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KSČM kandidovat
v podzimních volbách
nebude. Nově se o přízeň
voličů bude ucházet STAN
S E D LČ A N Y Po s l e d n í h o

července uplynula lhůta,
do níž museli samostatní
kandidáti, strany, hnutí
nebo sdružení nezávislých kandidátů odevzdat
kandidátní listiny pro
podzimní komunální volby. „Pro volby do zastupitelstva města se regist-

rovalo pět subjektů: ODS,
ČSSD, KDU-ČSL, STAN
a SNKS,“ informoval sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.
V porovnání s posledními volbami v roce 2014 je
jasné, že o přízeň voličů se
na podzim nebude ucházet Komunistická strana

Město hlídá varovný
systém, na ochranu majetku
by však měli myslet
především jeho vlastníci
SEDLČANY Mnozí mají
v živé paměti povodeň
z roku 2013, která způsobila nemalé škody. Stejně
tak si někteří vzpomínají
na přívalové deště, které
o rok později zvedly hla-

Čech a Moravy. Oproti
tomu se volba rozšiřuje
o kandidáty v Sedlčanech
nového politického uskupení – Starostů a nezávislých.
Kandidátka Občanské
demokratické strany je v porovnání s kandidátkou pro
Pokračování na straně 5

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Jakub Čermák si
z Německa přivezl
cennou sadu medailí
ZEULENRODA-TRIEBES Člen
líchovského SDH Jakub
Čermák si přivezl z otevřeného mistrovství Německa
v hasičském sportu zlatou,
stříbrnou i bronzovou medaili. Jakub se na EuregioCup dostal jako jeden z desetičlenného týmu české
juniorské reprezentace.
Již to, že se dostal
do výběru české reprezentace, byl obrovský úspěch,
podtržen ještě tím, že česká reprezentace v Němec-

ku vyhrála, což znamenalo
pro Jakuba zlato. Stříbrnou
medaili získal jako člen
štafety na 4 x 100 metrů,
kde běžel poslední úsek
s hasicím přístrojem.
J a k u b ov ý m n e j v ě t ším osobním úspěchem
bylo umístění ve výstupu
do čtvrtého podlaží cvičné
věže. Do této soutěže nastupoval jako vítěz kvaliﬁkace. V základních, čtvrtﬁnálových i semiﬁnálových
Pokračování na straně 4

Lom zažil nejen dech beroucí
výkony světových skokanů, ale
i velké neštěstí

dinu Mastníku v Sedlčanech o 75 centimetrů nad
normál a do vyhlášení
pr vního povodňového
stupně zbývalo jen patnáct centimetrů. Extrémní
Pokračování na straně 2

Na tradičním Desperados Highjumpu v Hříměždicích sledovali diváci úžasné skoky také z lehátek na vodě.

HŘÍMĚŽDICE Žulový lom

v Hříměždicích se od pátku 3. srpna až do nedělního rána otevřel tisícům
návštěvníků, kteří se těšili na nejlepší skokany
z celého světa a jejich
nevšední um. Devatenáctý ročník Desperados Highjumpu poznamenala tragédie, která se udála

v ranních sobotních hodinách. Muž po skoku
do vody upadl do bezvědomí a bohužel se ho nepodařilo zachránit.
Na auta zaparkovaná
na louce u lomu usedal
rozvířený prach od projíždějících aut. Davy lidí proudily na místo adrenalinové
podívané a ve stanových

městečkách během chvilky vyrostly mraky stanů.
Všudypřítomné hostesky
rozdávaly dárkové předměty, jako třeba alkohol
podávaný ve zkumavkách.
Nudu zde opravdu nikdo
nezažil. V předem připravených zónách si návštěvníci
mohli například vyzkoušet
Pokračování na straně 15
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Město hlídá varovný
systém, na ochranu majetku
by však měli myslet
především jeho vlastníci
Dokončení ze strany 1

výkyvy počasí související
s postupnou změnou klimatu nejsou ničím neobvyklým a je třeba se na ně
připravit.
„I když dobře se připravit na něco, o čem nevíme, jaký bude mít průběh
a jakou intenzitu, je velmi
složité. Samozřejmě že
můžeme, a v případě Sedlčan i máme systém opatření, který má zmírnit škody
způsobené přívalovými
dešti, často však vzhledem
k jejich lokálnímu charakteru přicházejí poměrně neočekávaně a jejich průběh je
rychlý,“ říká vedoucí odboru krizového řízení Městského úřadu Sedlčany Jan
Kundrlík.
Od října 2013 funguje
městský varovný systém.
„Tento systém je propracovaný, přehledný, operativní
a umožní nám případnou
rychlejší reakci. Myslím, že
prostředky, vložené do systému, nebyly zbytečnou
investicí.“ Systém je navíc propojen s městskými webovými stránkami,
na nichž může stav hladiny

lo dočasné zvýšení hladiny
o deset centimetrů. Díky
systému čidel na potoce,
které dokážou zaznamenat zvýšení hladiny Mastníka, můžeme určit dobu,
za jakou do Sedlčan voda
přijde a připravit se na to,“
vysvětluje Kundrlík.
V současné době je
v případě potřeby ve skladech Sedlčanských technických služeb a v Palivech Sedlčany 1 300 kusů
protipovodňových pytlů,
plničky a písek. Do obytných domů v záplavové
zóně byly obyvatelům dodány protipovodňové pytle pro urychlení činnosti
proti možným škodám.
Další plničky má k dispozici stanice Hasičského
záchranného sboru v Kňovické ulici. „Na městských
webových stránkách jsou
pro veřejnost například
také informace, jak stavět
protipovodňové hráze, aby
měly kýžený efekt,“ vysvětluje vedoucí odboru
krizového řízení.
I přes opatření, která
zajišťuje město, je dobré
mít na paměti, že podle

www.sedlcansky-kraj.cz

Svou duchapřítomností
zabránili rozšíření požáru
KAMÝK NAD VLTAVOU Pár
minut po poledni v pondělí 30. července se objevil
na pravém břehu Vltavy
v Kamýku nad Vltavou černý dým. V areálu místní ﬁrmy se rozhořel oheň v místě
s vyschlou trávou. Jako první dorazila k požáru místní
jednotka SDH, ještě před
jejím příjezdem ale požár

hasili místní občané hasicími přístroji.
„Po zahlédnutí velkého
kouře jsme s kolegou identiﬁkovali ohnisko požáru. Ihned
jsme vzali hasicí přístroje
a hasili jsme jako první místa u skladových budov. Ještě
s hasicím přístrojem v ruce
jsem volal sto padesátku.
Hasičáků jsme spotřebovali

takových sedm, osm. Plameny šlehaly do výšky zhruba
jeden a půl metru. Než přijeli
hasiči, podařilo se nám oheň,
i díky dalším lidem, dostat
pod kontrolu,“ shrnul dění
Radek Lukeš.
K místu požáru přijeli
kromě SDH Kamýk a Nečín i profesionální hasiči ze
Sedlčan.
David Štverák

Hasiči po příjezdu převzali požářiště od pohotových občanů, kteří oheň hasili vlastními silami.

Díky chodníku a měřiči rychlosti by
měl být úsek ke hřbitovu bezpečnější
SEDLEC-PRČICE Bezpeč-

nost provozu na komunikaci ze Sedlce na Sedlčany, v úseku k sedleckému
hřbitovu, by mohl v budoucnu pohlídat měřič
rychlosti s možností kamerového záznamu. Náklady na jeho instalaci
se pohybují v rozmezí 80
až 150 tisíc korun s ohle-

dem na kvalitu vybavení.
Starostka města Miroslava Jeřábková také
jedná s Krajskou správou
a údržbou silnic o možnosti vybudování chodníku
alespoň v úseku od konce
hráze rybníka Prostřední
ke hřbitovu. K předběžné
dohodě o možném vybudování chodníku již došlo,

musela by však být nejprve zatrubněná část odvodňovací strouhy, aby byl
zajištěn odtok vody z komunikace. K záměru vybudování chodníku se však
bude muset ještě vyjádřit
dopravní inženýr, Středočeský kraj, policie nebo
odbor dopravy Městského
úřadu Sedlčany.
-jš-

Stav vody při povodni v roce 2013 v parčíku u chovatelů v Sedlčanech

Mastníku z pěti čidel sledovat kdokoliv ze svého mobilního telefonu či počítače.
„Výhodou systému je, že
na každý podnět, zaznamenaný čidly, vyžaduje reakci
kompetentního člověka.
Například koncem června
byla ve Voticích lokální průtrž mračen, která zvedla
hladinu Mastníka o dvacet
centimetrů. Čidlo v Kosově
Hoře vykazovalo také zvýšení hladiny potoka a číslo
v Potoční ulici zaznamena-

zákona má každý o svůj
majetek pečovat a také
si ho chránit proti případným škodám. „Zvlášť
lidé, vlastnící nemovitosti
v aktivní zóně, by měli mít
zajištěny jednoduché prostředky pro případ, že by
bylo třeba zabránit vodě
vniknout do nemovitosti.
Na mysli mám například
vhodné zajištění sklepních
okének nebo dveří,“ dodává Jan Kundrlík.
Jana Špačková

Společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. vypsala
dne 3. 8. 2018 výzvu z Integrovaného Regionálního Operačního
Programu – "2. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. - IROP Infrastruktura vzdělávání"
Termín příjmu žádostí je od 3. 8. 2018, 12:00, datum ukončení příjmu žádostí
o podporu je 30. 9. 2018, do 12:00

Seminář pro žadatele bude 29. 8. 2018 od 10:00 v sídle
MAS Sedlčansko, o.p.s., Petrovice 139

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/
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Sedlčanský Volnočas: Rada
nepodpořila termín konání
akce, na které se podílí
zastupitelka Vilasová
SEDLČANY Zejména skrze

sociální síť Facebook a také
prostřednictvím elektronické pošty se již několik týdnů
šíří informace o nové aktivitě
v Sedlčanech – akci Volnočas. Ta má za cíl představit
v jeden čas a na jednom
místě co nejširší spektrum
volnočasových aktivit pro
děti a mládež a propojit tak
nabídku přímo s poptávkou.
Organizátorkami akce jsou
Petra Kolková, Kristýna Faktorová a Blanka Vilasová,
která je zároveň městskou
zastupitelkou za ODS. V letošních volbách však bude
kandidovat za sdružení Starostové a nezávislí, a to poté,
co se v průběhu volebního
období dostala do několika
konﬂiktů s čelními představiteli ODS v Sedlčanech.
V polovině června oslovil organizační tým radu
města s žádostí o spolupráci
a podporu akce ze strany
města. Za hlavní požadavek by se kromě propagace
v radničním zpravodaji dala
požadovat prosba o souhlas
s pořádáním akce v prostorách městského kulturního
domu. Akce je naplánována
na sobotu 8. září odpoledne.
Na festivalu volnočasových
aktivit se mají prezentovat
nejen školy se svojí nabídkou kroužků, ale všechny
sportovní, kulturní a zájmové spolky, turistický oddíl,
místní rybáři a další subjekty, které nabízejí vyžití pro
děti a mládež.
S výsledkem žádosti
o možnost konat akci v KDJS
seznámil přítomné na posledním jednání zastupitelstva místostarosta Miroslav
Hölzel, který sdělil, že rada
nepodpořila termín konání
této akce v kulturním domě,
jelikož termín nedoporučil
ředitel KDJS Martin Severa.
Ve stejný den se totiž koná
tradiční každoroční koncert
na Červeném hrádku. Z toho
důvodu nebudou k dispozici
pracovníci. Podle místostarosty se navíc jedná o velkou

a náročnou akci, byť prospěšnou, takže rada města nepovažovala první zářijový týden
za vhodný, jelikož se akce dotkne mládeže, které v té době
bude začínat školní rok. Rada
města proto doporučila pozdější termín, až bude prostor
i ve školách. Podle místostarosty tak byly pro rozhodnutí
rady města zásadní důvody.
Na jeho slova reagovala
Blanka Vilasová s tím, že již
nyní by chtěla zablokovat
stejný termín na příští rok
s tím, že koncert na Červeném hrádku by se mohl posunout například na neděli.
„Nevylučuji to, ale překvapilo
mě, že tento termín byl striktně
vyžadován,“ reagoval Hölzel.
S přesunem jazzového večera však má problém starosta
Jiří Burian. „Je to téma pro
příští rok, je ale potřeba akci
prodiskutovat, přesun koncertu na neděli je pro mě velký problém,“ reagoval.
Zastupitelky Blanky Vilasové jsme se zeptali, co je
cílem akce a jak by měla probíhat? „Chceme zviditelnit
různé možnosti volnočasového vyžití. Volnočas je akce pro
všechny, kteří chtějí prezentovat své volnočasové aktivity
a také pro ty, kteří si přijdou
vybrat, o co mají zájem. Tuto
akci bychom chtěli zavést
jako každoroční tradici. Podle
nás je začátek školního roku,
kdy rodiče i děti hledají náplň
pro volný čas, ideální termín.
Na jednom místě a v jeden čas
by se ukázala celá nabídka
aktivit, která je v Sedlčanech
k dispozici a zároveň by zde
byly k vidění i ukázky práce
klubů, kroužků a spolků.
Plánujeme vystoupení Studia
Dvojka, TK Slimka, ukázku
karate, autorské čtení, ﬁlmovou školičku, ukázku cvičení
na lavici s činkami a mnoho
dalšího,“ popisuje záměr Vilasová.
V současné době hledá
organizační tým jiné vhodné
prostory, protože s původním datem konání stále počítá.
Tomáš Vašíček
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Celková rekonstrukce by mohla
stát až dvacet milionů
SEDLČANY Dlouhodobý
plán rozvoje sportu, který v pondělí 23. července
schválili sedlčanští zastupitelé, hovoří také o sedl-

s částkou šest mil. korun.
„Nejde však pouze o tyto
prostory. V pravé polovině
sokolovny je sklad, kanceláře Tatranu a nad nimi byt

J e p r av d ě p o d o b n é ,
že celková rekonstrukce
budovy by se vyšplhala
ke dvaceti milionům korun.
Proto je otázka po smys-

Rekonstrukce v řádech stovek tisíc korun by se v příštím roce měla dočkat střecha sokolovny.

