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Krásnohorskou
kávu odebírají
i léčitelé
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Jar-

mil Novotný není v pražení kávy
žádný nováček. Za rok oslaví jeho
Krásnohorská káva čtvrt století.
Pijí ji v Teplicích na Moravě i Slovensku. Ve své domovině však
příliš znám není. „Nemám v povaze sám sebe vychvalovat a nabízet
se. Nenajímám si ani žádného dealera. Jak se říká, dobré zboží se má
chválit samo,“ usmívá se, jak jinak
než u šálku voňavé kávy. Na nedostatek poptávky si ostatně stě-

žovat nemůže. „Měsíčně upražím
tak 500 až 600 kilogramů kávy,“
sděluje. A to je pro něj a jeho ženu
Helenu, která mu s podnikáním
pomáhá, až dost.
„Pro mého tatínka bylo kafe posvátné,“ zavzpomíná na svého otce.
I Jarmil Novotný začal mít kávu velmi záhy rád. Když několik málo let
po revoluci dostal příležitost koupit
budovu v areálu šachet za městem, rozhodl se v kávě podnikat.
Pokračování na straně 4

O tento dort ve tvaru fotbalového hřiště se hrálo na akci nazvané Fotbálek aneb
loučení s létem. Více na str. 11. Foto: David Myslikovjan

základní uměleckou školou se
SAUNA SEDLČANY Se
Vladimíra Severová nerozloučila
na stadionu Tatran otevírá
provoz ve čtvrtek 27. září

čtvrtek – muži, pátek – ženy, sobota – společná
vždy 16–21 hodin
základní vstupné 150 Kč, děti 75 Kč, 15 vstupů 1 950 Kč

www.arealysedlcany.cz

Skatepark je nebezpečný
a na rekonstrukci
nejsou peníze
SEDLČANY Oblíbené mís-

to mnohých milovníků
rychlého prkýnka je postaveno z materiálů, které
toho moc nevydrží. A tak
ﬁnanční náročnost na jeho
údržbu neustále stoupala.
Podle informace místostarosty města Miroslava
Hölzela dosahovala částka
na každoroční opravy několika desítek tisíc korun
čerpaných z městského
rozpočtu.
Ředitel Spor tovních
areálů Sedlčany Pavel Bednář seznámil radu města
s nemilým faktem. Žádost

o dotaci ve výši sta tisíc
korun na obnovu skateparku Středočeský kraj zamítl. Místostarosta Hölzel se
vyjádřil, že pro město je
ekonomicky neúnosné,
aby každý rok vydávalo
tolik peněz na opakovanou výměnu dřevěných
prvků. Rozhodlo se proto
skatepark uzavřít a v budoucnosti ho rekonstruovat a použít odolnější materiály.
K devastaci přispěli
i sami návštěvníci, kteří
konstrukční prvky často
vědomě ničili.
-jv-

úplně, pouze jako ředitelka
SEDLČANY Šestatřicet let

života spojila Vladimíra Severová se Základní
uměleckou školou Sedlčany. Z toho polovinu
školu vedla. V letošním

roce oslavila významné
životní jubileum a „ředitelování“ předala své
nástupkyni. Se školou se
však nerozloučila úplně…
Vzpomenete si na své

pedagogické začátky
na ZUŠ Sedlčany?
Jako jediný pedagog jsem vyučovala
hře na akordeon a o to
byl tenkrát celkem velký zájem. Dalším mým
oborem byla výuka hudebních nauk. Celkově
byla žáků i učitelů asi
čtvrtina oproti současnému stavu. ZUŠ působila
ve skromných přízemních učebnách současné
2. ZŠ Propojení.
A jaké byly vaše začátky na postu ředitelky školy?
Jako ředitelka jsem
působila poprvé od roku
1989, kdy odešla do důchodu Jiřina Krčková, výborná klavíristka, na kterou ráda vzpomínám.
Škola měla jiné právní
postavení, byla řízena
školským odborem okresního národního výboru.
Pozice ředitele byla proto
podstatně jiná. Po třech
Pokračování na straně 7
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Město doposud vlastní 140 bytů, ale
tento počet klesne
SEDLČANY Podle

zprávy
Ondřeje Sůvy, ředitele společnosti Městská teplárenská Sedlčany, která mimo
tepelné a vodní hospodářství spravuje i zbylý bytový fond ve vlastnictví města, je v majetku města 140
bytů včetně bývalé ubytovny, kde se nachází 52
malometrážních bytových
jednotek. Čtyřicet osm
bytů má město k dispozici pro seniory v domech
s pečovatelskou službou.
Dalších devět bytů pronajímá ve starším bytovém
domě na rohu ulice Petra
Bezruče za základní školou
Propojení. Třiatřicet bytů
v domech čp. 1172 až 1175
v Západní ulici se v dohledné době stane soukro-

mým vlastnictvím jejich
dosavadních nájemníků.
Podle informace místostarosty Miroslava Hölzela pracovníci Městské
teplárenské bytový fond
města průběžně udržují
a modernizují. Momentálně ﬁrma Dlouhý zatepluje pláště bytových domů
v Západní ulici. V domě
čp. 791, bývalé ubytovně,
je k současnému datu rekonstruováno 38 bytových
jednotek a průběžně se
v dobrém stavu udržují
i seniorské byty v domech
s pečovatelskou službou.
Ve starším městském domě
za základní školou se v poslední době opravoval sokl
domu a komín.
S poklesem počtu bytů

v obecním vlastnictví také
klesají dluhy na nájemném, jež městský úřad eviduje. „K 31. srpnu činil dluh
3,75 milionu korun, zatímco vloni to bylo 3,53 milionu korun a v roce 2014 4,1
milionu korun,“ upřesnil
Hölzel. Zároveň podotýká,
že některé dluhy je nutné
odepsat jako nedobytné.
Je to v případech, kdy se
nájemník odstěhuje neznámo kam nebo zemře bez
dědiců.
Místostarosta také uvedl, že město má sice připravený projekt na bytovou výstavbu v Tyršově
ulici, ale zároveň dodal, že
by se jednalo o byty pro
movité klienty.
Jindra Votrubová

Vysokochlumecký pivovar
bude mít novou kotelnu
VYSOKÝ CHLUMEC Účastní-

ci letošního Dne pivovaru
se dozvěděli, jaké úspěchy
sklidilo v tomto roce vysokochlumecké pivo. Nehovořilo se však pouze o tom,

Vít Zrůbek

že Démon poprvé v historii
zaznamenal hattrick tří ocenění, ale i o problémech, které zapříčinilo dlouhé horké
léto. „Stíháme. Jen je to pro
zaměstnance hodně náročné.
Přes léto nám hodně pomohlo pět brigádníků. Pořád se
ale potýkáme s nedostatkem
lidí,“ vyjádřil se výrobní ředitel Vít Zrůbek.
Starosti se však netýkaly
pouze uspokojení žízní trpících zákazníků. „Letos jde
do pivovaru dost peněz, a to
jak do stavebních prací, tak
do nové kotelny. Ta je největší letošní investicí v řádu
desítek milionů korun,“ pokračuje ve svém povídání

Vít Zrůbek. Po staré budově
zůstaly jen základy, ale její
nástupkyně je již i zastřešena, jen fasáda bude možná až
na jaře. Vnitřky jsou komplet
nové. „Práce začaly už v lednu, v říjnu dojde na výměnu
technologie vytápění, kvůli
níž budeme mít odstávku.
Teď si předzásobujeme sklady, abychom byli schopni
všem zákazníkům vyhovět.
Zatím se nám to daří,“ dodává. V listopadu naběhne zkušební provoz a od prosince
by měl fungovat naostro. „Je
to unikátní technologie. Jde
o kotel na hnědé uhlí s prvky
ﬂuidní techniky. To znamená,
že palivo je rozdrcené a hoří
ve vznosu. Vzduchem se
uhelný prach neustále honí
a spaluje při vysoké teplotě. Spalování je efektivnější,
je méně emisí i odpadu,“
pochvaluje si výrobní ředitel změnu a dodává, že se
na nadcházející zimu už těší.
Na otázku, zda by do budoucna mohl pivovar přejít
na modernější systém topení, má ředitel jednoduchou
odpověď: „Protože tu není
plyn, musíme pořád topit uhlím. Alternativní zdroje u nás
moc nepřipadají v úvahu, jedině na vytápění budov. Ale

vzhledem k tomu, že jsme
v památkové zóně, tak si třeba solární panely na střechu
dát nemůžeme.“
Letos vedení pivovaru vyřeší novou kotelnu, v příštím
roce budou muset věnovat
pozornost využívání povrchové vody. Toto léto totiž
dost významně poukázalo
na její nedostatek: „Voda
dělá problémy. Je to věc, kterou musíme řešit nějak jinak,
abychom dosáhli úspory. Zabývají se tím i jiné podniky.
Spotřeba vody je obrovská.
Spotřebujeme třikrát tolik, co
městys,“ podotýká Vít Zrůbek. Došlo i k tomu, že voda
netekla vůbec: „Museli jsme
upravovat výrobu, ale nebylo
to fatální. Omezuje to nás, ne
však zákazníka. Skoro bych
řekl, že plánujeme výrobu
podle toho, kolik je vody. Zatím se daří zakázky vykrývat,
aniž bychom je museli redukovat. Sklady si pořád držíme
tak, jak potřebujeme. Jsme
závislí hlavně na povrchové vodě, kterou využíváme
jako technologickou. Používá
se pro oplachy a stáčecí linky. Takže pomůže i večerní
bouřka,“ doplňuje Vít Zrůbek.
Olga Trachtová
Hadáčková

www.sedlcansky-kraj.cz

Gymnázium a SOŠ ekonomická
v Sedlčanech pořádá ve školním
roce 2018/2019 tyto kurzy:
Kurz základů obsluhy osobních počítačů
(Windows, Word, Excel, Internet)
Termín: úterý od 16 hod.
Lektor: Ing. František Hodys
Týdně 4 hodiny (celkem 24 hod.)
Cena kurzu 1 950 Kč
Kurz probíhá ve skupině s minimálně 5 a maximálně
10 účastníky

Angličtina pro mírně a středně pokročilé
Termín: úterý od 16 hod.
Lektor: Mgr. Blanka Hrochová
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu (bez učebnic) 2 200 Kč

Angličtina pro začátečníky
Termín: pondělí od 16.30 hod.
Lektor : Mgr. Simona Vašků
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu (bez učebnic) 2 200 Kč

Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé
Termín: pondělí od 16 hod.
Lektor: Mgr. Eva Grünerová
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu (bez učebnic) 2 200 Kč

Ruština pro začátečníky a mírně pokročilé
Termín: pondělí od 16 hod.
Lektor: Lidiya Hutelyuk
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu (bez učebnic) 2 200 Kč

Francouzština pro začátečníky
Termín: čtvrtek od 16 hod.
Lektor: Lidiya Hutelyuk
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu (bez učebnic) 2 200 Kč

Matematika k přijímacím zkouškám na VŠ
Termín: úterý od 15.30 hod.
Lektor: RNDr. Šárka Housková
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu 1 500 Kč

Výtvarný kurz – zdobení textilu
Termín: dle dohody
Lektor: Mgr. Lenka Lichtenbergová
2 dvouhodinové bloky
Cena kurzu (bez materiálu) 500 Kč

Kurz psaní na klávesnici
Termín: středa od 16 hod.
Lektor: Ing. Radomila Prokůpková
Týdně 2 hodiny (celkem 26 hod.)
Cena kurzu 1 300 Kč

Základy účetnictví
Lektor: Ing. Marie Doležalová
Týdně 2 hodiny (celkem 40 hod.)
Cena kurzu 2 200 Kč

Kurzy probíhají ve skupině s minimálně 10
a maximálně 15 účastníky
Přihlášky a informace v kanceláři školy nebo
na telefonním čísle 318 822 895.
Úvodní schůzky se budou konat na počátku října.
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Provoz
lodního
zdvihadla
na Orlíku
přerušen,
transport
lodí zajištěn
REGION Vinou dlouhotrvajícího sucha i nadále klesají
hladiny řek i vodních nádrží,
a proto musel být přerušen
provoz lodního zdvihadla
na Orlíku. Povodí Vltavy
však učinilo vstřícný krok
vůči všem, kteří potřebují
loď vytáhnout z nádrže. Zajistí zdarma mimořádnou
přepravu plavidel z hráze
vodního díla Orlík. Ve dnech
28. až 30. září 2018, od 8.00
do 12.00 a od 12.30 do 17.30
hod. bude na hrázi přistaven jeřáb, který umožní
transport lodí (do hmotnosti
3,5 t; šířky 3,0 m; délky 8,5 m)
z vody na břeh.
V současnosti Český
hydrometeorologický ústav
nepředpovídá výrazné zlepšení hydrologické situace,
která by nepříznivý vývoj
hladiny změnila ještě před
ukončením plavební sezóny. Zájemci o transport lodi
musí zaslat závazné přihlášení na centrální vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Vltavy.
Povodí upozorňuje, že tato
služba zajistí pouze vyzvednutí lodí pomocí jeřábu bez
možnosti demontáže stěžně
(ten musí být před vyzvednutím již demontován).
Další transport a odvoz lodí
z hráze přehrad si majitelé
plavidel musí zajistit sami.
Skladování lodí na tomto
místě nebude umožněno.
Jana Motrincová
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Farmářský trh se nesl
ve znamení blížícího se podzimu
SEDLČANY Na náměstí T.

