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SOuLmate – nejen
v kávě spřízněné duše

Cena 15 Kč

S informovaností
veřejnosti nejsme
úplně spokojeni,
přiznává lídr SNKS
Martin Havel
SEDLČANY Sdružení nezá-

Radek, Soňa a Lenka v nové pražírně kávy v Dublovicích

DUBLOVICE Soňa a Lenka,

dvě kamarádky ze sedlčanské obchodní akademie,
jejichž křestní jména i láska ke kávě tvoří jejich obchodní značku. „Soulmate
je anglický výraz pro lidské
duše, které spolu souzní,“
vysvětluje Soňa Foučková
u šálku kávy, jejíž domovinou je Kongo, zatímco
Lenka Vančurová houpe
kočárek s dvouměsíční

dcerkou. „Vyčetla jsem to
kdysi v jedné knize a moc
se mi to líbilo,“ pokračuje
Soňa v rozkrývání významu loga jejich mladého
podnikatelského záměru –
vlastní pražírny a kávového cateringu.
Kamarádky ze střední se
po třinácti letech od maturity nerozhodly spolu podnikat z čista jasna. Každá
se věnovala svému zaměst-

nání, posléze, v Sonině případě, dětem. A setkávaly
se u kávy. Kávovar se stal
samozřejmou součástí jejich kuchyní a ochutnávání
různých druhů káv natolik
propadly, až se zrodil nápad upražit si kávu vlastní. „Vlastně to byl takový
výkřik do tmy,“ říká s nadsázkou Soňa. „Řekli jsme
si jednou, to by bylo super,

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

vislých kandidátů Sedlčan
(SNKS) získalo v posledních komunálních volbách
od voličů šest zastupitelských mandátů. V podz i m n í c h ko m u n á l n í c h
volbách je nebudou obhajovat Pavel Pína a Jaroslav
Repetný. Jak sestavovalo
sdružení kandidátku, jak
nahlíží na koaliční spolupráci s Občanskou demokratickou stranou a co vidí
jako velký úkol pro příští
čtyři roky? Ptali jsme se

lídra SNKS Martina Havla.
Opozice vás kritizuje jako „mladší odnož
ODS“. Je pravda, že
s ODS tvoříte dlouhodobě koalici, takže předpokládám, že jste našli programové shody. Je něco,
v čem se se sedlčanskou
ODS neshodnete?
Je pravda, že ODS je naším koaličním partnerem
několik volebních období. Na obou kandidátkách
je vždy dostatek silných
Pokračování na straně 4

Pokračování na straně 6

Cena za vodu vzroste
SEDLČANY Utlumení a ná-

sledné zrušení provozu
bývalé renomované sedlčanské mlékárny, nyní

francouzské ﬁrmy Savencie, bude mít významný
dopad také na cenu vody
pro všechny, kteří vyu-

žívají městský vodovod.
Savencia se řadí k největším odběratelům vody,
která má navíc svoji vlastní čistír nu odpadních
vod, takže je nasnadě, že
po zrušení výroby dojde
ke zdražení. Negativní vliv
zrušení továrny se projeví
i na provozu městské čistírny odpadních vod.
Jindra Votrubová

Návštěvu prvního československého prezidenta v Sedlčanech
připomíná od pondělí pamětní deska na budově muzea
SEDLČANY Město si v rámci

oslav stého výročí vzniku
československého státu
v pondělí 3. září připomnělo
účast Tomáše Garrigua Ma-

saryka na vojenském cvičení
a s tím spojenou prezidentskou návštěvu Sedlčan v září
roku 1922. Hlavním bodem
slavnostního dne bylo od-

halení pamětní desky TGM
na budově muzea.
Poté, co účastníci připomínky Masarykovy návštěvy Sedlčan položili kytici

k památníku u Doubravice,
odkud prezident pozoroval
první cvičení našich vojsk,
konalo se na sedlčanském
náměstí odhalení pamět-

ní desky. Slavnostní akci,
které se zúčastnila necelá
stovka přihlížejících, zahájil
ředitel Městského muzea
Pokračování na straně 11
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Většina zastupitelů
kandiduje znovu

Jan Mátl

SOLENICE Dvě kandidátní

listiny – Hasičů pro venkov
a Sdružení pro rozvoj venkova – obdrží před termí-

nem konání komunálních
voleb občané Solenic.
„Obě kandidátky jsou
plně obsazeny, zastupitelů
bude v příštím volebním
období sedm,“ říká starosta obce Jan Mátl, který je
lídrem kandidátky Hasičů.
„Znovu kandiduje šest ze
sedmi současných zastupitelů. Původně jsem kandidovat již nechtěl, ovšem
zvážil jsem odpovědnost
vůči rozdělané práci,“ dodává Mátl.
-jš-
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Stanice profesionálních hasičů je
personálně stabilizovaná a plně obsazená
SEDLČANY Na místní stani-

ci Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje slouží v současné
době celkem patnáct hasičů, držící směny v minimálním počtu čtyř. „Tento
počet odpovídá plnému
stavu obsazení stanice

mrzí, že u nás neslouží
nikdo ze Sedlčan. Hasiči
na stanici dojíždějí například z Kosovy Hory, Příbrami, Nechvalic, Sedlce,
Nedrahovic nebo Zvírotic,“
přiznává Petr Hron.
Co se týče techniky, její
stav je dobrý. Samozřejmě

luje spolupráci se samosprávami na Sedlčansku,
stejně jako s výjezdovými
jednotkami dobrovolných
hasičů. „Těší nás, že sedlčanská jednotka dobrovolných hasičů má od března
jako jediná dobrovolná
výjezdová jednotka v re-

Vedení nemocnice
se snaží řešit
nedostatek lékařů
na interní ambulanci
SEDLČANY Ředitel místní

nemocnice Filip Zítko si
pochvaluje stabilizovanou
personální situaci na oddělení chirurgie, avšak interní
ambulance se od samého
počátku potýká s personálními problémy.
D o f u n kc e p r i m á ř e
a vedoucího lékaře polikliniky sice vloni nastoupil
zkušený odborník, bývalý
primář benešovské nemocnice Josef Stibor s odhodláním, že získá další spolupracovníky, aby interní
ambulance mohla hladce
fungovat, ale ukázalo se,
že tak jednoduché to není.
Navíc do důchodu se rozhodla odejít renomovaná
internistka Libuše Kvasničková, která v Sedlčanech
působila od 70. let minulého století.
„Na jaře se nám podařilo získat kardiologa Bohdana Lukáče, který k nám
dojíždí z Českého Krumlova a ordinuje ve zdejší
ambulanci jednou týdně.
Od října s námi obnoví
spolupráci lékařka Karolína Hlavová, která momentálně čerpá rodičovskou
dovolenou. Bude ordinovat
rovněž jeden den v týdnu.
Pokud je potřeba řešit speciální případy, využíváme
možnost konzultací s benešovskou diabetoložkou

Jitkou Wernerovou,“ vysvětluje Zítko kroky, které
nemocnice podniká k posílení kolektivu a zajištění
péče na interní ambulanci.
Na výtku, kterou vznesl praktický lékař Vladimír
Zámostný, že jednu dobu
nebyl provoz na interní ambulanci zajištěn vůbec, ředitel Filip Zítko reaguje slovy:
„Veškeré informace týkající
se omezení provozu v našem
zařízení uvádíme na webu
nemocnice. Provoz interní
ambulance byl přerušen,
poněvadž lékař Josef Stibor
čerpal dovolenou a bohužel
se nám nepodařilo zajistit
zástup. Nicméně na základě

Filip Zítko

kritiky doktora Zámostného
jsme se rozhodli, že o takových záležitostech budeme
informovat všechny praktické lékaře adresně nejen
elektronickou poštou, ale
i dopisem obsahujícím rozpis
všech plánovaných omezení
provozu ambulancí.“
Jindra Votrubová

Při vyprošťování osob z havarovaných vozidel může profesionálním hasičům od března pomáhat
výjezdová jednotka sedlčanských dobrovolných hasičů. Ilustrační foto: HZS Středočeského kraje

a daří se ho držet už třetím
rokem,“ říká velitel sedlčanských profesionálních
hasičů Petr Hron.
Sedlčanská stanice se
vyznačuje poměrně nízkým věkovým průměrem,
většina hasičů je ve věku
do třiceti let. „Osobně mě

třicetiletá Tatra, ačkoliv
plně funguje, by si obměnu zasloužila. „Je možné,
že určitá obměna techniky nás bude čekat za rok,
nebo dva, u příležitosti
dvacátého výročí fungování
sedlčanské stanice,“ uvádí
velitel. Ten si také pochva-

gionu odbornou způsobilost na vyprošťování osob
z havarovaných vozidel.
Vybavená je i technicky. Už
dvakrát byli povoláni k výjezdu na vyprošťování, a to
v době, kdy hasiči z HZS
byli u jiných zásahů,“ dodává Petr Hron.
-jš-

Řešení křižovatky před Rozvojem
je složitější, než postavit obchvat
kolem Olbramovic
SEDLČANY Starosta Jiří
Burian s nadsázkou říká,
že nejlepší by bylo vybudovat na náměstí kruhový
objezd. Dopravní poměry
před Rozvojem hnětou řidiče čím dál víc. Hlavně
ve špičce dochází běžně
k blokaci křižovatky a nejednou i k nebezpečným situacím. Radní si toho jsou
vědomi, ale řešení prý vůbec není jednoduché.
V územním plánu je už
téměř čtvrt století návrh
na obchvat Sedlčan v severozápadní části města,

který by propojil komunikace č. 18 a č. 105, čímž by
se ulevilo i provozu na náměstí. „Bohužel, to je záležitost složitá. Komunikace
číslo 18 je totiž ve správě
Ředitelství silnic a dálnic,
zatímco silnice II. třídy číslo 105 ve správě krajského
úřadu, takže dohoda je
nadmíru komplikovaná,“
vysvětluje Burian. Navíc
prý podle výsledku šetření
těchto dvou institucí se dopravní zatížení centra Sedlčan nejeví jako nejhorší.
Městští úředníci se kři-

žovatkou na náměstí zabývali i na dopravní komisi.
„Řešili jsme především systém odbočování. Problémem je fakt, že komunikace spravuje krajský úřad.
Úvahu o instalaci semaforu
odmítají dopravní policisté,
protože na silnici III. třídy
se semafor nedoporučuje.
Kromě toho pod povrchem
dotčených komunikací vede
množství inženýrských sítí
a kabelů, takže řešení je
snad obtížnější než prosadit
obchvat kolem Olbramovic,“ říká starosta.
-jv-
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Počet dětí
v mateřské škole
převyšuje kapacitu
SEDLČANY Rada města po-

volila ředitelce sedlčanské
mateřské školy Mileně
Říčařové výjimku z počtu
dětí ve třídě. „Vyhláška stanoví, že maximální počet
dětí v jedné třídě může být
24. Nicméně zřizovatel je
oprávněn povolit zvýšení
kapacity o další čtyři děti,
pokud k tomu má školské

zařízení vyhovující podmínky,“ vysvětluje místostarosta Miroslav Hölzel.
Letos do mateřské školy v Sedlčanech rodiče
zapsali 246 dětí, přičemž
v deseti třídách sedlčanské mateřinky, která funguje ve třech areálech, je
to v průměru 24,6 dítěte
na třídu.
-jv-

Nový školní rok:
dvě třídy prvňáčků
a zákaz mobilů
PETROVICE V aule místní

základní školy bylo 3. září
rušno. Bylo třeba připravit
dvacet osm židliček pro
prvňáčky. Přišli se školní taškou i bez, někteří
s úsměvem na rtech, jiní
za ruku s rodiči, kteří museli rozehnat obavy pohlazením a povzbuzením.
Po úvodním slově ředitelky Hany Vošahlíkové převzal slovo starosta
obce Petr Štěpánek, který
zavzpomínal na svá školní

léta. Každý prvňáček dostal od svého patrona, žáka
deváté třídy, kytičku. Velký počet dětí způsobil, že
v Petrovicích budou po letech dvě třídy prvňáčků.
Od začátku školního
roku dochází k významné změně školního řádu.
Na půdě petrovické školy
je již nyní zakázáno používat mobilní telefony, MP
či jiná zvuková a obrazová zařízení.
Jana Motrincová
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Když pálí srpen, bude pálit i víno
SVATÝ JAN Blahodárný

déšť o uplynulém víkendu
sice do statistik srpnového
počasí už nezasáhl, ale vyprahlé přírodě trochu pomohl. Podle měření z amatérské meteorologické
stanice Miroslava Votruby
ve Svatém Janu bylo v sr-

pnu 27 letních dnů (s teplotou vyšší než 25 °C), z toho
14 horkých dnů (s teplotou
vyšší než 30 °C)...
Když pálí srpen, bude
pálit i víno, říká lidová
pranostika. A tak budou
možná vinaři jedni z mála,
kterým horké a suché

srpnové počasí udělalo
radost. Za poslední čtyři
roky jsme zažili horký srpen už třikrát. Bezkonkurenční však letos v tomto
měsíci bylo sucho. Spadlo
jen 20 mm srážek, což je
pouhá pětina srážek z let
2013 a 2014.
-red-

Srpen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

horké – teplota max. rovná
nebo vyšší 30 st. C

5

1

17

3

7

14

letní – teplota max. rovná
nebo vyšší 25 st. C

11

5

22

14

20

27

nejnižší v měsíci

5,9

5,1

8,8

5,0

6,5

5,8

dne

15.