čanské sokolovně, která
není zrovna výstavní budovou města.
Na rekonstrukci části,
která slouží přímo ke cvičení, je v plánu počítáno

v dezolátním stavu. Je tedy
otázka, jak tyto prostory
smysluplně využít,“ nastínil problém sedlčanský
místostarosta Miroslav
Hölzel.

luplném využití objektu
zcela nasnadě. V příštím
roce by se rekonstrukce
v řádech stovek tisíc korun
měla dočkat alespoň střecha.
-jš-

V roce 2015 byl ještě sušší
a teplejší červenec než ten letošní
SVATÝ JAN Suché a teplé léto

je v plném proudu a způsobuje mnoho problémů.
Jak vyplývá z měsíčního
srovnání měření za posledních šest let v amatérské
meteorologické stanice Miroslava Votruby, má letošní
úmorný červenec jednoho
konkurenta – toho z roku

2015, kdy bylo ještě hůř.
Letos sice bylo o pět
letních dnů více, než před
třemi lety (25), ostatní hodnoty ale ukazují na ještě
teplejší a sušší červenec,
než byl ten poslední. V roce
2015 byla průměrná měsíční teplota 22,51 °C (letos
21,88 °C), nejvyšší teplota

37,6 °C (vůči 34,1 °C) a napršelo pouhých 12,8 mm
(versus 28,1 mm). Rok 2015
byl celkově sušší, když
od jeho začátku do konce
července spadlo celkem
188,4 mm srážek, v tomto
roce 202 mm. Obě tyto hodnoty jsou nejnižší ve sledovaném období.
-red-

Červenec
meteorologické
dny

teplota
v st. C

2013
horké - teplota max. rovná
4
nebo vyšší 30 st. C
letní - teplota max. rovná nebo
17
vyšší 25 st. C

2014

2015

2016

2017

2018

2

11

2

3

11

22

20

19

17

25

nejnižší v měsíci
dne
nejvyšší v měsíci
dne
měsíční průměr

8,2
13.
36,2
28.
20,62

7,2
2.
32,7
20.
19,98

6,5
11.
37,6
22.
22,51

8,4
4.
33,4
11.
19,92

8,2
14.
33,1
30.
20,37

4,8
2.
34,1
31.
21,88

36,7
18,5
3.
414,2
5

66,6
26,5
8.
297,4
18

12,8
4,2
25.
188,4
7

77,5
18,7
24.
320,0
13

48,4
8,4
27.
282,8
18

28,1
12,2
27.
202,0
8

11,8
23.

13,8
17.

9,1
6.

9,5
13.

11,1
25.

za měsíc
nejvyšší v měsíci
srážky v mm dne
úhrn od počátku roku
deštivé dny v měsíci

vítr v m/s

nejvyšší náraz větru v měsíci
dne

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Jakub Čermák si z Německa
K požáru trávy
vyjíždělo pět stříkaček přivezl cennou sadu medailí
Dokončení ze strany 1

SEDLČANY V neděli 5. srp-

na před osmou hodinou
ranní se v okolí Sedlčan
rozezněla houkající hasičská vozidla a první z nich
směřovala do borového
lesíka za lomem mezi
Dublovicemi a Sedlčany.
Zdálo se, že na programu
budou mít profesionálové
i dobrovolní hasiči skutečně velký zásah, požár lesa
v tropických vedrech patří mezi nejhorší scénáře.
Vše nakonec bylo jinak,
případ pro redakci okomentoval tiskový mluvčí
HZS Středočeského kraje
Ladislav Holomčík: „Byl to
bezvýznamný požár trávy
na okraji lesa u cesty nad
lomem. Ohlášeno v 7.47
hodin jako požár lesa,
proto operační středisko
vyslalo k události profesionální hasiče ze stanic HZS
Sedlčany a HZS Příbram
a jednotky sboru dobrovol-

ných hasičů obcí Sedlčany
a Dublovice – celkem pět
cisternových automobilových stříkaček. První
byli na místě devět minut
od ohlášení profesionální
hasiči ze Sedlčan se dvěma CAS, kteří zjistili, že
hoří pouze pruh trávy asi
čtyři krát jeden metr. Plameny lokalizovali jedním
proudem C za dvě minuty,
následně místo požáru ještě prolili vodou. Zároveň
operačnímu důstojníkovi nahlásili, aby odvolal
jednotku HZS Příbram.
Na místo postupně přijely
i obě dobrovolné jednotky,
které ovšem nezasahovaly.
Událost byla beze škody, takže byla klasiﬁkována jako
požár se základní evidencí,
ke kterému nejezdí ani vyšetřovatel, protože se žádné
příčiny vzniku požáru a následné škody nezjišťují.“
Tomáš Vašíček

rozbězích se mu také dařilo a překonával své osobní rekordy. Do ﬁnále se

dostal společně s kolegou
z Ruska a Německa. Po výborném rozběhu bohužel
při přechodu z druhého

do třetího patra udělal chybu, a tak si odvezl „pouze“
bronz.
-fč-

Členem týmu českých juniorů, kteří získali na šampionátu v Německu zlatou medaili, byl také Jakub Čermák.

Současné mimořádně vysoké teploty nejsou
ani na Sedlčansku výjimečné
RUDOLEC Vysoké teplo-

ty a dlouhodobé sucho
trápí v současné době
všechny obyvatele České republiky. O tom, že
to není nic nového, jsme
si povídali s vedoucím
profesionální
meteorologické stanice v Ru-

dolci Josefem Bulanem.
„Průměrná červencová
teplota v České republice
za spoustu let dozadu je
17,3 °C a v Rudolci jsem letos v tomto měsíci naměřil
průměrnou teplotu 18,75
°C,“ uvedl Josef Bulan.
„Tato teplota se od loň-

ského roku příliš neliší,
protože tehdy v Rudolci
v červenci byla průměrná
teplota 18,84 °C, což je
nepatrný rozdíl. Předloni
jsem naměřil 19 °C, a to
také není nijak rozdílná
průměrná teplota. Letošní
denní teploty koncem čer-

Na přelomu července a srpna bylo nejlépe u vody, kterou si na Nové Živohošti užívala i tato rodina.

vence a také na začátku
srpna byly tropické, šplhaly přes třicet stupňů, ale
i rok předtím bylo na konci
července dvaatřicet stupňů. V roce 2016 to bylo podobné, takže se dá říci, že
červencové počasí se v posledních letech nijak zvlášť
neliší.“
Josef Bulan zároveň připomněl, že dlouhodobě je
obrovský srážkový deﬁcit,
ale že mezi jednotlivými
oblastmi na Sedlčansku
jsou rozdíly. Nad Rudolcem letos v červenci prošly dvě bouřky, jedna
šestnáctého, druhá sedmnáctého, a v těchto dnech
tady napršelo 27 a 22 milimetrů. Celkově za celý
měsíc v Rudolci napršelo
79,3 mm, zatímco v loňském roce ve stejném
období 66,9 mm a v předloňském 110 mm. A proč
je teď takové horko? „Záleží na tom, jaká je povětrnostní cirkulace,“ připomněl Josef Bulan. „Nad

východem Ruska, nebo až
u Uralu, je tlaková výše, ta
se točí doprava. Nad oceánem je tlaková níže, která
se točí doleva. Tyto dva
útvary k nám ženou teplý
vzduch od Sahary. Bylo
by dobré, kdyby se tlaková
výše nad Ruskem někam
odsunula, protože by se
trochu cirkulace změnila.
Jsou to všechno všeobecně
známé věci.“
Nejenom v Rudolci
se držely vysoké teploty
od 24. července až do 3.
srpna, kdy jsme se s rudoleckým meteorologem
setkali. Josef Bulan upřesnil, že nejvyšší červencovou teplotu letos naměřil
jednatřicátého a její hodnota byla 33,8 °C. Prvního srpna bylo v Rudolci
33,9 °C a druhého 34,1 °C.
Po několika dalších dnech
by se už mohla změnit povětrnostní cirkulace, která
k nám dosud hnala teplý
vzduch od jihu.
David Myslikovjan
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KSČM kandidovat v podzimních
volbách nebude. Nově se o přízeň
voličů bude ucházet STAN
Dokončení ze strany 1

volby v roce 2014 obměněna o 29 %. Sedlčanskou ODS
povede do voleb opět současný starosta Jiří Burian.
Dvojku má Miroslav Hölzel
a hned za ním najdou voliči jména, která z komunální
politiky města dobře znají
– Karel Marek, Ondřej Vodňanský, František Hodys,
Jaroslav Nádvorník. V první
desítce kandidátky sedlčanské ODS jsou ale také tři
nováčci, na sedmém místě
najdou voliči jméno Daniela Hambergera, na osmém
Davida Bareše a na desátém
Andreye Funka.
Úplná, tedy jedenadvacetičlenná, je také
kandidátka
Křesťanské
a demokratické unie –
Československé strany lidové. Kandiduje osm žen
a třináct mužů. „V čele
kandidátky je Martin Severa. Oproti minulému volebnímu období je zhruba
třetina kandidátů obměně-

na. Obměna kandidátky
přispěla k jejímu omlazení,“ uvedl další z kandidátů KDU-ČSL Petr Stoupa.
Kandidátní listinu obměnilo i Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan. Na předních místech
kandidátky najdou voliči
Martina Havla, Libora Novotného, Jiřího Bartáka
a Petra Synka. „Osmdesát
jedna procent kandidátů
je ve věku do padesáti let,“
řekl ke skladbě kandidátů
Martin Havel.
Zastupitelské mandáty
bude v podzimních volbách obhajovat i Sdružení ČSSD a nezávislých
kandidátů. Jeho lídrem je
Pavel Švagr, následovaný
Jiřím Dundrem a Jaroslavem Janským. Překvapením pro voliče je na čtvrtém místě kandidátky
ČSSD jméno Rostislava
Hefky, který se do současného zastupitelstva dostal
v roce 2014 z prvního mís-