G. Masaryka se v sobotu 15. září konal letos již
třetí farmářský trh, který
stejně jako oba minulé
pořádala firma Káva svět
společně se Sdružením
obcí Sedlčanska. Počet
stánků byl přibližně stejný jako na předchozím
letním trhu a tentokrát se
nakupující a přihlížející
návštěvníci mohli zastavovat u osmnácti z nich.
Na první pohled bylo
zřejmé, že léto a podzim
jsou na přelomu, protože na trhu měly značné zastoupení podzimní vazby, různé byliny
a velkému zájmu se těšil
i prodej brambor. Jako
vždy nechyběli prodejci keramiky, pečiva, suchých plodů, česneku
a vůbec poprvé do Sedlčan dorazili z Nečíně
farmáři nabízející bio
zeleninu a ovoce. Zvlášť
se musel ve svém stánku
otáčet Ladislav Červenka z Prosenické Lhoty,
který z templářských
sklepů z Čejkovic u Hodonína na sedlčanské
náměstí přivezl dostatečnou zásobu burčáku.
Takovou, aby uspokojil
zájem všech milovníků
tohoto částečně zkvašeného moštu z plodů vinné révy, který ale může
mít až sedm procent alkoholu. „Burčák vozím
z Čejkovic pravidelně
už osm nebo devět let,
a musím říci, že letos byla
dobrá úroda. Myslím si,

za tu dobu zcela nejlepší.
Na dnešním farmářském
trhu je proto o burčák
zájem velký. Většinou si
lidé berou dva litry, někdy i pět, ale jeden pán
si dnes koupil rovnou
devět litrů,“ řekl spokojený prodejce Ladislav
Červenka. Určitě nejvíce
sklenic s různým sladkým obsahem na jednom
místě bylo ve stánku

z jarních bylin a další.
„Lenka je moc šikovná.
Sama jednotlivé ingredience sbírá, obírá a zpracovává ve své výrobně. Já
obdivuji, co dvě ženské
ruce všechno dokážou,“
představila Lenku Hájkovou její kolegyně, která
ve stánku marmelády
a sirupy nabízela.
„Já jsem tady proto,
aby se lidé naučili jíst

šest kilo, což je mnohem
lepší. Zato u nás jeden
člověk spotřebuje průměrně za rok sedmdesát
kilo cukru, což je hrozné.
Všechno je přeslazené,
hlavně vody. Já mám včelařskou školu, kterou jsem
absolvoval v Nasavrkách,
a dodnes si pamatuji, jak
nám říkali, že cukr ve velkém množství je jed. Med
je však z velké většiny

Na farmářských trzích už voněl podzim.

Lenky Hájkové z Mysletic u Votic, která se zabývá výrobou domácích
marmelád a sirupů. A že
jich ve svém stánku
měla! Svoje zastoupení
zde měly i různé šťávy,
např íklad rakytníková
s jablky, bezinková, pampelišková s kapkou
medu, kopřivová s meduňkou a šalvějí, mátová,

med,“ řekl nám hrdě
bezmála osmdesátiletý
včelař Jan Kosař z Nového Knína, který se své
zálibě věnuje již šedesát šest roků a dnes se
stará o neuvěřitelných
235 včelstev. „Lidé u nás
průměrně spotřebují pouze jeden kilogram medu
za rok,“ trápí Jana Kosaře. „V Německu je to

glukóza a fruktóza. Znám
cukrovkáře, který sní kilo
a půl medu a na rozboru
zvýšený cukr nemá.“
Kdo měl zájem, mohl
se na farmářském trhu
dozvědět mnoho zajímavého. A navíc si mohl poslechnout pěkné písničky v podání Pavla a Ivana
Žakových.
David Myslikovjan

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

něním a hmotnou škodou
ve výši 70 000 korun skončila dopravní nehoda, která se odehrála dne 13. září
v ranních hodinách na silnici I/18 v katastru obce.
Sedmadvacetiletá řidička
jedoucí ve směru od Sedlčan zde odbočovala na Kosovu Horu v době, kdy

byla předjížděna jiným
vozidlem. Následně došlo
k bočnímu střetu a obě
auta poté skončila mimo
komunikaci.
SEDLČANY V ulici 28.
října srazilo dne 14. září
v ranních hodinách osobní vozidlo 32letou chodkyni. Šestašedesátiletý řidič
jel ve směru od náměstí

na Cholín a před přechodem pro chodce neviděl
dopravní značku informující o přechodu, protože ji
zakrývalo zde zaparkované nákladní auto. Žena při
střetu utrpěla poranění lehčího charakteru a sanitka ji
přepravila do nemocnice
k ošetření.
VYSOKÝ CHLUMEC Poli-

cejní hlídka zastavila dne
14. září v nočních hodinách v katastru obce 25letého řidiče. Policisté zjistili, že muž má vysloven
zákaz řízení až do příštího
roku. Navíc mu v dechu
naměřili zbytkový alkohol
0,12 promile.
T Ý N Č A N Y/ P E T R O V I CE Dne 14. září brzy ráno

vběhla mezi obcemi bezprostředně do jízdní dráhy
peugeotu srna. Ke zranění
osob nedošlo, srna zůstala
na místě střetu usmrcena.
Způsobená škoda činí 30
000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Krásnohorskou kávu odebírají i léčitelé
Dokončení ze strany 1

„Rozhodl jsem se také díky
tomu, že jsem potkal pána,
co kávě zasvětil celý svůj
život. Zpočátku jsem ho zaměstnal a učil se od něj. Předal mi mnoho vědomostí,“
vypráví dnes již zkušený
pražič o svých začátcích

síla zvyku,“ míní. „Kyselost
v kávě být musí, ale až
na prostředku.“ Chuť kávy
podle Jarmila Novotného má být zejména plná,
harmonická s převahou
hořkých čokoládových až
oříškových tónů. „Toho docílím pražením zrn ze čtyř

busta má mnohem vyšší obsah kofeinu, než arabika,“
varuje Jarmil Novotný.
On sám vypije čtyři až
šest šálků kávy denně. „Pochutnám si na kávě z kávovaru i na turecké kávě.
Jen musí být připravena
vhodným způsobem. Tur-

Jarmil Novotný má kromě kávy dalšího velkého koníčka – veterány.

a dodává: „Pražičku jsem si
nechal zkonstruovat ve Voticích přesně podle svého
přání. Používám ji dodnes.
Ostatně, na technologii pražení kávy se za posledních
šedesát let nic výrazně nezměnilo.“
Obliba Krásnohorské
kávy tkví v jedinečné technologii jejího zpracování
a též v chuti, kterou se
Jarmil Novotný snaží vyladit na chuťové pohárky
konzumentů. „Česká ústa
nejsou nastavena na přílišnou kyselost kávy. Je to

různých oblastí, v určitých
poměrech a při určitých
teplotách. Jednoodrůdovou
kávu osobně příliš neuznávám,“ nechává nahlédnout
pod pokličku svého tajného výrobního postupu.
„Kávu z plantáží nakupuji
prostřednictvím prověřeného dealera. Vždy chemicky
neošetřenou a pouze ručně
sbíranou,“ říká. Základem
produkce Krásnohorské
kávy je 100% arabika. „Robustě se také nevyhýbám.
I po té je poptávka. Je však
nutno připomenout, že ro-

Káva je nápojem, který
umí povzbudit i pohladit.
Její účinky na sebe nechává působit dle dostupných
průzkumů tři čtvrtě národa.
Pokud jde o pití kávy doma,
stále vede hrnek typického
turka anebo instantní kávy.
Znatelně ale roste trend
nákupu domácích kávovarů a s tím i kávových zrn
do domácností. Svět kávy
byl pro mne do nedávna
světem velkých mezinárodních značek. S o to větším
překvapením pro mne bylo
hned trojí setkání s kávovými nadšenci v našem regionu. I oni přistupují ke kávě

jako k obchodnímu artiklu.
Avšak, neostýchám se říci,
s láskou. Jak nejraději připravují a pijí kávu oni, jsem
se dnes zeptala zkušeného
pražiče kávy z Krásné Hory
Jarmila Novotného.
Jakou kávu připravíte sám pro sebe, když si
chcete na chvíli oddechnout?
Doma i v kanceláři
máme kávovar. Rádi si se
ženou čas od času dopřejeme i turka, připraveného
tak, jak máme rádi.
Sladíte kávu?
Nesladím. Ani mléko
nepoužívám. Mléko v kávě

ka z nádražní restaurace
bych si asi nedal,“ podotýká
a vychvaluje léčivé účinky kávy: „Krásnohorskou
kávu, pro její blahodárné
účinky, odebírají i léčitelé.
Vyvinul jsem totiž systém,
který odstraní z mletého
zrna rozemleté slupky, tedy
plevy. U velkých pražíren to
není obvyklá praxe, neboť
oddělovat plevy snižuje celkovou hmotnost mleté kávy.
Avšak turecká káva připravená z takto zpracovaného
zrna zaručeně nedráždí žaludek,“ míní Jarmil Novotný

a na důkaz vytahuje děkovné dopisy milovníků kávy,
kteří si pro potíže s trávením museli svůj oblíbený
nápoj odříkat.
Káva pohledem Jarmila
Novotného je celkově příjemná pochutina, jejíž pití
je rituálem a relaxační chvilkou. Podmiňuje duševní
i tělesnou svěžest, působí
močopudně, tudíž odplavuje z těla nežádoucí toxiny.
„Zprávy o negativních účincích kávy na vysoký krevní
tlak a kardiovaskulární systém jsou již přežitkem a vyvráceným mýtem. Plynou
z dob socialismu, kdy byla
dovážená káva v nedostatečné kvalitě, s vysokým obsahem kofeinu,“ míní přesvědčený obhájce blahodárných
účinků kávy. Oporou je mu
literatura i konzultace s lékaři podílejícími se na výzkumu účinků kávy na lidský
organismus.
„Stále se rád dozvídám
o kávě nové informace.
Také ochutnávám rád kávu
z jiných pražíren i v jiných
zemích. Chuťové zvyklosti různých národů se liší.
Myslím, že podobnou chuť
od kávy jako Češi očekávají i Američané. Velmi
dobře jsem si také pochutnal na kávě z Bulharska.
Naopak italský způsob
přípravy kávy i pražení
nevyhledávám. Svého koníčka jsem vlastně povýšil
na podnikání,“ formuluje
Jarmil Novotný svůj voňavý podnikatelský koncept.
Lucie Kakosová

A N K E TA
zatěžuje dvanácterník.
Uvaříte svým hostům
turka?
Jistě. Turecké kávě se určitě nevyhýbám.
Doporučíte
milovníkům kávy nějaký zajímavý recept na přípravu
kávy?
K dispozici rád dám
návod na přípravu a konzumaci turka tak, aby milovníci kávy z nápoje dostali to nejlepší a naopak
se vyhnuli konzumaci nežádoucích tříslovin. Zrno
na turka nesmí být příliš
jemně mleté. Kávu nezalíváme vroucí vodou. Chvi-

ličku počkáme, až bod
varu odezní. Pak na kávu
v šálku doslova jen cmrndneme, počítáme do tří,
přilijeme znovu trošku
vody, podruhé počítáme
do tří a pak kávu z výšky pozvolna zaléváme.
Pěkně se napění, spařená
káva zůstává trochu plavat na hladině a začíná
pomalu klesat dolů. Zamícháním nic nezkazíme.
Turecká káva by se měla
začít usrkávat už při osmdesáti pěti stupních celsia
a vypít bychom ji měli co
nejdříve. Do pěti minut.
Lucie Kakosová

V úterý se
u hrobu
Škvoreckých
bude
vzpomínat
na předka
slavného
exilového
spisovatele
S E D LČ A N Y V ú t e r ý

25. září v 17 hodin se
na místním hřbitově
sejdou zástupci radnice
a muzea, aby si spolu
s veřejností připomněli
sedlčanského rodáka
Josefa Škvoreckého,
jehož pravnuk stejného
jména i příjmení patří k nejvýznamnějším
českým spisovatelům
druhé poloviny 20. století. Pietní akt se bude
konat při příležitosti
obnovy hrobu rodiny
Škvoreckých.
Poslední místo odpočinku spisovatelova
pradědečka a jeho dvou
dcer dalo město opravit
z podnětu ředitele základní školy Propojení
Jaroslava Nádvorníka
a místní novinářky Marie Břeňové. Sedlčanský
Josef Škvorecký se řadil
mezi vlivné měšťany. Byl
členem cechu soukenického a se svou druhou
ženou Anastasií Čapkovou bydlel v Palackého ulici, dnes Tyršově,
v domě čp. 161, který je
dnes součástí nemocnice. Spolu s ostatními
vlastenci založil v roce
1862 pěvecký spolek
Záboj a po čtyřicet let
v něm zastával funkci
praporečníka.
Na malé vzpomínkové slavnosti u hrobu Škvoreckých tedy
nebudou chybět ani
dnešní kolegové Josefa
Škvoreckého ze spolku
Záboj, aby uctili jeho
památku několika písněmi. O rodině Škvoreckých a o založení spolku
Záboj pohovoří Jaroslav
Nádvorník, současnost
spolku připomene Vladimír Voráč.
-jv-

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

Přátelské neformální tančení pro dospělé
Nemáte-li taneční partnerku, partnera, přihlaste se,
můžete jej najít
Každý pátek v sedlčanké sokolovně od 20 hodin
E-mail: tanec.sokolovna@seznam.cz

Hledám podnájem bytu v Sedlčanech
(garsonka až 2+1). Tel.: 733 585 378. 272/18
Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
273/18
Pronajmu byt v Sedlčanech na Severním sídlišti, 1+1+sklep, chodba. Plocha:
35 m2. Zateplený, nová okna, 5. patro Tel.:
604 761 657.
274/18
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 se-

zóna), dálniční známka ČR 2018, gumová
vana kufru, gumové koberečky, povinná
výbava. Tel.: 728 400 752.
275/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

