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Je snadné kritizovat a dávat rychlé a mnohdy líbivé
návrhy. Řešení problému v praxi však bývá složitější,
říká lídr kandidátky KDU-ČSL Martin Severa
SEDLČANY V předchozích

číslech jste našli rozhovory
s představiteli jednotlivých
politických uskupení, které
se budou ucházet o vaše
hlasy v říjnových komunálních volbách ve městě.
Tuto sérii uzavírá rozhovor
s lídrem kandidátky Křesťanské a demokratické unie
– Československé strany lidové Martinem Severou.
KDU-ČSL získala v posledních volbách tři za-

stupitelské mandát y.
Obhajují je současní zastupitelé?
Minulé mandáty obhajují pouze dva zastupitelé.
Současná zastupitelka Stanislava Jelenová se rozhodla letos nekandidovat, a jak
sama říká „uvolňuje místo
mladším“. Což dodržela
doslova, neboť na její místo kandidáta nastupuje její
syn Vojtěch.
Některá volební usku-

pení hovořila o nesnázích při sestavení kandidátky. Jak tomu bylo
u KDU-ČSL?
Myslím, že za KDU-ČSL
není třeba mluvit vyslove-

ně o větších nesnázích než
v minulosti. Je to pouze
obtížná práce a zdaleka
ne každý oslovený souhlasí. Plný počet kandidátů
na naší kandidátce máme

a to je důkazem, že máme
dostatek lidí ochotných
pracovat pro město. Pochopitelně jsme hledali
i mezi mladšími lidmi a myslím že vcelku úspěšně.
Oproti minulým volbám je
věkový průměr kandidátů
nižší zhruba o pět a půl
roku a dosahujeme průměrného věku kandidáta
necelých 51 let.
KDU-ČSL je tradiční
Pokračování na straně 4

Stavba inženýrských sítí
V domácí hospicové péči je stěžejní,
U Háječku se komplikuje
že náš tým dojede k pacientovi, ale
Příprava parcel zastaveny. Objevily se opět
bez úsilí a práce dalších lidí bychom
pro stavbu pětadvaceti ro- nesnáze, tentokrát vinou
domků v lokalitě nedostatečně provedeného
to nezvládli, říká Pavlína Oubrechtová dinných
U Háječku provázejí už geologického průzkumu.
SEDLČANY

SEDLČANY V sobotu 1. září

zahájil na Sedlčansku svou
činnost Domácí hospic
Křídla. Založily ho Pavlína Oubrechtová, Ivana
Klánová a Lucie Bartišová
„pod křídly“ Apoštolské
církve, pobočky Diakonie
v Českém Těšíně. „Pod
Apoštolskou církev jsme se
začlenili z důvodu důvěry

a podpory, kterou nám poskytuje. Také se domnívám,
že je důležité mít korekci,
když začínáte něco nového,“ říká Pavlína Oubrechtová, se kterou jsem si
o Domácím hospici Křídla
povídala.
Všechny tři zakladatelky hospice máte zkušenosti ze sociálních

SEDLČANY, Kňovická 338
Tel./fax: 318 820 310, mob.: 606 759 530
www.stavebninycihak.cz, e-mail: stavebninycihak@seznam.cz
Vše pro stavbu za skvělé ceny + doprava a skládání hydraulickou rukou







SLEVOVÝ KUPÓN





– 15 %


Kupón se nesčítá s dalšími slevami a platí do 31. 10. 2018 na celý sortiment.

služeb a zdravotnictví.
Co vám v „systému“ chybělo? V čem chcete, aby
byla Křídla jiná?
V nemoci, neštěstí
a bezmoci se přes všechnu
odbornou pomoc v našem
„systému“ vytrácí člověk
se svým životním příběhem, vytrácí se identita
člověka. Každý máme příběh jiný. Žádné instituční
zařízení nemůže nabídnout
přirozené podmínky, jako
máte doma. Domácí hospic Křídla právě v mnohdy
těžkých podmínkách chce
podpořit rodiny, aby nerezignovaly v péči o své nejbližší umírající, aby v prostředí, kde žili, mohli také
dožít svůj příběh.
Komu tedy mohou Křídla pomoci?
Domácí hospic Křídla
pomáhá nevyléčitelně
nemocným lidem prožít
důstojně poslední dny
svého života za přítomnosti svých blízkých
Pokračování na straně 3

od počátku potíže. Po vyřešení složitých majetkových
vztahů se předpokládalo,
že letos budou na pozemky dovedeny inženýrské
sítě, ale práce musely být

„Zahájení prací se zdrželo kvůli vyřizování povolení
na trhací práce, s kterými
se původně nepočítalo,“
vysvětluje místostarosta
Pokračování na straně 2
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Stavba inženýrských
sítí u Hájku se
komplikuje
Dokončení ze strany 1

Miroslav Hölzel. Zdržení už
projednalo vedení města se
stavebníky. Skutečné poměry na staveništi neodpovídají podle slov místostarosty výsledkům provedeného
geologického průzkumu:

„Je tam víc skály, než jsme
čekali. To se nakonec dalo
předpokládat, vždyť tam byl
v minulosti lom.“
Na základě podepsaného dodatku se proto dokončení stavby posouvá
na příští rok.
-jv-

Ptejte se!
V tomto a předchozích
čtyřech vydáních Sedlčanského kraje jsme se
představitelů jednotlivých
volebních uskupení, které budou usilovat o vaše
hlasy v říjnových komunálních volbách v Sedlčanech, ptali my. Teď máte
příležitost vy, naši čtenáři.
Máte otázku na některé
z politických uskupení
nebo na konkrétního kandidáta? Zajímá vás, jak
by ti, jež chtějí usednout
v zastupitelstvu, řešili

problémy, které vás pálí?
Od středy 12. do středy 19. září můžete svoje
dotazy zasílat na e-mailovou adresu: tisk@sedlcansky-kraj.cz, vhodit
je do schránky redakce Sedlčanského kraje
nebo je osobně zanést
do redakce.
Vaše otázky předáme
dotazovaným, ty nejzajímavější spolu s odpověďmi otiskneme, zbylé zveřejníme na webu www.
sedlcansky-kraj.cz.

www.sedlcansky-kraj.cz

Za ODS nekandiduje žádná žena, nejstarší
jsou sociální demokraté, vysokoškoláků je
nejvíce u Starostů a nezávislých
SEDLČANY Říká se, že statistika nuda je, má však cenné
údaje. Technickým pohledem statistiky se na volební
kandidátky v celé republice podívali veřejnoprávní
redaktoři portálu irozhlas.
cz a voliči tak mají další nástroj, který jim může pomoci
v rozhodování, koho za pár
týdnů budou volit.
V Sedlčanech kandiduje
pět subjektů, přičemž jediným nováčkem jsou Starostové a nezávislí, ostatní
subjekty je možno označit
za naprosto tradiční. Největší voličské přízni se již
čtvrtstoletí těší ODS, která je
tak vedoucí silou ve městě.
Do letošních voleb za ni kandiduje deset vlastních členů
a jedenáct nestraníků, přičemž celkově svůj mandát
obhajuje osm z jednadvaceti
mužů. A to je na kandidátce
ODS nejvíce zajímavé. Tvoří
ji pouze muži, takže genderoví odborníci by ji asi označili
za absolutně nevyváženou.
V dalších sledovaných faktorech již ODS takto nevybočuje. Průměrný věk jejích
kandidátů je 47,7 let a podíl
vysokoškolsky vzdělaných
kandidátů činí 57 %, což je
druhý největší počet v rámci
Sedlčan.
Optikou rovnosti pohlaví

se na opačné straně hodnoticí škály nacházejí Starostové
a nezávislí, kde naopak ženy
tvoří většinu, a to výraznou.
Na kandidátce sdružení jich
je 57 %. A prvenství má tato
listina i v dalších ohledech:
věkový průměr je nejnižší,
41 let, a podíl vysokoškoláků
naopak nejvyšší, 67 %.
Výrazně mužskou kandidátku má také Sdružení
nezávislých kandidátů Sedlčan vedené Martinem Havlem. Ženy zde tvoří pouhou
desetinu, v první i druhé
desítce v pořadí se nachází
jedna zástupkyně něžného
pohlaví. Průměrný věk u nezávislých vyšel na hodnotu
44,2 let a vysokoškolský diplom vlastní téměř polovina
z nich, konkrétně 48 %.
Stejný podíl vysokoškolsky vzdělaných mají také
v KDU-ČSL, kde své mandáty obhajují dva zastupitelé,
a to lídr kandidátky Martin
Severa a učitel Petr Stoupa.
Jako červená nit se napříč
kandidátními listinami táhne nezávislost kandidátů,
respektive jejich nepříslušnost k politickým stranám,
za něž kandidují. V případě
lidovců hovoří čísla poměrně jasně: na kandidátce
KDU-ČSL jsou z celkového
počtu 21 osob pouze dva

členové strany, ostatní jsou
nestraníci. Podíl žen je však
druhý nejvyšší, 38 %.
Posledním volebním
subjektem v Sedlčanech
jsou sociální demokraté,
přesněji řečeno sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů. Na této kandidátce je
celkem 13 nestraníků, ostatní jsou členy ČSSD. Jedná
se o kandidátku s nejmenším počtem vysokoškoláků,
kterých je přesná jedna třetina. Žen je na této kandidátce 24 %, což je v Sedlčanech
třetí nejlepší a zároveň třetí
nejhorší výsledek. Průměrný věk vychází na 52
let, což z kandidátní listiny
ČSSD a nezávislých dělá
tu nejstarší. Ačkoliv podíl
žen je průměrný, v první
desítce není ani jediná, což
je po ODS druhé nejhorší
skóre.
Nejvíce mandátů obhajuje logicky ODS, a to celkem
osm. Naopak nejméně obhajují Starostové a nezávislí,
protože čistě statistickou
optikou minule nekandidovali, takže neobhajují žádný
post. Nicméně číslem jedna
je Blanka Vilasová, která
technicky vzato svůj post
zastupitelky obhajuje, byť
v jiných barvách.
Tomáš Vašíček

Nastupující ředitelka
sedlčanské ZUŠ plánuje
úpravu okolí školy
SEDLČANY Ředitelka Vla-

dimíra Křenková, která
se ujala vedení základní
umělecké školy 1. srpna,
seznámila začátkem září
členy rady města s tím, jak
si představuje rozvoj školy, v níž se v uměleckých
oborech vzdělává přes 500
žáků, které vyučuje 27 pedagogů.
„Nemá v úmyslu základní uměleckou školu nějak
měnit. Naopak hodlá udr-

žet stávající, podle našeho
názoru velmi kvalitní stav
a dobré renomé školy. Nejvíc ji však tíží nedostatečné
prostory pro výuku. Nejlepším řešením by byla přístavba, ale měsíc před volbami
nemůže rada učinit nějaké závazné rozhodnutí,“
uvedl místostarosta města
Miroslav Hölzel. Zároveň
však dodal, že rozšíření
prostor školy je nanejvýš
potřebné a že to tedy bude

úkolem nově zvolených
zastupitelů v příštím volebním období.
Ředitelka Křenková
chce pokračovat v úpravách zahrady kolem školy, která by měla i nadále
sloužit nejen k relaxaci
pro žactvo i veřejnost, ale
měla by se stát také inspirativním místem setkávání
dětí i dospělých při různých akcích školy.
Jindra Votrubová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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V domácí hospicové péči je stěžejní, že náš tým dojede
k pacientovi, ale bez úsilí a práce dalších lidí bychom to
nezvládli, říká Pavlína Oubrechtová
Dokončení ze strany 1

a v domácím prostředí. Chápeme smrt jako
součást přirozeného
cyklu, ať chceme či ne,

ní. Naší snahou je podpora
minimalizace úmrtí v zařízeních nemocničního typu
či ve službách sociální
péče. Součástí péče je roz-

Kontaktní místo Domácího hospice Křídla najdete v Růžové ulici
čp. 119 v Sedlčanech.

smrt se týká nás všech
a ve všech životních obdobích, mládí, středním
věku i stáří. Nabízíme doprovázení. Lidský život
v umírání není jen čekání
na smrt. Pro odcházejícího stejně jako doprovázejícího jsou důležité naše
vztahy vzájemně prožívané. Otázka je ne jenom,
zda to uneseme a do jaké
míry si můžeme dovolit
věnovat čas druhému,
ale také ochota improvizovat v situaci, která
může být hodně komplikovaná a bolestivá.
A už váš domácí hospic pomáhal?
Začínáme, zkušenost
s doprovázením již máme,
dostávám žádosti o pomoc,
na jejichž základě zahajujeme šetření a jednání o podmínkách hospicové péče
a možnostech odpovídajících potřebám nemocných
a jejich rodinám.
Jak vlastně domácí
hospic funguje?
Po celou dobu poskytujeme nezbytnou podporu, odbornou lékařskou
a sesterskou péči formou
pohotovosti 24 hodin denně. Základem toho je, aby
byly u pacienta zvládnuty
všechny bolesti, jak fyzické, psychické i ty duchov-

hovor s rodinou, zaškolení
členů rodiny a blízkých
osob v ošetřování nemocného. Dle přání nemocného nabízíme zajištění duchovní péče. Domlouváme
častost návštěv. Hranice
dojezdu máme do 30 kilometrů od Sedlčan.
Kde má hospic zázemí?
Místo, které je zároveň
kontaktním místem pro
Domácí hospic Křídla, se
nachází nedaleko náměstí
v Sedlčanech v Růžové ulici 119. S ohledem na naši
službu v rodinách jsme
v kanceláři dle domluvy
s klienty. Otevřeno pro veřejnost máme vždy ve středu od 12 do 17 hodin.
Vznik nové služby
berou ty ostatní jako
konkurenci. Jak je tomu
v případě hospiců? Navázaly jste spolupráci? Případně jak?
Jako konkurenci by nás
mohly vnímat některé sociální služby v oblasti péče
o osoby, které jsou závislé
na pomoci jiných. Hospic
ale není sociální službou,
je zdravotní službou. V oblasti zdravotních služeb
nejsme ale konkurentem
ani tak zvaným home care
službám. Naše poslání je
jiné. Domácí hospicová

péče v Sedlčanech a v regionu Sedlčanska chybí.
Počítáme se vzájemnou
informovaností se „sousedními“ hospici například
v otázce plné kapacity
a dojezdu do vzdálenějších míst regionu. Hospic
Křídla již navázal spolupráci například s domácími
hospici Jordán v Táboře
a svatého Kleofáše v Třeboni nebo Tři v Čerčanech.
Provoz mobilního hospice zajišťuje hned několik lidí. Jakých profesí?
Multidisciplinární tým
pracovníků tvoří zdravotní sestry, lékaři, psycholog, rehabilitační, sociální
a pastorační pracovnice,
duchovní pracovník a dobrovolníci. Zejména bez
zdravotních sester by nebylo možné odbornou
domácí hospicovou péči
uskutečňovat, ale potřebujeme i takového člena
týmu, který se zaměří
na zajištění ﬁnancí, dotací,
darů a jejich zpracovávání.
Je to práce pro jednoho
člověka a ten nám v současnosti chybí.
Kdo hradí služby hospice? Klient, případně
jeho rodina?
Zdravotní pojišťovny
sice od letošního roku začaly proplácet tuto zdravotní péči, ale pro nás
jsou nastaveny velmi obtížně splnitelné podmínky. Naše činnost zůstává
zatím závislá na finančních darech od jednotlivců a různých institucí.
Další část příjmů budeme
získávat na základě různých vypsaných grantů
a poskytovaných dotací
a minimální část od samotných pacientů.
Už vloni jsem si všimla, že výdělky z některých akcí, pořádaných
na Sedlčansku, byly věnovány na konto vznikajícího hospice. Ale
předpokládám, že nepřijímáte pouze ﬁnanční
dary. Co dalšího by se
hospici teď „hodilo“?
Významně nám pomáha-