25.

23.

11.

23.

27.

nejvyšší v měsíci

36

30

37,1

31,9

36,1

35,4

dne

3.

10.

7.

28.

1.

9.

měsíční průměr

17,83

15,99

22,51

17,86

19,93

22,04

za měsíc

100,6

102,0

56,0

27,5

62,0

20,1

nejvyšší v měsíci

23,1

32,1

26,1

11,2

39,5

5,8
24.

dne

25.

4.

16.

29.

11.

úhrn od počátku roku

514,8

399,3

244,4

347,5

344,8

222,1

deštivé dny v měsíci

10

16

6

6

10

8

nejvyšší náraz větru v měsíci

7,8

12,5

10,6

10,9

9,9

dne

24.

14.

10.

3.

4.

Kogenerační jednotka na Severním
sídlišti zahájila zkušební provoz
SEDLČANY Po malém zdr-

žení, jež bylo způsobeno
závadou na generátoru,
zahájila zkušební provoz
kogenerační jednotka pod
názvem CZT 1 (centrální zdroj tepla) na Severním sídlišti. Vedení města
počítá s tím, že provoz
kogenerační jednotky povede ke snížení nákladů
za ohřev teplé vody.
„Rovněž už bylo vydáno
stavební povolení na výstavbu kogenerační jednotky CZT 2 v Žižkově ulici.

Miroslav Hölzel

Práce začnou teď na podzim,“ uvedl místostarosta
Miroslav Hölzel.
Zároveň rada města
schválila požadavek jed-

natele Městské teplárenské Ondřeje Sůvy na převedení 200 000 korun
ve prospěch přípravy areálu pro výstavbu CZT 2.
Jsou to ﬁnance, které byly
ušetřeny při opravě střechy kotelny CZT 1, na niž
s e p ů vo d n ě p o č í t a l o
s částkou 585 000 korun.
Střechu kotelny na Severním sídlišti totiž museli
stavebníci odkrýt, když
tam jeřábem umísťovali
kogenerační jednotku.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA

Každý prvňáček dostal od svého patrona z deváté třídy kytičku.

KŘEPENICE Srnčí zvěř zkřížila 31. srpna v nočních
hodinách v katastru obce
jízdní dráhu autobusu. Zvíře zůstalo na místě střetu
usmrcené. Hmotná škoda
byla stanovena na dva tisí-

ce korun. Ke zranění osob
nedošlo.
SEDLČANY Dvaačtyřicetiletého řidiče zastavila
policejní hlídka 29. srpna
v noci ve Votické ulici.
Kontrola u něj prokázala

0,32 promile alkoholu v dechu. Další jízda byla muži
zakázána.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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S informovaností veřejnosti nejsme úplně
spokojeni, přiznává lídr SNKS Martin Havel
Dokončení ze strany 1

osobností nejen profesně,
ale i názorově. Proto obě
strany vždy musely hledat názorovou shodu ku
prospěchu občanů města
a danému tématu. Materiály, které se projednávaly
v zastupitelstvu, byly předtím vždy pečlivě, důsledně
a mnohdy i několikrát opakovaně diskutovány na zasedání rady města nebo
přímo s našimi zastupiteli
či kandidáty. Chtěli jsme
získat ještě víc peněz pro
sportování dětí a občanů
a na opravy sportovišť.
Jsme přesvědčeni, že tato
oblast je ve městě dlouhodobě podﬁnancovaná.
A nejsme úplně spokojeni
s informovaností veřejnosti o připravovaných
projektech a se zapojením
veřejnosti do jejich přípravy. To je velký úkol pro
další volební období. Celkově si ale myslím, že se
nenašel zásadní tematický
okruh, na kterém bychom
se s ODS neshodli.
Některá politická hnutí zmiňovala problém
při sestavování jedenadvacetičlenné kandidátky. Mělo problém s nedostatkem kandidátů
i SNKS? Nebylo by vhodnější, aby napříště mělo
zastupitelstvo například
jen 19 členů?
Pro naše sdružení je
registrace pro volby do zastupitelstva města mnohem složitější než pro politické strany. Museli jsme
sehnat přes 500 podpisů
občanů s volebním právem, kteří podporují naši
kandidaturu do komunálních voleb, abychom nebyli nijak závislí ani zavázáni
jakékoliv politické straně.
Byla to práce pro všechny
již tři měsíce před volbami,
ale jsme přesvědčeni, že
nezávislost je naší velkou
výhodou a také jedním
z důvodů, proč nemáme
problém najít nové schopné zástupce. Důvody, proč
někteří již nechtěli kandidovat, byly velice individuální, bylo to jejich rozhod-

nutí a my jej respektujeme.
Pro letošní volby se naše
kandidátka změnila téměř
z poloviny a zároveň se
omladila. Našli jsme lidi se
zájmem o dění ve městě,
s chutí pro město pracovat a náš program jim vyhovuje. Na základě našich
zkušeností nevidíme důvod snižovat počty kandidátů jen proto, že některé
subjekty kandidátku těžko
naplňují nebo ji nevytvoří
vůbec.
Jste sdružením lidí
různých profesí a zájmů.
Jak složité je nalézt společnou řeč, co se týče programu?
Složité to není právě
proto, že jsme profesně
různorodí. Ke každému
tématu se najde odborník,
který s ním má zkušenosti
a ten se mu více věnuje.
Máme ve svém středu podnikatele, učitele, ředitele
školy, ředitele soukromých
ﬁrem, státní zaměstnance,
zkrátka hodně zkušeností
ze všech různých oborů.
Váš propagační leták
ve volbách v roce 2014
hlásal: „Základním cílem SNK Sedlčan je přispět svými schopnostmi
a zkušenostmi ke zlepšení kvality života občanů i návštěvníků města
Sedlčany.“ Jak konkrétně se vám to povedlo?
Naprosto zásadní bylo
dokončení a spuštění přivaděče pitné vody pro
Sedlčansko. To se podařilo a jsem přesvědčen,
že tento krok bude mít
dlouhodobý vliv na lepší
kvalitu života na Sedlčansku. Povedlo se vybudovat
další sportoviště – hřiště
s umělým povrchem, rekonstrukcí prochází areál
„Mrskošovna“, postupně
se opravuje zázemí sportovišť v majetku města –
skatepark, šatny na tribuně fotbalového stadionu,
sauna. A obnovou prošly
i budovy mateřských škol,
atrium nemocnice, zubní
poliklinika, vybudovala
se nová služebna městské
policie, rekonstrukcí pro-

šlo celé území v lokalitě
Na Potůčku, vzniklo nové
informační centrum pro
turisty, investuje se do kulturního domu atd. Podpoři-

Martin Havel

li jsme i společenské akce
na území města – Slavnosti
Rosa, koncert pro faunu
na Mrskošovně, fotbalové
i hokejové turnaje mládeže
atd. Všechny výše uvedené akce jsme podporovali
a naši zástupci se některých i aktivně účastnili při
přípravách a při jejich konání.
Vaši zastupitelé zasedali v radě města, vedoucí funkce starosty
a místostarosty jste přenechávali dosud ODS.
Máte mezi svými kandidáty někoho, kdo by byl
schopen tyto dvě funkce
vykonávat? Můžete konkrétně jmenovat?
Kolegové se schopnostmi tyto funkce vykonávat
by se našli. Ale o osudu
jednotlivých kandidátů
rozhodnou samotní voliči
při volbách. Těžko nyní
hovořit o konkrétních jménech, když nevím, kdo se
do zastupitelstva dostane. Funkce to nejsou vůbec jednoduché, to jsem
poznal z pozice radního
v minulých volebních
obdobích. Bude záležet
na voličích, jaký mandát dají celému našemu
sdružení a jaký jednotlivým kandidátům. Teprve potom přijde na řadu
rozhodnutí konkrétního
zastupitele, zda se bude
chtít vzdát svého profesního života.
Opozice SNKS kritizuje, že se příliš ne-

zapojovali do diskuze
na zastupitelstvu, že nepřinášeli vlastní nápady,
že jen slepě zvedali ruku.
Jak to vidíte vy?
Já to tak vůbec nevidím.
Většinu materiálů jsme
diskutovali ještě před zasedáním zastupitelstva.
Jestliže je něco projednané
a panuje v tom shoda, tak
nevidím důvod, proč bych
měl na zastupitelstvu vstát
a opakovat něco, co již bylo
jednou předneseno. Navíc
jako radní jsem byl s materiály seznámen při zasedáních rady města a s kolegy
je i následně probíráme
ještě před zastupitelstvem.
Je nutné projednat vše
důležité dopředu a snažit
se získat pro naše priority podporu již na úrovni
rady a v době přípravy materiálů do zastupitelstva.
A vzhledem ke koaliční
spolupráci s ODS se nám
to většinou daří. Poměr
hlasů v zastupitelstvu je
jasný i opozici, proto většinu jejich vystoupení přímo
na zastupitelstvu beru jako
populistické se snahou se
zviditelnit, ale bez možnosti něco zásadně změnit. Zásadní změny mohou řešit
i oni mezi zastupitelstvy
a na změnách pracovat
a prosazovat je, to se ale
děje velmi výjimečně, je to
spojené s množstvím práce
a není to tak vidět, jako vystoupení na zastupitelstvu.
Starostové a nezávislí
se logicky budou snažit
přesvědčit voliče, aby
zaškrtli celou kandidátku. Myslíte, že na malém
městě, jakým Sedlčany
jsou, je možný takový
zvrat v myšlení voličů,
z nichž většina volí osobnosti?
Myslím si, že práce pro
město na úrovni zastupitelstva je spíše o osobnostech, které mají chuť něco
dělat, mají zkušenosti a potenciál své myšlenky smysluplně prosadit. Samozřejmě i pro nás by bylo lepší,
kdyby voliči volili celou
naši kandidátku, ale nebojíme se ani varianty volby

osobností. Jsem přesvědčen, že u nás voliči najdou
silné a schopné osobnosti,
kterým stojí za to svěřit
do rukou další rozvoj města. Volič je pánem situace,
on rozhoduje a mně nyní
nepřísluší spekulovat, jak
se bude rozhodovat.
Opozice volá po radikální změně na radnici.
Je v současné situaci
pro rozvoj města taková
změna žádoucí? Je třeba
nový vítr, aby se zabránilo stagnaci? A prochází
město skutečně v posledních letech stagnací?
Nesouhlasím s tím, že
město stagnuje. Jak jsem
již uvedl, povedla se prosadit a dotáhnout celá řada
investičních akcí. Vznikají
průmyslové zóny na okraji
města, investuje se do cestovního ruchu, školství…
Je pravdou, že nás v nedávné době silně zasáhly
problémy ve zdravotnictví
a bohužel téměř ve stejné
době i plán na uzavření výrobny sýrů v Sedlčanech.
Ani jedné z těchto událostí nešlo na úrovni vedení
města zabránit a je pro nás
velkou výzvou, abychom
se se situací dokázali se ctí
vypořádat.
Naznačil jste problém
informovanosti
veřejnosti…
Zlepšení komunikace
s veřejností a zlepšení informovanosti veřejnosti
vidím jako velký úkol pro
příští volební období. Mám
na mysli informovanost
o dění na radnici, o připravovaných projektech,
zapojit veřejnost do jejich
přípravy, dát možnost
ovlivnit výběr projektů, zapojit participativní plánování… Malá informovanost
vede k pocitům, že město
stagnuje a že je nutná změna za každou cenu. Není
tomu tak, město nestagnuje, a právě proto musí být
komunikačně otevřenější
a dát maximum informací
k dispozici, aby si občané mohli udělat reálnou
představu sami.
Jana Špačková
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Skupinová práce českých krajkářek vyhrála mezinárodní soutěž
N I ZOZ E M Í / P R O S E N I C KÁ
LHOTA Od roku 1982 se ka-

ždé dva roky koná putovní
Mezinárodní krajkářský
kongres OIDFA, letos ho
hostilo holandské město
Zaandam. Vrcholem kongresu byla ukázka prací
krajkářek z celého světa.
Národním stánkem byla zastoupena i Česká republika,
kde mohli návštěvníci obdivovat i díla Ladislavy Pokorné z Prosenické Lhoty.
Jaké bylo téma krajkářské soutěže, která je
součástí kongresu?
Tématem byla voda
a moře. Byla to výzva,
a tak jsme se ve Vzdělávacím spolku uměleckých
řemesel v Praze domluvily,
že se zúčastníme.
Soutěžily jste v kategorii skupinová práce. Tu
jste také vyhrály…
Na motivy maleb naší

Práce Ladislavy Pokorné s názvem Útesy byla součástí soutěžní skupinové práce českých krajkářek
na Mezinárodním krajkářském kongresu v Holandsku.