«BOBO BLOK« â

nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

4
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Řádková inzerce 15 Kč/řádek

PLOŠNÁ INZERCE

āǣ
ǡÀ«ǡ
 ³ý

od 12,10 Kč/cm2

Tel.: 774 822 213, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz
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ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz info@avt-servis.cz

Tel.: 602 709 295

Tel.: 606 514 445.
276/18
Prodám brambory na uskladnění, 10
Kč/kg a odpadové brambory 2 Kč/kg. Tel.:
604 117 568.
277/18
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Předurčuje vysokoškolský titul dobrého starostu?
SEDLČANSKO Celý víkend

mi vrtal hlavou výrok jednoho komunálního politika (nikoliv z regionu), který volně
cituji: „Starosta by měl mít
technické nebo alespoň ekonomické vzdělání, jinak je to
pro město cesta do pekel.“
Je třeba říci, že zbývá
necelý měsíc do voleb a že
onen komunální politik –
aspirant na starostu, má
před jménem titul Ing. Je
také třeba říci, že autorka
tohoto textu titul má. Ačkoliv ji stál mnoho úsilí,
potu a slz, v podstatě jí
do dnešních dnů nepřinesl
ani rapidní příjmy ani společenskou prestiž. Autorka
tohoto textu si také dobře
uvědomuje, že kvality člověka nelze posuzovat podle
toho, co za zkratky má před
jménem či za jménem, ačkoliv všech, kteří absolvovali státní vysokoškolské
vzdělání, si velmi váží.
Ale teď vážně a je to
otázka „do pranice“ – předurčuje vysokoškolský titul
dobrého starostu? Asi teď
kroutíte hlavou, že nikoliv,
že důležitější je umění řídit,
dotáhnout věci do konce,

mít přirozenou autoritu,
naslouchat druhým, hledat
kompromisy… Politologové
se vesměs shodují – na politiku musíte mít talent, povolání nebo dosažený vysokoškolský titul vás k postu
starosty nepředurčuje.
To by tedy znamenalo, že
dobrým starostou se může
stát jak chirurg, tak pojišťovák, řidič, zemědělec nebo
popelář. Asi je to pravda,
vždyť náš nejlepší předseda vlád Antonín Švehla se
vyučil pekařem a prezident
Osvoboditel se chvíli učil zámečníkem a pak kovářem,
než nastoupil na brněnské
gymnázium. Tak proč si stále dost voličů myslí, že nejlepším starostou by byl pan
doktor, učitel nebo inženýr?
A tak nějak podvědomě dávají své hlasy kandidátům
s vysokoškolským titulem,
ačkoliv je třeba osobně neznají? Jde zřejmě o starou
a zakořeněnou představu,
že pro získání vysokoškolského titulu musel člověk
vynaložit úsilí, prokázal
tudíž pevnou vůli a obstál v akademickém světě.
Zvláště poslední dvacetiletí

nám však ukazuje, že pro
získání akademického titulu jsou někdy rozhodující
ﬁnance, nikoliv úsilí. V českém „rybníčku“ si na tituly
prostě potrpíme a čím víc,
tím líp. Jak jinak si vysvětlit fakt, že u nás akademici
s oblibou používají všechny dosažené tituly – ať už
jde u podpis pod e-mailem
nebo zvonek u dveří, zatímco v anglosaských zemích
si akademik na vizitku nechá napsat jen jediný titul,
zpravidla ten, kterého si
nejvíc cení.
Zajímalo mě proto, jak je
to s podílem vysokoškoláků
mezi kandidáty v obcích
na Sedlčansku. Překvapilo
mě, že celorepublikově má
vysokoškolský titul 46 % ze
všech kandidátů, ve Středočeském kraji je titulovaných 42 % všech kandidátů.
V Sedlčanech mají na kandidátce nejvíce vysokoškolsky vzdělaných Starostové
a nezávislí (67 %), následují
ODS (57 %), SNK a KDU-ČSL (shodně 48 %) a Sdružení
ČSSD a nezávislých kandidátů (33 %). V Sedlci-Prčici
drží prim v počtu vysoko-

školských kandidátů ODS
(50 %), následují Starostové
a nezávislí (47 %), KDU-ČSL
a nezávislí kandidáti (23 %)
a ČSSD (7 %). V Krásné Hoře
nad Vltavou je nejvíce kandidátů s vysokoškolským
titulem zastoupeno na kandidátce Hnutí žen a Občané
Krásnohorska (shodně 33
%), s 27 % následuje Nová
generace, s 13 % Sdružení
nezávislých kandidátů ZD
Krásná Hora nad Vltavou, a.
s., bez titulu jsou Hasiči Krásnohorska a Krašovický spolek. V Kamýku nad Vltavou
mají nejvyšší podíl kandidátů vysokoškoláků (shodně
33 %) Sdružení nezávislých
kandidátů A a hnutí Jinak.
Mezi kandidáty Sdružení nezávislých kandidátů I. a kandidáty KSČM není žádný
vysokoškolák. V Petrovicích
u Sedlčan najdete vysokoškolsky vzdělané kandidáty
jak na kandidátce STANu,
tak Nezávislých kandidátů
(shodně 27 %) a na kandidátce KDU-ČSL (7 %).
Možná se ptáte, co z toho
vyplývá? Popravdě? Nejspíš
volební výsledek. Je velká
část voličů, která bude tvr-

dit, že přihlížet při volbách
k titulům je „pěkná hloupost“. Například Jiří Skála ze
Sedlčan říká: „Vysokoškolský
titul nezaručí, že bude někdo dobrým starostou. Jedna
věc je vysoká škola a druhá
umění něco řídit, naslouchat
druhým, kombinovat, být přirozenou autoritou pro spolupracovníky... Je mnoho příkladů podnikatelů, kteří mají
jen základní vzdělání a vybudovali prosperující ﬁrmy
a zajistili vzkvétající obce,
a naopak mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří pohřbili prosperující podniky nebo obce. Takže asi
tak, vysoká škola může být
dobrou pomocí pro budoucího starostu, ale není zárukou jeho úspěšného řízení
města. Najde se jistě mnoho
voličů, kteří upřednostňují
člověka s titulem.“ Také je
ale značná část voličů, pro
kterou je v dnešní nejisté
době bez záruk vysokoškolský titul jistou zárukou. Jak
vyplývá ze statistik, třeba
pro nejstarší generaci. Ale
nejen pro ni.
Tak uvidíme…
Jana Špačková

Milovníci moštu si přijdou na své
Každý pátek
odpoledne po domluvě
s Janem Bilinou a Janem
Matouškem, kteří si vzali
moštování na starost, nebo
v sobotu dopoledne se
za obecním úřadem ozývá
rachot lisu na ovoce. Letos je zájem opravdu velký. Dříve v obci moštovali
členové Českého svazu
zahrádkářů, po jeho zániku to ovšem vypadalo, že
moštování, které se v Petrovicích pro občany provozuje od nepaměti, zanikne.
Oběma mužům jde
práce v moštárně pěkně
od ruky, tvoří spolu sehraný tým. Zatímco jeden
umývá jablka, druhý je lisuje a stáčí zdravou tekutinu plnou vitamínů. „Zákazníci si nosí nádoby vlastní.
Nově nabízíme možnost
stáčení moštu do BAG IN
BOX - pytlík v krabici. A lze
přidat i konzervant pro prodloužení trvanlivosti,“ říká

PETROVICE

Jan Matoušek. Jan Bilina
dodává, že mošt se dá zavařit, zamrazit, případně
doma jednoduše pasterizovat ve skleněných láhvích.

Samozřejmě, nejlepší a nejchutnější je mošt čerstvý.
Historie moštárny sahá
až k bývalému kinu. Tenkrát se moštovalo u Staň-

Jan Bilina a Jan Matoušek spolu tvoří sehraný tým.

ků. Jan Bilina poté, co ti,
kteří moštovali, už neměli
na obsluhu moštovacího
stroje sílu, pomyslnou
štafetu převzal. „Já jim

vždy pomáhal. Když končili, nabídli mi, zda to nechci
dělat s tím, že mi mašinu
nechají za symbolickou
cenu. Neváhal jsem ani
minutu. Prostory, kde nyní
jsme, jsou obecní.“ Jan Matoušek připojuje: „Překvapilo nás, že sem jezdí i lidé
z Kosovy Hory, protože tam
se jim prý moštovací zařízení porouchalo. Letos je
zájem opravdu veliký. Moštovat budeme určitě do konce října a dále podle zájmu
lidí.“ Mošt má spoustu blahodárných účinků na lidský organismus. Snižuje
krevní tlak, hladinu cholesterolu a krevních tuků,
posiluje imunitní systém,
srdce a krevní oběh, stabilizuje hladinu cukru v krvi
a hlavně také dobře čistí
střeva. „Tak pozor,“ upozorňují s úsměvem Honza
a Honza, jak mají uvedené
na plakátku.
Jana Motrincová
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Se základní uměleckou školou se Vladimíra
Severová nerozloučila úplně, pouze jako ředitelka
Dokončení ze strany 1

letech jsem odešla s narozením dcery na mateřskou dovolenou a nemínila se již na ředitelské
místo vrátit. V roce 1999
proběhlo ve škole inspekční řízení, byl odvolán ředitel a já byla
oslovena, abych školu
prozatímně vedla. Škola
měla již v té době právní subjektivitu a nastalé
problémy byly opravdu
veliké. Nebylo to pro
mne lehké období, když
jsem po konkurzním řízení byla opět potvrzena
do funkce ředitelky školy. Mnohému jsem se musela rychle naučit a děkuji i náhodě, že jsem se
setkala s dosud působící
ekonomkou školy Helenou Toncarovou, se kterou jsme problémy zvládly. Škola měla tenkrát
asi polovinu žáků oproti
současnému počtu a již
působila ve vile v Šafaříkově ulici.
Kteří kolegové vám
tehdy byli oporou?
Na prvním místě mne
napadá Jarmila Vlčková,
se kterou jsem vždy ráda
pracovala a doufám, že
ještě budu. Výborných kolegů jsem pak v kolektivu
potkala více a jsem vděčná za ta léta práce s dětmi
i spolupráce s kolegy.
Co se týče vyučovaných oborů, co tehdy
škole chybělo?
Škola v té době neměla
personálně dobře zajištěnu výuku v literárně-dramatickém oboru a některý
rok se výuka ani nerealizovala. To se postupně zdařilo napravit. Omezený
byl i výběr na hudebním
oboru, kde v současné
době vyučujeme opravdu
mnohem širší spektrum
hudebních nástrojů.
S jakými dalšími problémy jste se jako ředitelka školy potýkala?
Moc si vážím toho, že
o výuku v ZUŠ je stále
tak velký zájem, a usilovala jsem proto několikrát o navýšení kapacity

vzdělávaných žáků nejen
v Sedlčanech, ale i na pobočkách. S tím právě souvisel problém kvalitně
zajistit pedagogický kolektiv. V samotném regionu
Sedlčanska je obtížné najít
pro některý obor dostatek
kvaliﬁkovaných učitelů.
Proto jsem každoročně
hledala na volná pracovní
místa učitele z poměrně
vzdálených míst. Dojíždějí

Dříve to tak nebylo,
ale postupně se učitelský kolektiv zvětšil
a více stabilizoval. Dobře připravené a realizované akce nevznikaly
během pár týdnů. Je to
poměrně dlouhý proces
a měla jsem štěstí pracovat s některými výbornými kolegy. Ti sdíleli
moje nadšení pro smysluplnou prezentaci prá-

stavena a peníze využity
na výstavbu jiné školy.
Právě nedostatečné prostory a rozdělení výuky
na několik různých míst
ve městě jsou myslím slabou stránkou školy.
Za vašeho působení
jste nesla zodpovědnost
za vzdělání stovek dětí.
Z jakých jejich úspěchů
se obzvláště radujete?
Je pravda, že téměř

Vladimíra Severová (u mikrofonu) při koncertu k desátému výročí trvání Blue Orchestra ZUŠ Sedlčany

k nám kolegové z Prahy,
ale i z Pelhřimova a jiných
vzdálených míst.
Jakým směrem jste
školu vedla?
Mým cílem bylo vždy
zajistit kvalitní výuku
ve všech čtyřech oborech a dobrou spolupráci
učitelů na větších i menších projektech. K tomu
bylo především třeba získat kolegy, kteří chápou,
že nestačí pouze v izolovaných výukových hodinách dobře učit, ale
udělat ještě další krok.
Komunikovat a aktivně
spolupracovat s kolegy,
promýšlet a organizačně
zajistit realizaci ať už
představení, koncertů,
přehlídek nebo výstav.
Dnes je sedlčanská
„liduška“ velmi aktivní – koncert střídá vystoupení, vystoupení
výstavu… Bývalo to tak
vždycky?

