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Století republiky
oslavíme společně se
sametovou revolucí
SEDLČANY Všudypřítomné stoleté výročí vzniku
republiky nezůstane bez
povšimnutí ani v Sedlčanech. Učitelé ZUŠ spolu
se svými žáky, mladí nadšenci z iniciativy reGenerace, zaměstnanci městského muzea i Kávy svět
se spojili, aby za podpory města vytvořili trikoloru oslav. Avšak o několik
dní později.
Sedmnáctého listopadu

si souběžně na třech příjemných a známých místech sedlčanského centra
připomeneme totiž hned
dvě nejvýznačnější výročí
letošního roku – vznik samostatného československého státu a sametovou
revoluci.
„Zamýšleli jsme se nad
tím, zda je vhodné připomenutí obou výročí spojit
v jednu událost. Dospěli
jsme k názoru, že ano,“

uvádí mne v obraz jedna
z organizátorek oslavy,
pedagožka ZUŠ Jaroslava
Trojanová. „Oba významné
mezníky historie naší země
totiž spojují principy demokracie a její obnovy,“ míní.
„O demokratické principy
se opíral Tomáš Garrigue
Masaryk stejně, jako se
Pokračování na straně 11

Pro těžce zraněného
asfaltéra přiletěl
vrtulník
VOJKOV V sobotu 20. října

došlo u obce Vojkov, v místě zúžení kvůli stavebním

Další soudní rozhodnutí
v kauze Novotný: škola
má platit statisíce,
zaměstnat bývalého
ředitele nemusí
NALŽOVICE V kauze bývalé-

ho ředitele školy a učitele
Otakara Novotného, který
se soudí se svým bývalým
zaměstnavatelem, ZŠ a MŠ
Chlum, byly vyhlášeny
další dva rozsudky. Oba
je vynesl v úterý 16. října
Krajský soud v Praze, jakožto soud odvolací. Podle jednoho z rozsudků má
škola zaplatit Novotnému

statisíce, podle druhého
jej však znovu zaměstnat
nemusí.
V prvním judikátu potvrdil Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu první instance a rozhodl, že
škola je povinna Otakaru
Novotnému zaplatit částku
203 920 Kč a k tomu příslušný úrok za dobu čtyř let,
Pokračování na straně 2

pracím na silnici, k dopravní nehodě s vážnými
následky. Osobní vůz zde
srazil dělníka stavební společnosti.
K nehodě se vyjádřil
tiskový mluvčí společnosti
Metrostav Vojtěch Kostiha:
„Našeho asfaltéra srazilo
osobní auto. Zda osobní
auto vjelo do prostoru stavby nebo asfaltér vystoupil
z prostoru stavby do provozu, nevíme. Vyšetřuje to policie jako dopravní nehodu.“
Ke zraněním dělníka
se vyjádřila také tisková
mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová: „Muž utrpěl
otevřenou zlomeninu dolní
končetiny a po nezbytném
ošetření na místě události byl letecky přepraven
do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.“
Tomáš Vašíček

Rekonstrukce autobusového nádraží začne
s největší pravděpodobností v prosinci
Komplikovaná
jednání o stavbě nového
terminálu snad konečně
dospěla do ﬁniše. Na svém
předposledním zasedání
potvrdila rada města stavebníka, který deﬁnitivně
uspěl ve výběrovém řízení,
což je ﬁrma Sdružení Sedl-

SEDLČANY

čany Terminál. Vedoucím
Sdružení je akciová společnost Sládek Group z Benešova a společníkem akciová společnosti ﬁrma Pohl.
Starosta Burian už absolvoval jednání na IROP
a na Ministerstvu pro místní
rozvoj, z nichž vzešlo, že by

se město mělo vejít do výjimky pro ﬁnancování stavby za podmínky, že rekonstrukce bude dokončena
do 15. srpna příštího roku.
„Nyní vedeme jednání
se zhotovitelem a zároveň
i s bankou, neboť stavba
musí být proﬁnancována

nejprve ze strany města
a teprve poté bude zpětně
proplacena dotace,“ sdělil místostarosta Miroslav
Hölzel a dodal, že pokud
nenastane nějaká neočekávaná událost, dojde v listopadu k předání staveniště
zhotoviteli.

„Původní ﬁnanční nabídka nynějšího zhotovitele
na rekonstrukci autobusového nádraží zněla na 43,9
milionu korun bez DPH, tedy
53,5 milionu korun s DPH.
Nicméně současná cena
bude zcela určitě vyšší. Výše
Pokračování na straně 2

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Další soudní rozhodnutí
v kauze Novotný: škola má
platit statisíce, zaměstnat
bývalého ředitele nemusí
Dokončení ze strany 1

který činí více než 150 000
korun. Celková částka má
být zaplacena do tří dnů
od právní moci rozsudku,
která však ještě nenastala.
V případě, že by následně
škola nezaplatila, bude jí
počítán osmiprocentní roční úrok z celkové částky,
který by za své prodlení
musela platit.
Druhý rozsudek vynesený předsedou soudního
senátu Tomášem Kučerou
vyznívá ve prospěch ZŠ
a MŠ Chlum. „Rozsudek

soudu prvního stupně se
mění tak, že se žaloba
na uložení povinnosti přidělovat práci zamítá,“ zní
ro z h o d n u t í K ra j sk é h o
soudu v Praze, které lze
vnímat v kontextu předchozích soudů poněkud
překvapivě.
Proti oběma rozsudkům
může konkrétní neúspěšná strana podat dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR,
nicméně takový mimořádný opravný prostředek
nemá odkladný účinek.
Po písemném vyhotovení

rozsudku s odůvodněním
a jeho doručení stranám
sporu by tak mělo dojít
k právní moci obou nových rozhodnutí a následně se bude čekat na výsledek rozhodnutí o dovolání,
bude-li v jednom či druhém případě podáno.
Dle informací, které má
redakce k dispozici, dovolání ve sporu o přidělení
práce Otakar Novotný se
svojí advokátkou Kateřinou Koberovou velmi
vážně zvažují.
Tomáš Vašíček

Největší šanci má
povolební dohoda mezi
ODS a STAN, variant je
však více
SEDLČANY V pátek 19.
října v 16 hodin skončila
lhůta pro podání námitek proti průběhu voleb.
Do té doby se konala
pouze předběžná jednání
o složení nového zastupitelstva.
„Od tohoto data běží
patnáctidenní lhůta, během níž se musí konat za-

stupitelstvo, které je nutné
svolat se sedmidenním
předstihem. Předpokládáme, že se bude konat
ve středu 31. října od 17
hodin ve společenském
sále KDJS,“ řekl dosavadní místostarosta a člen
ODS Miroslav Hölzel.
Jednání nechtěl Hölzel
nijak komentovat. „Voliči

rozdali nějak karty, nejvíce hlasů získala uskupení
ODS a STAN, a tak se snažíme najít přijatelné řešení
v rámci těchto dvou stran.
Všechno se však může
změnit, na stole je několik variant, ale závěr není
momentálně žádný,“ uvedl místostarosta.
Jindra Votrubová

K volbám přišly více než
čtyři pětiny voličů
KŘEPENICE Téměř 82 %

voličů přišlo v obci k volební urně. Co se týče volební účasti v komunálních
volbách, jsou tak Křepenice vysoko nad celorepublikovým průměrem
(47,34 %) i nad průměrem
na Příbramsku (52,57 %).
„Volební seznam čítal 150
voličů, právo volit jich využilo 122,“ potvrdila starostka obce Blanka Grošová.
Obec už v létě aktivně

oslovila občany, kteří by
se chtěli podílet na práci
v zastupitelstvu. „Rozeslali
jsme informativní letáček
s prosbou, aby se občané
zamysleli a zvážili, zda
chtějí podat pomocnou
ruku a podílet se na chodu obce, tedy kandidovat
do zastupitelstva na další
volební období,“ uvedla
Grošová. Kandidátní listinu v režimu každý sám
za sebe podalo nakonec 15

kandidátů – 8 žen a 7 mužů.
„Volilo se devítičlenné
zastupitelstvo, zvoleno
bylo pět mužů a čtyři ženy.
Potěšilo mě, že šest členů
minulého zastupitelstva
opět kandidovalo a dostalo
od voličů důvěru. Nově zastupitelstvo posílí dva mladí
muži a jedna žena, která
v zastupitelstvu pracovala
již v letech 2010–2014,“ dodala křepenická starostka.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Mladí muži
chtěli ukrást
nelegálně
pěstované
konopí
REGION Velmi kuriózní
případ řeší příbramští policisté. Dva muži ve věku
20 a 21 let byli natolik líní
nelegálně si vypěstovat
marihuanu, že se rozhodli raději ji ukrást jiným
pěstitelům.
„Vytipovali si místa,
kde konopí někdo zasadil
a v pátek 12. října šli na věc.
Pod rouškou tmy nejdříve přijeli do jedné obce
na Praze-západ. Přišli však
pozdě, úroda byla již sklizena. Zbyla tu na ně jen část
jedné rostliny. Neúspěch je
neodradil,“ nastiňuje příběh příbramská policejní
mluvčí Monika Schindlová. „Zapůjčeným autem
pak odjeli do jedné vesnice
na Sedlčansku. Zaparkovali
nedaleko jednoho rodinného domu a protože si hráli
na profesionály, zamaskovali si obličeje a do rukou
vzali nářadí. Po přestřižení
oplocení vnikli na pozemek a pokusili se dostat
do skleníku. Netušili, že majitel objektu na něj namon-

toval elektronický alarm...“
Po jeho spuštění se dali
zloději na útěk. Jeden
z mužů se při překonávání plotu poranil a nemohl
řídit. Vozidlo tedy zůstalo
odemčené na místě. Uvnitř
se nacházely doklady
a část rostliny z předchozí
krádeže.
„Policisté pachatele dopadli asi hodinu po oznámení. Muži nepředpokládali, že nějaký pěstitel krádež
konopí oznámí, když je toto
jednání nezákonné. Vůbec
je nenapadlo, že si někdo
dá zabezpečovací zařízení
na skleník. Pětapadesátiletý majitel pozemku se hájil
tím, že si rostlinu pěstoval
pro léčebné účely, ani to
však zákon neumožňuje,“
dodává Schindlová.
Zadrženým mladým
mužům sdělili strážci zákona podezření z přečinu porušování domovní svobody. Další právní kvaliﬁkace
bude stanovena po znaleckém zkoumání zajištěných
rostlin.
-red-