lektorky Ivy Proškové sedm
krajkářek včetně mě upalič-

kovalo celkem devět krajek.
Každá doma pilně praco-

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 261/18
Prodám slepičky z domácího chovu,
stáří 20 týdnů, cena 180 Kč/ks, dále husy
z domácího chovu, cena 160 Kč/kg, odběr
možný ihned. Tel.: 723 731 581.
262/18
Hledám ženu k trvalému vztahu do 50
let, jen vážně. Tel.: 704 568 680.
263/18
Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
264/18

vala, svůj um, zkušenosti
a nápady jsme se snažily

uplatnit na krajce. Já jsem
se zúčastnila se dvěma
pracemi s názvem Útesy
a Traviny. Nedoufaly jsme,
že vyhrajeme. Výhra nám
udělala velkou radost, je to
pro nás uznání naší práce
na mezinárodní úrovni.
Paličkování je vaším velkým koníčkem.
Na čem v současné době
pracujete?
Na kombinaci ručního
tkaní a paličkované krajky
a také paličkování s drátem
– vznikají nádherné originální šperky. Paličkovaná
krajka je jednou z nejkrásnějších a nejvariabilnějších
textilních technik a po staletí přináší lidem potěšení.
Od října budu zase vést
páteční kurzy paličkování
v Prosenické Lhotě. Pro žákyně mám připraveno hodně novinek a nápadů.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Plošná
inzerce
od 12,10 Kč/cm2

774 822 213

Přijďte si k nám vybrat ze široké nabídky šatů do tanečních,
na plesy a ostatní společenské akce – nebo jen tak pro radost

 Šaty GAZELLA 
Obec Kamýk nad Vltavou
vyhlašuje konkurz na místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

OD Blaník Vlašim, Prokopova 1644 (za supermarketem Albert)

www.saty-gazella.cz

Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace
Možnost získání služebního bytu

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –

Uzávěrka přihlášek 12. 9. 2018

www.avt-servis.cz info@avt-servis.cz

Více na www.obeckamyk.cz

Tel.: 602 709 295
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SOuLmate – nejen v kávě spřízněné duše
Dokončení ze strany 1

kdybychom si mohli upražit
svoje kafe.“
K třicátým narozeninám dostala Soňa od manžela Radka a rodiny malou
pražičku kávy. „Přišla tím
veliká výzva naučit se něco
nového, a protože na internetu jsem o pražení kávy
našla jen základy, museli
jsme experimentovat. Byl
to pokus omyl. Začalo mne
to bavit,“ vzpomíná drobná tmavovláska na nesmělé začátky a usrkne oblíbené cappuccino. Nakonec
nejen pražení kávového
zrna, ale i trendy v přípravě nápoje samotného,
začaly všechny tři – Soňu,
Lenku a Radka náramně
zajímat.
Radek Fouček se mezitím, coby fotograf, začal věnovat fotografování svateb.
Odtud byl už jen krůček
k nápadu zúročit postupně získávané zkušenosti
s pražením a přípravou
kávy v kávovém cateringu.
„Jednou přišel Radek z focení a nadšeně mi vyprávěl
o fajn lidech, se kterými se
tam dal o řeči o kávě. Jez-

dili po akcích s kávovým
cateringem. Zapadlo mi to
do sebe jako puzzle. Spojit
catering s pražením kávy,“
vzpomíná Soňa na moment, kdy se zrodil konkrétní podnikatelský plán.
„On vlastně žádný pořádný plán zpočátku nebyl. Byl to punk!“ směje se
Radek a vzpomíná: „Fotil
jsem svatbu, kde měli zajištěný catering. Tak jsem
se jednoduše zeptal, odkud
mají kávu a jestli nechtějí
vyzkoušet tu od nás.“ Chtěli.
Káva zachutnala. A značka
SOuLmate měla otevřené
dveře do jedné z pardubických kaváren. „Paradoxně
Pardubice nikoliv Sedlčany,
jsou takové naše startovací
město,“ vrací se ke slovu
Soňa. „Udělali jsme si tam
potom takový výlet po kavárnách a představili dalším
kavárníkům naši kávu.“
Odezva byla podle Soni až
překvapivě příjemná. Dnes
dodávají svou kávu do čtyř
pardubických podniků.
Vloni v červnu si poprvé ozkoušeli i zamýšlenou
službu kávového cateringu. „Příležitost jsme dostali
na zahradní párty v sedlčanském rodinném centru
Petrklíč,“ vmísí se do hovoru Lenka stále houpajíc
kočárek. Od té doby už
naložili svého kombíka kávovým barem, kávovarem,

porcelánem a voňavým
čerstvě upraženým zrnem
mnohokrát. „Zajišťovali
jsme kávový catering také
na módní přehlídce Beaty
Rajské, nebo u příbram-

káva hostům dvojnásob.
Tajemstvím jejich rodícího se úspěchu je individuální přístup. Jak ke kávě,
tak k zákazníkovi. „Kávové
zrno ručně přebíráme,“ říká

kde v hrnku voní obvykle turecká káva, zdát jako
vzdálený sen, je v Dublovicích míněno vážně.
Dalším krokem k jeho
dosažení je nově postave-

ských holek z Takkam design shopu“ podotýká ještě.
Ve svém rodišti, snad pro
svůj zápal pro věc, dostali
také hned z počátku svého
podnikání důvěru zkušeného restauratéra Milana
Tulacha nebo na statku
Vletice. „To Milan nás přiměl k tomu, abychom si
pořídili vlastní porcelán
s logem,“ dodává Soňa.
Z šálku se znakem srdce z kávové pěny chutná

Soňa a vysvětluje: „Když
pražím, mám vždy jasnou
představu výsledku. Čekám
na zvuk prvního prasklého
zrnka a podle toho si určím
dobu pražení.“ –– „Výběr
kvalitního zrna je vůbec
stále živou otázkou,“ vrací
se ke slovu Radek. „Optimálního dodavatele vlastně
hledáme neustále. Nejlepší by bylo mít svou vlastní
plantáž!“ dodává směle. Co
se může laikovi od stolu,

ná stylově osvětlená pražírna kávy. „Celé to navrhl
a stavěl Radek sám. Všichni
máme rádi rustikální styl,
snažil se ho přenést i sem,“
chválí Soňa svého muže,
autora veškerého designu
značky SOuLmate. „Nová
pražírna s pražičkou kávy
přišla právě včas s navyšující se poptávkou,“ uzavírá
kávou provoněné povídání
s úsměvem Soňa.
Lucie Kakosová

A N K E TA

Jak pijí kávu odborníci?
Káva je nápojem, který
umí povzbudit i pohladit. Její účinky na sebe
nechává působit dle dostupných průzkumů tři
čtvrtě národa. Pokud jde
o pití kávy doma, stále
vede hrnek typického turka anebo instantní kávy.
Znatelně ale roste trend
nákupu domácích kávovarů a s tím i kávových
zrn do domácností. Svět
kávy byl pro mne do nedávna světem velkých
mezinárodních značek.
O to větším překvapením
pro mne bylo hned trojí
setkání s kávovými nad-

šenci v našem regionu.
I oni přistupují ke kávě
jako k obchodnímu artiklu. Avšak, neostýchám
se říci, s láskou. Jak nejraději připravují a pijí kávu
oni, jsem se dnes zeptala
Soni, Lenky a Radka, kteří
spolu podnikají pod značkou SOuLmate.
Jakou kávu připravíte
sami pro sebe, když si
chcete na chvíli oddechnout?
Lenka: Espresso macchiato – espresso s trochou mléčné pěny
Soňa: Cappuccino
Radek: Espresso. Mám

také rád ﬁltrovanou kávu.
Sladíte kávu?
Lenka: Kávu nesladím.
Soňa: Ne. Ale sladila
jsem. Na jednom z kurzů
přípravy kávy jsem přestala. Připravovali jsme tam
mnoho druhů kávy, které
jsme měli záhy ochutnat.
Očima jsem po stolech hledala cukřenku. Marně. Tak
jsem se odhodlala vyzkoušet kávu bez cukru. Byla
vynikající a od té doby
nesladím.
Radek: Já přestal sladit
kávu přesně v ten den,
kdy Sonička. Ale úplně
nezávisle na ní. Když byla

na kurzu, já se na jiném
místě sešel se známým baristou (specialista na přípravu kávy). Tam jsem si
kávu už také neosladil. Večer jsme se pak sešli v autě
a Soňička jen tak povídá:
„Jo, a kávu už nesladím.“
A já překvapeně odvětil:
„Hele, já taky ne!“
Uvaříte svým hostům
turka?
Lenka: Zkusím jim nabídnout něco jiného.
Soňa: Každý pije kávu
tak, jak to má rád a podle
mě je to tak v pořádku.
Snažím se nabídnout jinou
zdravější alternativu, ka-

ždopádně turka v našem
kávovém cateringu nepřipravím.
Radek: To já i vysvětlím, proč toho turka nepřipravím. A přirozeně také
nabídnu jinou variantu
espressa, která zákazníka
uspokojí.
Doporučíte milovníkům kávy nějaký zajímavý recept na přípravu
kávy?
Lenka, Soňa i Radek
shodně: Zchlazené espresso na ledu s tonikem. To
je hit letošního léta a překvapivě dobrý.
Lucie Kakosová
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Dvojka rozšiřuje svoji činnost
SEDLČANY Klub s třiadva-

cetiletou tradicí, Aerobik
studio Dvojka Sedlčany,
nepřerušil svoje aktivity
ani o letních prázdninách.
Uspořádal dva letní tábory,
z nichž jeden byl příměstský a konal se převážně
v tělocvičně klubu.

Příměstský
tábor měl svoji
premiéru
„Na tomto táboře jsme
měli dvacet dva dětí
ve věku od pěti do jedenácti let a zúčastnili se jej napůl
kluci a holky,“ uvedla vedoucí cvičitelka Alena Novotná. „Pro děti jsme připravili nejenom sportovní, ale
i výtvarnou činnost. Tábor
měl podtitul Výprava za mimozemšťany. Děti také navštívily stanici sedlčanských
dobrovolných hasičů, muzeum a farmu rodiny Krubnerových v Luhách u Prosenické Lhoty. Chovají zde
kolem dvou stovek zvířat
od ovcí, býků a králíků až
po holuby a včely. Na far-

mu jsme cestovali vlakem,
autobusem i po svých.“ Děti
měly svoje zázemí přímo
ve Dvojce, kde si společně
s Kristýnou Faktorovou,
která tábor vedla, dělaly
svačiny a společně chodily na obědy do restaurace
Colorado. Táborníky si rodiče vyzvedávali mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou. Akci klub pořádal
poprvé a s myšlenkou soustředit děti v příměstském
táboře, přišla Kristýna Faktorová, která zapojila i své
dva starší syny. Velice samostatné byly i předškolní
děti. Na první pohled bylo
znát, že už se svými rodiči
někam vyrazily. A protože
noci trávily doma, měly každý den co vyprávět, zážitků bylo skutečně mnoho.

Pod Blaníkem
čaroval Harry
Potter
Další pobytový tábor,
který pořádala Dvojka, byl
tradiční a konal se pošesté ve Smršťově u Louňo-

vic pod Blaníkem. „Tábor
máme spojený se soustředěním všech našich závodníků,“ připomněla Alena
Novotná. „Každý rok se
odehrává v jiném duchu
a po loňských Hladových
h rá c h a p ře d l o ň sk ý c h
Hrách o trůny, se letošní tábor nesl ve znamení Harryho Pottera. Děti si přivezly
masky i kostýmy, vyráběly
si košťata, učily se jednoduchá kouzla, předváděly
scénky a vařily kouzelné
lektvary. Rozdělily se také
do jednotlivých kolejí z Harryho Pottera a soutěžily
proti sobě. Kromě toho ale
všichni účastníci tábora čtyři hodiny denně trénovali.
Tábor byl zaměřený na všeobecnou kondiční přípravu a nácvik sestav hlavně
pro ty naše členy, kteří se
na podzim zúčastní mistrovství světa ve sportovním
aerobiku v holandském
Leidenu a republikových
soutěží. Tábora pod Blaníkem se zúčastnilo kolem
pětapadesáti dětí ve věku

od pěti do devatenácti let.“

Klub rozšiřuje
svoji činnost
Alena Novotná dodala,
že podzim bude ve Dvojce ve znamení nácviku
nových sestav a příprav
na novou sezónu. Klub
připravil také několik novinek a rozšířil svoji činnost do jiného prostoru.
Nyní již nebude působit
výhradně v Zahradní ulici, ale také ve Sportklubu
ve Zberazské poblíž zimního stadionu. V tělocvičně
Františka Skalického se
budou konat další cvičební hodiny, určené dětem
a ženám. Ve Zberazské
ulici se bude týdně cvičit
celkem osm hodin a v Zahradní ulici budou mít
k dispozici třináct hodin
ženy a spoustu dalších hodin bude vyčleněno pro
projekt Děti na startu, cvičení rodičů s dětmi a pro
všeobecné
přípravky.
Novinkou bude TRX jóga,
což je cvičení na závěs-

ném systému, jemná jóga
a tabata, která je posilovacím kondičním kruhovým
tréninkem. Po několika letech se do Sedlčan vrátí taebo cardio a také jumping.
„Nejvíce jsou stále v kurzu
různé druhy jógy, populární je i pilates a pořád ještě
i aerobik. Máme i cvičení
na velkých míčích i hodinu zumby,“ doplnila Alena
Novotná. Ženy začaly cvičit třetího září, děti začnou
desátého a rodiče a děti
začínají 18. září, přičemž
se budou střídat i maminky se svými dětmi ve věku
od jednoho do tří let. Pod
vedením hlavně Kristýny
Faktorové, Nikoly Krušinové a Aleny Novotné se
budou denně konat tréninky závodních skupin.
„Jde nám o to, abychom
co nejvíce dětí i dospělých
přilákali k pravidelnému
zdravému pohybu a aby
si z nabídky vybrali i jeho
nejnáročnější vyznavači,“
uzavřela Alena Novotná.
David Myslikovjan