Muž 52 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
233/18
Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568 – po 17. hodině nebo po tel. domluvě.
234/18
Nabízím k prodeji stavební pozemek
v Dublovicích, 2 011 m2, cena 805 000 Kč.
Tel.: 775 599 788.
235/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
236/18
Pronajmu byt 3+kk v centru Sedlčan,
cena do 10 000 Kč. Tel.: 725 819 970. 237/18
Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Sedlčanech. Tel.: 737 700 234.
238/18
Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 239/18
Prodám 35 ks olšových fošen, 5 x 3 m,
cena dohodou. Tel.: 722 928 909.
240/18
Prodám RD 3+1 se zahradou, 2 700 m2,
10 km od Sedlčan. Tel.: 606 432 313. 241/18
Pronajmu byt 3+1 v Kosově Hoře.
Tel.: 736 223 038.
242/18
Koupím stavební buňku, Uni buňku
i ve špatném stavu nebo pouze kostru. Tel.:
777 073 528 i SMS.
243/18

ta na kandidátce KSČM.
Z pátého místa o mandát
zastupitele usiluje Pavel
Bláha, ze šestého Jaroslav Panec, ze sedmého
Jiří Procházka, z osmého
Jiří Skála, z devátého Jan
Janský, z desátého Petr
Spilka.
Asi vůbec největším
překvapením pro nadcházející komunální volby je zřejmě jedenadvacetičlenná kandidátka
v Sedlčanech poprvé
kandidujícího sdružení
Starostové a nezávislí.
Z jedenadvaceti kandidátů STAN již někteří
v předchozích letech
kandidovali za jiné politické subjekty a působili
také jako zastupitelé. „Jejich účast však nepřinesla
to, co očekávali, a proto
nyní kandidují za politické hnutí Starostové a nezávislí,“ vysvětlila Blanka Vilasová, jejíž jméno
najdou voliči na jednom
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Voda se
do vodojemu doplňuje
z cisterny
POŘEŠICE Vzhledem

z předních míst kandidátky. O přízeň voličů se
za STAN spolu s ní budou
ucházet například Filip
Růzha, Josef Soukup, Richard Otradovec, Bára
Kelichová, Patrik Stoupa,
Tomáš Fried, Vladimír
Zámostný nebo Monika
Neužilová. Na kandidátce
STAN jsou rovnoměrně
zastoupeni muži a ženy.
„Věkově do čtyřiceti let je
deset kandidátů, nepatrně
nad čtyřicet jsou další čtyři a ve věku čtyřicet pět až
šedesát let je sedm kandidátů, ale všichni mladí
duchem,“ dodala Blanka
Vilasová.
Definitivní seznamy
kandidujících volebních
stran a jména jednotlivých kandidátů budou
zveřejněné 18. srpna. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října a v Sedlčanském kraji se jim budeme
podrobně věnovat.
Jana Špačková

k suchu je někde spotřeba vody již tak vysoká,
že komplikuje dodávku
pitné vody a bylo nutné
vydat zákaz používání
vody z vodovodní sítě
k napouštění bazénů,
zalévání, kropení komunikací a mytí vozidel.
K požadavku na omezení spotřeby vody
na Sedlčansku přistoupili vodohospodáři z 1.
SčV v Pořešicích a její
části Bláhova Lhota. „Vedle vyšší spotřeby vody se
zde dlouhotrvající sucho
a teplo nepříznivě projevilo na omezení vydatnosti vodního zdroje. Aktuální dostupné množství
vody ve zdroji již nestačí
k plynulému zásobování
Bláhovy Lhoty a voda
musí být doplňována
do místního vodojemu
cisternou,“ uvedl k situaci technolog společnosti
Petr Vašek.
-kb-

M. L. ELEKTRO
Přijmu
dělníky
na stavební práce
Čistá mzda: 18 000–25 000 Kč

Tel.: 777 084 736

Zemědělská
společnost Kosova Hora, a. s.
elektromontážní práce
hromosvody
přijme
elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

NOČNÍHO HLÍDAČE
do porodny prasnic v Doublovičkách
Nabízíme
Vhodné i pro důchodce

dlouhodobě udržitelný příjem

Přijmu zaměstnankyni na domácí
práce (možno i brigáda):

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

462542
216
Kontakt p. Roškot – tel.:Volejte
605734
700

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

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

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

Najd
Tel.:
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Koupaliště pod Moníncem je prostě rybník. Ale v parnu oblíbený
JETŘICHOVICE Horka k padnutí vylákala minulý týden
desítky lidí k Pilskému rybníku. Tři roky staré koupaliště, na jehož vybudování
areál Monínec poskytl 1,15
mil. korun, je jediným koupalištěm na Sedlecko-Prčicku a v podstatě i na Sedlčansku.
Po hladině se kutálí obří
zelený meloun, za ním
s hurónským smíchem
míří parta puberťáků. Cákají kolem sebe, ale nikomu to nevadí. Koupaliště
pod moníneckou sjezdovkou je ve středu 31. července dost velké pro všechny.
„Největší nátřesk tady bývá
o víkendu. Ve všední dny
chodí hlavně maminky
s dětmi a dovolenkáři, co
doma nemají bazén. Nejvíc lidí tu je po třetí hodině,“ sdělila mi paní Květa,
která v horkém odpoledni zaujala místo na lavici

pod velkým slunečníkem
u občerstvovacího stánku.
Podle svých slov je tu Květa poslední týden denně,
jakožto chalupářka trávila
odpoledne u Pilského rybníka vloni i předloni. „Letos ale chybí voda, proto je
pláž obnažená a z mola se
nedá skákat,“ říká. Zdá se,
že většině osazenstva nevadí, že voda je dospělým
do půlky rybníka do pasu.
„Jsme rádi, že tu vůbec nějaké koupaliště je, navíc
zadarmo,“ říká Kamila,
maminka dvou dětí, která
na Sedlecko-Prčicku tráví část léta u kamarádky.
Díky vstřícnosti OÚ Sedlec-Prčice, společnosti Forest Fish, která v rybníce
před tím, než se stal koupalištěm, chovala ryby, a moníneckému areálu je vstup
na koupaliště bezplatný.
Stejně jako možnost parkování, využití převlékací

kabinky, toalety, dětských
houpaček a skluzavky
nebo beach volejbalového
kurtu. Jediným placeným

du ještě nikdo moc hlavu
nelámal. „Asi by to mohlo
být lepší, ale je to prostě
rybník,“ mávla rukou Ka-

do vody, je třeba v případě
koupání pod Moníncem
prostě počítat. Občas totiž
hladinu zčeří nejen velký

Koupání v Pilském rybníce si oblíbili lidé z okolí i turisté.

lákadlem, které návštěvníci koupaliště docela hojně
využívají, je stánek s občerstvením.
S kvalitou vody si poslední červencovou stře-

mila a hnala svoje dvě děti
do sprchy, která je k dispozici nad písčitou pláží. Že
„je to prostě rybník“, byť
s upravenými břehy a pozvolným písčitým vstupem

míč v podobě melounu, ale
také kachní rodinka. Kdo
je tak trochu „cimprlich“,
nechť dá raději před přírodní vodou přednost bazénu.
Jana Špačková

Labuť přicestovala na Novou
Živohošť ze Švýcarska
NOVÁ ŽIVOHOŠŤ Již delší dobu funguje na Nové
Živohošti půjčovna lodiček a šlapadel, která nese
netradiční název Bongo
Bongo. Zvlášť o těchto prázdninách jsou její
p r ovo z ov a t e l é h o d n ě
v permanenci. Zatímco
vodohospodářům, zemědělcům a rybářům dlouhotrvající spalující žár bez
deště přidělává vrásky,
půjčovna na Nové Živohošti se těší zájmu dětí
i dospělých.
Nová Živohošť byla
ještě začátkem srpna jednou z rekreačních oblastí
na Vltavě, která se mohla
pyšnit celkem dobrou kvalitou vody. Zdejší pláže
s výjimkou víkendů sice
nejsou v obležení vodomilů tak, jako tomu bylo
dříve, ale i tak je jich tady
dost. S návštěvností byl
spokojený i majitel půjčovny lodí a šlapadel Libor, jemuž jsme položili
několik otázek.
Proč se vaše půjčov-

na jmenuje právě Bongo
Bongo a jak dlouho je
v provozu?
Název je odvozen

ne strašnou smrtí Bongo
Bongo. Vloni jsem měl
malé jubileum, protože to
bylo deset let, co tady půj-

převzal. Snažím se jít s dobou a kvalitu půjčovny posunovat stále výš.
Což mimo jiné zname-

Šlapadlo v podobě labuti se na Nové Živohošti těší velkému zájmu.

z jednoho letitého vtipu,
v němž domorodci vyhrožují cestovateli, že zahy-

čovnu vedu. Jinak je toto
zařízení ale rodinnou záležitostí a já jsem je pouze

ná, že jste mezi běžná šlapadla zařadil i několik
„strojů“ netradičních?

Také. Máme šlapadlo v podobě auta, které
sice nejezdí na vodu, ale
po vodě ano. Před časem
jsem zakoupil i labuť.
Vždycky jsem si přál ji
tady mít. Je to takový tradiční český kýč, ale lidé
mají takové věci hodně
rádi. Paradoxně nám teď
labuť jezdí více, než autíčko. Dlouho jsem ji nemohl
sehnat a podařilo se mi to
až před dvěma lety. Musel jsem pro ni ale jet až
do Švýcarska.
Co dalšího je v půjčovně v kursu v současné době?
Jsou to paddleboardy, které se staly hitem
asi tak před dvěma lety.
Tvoří je surfové prkno,
které je ale nafukovací
a místo plachty je tam
pádlo. Údajně na paddleboardu spalujete dvakrát
více kalorií, než při jízdě
na kole. Je to moderní,
má to jméno a je o to velký zájem.
David Myslikovjan
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Součástí Lhoteckého pětiboje byla
bitva o Prosenickou Lhotu
LHOTA Vymýšlet rok co rok nové
disciplíny pro soutěž,
nazvanou Lhotecký pětiboj, není jistě nic jednoduchého. Členové Sboru
d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
v Prosenické Lhotě v sobotu 4. srpna na jubilejním
dvacátém ročníku vybrali
nejlepší disciplíny z minulých let a přidali i něco
navíc.

PROSENICKÁ

Otík daroval
holuba panu
Pávkovi
Do soutěže se tentokrát
přihlásilo třináct dvojic,
z toho bylo deset mužských a tři ženské. Na startu nechyběli ani vítězové
prvního ročníku Pavel
a Miloš Červenkovi z Příbrami, kteří jsou bratranci
starosty obce Petra Červenky, tradičního moderátora soutěže a také jejího
účastníka. Petr se opět zúčastnil pětiboje v roli pana
Pávka společně s Ladislavem Fílou, jenž se zhostil
role Otíka. Láďa alias Otík
ani tentokrát nezklamal
a početné publikum bavil

například tím, že si sehnal
živého holuba, kterého při
první disciplíně daroval
panu Pávkovi zabaleného
v novinách.

Kameraman
málem došel
k úhoně
První soutěží bylo tradiční pití piva na čas. Mužské dvojice musely vypít tři
piva, ženské dvě. „Soutěž
jsme vylepšili tak, že účastníci pili pivo na postavené
lávce přes rybník,“ upřesnil Petr Červenka. „Lávka
byla postavena do tvaru
podkovy, takže diváci měli
lepší výhled na soutěžící.“
Jako druhou disciplínu
pořadatelé zařadili populární „mazlák“. Je velkou
legrací pro přihlížející, ale
už méně úsměvnou pro
většinou marně se snažící
běžce či chodce, uvázané
na pružném laně, pohybujících se po igelitu, pokrytým mazlavým mýdlem.
„Při této disciplíně málem
došlo ke zranění našeho
kameramana, když jednomu ze soutěžících povolil
pásek a pružné lano ho za-

Udržet se s kánoí na hladině vody při přetahování pružným lanem, byl velký kumšt.

sáhlo přímo do jeho kamery a ruky. Celý moment je
na kameře zachycen, a jak
potom kameraman Honza
Krejčí uvedl, pokud by tento okamžik chtěl vědomě
natočit, tak by se mu to asi
nikdy nepovedlo,“ popsal
dramatickou situaci Petr
Červenka.
Třetí disciplínou byla
jízda po lávce na koleč-

ku. Původně měl být dop r av n í m p ro s t ře d ke m
trakař, ale protože lávka
byla do podkovy, tak jízda
s trakařem byla prakticky
nemožná. Ale i s kolečkem nastávaly problémy
a úspěšnost přejet lávku
byla pouze zhruba padesátiprocentní. „Dále se mělo
soutěžit v disciplíně vodní
lyže, ale protože nám začalo pršet a déšť trval asi třicet
minut, z časových důvodů
jsme ji zrušili a místo toho
jsme udělali rychlou soutěž
opět v pití piva,“ dodal Petr
Červenka.

Na pomoc
přispěchali
nejlepší
bojovníci všech
dob

Petr Červenka (pan Pávek) veze na lávce nad rybníkem v kolečku Ladislava Fílu (Otíka).