ce dětí. Vznikly tak například „Jarní i adventní
ťukání“, „Sedlčanská
vonička“, učitelský koncert, „Brány“ na zahradě
školy a další akce. Škola v posledních letech
uskutečnila každoročně
okolo 120 veřejných aktivit. Nechci ale zaměnit,
že toto poměrně vysoké číslo svědčí o kvalitě školy. Uvědomovala
jsem si, že nejdůležitější
jsou vždy spokojení žáci.
Zřizovatelem
sedlčanské ZUŠky je město.
Je to výhoda?
Vážila jsem si podpory
zřizovatele a byla ráda,
že nejsme řízeni krajem.
Lituji pouze toho, že se
n e p o d a ř i l o re a l i zova t
p ř i p rave n ý ko mp l et n í
projekt na dostavbu školy, když byly již zajištěny i finanční prostředky.
Po změně vedení kraje
byla však dostavba poza-

každým rokem byli žáci
úspěšně přijati na odborné umělecké školy
a nebo se probojovali
do krajských i do celostátních kol soutěží. Těší
mne, že se třeba potkám
na soutěžích se Zdeňkem
Havlíčkem jako učitelem
a korepetitorem, s kluky Kabátovými na nejprestižnějších pódiích
v Praze i za hranicemi,
s Karlem Markem na koncertním pódiu, s Margaretou Veselou jako kolegyní. Mohla bych jmenovat
mnoho dalších našich
úspěšných absolventů.
Stali se bývalí absolventi současnými pedagogy sedlčanské školy?
Snažila jsem se
na uvolněná místa najít
vzdělané mladé učitele
s dobrým a zodpovědným přístupem k žákům.
Bylo by to moc dobré,
kdyby v kolektivu bylo

více našich absolventů,
ale není tomu tak.
Když se ohlédnete
zpět, co vás na vaší práci nejvíce těšilo?
N ej v í c e m n e t ě š i l a
v ž d yc k y p ř í m á p r á c e
s dětmi a spolupráce
s pracovitými i nápaditými kolegy, kdy vznikalo
mnoho zajímavých představení. S chutí jsem si
prohlížela nejednu výstavu, užívala si představení
tanečního nebo literárně-dramatického oboru.
Největší mojí láskou bylo
vždy scénické zpracování Rybovy mše.
Budete se hudbě věnovat i nadále?
Jsem ráda, že mohu
v ZUŠ dále částečně vyučovat. Doufám, že se nic
nezmění na tom, abychom
se nadále setkávali se členy pěveckého sboru Záboj, se kterým budeme již
nyní připravovat adventní
a vánoční pořady.
Do výběrového řízení
na uvolněný post ředitele se přihlásili tři zájemci. Vyhrála Vladimíra Křenková, dosavadní
zástupkyně ředitelky.
Co jí přejete a jakým
směrem doufáte, že se
bude škola ubírat?
S Vlaďkou Křenkovou
jsem jako se zástupkyní ráda spolupracovala
s dvouletou přestávkou
celkem jedenáct roků.
Určitě přinese do vedení školy mnoho svých
dobrých nápadů i dílčích
změn. Na vizích školy
jsme pracovaly hlavně
při tvorbě školních vzdělávacích programů společně. Dobře zná kolektiv,
jeho silné i slabší stránky
a myslím, že ve veřejné
prezentaci školy naváže
na již tradiční představení, koncerty i projekty,
na jejichž přípravě jsme
společně pracovaly. Přála bych jí co nejméně
problematických situací,
aby jí vydržel elán, kterým oplývá, a aby měla
radost z této nové práce.
Jana Špačková
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Mladí hasiči soutěžili
Vraťme se k přírodě, nepoužívejme fólii Mezi stromy
Ve druhém dílu našeho
zahradnického seriálku se
zaměříme na to, co Stanislav Král považuje za základ, abychom měli z na-

který vytvořil tzv. nový naturalizmus a inspiroval tak
mnoho zahradních architektů po celém světě.
„To je biodiverzita, kte-

šich zahrad a zahrádek i v
případě nepřízně počasí
radost celoročně, a to téměř bez práce.
„Jsem rád, že lidé trochu
zmoudřeli a vrací se k tomu,
co dělaly naše babičky,“
říká. Největším omylem je
podle něj netkaná textilie.
Pokud chceme bezúdržbovou zahradu, měli bychom
zapomenout na keře s textilií a trávník. Naše babičky
to tak také neměly. A když
přišly unavené z práce,
nemusely ještě pokračovat na okrasné zahradě,
sekat trávník a plít plevel.
Mohly si sednout a pozorovat motýly a včelky, jak
poletují z květu na květ,
z jedné trsovité rostliny
na druhou. „Pojďme nakrmit hmyz, používejme
trvalky,“ říká podle vzoru
nizozemského zahradního
architekta Pieta Oudolfa,

rá má být, to je to, co dělaly babičky. Zakrýt půdu
rostlinami a ne plachtou.
Rostlinami, které kvetou,
které se k sobě hodí. Pak si
můžeme sednout a dívat se,
jak pracuje příroda, hmyz
a vítr. Všechno se hýbe. Vysaďme stromy, které dávají
stín, kombinujme trvalky
a keře, jež udělají barevný
podrost. Dělám to tak již
spoustu let a zjišťuji, že je to
správný směr. V minulosti
jsem udělal spoustu chyb.
Jsou zahrady, ke kterým
se stydím přihlásit,“ doplňuje. Každá doba má své
trendy. Před čtvrtstoletím
to byla plachta. „Pak se
za dvacet pět let zjistí, že to
byl největší omyl. To tvrdím
já. A hodně zahradníků se
k tomu přiklání. Kde plachta není, je to mnohem živější. I pod živý plot je lepší
dát třeba barvínek nebo

kakost,“ uzavírá Stanislav.
Fólie podle slov odborníka ničí přirozený život
v zemině, znehodnocuje,
co je pod ní. Koloběh života se přesune postupně
nad ni. Tam rostliny rozvinou většinu svého kořenového systému. Pak přijdou
sucha a rostliny včetně
stromů velmi snadno zasychají, protože neprokořenily do hlubších vrstev.
„Když chce někdo zahradu
s plachtou a keři, rovnou
říkám, že to dělat nebudu,“
uvádí. I zahrada, která byla
takto založena, se ale dá
celkem snadno předělat.
Stačí folii vytahat a postupně sázet trvalky. „Jediná
starost, která u těch trvalek
je, že je na jaře ostříháš.
Trvalky první rok zaléváš
a prvních pár let trochu pleješ, než se zapojí,“ shrnuje.
„Výhodou trvalek je,
že hodně rychle rostou.
Sázíme zhruba tři až pět
na metr čtvereční a víme,
že plocha do tří let zaroste. Pro netrpělivé lidi, kteří chtějí vidět efekt růstu
již první rok, je to úplně
geniální,“ říká a odkazuje
se i na práci profesora Jiřího Marečka. Jeho knihu
Zahrada doporučuje každému: „Pro mě je to Bible.
Ten nás učil, jak vysadit
stromy a keře i podrost pod
nimi vyplnit trvalkami.“
I kdyby časem keř trvalky pod sebou vytlačil, má
smysl je osázet, aby kryly
půdu a nevpustily do zahrady plevel.
Olga Trachtová
Hadáčková

JESENICE U SEDLČAN V sobotu 15. září uspořádal místní
Sbor dobrovolných hasičů
pátý ročník dětské hasičské
soutěže v požárním útoku. Hasičské klání nazvané
Mezi stromy se uskutečnilo
v obecním parku u hasičské
zbrojnice. Pozvánku domácích přijali mladí hasiči SDH
Dobrošovice, Kvasejovice, Dublovice, Kojetín, Bor
u Sedlčan a mladí hasiči ČHJ
Nalžovice a Křepenice.
Starty prvního kola požárního útoku potvrdily, že
se soutěží naplno. Minimální
časový rozdíl mezi družstvy
vytvořil tu pravou bojovou
atmosféru do druhého kola.
Všechna družstva za svůj
předvedený výkon sklidila nadšený potlesk diváků.
Žákovské družstvo místního sboru si připravilo pře-

Brdské ligy 2018. Jesenické
družstvo mužů dosáhlo historického úspěchu, vybojovalo první místo. Představilo
soutěžícím a divákům putovní pohár Brdská liga – muži.
Závěrečného vyhodnocení
soutěže se ujal starosta sboru Miroslav Hrstka, velitel
sboru Milan Jiroušek a hlavní rozhodčí soutěže Jiří Neužil (SDH Bor). Družstva
nadšeně převzala pohárové
trofeje, diplomy, dorty, balíčky dobrot, zákusky a dětský
šampus. Nechyběla návštěva venkovního posezení s krbem spojená s ochutnávkou
pečeného selete na jehle.
V kategorii mladších žáků
první příčku obsadilo družstvo SDH Bor u Sedlčan.
Druhou příčku vybojovalo
družstvo SDH Kojetín a bronz
vybojovalo družstvo SDH

Místní žákovské družstvo předvedlo hašení makety hořícího domku.

kvapení – ukázkové hašení
makety hořícího domku.
Před vyhlášením výsledků
soutěže se uskutečnil malý
slavnostní akt u příležitosti
ukončení letošního ročníku

Dobrošovice. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo
SDH Kojetín. Druhé místo získalo družstvo ČHJ Nalžovice
a třetí místo obsadilo družstvo SDH Jesenice.
-fv-

Hrachovští se snaží ukazovat dětem cestu od počítače ke sportu
HRACHOV V sobotu 15. září se

na místním víceúčelovém hřišti konal nohejbalový turnaj.
Turnaje se zúčastnilo šest mužstev, a to dvě z Petrovic, po jednom z Drevníků, Nečíně, Sedlčan
a domácího Hrachova. Z vítězství
se radoval tým ze Sedlčan, druhou
příčku obsadili Hrachováci a třetí
bronzovou metu obhájci loňského
vítězství z Drevníků alias Sušáci.
Pořadatel Filip Wágner upřesňuje: „Jsme rádi, že jsme po roce opět
dali dohromady turnaj v nohejbale.

V letech minulých to tu bylo tradicí,
jezdilo deset i více týmů a hrálo se
na štěrkovém hřišti. Nyní sice jezdí
méně týmů, ale zato máme nové moderní víceúčelové hřiště, které bylo
vybudováno díky jednomu místnímu
podnikateli. Před měsícem jsme zde
pořádali turnaj v malé kopané s pěknou účastí. Smyslem pořádání podobných akcí na vesnici je nejen její oživení, ale i správná cesta pro místní
děti, které hledají nějakého koníčka
a zahánějí svůj čas u počítače.“
David Štverák
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Organizátoři ukázkové akce na náměstí vzkázali
návštěvníkům: Třiďte odpad, má to smysl!
SEDLČANY Město ve spolupráci se

Sedlčanskými technickými službami a ﬁrmami EKO-KOM a Elektrowin
uspořádalo ve čtvrtek 13. září na náměstí T. G. Masaryka program na-

čený, že za dvě desítky let je osvěta
na školách hodně znát, ale protože
přicházejí nové generace dětí, je
záhodno celý program neustále
opakovat. „Tato činnost ale může

167 tun papíru z regionu, který obsluhují, v loňském roce to bylo již
339 tun. Skla, jehož je v posledních
letech stále méně, bylo před deseti
lety těsně nad hranicí 200 tun. Vloni
skončilo i s každoročním propadem
na hodnotě 322 tun. Paradoxně sklo,
kterého je méně a méně, je materiál, jenž se nejlépe a pořád dokola
dá recyklovat, zatímco plastového
odpadu neustále přibývá a není
pro něj využití. „Ze 153 tun plastů
v roce 2008 se náš region vyšplhal
až na hodnotu 395 tun v roce 2017.
Pro představu je to takové množství
materiálu, které by zcela naplnilo
132 popelářských aut,“ připomněl
Daniel Kolář.

Recyklace zachraňuje
vzácný materiál
Na náměstí byly vystaveny vozy Sedlčanských technických služeb.

zvaný Vítáme školní rok s tříděným
odpadem. Akce měla za úkol zábavnou formou podpořit třídění odpadu a vysvětlit jeho účel.

Tonda Obal vystavuje
Proto také do Sedlčan přijel se
svými spolupracovníky Dalibor Nigrin, který je koordinátorem školního
programu Tonda Obal na cestách.
Pilotní část tohoto projektu začala
fungovat již před více než dvaceti
lety, přičemž jeho náplní je dodnes
ukázat dětem v základních školách, jak se třídí a recykluje odpad.
„Dnes máme v Sedlčanech venkovní
verzi našeho programu, která dostala název Barevný den společnosti
EKO-KOM,“ upřesnil Dalibor Nigrin.
„V rámci Barevného dne jsme přivezli dvě nafukovací atrakce, televizi, ve které vysíláme krátké ﬁlmy,
a také svítící popelnice. Máme čtyři
různých barev na papír, sklo, plasty
a nápojové kartony a v každé z nich
je i výstava toho, jak se s daným odpadem dále pracuje. Pro děti tady
máme z popelnic vyrobené šlapací
motokáry, kterým říkáme popelkáry,
koloběžky, skládačky, házecí desku,
domino a puzzle. Připravili jsme také
výchovný program. Ve stánku máme
výstavu Tondy Obala a děti se jejím
prostřednictvím dozvídají mnoho
zajímavého o třídění a recyklaci.
Hlavní náplní naší činnosti jsou návštěvy škol, každý den zavítáme minimálně do dvou. Jezdíme ve dvou
skupinách a každé ráno vyrážíme
na jednu z tras. Za jediný den jedna
skupina proškolí sto až čtyři sta dětí.
Za rok proškolíme téměř dvě stě tisíc
školáků.“ Dalibor Nigrin je přesvěd-

být jednou ukončena, protože když
tímto programem procházejí rodiče
a prarodiče, měli by sami vychovávat
nejmladší generaci, a to už bez naší
pomoci,“ míní Dalibor Nigrin a dodává, že pokud se to všem nedostane
pod kůži, má stále smysl program
realizovat a opakovat.