Tomáš Závrský zvítězil na celostátní olympiádě mladých chovatelů
PRAHA V samotném závěru prázdnin se v prostorách vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole
konala padesátá celostátní
olympiáda mladých chovatelů. Svých několik želízek
v ohni měla také Základní
organizace českého svazu
chovatelů Sedlčany.
„Soutěžilo se v jedenácti
odbornostech a naše organizace měla zastoupení
ve čtyřech z nich – v kategoriích králíků, holubů, kožešinových zvířat a drobných
hlodavců,“ uvedla vedoucí
sedlčanského kroužku mladých chovatelů Drahomíra
Dufková, která se v minulosti celostátních olympiád
také účastnila. Nejlepšího
výsledku v Praze dosáhl Tomáš Závrský, který zvítězil
v odbornosti kožešinových
zvířat. V odbornosti holubů
měla sedlčanská organizace zastoupení v mladší
i ve starší kategorii. Jan
Žáček i Albert Dufek skončili ve svých kategoriích
shodně na druhém místě

a v odbornosti drobných
hlodavců byla ve starší kategorii Kristýna Žáčková
třetí. V odbornosti králíků
soutěžil Martin Závrský,
který sice medaili nezískal, ale dosáhl výborných
výsledků v testech a v poznávací části olympiády.
„Soutěž pořadatelé rozdělili
do dvou dnů,“ poznamenala
Drahomíra Dufková. „Účastníků bylo zhruba sto padesát a rozděleni byli do dvou
skupin. Ta část, která právě
nesoutěžila, měla doprovodný program. Mladí chovatelé
se seznámili s univerzitou
zemědělské školy, navštívili místní jízdárnu a také se
byli podívat v senátu. Druhý
den se skupiny obměnily
a další program byl společný pro všechny účastníky
soutěže, kteří absolvovali
celodenní výlet do zoologické zahrady.“
Do Prahy na celostátní
olympiádu mladých chovatelů odjel ze sedlčanské
organizace v roli nováčka
pouze Albert Dufek, zato

ostatní se již dají označit
za matadory. Nejvíce zkušeností měl Tomáš Závrský, který byl vloni druhý

Vítěz celostátní olympiády mladých chovatelů
v kategorii kožešinových zvířat Tomáš
Závrský

a v jednom roce dokonce
zvítězil. Nyní svůj triumf
zopakoval, po návratu
z Prahy nám odpověděl
na několik otázek.
Kolik vám je roků
a kde studujete?
„Je mi sedmnáct let
a studuji obor řezník-uzenář v Klatovech. Na porážce bych ale pracovat nechtěl, spíše bych se chtěl
věnovat bourání masa.“

Kdo vás přivedl k odbornosti, které se věnujete v sedlčanské chovatelské organizaci?
„Ke kožešinovým zvířatům jsem se dostal díky
svému strýci, který si pořídil nutrie a po čase se rozhodl svůj chov zrušit. Já
jsem chov převzal a začal
nutrie množit. Nejdříve mi
radili někteří členové rodiny a něco jsem pochytil
ve škole od jednoho kolegy,
který také chová nutrie.“
Jaké znalosti jste musel prokázat na celostátní olympiádě?
„Poznávat na fotograﬁích různá kožešinová
zvířata, jako jsou lišky,
fretky nebo činčily. Součástí olympiády byly také
písemné testy, v nichž
jsme museli prokazovat
znalosti o těchto a dalších
zvířatech. Psal jsem práci o svém vlastním chovu
a také o jednom ze zvířat,
které chovám. Další částí
byl pohovor, který je obhajobou písemné práce.“

Tomáš Závrský, který
se zajímá nejenom o kožešinová zvířata, ale celkově
o přírodu a mimo jiné rád
pozoruje divokou zvěř,
nemá problém s tím, když
za ním někdo přijde a ptá
se na cokoliv z jeho oboru.
Navštívil i všeobecný kroužek nejmladších chovatelů
s jednou ze svých nutrií
a malým dětem přiblížil jejich chov. Jeho zájem učit
se a ochota předávat svoje poznatky ostatním stojí
i za jeho úspěchy na celostátní olympiádě.
Mladé členy sedlčanské
chovatelské organizace
nyní čeká několik dalších
vrcholových akcí, týkajících se Českého svazu chovatelů. V první dekádě září
se bude konat celostátní
výstava mladých králíků
a v listopadu na ni naváže
celostátní celková výstava
králíků. Na obou výstavách bude připraven program pro mladé chovatele
v podobě přednášek.
David Myslikovjan
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Modeláři po letech opět založili
vlastní klub
SEDLČANY Modelářství má

ve městě dlouhou tradici.
V překotné době devadesátých let zájem o modelářství opadl a klub legislativně zanikl. V červnu byl
opět oživen Model klub
Sedlčany. Na podrobnosti
jsem se ptala jeho předsedy Luboše Vinaře.
V devadesátých letech
sedlčanský modelářský
klub zanikl. Co jednotliví
modeláři?
Od padesátých let prošly různými modelářskými kroužky klubu stovky
chlapců a děvčat, takže
tradice byla pevná. Když
klub legislativně zanikl,
parta nadšenců se scházela na letištích a na modelářských akcích dál.
V posledních letech se
poněkud zvýšil počet
modelářů v okolí, přibyli
noví zájemci, a především
se k modelařině začínají
vracet děti. Mnohé z nich
k tomu vedou rodiče a pra-

členství v SMČR umožňuje
pořádání soutěží, včetně
postupových soutěží pro
mládež a členům klubu
účast na soutěžích pořádaných SMČR. To se už
letos povedlo, člen klubu
David Míka obsadil na mistrovství republiky mládeže
v plastikovém modelářství
pěkné páté místo a bude
nás v říjnu reprezentovat
na mezinárodní soutěži
v holandském Eindhovenu. Dalším, ne však posledním důvodem, je podpora
práce s mládeží.
Kolik má sedlčanský
klub členů?
V současné době nás je
patnáct.
Na jaké modely se členové spolku specializují?
Převážná většina členů
klubu holduje leteckému
modelářství, máme ale
i velmi úspěšnou sekci
plastikových
modelářů.
Členem spolku se ale samozřejmě může stát mo-

Luboš Vinař vede obnovený sedlčanský Model klub.

rodiče, kteří kdysi prošli
modelářskými kroužky. To
vedlo k obnovení klubu.
Proč bylo nutné partu
nadšenců nějak legislativně zastřešit?
Spolek je pobočným
spolkem Svazu Modelářů
ČR (SMČR). Vznikl z několika důvodů. Základním
posláním a hlavními cíli
klubu je organizování, podpora a propagace modelářského sportu. Přece jen se
spolkem za zády se jedná
lépe, než když zastupujete jen neorganizovanou
skupinku nadšenců. Dále

delář jakékoliv odbornosti.
Ostatně téměř nikdo z nás
není přísně orientován
na jednu jedinou odbornost.
Od září plánujete ještě
více spolupracovat s modelářským
kroužkem,
který na 1. ZŠ vede Jaromír Hes. V čem bude spolupráce spočívat?
V letošním školním roce
bude ve spolupráci s 1.
ZŠ ke stávajícímu kroužku navíc otevřen kroužek
pro pokročilé letecké modeláře. Chceme získat pro
členy kroužku a zároveň

členy klubu od SMČR komplety stavebnice RC modelu, kterým SMČR podporuje začínající modeláře.
Dalším kroužkem, který
bychom rádi otevřeli, je
kroužek plastikových modelářů. Vše záleží na tom,
jaký bude o kroužky zájem. Člen klubu Zbyněk
Švagr od září opět povede modelářský kroužek
na škole v Jesenici.
Plánujete i kroužky či
kurzy pro dospělé?
V případě zájmu jsme
myslím schopni takový požadavek řešit, ať už formou
pravidelných kurzů nebo
jednorázových workshopů. Dospělé samozřejmě
rádi přivítáme v našem
klubu, kde se jim dostane
od zkušenějších modelářů
potřebné podpory.
Pořádal jste Čtvrteční
pokecy pro modeláře.
Budete v nich pokračovat? Nebo se promění
ve spolkové schůze?
Čtvrteční modelářský
pokec bude opět ve školním roce fungovat. Pravidelné spolkové schůze
zatím neplánujeme. Agenda klubu zatím není nijak
rozsáhlá, aby to vyžadovala. Scházíme se pravidelně na letišti nebo na akcích, na kterých se klub
prezentuje. Letos to bylo
třeba na Sportovním dětském dni ve Štětkovicích,
Dětském dni v Boru nebo
na Mejdanu pro faunu
a na dalších akcích.
Plánuje spolek pořádání výstav?
Model klub má v plánu
několik akcí. Tou nejbližší
je výstava plastikových
a papírových modelů. Výstava je určená především
pro mládež, a bude se tradičně konat krátce před
vánočními svátky od 10.
do 22. prosince v prodejně
Hobbycentrum – Modelář
v Sedlčanech. Doufám, že
už budeme moci prezentovat první výsledky práce
kroužků. Rádi předvedeme
náš koníček na různých
dětských nebo třeba sportovních akcích.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Z A J Í M AVÁ
TURISTICKÁ
P U TOVÁ N Í ( 4 )

Vyhlídka zvaná
Vilemínka
Další díl turistických putování nás zavede na vyhlídku na zámek Orlík. Ani tentokrát si nezapomeneme
pevnou turistickou obuv.
Trasa je tentokrát jednosměrná.
Výchozím bodem může
být obec Chrást. Cesta pak
bude dlouhá jen dva kilo-

do kempu Radava. Cesta
rovně vede až na poloostrov, ze kterého je krásně
vidět zámek Orlík. My ale
této možnosti nevyužijeme
a po asi 150 krocích po silnici odbočíme vlevo na lesní cestu. Zde již žádná značená trasa není.
Nejprve půjdeme rovně,

Orlík, zámek Schwarzenbergů, máme jako na dlani.

metry. Kdo má ale turistiku
opravdu rád, doporučuji
nechat auto ve vesničce
Žebrákov na Kovářovsku.
Odtud vede do Chrástu
tříkilometrový úsek červené turistické trasy malebným údolím Žebrákovského potoka. Červená značka
pokračuje za obcí Chrást
až do kempu Radava.
Necelý kilometr
za Chrástem je vpravo
mezi poli turistické rozcestí. Pokud se zde dáme
vpravo po modré značce,
dojdeme po jednom a půl
kilometru k tvrzi Holešice.
Ta v současné době funguje jako ubytovací zařízení,
ale konají se zde například
i veřejné zabijačky nebo
dětské tábory.
My budeme z tohoto
místa ještě 400 metrů pokračovat po červené, až
dojdeme na další rozcestí.
Červená pokračuje vpravo

pak začneme klesat. V okamžiku, kdy se tato cesta
začne stáčet doleva, pokračujeme po pěšině ještě
asi 12 metrů rovně. Pak se
stočíme vpravo. Hladina
Vltavy je zde již dobře vidět a pozorné oko spatří již
i zámek Orlík na protějším
břehu. Kdysi zde stával altán. Aby byl i dnes výhled
dokonalý, nerušený zelení, je třeba ještě sestoupit
pěšinou mezi akáty dolů
na kameny nad hladinou.
Pouze tento krátký poslední úsek se nedá sjet na kole
nebo s terénním kočárkem.
Vpravo vpředu vidíme
slíbený zámek, navíc je zde
oproti vyhlídce na poloostrově vidět ještě Žďákovský
most. Ten se tyčí nad hladinou 50 metrů. Své jméno
získal od zatopené osady,
nad kterou stojí.
Olga Trachtová
Hadáčková

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz

TA J E M ST V Í D O M Ů
SEDLČANSKA (83)

Zrušená synagoga
a rozkradené náhrobky
připomínají osud
prčických Židů
Jedinou na Prčicku dochovanou památkou na místní Židy je
hřbitov, který leží v polích asi
kilometr severně od Prčice. Odpočívá na něm asi sto sedmdesát lidí. Nejde o celou prčickou
židovskou komunitu, protože
než byl hřbitov v letech 1865
až 1867 vystavěn, byli prčičtí
Židé pohřbíváni v Kosově Hoře.
Na hektaru a půl stojí dnes asi
padesátka náhrobků. Zbytek byl
rozkraden, což je hořkou tečkou
za tragickým osudem nejen místních Židů.
Vzhledem k tomu, že holocaust přežilo z 31 příslušníků
zdejší komunity pouze několik
členů rodiny Friedmanovy, která včas emigrovala, je vzhledem
k tomu, co o holocaustu víme,
pochopitelný čin pětapadesátileté
Emilie Wolfové ze Sedlčan. Na prčickém hřbitově byla pohřbena
jako jedna z posledních. V červnu
1942 spáchala sebevraždu, aby se
vyhnula utrpení transportů a koncentračních táborů.
Prčickým Židům se osudným

zína do Osvětimi převezen jako
sedmnáctiletý v září 1943.
Stejně jako židovská obec zanikla i prčická synagoga. První
konkrétnější zmínky o židovské
modlitebně pocházejí z roku 1724,
zřejmě ale fungovala minimálně
o tři desítky let dřív, a to v místnosti v patře jedné ze židovských palíren na dnešním Vítkově náměstí.
Jak počet Židů narůstal, přestávala modlitebna v patře palírny
dostačovat. Moses Strauss zakoupil pro židovskou obec od Johanna Pištěka dům čp. 68 ve spodní
části náměstí. Dům byl přestavěn,
vznikl v něm byt šámese a rituální
lázeň, ve dvoře pak v letech 1852
až 1854 synagoga s modlitebním
sálem. Měl kapacitu 55 míst k sezení, na galerii mohlo sedět 22
žen. O dvě desetiletí později byl
dům přestavěn, zvýšen o patro
a byla v něm zřízena židovská
škola. Fungovala do roku 1910,
pak byla pro nízký počet žáků
uzavřena. Na začátku okupace
nacisté synagogu zavřeli. Sto dvacet předmětů a osmdesát kusů pí-