Rekonstrukce
autobusového nádraží
začne s největší
pravděpodobností
v prosinci
Dokončení ze strany 1

dotace totiž značný nárůst
cen stavebních prací a materiálů nezohlední, a tím
dojde i ke zvýšení ﬁnančního podílu města. Původní
předpoklad, že město se
bude na rekonstrukci podílet
částkou 8,5 milionu korun, se

nesplní. Sdružení Sedlčany
Terminál nyní připravuje novou smlouvu, v níž se bude
počítat zhruba s desetiprocentním nárůstem ceny, přičemž státní dotace zůstane
na částce 45 milionů korun,“
uvedl místostarosta Hölzel.
Jindra Votrubová
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Sedlčanští psi byli úspěšní
na krajské výstavě
PRAHA V polovině čer-

vence uspořádala Základní kynologická
organizace (ZKO) v Sedlčanech výstavní kurz
psů. Akce byla připravena především pro úplné
začátečníky, kteří doma
mají štěňátko či staršího
pejska s průkazem původu a svět výstav je lákal.
Vyvrcholením byla výprava některých účastníků kurzu na krajskou výstavu v Praze v neděli 14.
října. Všichni zúčastnění
sedlčanští psi ve svých
třídách dosáhli v soutěži
krásy maximálního oce-

nění a někteří dokonce
vybojovali i prestižní výstavní tituly.
Výsledky absolventů
výstavního kurzu: Annelise Fidrholc (jezevčík trpasličí dlouhosrstý, třída
mladých), Radka Kronusová (majitelka): výborná 1, vítěz třídy. Archie
Avrkos (knírač velký, třída dorostu), Tereza Doležalová: velmi nadějná
1. Aurora z Chyšeckého
vrchu (karelský medvědí pes, třída mladých),
Stoupovi: výborná 1, vítěz třídy. Chaya Bullit
Star (shiba, mezitřída),

Peckovi: výborná 1, vítěz třídy, krajský vítěz, 4.
místo v závěrečné soutěži o nejlepšího psa skupiny FCI5.
Výsledky členů ZKO
Sedlčany: Amor vom
Schwarzen Glück (rotvajler, třída veteránů), Lucie Spálenková: výborná
1, vítěz třídy, nejlepší
veterán výstavy. Ferrero
Savage Blow (novofundlanský pes, mezitřída),
Heřmánkovi: výborná 1,
vítěz třídy, krajský vítěz,
vítěz skupiny FCI2 a absolutní vítěz výstavy.
Lucie Spálenková

Prvňáci se vydali za pánem lesa
SEDLČANY Tradicí v ZŠ

Propojení je, že každý
deváťák má svého prvňáka. Starší žáci navštěvují
malé kamarády ve třídách
a zažívají společné aktivity. Jednou z nich byla

i Cesta za pánem lesa.
D ev á ť á c i p ř i p r av i l i
ve školním klubu pro družinové prvňáčky cestu plnou úkolů, kvízů a legrace.
Na putování se děti vydaly
spolu s rodiči. Na konci

cesty kolem Cihelného
vrchu je čekal nejen pán
lesa, ale i zasloužená odměna. Slunečné počasí
dotvořilo skvělé výkony
deváťáků na jednotlivých
stanovištích.
-rb-

Heřmánkovi jsou majiteli absolutního vítěze krajské výstavy
Ferrero Savage Blow.

Knihovna funguje,
i když v omezeném
rozsahu
KOSOVA HORA
Ačkoliv
se prostor místní obecní
knihovny proměnil začátkem září z důvodu rekonstrukce školní budovy
na dvě třídy, knihovna svůj
provoz nepřerušila.
Knihy ustoupily žákům
na půdu obecního úřadu,
kde byly zabezpečeny
proti poškození, ale čtenářům je k dispozici stovka
titulů z výpůjčního fondu Knihovny Jana Drdy
v Příbrami. „Knihovna se
momentálně dělí o malý
prostor určený pro sborovnu, kde má vyhrazený jeden regál. S příbramskou
knihovnou již mnoho let
spolupracujeme a využíváme její služby výpůjčních
souborů. Po dohodě zde bu-

deme mít vždy dva tyto soubory po padesáti svazcích,
takže naši čtenáři si mohou
neustále vybírat ze sto titulů nově vydaných knih
různých žánrů,“ vysvětlila
kosohorská místostarostka
a zároveň knihovnice Lenka Havlíčková.
Po přestěhování dětí
do zrenovované školy,
k němuž by mělo dojít
na začátku příštího školního roku, se knihovna
vrátí do svých původních
prostor. „Služeb knihovny
však již několik let využívá
pouze šest až osm čtenářů,“
dodala Havlíčková s tím,
že by uvítala vyšší zájem
čtenářů. Ti mohou knihovnu navštívit každé pondělí
mezi 14. a 16. hodinou. -jš-

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

ný zloděj vnikl z 15. na 16.
října do jedné restaurace
v obci, kde ukradl cigarety
v hodnotě 22 000 korun.
Věc šetří sedlčanští policisté jako přečin krádeže.
SEDLČANY Škodu ve výši
10 000 korun způsobil ne-

známý řidič, který 16. října
kolem páté hodiny odpolední naboural na parkovišti
u restaurace do zaparkovaného vozidla. Motorista
z místa nehody odjel.
KŘEPENICE Krátce
po poledni 17. října přijali
policisté oznámení o nále-

zu munice v lesním porostu v katastru obce. Místo
zajistila do příjezdu pyrotechnické služby hlídka ze
sedlčanského obvodního
oddělení. Pyrotechnik následně určil, že se jedná
o dělostřelecký granát
z 2. světové války a od-

vezl ho k řízené likvidaci.
SEDLČANY Vozidlo zaparkované v ulici 28. října
poškodil během odpoledne 17. října zatím nezjištěný
vandal. Ostrým předmětem provedl vryp vedoucí
přes celou pravou stranu
auta až k levému zadnímu

blatníku. Majiteli automobilu tím způsobil škodu
ve výši 37 000 korun. Věc
šetří policisté jako trestný
čin poškození cizí věci.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Probuzení před východem slunce, harmonické
střídání modlitby a práce a spánek ve 20.00 – život
sester trapistek je prostý a jednoduchý
POLIČANY Nedávno jste si

mohli přečíst o povýšení
trapistického Kláštera Naší
Paní nad Vltavou na opatství a benedikci první abatyše. Jaký je ale všední
den v tiché komunitě, která se řídí přísnými řeholními pravidly, vzdálená světskému ruchu? Ptala jsem
se sestry trapistky Marie
Michaely.
Sestry trapistky přišly do Čech na pozvání
kardinála Miloslava Vlka
v roce 2007. Jak se komunita za jedenáct let proměnila?
Na počátku fundace
v roce 2007 byla komunita
malá – z Itálie přišlo devět
zakladatelek. Přišly z kláštera ve Vitorchianu, kde je
komunita velká, žije tam
asi 75 sester. Brzy začaly
přicházet mladé ženy se
zájmem připojit se ke komunitě, dnes je nás celkem
24 – 14 sester se slavnými
sliby, tři sestry s dočasnými sliby, které obnovují každý rok, tři novicky a čtyři
postulantky. Jsou mezi
námi samozřejmě Italky,
kromě českých sester, kterých je většina, jsou zde
také dvě Slovenky.
Jakým jazykem sestry
mezi sebou komunikují?
Dorozumívacím jazykem
je čeština, i když vzhledem
ke znalosti italštiny ze strany
téměř nás všech používáme
v běžném styku i italštinu.
Sestry Italky se poctivě věnují lekcím češtiny a po jedenácti letech jsou vidět
značné pokroky. Dobře rozumí a také mluví. Společná
modlitba v kostele je samozřejmě česky, ale mnohé
texty uchováváme v originálním latinském jazyce, který patří nutně k naší tradici
a tradici církve.
Když se ohlédnete
na začátek, jak si sestry
v Poličanech zvykaly?
Na to by vám měly spíše odpovědět ony samy.
V zásadě je třeba říct, že to
podstatné, co zde žijeme,
je mnišský život, a ten je