Spolupráce je
dlouholetá
„Firma EKO-KOM s městem Sedlčany a okolními obcemi spolupracuje
již dlouhá léta v oblasti nakládání
s tříděným odpadem,“ uvedl referent
odpadového hospodáře Sedlčanských technických služeb Daniel
Kolář. „Jedná se především o sběr papíru, plastu, skla, nápojových kartonů
a kovů. Každý rok do našeho regionu
ﬁrma umísťuje další a další nádoby
na tříděný odpad, ať už ve spolupráci
se Středočeským krajem, nebo ve své
režii. V posledních letech EKO-KOM
od města dokonce odkoupil sběrnou
síť s tím, že bude po ukončení životnosti nádob na recyklaci tyto nádoby
automaticky obměňovat.“ Daniel Kolář podotkl, že město tak ušetří statisíce korun za obnovu nádob na tříděný odpad. Je to další bonus
za letitou dobrou spolupráci EKO-KOMU s městem Sedlčany a Sedlčanskými technickými službami.
Díky ﬁnanční pomoci EKO-KOMU
v rámci poskytnutých nádob, dlouhodobé aktivní spolupráci občanů,
obcí v regionu, Sedlčanských technických služeb a zefektivnění sběru
a svozu tříděných odpadů došlo
k významnému navýšení tříděných
materiálů. Zatímco před deseti lety
Sedlčanské technické služby svezly

Zábavný a výukový program
měla ve čtvrtek na náměstí i ﬁrma
Elektrowin, která se stará o zpětný
odběr vybraných skupin elektrospotřebičů. Zajišťuje svoz a recyklaci
například lednic, sporáků, myček,
praček, vysavačů, elektrických sekaček a dalších výrobků. „Při recyklaci
zachraňujeme spoustu vzácného materiálu, zejména kovů. Naším úkolem
je starat se o sběrné dvory, přispívat

na jejich rozvoj, přispívat na kontejnery, koše a v neposlední řadě starat
se o osvětové akce jako je dnes v Sedlčanech,“ řekla nám Miroslava Tintěrová z ﬁrmy Elektrowin. V loňském
roce občané regionu přes Sběrný
dvůr Sedlčany odevzdali 634 lednic
a mrazáků, což představuje bezmála
třicet tun elektrospotřebičů. Ve skupině velkých spotřebičů občané odevzdali 433 kusů různých sporáků,
myček nebo praček. Jedná se o 22,5
tuny materiálu. Skupina malých spotřebičů, jako jsou vysavače, roboty,
kávovary nebo rychlovarné konvice
byla vloni prezentována váhou téměř šestnácti tun elektrospotřebičů.
Sedlčanský sběrný dvůr tak nedosahuje mimořádných výsledků pouze
ve sběru tříděných a nebezpečných
odpadů od občanů, ale také ve sběru vysloužilých spotřebičů. Díky
tomu, jak se občané naučili sběrný
dvůr využívat, mohou Sedlčanské
technické služby čerpat ﬁnanční
prostředky z takzvaného motivačního programu Elektrowinu. Většinou to jsou prostředky na vybavení
sběrného dvora, zpevnění jeho povrchu, manipulační techniku, oplocení nebo kamerový systém.
David Myslikovjan

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY

22. 9. 2018
6. 10. 2018
Areál firmy NOHEL GARDEN a.s.
od 8.00 do 11.00 hod.
POZOR! PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI!
VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
PODZIMNÍ HNOJIVA
PŘÍPRAVKY NA HUBENÍ HLODAVCŮ
PESTICIDY
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
PLASTOVÉ A KERAMICKÉ OBALY
HŘBITOVNÍ LAMPY
DEKORAČNÍ SVÍČKY

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, oﬃce@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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Pouťový víkend přinesl sedm fotbalových utkání
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Velké přípravy na vel-

ký víkend. Tak by se dal
charakterizovat shon pátečního odpoledne a sobotního rána. Na tréninkovém hřišti vedle hlavního
trávníku vyrostla během
c hv í l e i mp rov i zova n á
hospoda. V jednom párty
stanu byl výčep, pod druhým připravené sezení.
V nabídce byl mimo jiné
například i burčák, což se
ke slunnému pozdnímu
létu vysloveně hodilo.
Program na hřišti otevřel
hned v sobotu dopoledne
zápas mužstva B proti Hřiměždickým. Po první půli
domácí prohrávali trefou
Víta Černohorského, ve druhé části zápasu vyrovnal domácí Tomáš Lhotecký. Protože tento stav vydržel až
do závěrečného hvizdu píšťalky, musely rozhodnout
penalty. Domácí se treﬁli
do soupeřovy brány třikrát,
hosté čtyřikrát. Zápas tedy
nakonec prohráli domácí
fotbalisté 1:2.
Ve dvě hodiny odpoledne vyběhli na pažit starší
páni. Zahráli si dvakrát 40
minut proti seniorům Tatranu Sedlčany. Za hosty
skóroval dvakrát Jan Čejda,
z domácích se treﬁli mezi
tyče hostů Aleš Krůta, Josef Palus a dvakrát Martin
Švec. Připsali si tedy první
vítězství pouťového víkendu v hodnotě 4:2.
Sobotní odpoledne uzavíral zápas místních Bohemek proti žákům. V nad-

sázce by se to dalo označit
za souboj místní mládeže
se svými matkami, sestrami či učitelkami. Respekt
šel ale stranou, bojovalo se
naplno. Ženy měly postavené kompletní dva týmy.
„Pane rozhodčí, střídáme.
Všichni ven! Za odměnu,“
zahlaholil několikrát během utkání jejich trenér
Josef Spilka. V první polovině zápasu skórovali jen
žáci Tomáš Mádle a Sára
Čandová. Hned na počátku
druhého poločasu vsítila
míč nejmladší z Bohemek
Kamila Krůtová. Z týmu
žáků odpověděli Veronika
Zelenková, Jiří Kottek, Michal Svoboda a opět Sára
Čandová. Za Bohemky se
ještě podařilo po usilovné snaze a několika předchozích neproměněných
šancích skórovat dvakrát
Adéle Zelenkové. Při hvizdu píšťalky tedy na světelné tabuli svítil výsledek 6:3
pro žáky. Následovaly ještě
penalty. Z Bohemek ji proměnily Eva Křížková, Jitka
Vojtíšková a Kamila Krůtová. Mezi žáky se do třetice
treﬁla Sára Čandová, svou
penaltu proměnili také Jiří
Kottek, Karolína Krůtová
a nakonec i David Hubička, i když při jeho střele
to již vypadalo, že si s ní
brankářka Martina Lacinová poradí, jako s několika
dalšími gólovkami. Také
druhé brankářce žen Lucii
Lacinové se v zápasu dařilo. Neuvěřitelným zákrokem například vyškrábla

při hře míč přímo z brankové čáry. A brankář žáků
Jiří Palus? Ten se rozhodně
nenechal zahanbit! Jiřině
Krůtové chytil penaltu,
poradil si s mnoha dalšími
zaručenými šancemi žen.
A i když byl v poslední vteřině utkání zasažen do hlavy, po chvilce se zvedl a ze
hřiště odcházel se spokojeným úsměvem.
V neděli dopoledne nej-

cí do vedení Stanislav Mikota. Vladimír Schwarz ho
následoval v minutě sedmé a hned nato v minutě
osmé. Protože se v první
půli treﬁl mezi soupeřovy tyče ještě Radek Kubíček, domácí tým odcházel
do šaten na přestávku již
za stavu 4:0. Po návratu
na pažit nejprve zásluhou
Lukáše Stibora domácí
hostům ještě poodskočili,

Lucie Lacinová v bráně Bohemek předvedla několik velmi obětavých zákroků.

dříve na trávník vyběhlo
družstvo místních žen.
Nastoupily proti DFC Panterkám z Čechtic. Gól domácích si připsala Markéta
Spilková, v dresu hostů
skórovala Monika Zítková.
V penaltách, které po zápasu následovaly, byly úspěšnější domácí ženy, které
tak zvítězily 2:1.
Krátce před polednem
se ozval úvodní hvizd
zápasu dorostu. Domácí
hráči pro tuto sezónu tvoří
jeden tým spolu s mladými
muži Petrovic. O pouťové neděli nastoupili proti
týmu Pičína a Obecnice.
V páté minutě poslal domá-

ti pak díky Antonínu Lockerovi vstřelili alespoň
jednu branku, aby neodjeli
domů s nulou. Vítězství domácích ještě pojistil Daniel
Hadáček, když si poradil
s odraženým míčem soupeřova brankáře. Po závěrečné píšťalce svítilo
na světelné tabuli skóre 6:1
pro domácí.
K další fotbalové podívané pozvali diváky domácí mladší žáci. A i ta byla
vítězná. První polovina
utkání přinesla pouze jeden gól domácího týmu,
když se těsně před jejím
koncem streﬁl za záda soupeřova brankáře Tomáš

Mádle. V druhé části zápasu skóroval ještě jednou,
další střelu domácích viděli diváci od Lucie Lacinové.
Za hosty skóroval pouze
Vojtěch Grebeň. Do tabulky si tedy domácí připsali
vítězství 3:1.
Posledním zápasem,
který za víkend návštěvníci fotbalového hřiště mohli
vidět, bylo utkání domácího mužstva „A“ proti Kamýku nad Vltavou. Na derby se přišla podívat více
než stovka diváků, což téměř konkurovalo návštěvnosti při sobotním utkání
Bohemek. Improvizovaný
stánek s občerstvením, postavený pouze pro tento víkend, praskal po oba podvečery ve švech. Po první
polovině zápasu to ještě
vypadalo na oslavu. V té
se totiž mezi tři soupeřovy tyče treﬁl pouze domácí Miroslav Turek. Druhá
půle již patřila hostům.
Nejprve Marian Viskup vyrovnal z penalty. O druhý
gól Kamýckých se postaral
Tomáš Horký. Na něj ještě
odpověděl proměněnou
penaltou domácí Michal
Hubička. Pak ale přišla
desetiminutovka, kterou
by domácí raději nezažili.
Dvakrát během dvou minut skóroval Michal Tatoušek, po něm ještě přiložili
polínko do ohně Radek Lukeš, Marian Viskup a David
Königsmark. Za domácí se
už jen podařilo Petru Maškovi upravit konečné skóre
zápasu na 3:7.
-red-

Pouť po dlouhé době provázelo slunečné počasí
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Tak hezky, jako bylo

Atrakce na krásnohorské pouti byly tradiční, nic nového nepřibylo,
ale také nic z předchozích let nechybělo.

o uplynulém víkendu, již
na krásnohorskou pouť
nebylo po mnoho let, možná i desítek. Mezi atrakce
a stánky, ale také do kostela nebo na fotbalové
hřiště, to přilákalo mnoho
místních obyvatel i jejich
blízkých.
Autodrom jezdil na sokolském hřišti již před
víkendem, pak k němu
přibyly ještě dětský a řetízkový kolotoč, trampolíny, nafukovací skákadla,
střelnice a několik stánků.

I když byla pouť malá, z peněženek tahali její návštěvníci koruny za korunami.
Hlavně aby děti byly šťastné a spokojené.
Štěstí ostatně bylo tématem kázání místního kněze Zbigniewa Grzyba pro
více než stovku věřících,
kteří si našli o pouti cestu
do kostela svatého Mikuláše. Kázání by se dalo
označit titulkem „Všichni
chceme být šťastni“. Štěstí
kněz spojuje s čistým svědomím: „Když máme výčitky svědomí, když nežijeme
fér, tak nejsme šťastni,“

říká. Štěstí podle něj není
o věcech, které máme,
nebo o zážitcích, které si
dopřejeme. To všechno
je sice důležité, ale pouze
jako hnací motor, ne pro
naplnění nitra. „Jde o to,
co je pro nás nejdůležitější. Skrze to se pak díváme
na svět,“ doplňuje. A doporučuje jako jednoduchý
návod ke kvalitnímu životu
dodržovat přikázání. „Pak
nemusíme mít výčitky svědomí. A budeme vnitřně šťastní,
klidní, spokojení,“ uzavírá.
Olga Trachtová
Hadáčková

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz
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Čtenáři se loučili s létem
společně s autory dětské
literatury
SEDLČANY Slavnostní tečkou

za každým ročníkem Čtenářské ligy, kterou tradičně vyhlašuje sedlčanská městská
knihovna, je akce, nazvaná
Fotbálek aneb Loučení s létem. Na fotbalovém hřišti TJ
Tatran se v sobotu 15. září
konal její již čtrnáctý ročník.
Stejně jako v předchozích
letech proti sobě nastoupili
ve fotbalovém utkání, jež se
dá označit jako nejpřátelštější
z přátelských, mladí čtenáři
na jedné straně a spisovatelé, scénáristé a ilustrátoři
na straně druhé. Hrálo se ale
s největším zápalem, jakoby
účastníci mače nevěděli, že
dort v podobě fotbalového
hřiště, o který se hraje, nebude patřit výhradně vítězné
straně, ale že si na něm pochutnají úplně všichni. „Atmosféra byla jako vždy milá
a přívětivá,“ řekla jménem
svým i svých kolegyň knihovnice Alena Budková. „Hodně
jsme se letos nasmály, protože
některé děti měly fakt vtipné
hlášky a navíc hrály opravdu
s velkým nasazením a nadšením. Radovaly se z každého
gólu jako zkušení mazáci
a prožívaly každou chvilku
na hřišti.“ Celkem si zahrálo
osmnáct malých čtenářů,
kteří ani moc nechtěli střídat,
a protože hráli v červených
tričkách, jednalo se na konci
druhého poločasu o pěk-

nou červenou přesilovku.
Tým spisovatelů, vedený kapitánem Miroslavem
Adamcem, který tvoří pro
děti i dospělé, nastoupil
na zelený pažit pod názvem
Adelité, čili Autoři dětské literatury. Dospělé fotbalisty
posílily i jejich ratolesti, kluci
Žambochovi, David Juhaňák
a Natálka Pavlová. „Před samotným fotbálkem jsme ještě
uspořádali štafety s časopisem Tapír jako přidanou hodnotu. Dvě družstva závodila
v předávání časopisu Tapír
chobotem vytvořeným z rukou, potom v běhu jako tapír
a nakonec byl zařazen slalom
mezi fotbalovými kužely s kočárkem i s panenkou, jako
příměr honby čtenáře za dobrou knihou,“ doplnila Alena
Budková.
Ve čtrnáctém ročníku
Fotbálku vyhrály děti 6:4,
když hned čtyřikrát skóroval
Vašek Křesina a po jednom
gólu přidali Filip Havel a Petr
Nevlida. Za Adelity skórovali
Stanislav Juhaňák, Markéta
Vítková, Miroslav Adamec
a Luboš Pavel. V samém závěru utkání čtenářů se spisovateli knihovnice odstranily
z fotbalového dortu branky,
hráče a dobrotu nakrájely
tak, aby se dostalo na všechny. A všichni se také shodli,
že dort je výborný.
David Myslikovjan

KAMÝK NAD VLTAVOU V sobotu 15. září se v areálu zříceniny gotického hradu Vrškamýk konal již
čtvrtý ročník Vrškamýcké pivoslávy. Více na www.sedlcansky-kraj.cz

Zpátky v čase
PETROVICE Žáci místní zá-

kladní školy se 11. září dopoledne vydali na putování
časem. Umělecká Agentura
Pernštejni zajistila v hodinovém pořadu historický
a zábavný výukový pořad,

v němž se děti mimo jiné
dozvěděly například to, jak
válčili husité, a zhlédly další
vystoupení umělců s historickou tématikou. Většina
dětí byla zapojena do představení, což se samozřejmě

setkalo s ohromným ohlasem. Divadelní scénky přiblížily žákům zábavnou formou
důležité momenty našich
i světových dějin. Nakonec
nechybělo dechberoucí šermířské vystoupení.
-jm-

Děti se staly současí hraných scén naší historie.