Déšť alespoň v horkém dni příjemně osvěžil
vzduch a diváci tak zůstali na svých místech až
do konce soutěže. Jako
poslední disciplínu pořadatelé vybrali jízdu na kánoích. Jednalo se o přetahovanou, když soutěžící
dvojice na lodích, spojených pružným lanem, přetahovaly jedna druhou.
Protože pořadatelé mají
klasické kánoe ,vydry‘,
které jsou velmi vratké,

soutěž končila tak, že
vždy jedna z dvojic skončila ve vodě.
Ve dvacátém ročníku Lhoteckého pětiboje
zvítězila dvojice Zbyněk
Pudil – Jan Čížek. V přestávce vystoupila skupina historického šermu
a pro děti byl připraven
skákací hrad. Divadelní
spolek Zvonokaplička si
připravil smyšlený dramatický výstup z historie
obce, inspirovaný ﬁlmem
Sedm statečných. Účinkující předvedli bitvu o Prosenickou Lhotu, ve které
na pomoc vesničanům
přispěchali na pomoc
nejlepší bojovníci všech
dob. Mezi nimi nechyběli
William Wallace z ﬁlmu
Statečné srdce, král Artuš, Chris ze Sedmi statečných, d‘Artagnan, Jack
Sparrow, mnich z Robina
Hooda a gladiátor z ﬁlmu
Spartakus. Všichni bojovníci měli na sobě realistické kostýmy, které zapůjčil Luboslav Hamarčák.
Vystoupení bylo připravené na poslední chvíli,
ale přesto sklidilo velký
potlesk. Večer pokračoval
program zábavou s kapelou Franťák rock a poté zahrála skupina Čejka band.
David Myslikovjan
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Kdo skutečně
odpočívá v hrobě
XXXIX/27
na sedlčanském
hřbitově?
SEDLČANY Už několik let
se traduje, že na Církvičce
jsou pochováni prarodiče
slavného českého spisovatele Josefa Škvoreckého.
Byl to však mýtus. Skutečná fakta vyšla najevo díky
řediteli městského muzea
Davidu Hrochovi.
Na žulové desce hrobu
XXXIX/27, který se nachází v první řadě vlevo, jsou
uvedena tři jména – Josef
Škvorecký, Karla Škvorecká a Marie Škvorecká.
Josef Škvorecký nebyl dědečkem, nýbrž
pradědečkem spisovatele. Navíc ani jedna z pohřbených žen s ním netvořila pár, i když jejich
vzájemný
příbuzenský
vztah byl velmi blízký.
Jedná se o otce a jeho
dvě dcery. Pradědeček
Josef Škvorecký, který se
v Sedlčanech roku 1832
narodil a strávil tu i celý
svůj život, patřil k váženým měšťanům. Po svém
otci Antonínovi převzal
soukenické řemeslo a působil také jako kontrolor
městské záložny. Spoluzakládal pěvecký spolek
Záboj a až do své smrti
v roce 1902, tedy celých
čtyřicet let, v něm vykonával čestnou funkci praporečníka.
Jeho první žena Marie
Poustková záhy zemřela.
Měl s ní dvě děti – dvojčata Karolínu a Karla, narozená v roce 1860. A tak
se oženil podruhé. Vzal
si opět Sedlčaňačku, Anastasii Čapkovou, která mu
porodila v roce 1871 dceru Marii. Obě manželky
ho ve smrti předešly, takže jsou zřejmě pochovány v rodinných hrobech
v jiné části hřbitova. Soukenický mistr Josef Škvorecký zemřel ve svých

sedmdesáti letech jako
vdovec. Poslední místo
odpočinku s ním sdílejí
i jeho dvě dcery, Karolína a Marie, které se nikdy
nevdaly. Karolína, na náhrobku uvedená jako
Karla, opustila tento svět
v roce 1938, její nevlastní sestra Marie bydlela
v posledních letech svého
života v Praze a zemřela
v roce 1962 v požehnaném
věku jednadevadesáti let.
Karel Škvorecký, skutečný dědeček spisovatele
Josefa Škvoreckého a jediný syn soukeníka Josefa
Škvoreckého ze Sedlčan,
město opustil a jeho život
byl spjat s Kolínem, kde
působil jako ředitel berního úřadu a kde se mu
v roce 1897 narodil syn
Josef. Ten se v dospělosti
stal bankovním úředníkem a po svatbě s Annou
Kurážovou, matkou budoucího spisovatele, přesídlil do Náchoda. Právě
Náchod se dnes může
pyšnit tím, že spisovatel Josef Škvorecký patří
k jeho nejvýznamnějším
rodákům. Světlo světa tam
autor Tankového praporu,
Legendy Emöke, Prima sezóny, Zbabělců, Konce nylonového věku či Hříchů
pro pátera Knoxe spatřil
v roce 1924. Polovinu
svého života však strávil
v Kanadě, kam emigroval
v roce 1969. Zemřel 3. ledna 2012 v Torontu.
A co měl spisovatel Josef Škvorecký se svým
sedlčanským
pradědečkem Josefem společného?
Možná lásku k hudbě. Kromě literatury vášnivě miloval hlavně džez. Hrál na saxofon a v jeho dílech se
často objevují také motivy
ze světa džezových kapel.
-jv-
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Za sedmero křížky a výhledy
na Sedlčansko a Sedlecko
KAMENICE U NEDRAHOVIC

Zajímavá pětikilometrová
okružní trasa Kamenické
křížky nabízí hezká krajinná panoramata, setkání se
sedmi křížky a jednou studánkou. Vzhledem k terénu
je trasa vhodná spíše pro
terénní obuv, kočárek s terénními kolečky či horské
kolo. Po vyhlídkové trase
je značena cyklotrasa 8220
mezi Kamenicí a Ředicemi,
jsou zde dvě mapy, mobiliář
a štítky s popisem křížků.
Lidské tragédie i pověsti
Začínáme u hasičárny
v Kamenici. Křižovatku cest
do Trkova, Nedrahovic a Ča-

než byl první. Byl postaven
na památku čtrnáctiletého
Antonína Moravce z Kamenice, kterého na tomto místě v září 1898 zabil blesk při
pasení hus. Také proto jsou
na žulovém podstavci kromě letopočtu vytesány i iniciály AM.
Oko fotografa zajásá
u třetího křížku, od něhož
je krásný pohled na vysokochlumecký hrad. Kříž nechal v roce 1861 postavit kamenický sedlák Jan Vetejška.
Dříve stával v místě Na Kostelíku, kvůli scelování polí
v sedmdesátých letech byl
přemístěn. Název Na Koste-

Křížek na paměť bleskem zabitého pasáčka hus Antonína Moravce.
Foto: František Vávra

chořic střeží vysoký křížek.
Jen žulový podstavec a kamenný dřík mají dohromady
dva a půl metru. Asi metr
a půl vysoký litinový křížek
s Kristem nese ozdobný nápis Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus. Kříž nechali postavit
v roce 1861 trkovský pachtýř
František Masopust a kamenický mlynář František
Čámský na pozemku, který
postoupil kamenický sedlák
Jan Vetejška.
Držíme se trasy, která nás
vede ve směru na Čachořice. Netrvá to dlouho a míjíme
další z kamenických křížků,
ozdobný nápis je sice stejný,
přesto jde o skromnější kříž,

líku souvisí zřejmě s pověstí,
podle níž měl být na místě
křížku postaven kostel. Rozestavěné zdivo ale vždy přes
noc od Kamenice zmizelo
a objevilo se v Jesenici. Lidé
usoudili, že Bůh si přeje, aby
kostel stál v Jesenici a podvolili se tomuto přání.
Asi půl kilometru od křížku Na Kostelíku vybízí k odpočinku zákoutí se studánkou. Skrývá se na konci lesa,
v místě, kde opustíme úzkou
asfaltku a přecházíme na polní cestu. Studánka zde zbyla
po Šátkově cihelně, stávající
na okraji lesa v první polovině 20. století. V roce 2013
byla obnovena, na ﬁnální

úpravy ale ještě čeká. V posledních letech ji trápí nedostatek vody.
Mírné stoupání nás vede
nad Ředičky, kde na pahorku u rozcestí polních cest
stojí mohutný, přes dva a půl
metru vysoký, celožulový
kříž s kovovou maketou Krista. Podle pověsti se v těchto
místech osamělým poutníkům zjevuje Bílá paní.
Úkladnou vraždu rolníka
Františka Hadáčka z Mokřan
připomíná Hadáčkův křížek. Podle ředické kroniky
byl hospodář 1. května 1918
zabit bývalým kočím, který
porušil deváté a nezalekl se
ani pátého přikázání Božího.
Hadáčkův křížek stojí na nejvyšším bodě Nedrahovicka
a nabízí překrásné výhledy
na Sedlčansko od jihovýchodu až po jihozápad.
Zajímavý osud má i další
z kamenických křížků – Fílův. Pochází z jistebnického
hřbitova, kde zdobil hrob Josefa Fíly. Tento nedrahovický rodák, který koupil statek
Na Samotě v Hůrce u Padařova, zemřel v jedenatřiceti
letech na zápal plic.
Po s l e d n í m k ř í ž ke m
na trase je Roškotův křížek.
I když – z trasy je třeba odbočit ve směru na východ
a udělat si asi půlkilometrovou zacházku. Do kamenického katastru sice už
Roškotův křížek nepatří,
přesto byl do okruhu zařazen. Pojmenován byl pravděpodobně po Roškotových z Nedrahovic.
Trasu za Kamenickými
křížky můžeme jít i opačně,
tedy z Kamenice k Roškotovu a Fílově křížku. Vycházku
zvládnete za 70 až 90 minut
i s odpočinkem na lavičkách
u křížků. „V horkých letních
dnech si procházku nejlépe
užijete brzy ráno nebo při
západu slunce,“ doporučuje
nedrahovický starosta Čestmír Sosnovec. Zvlášť večer
mají drobné sakrální památky mezi poli, na mezích
a na křižovatkách cest svoje
kouzlo. A ty výhledy...
Jana Špačková

TOULKY KRAJEM
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Černý lev útočí: A do tmy se ozval výbuch
Noc z 2. na 3. července
1949. Město poklidně spí,
když v 1.25 přeruší ticho
detonace. Kancelář Okresního sekretariátu KSČ
v tehdejší Palackého ulici
čp. 42 výbušnina, vyrobená z ekrasitu používaného v armádě a v lomech
k trhání kamene, zcela
zničí. Újezdní tajemník
Josef Kymla, který má tu
noc na sekretariátu pohotovostní službu, vyvázne
bez zranění. To, že na sekretariátu byl v době útoku
člověk, se Jaroslav Sirotek
a Jiří Řezáč dozvědí až druhý den, kdy si o útoku povídá celé Sedlčansko.
Poté, co Jaroslav Sirotek zapálil zápalnou šňůru
a vhodil výbušninu do přízemního okna sekretariátu, zamířil rychlými kroky
spolu s Jiřím Řezáčem
na okraj města, kde na ně
čekal Bohumil Šíma na motocyklu. Šlo o první velkou
akci, kterou odbojová organizace Černý lev 777 vyjádřila odpor proti komunistickému režimu.
Jedenadvacetiletý Jiří
Řezáč byl synem obděnického starosty. Jeho rodiče
vlastnili hospodářství a Jiří
jim, po vychození dvouleté
hospodářské školy, pomáhal hospodařit. Také o pět
let starší Jaroslav Sirotek
pocházel ze zemědělské
rodiny, hospodařil v Radešicích. Nespokojenost s vývojem v Československu
po roce 1948 se rozhodli
vyjádřit i jinak než pouze
odevzdáním bílého lístku
při volbách. Vlastní odbojovou organizaci pojmenovali
Černý lev 777 a začali shromažďovat zbraně, většinou
pocházející z doby druhé
světové války.

Zkratované
vedení a střelba
na tajemníka
Rozsáhlá kampaň za socializaci vesnice probíhala
na jaře 1949 také na Sedlčansku. Na večer 29. dubna
byla naplánována ustavující
schůze nového Jednotného
zemědělského družstva Ne-

chvalice. Jenže před schůzí
vypadl proud. „…společně
se Sirotkem jsme uvažovali
o tom, jakým způsobem bychom tuto schůzi mohli překazit, až jsme se domluvili
na tom, že na elektrickém
vedení za obcí Nechvalice
provedeme zkrat. Tímto
mělo být způsobeno, že by
se obec ocitla bez proudu

chal pro sebe a ohlásil ji.
Aby Jiří Řezáč s Jaroslavem Sirotkem vyšetřovatelům ztížili práci, objevilo
se na Nechvalicku několik
letáků, varující místní před
případnými svědeckými
výpověďmi. Podepsán byl
Černý lev 777.
Zhruba v té době se k odbojové organizaci přidal

Kancelář sekretariátu Okresního výboru KSČ Sedlčany 3. července
1949. Foto: Archiv bezpečnostních složek

a schůze by se nemohla
konat... Pamatuji si, že drát
přes elektrické vedení jsem
hodil já. Drát jsem však hodil tak, že po přepadnutí
přes elektrické vedení se
jeho druhý konec zachytil
za dřevěný sloup... Teprve
druhý den jsme se od obyvatel naší obce dozvěděli,
že sloup, o který se zachytil
druhý konec drátu, shořel,“
uvedl ve výpovědi při jednom z mnohahodinových
výslechů, prováděných příslušníky Státní bezpečnosti,
5. července 1954 Jiří Řezáč.
Ten se stejně jako Sirotek přiznal i k zastrašení
Stanislava Čiháka, tehdejšího újezdního tajemníka
pro obce Nechvalice, Ředice, Rovina, Počepice, Vysoký Chlumec, Pořešice,
Hrabří, Oříkov a Libíň. Zdál
se jim až příliš horlivým
komunistou, proto si na něj
17. května 1949 skryti pod
rouškou tmy počíhali v polích mezi Nechvalicemi
a Bratříkovicemi. Věděli,
že tudy soudruh Čihák projede na motocyklu. Když
se motor konečně ozval,
prosvištělo Čihákovi a jeho
spolujezdkyni Jaroslavě
Dvořákové nad hlavami několik kulek. Újezdní tajemník si noční příhodu nene-

jedenadvacetiletý Bohumil
Šíma ze samoty Na Roudnici u Kojetína, kde rodina
provozovala parní pilu. Právě Šíma navázal na podzim
1949 kontakt s milevským
puškařem Ladislavem Šimkem. Účel byl jasný – opatřit
si zbraně, rozbušky a zápalnou šňůru. Cíl byl jasný taktéž – povzbuzen úspěchem
útoku na okresní sekretariát
v Sedlčanech, rozhodl se
Černý lev 777 zneškodnit
i Okresní výbor KSČ v Milevsku. Nálož do budovy sekretariátu KSČ v přízemí budovy na milevském náměstí
vhodil opět Jaroslav Sirotek
za doprovodu Jiřího Řezáče. Tentokrát výbuch pouze
nezdemoloval kancelář, ale
také zabíjel. Konkrétně příslušníka SNB štábního strážmistra Josefa Skopového,
který tu noc budovu hlídal.
To se ovšem Sirotek s Řezáčem dozvěděli až druhý den
v Obděnicích.
Výbuch v Milevsku způsobil celostátní poprask.
Šeptalo se o agentech západních rozvědek, o činnosti partyzánské organizace. Černý lev 777 zůstával
před Státní bezpečností
skryt a svoji činnost spíše
utlumil. Také proto, což
při výslechu v roce 1954

potvrdil Jaroslav Sirotek,
že při výbuchu v Milevsku
zemřel člověk.