jí nejenom výdělky z akcí
jako byla Tříkrálová sbírka
či charitativní second-hand
na podporu domácího hospice Křídla, takzvaná Fešárna, nebo beneﬁční koncert
1. září na Červeném Hrádku. Přijímáme také věcné
dary. Máme podporovatele, dárce, jejichž jména nikde nejsou uvedena, buď
si to přímo nepřejí, nebo
je teprve postupně budeme zveřejňovat na našich
webových stránkách. Právě na přípravě webovek
se podílí naši bezejmenní
podporovatelé. Také na tisku letáků, vizitek, plakátů...
Darem jsme obdrželi polohovací lůžko, měli jsme tak
možnost již dvakrát je poskytnout potřebným. Budeme potřebovat další takové
lůžko. Nyní se vybavujeme
zdravotnickými pomůckami a materiálem, jako jsou
například kyslíkový přístroj

nebo invalidní vozík. Budeme muset také řešit, čím dojet za našimi pacienty, zatím
využíváme svá vlastní auta.
Hovořila jste o dobrovolnících…
To je velká pomoc. Kromě již zmíněné přípravy
webových stránek zajišťují IT služby, zprostředkovávají fotografie nejenom
členů hospicového týmu
na webové stránky, ale
i fotografie přímo z doprovázení. Přes prázdniny se zapojily také děti
při výrobě keramických
korálků, jejich navlékáním na šňůrky chceme
tak děkovat naši dárcům.
V domácí hospicové péči
je stěžejní, že zdravotní
sestra dojede k pacientovi ve spolupráci s celým
týmem, ale bez úsilí a práce dalších lidí ne viditelných, to však nedáme.
Jana Špačková

Děkuji všem, kteří vymysleli a uskutečnili beneﬁční akci Společná
výstava obrazů v květnu v KDJS. Zároveň chci poděkovat všem,
kdo výstavu navštívil a pomohl ﬁnančním darem, který mi pomohl
získat schodolez. Teď už schody zvládám s úsměvem. Moc děkuji,
Tomáš Bártů s mamkou
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Je snadné kritizovat a dávat rychlé a mnohdy líbivé
návrhy. Řešení problému v praxi však bývá složitější,
říká lídr kandidátky KDU-ČSL Martin Severa
Dokončení ze strany 1

stranou, přesto kandidátku (jako je tomu u jiných
politických hnutí) tvoří
hlavně nestraníci. Čím je
to podle vás způsobeno,
že lidé ke stranictví netíhnou?
Osobně si nemyslím,
že členství ve straně je
na komunální úrovni to
nejdůležitější. To „vysoké
politikaření v rámci strany“
bych nechal vrcholným politikům a do velkých měst.
Důležitý je vlastní osobní
pohled každého občana
– kandidáta a podle něj si
každý zvolí, za jakou stranu
či hnutí je ochoten kandidovat. Ve městě velikosti
Sedlčan není nutné volby
pojmout politicky a volit
jednu stranu. Pro stranu
je to sice nejvýhodnější
a budeme rádi, pokud nám
někdo dá absolutní důvěru. Domnívám se, že voliči často využijí možnost
vybrat si své kandidáty
napříč stranami jednotlivě,
a to na základě svých zkušeností, znalosti kandidáta
či výsledků práce každého
jednotlivce.
Některé body z vašeho volebního programu
z roku 2014, zaměřeného na rodinu, se podařilo splnit. Je to zásluha
zastupitelů za KDU-ČSL
nebo spíše zastupitelstva
jako celku?
Přivlastňovat si zásluhy
jen pro KDU-ČSL by nebylo správné a pravdivé. Již
vzhledem k počtu našich
zastupitelů. Úspěšnost je dílem celého zastupitelstva,
a hlavně výkonného orgánu, to je rady města.
V radě sice žádný ze
zastupitelů KDU-ČSL nyní
nezasedá, podle jednání
zastupitelstva lze ale říci,
že současnou koalici podporujete. Jak hodnotíte
končící volební období?
Za KDU-ČSL mohu prohlásit, že nemáme žádnou
politickou dohodu s koalicí
a ani s opozicí. Snažíme se
své zkušenosti a připomín-

ky uplatnit v jednotlivých
komisích či výborech města
v průběhu roku a nikoliv až
na zasedání zastupitelstva.

Martin Severa

Končící volební období, myslím, lze hodnotit pozitivně.
Vždy se najde něco, co se
mohlo udělat lépe, či něco
co se nemělo dělat. Nicméně například dokončení
přivaděče vody zamezilo
výpadkům v dodávce vody
v letošním parném a suchém létě. Rovněž probíhá
údržba a modernizace městské vybavenosti – zdroje
tepla, městských nemovitostí, komunikací, vybavenosti
pro volný čas a tak dále.
Určitě by občané uvítali
rychlejší postup a větší rozsah, ale je nutno vycházet
z ekonomických možností
– neboli město může dělat
pouze to, na co má peníze.
Nové zastupitelstvo
bude zřejmě čelit několika problémům – fungování nemocnice, mlékárny.
Jak hovoří „opozice“, je
třeba skoncovat se stagnací města. Myslíte si,
že město stagnuje, nebo
jde hlavně o předvolební
taktiku?
Opozice mívá v náplni
své politické práce kritiku
současné vládnoucí koalice. Tak se i děje po celé
volební období a vše se
logicky stupňuje před volbami. Myslím, že to nikoho
moc nepřekvapuje a většina občanů tomu rozumí a bere to jako součást
předvolební taktiky. To, že
avizovaný konec provozu
mlékárny a omezený provoz nemocnice je velký
problém, je zcela jasné.
Nicméně mluvit o stagnaci
města je dost pesimistic-

ké. Je rozumné se na tyto
záležitosti podívat z více
pohledů a porovnat současný stav v Sedlčanech
s reálnou skutečností v celé
České republice a také v zahraničí. Ono je lehké vše
zkritizovat, dávat rychlé
a mnohdy líbivé návrhy,
ale řešení problému bývá
v praxi většinou podstatně
složitější. Nalezení řešení, a to zvláště je-li majitel
mlékárny či provozovatel
nemocnice soukromý zahraniční subjekt, je skutečně velice těžké. Tam rozhoduje neúprosná ekonomika
a snaha majitele vydělat.
Z pohledu města je důležitá
snaha jednat s majiteli mlékárny o budoucím využití
prostor této továrny, neboli
dostat do Sedlčan jiného zaměstnavatele pro obyvatele
regionu. U nemocnice je situace ještě komplikovanější
vzhledem ke „zdravotnické
legislativě“ a smlouvám se
zdravotními pojišťovnami.
Tam nelze rychle vypovědět z budovy provozovatele nemocnice. To bychom
s velkou pravděpodobností
měli prázdnou budovu nemocnice bez provozovatele
s odbornou způsobilostí
a také smlouvami se zdravotními pojišťovnami.
STAN a ČSSD kritizují
špatnou informovanost
občanů o dění na radnici
a ve městě, SNK přiznalo, že zlepšit komunikaci
s veřejností bude velkým
úkolem příštího volebního období. Jak to vidíte
vy? Co byste navrhovali?
Zlepšení
komunikace
a jistá elektronizace v oblasti informací bude jistě
předmětem jednání nového
zastupitelstva a je potřeba
držet krok s dobou. Nastupuje doba životního stylu
on-line. Je to trend, je to fakt
a s tím se musíme naučit žít
nejen jako lidé, ale i jako instituce. Opět je třeba znát legislativní souvislosti a nejen
vznášet požadavky na větší
informovanost. Od května
nastoupila v platnost ochra-

na osobních údajů, to je
dosti medializované GDPR.
Tato směrnice EU dosti
silně omezuje poskytování informací a dosud není
v ČR zpracován tak zvaný
adaptační zákon platný pro
ČR. Tudíž, co se dnes nesmí, bude možná povoleno,
nebo možná bude i něco
zpřísněno – uvidíme, jaký
bude vývoj. Pozorní občané
si jistě všimli před nedávnem nástupu tak zvaných
anonymizovaných zápisů,
kde se musí některé údaje začernit a informace se
stává neúplnou až nezajímavou, ale taková jsou pravidla. Takže někteří lidé volají po větší informovanosti,
a platné zákony jsou proti.
Do voleb v roce 2014
jste kandidovali s programem, jehož druhým
bodem byla Samospráva
pod kontrolou veřejnosti.
Jaký máte názor na online přenosy ze zasedání
zastupitelstva?
Kontrola samosprávy je
nutná a za tím si KDU-ČSL
stojí. Nemyslím si, že kontrola stojí a padá s on-line
přenosy z jednání zastupitelstva. Jsou i jiné cesty
k informacím a kontrole. Určitě si nemyslím, že vhodným informačním kanálem
směrem z radnice k lidem
jsou sociální sítě v čele s Facebookem. To je prostředek zcela mimo kontrolu
uživatelů, plný anonymů
vystupujících pod přezdívkou či falešných proﬁlů.
K informování je nutno využívat oﬁciální web města,
městský zpravodaj a určitě
udržet i možnost osobní návštěvy radnice s požadavkem na poskytnutí informací, neboť každý občas nemá
počítač, internet a není
uživatelem sociálních sítí.
Nemohu mluvit za ostatní,
ale považuji za rozumné
počkat na vyjasnění situace okolo přenosů jednání
z pohledu GDPR a potom
jednat a rozhodovat. V médiích probíraná ﬁnanční
náročnost této akce asi není

tím největším problémem.
Výše nákladů je přímo
úměrná tomu, jaké vybavení a jaký způsob zpracování a požadované kvality
přenosu bude navrhován
a případně vybrán. Zcela
určitě to nebude záležitost
investice do 10 000 korun
a do 1 000 korun za přenos
jednoho zasedání, tak jak
zaznělo ze strany opozice
na jednání zastupitelstva.
To by sice možná byl přenos, ale divák by skoro nic
neviděl a neslyšel. A to asi
není smyslem akce.
Zaujal mě ještě jeden
bod ve volebním programu KDU-ČSL z roku 2014,
a sice rodinné vstupné
do městských a kulturních zařízení. Přijde mi to
jako dobrý nápad, o který
by občané mohli mít zájem. Proč se ho nepodařilo uskutečnit?
Tento bod se musel trochu upravit. Někde je rodinné vstupné zavedeno
– například v městském
muzeu nebo na veřejné
bruslení na zimním stadionu. V KDJS to naráží na problém s internetovým on-line
prodejem vstupenek a také
počtem členů rodiny pro
zajištění míst v sále. Proto
v KDJS jsou zavedeny, a to
nejen pro rodiny, výrazně
zvýhodněné předplatitelské cykly na představení
divadla či poezie. Na dětské pořady – běžná divadla, která navštěvují rodiny,
anebo jeden rodič s dětmi
– je zachovávána nižší cena
vstupenky na úrovni 80 až
90 korun. Služby městské
knihovny jsou cenově rovněž velice přívětivé.
STAN postavili svoji
kampaň na slově „změna“, ODS odpovídá slovy
„stabilita, odpovědnost,
rozvoj“. Pokud byste měl
kampaň KDU-ČSL hodnotit jedním slovem či souslovím, které by to bylo?
Myslím, že by to splňovalo sousloví „zdravý selský
rozum a kupecké počty“.
Jana Špačková

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY
ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
nám. T.G. Masaryka 134
(u parkoviště), Sedlčany
Tel.: 728 720 130
E-mail: martina.pejlova@mpss.cz

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 265/18
Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
266/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
267/18
Pronajmu garsonku v Sedlčanech,
kauce. Tel.: 776 785 085 - po 20. hod. 268/18
Prodám byt v Sedlčanech na Severním sídlišti, 1+1+sklep, chodba. Plocha:
35 m2. Zateplený, nová okna, 5. patro Tel.:
604 761 657.
269/18
Prodám Hyundai i30 1,6 GDI Trikolor
Weekend kombi v plné výbavě, koupeno
v ČR 6/2014, 99 kW (135 PS), benzín, manuál 6. st., bílá barva, serv. knížka, 1. majitel, nehavarované, STK do 6/2020, záruka
do 6/2019, najeto 61 tisíc km, odnímatelné
tažné zařízení, sada zimních pneu (1 sezóna), dálniční známka ČR 2018, gumová
vana kufru, gumové koberečky, povinná

výbava. Tel.: 728 400 752.
270/18
Prodám tek na brambory, dobrý stav.
Tel.: 606 432 313.
271/18

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

TJ TATRAN - Rekreační sport
opět zahajuje cvičení na nářadí,
pohybové a míčové hry
Pro kluky a holky 1.–4. třídy, každé pondělí
od 16 hodin v Sokolovně Sedlčany

Čalounictví - Sedlčany
Opravy a renovace
čalouněného nábytku:
autosedadla, motosedla, sedací
soupravy, rohové lavice, křesla
Odvoz a dovoz zajištěn zdarma
www.calounictvi-sevcikovi.cz

Tel.: 731 467 392

HASICÍ SERVIS LACHOUT JOSEF
prodej a servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
plnění a výměna CO2 - na sváření
poradenská činnost, prodej hadic typ B C D

Petrovice 160, tel./zázn.: 318 856 335, 602 876 955

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

Tel.: 602 709 295

Zdraví máme jen jedno
Začátkem roku 2018 jsem
si ve Světě zdraví objednala
program odborné terapie a péče
na 12 měsíců. Cílem bylo shodit PO
PŘED
minimálně 10 kg, pr ot ože
ve svém věku 77 let jsem při výšce 170 cm vážila 101 kg. Dosud vyzkoušené diety
nepřinesly úspěch a já potřebovala ulevit kloubům.
S přístupem a s radami paní specialistky jsem byla velice spokojená a mile
překvapená. Již za 6 měsíců se mi podařilo shodit 12 kg, což překonalo můj
plánovaný celoroční cíl. Paní specialistka je úžasná terapeutka, která umí navázat
osobní kontakt a pomohla mi úspěšně řešit i jisté zdravotní problémy.
Vzhledem k tomu, že můj věk přináší problémy, které potřebují operační zákrok
s následnou několikaměsíční rehabilitací, rozhodla jsem se zkrátit tento program
na uběhlých 6 měsíců, což mi bylo bez problémů umožněno. Jsem vděčná za poskytnuté
rady a orientaci ve výživě a věřím, že při těchto výsledcích budu mít vůli se jich držet
i nadále. Všem váhajícím boubelkám s nedostatečnou pevnou vůlí doporučuji tuto
cestu zdravé výživy, protože zdraví máme přece jen jedno.
H. Holubcová
zdroj: www.svet-zdravi.cz
Více informací na: www.svet-zdravi.cz/prolinie

Svět zdraví BENEŠOV

Svět zdraví PŘÍBRAM

Hráského 531, 256 01
Tel.: 727 982 485
E-mail: prolinie@svet-zdravi.cz

nám. Arnošta z Pardubic 166
Tel.: 702 144 282
E-mail: kondice@svet-zdravi.cz

VARHANY ZNĚJÍCÍ
Putování 2018, sobota 15. 9. 2018
Trasa: Sedlčany, kostel sv. Martina – Obec Petrovice, kostel sv. Petra a Pavla – Obec Dolní Hbity, kostel svatého
Jana Křtitele – Obec Smolotely, poutní kostel svatého Jana Křtitele a Matky Boží z hory Karmel Královny sv. Škalupíře
Rozvoz autobusem, časový harmonogram: Krásná Hora odjezd v 8:00, náměstí, autobusová zastávka směr
Petrovice; Petrovice odjezd v 8:15, náměstí, u pošty
Sedlčany začátek koncertu v 9:00; Petrovice začátek koncertu v 10:30
Oběd 12:00 – 13:00 v restauraci u Švarců ve Zduchovicích
Dolní Hbity začátek koncertu 13:30; Maková začátek koncertu 15:00
Po ukončení koncertu na Makové je zorganizován rozvoz autobusem do Sedlčan a zpět do Petrovic a Krásné Hory
Akce je zdarma, v režii účastníků je oběd v hodnotě cca 100 Kč
Během koncertu zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, B. Martinů, A. Vivaldiho a další
Zpěv: Oldřiška Richter Musilová, Varhany: Ivana Kylarová
Těšíme se na vás – MAS Sedlčansko, o.p.s.