Balónková slavnost měla netradiční bod programu
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Krásné počasí první

poloviny uplynulého týdne
přímo vyzývalo k zahrad-

Denisa Ringesová (zády) vítá své nové žáky.

ním slavnostem. Ta tradiční
krásnohorská balónková

se konala ve středu 12. září
od 17 hodin na hřišti vedle
školní tělocvičny. Pro všechny přítomné bylo připravené
občerstvení.
Během první hodiny
byla pro návštěvníky otevřena budova základní i mateřské školy. Průvodci byli
samotní žáci. Na hřišti v tu
dobu pod taktovkou deváťáků probíhalo velké množství různých soutěží. Od 18
hodin nastala slavnostní
půlhodinka. Nejprve byli
učitelkami z mateřské školy
přivítáni noví předškoláci.
Odnesli si domů balónek
a dáreček. Poté se na dvanáct připravených židlí usadili noví prvňáčci. Třídní

učitelka Denisa Ringesová
je jmenovitě přivítala a oblékla je do nových třídních
triček. Také oni dostali dáreček a balónek.
Posledním slavnostním
okamžikem, tentokrát netradičním, bylo blahopřání
k narozeninám: „Náš pan
učitel Švec dneska slaví třicátépáté narozeniny, tak
bychom mu chtěli popřát,“
ozvalo se z reproduktoru.
A otevřely se dveře, jimiž
přišli deváťáci s dortem
a dárky pro třídního učitele.
Pak už pokračovala další zábava, soutěže a očekávané
sundávání balónků.
Olga Trachtová
Hadáčková

KALENDÁŘ
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – kult. dům
20. 9. Eva Urbanová
koncert vážné hudby
v podání zpěvačky Evy
Urbanové v doprovodu
Moravského klavírního
tria; 19:30
 Hrachov – Ochrana
fauny
21. 9. Štěpán Kojan
koncert při příležitosti 20
let organizace; 19:00
 Jistebnice – u tenisových kurtů
22. 9. Fantom
taneční zábava; 19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci
s Martinou Drtinovou; vernisáž výstavy 20. 9. v 18:00,
výstava 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
 Kosova Hora – kino
21. 9. Historie Kosovy
Hory
beseda s autory a křest
knihy o historii Kosovy
Hory; 17:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
20. 9. Už spinkáš? aneb
usínání malých dětí
beseda s Míšou Havlíčkovou; 17:30
24. 9. Spokojený rodič
aneb jak se učit postarat

o všechny své potřeby
beseda s Olinou Barkerovou; 17:30

DIVADLO
 Vojkov – Špejchar
22. 9. Chyťte zloděje
Spolek divadelních ochotníků při TJ Sokol Miličín
uvádí komedii Pavla Rudy
Maříka; 19:00
 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
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
27. 9. Tvář
ﬁlmový klub; 20:00
28. 9. Pepa
česká komedie; 20:00
29. 9. Láska bez bariér
francouzská komedie;
20:00
 Sedlec-Prčice
21. 9. Králíček Petr
rodinný animovaný ﬁlm;
16:00, 20:00
28. 9. Taxi 5
francouzská akční komedie; 20:00

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., 28., 30. 9. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
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
28. 9. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC
Votice; 16:30
Žabáci Solopysky – Bubák
Chlum; 18:25
Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy; 20:20
29. 9. Pohárový zápas
Rumola – Tučňáci Kosova
Hora; 12:00
Rybníkáři – Novit Neveklov; 14:00
30. 9. Pohárový zápas
Genemusic – Čerti Křepenice; 16:30
Stará garda Štětkovice –
River Boys Zvírotice; 18:25
HC Hrádek – Medvědi Sedlčany; 20:20

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
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

 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
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – TJ Krásná Hora B;
16:00

www.sedlcansky-kraj.cz

 Vysoký Chlumec – hřiště
22. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Klučenice; 16:30
29. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – TJ Vltavan Hřiměždice B; 16:00
 Sedlčany – hřiště Tatran
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Slavia Jesenice; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – fotbalové hřiště
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – TJ Sokol Dublovice B; 16:30
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice; 16:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
23. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Petrovice B; 16:30
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice
B – TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou; 16:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
29. 9. Svatováclavský
pohár
soutěž v požárním sportu
 Petrovice – hřiště
29. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Nový
Knín B; 16:00
 Počepice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Obory; 16:00
 Jesenice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší
B; 16:00
 Dublovice – hřiště
30. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Klučenice; 16:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
19., 26. 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 – hvězdárna

21., 28. 9. Pozorovací
program
21:00–23:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
29. 9. Prčické trhy: Podzim
9:00–12:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
29. 9. Putování za Jakubem Krčínem
pochod do Obděnic, uctění
památky J. Krčína, vystoupení šermířů, zábava při
harmonikách; 9:00
 Křepenice – pekárna
29. 9. Podzimní slavnost
pekárny
1. ročník křepenického dýňobraní, malý farmářský trh,
řezbář, živá hudba; 10:00
 Chlum
30. 9. Pouť

ROZHLEDNY
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
do 29. 10. otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–12:00, 13:00–18:00
 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
 Přední Chlum
Milada
v září a říjnu otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.
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V utkání branku diváci neviděli, protože
na obou stranách zvonily brankové konstrukce
TJ Tatran
Sedlčany – TJ
Sokol Čížová 0:0
(0:0) na penalty
6:5
SEDLČANY V neděli 16.

září přivítal na svém hřišti Tatran v šestém kole fotbalové divize A soupeře
z Čížové, který ještě vloni
hrál třetí ligu.

Dominik Němec
málem zlomil
břevno vejpůl
Tatran se hned v úvodních minutách snažil převzít otěže a tempo utkání
na svá bedra. První pokus vyslal na brankáře
Jaroslava Nováka Michael
Dvořák, jeho střela zaplula mimo branku. V 5.
minutě vystihl nedorozumění obrany Lukáš Dvořák a nechal vyniknout
brankáře Tomáše Glogara.
V 10. minutě skončila souhra Luboše Soldáta s Tomášem Senftem technickou střelou do boční sítě.
Ve 14. minutě měl obrovskou šanci po standardní
situaci hlavičkující David
Novák, brankář Tomáš
Glogar jeho pokus, který
letěl pod břevno, bravurně vyškrábl nad. Ve 20.
minutě dostal dlouhý balon za obranu rychlonohý
Dominik Němec, srovnal
si míč ke střele a jeho tvrdý projektil mířil za záda
překonaného
brankáře

Jaroslava Nováka, ovšem
proti bylo břevno, od kterého se balon odrazil zpět
do hřiště. V ochozech,
kam si našlo cestu přes
čtyři stovky diváků, to
v tu chvíli jen zahučelo.
Po půlhodině hry prověřil střelou těsně vedle pozornost brankáře Glogara
Ondřej Gregor. Souhra Michala Kdolského s Kryštofem Kvěchem a Tomášem Senftem skončila tečí
mimo a následným rohem, z něhož míč brankář
Novák vyboxoval pryč
na kopačky Davida Krůty,
který obešel dva protihrá-

vstřelené brance, ale dalekonosný projektil z jeho
kopačky vyškrábl s námahou nad břevno brankář
Novák. První poločas tedy
střelce nenašel.

Ve druhém
poločase
zazvonila
tentokrát tyč,
a tak duel došel
do penalt
Druhé dějství začali
lépe hosté. Ránu, kterou
směřoval Ihor Krasnyanyk
na přední tyč, zlikvidoval
skokem brankář Glogar.

ale z vnější strany. V 75.
minutě zatočil balon z přímého kopu do tyče Martin Jirouš. V 78. minutě si
sklepl míč Petr Janda s Michalem Kočím, kterému
zkazil radost ze vstřelené
branky zákrokem nohou
brankář Glogar. A tak utkání skončilo nerozhodně
a dospělo do penaltového
rozstřelu. Honza Vystyd,
Michal Kdolský, Luboš
Soldát, Tomáš Senft, Martin Hájek a Kryštof Kvěch
ti všichni uspěli. Lukášové Brotánek s Matouškem
sice nedali, ale brankář
Tomáš Glogar tři exekutory vychytal a nechal tak
druhý bod doma. Tatran je
v tabulce na třetím místě
se 13 body a skórem 12:8.
Další utkání se hraje v sobotu 22. září od 15. hodin
v Mariánských Lázních.

Ohlasy k utkání

Rána Dominika Němce (vpravo) za pár okamžiků orazítkuje břevno.

če a nezištnou přihrávkou
našel Tomáše Senfta, kterému střela nesedla. Hra
měla spád a rychlost. Nepříjemné napadání od domácích hráčů dělalo velké
problémy hostujícímu celku, který nuceně a pod tlakem nepřesně rozehrával
míče za autovou čáru. Luboš Soldát byl také blízko

Podobně si počínal i Martin Jirouš, jehož přízemní
střela byla ještě tečovaná
a zamířila tak těsně vedle
tyče. V 68. minutě brankář Glogar vyrážel pokus
Lukáše Dvořáka. Za dalších pět minut na zadní
tyči číhal Martin Hájek
s Honzou Vystydem. Druhý jmenovaný rozvlnil síť

Trenér Ladislav Šach,
Tatran: „Po celou dobu
to byl vyrovnaný zápas.
I když diváci gól padnout
neviděli, byl to pro ně zajímavý zápas se spoustou
šancí na obou stranách.
Čížová má vysokou fotbalovou kvalitu. Dnes jsme
odehráli po taktické stránce dobré utkání. Penalty
jsou vždy loterie a my je
kopat umíme. Když se
k tomu přičtou zákroky
brankáře Tomáše Glogara, tak jsou z toho dnes
připsané dva body do tabulky.“

Zdeněk Staroba, TJ
Sokol: „Sedlčany jako tým
soubojový, hodně agresivní v dohrávce, bylo tam
hodně faulů na Jirouše. Co
se týče průběhu zápasu,
domácí musí být spokojení s tím bodíkem navíc, co
získali po penaltovém rozstřelu. My jsme těch šancí
měli víc a do 15. minuty
jsme měli tři vyložené šance, které jsme neproměnili. Utkání by se pak vyvíjelo jinak a Tatran by se
musel více tlačit dopředu.
Na druhou stranu Němec
nastřelil břevno. Druhý poločas když shrnu na šance, my jsme nastřelili tyč
a ještě v 90. minutě tam
byla možnost rozhodnout.
Na střídačce jsem měl sice
napsané nějaké hráče, ale
použitelný byl jen jeden
a během druhého poločasu potřebovali vystřídat tři
hráči. Domácí tedy měli
trošku více štěstí a v penaltovém rozstřelu jsme
třikrát zaváhali, což je
hodně. Musíme být pokorní a v tom počtu, ve kterém jsme, je vůbec zázrak,
že máme tolik bodů. Ale
jak říkám, bod ze Sedlčan
bych před zápasem bral.
Dnes má cenu zlata.“
Sestava TJ Tatran:
Glogar – Kdolský, Vystyd, L. Brotánek, P. Lípa,
D. Krůta (70. Hájek), K.
Kvěch, M. Dvořák (80. L.
Matoušek), Soldát, Němec, Senft.
David Štverák

Nejmladší sportovci soutěžili
SEDLČANY Ve středu 12.

