibiza. Jakub
Michal s Peugeotem 206
ﬁnálovou závodní jízdu
nedokončil. Na třetí příčce
skončil jeho bratr Tomáš
s Peugeotem 205, druhý

spíchal se stejným vozem
dostatečně, a tak zůstal až
za ním na druhé pozici.
Třetí byl v cíli Karel Václavík s VW Golf III.
V divizi Super 1 600
bylo na startovní listině
8 jezdců. Do ﬁnále se jich
dostalo 5. Rakouský Raphael Dimberger z ﬁnálového závodu odstoupil pro
defekt na své Škodě Fabia.

vlastní závod. Za ním se
ve finále nejprve strhla
bitva o druhé místo. Nakonec ale další Rakušan
Tristan Ekker nedojel se
svým Volkswagenem Polo
do cíle a stříbrný věnec
tak patří Lukášovi Markovi. Ten seděl za volantem
Volkswagenu Golf 4.
Olga Trachtová
Hadáčková

Nohejbalisté jsou o prázdninách aktivní
VYSOKÝ CHLUMEC/OBOZ

Sedlčanští nohejbalisté
mají za sebou několik dalších prázdninových turnajů, v nichž se jim dařilo se
střídavými úspěchy.
Na Vysokém Chlumci ve smíšeném turnaji
za účasti dvanácti týmů
obsadili druhé místo. Tým

s názvem Oboz hrál ve složení Antonín Tesař, Jakub
Jech a Veronika Havlová.
Na tomto turnaji si zahrálo ještě jedno sedlčanské družstvo, které neslo název Správná trojka
a ve složení Jaroslav Jech,
Alois Borovec a Soňa
Spotáková skončilo šesté.

Další prázdninový turnaj,
kterého se nohejbalisté
ze Sedlčan zúčastnili, byl
dvoudenní a konal se v rekreačním areálu na Oboze. Sedlčany měly v ohni
hned tři želízka a všechny
se probojovaly do ﬁnálové skupiny. Na pátém
místě skončil tým s ná-

zvem Pyjavice, v němž
hráli Antonín Tesař, Milan Kunc a Martin Janoušek. Družstvo Klokanů
ve složení Jakub Jech,
Stanislav Housa a Jaroslav Vyhnal bylo šesté.
Hned za nimi skončili
Kosáci, které reprezentovali Roman Čiko, Jaroslav

Štemberk a Filip Fried.
Sedlčanští nohejbalisté
absolvovali také jeden turnaj mimo region. Na podnikové akci v Táboře pod
hlavičkou ﬁrmy STROS
ve složení Antonín Tesař,
Milan Kunc a Jaroslav Vyhnal obsadili čtvrté místo.
David Myslikovjan

16 strana

PUBLICISTIKA

www.sedlcansky-kraj.cz

ZAMYŠLENÍ

Kdo všechno vlastně sedá
za volant?
Poslední dobou často slýcháme
z médií, že se stala dopravní nehoda a připletl se do ní, ať už
svojí vinou či nechtěně, nějaký
senior. Když se rozhlédnu kolem, někdy se až udivuji, kdo
vlastně usedá za volant. Vím, že
každý z nás se cítí na méně let,
než nám opravdu je, ale někdy
by byla na místě nějaká sebekritika či pud sebezáchovy a zamyšlení se nad sebou.
Nejvtipnější na všem je, že pokud pracuji jako řidič z povolání,
jsem povinen ze zákona absolvovat školení řidičů (tzv. profesní
průkaz) každý rok. Mohu konstatovat, že pokaždé se objeví nějaká novinka, ať už je to nové nařízení, nová značka, nebo poučka
(opakování je matka moudrosti).
A teď si vezměme, že jede
nějaký senior, který si udělal
řidičský průkaz před „x“ léty,

povolání měl celý život úplně
jiné (např. topič), tudíž se na něj
n ev z t a h u j e ž á d n é p ov i n n é
přezkoušení v autoškole a vyjede na komunikaci. To, že se
provoz za pár let hodně zrychlil
a změnil, snad ani nemusím psát
(nová auta s rychlou akcelerací,
jiné a nové značení ap.). Nebylo
by dobré změnit systém a školení v autoškole udělat povinné
úplně pro všechny? Určitě by to
nebylo na škodu, ba ku prospěchu věci.
U lékařských prohlídek je to
už o poznání lepší, dovrší-li občan (senior) určitého věku, je povinný se dostavit na preventivní
prohlídku. Co je ale paradox, je-li
řidič z povolání, musí mít u sebe
na dané vozidlo povolení (z lékařského hlediska), že může řídit
např. kamion s 30 a více tunami.
Přestoupí-li z nákladního vozu

do osobního, toto povolení je
k ničemu a musí mít u sebe jiné,
které ho bude opravňovat řídit
osobní auto, jinak se na něj bude
pohlížet jako na nezpůsobilého
seniora za volantem. Jinými slovy, 30 tun může v pohodě řídit
s povolením a na osobní auto
opět jiný doklad... Asi proto, že
je menší a lehčí...
Taky se už objevují povolení
od lékařů, že řidič je způsobilý
jen po dobu, kdy se od svého
bydliště se svým plechovým miláčkem nevydá dál než například
50 kilometrů. Ať všichni prominou, ale tohle mi přijde úplně
asi to nejnebezpečnější. Vzpomeňme třeba na svátky Všech
zemřelých (Dušičky), to vyjedou
řidiči i takového ražení, kteří by
za normálních okolností zůstali
doma a auto nechali v klidu pod
plachtou...
-vb-