Chlubil se před
svou milou
Asi by to tak zůstalo,
kdyby se Jiří Řezáč nepokoušel navázat spojení s jinými ilegálními skupinami
a se zahraničím a kdyby
se jeden z blízkých přátel
Bohumila Šímy František
Pešička z Hněvanic u Milevska nechlubil na jaře roku
1954 před svojí milou Zdenou Řezáčovou, že ví, kdo
stojí za útoky na sekretariáty v Sedlčanech a v Milevsku. Pravděpodobně tehdy
netušil, že je dívka zaměstnaná jako písařka na okresním oddělení MV Milevsko
a že si tajemství nenechá
pro sebe. Na začátku července se síť kolem Černého lva 777 stáhla.
Mnohahodinové výslechy, psychický nátlak, domovní prohlídky, vazba.
Po třech měsících od zatčení byla v září 1954 českobudějovickým krajským
prokurátorem vypracována
žaloba. Členové Černého
lva 777 byli mimo jiné obviněni, že se spolčili „navzájem nebo s jinými osobami
k pokusu zničit nebo rozvrátit lidovědemokratické státní
zřízení a společenský řád republiky, které jsou zaručeny
ústavou, k takovému činu
hromadili zbraně, střelivo
a výbušniny, přičemž tento
trestný čin spáchali za zvláště přitěžujících okolností.“
Hlavní líčení s obžalovanými se konalo jako veřejné v říjnu 1954 v Milevsku
a tehdejšímu režimu se hodilo využít ho v rámci další
vlny kolektivizace – měl
sloužit pro zastrašení drobných rolníků, kteří dosud
na Milevsku a Sedlčansku
odolávali vstupu do JZD. Tři
hlavní protagonisté tohoto
smutného příběhu byli odsouzeni k trestu smrti. Nejvyšší soud jejich odvolání
v prosinci 1954 zamítl. Žádost o milost prezident Antonín Zápotocký nevyslyšel.
Příbuzní mohli vidět Jiřího

Řezáče, Jaroslava Sirotka
a Bohumila Šímu naposledy krátce na začátku února
1955. Rozsudek byl vykonán
10. února 1955 ve věznici č. 2
v Praze na Pankráci v odpoledních hodinách.
Komunistický režim
nepovažoval za nutné informovat o osudu popravených jejich rodiny. A tak
ještě 10. dubna 1955 žádala
Marie Šímová ještě jednou
prezidenta republiky o milost pro svého syna. Ten už
byl ale dva měsíce po smrti.
Vysoké tresty si vyslechli i další členové a spolupracovníci Černého lva 777.
Podle tehdejšího režimu
bylo na místě, aby za „politické zločiny“ pykali i blízcí
odsouzených. Nenápadné
perzekuce potkaly většinu
příslušníků rodin odbojářů.
Pro Františka Pešičku, který
strávil ve vazbě půl roku,
skončila tato doba sňatkem
se Zdenou Řezáčovou.
Zvláště zoufalá je na celém příběhu jeho dohra
– dlouho se táhnoucí rehabilitační řízení. Otýlie
Sirotková-Jarůšková dokonce vylíčila osud svého popraveného manžela v roce
1991 v osobním dopise prezidentu Václavu Havlovi.
Spravedlnosti se dovolávali
i další pozůstalí po obžalovaných v případu Černý lev
777. Soudy si jejich žádosti
přehazovaly jeden na druhý. Úplné rehabilitace se
všichni odsouzení dočkali
až v devadesátých letech.
„Odbojovou aktivitu organizace Černý lev 777 lze
řadit v československém
kontextu na roveň činnosti například skupiny bratří
Mašínů a jiných osob, které
se rozhodly proti komunistickému režimu vystoupit
se zbraní v ruce... Přestože
jejich čin nijak vážně s režimem nepohnul, zaslouží si
naši pozornost. A jejich aktivity mohou být inspirací pro
společnost, žijící v područí
totalitní moci,“ myslí si historik Tomáš Bursík, autor
publikace Osud odbojové
organizace Černý lev 777.
Jana Špačková
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Jak se vám žije
v tropech?
Teploty přes třicet stupňů,
většinou azurová obloha,
vyprahlá půda a ani jedna
dešťová přeháňka. Tropické dny, tropické noci. Tak
to vypadalo v uplynulých
několika týdnech. Jak se
s úmorným žárem vyrovnáváte?
Lucie Šulcová,
Sedlčany

Mám teplo ráda, určitě
nejsem zimní typ, takže
pokud mám volno, vysoké teploty snáším celkem dobře. Když jsem
v práci, je to trochu horší.
V nemocnici, kde pracuji, máme ale ventilátory
a někde i klimatizaci. Častěji také pacientům omýváme obličeje vodou.
Martina Písaříková,
Sedlčany

Mám teplo také ráda, ale
teď už ho je přece jenom
moc. Hlavně se člověk
hodně potí, což řeším tak,
že jdu několikrát denně
pod sprchu. Teď bylo i několik tropických nocí, takže jsem nemohla usnout,
ačkoliv jindy spím dobře.
Pracuji v Domově Svatý
Jan, kde mají klienti klimatizaci, takže je tam horko
přece jenom snesitelnější.

Jana Bulanová,
Rudolec

Kulturní dům se
v létě připravuje
na novou sezónu
SEDLČANY Léto je pro Kul-

Velice špatně. Já jsem nikdy příliš moc sluníčka
ráda neměla. Už od dětství. Vím, že slunce patří
k životu, ale dlouhodobá vedra ráda nemám.
V těchto dnech už vůbec
v odpoledních hodinách
nevycházím ven, a pokud
možno víc piju vodu nebo
čistou minerálku. Těším
se, až se alespoň trochu
ochladí, abych mohla
lépe žít.
Irena Polidarová,
Sušetice

Já současná horka nesnáším dobře, protože
mám zdravotní problémy. Na sluníčko vůbec
nechodím, co nejvíce
jsem doma a dělám jenom to nejnutnější. Počasí si vybírat nemůžeme, ale byla bych ráda,
pokud by už extrémní
vedra skončila.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

turní dům Josefa Suka obdobím oddychu, ale také
příprav na novou kulturní
sezónu. Ta uplynulá byla
podle jeho ředitele Martina
Severy poměrně úspěšná.
S počtem pořadů, které KDJS v uplynulé sezóně pořádal, byli diváci
spokojeni?
Občas slýchám názor,
že by mohlo být více pořadů, ale v období, kdy připravíme více pořadů – což
je podzim a jaro – naopak
také slyším, že je toho moc
a lidé nemají čas na pořady chodit. V čase zimních
a letních dovolených zájem opadá patrně i z ekonomických důvodů. Snažíme se připravit pestrou
nabídku jak žánrově, tak
cenově.
Po delší době jste
od června přistoupili
k jinému systému prodeje předplatného divadla
a poezie, slova a hudby.
Nebáli jste se, že tento
krok stálé diváky spíše
odradí?
O tomto kroku jsme
na četná přání předplatitelů uvažovali již delší dobu
a je pravda, že jsme z toho
měli trochu obavu. V letošním květnu navíc začala platit směrnice GDPR
o ochraně osobních dat,
proto jsme přistoupili k volnému prodeji předplatného bez rezervace míst z minulé sezóny. Někomu vadí,
že nemá stejná místa jako
v minulosti a někdo je rád,
že si mohl koupit místa vedle svých přátel. Podstatné
je to, že tato změna neměla
vliv na množství zájemců
o předplatné.
Jsou tedy v rámci
předplatného ještě volná
místa?
Pro předplatné divadla
i poezie, slova a hudby jsou
ještě volná místa v sále,
obdobně jako v minulých
letech. Lze si je tedy ještě

za výhodné ceny zakoupit
do konce srpna. Poté bude
již možné dokupovat pouze vstupenky na jednotlivá
představení za plnou cenu,
což preferuje část našich
návštěvníků.
Je o předplatné poezie, slova a hudby v dnešní době zájem?
Loňské předplatné poezie, slova a hudby bylo
oproti minulosti více navštívené. Je zde patrný určitý odklon od klasické poezie k pořadům hudebním
a k mluvenému slovu.
Pětapadesátý ročník
Sukových Sedlčan bude
v březnu zahajovat Smetanova Prodaná nevěsta.
Byl to záměr, uvést v Sedlčanech snad nejklasičtější českou klasiku?
Ano. Pětapadesátý ročník festivalu je svým způsobem mírně jubilejní. Navíc
letošní ročník předplatného začíná v roce oslav sto
let vlasti, tak myslím, že
není nevhodné zařadit tradiční českou klasiku.
KDJS nabídne opět
bohatý program i mimo
předplatné. Kteří umělci
zde během nové sezóny
vystoupí?
Z hudebních pořadů
pro novou sezónu mohu
jmenovat například světově uznávanou pěvkyni
Evu Urbanovou, oblíbený
4TET v čele s Jiřím Kornem, Janka Ledeckého, Jitku Molavcovou. Z oblasti
folku či písničkářů Pepu
Štrosse, V. K. Tomáška
a další. Za zmínku určitě
stojí nově navázaná spolupráce s výborným pražským Divadlem UNGELT
a jeho majitelem Milanem
Heinem. Pro novou sezónu jsme naplánovali tři
divadelní představení s vynikajícími herci – v říjnu
to bude anglická tragikomedie Pan Halpern a pan
Johnson v podání hereckých velikánů Petra Kostky

a Františka Němce. K naší
scéně neodmyslitelně patří i ochotnické divadlo.
Mimo domácích ochotníků
přijede s cimrmanovským
titulem Švestka Divadelní spolek Zvonokaplička
z Prosenické Lhoty.
Jaká je prázdninová
návštěvnost kina?
Nijak extrémně nevybočuje od celoročního
průměru – kolem dvaceti
diváků na projekci. Vždy
záleží i na počasí a velké
konkurenci akcí – léto je
obdobím poutí, festivalů
a zábav.
Co se děje v prostorách kulturního domu
během prázdnin?
Údržba, revize a tak
dál. V loňském roce došlo k velké akci – výměně
oken a vnějších dveří. Letos jde spíše o drobnější
práce – malování, nátěry,
drátkování parketových
podlah, dílčí výměny podlah v prostorech divadla,
opravy sociálních zařízení,
obnova závěsů ve vestibulu a některé další drobné
opravy a úpravy. Ještě letos plánujeme opravu rampy u divadelního sálu.
Je znát výměna oken
a dveří na úsporách?
Okna byla vyměněna
až na podzimní část topné sezóny loňského roku.
Zde se úspora projevila
a hlavně se projevilo lepší tepelné klima v interiérech objektu. Společenský
sál v zimě téměř nešel vytopit a po této úpravě je situace podstatně lepší. Větší část zimy od ledna bude
vyúčtována až po skončení kalendářního roku,
takže nyní nelze úspory
blíže hodnotit. Navíc každý rok je jiný podle průběhu zimy a odchylky v nákladech na topení bývaly
skutečně dosti velké. Vliv
má i počet pořádaných
akcí a jejich struktura.
Jana Špačková
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Reportáž z vystoupení sedlčanských ochotníků v centru
Prahy zařadila do svého vysílání i Česká televize
PRAHA/ZVĚSTOV Členové Spolku divadelních
ochotníků Sedlčany ukončili svoje prázdninové turné, v jehož rámci uvedli
vlastní zpracování známé
komedie Fan Vavřincové
Taková normální rodinka.
V polovině července tuto
hru představili na Zvíkově
a v závěru měsíce v pražském divadle Studio DVA
a před budovou Obecního
úřadu ve Zvěstově.