identický ve všech částech
světa, ačkoliv může mít
jemné odstíny jeho realizace. Jistě to byla nemalá kulturní i geograﬁcká změna,
ale stejně tak je to i obohacení. Sama abatyše Matka
Lucie si tuto zemi velmi
zamilovala a má velký
respekt k našim dějinám
a kořenům celé společnosti východní Evropy, která
má co nabídnout a nebojí
se čelit současným zmatkům dnešního světa a jeho
ideologiím.
Jste řádem cisterciáků
přísné observance, žijete
podle Řehole sv. Benedikta. Jak vypadá váš
běžný den?
Náš každodenní život
je velmi prostý a jednoduchý, je to harmonické

vá duchovní četba) v mnišském skriptoriu, v sedm
hodin ráno slavíme mši
svatou spojenou s ranními
chválami. V 8.45 je modlitba Tercie, pak práce od 9
hodin až do 12 a ve 12.15
se scházíme k polední
modlitbě, takzvané Sextě,
po níž následuje společný
oběd. Po obědě je volný
interval, v němž si sestra může odpočinout, jít
na procházku, něco si přečíst a podobně a ve 14.15 je
odpolední krátká modlitba
Nona. Od 14.30 do 17 pak
znovu pracujeme a v 17.15
máme modlitbu večerních
chval s následnou tichou
modlitbou. V 18.15 večeříme a v 19.15 uzavíráme
den Kompletářem – modlitbou před spaním, kte-

se tak nanejvýš pozdravíme, nejsou to příležitosti
k dlouhým rozhovorům.
Podle řehole si na sebe
klášter musí sám vydělat. Je to v dnešní době
obtížné? A jaké aktivity
v tomto směru vyvíjíte?
Klášter musí být ekonomicky soběstačný. Vydělat si na sebe jednoduché
není, ale kdo má chuť pracovat a nezalekne se námahy, tak se dočká výsledků.
My pracujeme rády. Práce
je nejenom zdrojem obživy, ale i modlitbou. Prací
oslavujeme Boha a podílíme se na jeho stvořitelském
díle. U nás v Poličanech se
jedna sestra věnuje psaní
ikon, na jejichž výrobu se
používá pravé zlato a starodávné umělecké tech-

Klášter sester trapistek byl vybudován v klidné krajině v Poličanech nad údolím potoka Mastníka.

střídání modlitby a práce.
Všechno vnější i vnitřní
uspořádání slouží k tomu,
aby člověk byl neustále
zaměřen na Boha, který
je středem celého života
a k němu vše směřuje.
Odloučenost od světa, mlčení, odříkání, modlitba,
manuální práce, společný život, to vše jsou prostředky, abychom mohly
žít hluboký osobní vztah
s Božím synem, Ježíšem
Kristem. Vstáváme již
ve 3.40 hodin, ještě před
východem slunce, ke společné modlitbě vigilií
(ve 4.00). Po nich následuje tichá dvacetiminutová
modlitba a potom snídaně,
pak lectio divina (rozjíma-

rá je zakončena zpěvem
k Panně Marii – Salve Regina. Ve 20 hodin uléháme
ke spánku.
Ž ij ete v k l a u z u ř e ,
v uzavřených klášterních prostorách. Mohou
se s vámi lidé setkat
i mimo klášter?
S lidmi se setkáváme
v hovorně našeho kláštera,
to je místnost vyhrazená
k setkávání s návštěvami
– s rodinou, přáteli nebo
i s těmi, kteří se o nás chtějí něco dozvědět, případně
nám svěřit své modlitební
úmysly. Lidé nás samozřejmě mohou potkat i mimo
klášter, protože jezdíme
na nákupy a chodíme
na úřady a k lékaři, ale to

niky byzantské tradice.
Vyrábíme sušenky podle
tradičních italských receptů, mléčné karamelové
krémy, tabulky čokolády
a pralinky (Tartuﬁ). Celý
proces výroby zajišťujeme
samy. Dále vyrábíme pohlednice, brožurky a přání k různým příležitostem
s náboženskou tematikou.
Máme ovocný sad a chováme včely.
U kláštera funguje obchůdek, kde prodáváte
vaše výrobky. Jaké jsou
u zákazníků nejoblíbenější?
To se nedá tak snadno
říct. Určitě se návštěvníci
nejvíc shání po tom, co je
naše vlastnoruční výroba

– tedy kupují si sušenky,
čokoládu i mléčné krémy,
nechávají si u nás psát ikony. V klášterní prodejně
však nenajdete jen naše
výrobky, ale i výrobky jiných klášterů – přírodní
kosmetiku, bylinné čaje,
marmelády… a v létě i zmrzlinu. Velký zájem je také
o marmelády, které vyrábí
náš mateřský klášter ve Vitorchianu. Naše výrobky
je možné si nejen zakoupit
v této naší malé prodejně
u domu pro hosty, ale i objednat e-mailem a nechat si
je pak zaslat poštou. Jsou
k dostání i v některých
obchodech v České republice, tomu, kdo by měl
zájem, rády poskytneme
bližší informace.
Součástí trapistických
klášterů je dům pro
hosty. Slouží všem, kteří chtějí prožít několik
dní v tichu a načerpat
sílu pro každodenní život. Jak je tato „služba“
v Poličanech využívaná?
Pohostinství je typickou součástí benediktinsko-cisterciácké spirituality, takže dům pro hosty
vždy tvoří součást každého kláštera. O jeho provoz se také staráme samy.
Je dobré, když se hosté
mohou setkat s jednou
z nás, a ne s nějakým laickým zaměstnancem. Dům
pro hosty je skoro pořád
plný, jezdí sem samozřejmě i naše rodiny, přátelé
a známí. Ale nejenom oni.
Každý může během celého roku přijet a strávit pár
dní v klidu, tichu a rozjímání. Lidé nám říkají, že
jsou překvapeni pohodlím domu pro hosty a že
je oslovuje zdejší ticho,
krása tohoto místa, na kterém je klášter postavený,
a liturgické modlitby, které
my sestry zpíváme. Hosté
se nám často svěřují se
svými bolestmi, problémy
i nadějemi. Prosí o modlitby a celá komunita se
za jejich úmysly modlí
k Pánu.
Jana Špačková

Prodám český zahr. traktor SECO
STARJET, zánovní, velká sleva, záruka.
Tel.: 604 761 657.
317/18
Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
318/18
Prodám pšenici, ječmen. Tel.:
739 064 770.
319/18
Koupím byt v Sedlčanech 2+1 nebo
3+1 s lodžií. Tel.: 723 213 832.
320/18
Svobodný 29letý štíhlý 180 cm vysoký
nekuřák, světlovlasý, se zájmem o kulturu,
výlety na kole, vlakem i pěší toulky přírodou, by rád poznal hodnou dívku okolo 25
let, na přátelský vztah, případně trvalý vztah
a založení rodiny. Jsem z Příbramska. Tel.:

776 228 647 – navečer.
321/18
Pronájem centrálně vytápěného RD
1+1, 70 m2 v Křečovicích. Nájemné 6 000 Kč
+ zálohy na energie 2 000 Kč za měsíc. Vratná kauce 12 000 Kč. Bez domácích zvířat.
Tel.: 602 433 142.
322/18
Vdovec 65 let, abst. nek. se seznámí se ženou na zbytek života. Tel.:
605 929 634.
323/18
Pronajmu byt 3+kk, sklep a zahrada,
v bytovce po rekonstrukci ve Vojkově,
6 500 Kč/měs. + služby + dvě kauce. Tel.:
730 529 539.
324/18
Pronajmu dlouhodobě RD ve Vojkově
s garáží a zahradou. Tel.: 775 219 495. 325/18

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
přijme na plný úvazek

Meritage, spol. s r. o.
provozovna Kňovice 116, Sedlčany 264 01

přijme pracovníka na pozici

OBCHODNÍ REFERENT/KA
Náplň práce: zpracování a evidence zakázek, komunikace se
zákazníky a s dodavateli
Požadujeme: znalost AJ, MS Office, Internet
Nabízíme plat 25 000 Kč
Kontakt: 734 757 425, jana.rybarova@meritage.cz

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA OBUVI

pracovníka/ci
do rostlinné i živočišné výroby
- bez možnosti ubytování
Náplň práce: - celoroční zastoupení zaměstnanců v době
dovolených a pracovní neschopnosti
- práce na dojírně (směnný provoz včetně víkendů, svátků)

- ošetřovatel/ka ve výkrmu kachen
- ošetřovatel/ka skotu
- traktorista/ka
Požadujeme: - kladný vztah ke zvířatům - časovou flexibilitu
- řidičský průkaz sk. T
Nabízíme: - dobré finanční ohodnocení - stravenky
- příspěvek na penzijní pojištění
- slevy na služby a produkty společnosti

Více informací na tel.: 605 877 845, 603 265 133

NECHTE SVÉ
STAVEBKO
ZDRAVĚ RŮST

Sedlec-Prčice, náměstí čp. 58
- společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná,
vycházková, pracovní, domácí, sportovní
- dámská, pánská, dětská

www.obuv.tode.cz
Tel.: 721 629 728, 606 848 150

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

Tel.: 602 709 295

Nyní s Prémií 2 000 Kč
a zhodnocením 3,76 % ročně

STS Olbramovice, a. s.