Prčické náměstí s budovou radnice a židovského obecního domu (vlevo od radnice), na jehož dvoře Židé v letech 1852 až 1854 vystavěli synagogu.
Zdroj: Město Sedlec-Prčice

dnem stalo 4. září 1942, kdy je
nacisté zařadili do transportu,
mířícího do Terezína. Osmaosmdesátiletý Wilhelm Gross
zemřel koncem září v Terezíně,
další prčičtí Židé pokračovali
transporty do vyhlazovacích táborů na východ. Byl mezi nimi
i Zdeněk Fried, který byl z Tere-

semností odvezli do Prahy. Dnes
je má ve sbírkách Židovské muzeum v Praze.
Chátrající synagogu prodala
pražská židovská obec v roce 1961
výrobnímu družstvu OPUS. Po radikální přestavbě zůstaly z původní synagogy jen některé části zdiva…
Jana Špačková

strana

9

T E H DY S E STA LO ( 2 1 )

Díky měšťanu Procházkovi
můžeme lépe poznat svoje předky
Když v roce 1907 objevil kněz, historik a archivář František Teplý v pozůstalosti faráře Josefa Hejny na faře
v Bernarticích u Tábora rukopis s pamětními záznamy Jana Procházky pocházející ze 17. století, bylo mu jasné,
že jde o poklad. V rukou držel nejstarší
pramen o životě a lidech v Sedlčanech. Rukopis o 154 stranách byl tehdy
pokryt zčásti plísní. Společně s dalšími
písemnostmi z bernartické fary, která
dříve sloužila jako jezuitská rezidence,
ho zakoupilo Národní muzeum.
Těžko říci, jakou cestou se paměti
sedlčanského měšťana Jana Procházky ubíraly, než skončily v Archivu
Národního muzea, každopádně lze
hovořit o zázraku – jsou staré více
než tři stovky let! Kdo by čekal sérii
pikantností ze života na maloměstě,
bude asi zklamán. Jde převážně o záznamy demograﬁckého charakteru
– narození, úmrtí, sňatky, případně
křty dětí, na něž byli Procházka nebo
jeho žena Zuzana jako přední měšťané často zváni.

Procházkovy paměti jako
„černá kronika“
I přes to v záznamech vyčteme
zajímavé okamžiky sedlčanských dějin. „Léta Páně 1671 dne 31. října“ Jan
Procházka napsal: „Tu sobotu právě
v noci na neděli, jenž [!] následovala 1.
Nowembris, vyloupen jest chrám Páně
svatého Martina od zlých a nevážných
lidí v městě Sedlčanech, od kterýchžto tři kalichy vzaté i jiné věci kostelní.
Takže jak kaple [!] truhly zloupali i při
sakristii zámek porušili, ano i z voltářův ubrusy a šátky, všechno nač
přišli, pobrali. Pane Bože, rač to sám
vyjeviti. Vlezli ti zloději přes zeď nejprve po žebříce, kteréhož tu nechali,
a potom do kostela, v okno je[j] vystavivše, se proti oltáři tam spustili.“ Další
neštěstí zaznamenal Jan Procházka
v roce 1680: „Léta Páně 1680 dne 4.
měsíce dubna vyšel oheň nenadálý
od Lukáše, barvíře novoměstského,
z verštatu jeho. Obrátil se vítr na město, vyhořelo v Sedlčanech 68 domů,
k tomu zvonice se třemi zvony, krámy masné řeznické i škola, též špitál.
Naděláno dosti žebráků. Pán Bůh rač
všem pomáhati.“
Kromě obecných kronikářských
zápisů občas díky Procházkovi poznáme i pár nešťastných lidských
osudů, třeba Anny Vodákové z Libčic:
„Léta Páně 1684 dne 7. Julii byla zde
v městě Sedlčanech exekucí konána
v deset hodin německých (dopoledne
– pozn. red.) nad jednou osobou ženskou jménem Anna Vodáková ze vsi

Libčic, poddanou jeho Milosti Knížecí
panství Chlumeckého, od mistra popravního města Hradiště hory Tábor,
a to pro její zlej a spáchanej skutek. Byvše obtěžkána od Jana Nováka z té vsi
Libčic, majíce on manželku svou od ní
preč utekl, a ona skutečně porodivše
děťátko v chlívě koňským, je nenáležitě škopkem v hlavičku udeřila, když
po porodu plakalo, odtud za stodolu
hospodyně svý vynesla a tam do země
zahrabala. Tu se na ni proneslo, byla
krátký čas v vězení. Za ten provedený
a spáchaný skutek nejprve jí hlava byla
sťata a po smrti kolem skrze srdce probita.“ Procházka ještě píše, že „bylo
množství lidu na té exekuci přenáramně.“ Každopádně otec dítěte, myslivec
Jan Novák z Libčic, exekuci dozajista
nepřihlížel. Před trestem totiž uprchl.
Zvláště tragické je i v dnešní době
to, co osud nachystal v roce 1684 Alžbětě Čedíkové. „Léta Páně 1684 dne 19.
Octobris stala se příhoda v domě Alžběty vdovy Čedíkové v nebytí jejím doma.
Když konopě u kamen sušili, vzešel
jest od nich oheň, takže vnitř všechna
světnice od nich obhořela, ale s božským obhájením oheň ven nevešel. Tak
s pomocí množství lidu bylo to všeckno
udušené. Při tom ohni nešťastným zůstalo malé děvčátko dceruška Andulka
ve světnici, a když ze dveří ven vyběhnouti chtěla, upadla mezi ty konopě
zapálený. Děvečky preč z domu uběhly,
a to děvčátko v tom ležíce se po těle spálilo. Třetí den od toho ohně umřelo. Pán
Bůh rač její milou dušičku do nebeského království přijíti. V sobotu byl funus
při mši svaté s průvodem množství lidí.“
Čtenáři by se vzhledem k vybraným úryvkům z Procházkových pamětí mohlo zdát, že jde o záznamy
žánrově podobné dnešní „černé kronice“. Jenže je třeba si uvědomit, že
i dnes se více mluví o neštěstí než
o radostných událostech.
I když Procházkův rukopis není,
co do literárního zpracování, žádným
velkolepým uměleckým dílem, jde
o unikátní obraz Sedlčan ve druhé
polovině 17. století. Sepsal ho mydlář,
manžel, otec, radní písař, člen rady
a od roku 1684 pak knížecí rychtář.
Těžko říci, zda měl nějaké spisovatelské ambice, možná jeho dílko vzniklo
jen pro vlastní potřebu, a tak trochu
náhodou. Každopádně díky za každou takovou náhodu. A také za knihu
Šárky Maškové Janotové a Marie Tošnerové Sedlčanské paměti ze 17. století. Díky ní si totiž můžete Procházkovy
zápisy přečíst klidně u vás doma, aniž
byste vážili cestu do archivu.
Jana Špačková
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Do školních lavic zasedlo dvanáct prvňáčků
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Po devíti týdnech vol-

na zaklepal nový školní rok
na dveře v pondělí 3. září.
Školy se oblékly do nového hávu a přivítaly své
žáky včetně prvňáčků.
Těch je v Krásné Hoře
v tomto roce dvanáct. Jejich třídní učitelkou je Denisa Ringesová. Spojený
druhý a třetí ročník povede
Martina Vlčková, spojený
čtvrtý a pátý ročník Stanislava Koudelková. Třídní
učitelkou šesťáků bude
pro druhý stupeň Veronika
Zelenková. S dalšími ročníky pokračují jejich třídní
učitelé. Se sedmáky Radka Čandová, osmáky má
Marcela Kakešová. Jedenáct žáků posledního ročníku povede k přijímacím
zkouškám na střední školy
Martin Švec.
Ředitelka školy Eva
Šedivá přivítala po prázdninách kromě žáků a známých pedagogů také dvě
nové tváře. Na druhém
stupni bude angličtinu vyučovat jeden den v týdnu

Zuzana Spálenská a hudební výchovou bude děti
provázet nejmladší členka

tech.“ V dolní budově byla
vymalovaná jedna třída,
devátý ročník již nebudou

„Deváťákům přeju, aby si
dobře vybrali své povolání.
Ostatním přeju, abyste ne-

abychom ve škole pracovali
všichni ve spolupracujícím,
fungujícím a klidném pro-

zlobili své učitele a učitelky. A učitelkám přeju, aby
to s dětičkama vydržely.“
V letošním školním roce
pojede první stupeň na plavecký a druhý stupeň na lyžařský výcvik. „Uvidíme,
jestli vyrazíme i do Anglie.
Hlavně předpokládám, že
se všichni budeme snažit,

středí, abychom se všichni
stávali lepšími, zodpovědnějšími a moudřejšími,“
uzavřela zahájení školního
roku Eva Šedivá. Pak již
byli slavnostně přivítáni
nejmladší žáčci jejich třídní
učitelkou a deváťáky.
Olga Trachtová
Hadáčková

Poprvé se v rolích školáků ocitlo dvanáct žáků prvního ročníku.

pedagogického sboru Michaela Balounová. Dále
představila ředitelka školy
přítomným, k jakým změnám došlo o prázdninách
a jaké se ještě chystají
během nového školního
roku: „O prázdninách to
bylo takové hektické, opravovalo se na několika mís-

zlobit při výuce blikající
zářivky. Prvňáci mají nový
nábytek. Opravy se dělaly
v budově mateřské školy
a ve školní kuchyni. Započaly také práce na školní
zahradě, kde by měla vyrůst venkovní učebna.
Přítomné přivítal také
starosta města Jiří Urban:

Otakar Chládek ze Solopysk renovoval svoji stařičkou
Pragovku čtyři roky
SOLOPYSKY Také teď na konci prázdnin v ulicích Sedlčan
chodci i motoristé mají možnost
potkávat nablýskaný kabriolet,
v němž se kdysi klidně mohli vozit herci Vlasta Burian nebo Oldřich Nový. Není divu, že stařičký,

Renovovaná Praga z roku 1938

ale pečlivě udržovaný vůz vzbuzuje pozornost, a tak jsme oslovili jeho majitele Otakara Chládka,
který žije v Solopyskách.
Jaké značky je váš vůz,
z kterého je roku?
Je to Praga Picollo 1128 Sport,

vyrobená v roce 1938. Je to jediný kus, protože je postavený
z totálního vraku. Dnes je skoro
nemožné, aby veškerou práci
spojenou s renovací dělal člověk
sám, protože jsou při ní potřebná různá řemesla. Já jsem dodal
motor, celý spodek, řízení, kola,
pneumatiky a kůži na čalounění. Všechno, co se dalo. Sháněli
jsme budíky, dělali přístrojovou
desku a všechno trvalo čtyři
roky, než jsme to dali dohromady. Já mám Pragovek více a mám
je pro případ, že budu potřebovat některý z dílů. Vloni mi jednu
Pragovku zničili na dálnici poté,
co do mě narazil mikrobus. Když
se nějaký díl objeví, snažím se jej
koupit.
Jakou dokáže vaše Praga Picollo vyvinout rychlost a jak je
to s její spotřebou?
Právě teď jsem ji trochu popohnal a jela sto až sto dvacet.
Když se moc žene, má spotřebu
čtrnáct i patnáct litrů na sto kilometrů a při normální jízdě jedenáct až dvanáct.