září se v Luční ulici, v nově
upravovaném areálu Mrskošovna, uskutečnil cyklistický závod pro předškolní děti a školní mládež.
Do programu aktivit Povltavského sportovního klubu DA-BA se tak po zhruba
desetileté přestávce vrátily
odpolední závody pro nejmladší sportovce.
Za pěkného, slunečného počasí se sešly více

než čtyři desítky závodníků ve věku od dvou
do patnácti let, aby změřily své síly na tratích od padesáti do 1800 metrů.
Ty nejmenší děti jezdily
po asfaltu, jejich starší kamarádi se už potýkali také
s povrchem pískovým či
travnatým. Za své výkony
všichni účastníci obdrželi
sladkou odměnu a omalovánky či vystřihovánky
vytvořené organizátory

právě pro tuto příležitost.
V jednotlivých věkových divizích byli nejlepší:
Děti do tří let: Odrážedla dívky – Sirotková Lucie
(Petrovice), odrážedla
chlapci – Faktor Ondřej
(Sedlčany), tříkolky – Vávrová Andrea (Vojkov)
Děti do pěti let – první
skupina: Kola dívky – Fišerová Anna (Sedlčany),
kola chlapci – Vávra Patrik
(Vojkov), odrážedla dívky

– Chottová Ema (Sedlčany)
Děti do pěti let – druhá
skupina: Kola chlapci –
Jarůšek Petr (Vojkov), koloběžky chlapci – Jirásek
Jakub (Malkovice), odrážedla chlapci – Liška Jakub
(Sedlčany)
Děti do sedmi let: Kola
dívky – Ešnerová Soﬁe
(Sedlčany), kola chlapci –
Wiesner Matyáš (Praha 4)
Děti do devíti let: Kola
chlapci – Faktor Tadeáš

(Sedlčany), koloběžky velké dívky – Donátová Kamila (Vrchotovy Janovice),
koloběžky velké chlapci –
Hron Alex (Sedlčany)
Děti do dvanácti let:
Kola dívky – Piátková Markéta (Jesenice), kola chlapci – Laštovička Matěj (Štětkovice)
Děti handicapované:
Odrážedla speciální – Piátková Miroslava (Jesenice)
-db-

SPORT

14 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Mistrovství České republiky dračích lodí
RAČICE Na umělém kanále v severočeských Ra-

čicích se od pátku 7. září do neděle 9. září konal třináctý ročník Mistrovství České republiky

Vítězná sedlčanská posádka na trati 200 metrů.

dračích lodí. Na několika distancích proběhlo
celkem přes šedesát startů v různých kategoriích a sedlčanské týmy opět slavily úspěchy.
V pátek se odbyly závody na desetimístných lodích a klání juniorů. Sedlčanská mládež postavila dva týmy, v tvrdé konkurenci
prokázala své kvality a rychlejší z týmů obsadil stříbrnou pozici na obou distancích, tedy
200 a 1000 metrů. Stejné pozice obsadili mladí
i vloni, ale letos byla konkurence o dost tužší
a úspěch tedy o to cennější.
Sedlčanští matadoři tuzemských i mezinárodních závodů, posádka Průtrž dračen,

si v celém turnaji vedli velice dobře a odvezli si řadu medailí. Nejlépe se jim vedlo
ve spojení se spřáteleným týmem z Předměřic, když v kategorii čistě ženských
a čistě mužských posádek závodili
pod hlavičkou Průtrž Předměřic.
Sedlčanské atletky spolu s předměřickými kanoistkami mezi ženskými
posádkami vyloženě kralovaly, neboť téměř na každé distanci získaly cenný kov a v mnoha závodech
sklidily zlato.
Nejhodnotnějším úspěchem je
pro sedlčanský tým vítězství na trati 200 metrů s desetičlennou smíšenou posádkou. „Na této distanci jsme
silní,“ vysvětluje kapitán Průtrže
dračen Tomáš Kafka. „Vloni jsme
ji na mistrovství Evropy ve Francii
vyhráli a letos na mistrovství světa
v maďarském Szegedu jsme skončili
na pěkném šestém místě.“ Vítězství
na tuzemském šampionátu posádku
kvaliﬁkovalo na mistrovství Evropy ve Španělsku v roce 2019. „Na mistrovství
světa bychom samozřejmě zase rádi jeli, ale je
to ﬁnančně náročná záležitost a bude hodně
záležet na tom, zda se nám podaří sehnat sponzory,“ dodává Tomáš Kafka.
Letošního mistrovství se zúčastnilo osm
juniorských a sedmnáct dospělých posádek.
„Na mistrovství republiky se to může zdát
málo, ale je to absolutní elita, která v tuzemsku
závodí v té nejvyšší soutěži,“ objasňuje Tomáš
Kafka. Závody dračích lodí jsou krásný týmový sport a je dobře, že v Sedlčanech je o něj
zájem i mezi dorostenci.
Ondřej Sůsa

V jediném hokejovém
pohárovém utkání
rozhodčí udělil sto
jedna trestných minut
SEDLČANY Téměř všechna utkání nového roční-

ku pohárové soutěže amatérských hokejistů se
dosud hrála s minimálním počtem vyloučených
hráčů. A když už hokejisté odcházeli na trestnou
lavici, potom obvykle za běžné přestupky.
Výjimkou v tomto směru zatím je duel Solopysky–Křepenice, v němž padlo nejenom hodně gólů, ale také hodně trestů. Týmu Žabáků
rozhodčí udělil celkem šedesát trestných minut a Čerti jich nasbírali jednačtyřicet. V zápase A skupiny Olbramovice–Příčovy se blýskl
útočník Kačerů David Kabyl, který se postaral
o všech pět gólů svého týmu. Čtyři z nich dal
a na jeden přihrál svému spoluhráči Lukáši
Lachoutovi. Šlágrem minulého týdne ale byl
nedělní odpolední souboj posledních ﬁnalistů
soutěže, v němž měla štětkovická Stará garda
svému soupeři z Benešovska co oplácet. Nakonec se ale žádné velké drama nekonalo. Štětkovice vyhrály zcela přesvědčivě, když Genemusic zmírnil vysokou porážku až v závěru utkání.
V B skupině se o vysoké vítězství Kňovic postarali dva hráči, Jan Benda a Libor Procházka.
Oba se treﬁli pětkrát.
Výsledky – skupina A: Vršovice–Chlum 1:3,
Olbramovice–Příčovy 0:5, Solopysky–Křepenice
1:7, AHC Nový Knín – Votice 7:5, Genemusic–
Štětkovice 3:7. Skupina B: Domino–Rumola 1:10,
Štětkovice B – Draci 0:3, Miličín–Hrádek 5:3, Kňovice–Rybníkáři 12:4, Ševci Nový Knín – Neveklov
2:4, Medvědi Sedlčany – Kosova Hora 2:6, Hrádek–Domino 5:1.
David Myslikovjan

Hokejisté Tatranu deklasovali svého okresního rivala
Tatran Sedlčany –
Spartak Příbram
8:2 (2:0, 3:2, 3:0)
SEDLČANY Hokejistům Ta-

tranu se v poslední době
v utkáních s příbramským
Spartakem daří. V minulé sezóně tohoto soupeře
na domácím ledě porazili 5:2
a na jeho půdě zvítězili dokonce 7:2.
V sobotu 15. září se v prvním kole krajské hokejové
soutěže utkali okresní rivalové znovu a také tentokrát
na sedlčanském zimním
stadionu dominoval Tatran.
„My jsme odehráli několik
přípravných zápasů se soupeři, kteří působí o soutěž výš,
což nám pomohlo hlavně,
pokud se týká rychlosti,“ uvedl po skončení utkání trenér
Karel Pospíšil. „Bohužel stále
z důvodu zranění několika
hráčů nemáme sestavu kompletní, ale i tak jsme vyhráli

zaslouženě.“ Přesto měli
v sobotním utkání hráči Tatranu zpočátku poněkud svázané ruce, ale v momentě,
kdy se jim podařilo dát dva
rychlé góly, zápas se začal
odvíjet v jejich režii. Za stavu
4:0 domácí tým srazilo hned
několik dvojnásobných oslabení a přestože se hostům
podařilo stav zkorigovat, Tatran dál třímal otěže zápasu
ve svých rukou. Není divu,
že proto v závěrečné třetině
pojistil svoje vedení dalšími
třemi góly. Po skončení zápasu, v němž Tatran nastoupil
v sestavě Dudek – Grin, Šebek, F. Černý, Náprstek, Vl.
Černý – Mašek, Spilka, Burian, Pinkas, Šoltés – Martínek,
Petržílka, Zavadil, Kadlec,
nám trenér Karel Pospíšil odpověděl na několik otázek.
Dnes vašemu týmu
dobře zachytal brankář Michal Dudek. Bude
právě on v této sezóně

brankářskou jedničkou?
Ano, je to tak. Máme ještě
jednoho gólmana, Michala
Jirouška, který ale začal studovat v Brně a bude tedy
časově zaneprázdněný.
Michal je ze Sedlce-Prčice,
chvíli chytal na Kladně, ale
potom toho nechal. Přesvědčili jsme ho, aby chytal tady,
a doufáme, že se do toho
dostane. Bude u nás v pozici
dvojky.
Jak vypadala vaše příprava na novou sezónu?
Scházelo se nás více než
vloni, ale bylo to hlavně proto, že s námi začali chodit
i junioři. Všichni si dávali
do těla, jak měli, a já jsem byl
rád, že chodili stabilní členové našeho kádru.
Sehráli jste také nějaké
přípravné zápasy?
Trénovat jsme začali
po sedlčanské pouti a první přátelské utkání sehráli
v Táboře s domácím účast-

níkem jihočeské krajské ligy.
Prohráli jsme 2:7 a potom
jsme se doma utkali s Černošicemi, které také působí
o soutěž výš. Prohráli jsme
2:5, v odvetě u nich 2:4, ale
v tomto případě musím kluky pochválit, protože jsme
vzali pár juniorů a tým celkově hrál dobře. V odvetě s Táborem jsme po nájezdech
zvítězili 3:2, a bylo znát, že už
máme něco odtrénováno.
Ke kolika změnám došlo v kádru mužstva oproti
minulé sezóně?
Nastálo jsme zapojili juniora Lukáše Petržílku, který
i dnes odehrál celé utkání.
Dalším juniorem v našem
kádru je Víťa Zavadil. Oba
tito hokejisté mohou ještě
hrát juniorskou ligu. Výborně bruslí, potřebují hrát,
aby mohli jít nahoru, a my
bychom jim to chtěli umožnit. Brankář Lukáš Hlaváček
čeká rodinu, nestíhal by

tréninky, a my jsme s ním
domluvení, že v případě
potřeby by zaskočil. Dále se
omluvil z důvodu pracovního zaneprázdnění Tomáš
Zach. Zraněný je Martin
Pospíšil, také Kryštof Švagr
a pracovně je zaneprázdněný i Kamil Vančura.
Nakolik vašemu týmu
v prvním utkání nové sezóny dělaly potíže ve změně pravidel?
Náš brankář se několikrát
bál zalehnout puk, zbytečně
rozehrával a vznikly z toho
situace, z nichž jsme málem
dostali gól. Tuto situaci se ale
určitě naučí zvládat. Pokud
se týká dresů, je to protivné.
Přišlo pravidlo, které už bylo,
ale teď bude tento přestupek
po domluvě striktně trestán
a my se s tím musíme smířit.
Řeší se to poutky, a také my
díky sponzorům máme objednány nové dresy.
David Myslikovjan
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Dvojnásobný olympijský medailista
Daniel Havel se na besedě
s mladými kanoisty dobře bavil
SEDLČANY V loděnici na pře-

hradě se v úterý 11. září sešli
mladí členové kanoistického
oddílu TJ Tatran Sedlčany
s dvojnásobným bronzovým
medailistou z Letních olympijských her 2012 v Londýně a Riu 2016 v kategorii K 4
na jeden kilometr Danielem
Havlem.
Sedmadvacetiletý Dan je
odchovancem sedlčanské
kanoistiky. Z Tatranu přestoupil do pražské Sparty
a potom do Dukly. Do Sedl-

na to, jak vypadá můj trénink, jak dlouho trénuju a co
mě k vodě dostalo. Jestli mě
můj sport dodnes baví a zda
mám někdy stavy, že se mi
na trénink nechce, což se
opravdu občas stává každému sportovci.
Který z dotazů byl pro
vás nejzajímavější, nebo
spíše, který vás nejvíce
pobavil?
Dotazů byla spousta.
Děti měly motivaci, protože
jsem jim dovezl tričko, dres

ré se nevydařilo zcela podle
našich představ. Po mistrovství Evropy jsme se snažili
vsadit všechno na jednu
kartu, kterou byl deblkajak
na jeden kilometr. Vystoupili
jsme ze čtyřkajaku, a ačkoliv
nemůžeme říci, že by se nám
to nevyplatilo, na světovém
šampionátu jsme neměli
potřebnou formu a neuspěli
jsme. Sice jsme pomýšleli
na některou z medailí, ale
skončili jsme na dvanáctém
místě. Není to sice špatný vý-

strana

Fotbalové
víkendové výsledky
regionálních
družstev
6. kolo Divize A
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Sokol Čížová 1:0p (0:0)

6. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
FK Čechie Velká Dobrá
– SK Petrovice 3:2 (2:2)
Branky Petrovic: 28. a 43.
P. Chlasták

4. kolo krajského
přeboru I. B
třídy skupina D
TJ FC Jevany – TJ Tatran Sedlčany B 4:3 (0:0)
Branky Sedlčan B: 57.
a 72. M. Valenta, 58. M.
Sirotek
TJ Sokol Sedlec-Prčice
– TJ Sokol Miřetice 3:0
(1:0)
Branky Prčice: 26. M.
Prchlík, 56. (p) T. Pištěk,
82. M. Kaňka