Plošná
inzerce
od 12,10 Kč/cm2

774 822 213

Řádková
inzerce
15 Kč/řádek
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Nejsme udavači a škarohlídi. Jsme tady doma a chceme být užiteční, říká Jan Vácha
NALŽOVICE V mnoha obcích bylo a je zvykem, že
kandidáti do zastupitelstva
se o hlasy voličů ucházejí
každý zvlášť a následně se
po volbách formuje většina.
V Nalžovicích tomu nebylo jinak. Až doposud. Svoji
kandidátku postavili nezávislí kandidáti, za něž kandiduje i několik současných
zastupitelů včetně starostky
a pod názvem Zelený NOS
kandidují nezávislí s podporou zelených. Další čtyři
kandidáti zůstali u původního modelu: každý z nich jde
do voleb sólově. O průběhu
volební kampaně jsme si
povídali s lídrem sdružení

Zelený NOS Janem Váchou.
Do voleb kandidujete
poprvé. Nelitujete toho?
Člověk si říká, jestli by
pro vás nebylo lepší zůstat „sedět za pecí“?
Absolutně nelituji a pokud vím, tak nikdo z nás nelituje. Víte, my všichni považujeme Nalžovice a přilehlé
osady za svůj domov, máme
to tu rádi a chceme něco dokázat, přispět k tomu, aby se
obec rozvíjela, aby fungovala lépe. Chceme být užiteční. To je celé.
Vznikli jste ale z občanského sdružení, které
bylo k současnému vedení obce dosti kritické. To

přece může některé voliče
odradit, nemyslíte?
Byli jsme a pořád jsme
kritičtí, ale ne bezdůvodně.
To, že se zkreslovalo účetnictví, konstatoval poprvé
auditor, ne my. Nebo nelegální skládka v parku, to je
přece kauza, která skončila
postihem od příslušného
orgánu. A kauza Otakara
Novotného? Upozornili
jsme na to, že se obec soudí
s bývalým ředitelem školy,
prohrává jedno stání za druhým a nikdo ani neví, kolik
to obec stojí peněz. To je,
myslím, vše kritika, která je
namístě.
Co ale říkáte námitce,

že jste pouze stěžovatelé
a vše vidíte příliš pesimisticky?
Nejsme ani škarohlídi, ani
udavači, jak nás někteří nazývají, ani žádní stěžovatelé,
jak mi podsouváte vy. Máme
reálný program, je na našem
webu i na Facebooku, všude
jsou na nás kontakty, včetně
mého telefonního čísla. S každým jsme připraveni diskutovat. To není nic špatného.
Jsme skutečně přesvědčeni,
že hospodaření lze zlepšit
nebo že obec má pomoci lidem v osadách s vybudováním čističek, a to i ﬁnančně.
Co je na tom pesimistického,
to tedy nechápu.

Volby jsou za dveřmi,
jak tipujete výsledek?
Kandiduje nás za Zelený NOS devět, budu
rád za každý hlas pro
nás a pro čtyři nezávislé
kandidáty, kteří kandidují
samostatně. Jeden či dva
naši zástupci v zastupitelstvu nic nezmůžou, to
bych za úspěch nepovažoval. Pokud bychom získali
pět mandátů, je to důvod
ke spokojenosti a už by to
byla jistě skupina zastupitelů, která by byla slyšet.
Na prosazování programu
a plnění slibů je pak ale
vždy potřeba většina, to je
logické.
Tomáš Vašíček

S Michalem v sedle
„Ahoj Jano, za prvé omluv gramatiku
a za druhé, že ti tykám, ale tak je to
u nás, co jezdíme na motorce, zvykem.
Jsem rodákem ze Sedlčan. Do mých jedenadvaceti jsem tam žil. Chodil jsem
jak na 1. ZŠ, tak na 2. ZŠ Propojení.
U Karla Hončíka jsem pomáhal v autoservisu. Můj taťka žije v Sedlčanech,
mamka v Počepicích. A já? Jsem prostě Sedlčaňák žijící na Moravě,“ čtu
zprávu na facebookovém Messengeru, což je – pro starší generaci sociálními sítěmi nepolíbenou – zkrátka
služba pro zasílání bezplatných textových zpráv. Dostala jsem totiž v redakci „úkol“. A ne ledajaký. Sledovat
tohohle „prostě Sedlčaňáka žijícího
na Moravě“ na cestě kolem světa.
Vtipné na tom je, že tenhle Michal
Vaněk ujede na cestovním enduru,
respektive na Hondě Transalp zhruba 150 000 kilometrů a zažije přitom
– o čemž nepochybuji – nepřeberně dobrodružství, zatímco já budu
po dobu dvou let, co bude projíždět
většinou světových kontinentů, maximálně autem jezdit na nákup do Billy.
Je třeba přiznat, že zatímco já táhnu
na týdenní letní dovolenou obří kufr,
v němž chybí už jen „umyvadlo, koberec a plesový šaty“, Michal se sbalil
na můj vkus odvážně nalehko. A také,
že zatímco já bych se se svým manželem za takovou „nerozvážnost“ zřejmě
rozvedla, Michalova žena ho podporuje a s dětmi ho bude čekat za čtyři
až pět měsíců v Mexiku. V podstatě
mě s Michalem spojuje jen to, že jsem
si kdysi dávno v mladické nerozvážnosti udělala papíry na motorku do 35
kW a každé jaro při otevírání (a pro
mě rovněž zavírání) sezóny tluču
manžela do zad na kawasaki, aby zpomalil. A taky mě vždycky z motorky
hrozně bolí – s prominutím – zadnice.

A to stačí Milevsko a zpět… Ale alespoň něco – podle motorkářského zvyku si s Michalem můžu tykat.
Michal chtěl vyrazit „pokořit svět“
už 24. srpna, ale nakonec musel kvůli technickým problémům vyjet až 1.
září. „Nevím přesně, zda je to vrozené
či se to v člověku pomalu utváří, ale mě
motorky chytly hned potom, co jsem
poprvé vyjel na Jawě 50 typ 05 ze dvora našeho domu. Psal se rok 2001. Od té
doby to bylo vždy o tom vydělat nějaký
peníz a koupit si větší lepší silnější mo-

to propálí až na jih do Ohňové země.
Afrika a Austrálie zůstávala nedotčená.
Proto jsem se rozhodl, že pojedu jinak.
A hlavně že si to užiju!“
Načasování cesty kolem světa
nebylo náhodné. „Táta vždycky říkal, že do třiceti člověka nic nebolí,
a pak se to zhoršuje. Tak jsem si řekl,
že jakmile mi bude třicet, pojedu,“ vysvětluje letošní třicátník.
Michal plánuje navštívit při své
cestě asi šedesát zemí. Na nádrži
motorky má polep se jmény svých

V loňském roce dojel Michal Vaněk na mopedu z roku 1968 do Říma a Vatikánu.

torku. Takto to bylo až do roku 2012,
kdy jsem poprvé sednul na cestovní
enduro,“ popisuje Michal svoje začátky. Na první výlet se „jen tak“ vydal
do Portugalska k oceánu. Ještě ten rok
pak vyrazil na dovču do bosenských
hor. Tehdy propadl cestovnímu enduru – fantastické kombinaci svobody
a dobrodružství. „Na střední škole
jsem si slíbil výlet – cestu kolem světa.
Chtěl jsem být první, kdo to za Čechy
dá na motorce. Bohužel, tento titul už
má Pavel Suchý s Jawou 634. Ovšem
pořád zůstala výzva objet to a třeba
kompletněji. Většina cestovatelů jede
přes Rusko do Severní Ameriky a pak

blízkých. Ti budou následující dva
roky pořád s ním, i když vzdáleni
desítky tisíc kilometrů…
Zatímco Michal večer 2. září usínal ve stanu v Itálii a poslouchal kapky deště a sem tam hrom, vzpomínal
na odjezd: „Nemohl jsem spát. Budil
jsem se, převaloval, od tří hodin ráno.
Před šestou už jsem vstal a šel dobalit
motorku, protože jsem to předchozí
den nezvládl. Přestože jsem chtěl ráno
posnídat s rodinou a ještě si s Natálkou
a Nikolkou zahrát nějakou hru, balím
až do poslední chvíle. V tom zařehtala
před domem motorka. Radim dojel.
Prohazujeme pár slov, kde závěrem

zve moji motorku na ‚štamprlu‘. Natankoval jí všechny nádrže a útroby,
co šly, asi 30 litrů benzínu. Teď už honem domů se pěkně rozloučit a zabalit to, na co jsem si vzpomněl, že jsem
nenaložil. Vyrážím na dědinu cestou
kolem Zubra, což je hospoda, kde mě
čekají další kamarádi na motorkách.
Rychle foto a už jedem na onu dědinu. Došli sem všichni, co se se mnou
chtěli rozloučit. Převažovali kamarádi
na motorkách. Je to asi vážné, došla
i starostka s holkama z obecního úřadu. Důležitým údajem však je předání
jednoho z posledních chlebů, který byl
ve Vacenovicích upečen. Devět měsíců odpočíval u ledu, aby mohl nyní
roztát a dojet, co nejdál mu to půjde,
pak ho začnu velmi brzy ujídat. Poslední loučení je s mojí Evičkou a už
je čas kopnout do vrtule. Mávám,
troubím, jedu. Jedeme směr Břeclav
na přechod Reintal. Neujedeme ani
10 kilometrů a začíná pršet. Musím
zastavit a dát si ‚nepromoky‘. Mezi tím
obcházím všechny a říkám jim, že si
cením doprovodu, ale pochopím, kdyby to chtěl někdo otočit k domovu…“
První dobrodružství na sebe nenechalo dlouho čekat – v den odjezdu,
loučení a začátku cesty kolem světa se
nejprve „položila“ na olejové skvrně
na vozovce motorka kamaráda, který
jel Michala vyprovodit. Když mu Michal pomáhal, nechal svoji motorku
s rozsvícenými světly a vybil si baterku. Kluci zkoušeli roztlačování, nakonec pomohlo zapojit motorku za motorku a prostě ji „roztáhnout“. A tak
Michal pokračoval z Itálie do Francie
a Španělska. Zatímco čtete tyto řádky,
Michal Vaněk už opustil Evropu přes
Gibraltar a v Maroku začal svoje putování po Africe. Tak šťastnou cestu,
Michale!
Jana Špačková
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Konec gamblingu
v Čechách?
SEDLČANY Patologické
hráčství neboli gambling
patří mezi sociálně patologické jevy a kvůli svým
negativním důsledkům
se proti němu zcela logicky bojuje, a to na několika frontách: z hlediska
lékařského, trestně-právního, ale třeba i politického. Upravují se zákony,
města přijímají vyhlášky, automaty hromadně

mizí, policie proti těm nelegálním nekompromisně
koná.
Oč větší je odpor proti
herním automatům, o to
větší je i překvapení, objeví-li se někde automaty
nové. V restauraci U Krčína, která se nachází
na sedlčanském náměstí,
se však evidentně nebojí
jít takzvaně proti proudu.
Redakce má k dispozici

fotografii, ze které je patrné, že před pár dny byly
v této provozovně dva takové „stroje na neštěstí“
nainstalovány.
Proč? A co na to vyhláška? O jaké automaty se jedná? To vše jsou
otázky, které napadnou
asi každého. V redakci se
pokusíme je do příštího
vydání zodpovědět.
Tomáš Vašíček

Kampaň PÁLÍ! nás to taky přináší dětem po popáleninovém
úrazu sílu, naději a odvahu do dalšího boje
LIBÍŇ Denně utrpí v Čes-

ké republice úraz popálením, jenž vyžaduje zásah
lékaře, přes tři sta lidí,
z toho kolem sto čtyřiceti
dětí. Tyto úrazy patří mezi
nejtragičtější a nejbolestivější, které se mohou
stát. Vyznačují se vysokou úmrtností, náročnou
a bolestivou léčbou, která
prakticky nikdy nekončí.
Drastické trvalé následky
se podepisují nejenom
na těle, ale i na duši. Proto také vznikla pod křídly
spolku Avalone kampaň
„PÁLÍ! nás to taky“, jejíž
jednou z nejdůležitějších
oblastí činnosti je primární prevence popáleninových úrazů a všestranná
pomoc popáleným dětem,
jejich rodinám a blízkým.
Avalone založila před
osmi lety Ivana Nikitinská
Čermáková, žijící v Libíni,
a to rozhodně ne náhodou. Člověk, když poslouchá její vyprávění a má
v sobě alespoň špetku
vnímání a citu, prakticky
okamžitě poznává, že je
potřeba vypravěčku příliš
nepřerušovat. Právě se totiž dozvídá příběh, postavený na velké statečnosti,
odhodlání a chuti bojovat.
„Mám zdravé šťastné
děti, v té době byly malé,
ale věděla jsem, že ne
všechny děti mají takové
štěstí,“ říká Iva. „Začala
jsem pravidelně navštěvovat děti v dětském domově.
Tam jsem si uvědomila,