Do sálu dorazil
kameraman ČT
„Přípravy na pražské

a zvěstovské představení
začaly ve čtvrtek 26. července, kdy jsme se sešli
na oprašovací zkoušce,
abychom si připomněli
text,“ uvedl režisér Richard Otradovec. „V sobotu po poledni jsme naložili
veškeré rekvizity, kostýmy,
dekorace a další materiál
na stavbu scény a ve třech
skupinách ve třech autech
vyrazili do Prahy, kde nás
už v patnáct hodin čekali
technici Studia DVA.“ Samotné přípravy představení proběhly hladce a už
po dvou hodinách, když

nejdříve sedlčanský režisér s místními techniky
ozvučil a nasvítil scénu,
spolek nastartoval krátkou
„projížděčku“. Herci se
tak mohli seznámit s prostorem. „Netrpělivě jsme
vyhlíželi devatenáctou hodinu, kdy se naše ‚Rodinka‘
měla představit pražskému
publiku,“ přiznává Otradovec. Překvapením pro sedlčanské ochotníky bylo, že
do sálu dorazil kameraman
České televize, který v průběhu představení natočil
krátkou reportáž. Ta byla
odvysílána minulou neděli

v hlavním vysílacím čase
od dvaceti hodin v Událostech v kultuře.

Závěrečný
potlesk
byl velkým
vyznamenáním
Při představení se herci
pěkně zapotili, protože při
scéně u stolu přeskočili
několik dialogů. „Nicméně
divák nic nepoznal, protože
z důvodu pohotovosti a improvizačnímu umu, se účinkující dokázali hravě vrátit
a situaci u stolu zachránit,“
doplnil režisér a jedním
dechem dodal: „Představení tak skončilo úspěšně,
a myslím si, že závěrečný
potlesk zhruba tří stovek diváků na jevišti v centru Prahy, byl velkým a nezapomenutelným zážitkem pro nás
všechny. Jako vzpomínku
na tento den jsme od vedení divadla obdrželi pamětní
list a pozvání na další ročník přehlídky Léto ochotnických divadel. Dokonce nás
navštívilo několik našich
dobrých známých, kteří
neměli čas dorazit na reprízy ,Rodinky‘, jež jsme
odehráli v Sedlčanech, jako
například zástupkyně příbramského divadla Anna
Čiperová.“

Zážitek
na venkovním
jevišti
Tato „normální rodinka“ sedlčanských ochotníků se propracovala na pražská divadelní prkna.

Hned druhý den sedl-

čanské ochotníky čekal
zájezd do Zvěstova, kde
je přivítal starosta obce.
„Oproti Praze a jiným místům, kde jsme hostovali,
jsme museli kvůli hracímu
prostoru celou scénu zrcadlově obrátit a kvalitně
ozvučit venkovní prostor.
Poprvé jsme tak, kromě
hudebních her, využili naše
mikroporty i na činoherní
divadlo. Vše se ale podařilo, se scénou se herci rychle
sžili a i díky pomoci místních jsme byli na představení dobře připraveni,“ dodal
režisér.
Představení mělo opět
úspěch. Pro sedlčanské
ochotníky se jednalo
o velký zážitek, protože
hráli, pokud nepočítáme
nádvoří Zvíkova, poprvé na venkovním jevišti,
určeném především pro
letní zábavy. „Všichni pořadatelé v Praze i ve Zvěstově nám připravili výborné
podmínky, a to samé platí
i o všech účinkujících, podílejících se na našem představení. Zapomenout nesmím na Martina Voháňku,
který nás ochotně rozvážel
po letních štacích a vytrhl
nám tak trn z paty,“ uzavřel Richard Otradovec.
Už teď se členové sedlčanského ochotnického spolku těší, až vyrazí s další
hrou do míst, která letos
v létě navštívili.
David Myslikovjan

Fanoušci se táhnou za nestárnoucími legendami
MOKŘICE Druhou půlku
prázdnin v sobotu 4. srpna
zahájili na mokřické Šikmé
ploše zábavu hned s dvěma kapelami. Své fanoušky
přijely potěšit skupiny Paradox a Matyas rock.
První zahrál Paradox.
Zpěvák Martin Jindrák
neváhal a koncert neodzpíval se svými kolegy
muzikanty na připraveném pódiu, ale s fanoušky
přímo na parketu. Nocí se
nesly hity jako Vekslácká
holka nebo Bára ze Lhoty. Okolo jedenácté hodiny přišlo na řadu střídání

a nastoupili pánové ze
sedlčanského Matyas rocku. I Jarda Hošna, sólový
zpěvák, koncert odzpíval přímo mezi fanoušky
a mnohé nechal i zazpívat do mikrofonu. Pomalé
i rychlé hity se nesly nocí.
Nechyběly známé songy
jako Blažena a další. Frontman kapely se pochlubil,
že se ten den stal již potřetí
tatínkem, což si vysloužilo
obrovský potlesk a zvedlo
to už tak dobrou náladu.
Matyas se stejně jako
Paradoxy věnuje výhradně
vlastní tvorbě a bylo vidět,

že na obě kapely přijelo
mnoho věrných fanoušků.

A jak se to pozná? Přeci
že si zpívali a hlavně umě-

li texty jejich písniček…
Jana Motrincová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 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 – tenisové
kurty
11. 8. Country sobota
hraje kapela Vocal Menda
Band; 18:00
 Petrovice – zámecký
park
11. 8. ParkFest 2018
4. ročník ParkFestu, účinkují Krang, Thrashsurf, Boost,
Acid Row, Lusky, Lekses,
Nondescript a další; 14:00
 Sedlec-Prčice – zámecký park
11. 8. Parkán
posvícenská zábava
 Sedlčany – park u chovatelů
18. 8. Dechová hudba
Rudy Ešnera
koncert dechové hudby;
14:00
19. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby;
10:00
 Sedlčany – zimní stadion
18. 8. Setkání po letech
2018
vzpomínka na hudbu 60.–
70. let a setkání příznivců
těchto kapel, hraje Atlantik,
Houbeles, Mix; 20:00

Výstava 1. základní školy
Sedlčany
výstava fotograﬁí a výrobků žáků 1. ZŠ Sedlčany;
do 5. 9.

KINO
 Sedlec-Prčice
10. 8. Ferdinand
rodinný animovaný ﬁlm;
16:00, 20:00
17. 8. Největší showman
životopisný romantický
ﬁlm; 20:00
 Sedlčany
11. 8. Profesoři zločinu:
Velké ﬁnále
italská komedie; 20:00
18. 8. Tlumočník
tragikomedie; 20:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
11. 8. Rallycross cup
 Červený Újezd – střelnice
11. 8. Prázdninové střílení 2018
tradiční soutěž v brokové
střelbě; 8:00
 Kamýk nad Vltavou –
tenisové kurty
18. 8. Posvícenský koláč
tenisový turnaj
 Kamýk nad Vltavou –
Duhové hřiště
18. 8. Memoriál Karla
Suchého
volejbalový turnaj
 Mokřice – Šikmá plocha
18. 8. Noční hasičské
cvičení
20:30

OSTATNÍ
VÝSTAVY
 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; do 31. 8.

 Kamýk nad Vltavou
Plavby na voru
vyjíždí se z přístaviště
u mostu na pravém břehu
řeky, o víkendech od 10:00
 Sedlčany – knihovna
8., 15. 8. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 20. 8. Dobrodružství
veverky Zrzečky
program pro rodiny
s menšími dětmi, navazuje
výtvarná dílna; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna

10., 17. 8. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Klučenice – hospodářský dvůr
11. 8. Sousedské posezení
ukázka řemesel, jízda
veteránů, možnost navštívit
místní muzeum; 14:00
 Sedlčany
19. 8. Pouť
 Milešov
19. 8. Pouť
 Obděnice
19. 8. Pouť

www.sedlcansky-kraj.cz

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
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 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.

Burdová vydala svou třináctou
knihu. Její příběhy jsou čím dál
temnější
SESTROUŇ Místní spisovatelka Michaela
Burdová (28) vydala svou první fantasy
knihu v šestnácti letech. Nyní je tři měsíce
v prodeji její nová kniha Dcera hvězd o poslední dceři hvězd Arinale, což byla kdysi
mocná válečnice bohů, ale nyní zůstala
sama mezi smrtelníky.
S jakými ohlasy na novou knihu jste
se setkala?
Jsem nadšená, ohlasy jsou zatím jen
kladné. Recenze i zprávy a komentáře čtenářů jsou hodně pozitivní a z toho mám
opravdu největší radost.
Jak dlouho jste pracovala na příběhu
Dcery hvězd?
Skoro dva roky. Psát jsem ji ale začala už
v roce 2011, tehdy mi ovšem do cesty přišel
nápad na Křišťály moci, který mě v tu dobu
pohltil víc. Myslím, že je to dobře, protože příběh Dcery hvězd ještě potřeboval
dozrát. Psát jsem ho začala během tvorby
Snížkových dobrodružství a pak už jsem se
věnovala plně jenom jemu.
Na co jste z této knihy nejvíce pyšná?
Asi na postavy, protože mi daly opravdu
zabrat. Také se mi líbí celkově svět Warany
a nadvláda gronů a všichni ti temní tvorové, démoni a podobně. A zbožňuju Reniagora, což je faidr, potomek draků a ‚mazlíček‘ hlavní hrdinky Arinaly.
Postupem času jsou vaše knihy drsnější a drsnější – naturalistické popisy
smrti a podobně. A to i v nové knize. Co
je důvodem?
Asi to bude tím, že já sama mám čím dál
radši drsnější literaturu. Čtu hodně thrillery
a nejspíš tuto svou zálibu trošku promítám
i do fantasy. Stále se ale snažím, aby to bylo
v míře a mé knihy byly i nadále určené pro
young adult.
Ve vašich knihách jsou mezi hlavními
hrdiny většinou postavy se zápornými
vlastnostmi, které se snaží se svým zlým
já bojovat, a vyvíjí se v lepší. Co vás in-

spirovalo psát zrovna o tomto typu postav?
Vždycky jsem měla radši záporáky. Pozorovala jsem u sebe, že mě baví mnohem
víc už u psaní Poselství jednorožců. Líbí
se mi, že nemají zábrany, můžou být krutí
a zlí, jak se jim zlíbí, a zároveň mají rozervanou duši. Baví mě popisovat záporné vlast-

Spisovatelka Michaela Burdová

nosti, protože je má v sobě každý z nás.
Zloduši v mých knihách o nich vědí a víc
se bojí toho, že u nich převládnou právě ty
kladné vlastnosti. Samotnou mě baví pozorovat, jak se nakonec vyvinou. Většinou jim
nechávám víc prostoru než klaďasům, protože jsem sama zvědavá, zda zvítězí dobro,
nebo zlo, které v sobě mají zakořeněné.
Inspirovala jste se při psaní knihy
konkrétními zážitky?
Všechno je fantazie, i když výjimky se
také najdou. Spíš mě ale inspirují lidé kolem mě a hodně místa, která jsem navštívila, která mě nadchla nebo která bych chtěla
vidět.
Denisa Bartůňková
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Kdo chce Hamleta, musí na hrad
NALŽOVICE V první srpnový

páteční a sobotní večer nebylo v nalžovickém parku
příliš bezpečno. Ve zvýšené
míře se tam totiž vyskytovali upíři. Režisérka Jaroslava
Bulínová však své svěřence
dokázala udržet pod kontrolou a diváci potřeštěné frašky s upírskou tématikou Někdy je lépe zmoknout, než si

zkušenosti ze sedlčanského
ochotnického spolku. Letos
jsem odmaturovala a v nastávajícím školním roce se budu
hlásit k činohře na DAMU,“
dodává.
Opakem jejím ambicím je
kostlivec Zdeněk Mašek. „Nikdy jsem nikde nehrál. Toto
je úplně poprvé. Slíbil jsem to
Jarce (režisérce) po několika

V občerstvovací stanici Sajovna byly kromě fádního piva k mání stylové nápoje...