Zúčastňujete se se svými
vozy také setkání majitelů veteránských vozidel?
Teď o víkendu byly k vidění v Hostivaři na golfu tři moje
Pragovky. Přijeli i majitelé Aerovek, Tatrovek a dalších značek
automobilů. Zúčastnil jsem se
i jízdy veteránů po Sedlčansku
a letos i v loňském roce jsem byl
na mezinárodním setkání veteránských vozidel v Německu. Při
příležitosti natáčení jednoho filmu jsem zapůjčil filmařům svoji
Pragu Superpicollo z roku 1934.
Chovají se k vám řidiči
na silnici džentlmensky?
Ti, co to znají, dávají najevo,
že se jim můj vůz líbí. Někteří
se ale chovají zcela jinak. Jeden
řidič mi například řekl, že se šrotem nemám jezdit na silnici. Tak
jsem tomu modernímu vozidlu
ukázal, jak se jezdí v zatáčkách,
a byl jsem pryč. Nejsem přítelem
toho, když se někdo na mě začne
se svým autem lepit a křičet, ať
jdu ke všem čertům.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Návštěvu prvního československého prezidenta v Sedlčanech
připomíná od pondělí pamětní deska na budově muzea
Dokončení ze strany 1

v Sedlčanech David Hroch,
jenž přivítal senátora a starostu Sedlčan Jiřího Buriana, ředitele Hornického
muzea v Příbrami Josefa
Velﬂa a autora pamětní desky, akademického sochaře
Jaroslava Hladkého.
Starosta města Jiří Burian
stručně připomněl životopis
Masaryka, který se narodil
roku 1850 v Hodoníně a již
ve svých dvaceti šesti letech
získal doktorát na vídeňské
univerzitě. O tři roky později se zde stal docentem.
V roce 1896 byl jmenován
profesorem Karlovy univerzity v Praze. „28. října roku
1918 delegace vedená Karlem Kramářem jednala v Ženevě s Eduardem Benešem
o podobě budoucího státu
jako republiky, s budoucím
prezidentem
Masarykem
a předsedou vlády Kramářem. Večer téhož dne vydal
ustanovený národní výbor
zákon o zřízení samostatného československého státu.
14. listopadu se Tomáš Garrigue Masaryk stal prvním
československým prezidentem,“ připomněl Burian
a ve výčtu historických

událostí pokračoval připomínkou, že koncem léta roku
1922 se u obce Libíň konaly
první velké vojenské manévry, v jejichž závěru přijel T. G.
Masaryk jako nejvyšší velitel
československé armády.
V Sedlčanech ho 3. září
1922 přivítali představitelé
okresního hejtmanství, městské zastupitelstvo v čele se
starostou Františkem Zemanem, představitelé armády,
čestná jednotka s vojenskou
hudbou a velké množství
obyvatel města i okolí. Nejkrásnější přivítání se podle
slov současného starosty
Sedlčan konalo před radnicí,
kde teprve pětiletá Otylka
Tůmová předala panu prezidentovi velkou kytici květin.
„První prezidentská návštěva
města byla oslavena pamětní
deskou na budově radnice,
další deskou na domě, kde
strávil T. G. Masaryk noc
z 3. na 4. září, a památníkem na návrší u Doubravice, odkud sledoval vojenské
cvičení. Na počest návštěvy
prezidenta dostalo také sedlčanské náměstí jeho jméno.
Všechny tyto symboly návštěvy prezidenta Masaryka byly
za 2. světové války odstraně-

ny a na prvního prezidenta
Československa se muselo
i po roce 1948 zapomenout.
Vrátit původní název náměstí a obnovení památníku

Masaryka. Dnes při oslavách
stého výročí vzniku Československa vracíme svým způsobem pamětní desku do města, ačkoliv v jiné podobě

1922, o nichž se prostřednictvím tehdejších médií dozvěděl celý svět, podrobně
popsal Josef Velﬂ, a potom
se již účastníci slavnosti ode-

Starosta Sedlčan Jiří Burian a ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velﬂ odhalují pamětní desku.

u Doubravice se podařilo
po šedesáti osmi letech 3. září
1990 při návštěvě prvního postkomunistického prezidenta
Václava Havla, který navazoval na učení a myšlenky T. G.

a na jiném místě. Věřím, že
tato deska již nikdy nebude
sejmuta,“ uzavřel vzpomínání starosta.
Vo j e n s k é m a n é v r y
na Sedlčansku ze září roku

brali na Sukovo náměstí, kde
se každý z nich mohl chopit
lopaty a symbolickým hozením hlíny přispět k zasazení
stromu republiky.
David Myslikovjan

Hlavní je nic nevzdávat, i když se chvilku nedaří
PŘÍČOVY Janě Šimkové je
devatenáct let. V Příčovech žije ráda, v obci dle
ní žijí dobří lidé a jsou
tam zachovalé vesnické tradice. Mladou ženu
vesnický život baví a snaží se aktivně zapojovat
do různých akcí. Vystudovala cestovní ruch
na střední hotelové škole
v Příbrami. Miluje koně,
jednoho má v Kosově
Hoře, věnuje se také hasičskému sportu, tanci
a hraní v divadle. Na internetu je ke zhlédnutí videoklip Slovo láska, kde
Jana zpívá a hraje jednu
z rolí.
Jak dlouho se věnujete zpěvu?
O d š ko l k y. V ž d y
jsem zpívala, když jsme
ve školce měli besídky
nebo vyřazení, pak jsem
šla na základní školu

do Sedlčan, kde jsem
chodila na hodiny zpěvu

Talentovaná Jana Šimková

do kroužku. Můj nejoblíbenější předmět byla hudební výchova, ze které
jsem měla vždy jedničku.
A také si občas zazpívám
v sedlčanském divadle.
Zpívá i někdo z rodiny?
Vždy, když máme náladu, tak si zazpíváme
s babičkou a o Vánocích
si jako rodina zazpíváme

vánoční koledy. Ale že by
se zpěvu někdo věnoval,
to říct nemohu.
Zkoušela jste někdy
talentové soutěže?
V roce 2015 jsem se
přihlásila do soutěže
v SuperStar, kde se mi
dařilo dvě kola. Zkoušela jsem také konkurzy
do různých divadel.
Vystupujete někde?
Jsem novou členkou
sedlčanských divadelních ochotníků. Poslední
představení, kde jsem
h r á l a , by l o L o t r a n d o
a Zubejda. V srpnu jsem
si zahrála v nalžovickém
parku roli mladé upírky v představení Lepší
zmoknout, nežli si krve
loknout. Divadlo mě moc
baví a jen tak s ním nepřestanu.
Jak vznikl videoklip
Slovo láska?

Moje sestra mne poprosila o nazpívání písničky pro kamarádku,
které chce píseň věnovat.
S Petrem Zuskou, který
nahrál hudbu a společně se mnou píseň nazpíval, nejdříve vznikl song
s názvem Láska, pro nějž
moje sestra Hanka složila slova. S písní jsem se
pochlubila ve škole. Kamarádka Pavlína Šimánková, která ráda natáčí,
se mne hned zeptala,
jestli na to nechci udělat
videoklip. A tak vznikl videoklip Slovo láska, který jsme s Pavlínou společně režírovali. Písnička
byla složená a nazpívána
jako svatební dar. Teď
patří dvěma lidem, kteří
se moc milují, je o nich
dvou. K videoklipu je
pouze vypůjčená. Celý
videoklip, až na jeden

obraz, se natáčel v Příčovech. Byla to moje hlavní
podmínka, jelikož Příčovy jsou opravdu moje
srdeční záležitost. Majitelka zámku nám ochotně umožnila natáčet v jejím objektu, jak dlouho
chceme. Točili jsme také
u větrného mlýna nebo
v místním obchodě. Jsem
velice ráda, že jsem mohla spolupracovat s Mart i n o u Š t e m b e r k o vo u ,
Š t ě p á n ko u B a re š ovo u
a Janem Veselkou, kteří
v klipu vystupují.
Jaké máte plány
do budoucna?
Hrát, zpívat, tančit...
Hlavní je nic nevzdávat,
i když se chvilku nedaří.
Teprve pak se člověk dostane na vrchol. Stále budu
zkoušet konkurzy a castingy. Jen tak se nevzdám.
Jana Motrincová

KALENDÁŘ

12 strana
KONCERTY,
ZÁBAVY
 Červený Hrádek
8. 9. Metropolitan Jazz
Band s Evou Eminger
tradiční koncert swingové
a jazzové hudby; 18:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
15. 9. Pouťová zábava
20:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího umělce
Ladislava Krecha; do 28. 10.
 Sedlčany – knihovna
Radostvoření
výstava kreseb Stanislava
Juhaňáka; od 7. 9. do 3. 10.

česká letní komedie; 20:00
14. 9. Kluci z hor
česká komedie, drama; 20:00
15. 9. Skoro sestry
francouzská komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice
7. 9. Tlumočník
česko-slovensko-rakouská
road movie; 20:00
14. 9. Labyrint: Vražedná
léčba
akční sci-ﬁ; 20:00

SPORT
 Sedlčany – kotlina
8. 9. Rallycross
Hobby autorallycross
15. 9. Rallycross cup
 Osečany – náves
8. 9. Osečanská šlapka
15. ročník cyklistického
závodu

 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září

 Petrovice – ZŠ
8. 9. Krajem kamenů
44. ročník pochodu, trasy
15, 20 a 25 km, cyklotrasy
30, 45 a 75 km, kočárková
trasa 10 km, koňská trasa
20 km; 7:00

 Sedlčany – kult. dům
Divadelní plakáty proti
proudu času
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 6. 10.

 Kosova Hora – náměstí
8. 9. Pochod 9999 m okolo Kosovy Hory
8. ročník pochodu; 10:00

PŘEDNÁŠKY
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
7. 9. Senior v kyberprostoru
moderovaný seminář o komunikaci ve virtuálním
světě; 9:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
5. 9. Večer hudby a poezie
klasický pořad s hercem Janem Šťastným a hudebním
souborem Atlantis; 19:30
11. 9. Sextet
komedii Krzystofa Jaroszyńského uvádí Divadlo
Metro Praha; 19:30

KINO
 Sedlčany
7. 9. Star Wars: Poslední
z Jediů
akční, dobrodružný; 18:00
8. 9. Dvě nevěsty a jedna
svatba

www.sedlcansky-kraj.cz

Křepenice; 20:25
15. 9. Pohárový zápas
HC Hrádek – Domino; 12:00
AHC Nový Knín – HC Votice; 14:00
16. 9. Pohárový zápas
Genemusic – Stará garda
Štětkovice; 16:30
Rybníkáři – Tučňáci Kosova
Hora; 18:25
Novit Neveklov – Medvědi
Sedlčany; 20:20
17. 9. Pohárový zápas
Rumola – Ševci Nový Knín;
18:30
Slavoj Obecnice – River
Boys Zvírotice; 20:25

kol Sedlec-Prčice B; 16:30

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
8. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Hřiměždice; 17:00
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Vysoký Chlumec; 17:00

 Petrovice – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Sokol
Kytín; 16:30

 Sedlčany – hřiště Taverny
8. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Spartak Příbram B; 17:00

 Sedlec-Prčice – hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Krásná Hora; 17:00
 Jesenice – park u hasičárny
15. 9. Mezi stromy
5. ročník dětské hasičské
soutěže; 13:00
 Kosova Hora – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Pičín; 16:30

 Klučenice – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B; 16:30
 Jesenice – hřiště
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Borotice; 16:30

OSTATNÍ

 Sedlčany – zimní stadion
8. 9. Pohárový zápas
River Boys Zvírotice – Žabáci Solopysky; 14:00
Čerti Křepenice – HC Olbramovice; 16:00
HC Kačeři Příčovy – Huroni
Vršovice; 18:00
HC Votice – DSK Daleké
Dušníky; 20:00
9., 16. 9. Veřejné bruslení
14:00–16:00
9. 9. Pohárový zápas
Domino–Rumola; 16:30
Stará garda Štětkovice B –
Draci; 18:25
HC Miličín – HC Hrádek;
20:20
10. 9. Pohárový zápas
HC Kňovice – Rybníkáři; 18:30
Ševci Nový Knín – Novit
Neveklov; 20:25
12. 9. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – Tučňáci Kosova Hora; 18:30
Huroni Vršovice – Bubák
Chlum; 20:25
14. 9. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
Žabáci Solopysky – Čerti

 Sedlčany – hřiště Tatran
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
Sokol Zvole; 17:00
15. 9. Fotbálek aneb loučení s létem
14. netradiční setkání čtenářů a spisovatelů, soutěž
a autogramiáda; 13:00
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Sokol Čížová; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice; 17:00
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 16:30
 Dublovice – hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Trhové Dušníky; 17:00
15. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Vysoký Chlumec; 16:30
 Počepice – hřiště
9. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B; 17:00
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ So-

 Sedlčany – knihovna
5., 12. 9. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
10. 9. Povídání o pejskovi
a kočičce
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
11. 9. Kluk z kostek
(Keith Stuart)
listování v podání Tomáše
Drápely, Věry Hollé a Pavla
Oubrama; 19:30
 Sedlčany – hvězdárna
7., 14. 9. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Vysoký Chlumec – pivovar
8. 9. Den pivovaru
tradiční pivovarské slavnosti,
prohlídky pivovaru, účinkují
Janek Ledecký, Wohnout,
Harlej a další; 14:00
 Jesenice
9. 9. Posvícení
 Nedrahovice
9. 9. Posvícení
 Kamýk nad Vltavou

9. 9. Pouť
pouť a přivítání nového
zvonu v kamýckém kostele
 Sedlčany – kotlina
9. 9. Burza
7:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
13. 9. Vítáme školní rok
2018/2019 s tříděným
odpadem
odměna za dobré třídění,
tematické atrakce pro děti;
9:00–16:00
15. 9. Farmářské trhy
8:00–12:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
14. 9. Přijďte, bude Otevřeno
zpívání duchovních písní,
předčítání textů k zamyšlení; 21:00
 Kamýk nad Vltavou –
Vrškamýk
15. 9. Vrškamýcká pivosláva
4. ročník pivních slavností,
vystoupí Basketles, Wocaties band, Alkehol revival
a další; 13:00
 Sedlčany – hřiště Na Potůčku
16. 9. Putování za pohádkou
krátká nedělní procházka
plná soutěží a her, určeno
dětem do 9 let, pořádá Klub
Velká Kobra Sedlčany; 14:00
 Krásná Hora n. Vltavou
16. 9. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
do 17. 9. otevřeno denně
mimo pondělí; 10:00–12:00,
13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
v září a říjnu otevřeno
o víkendech a svátcích;
11:00–16:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00

FOTBAL

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

13

Emotivní derby ovládl
v přestřelce domácí Tatran
TJ Tatran
Sedlčany – MFK
Dobříš 3:2 (2:1)
SEDLČANY V neděli 2. září

zavítal ve 4. kole divize

ten napálil tyč, od které se
k němu míč vrátil a druhou
ranou překonal brankáře
Tomáše Glogara – 0:1. V tu
chvíli černo-bílý tábor dobříšských fanoušků vybuchl

z rohového kopu si naskočil Honza Vystyd, míč se
odrazil od břevna za brankovou čáru a ven zpátky
do hřiště. Pomezní rozhodčí Zbyněk Cupl celou

Souboje na „krev“, to je součást každého vyhecovaného derby.