že chtít pomoci je jedna
věc a umět pomoci je věc
druhá.“ I proto Iva začala
dálkově studovat Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor
psychoterapie. Tam kromě jiného objevila kouzlo
a účinky muzikoterapie
a terapie pomocí pohybu
a tance. „Absolvovala jsem
semináře českých i zahraničních terapeutů a pak
své poznatky a zkušenosti
aplikovala při mých terapiích v Domově pro seniory
v Sedlčanech a na oddělení paliativní péče v Praze,“
připomíná Iva. A do těchto silných a krásných chvil
přišel úraz jejího malého
syna, tehdy pětiletého Filípka, který utrpěl popálení na třiceti procentech
těla. „Znamenalo to pro
mě šok, bolest a také boj,“
vrací se zpět v čase Iva.
„Následoval dlouhý pobyt
na Popáleninové klinice
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Obden operace při vysokých horečkách, transplantace kůže a já jsem slyšela
věty: váš syn utrpěl velmi
vážný úraz… připravte se…
Díky Bohu a vysoké profesionalitě lékařů této kliniky Filip přežil. Po našem
návratu domů hned druhý
den nastoupil do 1. třídy
a já jsem si myslela, že odteď už bude vše zase takové jako předtím.“
Ale nebylo. Nastalo každodenní masírování kůže,

natahování, rehabilitace
a cvičení. V noci se dostavovalo svědění kůže a s tím
související noční můry
a běsy. Problémy nastaly
i ve škole. Nastoupil posttraumatický stresový syndrom, dostavily se úzkosti
a deprese. Toto období trvalo přes tři roky. „Díky mému
manželovi, dětem, celé rodině a pomoci školy bylo
nejhorší překonáno a vše se
začalo zlepšovat. Najednou
začaly zbývat síly a přišel čas
je posílat dál,“ říká o další
etapě Iva, která věděla, že
takových dětí a jejich rodičů, jako je její rodina s Filipem, je hodně moc.
A začala v životě Avalone psát další kapitolu
s názvem PÁLÍ! nás to taky.
Tato kampaň má za cíl upozornit na nebezpečí popáleninových úrazů a na jejich tragické a devastující
následky. „V té době jsme
se již přátelili s dalším, velmi popáleným chlapcem
Danečkem. Ve svých osmi
letech hořel jako pochodeň.
Přežil popáleniny, které
měl na devadesáti procentech těla. Pomáháme mu,
jak je v našich silách. K naší
pomoci se přidal také jeden
z předních českých psychologů a psychoterapeutů
Karel Balcar, čehož si velmi vážíme,“ dodává Iva.
Sama poznala, že tyto děti
jsou po nepředstavitelném
utrpení mnohdy vystaveny posměchu a urážkám.
Nejenom od dětí, ale i do-

spělých. A to chce kampaň
PÁLÍ! nás to taky změnit.
Multimediálními přednáškami ve školách, sociálních ústavech, v dětských
domovech, šířením informací o těchto úrazech přes
sociální sítě a také pobyty
pro děti po popáleninovém úrazu a jejich blízké.
Kampaň Iva Nikitinská Čermáková vymyslela před
dvěma měsíci a začala ji
rozvíjet se svým manželem
Michalem Nikitinským, který se do této činnosti vrhl
také se vší svou chlapskou
silou a srdcem. Manželé
kampani věnují veškerý
svůj volný čas a ﬁnance.
Zatím bez jakýchkoliv
grantů či dotací.
„Kampaň PÁLÍ! nás to
taky spočívá v tom, že kdo
souhlasí s naší myšlenkou,
vyfotí se s naším plakátem s nápisem PÁLÍ! nás
to taky a svoji fotku sdílí
třeba po sociálních sítích,“
vysvětluje Iva. „Tím vyjádří svoji podporu a pomáhá
nám šířit povědomí o nebezpečí
popáleninových
úrazů. My foto nasdílíme
a rovněž vyšleme přes sociální sítě do světa. Lidé
se tak dozvídají o tomto nebezpečí a nutnosti
prevence. O faktu, že až
pětadevadesáti procentům
těchto úrazů lze předejít.
Lidé nám svojí podporou
a sdílením kromě šíření prevence pomáhají ukazovat
a dokazovat dětem po popáleninovém úrazu, že pro

nás všechny jsou hrdinové,
bojovníci a borci. Tím vším
jim následně vnášíme sílu,
naději a odvahu do dalšího
boje. Pomoc dětem po popáleninových úrazech a jejich blízkým v Sedlčanech
začíná sílit. Je v nás dobro,
je v nás síla, a tak nic nebrání tomu, abychom v našem
městě založili Centrum pomoci lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým
s pobočkou v Praze a tuto
pomoc šířili po celé České
republice. Jsem ohromená
a dojatá z toho, kolik dobra a síly v lidech kolem nás
je. Přidávají se lidé z různých oborů. Hasiči, sportovci, ochotníci, hudebníci,
fotografové a další. Toto je
pouze začátek. Nádherný
začátek příběhu, v jehož
úvodu byla nepředstavitelná bolest, největší strach
a beznaděj. Příběhu, ve kterém však vítězí naděje, dobro, přátelství, hrdinství a pomoc dalších a dalších lidí.
Postavou tohoto příběhu
se může stát každý z nás.
Děkuji s velkou úctou
všem, kteří se k pomoci
jakýmkoliv způsobem přidali, přidávají a přidají.
Podaří-li se nám od strašlivého utrpení ochránit
jedno jediné dítě, má naše
činnost a snaha smysl.“
Více se můžete dozvědět
na www.avalone.cz nebo
ve středu 12. září odpoledne v kavárně Káva Svět
na přednášce a besedě.
David Myslikovjan
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Pochod Krajem kamenů
přilákal bezmála sedm set lidí
PETROVICE V sobotním ránu 8.
září byly Petrovice plné lidí s batohy na zádech, cyklistů, vidět bylo
i jezdce na koních a rodiče s kočárky. Všichni spěchali do místní
základní školy, kde byl start 44.
ročníku pochodu Krajem kamenů.
Tradičním organizátorem je Klub
českých turistů SK Petrovice, jehož
členové při prezentaci rychle odbavovali jednotlivé účastníky, takže
se netvořily fronty.
S mapkou s popisem cesty lidé
vyrazili na pochod zajímavým kouskem překrásné české krajiny, plné

organizátoři „tam nahoře“ uměli asi
nějak dobře zařídit.
Za námi se již hrnuli další účastníci pochodu – z Kovářova, Milevska,
Sedlčan, šlo i hodně lidí místních.
Výjimkou ale nebyli návštěvníci ze
vzdálenějších míst – z Plzně, Písku,
Prahy... V krčmě jsem se jedné party
lidí, sedící u polévky, zeptala, odkud
jsou – a byli z Benešova. Do Petrovic
na pochod Krajem kamenů jezdí již
devět let. Stalo se to pro ně tradicí,
a tak nádhernou turistickou procházku si nemohou nechat ujít.
S partou z Benešova jsme se po-

František Kříž na kontrolním stanovišti v Obděnicích

kamenů a úžasných výhledů. Tras
bylo na výběr hned několik. Pěší
v délce 15, 20 a 25 kilometrů. Cyklistická o délce 30 a 45, a kdo se nebál
pořádně šlápnout do pedálů, mohl
zkusit i 75 kilometrů. Pro rodiče s dětmi, které by pochod ještě nezvládly,
turisté připravili desetikilometrovou
kočárkovou trasu a pro milovníky
výhledu z koňského hřbetu byla vyznačena cesta o délce 20 kilometrů.
Vybral si proto každý.
Naše skupina, čítající čtyři ženy
a čtyři děti, zvolila pěší túru dlouhou 15 kilometrů. Po vyznačené trase jsme došly k prvnímu stanovišti
v Kojetíně. Zde bylo možné se u hasičárny občerstvit a získat první razítko
na kontrolním stanovišti. Pokračovali jsme dál směrem do Obděnic.
Naučnou stezkou, pak po kamenité
polní cestě skoro už podzimní krajinou jsme došly na druhé stanoviště
u Jakubovy krčmy v Obděnicích,
kde nám razítko otiskl František Kříž.
Na dotaz, kolik lidí se letos pochodu
zúčastní, odpověděl bez zaváhání,
že jeho tip je sedm set. Počasí, které
bývá v mnoha faktorech pro lidi, kteří se do přírody vydávají, rozhodující, bylo naprosto perfektní. Holt si to

tkali ještě jednou, při zastávce na Husově kazatelně. Obří viklan, kousek
od Žemličkovy Lhoty, se stal místem,
kde mladí fotili selﬁe a starší generace skupinové snímky. V lokalitě přírodní památky Husova kazatelna se
nacházejí další balvany rozmanitých
tvarů. Kdo se zrovna nefotil, na viklanu nebo vedle či před ním svačil
a nabíral síly na další část cesty. Ta
pokračovala směrem k vesnici Skoupý a odsud jsme došly po hřebenu
Kozinců, kde byl další nádherný výhled do středočeské krajiny, až na základnu speleologů k Divišově jeskyni.
Do té doby fňukající mladší část naší
výpravy ožila, neboť jeskyňáři kromě
občerstvení a prohlídky podzemí připravili i lanovku pro děti. Adrenalinová aktivita měla pořád plno zájemců.
A skoro všichni si tady dali oběd.
Do cíle už zbýval jenom kousek.
A kdo ho dosáhl, získal diplom
a odznáček do sbírky. Vyvěšeny
zde byly i informace, kolik lidí šlo
pochod letos s námi. František Kříž
se treﬁl skoro přesně, letos se zúčastnilo 696 lidí. Z celkového počtu
jich 138 jelo na kole a pět bylo jezdců na koni. Tak zase za rok.
Jana Motrincová
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Díky neziskovce přitékají
na Sedlčansko dotační peníze
REGION V posledních letech se

zdálo, že došlo k útlumu činnosti
neziskové organizace Místní akční
skupina Sedlčansko, která třináctým
rokem spolupracuje na rozvoji venkova hlavně získáváním ﬁnancí z Evropské unie a národních dotačních
programů. Zdání klame. Během posledních tří let byl tým neziskovky
personálně posílen a vznikla Strategie komunitně vedeného rozvoje, jejíž vedoucím pracovníkem je od loňského října Ervín Haintz.
V současné době MAS Sedlčansko vyhlásila výzvy, v nichž by
mimo jiné mohly o dotace žádat nestátní neziskové organizace a obce,
které by rády zřídily komunitní centra nebo podpořily svoji školu. Výzva
byla připravena i na podporu sociálních služeb, zaměstnanosti nebo
podporu rostlinné a zemědělské
výroby, zpracování zemědělských
produktů nebo podporu cestovního
ruchu. Více nám sdělil ředitel MAS
Sedlčansko Přemysl Růžička.
Když jste strategii vytvářeli,
přihlíželi jste jistě k největším
problémům Sedlčanska. Jaké
to jsou?
Bohužel, v době, kdy se strategie
připravovala, bylo hlavním tématem
vytváření pracovních míst. Dneska
je problém opačný, a to že se volná
místa nedaří obsazovat. Pokud bych
měl shrnout nejpalčivější problémy
Sedlčanska, tak je to stárnutí obyvatelstva a jeho úbytek, nedostatečné
ﬁnancování spolkového života, nedostatečná infrastruktura nebo špatný stav místních komunikací. Naše
výzvy se snaží pokrývat co největší oblast – od podpory podnikání,
včetně sociálního – až po podporu
formálního i neformálního vzdělávání a sociálních služeb.
Jak hodnotíte zapojení škol
z regionu do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
region Sedlčansko?
Program skončil koncem ledna
letošního roku a byl nad očekávání úspěšný. Z tohoto důvodu jsme
plynule přešli od 1. února do MAP
II. Do školství bude díky tomuto
druhému programu investováno
jedenáct milionů korun.
Jaké konkrétní aktivity nyní
na Sedlčansku provádíte? Zachytila jsem v posledních měsících
třeba pozvánky na deskové hry
v obcích na Sedlčansku…
Projekty s viditelným dopadem
do území uskutečňujeme dva.
Jedním je Strategie, a tím druhým
je právě projekt MAP. V rámci něj

fungují na školách kluby deskových
her a dvakrát jsme uspořádali pro
rodiče a děti herní odpoledne.
Můžete zmínit některé z vypsaných výzev, díky nimž
na Sedlčansko přitekly dotační
peníze?
Jako první jsme vypsali v letošním roce výzvu Operační program
zaměstnanost v oblasti rozvoje
sociálních služeb a prorodinných
opatření. Celková částka přidělená na tyto výzvy byla šest milionů
korun. V současné době již byla
administrace ze strany Ministerstva
práce ukončena a budou podpořeny dva projekty: Farní charity Starý
Knín a Centra Petrklíč v Sedlčanech.
Druhá výzva Program rozvoje venkova byla rozdělena do třech částí:
Investice do zemědělských podniků
s celkovou alokací 6,3 milionu korun, Podpora zpracování zemědělských produktů s 6,9 milionu korun
a Podpora rozvoje nezemědělských
činností včetně podpory cestovního
ruchu s 6,1 milionu korun. V Integrovaném regionálním operačním programu jsme vypsali výzvu na Podporu výstavby komunitních center
s celkem 21 miliony korun. V rámci
tohoto programu jsme také vyhlásili výzvu Infrastruktura vzdělávání, která je určená především pro
školy. Výzvy Komunitní centra a Infrastruktura vzdělávání stále běží
a závazný termín pro podání žádostí
o podporu je do 30. září.
Je o výzvy zájem?
Ano a velký. Jen v Programu
rozvoje venkova jsme měli devatenáct žádostí a v současné době
již byla ukončena administrace ze
strany MAS.
Může kancelář MAS pro žadatele projekty zpracovávat a pomoci jim s žádostmi o dotace?
Bohužel toto naše kancelář nezajišťuje a ani dle pravidel zajišťovat nemůže. My jsme zde v roli
poradce. Těžko bychom mohli psát
za žadatele projekty, které bychom
posléze kontrolovali a hodnotili.
Jak to vypadá s výzvami pro
příští rok?
Výzvy budou dále pokračovat.
Budou druhá kola již vyhlášených
výzev, takže ten, kdo se nestačil přihlásit, bude mít ještě možnost. A potom budou výzvy zcela nové, jako
například Výstavba lesních a polních cest či Neproduktivní investice
v lesích. Opět budeme ke každé výzvě pořádat seminář pro žadatele,
kde poradíme, jak žádosti správně
připravovat.
Jana Špačková
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Poslední zasedání
Vlaky nahradí autobusy
zastupitelstva před volbami
SEDLČANY Komunální volby jsou
za dveřmi, ale občané budou mít
ještě poslední příležitost setkat
se a pohovořit se členy zastupitelstva v současném složení
na jejich schůzi, která se bude
konat v pondělí 24. září od 17
hodin ve společenském sále

Kulturního domu Josefa Suka.
Většina zastupitelů se rozhodla v nadcházejících volbách opět
kandidovat, a tak se toto setkání
může stát i šancí pro občany, aby
se jich zeptali, jak by chtěli dál přispívat k rozvoji města.
Jindra Votrubová

SEDLČANY/OLBRAMOVICE Od úterý
18. září se Sedlčankou ve směru
na Olbramovice nesvezete. Na lokální trati je totiž plánovaná úplná
výluka. Až do neděle 7. října nahradí vlaky autobusy.
Výluku využijí pracovníci Správy
železniční a dopravní cesty k opravě železničního přejezdu mezi Kosovou Horou a Štětkovicemi a dalším

drobnějším úpravám trati. V Kosově
Hoře a Štětkovicích bude z důvodu
uzavírky přejezdu zastávka náhradní dopravy dočasně umístěna na autobusové zastávce „Kosova Hora“.
Také ve Štětkovicích budou autobusy zastavovat mimořádně před staniční budovou. Autobusy náhradní
dopravy zastaví mimořádně také
v Křešicích.
-jš-