Nabídka akce Prémie 2 000 Kč je platná do 14. 12. 2018. Detailní podmínky naleznete
na www.modrapyramida.cz. Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Martina Pejlová, generální reprezentant
Tel: 728 720 130
Email: martina.pejlova@mpss.cz

Nová kolekce zimní obuvi

modrapyramida.cz

Česká správa nemovitostí,
investiční a dřevařská k. s.
přijme

P R AC OV N Í K A
DO ZEMĚDĚLST VÍ
práce v rostlinné i živočišné výrobě
místo pracoviště Vysoký Chlumec
Bližší informace na tel.: 318 865 284

Veselka 16, 259 01 Olbramovice
přijme do pracovního poměru pracovníky následujících profesí:

Obsluha vysekávacího lisu
Obsluha CNC hydraulického
ohraňovacího lisu

Svářeč CO2 – MIG/MAG (TIG)
Frézař – obráběč kovů
Skladník hutního materiálu
Kontrolor/kvalitář
Technolog
Životopisy zasílejte
na: personalni@stsolbramovice.cz

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Pohár blanických rytířů vybojovali žáci sedlčanského učiliště
VLAŠIM Zdejší SOŠ a SOU

opět hostila 12. ročník gastronomické soutěže O pohár blanických rytířů. Letošním tématem bylo 100
let československého trampingu a soutěže se zúčastnilo i šest žáků a tři učitelé
ze sedlčanského Středního
odborného učiliště.
V kategorii teplá kuchyně museli soutěžící za 90
minut uvařit čtyři porce
hlavního pokrmu, studená
kuchyně připravovala obložené chleby a cukráři prezentovali dort na téma 100
let československého trampingu. Část výrobků byla
vystavena ve vlašimském
muzeu, kde je také hodnotila odborná porota.
Sedlčanské cukrářky
Kristýna Dammerová i Romana Štrynková skončily
na pátém místě, dále získaly ocenění za originalitu

a Kristýna i zvláštní cenu
za kulinářskou a vysoce
hodnocenou show. Ane-

ta Jiráčková se Zdenkou
Švecovou se připravovaly
v sekci studená kuchyně

a nakonec obsadily 4. a 2.
místo.
„Z těchto výsledků jsme

Výprava ze sedlčanského učiliště byla ve Vlašimi velmi úspěšná. Foto: SOU Sedlčany

měli obrovskou radost a ještě nás čekalo vyhlášení nejtěžší disciplíny, tedy teplé
kuchyně. Zde skončila Marie Skokanová na 7. místě
a Eva Tůmová celou soutěž
dokonce vyhrála. Těší nás
to o to více, že z osmi zúčastněných škol byly pouze
dvě učiliště, ostatních šest
škol byly střední školy,“
neskrývala radost učitelka
odborných předmětů Jarmila Sedláčková.
Spokojená byla i vítězka
Eva Tůmová. „Soutěž byla
pro nás všechny velice užitečná, protože jsme se přiučili něčemu novému. Myslím, že jsme byli šikovnější
než žáci ostatních škol. Z vítězství mám velkou radost
a příští rok bych ho ráda
obhájila,“ uvedla žákyně
2. ročníku učebního oboru
kuchař-číšník Eva Tůmová.
Karel Souček

Podnikání mě tlačí mimo mou komfortní
zónu a pomáhá mi neustále se rozvíjet
Podle údajů Českého statistického úřadu mladé
podnikání příliš neláká a tuzemská podnikatelská společnost stárne. Mladé lidi
od podnikání odrazuje příliš
mnoho administrativní činnosti a velká zodpovědnost.
I v Sedlčanech se ale najdou
tací, kterým naopak „práce
na vlastní pěst“ vyhovuje.
Příkladem je Markéta Barešová (24), která dva roky
podniká v oblasti výživy
a sportu.
Co vás vedlo k podnikání?
Už po maturitě mi bylo
jasné, že být řadovým zaměstnancem není pro mě.
Vím, že nezvládám chodit
do monotónní práce a každý den si takzvaně odpíchnout příchod a odchod.
O tom jsem se přesvědčovala znovu a znovu v rámci svých brigád. Nechci tím
říct, že je na tom něco špatného, ale tohle já zkrátka
neumím. Mám strach, že
když si dennodenně nebudu klást nové cíle a přijímat výzvy, zakrním a zlenivím. Moje práce musí být
různorodá, náročná a musí

být pro mě něčím, co mě
naplňuje.
A podnikání v oblasti
výživy a sportu, kterému
se v současnosti věnujete,
vás tedy naplňuje?
Rozhodně ano. V ulici
Víta Nejedlého v Sedlčanech mám provozovnu,
kam za mnou mohou klien-

Markéta Barešová

ti docházet pro rady ohledně nutričního poradenství
a na osobní lekce funkčního tréninku. Další součástí
mé práce jsou skupinové
lekce, které pořádám pod
záštitou studia Dvojka,
nebo svépomocí ve vesnicích v okolí Sedlčan.
S jakými problémy jste
se na začátku potýkala?

Úplně prvním problémem bylo, že jsem měla
vizi, a neuměla ji realizovat.
Využila jsem ale rad starších a zkušenějších a vydala
se cestou živnostenského
oprávnění. Až později jsem
se dozvěděla, že jedna z kategorií mého podnikání je
živnost vázaná – musíte
na ni mít kurz či školu. Takže přišly vzdělávací kurzy.
Peníze lítaly vzduchem a já
jsem si říkala, že jsem ještě
ani nezačala a už prodělávám. Hlavním zdrojem
peněz, ze kterého jsem čerpala, byly úspory z brigád.
Po absolvování kurzů padlo
rozhodnutí, že takové vzdělání nestačí.
Jak jste to vyřešila?
Začala jsem tedy studovat nutriční terapii na 1.
lékařské fakultě. S tímto rozhodnutím jsem ale narazila
na další problém – nedostatek času. Skloubit podnikání,
školu a kurzy pro mě opravdu nebylo jednoduché. Přiznávám se, že jednou z potíží je u mě time management,
na tom bych chtěla ještě
zapracovat. Například volno pro odpočinek si musím

aktivně vytvářet, učím se, že
být produktivní neznamená
nemít žádný volný čas.
Podle průzkumu mladé lidi od podnikání také
často odrazuje velká administrativní zátěž. Jak
to máte vy?
Je pravda, že velkou
překážkou pro mě bylo například moje první daňové
přiznání – opět španělská
vesnice. Naštěstí jsem si již
v průběhu prvního roku
vše poměrně poctivě zapisovala a schovávala si
účtenky. Mou záchranou
byla moje účetní, které jsem
vše svěřila a ona mi tento
problém pomohla vyřešit.
V neposlední řadě se potíže týkaly též názvu ﬁrmy.
Promyslela jsem název, pátrala jsem, zda již společnost
s podobným názvem neexistuje v ČR či v zahraničí,
zjistila jsem, že ano, musela
název obměnit a opět vyhledávat. Na třetí pokus se
zadařilo a „Balancis – Vaše
životní rovnováha“ se myslím dobře uchytilo.
Nevadí vám zodpovědnost, která je s podnikáním spojená?

Nevadí, naopak! Ten tlak
mi vyhovuje, posouvá mě,
tlačí mě mimo moji komfortní zónu, a to přesně potřebuji.
Co plánujete v nejbližší
době?
Poslední dobou mě to
táhne novým směrem.
Hodně přemýšlím o interaktivních přednáškách
na téma zdraví a sport pro
dospělé. Koncem listopadu
plánuji praktický seminář
na téma: „Jak si vytvořit
zdravý jídelníček?“ Konkrétní datum a místo bude
zveřejněno již brzy. Všichni
si totiž potřebujeme utřídit
informace, kterými jsme
zahlceni, a tohle mi připadá
jako skvělá cesta. Od října
mě čeká také zimní příprava mládežnických kategorií
fotbalistů ze Sedlce-Prčice,
na což se moc těším. Dětem a dospívajícím bych se
chtěla věnovat i jako externista v rámci přednášení
na školách – tato myšlenka
ještě nemá přesné hranice,
ale vzhledem k mému pedagogickému vzdělání mě
to zkrátka láká.
Denisa Bartůňková

TÉMA

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Káva z celého světa
SEDLČANY „Jděte po vůni

kávy“ nápis, který měl nasměrovat zákazníky z hlavní
ulice do Pasáže 7, kam se
Káva svět musela z důvodu
bourání domu před dvěma
lety přestěhovat, platí stále. Káva mnohdy provoní
rušnou třídu 28. října, alespoň v bezprostředním okolí
vchodu do pasáže.
„Přesunem prodejny
z rušné ulice do nových prostor, se nám otevřely i nové
možnosti,“ říká zakladatelka Kávy svět Petra Kolková,
přestože zpočátku měla ze
změny mírné obavy. „Nezapadli jsme. Naopak. Získali
jsme mnohem více místa
a klid pasáže vnímám jako
přínos,“ doceňuje změnu.
Za uplynulé dva roky
dostala Káva svět skutečně
ještě jiný rozměr, než jen
obchod s kávou a příslušenstvím k její přípravě. Ostrůvek s knižními bestsellery se
stále rozrůstá, stejně jako další nápady, které nákup kávy
i dalších pochutin povyšují
na chvilku relaxace v uspěchaném všedním dni.
Posledním z takových
počinů je sousedská knihovna. „Když si přečtu knihu,
nemám potřebu si ji doma
postavit navždy do knihovny.
Klidně ji pošlu dál,“ říká Petra
Kolková, zatímco doplňuje
první knížky do poliček zavěšených u vchodu do obchodu. „Každý, kdo k nám
zajde, může si knihu bez jakékoliv registrace půjčit nebo
i vzít a naopak. Přečtené knihy může poskytnout dalším