4. kolo okresního
přeboru

Daniel Havel v obležení dětí u loděnice na přehradě

čan přivezl ukázat obě olympijské medaile a se svými
obdivovateli a následovníky
strávil příjemnou půlhodinu. Po skončení besedy
jsme Danielovi položili také
několik otázek.
Je vaše dnešní návštěva
loděnice tradiční, nebo se
jedná spíše o výjimku?
Tradiční není. Tuším, že
naposledy jsem tady byl
po olympiádě v Londýně.
Tenkrát jsme se domluvili
s Jakubem Sůsou, který trénuje děti, že se tady zastavím
na povídání nebo na trénink.
Předal jsem jim proto dnes
pár svých zkušeností a děti
se také ptaly na vše, co je
zajímá. Hlavně byly zvědavé

a bundu s tím, že nejlepší
dotazy budou těmito věcmi odměněny. Nejvíce mě
zaujal a také pobavil dotaz
jednoho posluchače, kterého zajímalo, jaký jsem měl
největší průšvih ve škole.
Rád jsem zavzpomínal na to,
jak jsem lezl na střechu tělocvičny zemědělské školy
v Sedlčanech a dostal za to
dvojku z chování. Byl jsem
totiž lapen a nenapadlo mě
nic lepšího, než říct, že jsem
z úplně jiné školy a že mě učí
jiný učitel.
Nakolik úspěšná byla
pro vás právě skončená
sezóna?
Absolvovali jsme v Portugalsku mistrovství světa, kte-

sledek, ale byli jsme zklamaní, protože vloni jsme získali
bronzovou medaili.
Co vás čeká v nové sezóně?
Příští rok se vyjíždí olympijská kvalifikace, takže
všechno směřuje k mistrovství světa, které se bude
konat v srpnu v maďarském
Szegedu. Tam vyjíždí prvních osm posádek na čtyřkajaku a prvních šest na deblkajaku. Chtěli bychom obsadit
místa v těchto kvótách a nominovat se tak na olympijské
hry. Příští rok bychom určitě
také chtěli získat medaile, ale
prioritou bude kvaliﬁkovat
se na olympiádu.
David Myslikovjan
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SK Spartak Příbram B –
TJ Sokol Dublovice 3:4p
(2:1)
Branky Dublovic: 38. a 65.
M. Havel, 89. M. Tesárek
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší – TJ Tatran Sedlčany C 1:0 (1:0)
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Sokol Pičín 2:1p (0:1)
Branky Kosovky: 90. J.
Kutil

4. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Počepice – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B
5:0 (2:0)
Branky: 2. F. Hron, 5. a 51.
M. Skalický, 68. J. Chyle,
78. L. Chlasták
TJ Vltavan Hříměždice
– SK Obory 3:2p (1:2)
Branky Hříměždic: 14.
a 86. T. Děd
TJ Sokol Jesenice – TJ
Vltavan Borotice 7:1
(5:1)

Branky Jesenice: 7. J.
Šika, 12. a 33. M. Havel,
18. a 26. P. Čejda, 68. M.
Rataj, 87. O. Sůva
SK Petrovice B – SK Sokol Kytín 6:0 (4:0)
Branky Petrovic B: 7. J.
Procházka, 15. a 41. L. Vácha, 27. P. Podlipský, 57.
P. Jůn, 84. A. Bílek
TJ Krásná Hora – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
3:7 (1:0)
Branky: 39. M. Turek, 64.
(p) M. Hubička, 85. P. Mašek – 57. (p) a 73. M. Viskup, 61. T. Horký, 66. a 68.
M. Tatoušek, 71. R. Lukeš,
80. D. Königsmark

4. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Krásná Hora B – TJ
Vltavan
Hříměždice
1:2p (0:1)
Branky: 65. T. Lhotecký –
5. V. Černohorský
B SK Klučenice – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
B 1:2 (0:1)
Branky: 51. O. Vlna – 26. T.
Horký, 71. D. Königsmark
TJ Sokol Dublovice B –
SK Vysoký Chlumec 6:3
(3:2)
Branky: 2. a 54. V. Vršecký, 21. V. Hodík, 26. D.
Burda, 67. T. Rozvoral, 73.
V. Filip – 3. R. Beňo, 23. S.
Tůma, 79. J. Kiš

Okresní přebor
4. kolo –
Benešov
Sokol Maršovice – TJ
Sokol Vrchotovy Janovice 1:4 (1:3)
Branky Janovic: 13. a 32.
P. Němec, 37. V. Pešta, 82.
J. Novotný

AGRO CS Pohár
SKFS - 2. kolo
TJ Sokol Sedlec-Prčice
– SK Hvozdnice 2:4 (1:1)
Branky Prčice: 1. J. Nemeth, 51. Z. Všetečka
David Štverák

PUBLICISTIKA

16 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

POZNÁMKA

KO M E N TÁ Ř

Také máte to číslo?

Kam jsi tažena Česká republiko?

Na různých místech máme možnost vidět plakáty hnutí ANO, různé plakáty,
podle místa výskytu. Na všech je postava
proslaveného, jak sám říká, nejlepšího
premiéra. Dříve také nejlepšího ministra
ﬁnancí, protože pracuje asi šestnáct hodin denně, vždy od 6 do 22 hodin. Tolik
pracoval otec mé manželky v Kosteleckých uzeninách, když za vlády komunistů jeho tři děti všechny studovaly.
Na těch plakátech tedy pan premiér drží
mobil a druhá osoba, která v příslušném
prostoru za ANO kandiduje, má podle laskavého sdělení plakátu na premiéra číslo.
No představte si, to je, jako když se řekne,
že jsou nejlepšími kamarády. A my jsme tím
nadšeni, kdo by toho kandidáta, který má
na premiéra číslo, nevolil? To je přece náš
člověk, za kterým můžeme jít a požádat ho
krásně na úrovni: „Vole, volej mu, že navrhuju, aby tady pro nás taky ještě našel v rozpočtu třeba miliardu, nebo aspoň půl. Potřebujem
nakoupit fotbalisty, né?“ Ano, je to krásný
pocit, znát někoho, kdo má to číslo. Můžete
chtít, na co si vzpomenete. Nikomu zatím
přece neřekl ne. Dokonce se chce věřit, že
svůj majetek zvětšuje tryskovým tempem
jen proto, aby bylo kam sáhnout, až se ten
erár rozfrcá. Je, jak říká vlastencem, nepustí
sem jediného imigranta, jen do těch Kosteleckých uzenin nějaké ty rumunské, pracují
tam za minimální mzdu. To snad přece ještě
žádným „sluníčkářem“ není.
Ale protože pan premiér tvrdí, že za ním,
přímo „za kovářem“, může kdokoliv a s každým pohovoří, můžete mít přece kontakt
na úřad vlády i vy. Telefon 224002111, e-mail
posta@vlada.cz.
Vladimír Roškot

Na zadní stránce čísla 33 (5. 9. 2018)
SK je článek se skoro tajemným názvem „Papír není rapír“ od Bohumila Vohanky. Kdo by si náhodou
nemohl vzpomenout, co to je rapír,
tak je to druh jednoruční bodné
zbraně s dlouhou úzkou čepelí.
Článek pana Vohanky svým
způsobem popisuje dvě zlomové
osmičkové události (1968 a 1938)
ve stoleté historii Československa. K tomu se ohlíží po současném „veselém“ světě a připomíná, že jsme v podobné situaci
jako v letech 1938 a 1968.
Závěrem mi „mluví z duše“.
Píše o Izraeli, který ví, že „...dojdeli na lámání chleba, musí se každý
o sebe umět postarat sám“ a Izrael
se postarat umí.
Stát Izrael je parlamentní republika vzniklá v roce 1948, má rozlohu
zhruba čtvrtiny České republiky
a tvar takový, že ho někde lehko přestřelí dělo. Podle údajů z roku 2017
má Izrael přes 8 milionů obyvatel...
Ne, nebudu zde popisovat jaký
Izrael je, jak funguje, ani jeho pět
válek s arabskými sousedy a stále
neutuchající boje s nimi. Pan Vohanka o Izraeli napsal to hlavní – že je
nekompromisní v odvetách a má
na prvním místě svoji bezpečnost!
Mně se už dávno vtírala otázky:
Proč my, Česká republika, nemůžeme být jako Izrael? Proč se stále
musíme pod někým krčit, proč nás
naši představitelé stále tlačí pod

„ochranu“ někoho? Proč je u nás
tolik lidí, kteří s tím souhlasí a ty
„ochránce“ dokonce velebí?
Po tom, co jsme se zbavili čtyřicetileté „ochrany“ Sovětského svazu,
jsem čekala, že konečně budeme
aspoň do určité míry nezávislí. Čekám marně, a tak jsem ke směřování naší republiky skeptická. Nechci
pod Rusko, i když věřím, že je jiné
než Sovětský svaz, vzpomínky však
nelze vymazat.
Co nám ale může přinést naše
poddanost Západu? Podívám-li se
na západní Evropu, nechci, aby to
u nás vypadalo jako tam v současné době. Ani skandinávské státy,
zvlášť Švédsko a Norsko, které tak
vychvaloval pan prezident Zeman
(nevím ale, zda je stále ještě chválí), se mi dnes nelíbí. A velký „přítel“ za Atlantikem?
Novinář Erik Best, Američan
dobře se orientující v naši současnosti i v historii, se nedávno
podivil, jak se u příležitosti stého
výročí vzájemných vztahů USA
a ČR mluví o velkém přátelství.
Ohlédnutí do historie však mluví
o něčem jiném, upozorňuje Best:
V roce 1938 Američané ponechali
Československo na pospas Hitlerovi, v roce 1948 komunistům,
v roce 1968 sovětským tankům!
Stejně jako Američané, i Francouzi a Angličané si v těch letech
končících osmičkami kvůli nám
vůbec nepálili prsty, naopak,

v roce 1938 nám vyloženě diktovali, že máme Němcům odevzdat
Sudety, aby byl v Evropě zachován
mír! Vypukla však válka...
Pan Vohanka ve svém článku
toto vše popisuje, ale už nepokračuje, nepíše, co je dnes nejhorší
problém Evropy a to znamená
i nás, protože jsme s ní pevně
svázani: jsou to nelegální islámští
migranti a smířlivý postoj k nim,
vedoucí prakticky k sebevraždě
naší společnosti. Evropa tak bude
zcela bezbranná proti islámu, který
se zde nebezpečně rozšiřuje. Islám
s námi vůbec nemusí vést válku,
jak řekl Muammar Kaddáfí – dobude nás dělohami svých žen! Jak
to, že to spousta Evropanů nevidí
a stále k břehům Evropy další lidi
odlišné kultury přiváží?!
Sociolog Petr Hampl ve své letos vydané brožurce „Prolomení
hradeb“ se tímto tématem zabývá,
odpovídá na palčivé otázky bez
vytáček a milosrdných lží a píše
i o tom, jaká jsou pro nás možná
řešení. Vůbec už nejsou pěkná...
Na otázku, proč nemůžeme být
nezávislí jako Izrael, si musím odpovědět: hlavně proto, že už jsme se
zase příliš někomu podřídili, mnoha
smlouvami zavázali. Nebylo to náhle jako v roce 1938 nebo 1948, nýbrž
pokračuje to zvolna zhruba od roku
1999 a jsme stále závislejší, a zase
tomu říkáme „spolupráce“!
Marie Kovalová

FEJETON

Zálohuješ? Lepší otázka by nebyla?
Co horšího se může v dnešní době člověku stát (samozřejmě vyjma rodinných
a zdravotních problémů),
než když mu z ničeho nic
vypoví službu počítač. Zažil
jsem asi před rokem odchod
mobilního telefonu, taky
hrůza. Ale přijít o počítač
a nemít k dispozici data?
Hrozný sen! V mém případě
ovšem realita, deset dní bez
počítače znamenalo naprostou paralýzu. Kde jsou články a přípravy, jak dostanu
zpět data klientů, účetnictví,

podklady, rešerše a co fotky?
Nemohl jsem prakticky nic,
ve spojení se světem mě držel telefon a mobilní datový
přenos, ale e-mail se prostě
lépe píše na velké obrazovce a plnohodnotné klávesnici. Marná snaha, asi jsem
staromilec. A když je člověk
v nouzi, svěří se se svým
problémem příbuzným, kolegům nebo kamarádům,
čeho se dočká? Co na něj
každý hned vyhrkne? Jednoslovná otázka: Zálohuješ?
Ne, ne a ne a neptejte

se! Instinkt zálohovat svoji
práci a data jsem asi ztratil
či přesněji jsem jej nikdy
nezískal. Budu se to muset
naučit, technice člověk neporučí a opakovat stejný příběh bych nechtěl. Na všem
zlém je prý i něco dobrého.
A to asi platí, člověk si může
udělat radost a koupit si
něco nového. Inu, nadhodil
jsem před kamarádem, že
si notebook půjdu koupit
a nestačil se divit, když mě
zasypal kupou technických
pouček a parametrů, na kte-

ré si mám dát pozor. Abych
odrazil jeho útok a technickou přednášku, oplatil
jsem stejnou mincí a vybídl
ho, aby šel do obchodu se
mnou a pomohl mi s výběrem. A jelikož z podstaty
nenávidím nakupování,
požádal jsem, aby mi udělal na internetu předvýběr
a že následně jen na místě okouknu stroje podle
vzhledu a vyberu si. Plán
vyšel, ale i přesto se výběr
toho konkrétního počítače
změnil na téměř dvouhodi-
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nové váhání a zvažování.
Stihli jsme to na poslední
chvíli, za námi už jen zavřeli a zhasli. Ale do obchodu
jsem přišel rozhodnut, že
bez počítače neodejdu, a to
jsem splnil. Jen jedno negativum nákup měl, samoobslužnou pokladnu, do jejíhož lačného křtánu strkáte
bankovku za bankovkou
a ona pořád ještě nemá dost.
Srdce krvácí. O co shovívavější je k člověku mávnutí
platební kartou!
Tomáš Vašíček