T I PY A R A DY P R O VA Š I Z A H R A D U ( 1 )

Místo kněze zahradníkem
V čase přelomu léta a podzimu vám přinášíme miniseriál tipů a rad pro vaši
zahradu. Odborníkem,
kterého jsme oslovili, je
zahradní projektant a majitel zahradnické ﬁrmy Stanislav Král. Dnes vám ho
představíme.
Tento mladý muž žije
se svou rodinou ve Vitíně u Počepic. Původně
chtěl být farářem. Ještě
čtvrt roku před podáním
přihlášek na střední školu
se připravoval na církevní
gymnázium. Zahradničinu
moc rád neměl, protože
jeho otec měl zahradnictví a Standovo dětství tedy
bylo protkané prací s motykou, hráběmi či lopatou.
„Pak najednou přišla paní
ze školy v Sedlčanech a položila na stůl letáček, který
mám dodnes doma. Lákal
na studium zahradní architektury. A já jsem najednou
zjistil, že existuje něco jiného, než jen šílená motyka,“
vzpomíná. Rodiče z toho
ale nadšeni nebyli, i psycholog řekl, že je to škoda.
Na druhou stranu ocenil,
že Standa ví, co chce. I tak
musel pro své rozhodnutí půl dne stávkovat. Zavřel se doma v koupelně
na protest proti gymnáziu.
Večer už rodiče ke studiu
zahradničiny svolili.
V Sedlčanech strávil
svá učňovská léta. Hned
v prvním ročníku musel
se zklamáním vzít opět
do ruky motyku. Zároveň
ale poznával rostliny a jejich nároky. A postupy, jak
zakládat cesty nebo stavět
suché zídky. „Zahradničina je devatero řemesel,“
podotýká. A pochvaluje si
učňovské učebnice: „Tam

je všechno pěkně popsaný.
To už dneska nikde jinde
nenajdete.“ Udělal si i maturitu v Malešicích a zahradní a krajinnou tvorbu
na ČZU. Po civilní vojenské službě u sedlčanských

na 30 párů šikovných rukou. „Přes prázdniny přibývají brigádníci, kteří se
ke mně vrací, což jsem
rád. Ale vždycky říkám, že
jsme banda magorů. Tuhle práci totiž může dělat

Stanislav Král

technických služeb šel
rovnou podnikat. Převzal
malé zahradnictví po svém
otci a navázal na jeho práci i kontakty. Společně má
tak jejich podnikání již
27letou tradici.
Začínal v roce 2004 sám,
pomáhala mu manželka.
První roky byly těžké,
klientů nebylo ještě tolik
a pracoval třeba jen tři
dny v týdnu. Časem se ale
klientela rozrostla tak, že
na zahradnictví již nezbyl
čas. V Praze má od roku
2010 pobočku, úzce spolupracuje se zahradníkem
Vilémem Mrázkem a tak
součet lidí ve ﬁrmě činí

jen zahradnický nadšenec
nebo magor. Mám naprosto
skvělou partu lidí, z nichž
spousta je různých profesí.
Předáci jsou zahradníci, ale
jinak mám i zedníka, zámečníka, zemědělce nebo
truhláře,“ říká se spokojeným úsměvem. Od zahradničení dělá všechno
– od pěstování rostlin přes
zakládání a údržbu zahrad
po péči o vzrostlé stromy.
Velké zakázky dělá raději
přes léto, když má brigádníky. Lidé se při realizacích
a údržbách střídají na různých pracích, aby jim to
vyhovovalo a práce pro ně
nebyla jednotvárná. Co mu

chybí, je čas na administrativu. „Když byla manželka
na mateřské dovolené, tak
mi v tomto velmi pomáhala. Teď má svou práci, ale
chybí mi teď v kanceláři
zkušený profík, asistentka,
které bych mohl zavolat
a požádat ji třeba o vyřízení mailu,“ posteskl si.
Jeho láskou je recyklace
a používání zdánlivě nepotřebných věcí do zahradní
kompozice. Pro vodní plochu použije třeba i starou
hliněnou nádobu. Chodníčky na zahradách rád
vytváří z toho, co se jinde
nehodilo, třeba ze starých
cihel. To samé doporučuje
všem: „Trvá to dlouho, člověk si musí vyhrát, ale výsledek stojí za to.“
Práce má tradičně nejvíc na jaře. „Ale je to škoda. Na podzim je mnohem
více rostlinného sortimentu.
Ale já ty lidi chápu. Všichni
jsou po zimě unavení šedí.
Chtějí vidět zeleno, uklizeno a tahají očima ze země
kdejakou rostlinu. Ale nejideálnější dobou na výsadbu je podzim. Nejen, že je
nejvíc sortimentu, ale rostliny po výsadbě na podzim
lépe prokoření a zima je vydatně zaleje. Je to čas na vý-

sadbu cibulovin a tak jsou
výsadby kompletní. Zkrátka
když vysadím na podzim,
na jaře už se o to nestarám.
Když vysadím na jaře, musíme se o to starat celé léto.
Díky kontejnerovaným rostlinám se dá sázet prakticky
celý rok, pokud není zmrzlá půda, ale pro mě je ideální září,“ přemítá.
Jeho sen je mít zase jednou své zahradnictví, kde
by se zaměřil především
na kvalitu a široký sortiment. Až se mu to podaří,
neduživé rostliny u něj nekoupíte. „Když si vybírám
do zahrad třeba strom, je
to jako si vybírat partnerku
na celý život. Chci jen krásného a zdravého jedince,
který bude lidem společníkem na několik generací,“
vysvětluje. Je podle něj
lepší se při koupi rostlin zaměřit raději na pořízení třeba jen několika kvalitních
rostlin za vyšší cenu, než
většího množství levných
a neduživých. „Nakonec
ušetříte. Nebude třeba přílišné péče, protože kvalitní sazenice je odolnější a rychleji zaroste,“ vzkazuje všem
zahrádkářům.
Olga Trachtová
Hadáčková

Správný sport pro vaše dítě

Zimní stadion Sedlčany
NÁBOR DĚTÍ OD 4 DO 8 LET
v úterý 18. září od 16 hodin
KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE DÁREK
Nabízíme: 3x týdně trénink, zapůjčení
kompletní hokejové výstroje, hokejku, brusle,
šatnu a své místo, kvalitní trenérské vedení

Info: 603 535 997
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Vítáme nový školní rok s tříděným odpadem
SEDLČANY Na náměstí T. G.

Masaryka bude ve čtvrtek
13. září živo. V době od 9
do 16 hodin se zde uskuteční celodenní program s názvem Vítáme nový školní

rok s tříděným odpadem,
který připravilo město Sedlčany ve spolupráci se Sedlčanskými technickými službami a ﬁrmami Eko-kom
a Elektrowin. Dopoledne je

V sobotu 15. září uplyne páté výročí,
kdy bez slůvka rozloučení navždy
odešla dcera, manželka, sestra a teta,
paní

Jitka Pincová
z Kosovy Hory.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

vyhrazené pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně
základních škol, odpoledne
pro veřejnost. Individuálně mohou lidé přicházet
po celý den.
Firmy EKO-KOM a Elektrowin přivezou spoustu
lákadel pro děti. Mimo zábavně výukových programů, kvízů, soutěží a her zde
budou nafukovací atrakce
různých tvarů, motokáry,
koloběžky a další zábavné
prvky jako maxi puzzle,

maxi domino, střelba z Nerf
zbraní nebo třeba kuželky.
V další části náměstí
vystaví Sedlčanské technické služby techniku pro
svoz tříděných odpadů.
Děti si tak budou moci doslova osahat popelářské
auto, malé kontejnerové
auto, které vysypává zvony
na tříděný odpad, nebo třínápravový náklaďák, který
odváží odpad z překládací
stanice na třídicí linky.
Aktivity dětí a soutě-

že bude v rámci atrakcí
od Eko-komu (případně
upravte dle Vás-nebude
komentovat ani Elektrowin
ani STS) koordinovat moderátor.
Celá akce je pro občany zdarma jen díky tomu,
jakých výsledků dosahují
Sedlčany a obce z regionu
v systému nakládání s odpady, především s tříděným odpadem a zpětným
odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
-red-

Otcův odkaz se snažím naplňovat svou činností už více
než padesát let, říká Ruda Bartoš
Poslední říjnový
den letošního roku bude
pro Povltavský sportovní klub DA-BA příležitostí
k oslavě čtyřiceti let jeho
působení ve středním Povltaví. Při této příležitosti
jsem se rozhodla vyzpovídat jednoho z jeho představitelů Rudolfa Bartoše,
který historii tohoto tělovýchovného spolku prožíval
od jeho prvních okamžiků.
Při přípravě našeho
povídání mě překvapila
zmínka, že historie Povltavského sportovního
klubu DA-BA sahá až
do počátku šedesátých let
minulého století…
Je to skutečně tak. Dějiny klubu se začínají psát 1.
června roku 1961, kdy můj
otec, mimochodem jeden
z nejlepších československých boxerů přelomu 40.
a 50 let, byl iniciátorem
a hlavním organizátorem
Olympiády žáků kročehlavských škol, která se uskutečnila na kladenském Sletišti.
Tato akce se stala základem
nikdy nepřerušené tradice
našich sportovních aktivit
určených dětem ze základních škol. Ty jsou dnes
v regionu působnosti PVSK
DA-BA známy jako projekt
Kdo si hraje, ten nezlobí!
S počátkem školního roku

REGION

2018/2019 vstoupíme již
do jeho 59. ročníku, v němž
se po několikaleté přestávce do jeho programu (vedle dopoledních akcí pro ZŠ
a MŠ) vracejí také odpolední závody pro děti a mládež
do patnácti let.
Jak se vaše aktivity dostaly z Kladna do Sedlčan?
Po otcově těžkém úrazu v dolech v roce 1966
jej v roli šéfa organizačního týmu nahradila moje
matka, od níž jsem – ještě
jako středoškolák – převzal
štafetu na konci šedesátých
let já. Se mnou pak aktivity pro školní děti putovaly
přes Brandýs nad Labem,
kde jsem studoval pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy a Dobronín u Jihlavy, kde jsem absolvoval vojenskou službu, do Klučenic. Tam jsem právě před
těmi zmíněnými čtyřiceti
lety začal učit na základní
škole a stal se vedoucím
pionýrského sportovního
oddílu, který je vlastně prvním z předchůdců našeho
současného klubu. Tím
dalším byl mládežnický
fotbalový tým TJ JZD Orlík
Klučenice a po mém přestěhování do Sedlčan jsem stál
u vzniku oddílu cyklistiky
TJ Start KDS Sedlčany. Ten
se v srpnu 1990 ze svazku

JUNÁK – český skaut, středisko ÚSVIT
Votice a Vrchotovy Janovice tímto velice
děkuje panu Skálovi ze Zemědělské
společnosti Sedlčany za zajištění pitné
vody pro naše tábořiště na Štílečku.

tělovýchovné jednoty osamostatnil a od té doby také
nese ve svém názvu zkratku DA-BA.
Ta zkratka vznikla,
tuším, z prvních písmen
dvou jmen...
Nikoliv! Na našich cyklistických dresech si můžete
přečíst nápis ruDA-BArtoš.
Jde tedy o část mého křestního jména a příjmení,
které je totožné se jménem
mého otce, jehož odkaz se
snažím naplňovat svou činností již více než polovinu
století. V posledním čtvrtstoletí pak totéž činí také
mé děti, syn Petr a dcera
Miroslava Zapletalová.
Současná podoba vašich akcí pro školy je jistě
odlišná od té, kterou již
před skoro šedesáti léty
vytvořil váš otec.
Ten základní rozdíl plyne, vedle pochopitelných
historických odlišností,
z toho, že mí rodiče organizovali akce ve městě
s mnoha velkými školami,
zatímco my preferujeme
malé venkovské školy.
Do ﬁnále konaného v rámci Mezinárodního dne dětí
vysílaly kladenské školy
své reprezentanty v několika atletických disciplínách
či některých kolektivních
hrách, my máme v současnosti dlouhodobý projekt určený všem dětem.
Na podzim a na jaře připravujeme pro předškolní
děti a žáky 1. stupně ZŠ
závody cyklistické, v zimě
jsou to různé dovednostní

soutěže – třeba běh s obručemi, míči, přes překážky...
– v tělocvičnách, v některých školkách pak přímo
v jejich budovách. Každé
z dětí je s námi v kontaktu
dvakrát za rok, a to zpravidla od tří do deseti let, tedy
celkem osm roků. V letošním školním roce na nás
čekají žáci 1. stupně v základních školách v Chlumu,
Jesenici, Kamýku, Kosově
Hoře, Krásné Hoře a ve Vrchotových Janovicích.
Na stejných místech a také
v Prosenické Lhotě a Korkyni připravujeme akce pro
děti ze školek. V Kamýku,
Přestavlkách, Sedlčanech
a Voticích zapojujeme
do sportu také děti ve školách či třídách se speciálním výchovně-vzdělávacím
programem. Naše aktivity
pro školy organizujeme
naprosto zdarma. Přitom
každé z dětí, které se jich
zúčastní, dostane sladkou
odměnu a malý dárek, jímž
jsou originální omalovánky,
pexesa či vystřihovánky
z dílny našeho klubu.
Zmínil jste, že od letošního podzimu se do programu aktivit týmu DABA vracejí odpolední
závody. Kdy a kde se jich
budou moci děti a mládež
zúčastnit?
Určitě víme, že cyklistické závody pro děti od těch
nejmenších až třeba po patnáctileté se uskuteční
ve středu 12. září od 16
hodin v Sedlčanech na Mrskošovně a druhé podzim-

ní klání, tentokrát běžecké,
bude 10. října na stadionu
Taverny. Rádi bychom zorganizovali cyklistické závody také v Nedrahovicích,
o nichž už jednáme. Naše
myšlenky se rovněž dotkly
Jesenice, Kosovy Hory
a Chlumu. V těchto případech však již narážíme
na nedostatek vhodných
podzimních termínů. Jarní
nabídka už bude, pokud
jde o počet akcí i místa konání, mnohem pestřejší.
Aktivity pro děti a mládež však jistě nejsou jedinou náplní činnosti vašeho klubu.
To je pravda. Již mnoho
let pořádáme v zimě akce
běžecké, od března do října
pak jde o aktivity cyklistické. Kromě výkonnostního
sportu se také věnujeme
turistice, a to pěší i na kole.
Všechny naše aktivity jsou
přístupné také sportovcům handicapovaným, pro
něž mimo jiné pořádáme
již několik let jednu z akcí
Českého poháru v terénní
cyklistice – HANDIcup. Paletu naší činnosti doplňuje
ještě aktivita sportovního
týmu či kroužků pro mládež ve spolupráci s několika mateřskými školami
na Sedlčansku. V posledních dnech se objevila
možnost otevření našich
soutěžních i nesoutěžních
aktivit pro koloběžkáře,
ovšem jasněji ohledně této
aktivity budeme mít až během podzimu.
Petra Hochová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Květa Horváthová tančí
v Sedlčanech s mikrofonem
v ruce již padesát čtyři let
SEDLČANY V pátek začaly

v Kulturním domě Josefa
Suka nové taneční kurzy svou první lekcí. Její
náplní byl základní krok
tanců blues, waltz, polka
a mazurka.
Již během zápisu v pondělí 21. května bylo jasné,
že o večerní kurzy je větší
zájem. Do odpoledních se
nakonec přihlásilo 25 dívek a 20 chlapců, do večerních 33 dívek a 32 chlapců.
Oba kurzy mají tři prodloužené lekce a závěrečný
věneček. Odpolední vždy
v pátek, večerní v sobotu.
Květa
Horváthová,
která v Sedlčanech vyu-

kám. Při kurzech jí pomáhají Luboš Procházka, Jana
Ringesová a Jiří Švarc.
O hudební doprovod se
jako v předchozích letech
stará Petr Hochmaul.
Pokud se nechtějí netančící rodiče budoucích
mladých tanečníků nechat
zahanbit, mohou zároveň
se svými dětmi navštěvovat
taneční pro dospělé. Ty pořádají Jana Ringesová s Jiřím Švarcem v Nechvalicích
po deset nedělí od 7. října.
Základní kurz bude od 18
hodin, od 20 hodin bude
kurz pro pokročilé. Ten navazuje na taneční kurzy pořádané v uplynulých dvou
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Pivní slavnost na Vysokém Chlumci
byla letos trochu démonická
VYSOKÝ CHLUMEC To, že se

více než dvouapůltisícová
návštěvnická kapacita pivní

už jsem byl letos bez nervů,“
pochvaloval si výrobní ředitel. Přípravy ale tentokrát