čtenářům, svým sousedům,“
vysvětluje.
Alfou a omegou obchodu však přirozeně zůstává
čerstvě pražená káva. „Nabízíme dvacet jedna druhů káv
z celého světa a zakládáme si
na čerstvosti pražení,“ představuje Petra Kolková svůj

Aby šli vstříc svým zákazníkům, hledali pražírnu,
kde by kávu upražili přesně
podle jejich představ. V Evě
Hrdinové z Nižboru se našli. „S Evou jsme si okamžitě
sedli. Profesně i lidsky. Nejen,
že pro nás kávu praží, jezdí
ji nakupovat přímo na ká-

bližuje Petra Kolková poptávku svých zákazníků. Namlít
na turka chce ostatně i Alena
Krubnerová z Hrachova, věrná zákaznice, která si právě
přišla pro svou voňavou dávku: „Udělali ze mě závisláka!“
volá s širokým úsměvem
od pultu, kde brigádnice Katka mele sto gramů čerstvě
upraženého zrna.
Dámě středního věku se
z oázy klidu hned nechce

odcházet. Objedná si ještě
na cestu jednu kávu s sebou.
Než ji Katka připraví, neponechá nic náhodě a počne
svůj oblíbený krámek vychvalovat: „Chodím sem už
od začátku. Nejprve, když byli
na hlavní, nyní sem. Děvčata tady jsou vždy ohromně
milá a usměvavá a na kávě
si doma vždy pochutnáme.
Rádi zkoušíme a ochutnáváme kávu z různých částí
světa,“ říká vesele: „A mají
to tady děvčata moc hezké,“
dodává ještě.
„Veškerý design je práce
mé kamarádky z gymnázia
Štepánky Lacina,“ nechlubí
se Petra Kolková cizím peřím. „Štěpánka vlastně stojí se
mnou u samotného počátku
Kávy svět. Veškerý nábytek je
repasovaný a prošel jejíma rukama. Je nesmírně šikovná,
nic nevyhodí. Ani jedno malé
prkénko. Udělá z něj alespoň
cedulku.“ –– „A ten kávovník,“ pokračuje ukazujíc
na vysokou rostlinu sahající
až ke stropu, „ten nám věnoval jeden pán s tím, že už se
mu nevejde do bytu. Skutečně
plodí a už se tu i v rámci vyučování na něj byli podívat
studenti gymnázia,“ sděluje
s nadšením. „Tohle mám
na této práci nejvíce ráda,
setkávat se se zdejšími lidmi,
připravit kafíčko bývalé učitelce ze základní školy, na brigádu zaměstnávat studenty
gymnázia,“ shrnuje své podnikání hnědooká maminka
dvanáctiletého Olivera a osmileté Laury s úsměvem.
Lucie Kakosová

venou s sebou ji ale nenabízíme.
Doporučíte milovníkům
kávy nějaký zajímavý recept na přípravu kávy?
Cold brew – kávu louhovanou za studena. Cold
brew se díky své oblíbenosti
stalo součástí nabídkových
listů mnoha kaváren, ale jednoduše si ji každý může připravit i doma. Speciální cold
brew konvice není potřeba,
postačí klasický french press. Do něj vložte nahrubo
namletou čerstvě praženou
kávu a zalijte studenou vodou v poměru 15 g kávy

na 100 ml vody. Uzavřete
nejlépe potravinářskou folií a nechte kávu louhovat
v lednici dvanáct až čtrnáct
hodin. Poté sítkem french
pressu kávu přeﬁltrujte a je
to. Výsledkem je káva plná,
jemná, s nižší kyselinou
a kombinací čokoládových
a ovocných tónů. Cold
brew je samozřejmě nejlepší v létě místo ledové kávy
s několika kostkami ledu,
ale je možné si ji vychutnávat po celý rok a dle vlastní
chuti – s mlékem, cukrem,
podle toho, co kdo má rád.
Lucie Kakosová

nápadů,“ svěřuje se bývalá
letuška.
Pro kávu do Kávy svět
chodí mladí i staří. „Jsem
vděčná, když si k nám přijdou
lidé opakovaně pro kafíčko.
Respektuji jejich zvyklosti.
Namlít kávu na turka u nás
není nic neobvyklého,“ při-

Petra Kolková dala do vínku nedávno založené sousedské knihovně v Pasáži i knihu své oblíbené autorky.

sortiment. „V poslední době
je největší zájem o arabiku
z plantáží na Kubě a v Papui-Nové Guineji, máme ale
i okruh zákazníků, kteří si chodí pro stoprocentní robustu,“
dodává a vrací se v povídání
o pět let zpět: „Zprvu jsme spolupracovali se známou pražskou pražírnou kávy. Po čase
jsme ale zjistili, že bychom
chtěli jít jinou a hlavně svojí
cestou,“ dodává.

vové burzy do Hamburku,“
představuje dvorní pražičku Kávy svět Petra Kolková
s uspokojením. „Pražení
kávy miluji. Pražírna je neodlučnou součástí mojí domácnosti. Já sama ale nejsem
ten typ, co by se na celý den
zavřel do pražírny a pražil
kávu ve velkém. Potřebuji
být mezi lidmi. Věnovat se
obchodu, zákazníkům, akcím a uskutečňování nových

stupují ke kávě jako k obchodnímu artiklu. Avšak,
neostýchám se říci, s láskou.
Jak nejraději připravují a pijí
kávu oni, jsem se dnes zeptala zakladatelky Kávy svět
Petry Kolkové.
Jakou kávu připravíte sama pro sebe, když si
chcete na chvíli oddechnout?
Klasické espresso nebo
espresso lungo, což je dlouhé espresso.
Sladíte kávu?
Nesladím.
Uvaříte svým hostům
turka?

I přes velký boom alternativních způsobů přípravy kávy, je stále velké
procento domácností, kde
si kávu vychutnávají připravenou jako „český turek“.
Je to zažitá věc, tradice. Ten
pocit, když domov provoní
právě zalitá káva. U přípravy turka je rozhodně důležité nezalívat mletou kávu
úplně vařící vodou. Káva
by ani v horké vodě neměla
zůstat déle než dvě minuty.
Lépe ji přecedit nebo přeﬁltrovat. V našem obchodě,
kávu na turka nameleme
k domácímu použití. Připra-

A N K E TA
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 při-
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SPOLEČNOST

Tomáš Zouzal ušije obcím přednášku
o budování republiky na míru
REGION Kosova Hora, Vojkov, Prosenická

Lhota, ale i Sedlčany a Štětkovice si připomenou 100 let republiky přednáškou
Tomáše Zouzala Jak se u nás zakládala republika. Co vedlo historika z Masarykova

Tomáš Zouzal na fotograﬁi z přednášky v Senátu,
kde hovořil na vzpomínkovém setkání k 75. výročí vystěhování Sedlčanska a Neveklovska. Foto:
Vojtěch Pavelčík

ústavu Akademie věd k myšlence, uspořádat přednáškový cyklus právě na Sedlčansku? A proč si jeho přednášky rozhodně
nenechat ujít?
O vzniku republiky budete přednášet hned v několika obcích na Sedlčansku. Proč právě zde?
Přednáším v obcích, se kterými již delší dobu spolupracujeme, čehož si vážím.
Přednáškový cyklus jsem jim nabídl jako
specialitu k jubileu republiky. Lidé mne
vnímají jako historika, občas je překvapí,
když jim řeknu, že mnohem víc než minulost, mě zajímá budoucnost. Jenže budoucnost je to jediné, co můžeme ovlivnit.
Historie je klíčem k ní a její znalost nám
pomáhá lépe se rozhodovat. To je červená
nit mých přednášek a jejich vnitřní smysl.
Poznávat minulost, motivovat posluchače,
aby se o ni více zajímali, aby začínali u historie vlastní rodiny a obce. Čím více rozumíme minulosti, tím lépe chápeme současnost a tím lépe se rozhodujeme, co dál.
V jakých obcích a termínech můžeme přednášku navštívit?
Aktuálně si přednášky objednalo
dvanáct obcí ze Sedlčanska a Benešovska, další přibývají. Na Sedlčansku
začneme v neděli 28. října v 15 hodin
v kině v Kosově Hoře, následovat bude
2. listopadu Vojkov (od 19 hod. ve špýcharu), 14. listopadu Dublovice (od 15
hod. na obecním úřadě), 16. listopadu
Prosenická Lhota (od 19 hod. v pohostinství), 23. listopadu Sedlčany (od 18.30
hod. v muzeu) a 28. listopadu Štětko-