A do Sedlčan odvěký rival
z Dobříše. Okresní derby
na promoklém trávníku
zvládl k radosti fanoušků
domácí tým.
Počasí se sice pokazilo a na trávník i fanoušky
se snášel z nebe déšť, ale
ten, kdo si do ochozů našel cestu, určitě nelitoval.
U vchodu na diváky čekala bohatá tombola. Dobříšský celek přicestoval
s početnou fanouškovskou
kulisou, a když se k tomu
připojila i ta domácí,
o skvělou atmosféru nebyla nouze. Platících diváků
bylo téměř 450.

Branku musel
posvětit pomezní
rozhodčí
První branku chtěl hned
v úvodních minutách akrobaticky vystřihnout nůžkami Pavel Lípa po centru Dominika Němce, ale
neuspěl. Na druhé straně
se však zadařilo. Balon se
po rychlé akci dostal na nabíhajícího Patrika Junka,

nadšením. V 9. minutě našel Kryštof Kvěch dlouhým
pasem Michala Kdolského,
který přihrávkou do běhu
vybídl k zakončení Dominika Němce. Ten však treﬁl
místo, kde stál připravený brankář Jan Jechort.
Tatran chtěl co nejdříve
vyrovnat, ale ani technická střela Luboše Soldáta
a projektily Michala Kdolského neskončily v síti.
To se ale podařilo ve 29.
minutě Michaelu Dvořákovi, který se napřáhl a jeho
přízemní střela se zastavila
až v síti u tyče – 1:1. „Vysťa dával balon pod sebe, já
jsem si ho navedl a vystřelil
na zadní tyč po zemi a zapadlo to tam,“ popsal Michael, svou vyrovnávací
branku. Zeleno-bílé barvy
okamžitě hnaly svoje svěřence za vedoucím gólem.
„Barvy laky fermeže, Tatran vám to nařeže!“ linul se
chorál domácích fanoušků
jako jeden hlas stadionem.
A účinek se hned ve 35.
minutě dostavil. Na balon

nepřehlednou situaci viděl
a branku k velké radosti fanoušků potvrdil – 2:1. „Hlavičkoval jsem v záklonu,
chtěl jsem treﬁt bránu, byl
tam myslím i odraz od břevna. Míč krapet za brankovou čarou byl, ale viděl jsem
to celé ze špatného úhlu
a ke všemu vleže na zemi,“
dodal Honza. Na hostující
straně propukl vztek. Hráči
Dobříše se hned sesypali
jako vosy kolem pomezního Cupla a svůj nesouhlas
s verdiktem mu dávali jasně a hlasitě najevo. Především Jan Šrain byl hodně
slyšet. MFK chtěla také
útočit, ale při každém odkopu od brány nebo snaze o centr, byl připravený
odvracet všechny míče
výborný hlavičkář Honza
Vystyd. Soupeře k ničemu
nepustil.

činnost Lukáše Brotánka.
Musel být následně ošetřen a Lukáš uviděl z ruky
rozhodčího Jana Cihláře
žlutou kartu. V 52. minutě
se skluzem na zadní tyči
dostával k zakončení Ondřej Matějka, ale na balon
nedosáhl. V 59. minutě se
po souhře Michala Kdolského s Dominikem Němcem dostal ke střele Luboš
Soldát, mířil jen kousek
vedle tyče. Postupem času
atmosféra v hledišti více
a více houstla, emoce byly
cítit všude. Dobříš začala
hrozit dlouhými auty až
do vápna, tam si ale zjednal pořádek brankář Glogar. V 70. minutě mohlo
být hotovo. Střelu Tomáše
Senfta odvrátila obrana
na brankové čáře a dorážka Michala Kdolského letěla mimo. A tak přišel trest
v podobě vyrovnání na 2:2
– Tomáše Glogara překonal přízemní střelou kolem
nohy Filip Dort. Tatran si
však vedení vzal vzápětí
zpět. Luboše Soldáta ještě
nenechal vystřelit hostující
obránce, ale Pavla Lípu už
ano. „Soldy si udělal dva
hráče, balon se pak odrazil
až ke mně na velké vápno
a já jsem vystřelil k tyči.
Brankářovi to pak vyklouzlo z ruky a míč se zakutálel
až za jeho záda,“ shrnul

tříbodový střelec. Pavel se
mohl treﬁt ještě jednou, ale
jeho skákavá střela skončila kousek od tyče.

Ohlasy trenérů
k utkání
Ladislav Šach, Tatran:
„Klasické vyhecované derby! Byli jsme lepší ve druhé
polovině prvního poločasu
a Dobříš zase druhou půli,
kdy hrála důrazně, napadala nás. Nechávali jsme jim
spousty místa a tím si i vytvářeli tlak a dokázali nás
přehrávat. Naštěstí se nám
podařilo třikrát skórovat
a zvítězit, jinak to bylo remízové utkání.“
Martin Šrain, MFK:
„Soupeř byl jednoznačně
lepší, to bylo vidět i z převahy ve hře. Druhý poločas
jsme to trošku otočili. Vyhrál dnes šťastnější, trošku
tomu pomohl i terén. Pro diváka to bylo pěkné utkání.“
S e s t ava : G l o g a r –
P. Lípa, L. Brotánek, Vystyd, M. Krůta, Kdolský, K.
Kvěch, M. Dvořák (75. V.
Lípa), Soldát, Němec (88.
Hájek), Senft.
Tatran je po čtvrtém
kole v tabulce na čtvrtém
místě s 9 body a skórem
8:4. Další utkání se hraje
v Tachově v sobotu 8. září
od 17 hodin.
David Štverák

Atmosféra
v hledišti houstla
Hned v úvodu druhého dějství okusil Jan
Šrain bolestivě obrannou

Hněv dobříšských na pomezního Cupla, který viděl míč za brankovou čarou.
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Fotbalové
víkendové výsledky
regionálních družstev
4. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – MFK
Dobříš 3:2 (2:1)
Branky Sedlčan A: 28. M.
Dvořák, 37. J. Vystyd, 80.
P. Lípa

4. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
FK Mníšek pod Brdy – SK
Petrovice 3:1 (2:0)
Branky Petrovic: 47. (p) O.
Štemberk

2. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Kunice – TJ Tatran Sedlčany B 2:1 (2:0)
Branky Sedlčan B: 72. J. Dvořák
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Sokol Kondrac 0:1p (0:0)

2. kolo okresního
přeboru
TJ Kovohutě Podlesí B – TJ
Sokol Dublovice 5:1 (2:0)
Branky Dublovic: 65. J. Štech
TJ Sokol Trhové Dušníky
– TJ Tatran Sedlčany C 2:0
(1:0)
TJ Sokol Kosova Hora – SK
Litavan Bohutín 0:3 (0:1)

2. kolo III. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Počepice 0:3 (0:1)
Branky: 34. M. Skalický, 51.
M. Chlasták, 83. M. Němec
TJ Sokol Jesenice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 3:1
(0:1)
Branky: 51. J. Šika, 66. M.
Havel, 72. V. Burda – 28. M.

Tatoušek
SK Petrovice B – TJ Sokol
Nová Ves pod Pleší B 6:0
(0:0)
Branky Petrovic: 57., 63., 81.
a 87. M. Mašata, 65. L. Vrbický, 90. P. Jůn
TJ Vltavan Hříměždice –
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
3:2 (1:1)
Branky: 25. a 53. D. Poslušný,
57. M. Matějka – 28. J. Nemeth, 79. F. Mára

1. kolo IV. třídy
skupina B

www.sedlcansky-kraj.cz

Poslední běh provázely slzy i smích
P Ř Í Č OV Y U ž d o p ř e d u
av i zova l i o r g a n i z á to ř i
Příčovského krosu, že
desátý ročník lidového
běhu v neděli 2. září bude
poslední. „Člověk má
dobrý pocit z toho, kolik
lidí přiměje k běhu, když
uspořádá takový závod,“
uvedla hlavní pořadatelka závodu Iveta Pokorná
poté, co viděla na trati
barevný řetězec běžců
všech věkových kategorií. Rozhodnutí nepokračovat v pořádání dál to
však nezvrátilo…
Oslavou jubilejního roč-

že někteří těžce nesli, že
na stupních vítězů nestojí
právě oni.
„Čekám v těchto podmínkách pomalejší časy,“
sdělil před startem hlavního, 4 700 m dlouhého
závodu, Pavel Mrva z Postupic. Všechny tři běžecké kategorie ovládli jejich
loňští vítězové. S mokrým
terénem v pošmourném,
mlhavém počasí se nejlépe popasoval Rudolf Jánošík z Vlašimi, druhým mužem na cílové čáře byl Petr
Dubják ze Zruče nad Sázavou, před třetím Janem

Radová z Benešova, která
ale vyhrála v dětské kategorii. „Jak se mi běželo
do kopce nad střelnicí?
Dobře, ještě jsem tam někoho předběhla!“ sdělila
v cíli své pocity. Nejstarším účastníkem Příčovského krosu byl Miroslav
Hrstka z Jesenice.
„Vítěz si odnáší originální uměleckou putovní
trofej v podobě sedlčanského mlýna – teda pardon
– příčovského. To mi tu
neodpustí! Asi jsem tu naposledy,“ pobavil přítomné
moderátor David Krůta.

SK Klučenice – TJ Vltavan
Hříměždice B 1:3 (1:2)
Branky: 10. K. Verner – 17.
V. Krotil, 36. J. Hübner, 72.
P. Havel
SK Vysoký Chlumec – TJ
Krásná Hora B 7:5 (3:3)
Branky: 5., 39. a 82. L. Hlaváček, 37., 69. a 90. L. Marhefka,
73. S. Havel – 8. R. Brož, 22.,
53. a 68. L. Hůla, 43. P. Hrubý
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou
B 9:3 (5:1)
Branky: 2. M. Dudek, 5., 8.
a 34. R. Janoušek, 24. a 47.
D. Burda, 30. D. Kyrian, 55.
D. Krůta, 75. V. Hodík – 45. L.
Mrkva, 63. a 89. L. Novotný

Okresní přebor 2.
kolo – Benešov
FC Křivsoudov – TJ Sokol
Vrchotovy Janovice 5:0
(1:0)

AGRO CS Pohár
SKFS – 1. kolo
TJ Sokol Sedlec-Prčice – SK
Petrovice 0:4 (0:1)
Branky: 40., 64. a 74. O. Štemberk, 54. P. Chlasták
-dš-

Při závěrečném desátém ročníku akce běžely také nejmenší děti na okruhu 200 m. Foto: Martin Zemánek

níku byla novinka v podobě závodu nejmenších běžců na dvousetmetrovém
okruhu kolem rybníka
na příčovské návsi. Čtrnáct
malých závodníků vystartovalo s velkým odhodláním, a tak nebylo divu,

Kahounem z Louňovic
pod Blaníkem. V kategorii
žen opět kralovala Andrea
Adamcová z Vlašimi, která výrazně zlepšila svůj
loňský výkon. Druhou
nejrychlejší ženou dne se
stala dvanáctiletá Daniela

Na závodech se představilo i šlapací partykolo
z blízkých Dublovic. Že je
šlapání na takovém stroji
velká zábava, se přesvědčili i někteří běžci při spanilé jízdě po návsi.
Petr Pištěk

Soutěže v požárním útoku se
zúčastnilo šestnáct družstev
POČEPICE Celkem
šestnáct dětských hasičských družstev si
nenechalo v neděli
2. září ujít na místním
hřišti soutěž v požárním útoku, kterou
pořádali počepičtí
hasiči.

Jaké byly výsledky? Nejmenší hasiči
(kategorie přípravky):
1. SDH Dobrošov A, 2.
SDH Vysoký Chlumec,
3. SDH Dobrošov B.
Kategorie mladší žáci:
1. SDH Dobrošov, 2.
SDH Kojetín A, 3. SDH

Počepice. Kategorie
starší žáci: 1. SDH Starý Rožmitál, 2. SDH
Kojetín, 3. SDH Počepice. Oceněna byla
i nejmladší soutěžící
Anastázie Pekárková
z SDH Počepice.
Jana Motrincová
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Začínají hokejové souboje o Pohár
starosty Sedlčan
SEDLČANY Zápasem týmu

Zvírotic s Žabáky ze Solopysk začne v sobotu 8. září
na zimním stadionu čtrnáctý ročník soutěže amatérských hokejistů, kteří budou opět usilovat o Pohár
starosty Sedlčan. Rozpis
úvodních utkání pohárového hokejového maratonu
najdou fanoušci na straně
rubriky Kalendář.
Vítězství v soutěži obhajují hráči Genemusic
z Benešovska, kteří získali
trofej třikrát. V historické
tabulce jsou ale zatím stále nejlepší hokejisté štětkovické Staré gardy se čtyřmi vítězstvími. Třikrát se
radovali ze zisku poháru
zvírotičtí chlapci od vody,
jednou vyhrál Rožmitál
pod Třemšínem, a také
zvítězily dva celky, které
dnes již v sedlčanské pohárové soutěži nepůsobí
– Tatran Stars a Radětice.