Letos byl už šedesátý první
ročník a náš polotmavý speciál Démon obhájil své ví-

Jednou ze soutěžních disciplín bylo, co nejdéle udržet sud piva v natažené paži.

slavnosti naplní do posledního místa, tušil místní sládek
a výrobní ředitel v jedné osobě Vít Zrůbek již před šestou
hodinou podvečerní. „Tolik
lístků v předprodeji jsme ještě nikdy předtím neprodali,“
prozradil v zákulisí.
Však také není divu.
Kromě oblíbených exkurzí
po pivovaru byly taháky
programu například kapely
Wohnout a Harlej. Během
odpoledne a večera se představili také Jakub Ondra,
Seventh Passion, This nebo
nestárnoucí Janek Ledecký.
„Organizace probíhala
naprosto hladce. S pořadatelskou agenturou spolupracujeme už potřetí, už se známe,
víme, co od sebe očekávat.
Bezmezně jim věřím. Takže

trochu zkomplikovalo horké
léto... „Vždycky chystáme zázemí slavnosti v pátek a v sobotu dopoledne, ale letošní
sezóna pokračuje od května
bez přestávky. Na to nejsme
zvyklí. V pátek jsme tedy
za plného provozu pivovaru
stavěli stage, stany... V minulých letech jsme si vždycky
výrobu uzpůsobili tak, aby
pátek byl v klidu. Tentokrát
to bylo náročnější,“ přiznal
Vít Zrůbek.
Po půl šesté jej lidé mohli vidět a slyšet i na pódiu.
Přišel přivítat návštěvníky
a představit jim úspěch, který si připsal jejich Démon:
„Chtěl bych vás seznámit
s výsledky Žatecké dočesné.
To je degustační soutěž, která se pořádá v každém roce.

tězství z minulého roku. Tím
dovršil vlastně zlatý hattrick,
když získal také zlatou medaili v Pivu České republiky,
které se konalo v červnu,
a na Zlaté pivní pečeti, která
se konala v lednu.“ Za tímto
úspěchem stojí práce zaměstnanců pivovaru, což
ocenil nejen Vít Zrůbek, ale
i obchodní ředitel Silvestr
Schwarz, který popřál návštěvníkům, aby si onen
„démonický“ večer užili.
A že byl Démon hlavním
hrdinou, bylo patrné na každém kroku. Jeho nová graﬁka zdobila nejen pódium,
ale také trička mnohých
návštěvníků. Právě o ně se
také bojovalo v několika soutěžích, které měly – jak jinak
– pivní tematiku.
-oth-

V pátek 7. září vykročili prvně tanečníci na parket.

čuje mladé tanečníky již
od roku 1964, rozdává kromě úsměvů a tanečních
kroků také společenské
rady: „Dáma nikdy nespěchá. Oni nemusí vědět, že
o ně tak moc stojíte. Musíte
trochu dělat drahoty,“ radila s úsměvem mladým dív-

letech v Petrovicích. Kapacita patnácti až dvaceti párů
na kurz je zatím naplněna
pouze z jedné čtvrtiny. Podrobnější informace můžete
najít třeba v letáku na stránkách obce Nechvalice.
Olga Trachtová
Hadáčková

Žáci 5. až 9. ročníku Základní a Mateřské školy Jesenice navštívili ve čtvrtek 6. září zámek v Lánech.
Po příjezdu míjeli obory a zastavili se u Muzea T. G. Masaryka, kam měly v tento den školy vstup zdarma.
Základní data jim sdělil historik umění Jaroslav Sojka a pak už se vydali do zámku, kde jsou k vidění původní dřevěné schody, mramorové sloupy a krb, což nechal postavit v barokním stylu šlechtický
rod Fürstenberků. Prezidenti zde sídlí od roku 1921. Po prohlídce zámku děti v zahradě viděly krásně
opravený litinový skleník, upravený architektem Josipem Plečnikem. Francouzská květinová zahrada
v těsné blízkosti zámku plynule přechází v lesopark v anglickém stylu. Přes lesopark pak vedla cesta
k zastávce autobusů. Drahuše Částková, foto: archiv školy

KALENDÁŘ

12 strana
KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – tenisové
kurty
15. 9. Country sobota
zahrají kapely Máte čas,
Sedband a Vocals Menda
band; 17:30
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
15. 9. Pouťová zábava
20:00
 Sedlčany – kult. dům
20. 9. Eva Urbanová
koncert vážné hudby
v podání operní pěvkyně
Evy Urbanové v doprovodu
Moravského klavírního
tria; 19:30
 Jistebnice – u tenisových kurtů
22. 9. Fantom
taneční zábava; 19:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
23. 9. Švestka – jevištní
sklerotikon
divadelní spolek Zvonokaplička uvádí hru Járy
Cimrmana; 18:00
26. 9. Holky na tahu
travesti show skupin Techtle
Mechtle a Kočky; 19:30

KINO
 Sedlčany
14. 9. Kluci z hor
česká komedie, drama;
20:00
15. 9. Skoro sestry
francouzská komedie;
20:00
21. 9. Teambuilding
česká komedie; 20:00
22. 9. Tvář vody
fantasy, drama; 20:00
23. 9. Pat a Mat znovu
v akci
loutková animace; 15:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Svět z kostek
modely reálných i ﬁktivních budov, vozidel ap.;
do 14. září
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou;
vernisáž 20. 9. v 18:00,
výstava potrvá do 25. 11.
 Sedlčany – knihovna
Radostvoření
výstava kreseb Stanislava
Juhaňáka; výstava potrvá
do 3. 10.
 Sedlčany – kult. dům
Divadelní plakáty proti
proudu času
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; výstava potrvá
do 6. 10.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího
umělce Ladislava Krecha;
výstava potrvá do 28. 10.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – Káva svět
12. 9. Pálí! nás to v Kávě
taky
přednáška o popáleninách
v prodejně Káva svět; 17:30

 Sedlec-Prčice
14. 9. Labyrint: Vražedná
léčba
akční sci-ﬁ; 20:00
21. 9. Králíček Petr
rodinný animovaný ﬁlm;
16:00, 20:00

SPORT
 Sedlčany – areál Mrskošovna
12. 9. Cyklistický závod
pro děti do 15 let
dětská trofej DA-BA; 15:45
 Sedlčany – zimní stadion
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
Křepenice; 20:25
15. 9. Pohárový zápas
HC Hrádek – Domino; 12:00
AHC Nový Knín – HC Votice; 14:00
16., 23. 9. Veřejné bruslení
14:00–16:00
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
19. 9. Pohárový zápas
Bubák Chlum – AHC Nový
Knín; 18:30
Stará garda Štětkovice –
Obecnice Slavoj; 20:25
21. 9. Pohárový zápas
Draci – HC Miličín; 18:30
HC Kňovice – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
22. 9. Pohárový zápas
DSK Daleké Dušníky – AHC
Nový Knín; 10:15
HC Votice – Huroni Vršovice; 12:15
Bubák Chlum – HC Olbramovice; 14:15
HC Kačeři Příčovy – Žabáci
Solopysky; 16:15
Čerti Křepenice – Slavoj
Obecnice; 18:15
River Boys Zvírotice – Genemusic; 20:15
23. 9. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Rybníkáři; 16:30
HC Miličín – HC Kňovice;
18:25
Domino – Draci; 20:20
24. 9. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Hrádek; 18:30
Medvědi Sedlčany – Rumola; 20:25
26. 9. Pohárový zápas
Tučňáci Kosova Hora –
Novit Neveklov; 18:30
Huroni Vršovice – DSK
Daleké Dušníky; 20:25
 Sedlčany – kotlina
15. 9. Rallycross cup
 Sedlčany – tenisové
kurty
15. 9. Zakončení cyklistické sezóny
2 trasy – pohodová a kondiční, start 13:00–14:30
 Jesenice – park u hasičárny
15. 9. Mezi stromy
5. ročník dětské hasičské
soutěže; 13:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
15. 9. Fotbálek aneb Loučení s létem
již 14. netradiční setkání
čtenářů a spisovatelů, soutěž a autogramiáda; 13:00
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Sokol Čížová; 16:30
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK

www.sedlcansky-kraj.cz

Slavia Jesenice; 16:30
 Kosova Hora – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Pičín; 16:30
 Petrovice – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Sokol
Kytín; 16:30
 Klučenice – hřiště
15. 9. Fotbalové utkání
SK Klučenice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 16:30
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Dublovice B; 16:30
 Počepice – hřiště
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B; 16:30
 Jesenice – hřiště
16. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Borotice; 16:30
 Sedlčany – hřiště Taverny
22. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Rosovice; 16:30
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
22. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Počepice;
16:30
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou B – TJ Vltavan
Hřiměždice B; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Petrovice B; 16:30
 Vys. Chlumec – hřiště
22. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Klučenice; 16:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
12., 19. 9. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
24. 9. Ptáci odlétají na jih

výtvarná dílna pro menší
děti a jejich rodiče; 10:00
 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
 Sedlčany – hvězdárna
14., 21. 9. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou –
Vrškamýk
15. 9. Vrškamýcká pivosláva
4. ročník pivních slavností,
vystoupí Basketles, Wocaties band, Alkehol revival
a další; 13:00
 Krásná Hora nad Vlt.
16. 9. Pouť
 Sedlčany – hřiště Na Potůčku
16. 9. Putování za pohádkou
procházka plná soutěží
a her pro děti do 9 let, pořádá Velká kobra Sedlčany;
14:00

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;
11:00–17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00

SPORT

www.sedlcansky-kraj.cz
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Osm branek a penaltový rozstřel? Ano! To vše
nabídl duel mezi Tachovem a Sedlčany
FK Tachov – TJ
Tatran Sedlčany
4:4 (3:3),
na penalty 4:5
TACHOV V sobotu 8. září

zajížděl Tatran v 5. kole
fotbalové divize A k nováčkovi soutěže do Tachova
a ke všemu bez několika
hráčů základní sestavy. Chyběl Lukáš Brotánek, Pavel
Lípa, Milan Krůta, Michael
Dvořák a Václav Lípa.

po rychlém útočném přechodu Tachova opět Tomáš
Habart a jako v prvním případě se nemýlil – 2:1. Tatran
ale nelenil a okamžitě vyrovnal. Prudký míč po centru
z pravé strany od Michala
Kdolského si srazil Martin
Knakal při snaze odvrátit ho
do bezpečí do vlastní brány
– 2:2. Tachov bavil diváky
rychlou kombinační hrou,

vyrovnat z přímého kopu
parádní umístěnou střelou
pod břevno Milan Braun.
Brankář Glogar neměl šanci
na zákrok.

Přetahovaná až
do úplného konce
Ve druhém poločase oba
týmy v ofenzivní smršti nepolevily. Ve 47. minutě překonal
brankáře Valeše Tomáš Senft,

Poločasový
výsledek jako
z hokeje
Přes dvě hodiny dlouhá
cesta a kádr doplněný o mladou krev. V základu nastoupili kluci jako David Čejda,
Lukáš Matoušek, David Krůta a na lavičce Matěj Bláha
nebo Jan Špaček. Trenér
Ladislav Šach nasadil dravé
mládí, které předvedlo spolu
se zkušenými matadory nevšední podívanou. Pár vteřin
sotva uběhlo a 200 diváků
mohl hned zmrazit Tomáš
Senft, nezamířil však přesně.
Ve 3. minutě reﬂexivně vyškrábl umístěnou hlavičku
Lukáše Čížka brankář Tomáš Glogar. Po čtvrthodině
hry se dostal balon k Lukáši
Matouškovi, a ten se ocitl
před brankářem Ondřejem
Valešem a nekompromisně ho prostřelil – 0:1! Jenže
za pár vteřin bylo srovnáno.
Tomáš Habart skákavou střelou k tyči překonal brankáře
Tomáše Glogara – 1:1. Ve 21.
minutě dostal čas vystřelit

David Krůta (číslo 16) posílá míč za záda brankáře Valeše – 2:3.

po jedné takové akci nebezpečně hlavičkoval Lukáš Čížek. Ve 35. minutě vyhodil
Glogar z ruky dlouhý balon
až na půlicí čáru, kde si ho
převzal rychlonohý Luboš
Soldát, který udělal pár temp
a vystřelil. Brankář Ondřej
Valeš se proti jeho umístěné ráně, která zamířila kousek vedle tyče, jen ohlédl.
Ve 38. minutě se dostal Tatran do vedení. Po rychlém
přechodu do útoku a krásné
souhře uviděl na pravé straně Martin Hájek nabíhajícího
Davida Krůtu a ten, podobně jako Lukáš Matoušek,
překonal brankáře Valeše –
2:3! A že by byl střeleckým
hodům konec? Kdepak,
to hlavní mělo ještě přijít.
Do přestávky totiž ještě stihl

radost mu však zhatil odmávaný ofsajd. O dvě minuty
později nacentroval Michal
Kdolský do vápna balon,
který si Lukáš Tušl po souboji s Davidem Čejdou srazil
na vlastní břevno. V 58. minutě se snesl prodloužený
míč z hlavičky domácího
útočníka až na zadní tyč, kde
ho nikým nehlídaný David
Kůžel dopravil ve skluzu až
do sítě – 4:3. V 65. a 68. minutě
výbornými zákroky Tomáš
Glogar proti Janu Matasovi
a Jakubovi Blažkovi udržel
naděje na bodový zisk hostujícího týmu. Dominik Němec
svedl spoustu „drsných“
soubojů s domácími hráči
a překvapivě některé z nich
rozhodčí Vladimír Melničuk
nechal bez povšimnutí. Stej-

ně se zachoval i při zákroku
na Luboše Soldáta v pokutovém území, místo odpískané
penalty dostal Luboš žlutou
kartu za protesty. V 83. minutě vyhrál souboj o balon
Martin Hájek a probojoval se
až ke střele, brankář Valeš byl
připraven a byl z toho roh.
Michal Kdolský z něj pak poslal centr do vápna, kde číhal
duchapřítomně Jan Špaček
a vypálil. Teč Petra Knakala,
který si dal v utkání druhou
vlastní branku, nasměrovala
balon až do sítě – 4:4! Ještě
před koncem zápasu překazil domácím divákům radost
z vedoucí branky odmávaný
ofsajd a míč z hlavičky Jana
Matase letěl jen kousek nad
břevno.
Utkání tedy rozhodovaly
pokutové kopy. Za Tachov se
postavil do branky brankář
Dan Houdek, který vystřídal
minutu před koncem kolegu
Valeše. Tomáš Senft, Michal
Kdolský, David Krůta, Honza Vystyd a David Čejda, ti
všichni své pokusy proměnili. Luboš Soldát sice svůj pokus nedal, ale domácí hráč
nastřelil břevno a druhého
vychytal brankář Glogar. Dva
výborné body proti houževnatému soupeři z jeho horké
půdy si tak s sebou odvezli
hosté do Sedlčan.
Tatran je po pátém kole
v tabulce na třetím místě s 11
body a skóre 12:8. Další utkání se hraje doma proti Čížové
v neděli 16. září od 16.30.