vice (od 18.30 hod. na obecním úřadě).
O čem konkrétně budete posluchačům vyprávět?
To je trochu překvapení, ale něco prozradit mohu. Třeba, že to nebude jen o 28.
říjnu, ale také o trnité cestě jednoho profesora, který se nakonec stal prezidentem.
Nebo o ministru ﬁnancí, kterého zastřelili… Zkrátka, budeme hovořit o tom, jak se
zakládal náš stát a jak to bylo složité. A o lidech, kteří mohou být vzory i pro dnešní
společnost. Dnes už se o tom skoro nemluví. Představujeme si první republiku jako
nějaké zlaté časy a nevidíme to obrovské
úsilí a práci, která za tím stála.
Budou všechny přednášky stejné?
Nebudou. Každá obec bude mít svůj
originál, protože vždy připravím něco speciálního z její historie. Budou to materiály
z archivů, které často nejsou veřejnosti
přístupné. Takže v každé obci si přiblížíme, jak zrovna tam vypadal začátek
republiky a co se tam před sto lety dělo.
Na přednáškách si budeme také promítat
fotograﬁe, pouštět hudbu i ﬁlmové ukázky.
Nerad bych posluchače unudil monologem, takže přednáška bude multimediální a pro všechny od 15 do 99 let. Bude
to stravitelné a pochopitelné i pro ty, kdo
se o dějiny nezajímají. Jestli bych někoho
obzvláště rád pozval, pak jsou to učitelé,
studenti středních i vysokých škol a zastupitelé obcí. U nich by znalost dějin měla
být větší než u jiných.
Jak se vlastně lidé na Sedlčansku
dozvěděli o vyhlášení republiky? Víme,
jak na tuto skutečnost reagovali?
Zpráva o vyhlášení republiky šla telegramem a dalšími prostředky po celých
Čechách, z Prahy až k poslední vesnici.
Vzhledem k tomu, že na Sedlčansku žili víceméně jenom Češi a byla tu vlastenecká
tradice, zaplavila kraj vlna radosti. Zároveň po čtyřech letech končila válka, takže
to byly dva úspěchy v jednom.
Lišila se nějak situace na Sedlčansku
v říjnových dnech před sto lety od zbytku republiky?
Nelišila se od českého prostředí.
Ve zbytku republiky byla ale také výrazná německá menšina a ta vznik nového
státu moc nevítala. Snažila se odtrhnout
pohraničí a připojit jej k Rakousku nebo
Německu.
Čtenáři znají vaši knihu Zabráno pro
SS. Na čem nyní pracujete?
Pracuji na několika věcech, jednou
z nich je druhý díl této knihy, který čtenáře dovede až ke květnu 1945. Aktuálně vedu za pomoci kolegů zachycování
vzpomínek pamětníků. Je to náročné
na čas, ale pamětníků ubývá a jednou
budeme rádi, že jsme jejich výpovědi
zaznamenali. Zároveň jsou to podnětná
setkání s lidmi, kteří hodně zažili.
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Učitel hry na bicí nástroje
Patrik Bartizal dojíždí
za svými žáky do Sedlčan
z jihočeské metropole
SEDLČANY Na dvanáctém
koncertě učitelů sedlčanské
ZUŠ minulý týden v kulturním domě vystoupili většinou pedagogové, kteří jsou
z regionu, ale několik z nich
za svými žáky dojíždí z větší
vzdálenosti. Patří k nim i osmadvacetiletý Patrik Bartizal,
který v sedlčanské ‚zušce‘
vyučuje hru na bicí nástroje. Záběr činností mladého
pedagoga je skutečně široký.
Jak dlouho vyučujete v sedlčanské základní
umělecké škole?
Jsem z Českých Budějovic a v Sedlčanech působím
od roku 2014. Původně jsem
dojížděl z Prahy a teď jsem
se přestěhoval zpět do svého rodného města. O místě
na sedlčanské ,zušce‘ se mi
zmínili synové Václava Kabáta, který dříve vedl Marimbu.
Dojíždím dvakrát v týdnu.
Jaké máte hudební
vzdělání a kde jste působil předtím, než jste přišel
do Sedlčan?
Jsem absolventem Pražské konzervatoře. Dříve
jsem působil hlavně v orchestrech. V Českém národním symfonickém orchestru, potom jsem hrál
s plzeňskou ﬁlharmonií
a hostoval jsem také v česko-japonském orchestru
a v Bohemian Symphony
Orchestra. Hraji rovněž
v několika kapelách. Se svojí kolegyní ze ZUŠ Sedlčany
Barborou Janskou působím
v kapele Dora. Za týden
ve středu nás čeká vystoupení v pražské Malostranské
besedě. Hraji také ve skupině Strong Coffee a v kapele
MP3, se kterou vystupujeme
hlavně na různých ﬁremních akcích a na plesech.
Rovněž jsem ﬁremním hráčem maďarské ﬁrmy Crann

pro Českou republiku. Firma se zabývá výrobou bubenických paliček.
Jakou hudbu si rád poslechnete, když právě nikde nehrajete?
Mám rád jakoukoliv dobrou hudbu, nejsem žánrově
vyhraněný. Poslouchám
hlavně jazz a pop.
Našel jste si čas poznat
město a region, v němž působíte?
Ano, měl jsem hezkou

Učitel ZUŠ Sedlčany Patrik
Bartizal

možnost projet si celé Sedlčansko i jeho okolí v rámci projektu ve spolupráci
s MAS Sedlčany. Minulý rok
jsem jako lektor rytmických
workshopů pro děti navštívil
základní školy snad ve všech
městech i vesnicích tohoto
regionu. V Sedlčanech mám
oblíbená místa, kam si zajdu
na jídlo nebo dobrou kávu.
David Myslikovjan

Vltava od Zvíkova po Šefrovnu
KLUČENICE Místní občan-

ské sdružení žádá spoluobčany o pomoc při přípravě
nové výstavy o historii, ale
i současném dění ve středním Povltaví mezi Zvíko-

vem a Šefrovnou. „Máme
zájem o fotograﬁe, archiválie a případné vyprávění,“
poznamenává Oldřich Žirovnický z OS Klučenice.
-red-

TOULKY KRAJEM

www.sedlcansky-kraj.cz
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T E H DY S E STA LO ( 2 2 )

Jádro tvrze bylo
rozprodáno místním.
Brána padla, aby bylo
možno projet do statku

Pomněniny

Stávala poblíž kostela, její
součástí bylo několik budov, vznikla jako gotické
sídlo majitelů zdejšího
statku nejpozději v první polovině 14. století,
její pozůstatky jsou dnes
součástí některých domů
a zahrad a pokud se budete pozorně dívat, budete schopni je od „nové“
zástavby rozlišit. Řeč je
o obděnické tvrzi.
Historici se jí poměrně dost věnovali, hlavně
v souvislosti s možným
místem posledního spočinutí rybníkáře Jakuba
Krčína. O zdejší tvrzi podal zprávu autor Hradů,
zámků a tvrzí Království
českého August Sedláček,
stavebně ji zkoumal pro
Encyklopedii českých
zemí v 70. letech minulého
století Petr Chotěbor. Naposledy se polohou a podobou obděnické tvrze zabýval ve sborníku Podbrdsko
Jiří Úlovec.
Nejstarší dosud známá
zpráva o obděnické tvrzi
pochází z roku 1540. Více
se o Obděnicích dozvídáme z doby panování Jakuba Krčína v Obděnicích
na přelomu 16. a 17. století.
Jak tehdy tvrz, kam se Krčín po smrti dcery přesu-

nul z Křepenic, vypadala,
nevíme, popisy pocházejí
až ze 17. století.
Areál tvrze, stojící severně od kostela, měl podle povrchových průzkumů
historiků, několika vyobrazení a staré katastrální
mapy průměr kolem sedmdesáti metrů, ohraničený
příkopem s vnějším valem.
Tento příkop byl z části
vytesaný ve skále. Oválné
jádro vymezovala hradba
s tloušťkou 1,2 metru. Někdy ve druhé polovině 15.
nebo na začátku 16. století
došlo k přestavbě a vyrostly některé další budovy.
Součástí areálu byla také
vstupní věžovitá brána.
Čilý stavební ruch vládl
na obděnické tvrzi za Krčínova panování.
V roce 1623 ztratila obděnická tvrz začleněním
zdejšího statku do vysokochlumeckého
panství
na významu. Od té doby
sloužila pouze jako užitková budova, využívaná k zajištění provozu poplužního
dvora. Chyběla potřebná
údržba, což bylo zřejmě
způsobeno hospodářskými problémy Lobkowiczů
a zuřící třicetiletou válkou.
Podle urbáře z roku
1637 byl „zámek Obděni-

ce“ „navrchu od kamene
vystavěný, díl cihlami, díl
šindelem pokrytý. Nachází
se v něm pokojů k bydlení
šest, sklepů suchých čtyři,
komor jedenáct, kuchyně
klenutá a lednice“. Další
popis tvrze z roku 1667 se
zmiňuje také o pustém pivovaru, stojícím poblíž.
I když s tím, jak tvrz ztratila rezidenční funkci, byly
odstraněny valy, příkop
a hradební zeď, v závěru
19. století tvrz ještě stála.
Její jádro bylo postupně
rozprodáno místním obyvatelům, kolem roku 1900
zanikla vstupní věžovitá
brána. V obděnické kronice se píše, že ji nechal zbořit sedlák František Kofroň,
aby mohl projet s fůrou
žita na dvorek!
V souvislosti s pozemkovou reformou ve 20. letech 20. století bylo bývalé
obděnické hospodářství
rozděleno mezi nové majitele. „Součásti tvrze a bývalého dvora obdržely popisná čísla 2, 3, 4, 24 a 34,“
uvedl ve sborníku Podbrdsko archivář a historik Jiří
Úlovec s tím, že tímto krokem v podstatě až na pár
výjimek zanikla většina
areálu obděnické tvrze.
Jana Špačková