Soutěž si v nadcházející
sezóně zahraje dvacet pět
týmů, zatímco do sezóny
minulé jich vstupovalo
sedmadvacet, ale dva
v jejím průběhu odstoupily. Ve čtrnáctém ročníku
soutěže pořadatelé rozdělili její účastníky do dvou
skupin podle výkonnosti
z minulé sezóny. Ve skupině A si zahrají týmy
Genemusic, Stará garda
Štětkovice, River Boys
Zvírotice, Čerti Křepenice, HC Kačeři Příčovy,
Bubák Chlum, HC Votice,
DSK Daleké Dušníky, AHC
Nový Knín, Huroni Vršovice, HC Olbramovice, Žabáci Solopysky a do nové
sezóny vstoupí také Slavoj Obecnice. V B skupině budou působit týmy
HC Kňovice, Stará garda
Štětkovice B, HC Miličín, Domino, Ševci Nový
Knín, Medvědi Sedlčany,

Tučňáci Kosova Hora, Novit Neveklov, Rumola Pet-

V první fázi dlouhodobé
pohárové soutěže se muž-

V nich se týmy střetnou
jednokolově. Poslední fází

rovice, HC Hrádek, Draci
a Rybníkáři. Na soupisce
týmů už nefigurují hokejisté Dublovic.

stva střetnou systémem každé s každým dvoukolově
a následně budou podle
pořadí vytvořeny tři ligy.

turnaje bude play-off jednokolově pro první čtyři
mužstva v každé lize.
David Myslikovjan

Nejmladší sedlčanský kanoista na svých
prvních závodech vybojoval dvě zlaté medaile

Vašek Hes jako nejmladší člen oddílu kanoistiky TJ Tatran Sedlčany
na svých prvních závodech

SEZEMICE/ČERNOŽICE První zářijový víkend bojovali
sedlčanští kanoisté na dvou
závodech – o Pohár Sezemic a Černožickém kilometru. Jezdilo se na krátkých
i dlouhých tratích, nikdo ze
sedlčanských závodníků nezůstal bez medaile, každý si
odvezl domů alespoň jednu.
V Poháru Sezemic získaly Sedlčany 3. místo v celkovém pořadí oddílů. O překvapení se postarala také
posádka nadějných starších
kanoistů z řad otců a trenérů Aleš Kadleček a Jakub
Sůsa, kteří si dojeli pro
stříbrnou medaili na debl
kajaku na 200 m. Úspěšní
byli na obou závodech jak
dorostenci Radek Valsa (4x
zlato singl 500 m a 5 km, debl
kajak 500 m a debl kajak mix
200 m, stříbro debl kajak
200 m a bronz singl 500 m)
a Radek Andrušík (zlato
debl kajak 500 m, 2x stříbro singl 500 m a debl kajak

200 m), tak i žákyně Aneta
Boumová (2x bronz singl
5 km a debl kajak 200 m)
a Veronika Samcová (3x zlato singl 200 m a 500 m, debl
kajak mix 200 m, stříbro singl 5 km a bronz debl kajak
500 m), ale především nejmenší benjamínci, kterým
se podařilo nashromáždit
pěknou kupu medailí: Verča Valsová (3x zlato singl
200 m, 500 m a 2 km, 2x stříbro singl 2 km a debl kajak
500 m), Bára Kadlečková
(zlato singl 500 m a stříbro
debl kajak 500 m), Honza
Všetečka (zlato singl 200 m,
stříbro singl 500 m a bronz
singl 2 km), Vítek Houda (2x
bronz debl kajak 500 m, 2 x
bronz singl 200 m a 500 m),
Honza Pudil (stříbro singl
500 m a 2x bronz debl kajak
500 m), Adam Řezáč (zlato
a stříbro debl kajak 500 m,
zlato singl 200 m), Eva Kadlečková (bronz singl 500
m), Anežka Hesová (bronz

singl 200 m), Hynek Houda
(bronz singl 200 m) a nejmenší benjamínek Vašek
Hes (2x zlato singl 200 m
a 500 m, 1x stříbro 2 km),
který absolvoval své první
závody.
V sobotu 8. září budou sedlčanští kanoisté
závodit na 21. ročníku
memoriálu Bóži Karlíka
na Častoboři.
-kř-

JÓGA
Zvu zájemce o jógu
na první cvičení

Sejdeme se
v pondělí
10. září v 1815 hod.
v budově Domova
mládeže SOU
(Sedlčany)
Těším se na vás

Monika Neužilová
tel.: 602 387 718
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KO M E N TÁ Ř

SLOUPEK

Papír není rapír

Za dvacet
osm let získal
Jiří Burian
ohromnou
spoustu
zkušeností

V těchto týdnech si hojně připomínáme smutné výročí srpna
1968. My se na vstup sovětských
vojsk díváme jako na invazi, sovětští veteráni ji slaví jako úspěšnou záchranu Československa
před fašisty a imperialisty. V říjnu 1938 Němci jen přišli zachránit jiné Němce před zlými Čechy,
kteří na nich páchali bezpráví.
V březnu 1939 se rozhodli „pomoct“ i zbytku naší republiky.
V dobovém tisku si přečtete prohlášení Hermanna Göringa, tehdejšího druhého muže Říše, že
Češi si samozřejmě budou vládnout nadále sami, jen s laskavou
podporou Němců, anebo například jeho slova, že norimberské
zákony se týkají pouze německých občanů. Před čtyřmi lety
Rusko anektovalo Krym. Nejdřív
tvrdilo, že vojáci v neoznačených uniformách nejsou Rusové.
Postupně připustilo, že mezi nimi
možná jsou ruští vojáci, toho
času na dovolené. Když bylo hotovo, prezident Putin potvrdil, že
šlo o ruskou vojenskou operaci.
A co mají tyto události společného? Jsou to ukázky toho, jak
snadno, rychle a především nečekaně lze ztratit svobodu, a že politikům nelze slepě věřit. Pamětníci
z let 1939 i 1968 se shodují v tom,
že okupaci nikdo nečekal. V roce
1938 Hitler dostal darem Sudety,
o nichž prohlašoval, že jsou to jediné, oč mu jde, a pokud je dosta-

ne, bude si přát pro celou Evropu
už jen mír, na kterém mu tak moc
záleží. Ten dar dostal od našich
spojenců, kteří dali prezidentu
Benešovi jasně najevo, že když
má možnost uspokojit požadavky
Hitlera mírovou cestou, je jeho povinností tak učinit. A pokud území
neodevzdá, sám si vybral válku,
a tím se de facto stává agresorem,
kterému nikdo na pomoc nepřijde. Spojencům se za nás umírat
nechtělo. Ani později za Poláky, kterým vyčítali, že kvůli nim
musí do války. Dnes máme NATO
– otázkou je, oč víc se můžeme
cítit skutečně v bezpečí. V roce
1938 naši bezpečnost zaručovala
Francie, jejíž armáda byla tehdy
považovaná ze nejsilnější na světě, a Sovětský Svaz, který byl také
respektovanou velmocí. Jak jsme
dopadli, už víme.
Územní celistvost novodobé
Ukrajině smluvně garantovalo
USA, Rusko a Velká Británie. O pár
let později si jeden z garantů kus
ukrajinského území ukousl pro
sebe a další dva garanti vydali jen
několik diplomatických prohlášení a nějakou tu hospodářskou
sankci. Miloš Zeman sdělením
kruté pravdy, že jde o „fait accompli“, neboli hotovou věc, pobouřil
celou Evropu, aniž by kdokoliv
ze spravedlivě rozhořčených vykonal jediný reálný čin vedoucí
ke změně. Donald Trump důrazně varuje evropské země, že se

málo starají o svoji bojeschopnost
a spoléhají na pomoc USA. Nedělá
to v rukavičkách, ale to ani nejde.
Evropské politiky zpitomělé rozvláčnými debatami bez výsledků
je potřeba probudit poněkud přímočařejším přístupem.
Jak jsme na tom tedy dnes?
Máme podepsanou spojeneckou
smlouvu, vlastní malou armádu
a víru, že naše hranice nepřekročí žádný nepřátelský voják. V porovnání s historií nemáme tedy
o nic víc, než jsme měli v roce
1938–9 a 1968. Římskou zásadu
„Chceš-li mít jistotu míru, musíš
být silnější než všichni tví nepřátelé dohromady“ není v našich
možnostech naplnit. Ale podobnou římskou radu „Chceš-li mír,
připravuj se na válku“, už následovat lze. Není divu, že Islámský
stát se příliš nebál ani Američanů, ani Rusů, evropských armád
už vůbec ne, a jediný, před kým
měl opravdový respekt, byl Izrael. Nekompromisní v odvetách,
mající na prvním místě svoji
bezpečnost, i když to znamená
provádět preventivní vojenské
údery nebo opatření, která nenacházejí pochopení u humanistických organizací, investující
mohutně do armády a výcviku,
obývaný národem, který se z historie dostatečně poučil a ví, že
dojde-li na lámání chleba, musí
se každý o sebe umět postarat
sám.
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

Člověk musí mít pro kandidaturu nějakou motivaci
Kandidátky komunálních voleb
jsou uzavřeny, složení některých
již známe a my staří celkem dobře
známe i některé kandidáty osobně.
Zejména my staří kantoři jsme poznali mnoho osob jak v roli žáků,
studentů, učňů, tak jejich rodičů.
A co člověk, to jiná osobnost, s osobitými vlastnostmi, jedinečným
charakterem, morálkou i chováním.
Aby člověk kandidoval, musí
mít nějakou motivaci. Snad každý víme, že ta práce potom není
snadná, žádný med. A nějakého
uznání, díků, vděčnosti se mnoho
nedostane. Někdy dokonce podezřívání a pomluv. Ale jsme lidé

různí, umím si představit u někoho nadšení do takové práce,
v přesvědčení, že lze vybojovat
něco, co se zatím opomíjelo nebo
nedařilo. Stále není v Sedlčanech
dobré koupání v létě, natož alespoň menší bazén na zimu. Pro
nějaké procento lidí i to může být
důvod k přestěhování. A důvodů
je jistě víc, když počet obyvatel
klesá.
Nechci nikomu podsouvat touhu po moci, známostech nebo
jakémkoliv prospěchu. Ale kdo
nemá představu o skutečnosti,
může za každým krokem zase vidět jen klientelismus a korupci.

Ovlivňování zakázek i zaměstnávání příbuzných, kamarádů a známých. Nejsem naivní, jistě není
snadné odolat tlakům v těchto věcech. Na druhé straně, pokud někomu třeba starosta cítí povinnost
pomáhat, je to dobře. Tu určitou
moc má využívat spravedlivě.
Na kandidátkách jsou pochopitelně osoby na doplnění potřebného počtu. Také mají motivaci,
ale spíše jen přání, aby ta sympatická strana vyhrála. Ale měli by
mít aspoň schopnost vysvětlit,
proč se tam nechali napsat, čím
se ta jejich parta liší.
Vladimír Roškot

Někdy si vzpomínám, jak to v té horečné době po listopadu 1989 probíhalo v Československé socialistické
republice, Sedlčanech a okolních
obcích. Skoro všude se zakládalo
hnutí Občanské fórum, lidé se scházeli, hádali se, protože ono nebylo
okamžitě jasné, jak by se naše společnost měla vyvíjet dál.
V Sedlčanech prokázal nečekaný talent Josef Krejča, který patřil
k těm lidem, kteří nemyslí především na sebe. Měl starost, že nebude jednoduché najít schopného
člověka pro řízení městského úřadu
(tehdy ještě MěNV). Několik tipů při
schůzování v kulturním domě si pamatuji, ale někteří si netroufali, jiní
k tomu nebyli. Někdo řekl, že pro začátek to chce někoho, kdo trochu ví,
jak to tam funguje, ale žádnej papaláš. Jen normální úředník. Tak se přišlo na Jiřího Buriana ze stavebního
odboru. Pepa Krejča říkal: „To ti je
slušnej člověk. Ten by tady u nás byl
takovej jako malej Havel, ten to jako
ňák snad rozjede a časem se uvidí.“
Jako každému dědkovi mi připadá, že těch sedm volebních období,
kdy byl Jiří Burian nepřetržitě sedlčanským starostou, uteklo snad až
příliš v klidu. Žádná politická strana
neměla proti místní ODS šanci. Většinou konečně nebylo až tak nic, proti
čemu by šla většina voličů. Stavební
inženýr Jiří Burian byl pro změny
v Sedlčanech prospěšný, nemluvě
o řešení mnoha problémů v době
restitucí. Nyní má za dvacet osm let
ohromnou spoustu zkušeností, včetně nynějšího postavení v Senátu ČR.
Letos mu bude sedmdesát let. Takže
není na čase, aby ze své hlavy začal
přelévat obětavě něco do mladší? Už
by neměl tíživou zodpovědnost. Jistě mu jde o to, aby se nestalo, že novému starostovi nemá kdo poradit.
Tak by to podle mého názoru mělo
být. Tím ovšem nechci říci, že by si
měl svého nástupce sám vybrat.
Vladimír Roškot
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