Ohlasy k utkání
Ladislav Šach, Tatran:

„Dnes zápas vydřený, kluci si to vítězství na penalty
zasloužili. Zápas odmakali
a odjezdili. Scházeli nám
dnes čtyři lidi ze základu.
Kluci, kteří dnes nastoupili,
odvedli nadstandardní výkon. Výsledek 4:4 vypadá
sice divoce, ale všechny
branky padaly po hezkých
akcích. Domácí tým byl jednoznačně fotbalovější, jejich
herní převaha byla vidět.
My jsme to odbránili dobře
a ještě ve ﬁnále nás podržel
brankář Tomáš Glogar, který
chytil čistou gólovku, za stavu 5:3 už bychom se z toho
asi nezvedli. Penalty jsou loterie, kluci je ale kopat umí,
a to ve ﬁnále rozhodlo. Klobouk dolů před nimi, protože v té sestavě, v jaké se
sem jelo, to zvládli naprosto
excelentně.“
Jan Matas, FK: „Hodnotí
se mi to těžko, prohráli jsme
doma na penalty. Doma
musíme body získávat a ne
rozdávat, jednoznačně ztráta. Začátek byl od nás dobrý,
šance jsme měli, ale nedali
je. Dostali jsme prvního góla
a se štěstím to otočili na 2:1.
Do poločasu byl nakonec výsledek 3:3. Dostáváme prostě
laciné branky. A naopak se
na ně nadřeme. Dnes chytal
poprvé divizní utkání brankář Ondra Valeš, který je
u nás z Viktorky.“
Sestava: Glogar – Kdolský, D. Čejda, Vystyd, Hájek,
D. Krůta, K. Kvěch (82. M. Sirotek), L. Matoušek (80. Špaček), Soldát, Senft, Němec
David Štverák

Mantinely už znovu duní a opět padá spoustu gólů
SEDLČANY Sérií čtyř utkání

skupiny A v sobotu 8. září
na zimním stadionu odstartoval nový ročník hokejového dlouhodobého pohárového turnaje. Ani v jednom
ze zápasů sice nedošlo
k většímu překvapení, zato
ale padlo třicet gólů.
Žabáci ze Solopysk
dokázali vzdorovat hokejistům ze Zvírotic jednu
třetinu, ale s přibývajícím
časem se favorit prosazoval
stále více a v třetině posled-

ní nasázel svému soupeři
čtyři branky. Mnohem více
se zapotili příčovští Kačeři,
kteří ale v duelu s Vršovicemi nakonec uhájili těsné
vítězství. Hned první hrací
den se uvedl votický „šutér“ Jan Vasilev, který zřejmě i ve čtrnáctém ročníku
soutěže bude vážným aspirantem na titul Nejlepší střelec. Vasilev konto gólmana
Dalekých Dušníků zatížil
čtyřmi brankami.
Výsledky: Zvírotice –

Solopysky 7:0, Křepenice
– Olbramovice 6:3, Příčovy
– Vršovice 4:3, Votice – Daleké Dušníky 5:2.
Nejenom samotní hokejisté, ale i hokejoví příznivci jistě vědí, že v nové
sezóně došlo k některým
změnám v pravidlech.
Mimo jiné brankář nesmí
zalehnout puk mimo brankoviště a hráči nesmí být
vidět chrániče zpod dresu. Další změny se týkají
střídání po zakázaném

uvolnění, provádění trestného střílení a pozdního
dohrání. Platí to ale také
pro krajskou soutěž, kterou hrají hokejisté Tatranu,
a pro pohárový sedlčanský
turnaj? „Platí,“ říká předseda hokejového oddílu
TJ Tatran Sedlčany a člen
pohárové komise Miloš
Vančura. „Minulé pondělí
jsme měli schůzku pohárové komise v Sedlčanech
a v úterý jsem byl v Praze
na Strahově jako zástupce

hokejového Tatranu. Usneslo se, že změny budou platit
pro všechny úrovně hokejových soutěží. Nejdříve jsme
uvažovali, že by bylo možné pro hobby soutěž udělat
měsíční náběh, aby si týmy
zvykaly, ale pro rozhodčí
by to byla velká zátěž. Mnozí z nich pískají jeden den
pohárové utkání, druhý den
soutěž Českého svazu ledního hokeje a museli by se
pokaždé řídit jinými pravidly.“ David Myslikovjan
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Nohejbal je na Strojírnách stále populární Stolní tenisty A týmu
SEDLČANY O tom, že no-

hejbal je v podniku STROS
pořád hodně oblíbený, vypovídá turnaj trojic, který
se konal v sobotu 8. září
v Hájku. Jeho třetího ročníku
se zúčastnilo bezmála dvacet hráčů, reprezentujících
jednotlivá střediska továrny.
„Rovněž třetí ročník našeho turnaje pořádaly stejně
jako v předchozích dvou letech odbory podniku, které
také zajistily ceny v podobě

pohárů, šampusu a medailí
pro všechny týmy na stupních vítězů,“ uvedl hlavní
pořadatel Antonín Tesař.
„Turnaje se zúčastnilo šest
týmů, které se utkaly systémem každé s každým.“
Po dramatických soubojích zvítězilo mužstvo pod
názvem Elektro ve složení
Roman Čiko, Filip Fried a Jaroslav Šembera. Na druhém
místě skončil tým Montáže
výtahu, který reprezento-

vali Antonín Tesař, Luboš
Kymla a Jiří Jezbera . Bronz
vybojovala Příprava v sestavě Milan Kunc, Jaroslav
Vyhnal a Jaromír Štemberk.
„Nejstarším účastníkem našeho nohejbalového zápolení byl Milan Kunc, jemuž je
padesát sedm let. Turnaj se
konal za příznivého počasí
a myslím si, že všichni účastníci si užili příjemný sportovní den,“ připomněl Antonín
Tesař. David Myslikovjan

Memoriál Bóži Karlíka na Častoboři
přilákal letos rekordní počet závodníků
ČASTOBOŘ Tak jako vloni,

i letos se sjeli závodníci
rychlostní kanoistiky z různých míst České republiky
na Častoboř, kde se v sobotu 8. září konal již 21. ročník
Memoriálu Bóži Karlíka

a Bacunda cupu. Tyto závody každoročně pořádá
oddíl rychlostní kanoistiky
TJ Tatran Sedlčany a těší se
velké oblibě mezi závodníky, kteří si tento „pouťák“
nenechají ujít.
Letošní účast byla doslova rekordní, neboť druhou
zářijovou sobotu se sešlo
na břehu Vltavy přes 200
závodníků ze 16 oddílů. Počasí bylo takřka objednané
a pro závodění ideální – teplo, slunečno, voda prohřátá.
I netradiční disciplíny jako
Lachtan cup – pádlování rukama, Bacunda cup – kombinace kanoe a kajaku, a samozřejmě i závod pramic tak
končily nezřídka plánova-

nou i neplánovanou koupelí
v řece.
Tyto závody si nikdy nenechá ujít ani Tomáš Karlík,
syn Bóži Karlíka, který pravidelně přijíždí na Častoboř
s celou rodinou. Také letos

Nechyběl ani oblíbený závod
Lachtan cup a závod pramic,
který vyhrál tým sedlčanských kanoistů, jež tak potvrdili vítězství z loňského roku.
Protože počasí přálo, řada
oddílů na Častoboři zůstala

se zúčastnili v kompletním
složení, včetně pravnučky
Bóži Karlíka a mistryně světa
juniorů Soﬁe Kinclové.
Klasické závody se skládaly z dlouhých tratí na 2
a 5 kilometrů a krátkých tratí
na 200 metrů. Na stupních
vítězů se vystřídali závodníci
ze všech oddílů, kteří v klasických disciplínách kromě
medailí obdrželi i věcné
ceny. Pověstný kombinovaný závod Bacunda cup
vyhrál letos Martin Sobíšek
z Dukly Praha, který si odnesl i tradiční putovní pohár.

až do neděle. V sobotu večer se vodáci sešli v jídelně
na Tatranu a za zvuků kytary
Honzy Jandy povídali a zpívali až do ranních hodin.
Na organizaci letošního
ročníku se podílela celá řada
závodníků, jejich rodinných
příslušníků a kamarádů, bez
jejichž pomoci by se nemohl
závod uskutečnit.
Memoriál Bóži Karlíka je
sice za námi, ale zároveň tak
odstartoval letošní poslední
trojici podzimních závodů,
které sedlčanské kanoisty
ještě čekají…
-kř-

Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcně přispěli na pořízení cen pro vítěze, zejména
pak panu starostovi města Sedlčan a senátorovi Ing. Jiřímu Burianovi, Elektru Mašek
Kosova Hora, Biopekárně Zemanka, KDS Sedlčany a rodině Bóži Karlíka.

Tatranu čeká v nové sezóně
několik změn
SEDLČANY V minulé sezóně
skončili stolní tenisté Tatranu v druholigové skupině
A na šestém místě z dvanácti účastníků, což se dá jistě
považovat za úspěch. Tým
neměl záchranářské starosti, většinou se pohyboval
ve středu tabulky, a pokud
hlavně z důvodu absence
některého ze stabilních hráčů nabral ztrátu, v následujících kolech ji dokázal smazat. Nyní již klepe na dveře
nová sezóna, která se v několika směrech bude lišit od sezóny předchozí. Informace
nám podal vedoucí hráč Tatranu A Radovan Faktor.
V čem bude vaše sezóna
jiná oproti minulé?
Hlavně v tom, že naši skupinu druhé ligy už nebude
hrát dvanáct týmů, ale třináct. Hrát se bude v sobotu
a v neděli, jako se hrávalo,
ale každý tým jednou teď
na podzim a jednou na jaře
bude mít vloženo trojkolo.
My takto budeme celou soutěž zahajovat. Ve skupině
máme tři pražská mužstva
a budeme s nimi hrát v pátek
večer, v sobotu odpoledne
a v neděli dopoledne. Bude
se jednat o velký zápřah
a jsem zvědavý, jak jej budou
některé týmy zvládat, když
budou muset hráči po práci
přejíždět do Prahy. Hrací čas
je v pátek od osmnácti hodin a například týmy Chebu,
Domažlic nebo Mnichova
Hradiště to mají do hlavního
města daleko. Budou to mít
hodně náročné.
Proč bude ve vaší skupině více týmů než v předchozích letech?
V první lize bude hrát
dokonce čtrnáct mužstev,
protože se do extraligy z různých důvodů nepřihlásilo
několik týmů, které tam původně postoupily. Je to hlavně proto, že extraligu pořádá
někdo jiný než Česká asociace stolního tenisu. Pořádá
ji Asociace profesionálních
klubů, která má jiná, přísnější
pravidla. Musí je splnit každé
družstvo, které chce extraligu hrát. Myslím si, že je to
jedna z příčin, proč vítězné
týmy první ligy do extraligy

nejdou. Letos tak nastala situace, že v extralize je pouze
devět mužstev a všechno
se sune do nižších soutěží.
To také způsobilo druhou
významnou změnu, která
souvisí se sestupy na konci
sezóny. Z první ligy budou
automaticky padat čtyři poslední mužstva a z naší skupiny druhé ligy také čtyři. Vloni
jsme sice skončili šestí, což
jsme nečekali, ale pravdou je,
že všechny tři pražské týmy,
se kterými budeme zahajovat sezónu, ještě vloni hrály
první ligu. O to bude náš
vstup do soutěže těžší.
Složení kádru vašeho
týmu se už spoustu sezón
až na výjimky nemění.
Bude to platit i nadále?
Řekl bych, že to pro nás
bude ve stejné sestavě už
sedmnáctá sezóna s tím, že
třetím rokem máme na výpomoc Romana Kauckého.
Vloni sice odehrál nejméně
zápasů, ale je to člen týmu,
který vždycky dokáže někoho z nás zastoupit. Letos je
soutěž termínově nabitá, přibyly další zápasy, a také pro
nás bude sezóna časově náročná. Lékař Karel Pejša má
svoje služby a jednoduché
to nebude ani pro mě jako
učitele. Ve čtyřech lidech se
naše soutěž hrát nedá. B tým
Tatranu postoupil do prvního kraje, kluci mají chuť hrát,
chodí trénovat, a proto si myslím, že si u nás zahrají i členové béčka. Záleží na tom,
jak bude vypadat naše postavení v tabulce druhé ligy.
Připravovali jste se
na nový ročník soutěže
i o letní pauze?
Překvapivě ano. Zejména
se připravoval Jirka Kocura,
ale trénovat jsem chodil i já
s Karlem Pejšou. Řekl bych,
že jsme si přes léto zahráli
více než v jiných letech. Plánujeme i malé intenzivní soustředění, podobné jako jsme
měli v loňském roce. Máme
domluveno, že se v sokolovně prostřídají během
dvou dnů hráči A i B týmu.
Soustředění by mělo přinést
před novou sezónou větší
naši jistotu, a také pocit, že
jsme tomu něco dali. -dav-
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Fotbalové
víkendové výsledky
regionálních
družstev
5. kolo Divize A
FK Tachov – TJ Tatran
Sedlčany 4:5p (3:3)
Branky Sedlčan A: 15. L. Matoušek, 25. a 83. M. Knakal
(vlastní), 38. D. Krůta

5. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
SK Petrovice – TJ Kovohutě Podlesí 2:1p (1:1)
Branky Petrovic: 29. L. Kubíček

3. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina D
TJ Tatran Sedlčany B –
Sokol Zvole 0:1 (0:1)
SK Vyžlovka – TJ Sokol
Sedlec-Prčice 3:4p (0:1)
Branky Prčice: 5. (p), 47.
(p) a 68. T. Pištěk

3. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Trhové Dušníky 1:3
(1:2)
Branky Dublovic: 32. (p) D.
Pešta
TJ Tatran Sedlčany C –
SK Spartak Příbram B
2:1p (0:0)
Branky Sedlčan C: 86. J.
Lhota
SK Třebsko – TJ Sokol Kosova Hora 2:1 (1:0)
Branky Kosovky: 90. T. Nosek

3. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Krásná Hora 2:4 (1:4)
Branky: 45. P. Kubát, 56.
D. Kubát – 13. J. Krůta, 17.
P. Mašek, 41. M. Turek, 42.
M. Hubička
SK Obory – TJ Sokol Jesenice 3:1 (2:0)
Branky Jesenice: 87. M. Havel
TJ Sokol Počepice – SK
Petrovice B 1:0 (1:0)
Branky: 39. T. Bambas
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Vltavan Hříměždice 5:2 (4:2)

Branky: 7. D. Königsmark,
12. a 37. J. Kopřiva, 43. M.
Viskup, 50. D. Vaněček – 31.
D. Poslušný, 33. J. Kahoun
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Osečanská šlapka je už patnáctiletá
OSEČANY V dopoledních

hodinách v sobotu 8. září
byl na návsi odstartován
již patnáctý ročník lehce
orientační individuální
vyjížďky, určené rekreačním cyklistům různých
věkových kategorií, známé pod názvem Osečanská šlapka. Pořadatelé

té z Prahy, Příbrami, Dobříše, Benešova, Slaného,
Týnce nad Sázavou, Zdic,
Votic, Tochovic, Horoměřic, Uhříněvsi a Milešova.
Ještě než vyrazili na trasu,
měli možnost zalistovat
ve dvou vzpomínkových
knihách, plných dojmů
z akce, vzkazů a také foto-

3. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – SK
Klučenice 1:3 (1:1)
Branky: 13. V. Krůta – 8. (p)
P. Smrt, 69. T. Rosa, 86. O.
Neruda
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Vysoký Chlumec 3:1 (1:0)
Branky: 21. J. Novotný, 65.
D. Königsmark, 85. P. Mazour – 50. (p) R. Šťovíček
TJ Vltavan Hříměždice
B – TJ Sokol Dublovice B
2:6 (1:5)
Branky: 35. J. Baštář, 78.
D. Brzják – 20., 22., 40., 45.
a 80. D. Krůta, 44. J. Dvořák

Okresní přebor
3. kolo – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Slavoj Čerčany
4:3 (1:2)
Branky Janovic: 40. (p),
70. a 80. (p) P. Němec, 77.
P. Dvořák

Pohár OFS
Benešov 1. kolo
SK Votice B – TJ Sokol
Vrchotovy Janovice 4:2
(4:0)
Branky Janovic: 51. P. Szekér, 84. P. Němec

Okresní pohár
2. kolo
TJ Sokol Trhové Dušníky
– TJ Vltavan Hříměždice
0:2 (0:1)
Branky Hříměždic: 31. M.
Matějka, 54. D. Hájek
SK Třebsko – TJ Tatran
Sedlčany C 3:2 (2:1)
Branky Sedlčan C: 26. M.
Pecholt, 59. R. Šťovíček
David Štverák
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Vyjížďky se zúčastnil i Bike team Taverny Sedlčany ve složení
Tomáš Haník (zleva), Ondřej Holan, Jan Pejša, Josef Vovsík a Jaroslav Štemberk.

z občanského sdružení Fidibus tentokrát v Osečanech přivítali sto třináct
cyklistů. Osmdesát jedna
z nich se vydalo na delší,
dvaačtyřicetikilometrovou trať a třicet dva účastníků vyjížďky absolvovalo trasu poloviční.
Osečanská šlapka se
narodila 13. září roku 2003,
kdy se konal její zkušební
nultý ročník a snad jedině
v tomto roce se uskutečnila za deště. Od té doby její
věhlas zdaleka nejenom
z důvodu vždy příznivého
počasí stále stoupá, a tak
není divu, že v Osečanech
se rok co rok v první polovině září scházejí přátelé
a příznivci cyklistiky nejenom z regionu. Na start se
tentokrát postavili i cyklis-

graﬁí. Účastníci vyjížďky
na startu rovněž odpovídali na dotaz moderátora,
jehož zajímalo, co si představují pod názvem Osečanská šlapka. Ozývaly
se výkřiky, že je to super
závod, a také se ozvalo
jméno jeho ředitele Jiřího
Moulíka staršího. Ten se
teprve koncem pracovního týdne vrátil z Altaje,
a tak ho tentokrát, pokud
se týká organizování, zastoupil Jiří Moulík mladší, ale příští rok se už prý
všechno zase vrátí do starých kolejí.
Stalo se již dobrým
zvykem, že do terénu při
Osečanské šlapce vyrážejí nejenom celé rodiny,
ale také party kamarádů, věnující se cyklistice

už dlouhá léta. Oslovili
jsme proto jednu skupinu
z regionu a jednu, která
dorazila do Sedlčan z Horoměřic u Prahy. „Já jsem
na Osečanské šlapce už
nejméně podvanácté, ale
kromě jednoho našeho
člena, který už tady byl,
jsou tady všichni ostatní
poprvé,“ svěřil se jménem horoměřické party
Miroslav Pidrman. „Jinak
se ale společně účastníme
mnoha cyklistických akcí.
Jezdíme Author Cup, Bezděz a také Pražskou padesátku, která vede i přes
naši obec. Je to naše kultovní záležitost. Mně je šedesát pět let, zamlada jsem
závodil za Lokomotivu Žatec a v posledních pěti ročnících jsem v Osečanech
vyhrál v kategorii cyklistů
nad šedesát let. Svoji zdejší účast chci završit tak,
abych dojel.“ Jedním z regionálních týmů cyklistů,
která se vydala na delší
trasu, byl Bike team Taverny Sedlčany ve složení Tomáš Haník, Ondřej
Holan, Jan Pejša, Josef
Vovsík a Jaroslav Štemberk. „Pro všechny z našeho týmu je cyklistika velké
hobby a kromě Osečanské
šlapky se zúčastňujeme
i jiných šlapek,“ uvedl Tomáš Haník. „Máme hodně
výrazné dresy, takže jsme
docela populární. Zúčastňujeme se závodů o Krále Šumavy a pravidelně
jednou za rok jezdíme
na Moravu do Znojma,
Šatova a do Valtic. Závody
jsou spojené s návštěvou
vinných sklípků.“
David Myslikovjan

Sedlčanská kotlina zažila předposlední
letošní mistrovství v rallycrossu
SEDLČANY V závodním are-

álu sedlčanské kotliny se
v sobotu 8. září konal předposlední závod Mezinárodního mistrovství České republiky v rallycrossu.
Celkem 23 jezdců z Česka, Slovenska a Rakouska
si vyzkoušelo čtyři soutěžní divize. Roman Častoral
s vozem Opel Astra zvítězil v Divizi SuperTouringCar do 2000 ccm a získal

tak s předstihem a před
posledním závodem v Rakousku titul mistra ČR. Divizi Super 1600 ovládl Jan
Ratajský, National 1600 Vojtěch Kolomazník a Divizi
SuperTouringCar rakouský
jezdec Karl Shadenhofer.
V Sedlčanech se také
jel závod bugin započtený
do seriálu Mascom Cupu
v kartcrossu a historických automobilů – ČTHA,

kde závodilo 21 vozů,
rozdělených do dvou kategorií. Pavel Koutný se
Škodou 130 L zvítězil v kategorii historiků do 1600
ccm a nad 1600 ccm obsadil první příčku Karel
Faktor se Škodou Felicií.
Na start v kartcrossu bylo
zapsáno 16 závodníků
a nejrychlejší ze všech
byl Petr Doležal se svoji
hondou. David Štverák
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ZAMYŠLENÍ

SLOUPEK

Tak je tady zvykem

K zubnímu
lékaři rychle
a bez čekání?
Možná jedině
v Kyrgyzstánu

Ve třetině volebních obvodů do Senátu ČR vrcholí
předvolební kampaň a někde to je zase tak, jak je
tady zvykem. Základem
bohužel není, aby voliči
nacházeli přednosti kandidátů, ale aby se na soupeře
něco našlo, třeba i vymyslelo, co by mu uškodilo.
Například v Praze 4
byla před šesti roky zvolena za ČSSD velmi úspěšná
vědkyně prof. Eva Syková

(výzkum využití kmenových buněk), která ještě
za předsednictví AV ČR
prof. Jiřího Drahoše byla
ředitelkou příslušného výzkumného ústavu. A došlo k aféře nezákonného
jednání s pacienty (diagnóza ALS), od kterých se
žádalo asi 150 000 korun
za pokus s kmenovými
buňkami. Jiří Drahoš nemohl jinak, než Sykovou
z funkce prostě odvolat.

Žádal ji, aby rezignovala
sama, znal jinak dobře její
zásluhy. Ale kdyby dělal,
že se nic neděje, zadal by
vážný důvod k podezření
ze spoluúčasti.
Mandát prof. Sykové
nyní končí a chce být zvolena na dalších šest let, ovšem ČSSD již nemá zájem.
Navíc ve stejném obvodu
kandiduje do Senátu ČR
prof. Jiří Drahoš, nedávno
velmi úspěšný kandidát

na prezidenta ČR. Senátorka Syková tedy nejdříve našla náhradu pro
podporu v hnutí ANO a to
jí ve „svých“ novinách
MF DNES poskytuje prostor. A také podporu proti
prof. Drahošovi, zatím jen
pomluvou o podezřelém
financování jeho předvolební kampaně. Bohužel,
tak je to tady zvykem, tak
to u nás chodí.
Vladimír Roškot

GLOSA

První den školy pro vzpomínku
Ten přechod z domácí
péče, nebo z mateřské
školy do 1. třídy základní
školy, pro mnoho dětí, ale
i rodičů a prarodičů taková milá, v životě jedinečná událost. Většina škol
s obratnými elementaristy (asi stoprocentně ženami, v mém dětství zlatý
člověk Alois Žlutický),
má připravený program,
aby už každé dítě mělo
možnost něco předvést.
Spolupracují i žáci 9. tříd.
Obvykle také promluví ředitel školy, a někdy
starosta nebo jiný místní
funkcionář. Vše se odehrává v radostné atmosféře vzájemného porozumění, nikdo nikomu
zatím nijak nevadí. To, že
si někdy žák s vyučujícím

takzvaně nesednou, nebývá vždy vinou dítěte
a rodiny. Dítě většinou
nemá důvody škole hned
nějak nevěřit nebo dokonce nemít školu rádo.
Často se rodiče diví, jak
náhle jejich miláček odmlouvá, je-li doma něco
v rozporu se školou. A je
neštěstí, pokud časem získává pocit, že se mu při
vyučování dostává spíše
přehlížení než povzbuzení k dalšímu rozvoji jeho
předností.
Uznávaná škola TGM
v Praze 6 měla smůlu.
Snad s ohledem na svůj
název (a snad i téměř bezbariérový přístup) byla
zvolena k návštěvě prezidentem ČR při vítání prvňáčků. Pochybuji, že paní

ředitelka měla ten nápad,
poslat na Hrad pozvánku,
protože musí mít ponětí o úrovni rodičů žáků,
kteří tam své děti přihlásili. Asi ví, jak lidi nutně
pobuřuje úroveň chování
prezidenta, a tak nepřekvapuje názor, že obvyklá
atmosféra dostala nepříjemnou pachuť. Prezident
Zeman zvolil téma pro
svůj projev, jinak správnou radu, aby žáci četli
papírové knížky, protože
četba moudrého autora je
jako rozmlouvat s ním. Až
mi zatrnulo, že dětem řekne: „Také já jsem něco napsal.“ Tak možná za rok.
Když vývoj v bezuzdnosti
jeho výroků (jako o vyhynutí blbouna nejapného,
na rozdíl od našich novi-

nářů) bude akcelerovat,
možná dětem něco přečte
ze své knihy, třeba o paní
Buzkové. Navíc tomu blbounovi popletl jeho bydliště před vyhynutím.
Že někteří ti rodiče
měli symbol červených
trenýrek jako odznak
skupiny, kam se zařadili,
je taková tichá demonstrace bezmocných. Jak
řekl Zeman hned po zvolení ve svém pojetí pokory: „A můžou leda držet
hubu.“ Můžou, ale už
nemusí. Novinář se nemusí nechat urážet, může
napsat jistou protislužbu
do nezávislého tisku, a to
tak, že slušně vyjádří, kdo
a proč je už delší dobu
ten nejapný.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

S mladými jsme mladí stále
Mám patnáctiletého syna.
Když měl narozeniny, ještě jsem si stará nepřipadala. Pak dělal přijímačky
na střední školu. Ani tehdy
jsem si ještě nepřipouštěla,
že jsem opravdu už jiná generace. Jenomže pak přišel
jednadvacátý květen. A šli
jsme přihlásit naše děti, ty

děti, které jsme před chvílí učili chodit, do tanečních. V ten den mi došlo,
že budu garde! A zestárla
jsem během jediného okamžiku snad o dvacet let!
Pak přišla první hodina,
na kterou jsem se dobrovolně přihlásila jako řidič a doprovod naší omladiny. A to

skoro čtvrtstoletí, které mám
od svých vlastních kurzů,
bylo rázem pryč. Paní Květa
je stále stejná – na pohled,
i v hlase. Kdybych zavřela oči, byla bych schopna
očekávat, že se přímo přede
mnou ozve: „Smím prosit?“
Při povídání s první dámou této společenské akce

jsem se nakonec uklidnila.
Shodly jsme se, že dokud
pracujeme s mladými,
jsme mladé stále i my. Takže, sokolata, už se na vás
po prázdninách zase moc
těším. Přece mě nenecháte zestárnout!
Olga Trachtová
Hadáčková
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Jak už se to obvykle stává,
chybělo jen několik dní
do svatby mého hodně
blízkého člověka a mně
vypadla fazeta z předního
zubu. Nejednalo se o nic
strašného, co by snad
mohlo ohrozit moje zdraví,
ale z estetického hlediska
to nebylo nic příjemného.
Vím velice dobře, že nejenom na Sedlčansku rozhodně není nadbytek zubních lékařů, a tak jsem byl
moc rád, že mě moje paní
doktorka se sestřičkou vyšly vstříc a prakticky okamžitě ošetřily.
Po ošetření jsem jim vyprávěl o neobvyklé situaci,
jež nastala v jednom městě ve Slezsku, o které jsem
četl, kde o práci žádala
mladá zubní lékařka a byla
z důvodu chybějící volné
ordinace odmítnuta. V tu
chvíli byla doslova bombardována zájemci o její
služby z okolních měst.
Na svatbě jsem si povídal s partnerkou svědka
ženicha a dozvěděl se, že
je zubní lékařkou z Kyrgyzstánu. Na dotaz, zda by
pro ni nebylo lepší vykonávat praxi ve své rodné
zemi, odpověděla, že ne.
Je tam prý příliš mnoho
zubních lékařů na málo
pacientů. Možná se jim
méně kazí zuby, možná
jsou méně ukáznění než
u nás, nebo třeba nechtějí
do svého chrupu příliš investovat, napadlo mě. Pro
naše stomatology to alespoň v dnešní době musí
znít jako pohádka. Určitě
by také jednou rádi hráli
přesilovku, nebo by alespoň chtěli, aby jich na tak
velké množství pacientů
bylo víc.
David Myslikovjan