Při procházce Obděnicemi si můžete prohlédnout pozůstatky gotické tvrze. Foto: www.stredovek.com

Je začátek listopadu 1419.
Z Ústí nad Lužnicí a jeho
okolí míří do Prahy zástup
lidí, aby se zúčastnili sněmu
lidu, svolaného na 10. listopadu do Prahy. Někde mezi
Cholínem a Živohoští vyjelo
proti husitským poutníkům
asi 1 300 ozbrojených jezdců.
Šlo o žoldáky z Kutné Hory,
posádku Petra Konopišťského ze Šternberka a dalších
pánů. Asi tři stovky poutníků
(pověst uvádí pět set) vzkázalo svým bratřím z Plzeňska, Domažlicka, Klatovska
a Sušicka, kteří také putovali
do Prahy a toho času se zastavili v Kníně, aby na ně počkali, a hlavně aby jim poslali
posily. Petr Konopišťský samozřejmě nechtěl dopustit,
aby se Knínští s Ústeckými
setkali a na poutníky z Ústí
zaútočil. Asi třetinu jich pobil
a další třetinu zajal. Knínští
se pak na bojišti utábořili,
pohřbili „první mučedníky“
a poté podle Palackého bez
dalšího boje pokračovali
na Prahu.
První bitvou ve válkách
husitských se zabývali
přední čeští historici, mezi
nimi i František Palacký,
Josef Vítězslav Šimák nebo
Bedřich Votýpka. Historie
se sice o této bitvě mezi
husity a panskou jízdou
zmiňuje, mimo Knín však
nejmenuje žádnou osadu
či místo. Proto dnes nevíme, kde ke střetu došlo.
Jedna z pověstí uvádí Radíč, v literatuře se píše
o střetu u Živohoště, Poličan, Hrazan...
Souvislost s první bitvou
v husitských válkách (pokud
to ovšem bitva vzhledem
k povaze střetu vůbec byla)
má místo mezi Minárticemi
a Sledovicemi, zalesněný
kopec Miláčov, kde se také
říká „Pomněniny“. Název je
odvozen od slova „pomníti“
nebo „pomněti“, tedy „vzpomenout na něco“. Podle pověsti právě v těchto místech
byli zbylí ústečtí poutníci,
kteří se zachránili ze střetu
s panským vojskem, pobiti. Menší houf přívrženců
kalicha totiž ve své cestě
pokračoval, snažil se dostat
na zemskou stezku za Voti-

cemi, až se ocitl právě v Miláčově lese. V noci zde byli
Petrem z Konopiště přepadeni a do jednoho padli „pro
kalich“. Padlé husity pohřbili
místní vesničané z Mrvice,
Šebáňovic, Janovic, Kněnic
a Minártic. Na památku padlých pak začali zalesněnému
kopci říkat „Pomněniny“.
Těžko říci, zda na Pomněninách skutečně „tlejí
těla prvních husitských
bojovníků“, nevím ani, zda
je tam někdo hledal. Místo dnes navštěvují hlavně
„keškaři“, protože je zde
ukrytá jedna z „tradičních“
keší na téma Báje a pověsti.
Zato po husitech, pohřbených po první srážce
s Petrem Konopišťským, pátrali u Hrazan sedlčanští nadšenci do historie. „Pamatuji
si, že naši otcové, kteří jevili
zájem o historii, vyjížděli každoročně na jeden den k Vltavě a ono památné místo,
pohřebiště padlých božích
bojovníků, hledali,“ napsal
sedlčanský rodák a spisovatel Zdeněk Kratochvíl. Ten
také připomněl, že sedlčanští nadšenci sice husitské
pohřebiště nenašli, zato
jeden z nich, doktor Kareš,
stál za objevem mnohem
výjimečnějším. Bohuš Kareš
„nejen putoval po kraji a hledal, ale soustředil se na místa,
která podle starých katastrálních map svým názvem napovídala, že by někde mezi
poli nebo ve stráni mohlo
být místo, kde byli pochováni poutníci, kteří byli přepadeni a zabiti vojskem. Když
pak na těch místech zvídavý
badatel prováděl se svým pomocníkem výkopy ... u Hrazan, na svahu vrchu Doubí
nalezl mladou latenskou keramiku, upozornil v místním
tisku a poslal zprávy archeologickému ústavu v Praze
o tom, že objevil neznámé,
patrně prehistorické hradiště,“ vzpomínal Kratochvíl. Až
odborný archeologický výzkum, prováděný na Hrazanech do roku 1963, potvrdil
správnost prvotní Karešovy
myšlenky – že mezi Doubím
a Červenkou, na Hrazanech,
existovalo keltské oppidum.
Jana Špačková

SPOLEČNOST

10 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Rock‘n‘roll je hudba, která baví všechny
generace. Žádnou lepší zatím nikdo
nevymyslel, říká s nadsázkou pořadatel
Rock‘n‘rollového večírku David Bareš
Poslední říjnovou sobotu bude znít
Kulturním domem Josefa
Suka rock‘n‘roll. Koncept
Rock‘n‘rollového večírku
vznikl vloni jako pilotní
akce pro představení spolupráce sedlčanské rockabilly kapely The Beautifuls
a místního swingového
orchestru Blue Orchestra,
složeného především z absolventů sedlčanské umělecké školy.
„Po vzoru zahraničních
hvězd chtěli The Beautifuls
obohatit svůj rockabilly/
rock‘n‘roll o širokou dechovou sekci a klavír. Tak
se zrodilo nyní již patnáctičlenné uskupení The Beautifuls & Blue Orchestra,
které navzdory původnímu
plánu jednorázové spolupráce odehrálo několik
dalších úspěšných koncertů, včetně velkého letního
festivalu Mighty Sounds,
a pokračuje v čím dál lepší
formě,“ říká David Bareš,
kterého lze vidět a slyšet
za kontrabasem kapely
The Beautifuls. Položila
jsem mu několik otázek.
Kdo za pořádáním
Rock‘n‘rollového večírku
stojí?
Samotná organizace
Rock‘n‘rollového večírku
je de facto mým sólovým
producentským počinem.
Jelikož je však druhý ročník, který se uskuteční 27.
října od 19 hodin, o něco
větší a organizačně náročnější, neporadil bych si
bez vydatné pomoci Martiny Králové a, stejně jako
vloni, Pavla Žaka – obou
z Blue Orchestra.

SEDLČANY

Co vás vedlo k tomu
akci uspořádat?
Společný projekt The
Beautifuls & Blue Orchestra
hledal v Sedlčanech možnost odpovídající prezentace. Rock‘n‘roll jako takový,
natožpak celý žánrový večer, v lokální kulturní nabídce chyběl, proto se nám zdá-

káme, že nikdo nic lepšího
zatím nevymyslel.
Někdo si třeba hned
nevybaví, jaké známé
písně a melodie na večírku zazní?
Výraz rockabilly, označující jeden z nejstarších stylů
rokenrolové hudby, možná
není mezi posluchači tak roz-

kapelou pak bude společný projekt The Beautifuls
& Blue Orchestra.
Večírek nebude jen
o dobré hudbě, zpěvu
a tanci...
Návštěvníci se mohou
těšit na nový díl mimořádně úspěšné módní přehlídky šatů značky Lady

ky, jakékoliv vzory jsou
vítané, nicméně ani s jednobarevnými šaty dámy
nešlápnou vedle. Pro pány
je základem oblek, který
nemusí být nutně černý.
Je jen na nich, čím jej dokážou oživit. Zaujmout
mohou motýlkem barevně sladěným například

Dress code není na Rock‘n‘rollový večírek povinný, dotváří ale atmosféru akce a dává příležitost být kreativní. Dámy se mohou inspirovat
z fotograﬁe z loňského ročníku akce. Foto: Jiří Loudín

lo nejlepší jít touto cestou.
Ohlasy a návštěvnost prvního ročníku ukázaly, že diváci na tento koncept slyší.
Doufáme, že druhý ročník
bude ještě úspěšnější.
Pro jakou věkovou kategorii je večírek určený?
Troufám si tvrdit, že je
vhodný pro všechny věkové kategorie posluchačů. Na své si přijde mládí
i konzervativnější posluchači starších ročníků.
Rock‘n‘roll je hudba, která
baví všechny generace.
S oblibou na koncertech ří-

Ve středu 24. října by se dožil
95 let bývalý listonoš pan

Jaroslav Přibyl
ze Sedlčan.
Vzpomíná neteř Maruška s rodinou.