Ještě poslední úprava upíra a hurá na scénu.

krve loknout se o svá hrdla
obávat nemuseli. Ledaže by
jim smíchy vyschla.
„Hamlet to není. Kdo chce
Hamleta, musí na hrad,“ glosuje ještě před představením Jaroslava Bulínová hru
Josefa Berky s nadhledem.
Ostatně význam zkratky
názvu spolku nalžovických
ochotníků BOSA – Bulínčin
ochotnický spolek amatérů
ani hloubku prožitku nikterak neslibuje.
Stojíme v zákulisí, pozoruji mladou upírku s tyrkysově
modrýma očima (škoda, že
ty zářivé kontaktní čočky
nebudou na černobílé fotograﬁi ani za mák vidět), jak
si za stálého ovívání vějířem
opakuje text. Janu Šimkovou
z Příčov to podle jejích slov
k divadlu táhlo už od malička. „Vždycky mě bavilo a lákalo předvádět se před lidmi.
Ani nemám trému. Naopak.
Těší mne, že vidím přicházet samé známé lidi. Jsem
před nimi ráda,“ svěřuje se
upřímně devatenáctiletá
ochotnice. „Mám již nějaké

pivech v lednu na hasičském
plesu. Právě jsme si dávali
panáka na tykání!“ přiznává
otevřeně a kvituje kostým
kostlivce opatřený škraboškou. Zato další z protagonistů, Miroslav Bouček, patří
k ostříleným sedlčanským
ochotnickým matadorům.
Park je plný. Scéna připravená. Působivě nasvíce-

ná. Herci nalíčení. Stmívá
se. „I ta fronta je strašidelná,“
slyším z davu a skutečně.
Od občerstvení se stylovým
názvem Sajovna se vine
předlouhý had. Těžko říci,
co táhne víc, zda v úmorném vedru dobře vychlazené pivo či stylově laděné
nápoje a pochutiny. Mám
pocit, že nyní vyhrává ještě
pivo. Čas na Ďábelský krvesaj teprve přijde.
Hlediště je naplněno. Lidé
se usazují na trávníku. Nikdo
z organizátorů návštěvníky
nepočítá. Na chvilku to zkouším sama. Jen na povozu jich

sedí několik desítek. Lidé
okolo postávají, chodí, sedají
si, pokyvují hlavami a živě
konverzují. Míhají se mi před
očima. Počítání vzdávám. Je
jich zkrátka moc.
Košilaté repliky stejně
jako dvojsmysly, nestárnoucí narážky na tchýně i manželské soužití u obecenstva
fungují. Tři páry turistů
schovávajících se před deštěm v prapodivné vile již
byly pozvány na večeři.
Šest hrdel bylo nakousnuto a bláznivé představení
proložené úryvky notoricky známých písní končí.

Dvouměsíční zkoušení vyvrcholilo premiérou a hned
druhý den přijde derniéra.
Přichází čas na Krvesaj.
„Tak jak se vám to líbilo?“
vytrhne mne jedna z nemrtvých z přátelského rozhovoru poblíž Sajovny. Teprve
po hlase v příšeře poznávám
nalžovickou hasičku Marcelu Boučkovou. „Jé, to jste vy
paní Boučková? Ty kostýmy
jsou pecka. Byla to legrace!
Příjemné letní osvěžení,“ říkám jí a míním to upřímně.
Až budu chtít Hamleta, půjdu totiž na hrad.
Lucie Kakosová

Herci si užívají upírskou večeři v představení Někdy je lépe zmoknout, než si krve loknout v režii Jaroslavy Bulínové.

Bigbít sílu dává, zpívá v jedné ze svých skladeb SIFON eX
OBDĚNICE Nejnutnější přípravy na koncert legendární plzeňské kapely SIFON
eX začaly pro místní hasi-

če a jejich rodiny v pátek
odpoledne a pokračovaly
v sobotu 4. srpna ráno.
Úkol organizátoři zvládli

na výbornou a zajistili pěkný večer pro 170 návštěvníků, kteří mají rádi bigbít.
Náladu nikomu nezka-

zilo ani počasí, které se
po dlouhých vedrech trochu zkazilo, a na úvod večera se přehnala bouřka.

Možná si pořadatelé vzali
k srdci text plzeňských legend „…bigbít sílu dává“.
Jana Motrincová
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Nechávat si svoji sbírku jen pro sebe, nemá smysl,
tvrdí sběratel pohlednic a fotograﬁí staré Vltavy
SEDLČANSKO Již osmnáct let

si můžete na internetu prohlížet unikátní historické fotograﬁe zaniklých míst podél Vltavy. Najdete zde více
než 900 fotograﬁí lokalit podél Vltavy od pramene až
k soutoku s Labem, mimo
jiné také těch, kterými Vltava protéká na Sedlčansku.
Zajímá vás, jak vypadala
pískovna na podkově u Solenic, na níž se při stavbě
Orlíka těžil písek? Nebo kde
v Kamýku od roku 1923 stávala budova vyhlášené restaurace a hotelu Manství?
Nebo jak vypadala osada
Oboz, kterou zatopila Slapská přehrada? Nemusíte
do muzea, stačí z pohodlí
domova navštívit internetovou stránku www.stara-vltava.cz. Na podrobnosti
jsem se ptala autora webu
Vojtěcha Pavelčíka.
Narodil jste se v Praze,
žil jste v Uherském Brodě. Kdy a proč vám Vltava
tak přirostla k srdci?
Od dvou let jsem vyrůstal na Moravě v Uherském Brodě. Stále jsem
ale na prázdniny jezdíval
k babičce a dědečkovi
do Prahy. Na počátku 70.
let postavil dědeček chatu na Slapech a tam jsme
s bráchou pak vždy trávili

a jak se ukázalo, i moc zajímavou historii řeky a celého kraje kolem ní.
Fotograﬁe a pohlednice staré Vltavy sbíráte
od roku 2000. Jak fotograﬁe do sbírky získáváte?
Většinu mé sbírky tvoří
dobové pohlednice. Fotograﬁe jen malou část.
Právě pohlednice lze získat možná překvapivě
relativně snadno. Dříve
jsem hodně navštěvoval
antikvariáty, pak burzy pohlednic, a skončil jsem až
na internetových aukcích.
Pokud máte výdrž, nakonec seženete většinu toho,
co chcete, někdy to ale trvá
roky. Sem tam mi někdo
něco věnuje a velkou část
mám i v elektronické podobě. Mnozí lidé, a hlavně
pak instituce, se svých sbírkových předmětů samozřejmě zbavit nechtějí, ale
pokud se domluvíte a dodržíte daná pravidla, tak je
často poskytnou.
Existují ještě nyní,
po takřka dvou desetiletích vašeho sbírání pohlednice, které ve sbírce
nemáte a o něž byste stál?
Samozřejmě, je jich hodně. Vždy se vyloupne něco,
co ještě neznám. Je hodně
pohlednic, které jsem viděl

pohlednice na svém webu
máte největší radost?
To se nedá takto říci
a v průběhu času se to
i mění. Navíc na webu není
zdaleka vše, je to jen takový průřez toho, co mám
k dispozici. V zásadě mám
radost z každé nové pohlednice nebo fotograﬁe.
Pokud je navíc ještě něčím
zajímavá, není moc poškozená a nebyla moc drahá
tak je to super!
Získat historickou fotograﬁi nebo pohlednici
je věc jedna, druhá věc je
ji správně popsat. Jak postupujete?
Za tu dobu, co se o řeku
zajímám, v tom mám již
jistou praxi. Je to zajímavé, ale přestože jsem řeku
před zátopou osobně nikdy
nezažil a neviděl, tak většinu záběrů lokalizuji vcelku
snadno. Někdy je potřeba
si pomoci dalšími fotograﬁemi, něco se prostě nechá uležet a časem se na to
většinou přijde. Pamětníky
jsem často využil třeba při
práci na knihách, tam to
bylo nutné.
Proč jste se rozhodl
svoji sbírku zveřejnit
na internetu?
Tak ono to šlo se sbíráním vlastně ruku v ruce.

Celkový pohled na osady Kovárna a Zrůbek ze stráně nad silnicí na levém břehu Vltavy. V popředí
budova solnice. Reprodukce dobové pohlednice. Zdroj: www.stara-vltava.cz

část prázdnin. Skutečný
zájem o řeku jsem ale začal
mít až v dospělosti, když
jsem se opět přestěhoval
do Prahy a začal se zajímat
nejen o koupání a rekreaci
na chatě, ale i o okolí Slap,

třeba u kolegů a dodnes
jsem je nesehnal. Hodně
toho asi ani nikdy neseženu, to je prostě úděl sběratele, se kterým je potřeba
se vyrovnat.
Ze které fotograﬁe či

Když jsem se začal o řeku
zajímat, moc fotograﬁí ani
knížek na veřejnosti nebylo,
to málo, co jsem měl, jsem
chtěl ukázat. Je to přece jenom již osmnáct let, takže
časem se to trochu rozrostlo.

Jak jsem již říkal, na webu
není zdaleka vše. Ne vše, co

Sběratel Vojtěch Pavelčík,
majitel sbírky historických
fotograﬁí a pohlednic staré
Vltavy

je k dispozici, se dá zveřejnit
na internetu a často to nemá
ani smysl, hodně fotograﬁí je
podobných.
Neobával jste se zneužití své sbírky? Že vám ji
někdo na internetu „vykrade“?
Tak v době skenerů
a digitálních fotograﬁí je to
samozřejmě problém. Pokud dáte něco na internet,
musíte počítat s tím, že se to
stane. Fotky na web dávám
relativně malé a s vodoznakem. Fotograﬁe a pohlednice, se kterými třeba počítám
do nějaké publikace, nezveřejňuji. Přesto se najdou někteří koumáci, kteří nemají
problém si fotky i v nedostatečném rozlišení stáhnout a klidně použít v knize
a třeba i s vodoznakem. Je
to škoda, protože celkovému dojmu z knihy tím moc
nepomohou. Přitom pokud
by mě kontaktovali, nemám
problém skeny ze své sbírky do publikací poskytnout.
Někdy se to stává.
Vaše webová stránka
je součástí web-archivu
národní knihovny v Praze. Žádají vás odborníci
často o pomoc, například
při natáčení ﬁlmů o zaniklé Vltavě, při psaní
publikací nebo třeba při
výstavách?
Není to zrovna často, ale
někdy ano. Ve své době
jsem z části spolupracoval
s Karlem Čáslavským na určování některých záběrů při
přípravě jeho velkolepého

díla Vltava v obrazech. Někdy poskytuji pohlednice
třeba do různých publikací.
S Muzeem hlavního města
Prahy jsem spolupracoval
při přípravě nové podoby
expozice v Podskalské celnici na Výtoni. Aktuálně
jsem zapojen do projektu
na ČVUT, který má za úkol
zmapovat současnou i zaniklou řeku i s vazbami na její
okolí a zajímavou historii.
Část sbírky jste využil ve svých publikacích
Krajem soutoku Vltavy se
Sázavou (2009) a Moráň
- zaniklá ves při Vltavě
(2011). Pracujete na další
publikaci?
Knížky, přednášky, výstavy a další prezentace,
jsou podle mě logickým vyústěním snažení každého
sběratele. Pokud se snažíte
shromáždit nějaký historický materiál, nějakou paměť
v jakékoliv podobě, tak se
prostě nakonec dostanete
do bodu, kdy to chcete nějak prezentovat. Nechávat
si to jen pro sebe nemá význam, je potřeba to předložit a poskytnout veřejnosti.
Pokud to v někom vzbudí
třeba zájem o jeho kraj, historii naší země anebo ho to
třeba jen potěší, tak to pro
mě má smysl. Již delší dobu
přemýšlím a pomalu připravuji obrazovou publikaci
o Svatojanských proudech.
Je to velké téma a je k dispozici mnoho krásných
a nikdy nepublikovaných
fotograﬁí tohoto zajímavého místa nad Štěchovicemi.
Bohužel na to nemám aktuálně moc čas, ale věřím,
že téma mi neuteče, a nakonec se ho podaří dotáhnout
ke zdárnému konci.
Sbíráte ještě jiné historické fotograﬁe nebo pohlednice?
Nemohu sbírat vše, co
by se mi líbilo, je potřeba se
specializovat. Pokud ale narazím na něco zajímavého
a není to moc drahé, tak často neodolám. Mám takové
malé album s pár historickými pohlednicemi z Kokořínska, z míst, která mám rád.
Jana Špačková
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Lom zažil nejen dech
beroucí výkony
světových skokanů,
ale i velké neštěstí
Dokončení ze strany 1

souboj s kamarádem v nafukovacím komplexu plného překážek, disciplínu
Air Bag High jump, v níž se
dostali do pocitu skokana,
ale místo do vody spadli
do obrovské dopadové matrace. Houpačka Kinedryl
360 zase popírala gravitační zákony... Jeden z mnoha
občerstvovacích stánků
lákal konzumenty na slogan: „Pokud máš stále kocovinu, seš tady správně.“
Pro řidiče, kteří si nebyli jisti svým stavem, byl
připraven alkohol tester.
Hudbu mixoval v přistaveném autě místní DJ, který
společně se dvěma moderátory udržoval atmosféru
a informoval, co se právě
děje a bude dít.
Skoky až z třicetimetrové výšky předváděli skokanky a skokani z celého
světa – Mexika, Ameriky,
Německa, Francie... Nechyběla legenda skokanského sportu Švýcar Peter
Roseney, který se vrhl
do vody v neskutečných
71 letech. Jeho mladší kolega a také Švýcar Laso

Schaller, který je držitelem
světového rekordu ve výšce skoku do vody, předvedl
skok, při kterém držel českou vlajku. Z českých skokanů nechyběli například
Jakub Kunáška nebo Denis
Vantucha. České skokanky
přímo zářily – jak svým
umem, tak krásou. Každý
skok byl vyprovázen bouřlivým aplausem od diváků,
kteří se shlukli podél lomu,
ale i na nafukovacích lehátkách různých druhů přímo
na vodě a upřeně vzhlíželi
k vysoké rampě, z níž se
celá show odehrávala. Program na chvilku přerušila
bouřka se silným větrem,
ale špatné počasí brzy pominulo. Um ve vodním extrémním sportu předvedli
dva vznášející se borci při
exhibici nazvané Flyboard
Show Double.
Veškeré dění zachycoval dron vznášející se
ve vzduchu. Desperados
Highjump zakončila večerní zábava, na pódiu se
do nedělního rána prostřídalo několik hudebních kapel a DJ’s.
David Štverák
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Předvedl skok
s českou vlajkou
z dvacetimetrové výšky
Vrhat se
z výšky do vody mu nedělá problém. Začal nejdříve s plaváním, pak