POZNÁMKA

Diplomová práce
o autorovi hodně napovídá
Každé vysokoškolské studium
má své zvláštnosti. Někde se
převážně konzumují fakta, jinde se hlavně pěstuje rutina pro
plnění poměrně stálých úkolů
v praxi a konečně jsou obory,
kde se to neobejde bez osobitého talentu, nadání, úsudku, logiky, tvůrčí vynalézavosti a podobně.
S českými ministry (kolik
jich ještě bude?) to je bohužel
trapné divadlo každý den. Asi
by bylo příliš chtít po každém

ministrovi, aby byl křišťálově
čistý, poctivý v každé činnosti.
U nás se mnohé toleruje. Včetně
různých lží, podvodů, korupce,
snad i krádeží. Ovšem přece se
člověk musí prezentovat nějakými schopnostmi, bez kterých
ministrovat snad nelze?
V některých médiích (čí asi
jsou?) se význam diplomových
prací ministrů zlehčuje. No,
jistě to některý student svého
času nějak podcenil, oponent
byl hodný a práce je k ničemu.

Znáte člověka, jehož příběh je zajímavý?
Inspirujte nás!
Můžete nás kontaktovat e-mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz
nebo zavolat na telefonní číslo: 774 414 225

Ale myslím, že občan nemá rád,
když v takové vysoké funkci jej
reprezentuje vysmívaný podvodníček, který nemá schopnosti (a asi ani čest) odvádět
svou práci precizně, bez podstatných pochybení a výhrad.
Podle mého je úroveň diplomky
přinejmenším ukazatelem, že
dotyčný je schopen něco publikovat. Myslet a myšlenkám dát
tvar ve větách. Pokud potřebuje
od někoho opsat jedenáct stránek i s chybami, aby splnil požadovaný počet stran...?
Celá vláda už pozbývá postupně respektu poctivých, slušných a schopných lidí. Je jisté,
že premiér, sám v trapné situaci,
těžko hledá lidi. Kdo byl relativně schopný a úspěšný, odešel.
A vidíme, kdo jsou ti náhradníci.
Vladimír Roškot

SLOUPEK

Fronta
na lívance
„Děti, dejte pozor, ať se mi tu
u té plotny nespálíte,“ slyším
z kuchyně. A jsem zpátky
v dětství.
Je to už třicet let, kdy jsem
trávila u své babičky s bratry
a sestřenicemi polovinu prázdnin. Neměla moderní kuchyni.
Vařilo se na plotně, pod kterou
se muselo přikládat i ve vedrech, jaká máme teď. A když
bylo třeba umýt nádobí, musela se voda nejprve ohřát a nalít
do myčáku.
Milovali jsme lívance. Neodmyslitelně k nim patřila kulajda. Tu uměla babička ze všech
nejlíp! Lívance musela nejdřív
předpéct, než na nás na dvůr
zavolala, že je oběd hotový. To
jsme se pak přiřítili a tak tak
že nás stihla nejdřív odvelet
k umyvadlu. Stáli jsme na ně
frontu. Zásoba předpečených
totiž nikdy nevydržela moc
dlouho. Pekla je na tálu na plotně ze dvou litrů domácího mléka. Takové už nikdy nebudou...
Dnes už má sedm a půl
vnoučete i moje maminka.
A když se sejdou spolu, vypadá
to podobně, jako tehdy s námi.
Máme to štěstí, že bydlíme
na venkově a děti zažívají podobně živelné dětství, jaké si
pamatuji z toho svého. I když
je pořád všude spousta křiku,
jsou spokojené a nás dospěláky potřebují jen občas, když je
nějaké trápení. Třeba prázdné
bříško.
A tak jsme se dopoledne
domlouvaly, z jakého množství mléka uděláme k obědu
lívance. „Přijdou i chlapi,“ říká
babička. „Tak to je z jednoho
litru málo,“ uzavírám. Domácí
mléko už nemáme a babiččina
kuchyně splňuje nároky dnešního života, to ostatní se ale
nezměnilo. Předpéct jsme nic
nestihly. Sladká nadýchaná kolečka mizela rovnou od sporáku. V jednu chvíli stáli ve frontě tři netrpěliví naháči. Inu, asi
geny...
Olga Trachtová Hadáčková
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