HŘÍMĚŽDICE

s gymnastikou, v šestnácti letech odstartoval
svoji profesionální kariéru ve skocích do vody:

Švýcarský skokan Laso Schaller je původem z Brazílie.

devětadvacetiletý Švýcar
původem z Brazílie Laso
Schaller.
Po kolikáté tu závodíte?
Na místním Highjumpu
jsem letos pošesté. Moc
rád sem jezdím a baví
mě to tady. Jsem vlastně
součástí takové highjump
family. Vždy je tu skvělá
atmosféra.
Jak jste přišel na nápad skoku s českou vlajkou?
Vždy si nacvičuji jeden
speciální skok. Když jsem
v nějaké zemi, vezmu si
její vlajku, která symbolizuje respekt k pořadatelské zemi a závodům v ní.
Dnes to byl skok s vlajkou
z dvaceti metrů.
Jaký je váš výškový
rekord?
Skok z padesáti osmi
metrů a osmdesáti centimetrů. V budoucnu ho
chci překonat. V Hříměždicích jsem vloni skočil
maximum dvaatřicet metrů. Na dnešní exhibici
to bude z dvaceti sedmi
metrů.
David Štverák

České Budějovice do Sedlčan nepřijedou
FK Jindřichův
Hradec 1910 – TJ
Tatran Sedlčany
4:2 (2:0)
V sobotu 4. srpna zajížděl
Tatran v předkole MOL
cupu k nováčkovi divize
A do Jindřichova Hradce,
se kterým sehraje i první
soutěžní utkání.

Bez Lukáše
Brotánka
a Dominika
Němce
I přes úmorné vedro se
v Jindřichově Hradci hrál
od začátku svižný fotbal.
Tatran k utkání nastoupil
bez Lukáše Brotánka a Do-

minika Němce. Domácí si
postupně vytvářeli převahu a první velikou šanci
měl Martin Toman, který
v samostatném nájezdu
na gólmana Tomáše Glogara nevyzrál. Tatran pak
na čas převzal iniciativu.
Čtvrthodinovou
snahu
však nepřetavil v branku. Jihočeši zpřesnili hru
a znovu se vrátili do hry.
Další velkou šanci měl
opět Toman a ani tentokrát na brankáře Glogara
nevyzrál. To se povedlo až
ve 23. minutě Ondřeji Černochovi, který zužitkoval
přetažený centr z pravé
strany – 1:0. Na 2:0 ve 35.
minutě zvýšil po centru Vít
Kučera.

Dvoubrankový
Tomáš Senft
Ani po přestávce tempo
hry nepolevilo. Defenzivu
Tatranu zlobil nejvíce Toman, který se v utkání nakonec neprosadil. Naopak
dvacet minut před koncem
střetnutí se podařilo v 70.
minutě snížit Tomáši Senftovi na 2:1. Brankostroj se
ke konci utkání nezastavoval, spíše naopak. V 78. minutě znovu zajistil domácím dvoubrankové vedení
obránce Michal Völfel – 3:1.
Za další minutu přidal čtvrtý zásah domácího celku
střídající Vojtěch Princ
– 4:1. Tatran se nevzdal
a bojoval až do konečného

hvizdu. Tomáš Senft svoji druhou brankou snížil
na konečných 4:2. Postupující tým z Jindřichova
Hradce měl radost nejen
z vítězství, ale i z budoucího soupeře. V prvním kole
MOL cupu se totiž střetne
s druholigovými Českými
Budějovicemi.

Ohlas k utkání
Tomáš Senft: „Ze začátku jsme je nepustili téměř
k ničemu a měli víc ze hry.
Vytvořili jsme si i několik
gólových příležitostí, ale
bez úspěchu. Po pauze
na pití jsme vypadli z tempa
a během asi tří minut dostali dva hloupé góly. Ve druhé
půli jsme byli opět aktivněj-

ší a nakonec se nám podařilo snížit na 2:1 a pořád jsme
měli tlak na soupeře, ale
pak jsme dostali gól z rohu
a vzápětí další a už bylo víceméně po zápase. Pokud
se příští týden vyvarujeme
hloupých chyb, tak věřím,
že uspějeme.“
Sestava: Glogar – Vystyd, Kdolský, D. Čejda,
P. Lípa (66. Hájek), M. Dvořák, V. Lípa (76. Matoušek),
Senft, K. Kvěch (81. Valenta), M. Krůta, D. Krůta
Za týden si na stejném
místě a ve stejný čas dají
oba dva týmy repete
v prvním kole divize A.
Utkání se hraje v sobotu
11. srpna od 10.30.
David Štverák

PUBLICISTIKA
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KO M E N TÁ Ř

SLOUPEK

V Kosovce není Švýcarsko
Je před desátou večer
a odpolední dechovkové
trylkování z parku vystřídala rytmická moderna.
Zvukař na soukromé akci
netroškaří a dává volume tak, aby snad nikomu
v Kosovce nebylo líto, že
je ochuzen o plejádu převzatých hitovek.
Ze začátku to odhaduji
na karaoke party, ale hlasy zůstávají stejné, takže
bude třeba vydržet. Otázka je, jak dlouho. Děti
sebou melou, naštěstí
usnuly. Bylo ovšem třeba
nejdřív zvolit menší zlo.
V tom kraválu by neusnuly, takže v tropické noci
zavírám okno a ložnice
má za chvíli dusné skleníkové klima. Desátá mi-

nula a žádné ztlumení se
nekoná, party jede plnou
parou dál. K rozečtené
knize o masakrech ve Volyni se Horkýže Slíže moc
nehodí, ale co nadělám.
Děti vypotily prvního
půl litru vody, okno však
ještě otevřít nemůžu.
Chápu, že noc je ještě
mladá a doufám, že v jedenáct by to někdo soudný mohl aspoň ztišit. Tak
nic, na playlistu se touto
dobou ocitá Kabát a další
skladby, které rozhodně
nejsou „dojížděcí“. Frontman huhlá do mikrofonu něco o nevěstě. Fajn,
budu tolerantní, i když
svatebčané vůči ostatním
nejsou. Ať si to užijí. Ale
tak půlnoc by mohla ně-

komu sepnout. Neumím
si představit, že zbytek
Kosovky má upřímnou
radost, že může být součástí tohoto velkého okamžiku, a já jsem jediný,
kdo by se této pocty velmi rád vzdal. Kdyby mi
dal ovšem někdo na vybranou… Je krátce po půlnoci a konečně zaslechnu
sousloví „poslední song“.
To ještě nevím, že bude
následovat dalších pět
přídavků. V půl jedné
maraton končí. Děti jsou
o kilo tekutin lehčí.
Přemýšlím nad tím,
jak stejnou sklenici někdo
vidí poloprázdnou a jiný
poloplnou. Dle vyprávění
známých, kteří ve Švýcarsku mnoho let žili, by se

Plošná inzerce

od 12,10 Kč vč. DPH/cm 2

tam nikdo nedivil, kdyby
ve 22.01 přijala policie
hlášení o rušení nočního klidu. Dost možná by
už sama byla na cestě.
A švýcarští „hříšníci“ by
se sousedům upřímně
omluvili. Asi jsem duší
Švýcar. Když vidím na zahradě u sousedů kočárek
se spícím miminem, nevadí mi vypnout sekačku
a dorazit trávník později. Otázka je, jestli by se
Švýcaři chovali stejně
ohleduplně, i kdyby jim
zákon ohleduplnost nenařizoval. My dnes máme
legislativu stejnou. Takže
si myslím, že pokud se
pořadatelé oslav sami nezačnou chovat jako Švýcaři, začnou se tak dřív
nebo později v sebeobraně chovat jejich sousedé.
Ovšem v Čechách budou
pro většinu lidí za ty divné právě oni.
Bohumil Voháňka

FEJETON

Homo Technicus
Z mého manžela se stal
Homo Technicus. S počítačem si rozumí víc než
s některými příbuznými, jeho telefon dokáže
ohlídat vzestup i propad
bitcoinu a dalších druhů
kryptoměny, ráno ho
budí chytré hodinky…
Trpí touhou modernizovat, a proto jsme
si místo mnou dlouho
vybíraného mrazáku
pulťáku, do něhož by se
vešly zásoby pro nikoliv
tříčlennou, ale co do počtu minimálně dvakrát
tak velkou a dvojnásobně rozežranou rodinu,
přivezli televizi, ze které na nás při zprávách
koukají politici v téměř životní velikosti,

což mě poněkud děsí.
Trápí mě její tři ovladače, prý nehlučné vrčení vinotéky, obávám se,
že k Vánocům dostanu
od Ježíška bio krb, multifunkčního robota nebo
robotický vysavač. Stačila sušička – manželova
trička z první várky by
neoblékl ani dvouletý
syn! Počítač je pro mě
zdroj příjmu, telefon
mám na volání a přednost dávám klasickému
budíku. Tahle technická
nepřizpůsobivost zase
děsí mého manžela.
Občas je takové soužití
těžké.
„Na co v dnešní době
mapu? Do Chorvatska!
Pojedeme podle naviga-

ce, raději stáhnu dvě,“
smetl manžel ze stolu
můj nesmělý návrh, že
papírová mapa je jistota.
Po cestě za mořem šlapala navigace jako hodinky. Cestou zpět, po čtyřech a půl hodinách
cesty, krátce po půlnoci,
se manžel začal ošívat.
Před půl hodinou jsme
sjeli z rakouské dálnice,
chytrý systém automobilu začal hlásit nízký stav
benzínu a mně se zdálo,
že na místo do Čech míříme opět ke slunnému
jadranskému pobřeží.
Jenže uklidňující hlas
z navigace si mlel pořád
svou – doprava, doleva, rovně… A mlel stále
rychleji a rychleji až kde-

si na úzké silničce mezi
horami, kde lišky dávají
dobrou noc, zmlkl docela…
Každý, kdo něco podobného zažil, ví, že
takové situace prověří
manželství lépe než
soukromý detektiv. Pohodová dovolená skončila nakonec pohodově
– cestu jsme našli, nejen
k nejbližší benzínce, ale
i zpět na dálnici. Pomohly nám ukazatele
při cestě a ta v dnešní
době obyčejná mapa.
Někdy je soužití Homo
Technicus s Homo Tradicus těžké, ale v příhodných okamžicích
životně nezbytné.
Jana Špačková

Bráchu
neprodáš
U pokladen v supermarketu tatínek nabádal synka, aby nezlobil.
Podle mě trochu přísně. „Ale Jiříčka, mýho bráchu, neprodáš,“ ujišťoval se hošík. To vyloudilo slabé
úsměvy u několika okolostojících
dospělých, jaký je to tatínek čtverák. Jenže v tónu té otázky bez
otazníku nebyla ani stopa po nějaké pochopené nadsázce.
Vztah malého dítěte a rodiče
je nejsilnější faktor určující nejen
momentální prožívání, ale i dospělost. A dítě musí mít jistotu,
že táta a máma jsou vždy na jeho
straně. Bojí se vaše děti čertů?
Měly by mít jistotu, že když se
na Mikuláše některý přiblíží
ke dveřím, tatínek mu nakope zadek. Ne, že ho pozve dál a pak se
při loučení ještě společně zasmějí, jak ty haranty řádně vyděsili,
že budou minimálně tři měsíce
poslouchat jako hodinky.
„Čerty si vymysleli dospělí,
aby měli čím strašit děti, když je
nezvládají,“ vysvětloval jsem dětem, jak se věci mají. A když paní
učitelka ve školce říká, že jestli
se konečně neuklidníme, přijde
čert? To ona ví, že nepřijde, ale už
vás má plné zuby. Aha… Děti to
dokonale chápou, není potřeba je
oblbovat.
Plastičnost dětské mysli je
úžasná. Vánoční dárky dostávají
děti od nás. Báchorek o obtloustlém dědovi s létajícími soby či
jeho alternativách jsme je ušetřili.
Nicméně ony si stejně nedaly vzít
to hezké a říkají, že jim dárky nosí
Ježíšek a zároveň ví, že je mají
od nás. Funguje jim to bez problémů dohromady.
Nechme děti, ať si ve své nekonečné představivosti vymýšlejí
to hezké, co jim prostou pravdu
přemění na cosi magického. Bubáci pod postelí, polednice, čerti
v pekle a další produkty lidové
slovesnosti 19. století podle mého
názoru děti nijak neobohacují.
Jsou jen pohodlnějším výtahem
pro nás dospělé. Ale víme přece všichni, že zdravější je chodit
po schodech…
Bohumil Voháňka
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