šířen, ale jména jako Bill Haley, Elvis Presley, Jerry Lee
Lewis, Buddy Holly, Stray
Cats a další už jistě mnohým musí připadat alespoň
povědomá. Když napovím
ještě některé ikonické písně
jako Johnny B. Goode, Rock
Around The Clock či Jailhouse Rock, tak už musí mít jasno téměř každý.
Jaké další kapely během večera vystoupí?
Večírek zahájí vynikající Dobré ráno blues band,
které jsme měli možnost
slyšet na letošním Toulava
Festu v Sedlčanech. Druhou kapelou večera jsou
The Brassbound Rockets
z Německa, což nám dělá
radost hned ze dvou důvodů. Jednak je to příslib
skvělého hudebního zážitku a také to dává akci
mezinárodní rozměr. Třetí

AnnaHell a také na DJ Barta hrajícího z vinylových
desek ty nejlepší žánrové
klasiky. Foyer kulturního
domu nabídne fotokoutek,
tematické stánky a mnohá
další lákadla… Celým večerem bude provázet moderátor Tadeáš Vaverka.
Jak bych na večírek
měla přijít oblečená?
A jaký dress code mají
zvolit pánové?
Na akci je skutečně předepsán dress code, protože to je jedna z věcí, která
dodává akci jedinečnou
atmosféru. Návštěvníci se
však nemusejí obávat, že
by se jim nepodařilo doma
najít vhodný kousek z šatníku. Dress code večírku
je deﬁnován kategoriemi
rock‘n‘roll, americká 50.
a 60. léta, swing a pin-up.
Puntíky, proužky, kostič-

s ponožkami. Po odložení
saka vyniknou kšandy všemožných vzorů a barev.
Pokud se pánům nechce
do celého obleku, vhodná
je i kombinace kalhot a košile – dneska bychom řekli
smart casual. Kultovní ﬁlm
Pomáda může být dobrou
inspirací.
Je dress code povinný?
Kdyby byl dress code
povinný, museli bychom
nevhodně oblečeného návštěvníka vykázat, a tak
daleko rozhodně nepůjdeme. Žádné módní policie
se bát nemusíte. Dress
code ale dotváří atmosféru
akce, dává příležitost být
kreativní, vytáhnout dlouho nepoužívané věci ze
skříně, mít z akce jedinečné fotograﬁe… Jde především o pocit a zážitek.
Jana Špačková
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Století republiky oslavíme společně
se sametovou revolucí
Dokončení ze strany 1

o znovunastolení svobody
zasazoval Václav Havel
o sedmdesát jedna let později,“ pokračuje a dodává:
„Ostatně sedmnáctého listopadu si Den boje za svobodu a demokracii na náměstí
připomínáme opakovaně.
V posledních letech se je
snažíme tématizovat.“
Tématem letošního roku
se tak přirozeně stává první republika. Na zahradě
umělecké školy vznikne
tančírna v duchu stejnojmenného legendárního
ﬁlmu. „Na pozadí tance
se setkáme s významnými
událostmi a kulturními osobnostmi uplynulých sta let,“
představuje Jaroslava Trojanová první z barev trikolory.
„Vznik samostatného československého státu oslavíme
doslova symbolicky,“ pokračuje, „kolegyně z výtvarné-

ho oboru se pokusí o experimentální výpal symbolu
české státnosti vytvořeného
z keramické hlíny.“ Atmosféru krásna doplní kavárna
v prvorepublikovém stylu
v podání Kávy svět.
Druhým zastavením je
dle předešlých zvyklostí kašna na náměstí T. G.
Masaryka. Tradiční místo
si za své vzala Sedlčanská iniciativa reGenerace. „Obohacení o jednu
generaci mladšího pohledu, než je ten můj a mých
kolegyň ze ZUŠ, taktéž
recese a nadsázka, kterou
do oslav reGenerace vnáší, mi dělá velkou radost,“
svěřuje se Jaroslava Trojanová a nastiňuje, co na náměstí můžeme očekávat:
„U kašny se budou zapalovat svíce, to ke kašně
neodmyslitelně patří, ale
také rozdávat noty a zpí-

vat písně. Jak ty od Karla
Kryla připomínající období sametové revoluce, tak
lidové písně, které měl
v oblibě Tomáš Garrigue
Masaryk. Z náměstí budeme také pozorovat – podle
mne jedno z největších překvapení oslav – Stoletý orloj.“ V oknech i na zdech
radnice plánuje reGenerace zinscenovat neobvyklé
vystoupení dvanácti apoštolů stylizovaných do významných osobností, které ať už na scéně politické,
kulturní či sportovní ovlivnily životy napříč generacemi od nynějška po sto
let nazpět.
Za zdmi muzea dají jeho
zaměstnanci život třetí barvě trikolory. „Dění v muzeu
volně naváže na současnou
velmi vydařenou výstavu
Sedlčany za první republiky promítáním němých ﬁl-

mů za doprovodu živé hry
na piano,“ zve Jaroslava
Trojanová.
Barvy trikolory tvoří je-

Jaroslava Trojanová

den neodlučitelný celek.
Letošní oslavy sedmnáctého listopadu mají též jeden
rámec. „Přestože budeme
slavit na třech různých
místech souběžně, návštěvníci se nemusí obávat, že
o něco přijdou. Začneme
v sedmnáct hodin na náměstí a do osmé večerní
budeme program, kde je to
možné, v cyklech opakovat.

Každý návštěvník bude mít
dostatek času zastavit se
na všech třech místech a nabažit se dobové atmosféry,“
míní Jaroslava Trojanová
S atmosférou, jak
za všechny organizátory nadcházející události
skromně doufá, návštěvníci
centra města v sobotní podvečer pomohou. „Troufám si
představit, jak by bylo krásné,
kdyby obyvatelé bytů kolem
náměstí rozsvítili svá okna
a třeba i do oken vystavili
nějaké dobové předměty,
kterých si cení. Jak by bylo
kouzelné, kdyby lidé přišli
alespoň náznakem stylově
oblečeni a společně si zatančili nebo zazpívali – ať už
v barvách trikolory, v sokolském kroji či šatech z šantánu
dvacátých let,“ láká ke společným oslavám s plachým
úsměvem sobě vlastním.
Lucie Kakosová

Na koncertu učitelů ZUŠ se
posluchač nenudil ani vteřinu
SEDLČANY V kulturním
domě se ve středu 17. října
konal dvanáctý koncert učitelů sedlčanské ZUŠ, který
je každoročně přehlídkou
skladeb, v nichž vynikají
nástroje, na něž účinkují-

cí ve škole učí svoje žáky.
Aranžmá skladeb bylo dílem učitele Pavla Fořta.
O mluvené slovo se
na koncertě postarala Olga
Šafrová. Byla to dobrá volba, protože tato tempera-

Konferenciérka Olga Šafrová si společně s Pavlem Pínou na koncertě střihla skladbu Motýl.

mentní konferenciérka toho
ve středečním podvečeru
stihla skutečně dost. Kromě uvádění jednotlivých
vstupů a představování
účinkujících hrála společně se svými kolegyněmi
na housle a ještě se stačila
blýsknout v duetu s hostem
programu Pavlem Pínou
v písničce z poloviny šedesátých let o motýlovi, který si vzal do hlavy, že lítat
z kytky na kytku ho vlastně
nebaví. Olga posluchače
pobavila hned v úvodu,
když řekla, že zatímco na jiných koncertech jsou obvykle upozorňováni na to,
že mají vypnout svoje mobilní telefony, v tomto případě nic takového neplatí.
Na pódiu to prý bude tak
frčet a bude tam tak hlasitě,
že žádné zvonění stejně slyšet nebude.
A byla to pravda. Program zahájil žesťový kvar-

tet vedený Stanislavem
Drozdem, mimo jiné zazněla skladba Something
od Beatles a ohnivá Misirlou, kterou původně hrála
Vanessa-Mae. Tentokrát ji
stejně svižně na elektrofonické housle zahrála Eva
Mayerová. Dobře se poslouchala také skladba trojice
hráčů na elektrické kytary,
kteří se vrátili do šedesátých let, kdy byly ve světě
populární party kytaristů,
jako byly skupiny The Shadows nebo The Spotnicks.
Dlouhotr vající potlesk
po všech svých vstupech
sklidila také učitelka zpěvu
v ZUŠ Sedlčany Barbora
Janská, která ve škole působí třetím rokem. Na první poslech bylo zřejmé, že
zpěvačka má školený hlas.
Barbora již delší dobu zpívá v několika kapelách a je
dlouholetou členkou divadla Semafor.

„Dnešní koncert jsme
chystali dva měsíce, z toho
poslední tři týdny jsme
se připravovali intenzivně,“ uvedla po skončení
programu jeho konferenciérka Olga Šafrová.
„Ke zkouškám jsme se scházeli v červeném salónku
kulturního domu. Účinkuji
sice v tomto programu již
delší dobu, ale uváděla jsem
jej poprvé. Zpočátku jsem
měla docela velkou trému.
Myslím si, že to podpoří děti,
když si přečtou, že trémou
trpí i dospělí.“ Olga Šafrová,
která začala v sedlčanské
ZUŠ vyučovat už v době
svých vysokoškolských
studií hru na housle a klavír, dodala, že se snažila
na koncert učitelů připravit
co nejpečlivěji a že pokud
bude oslovena, nabídku
konferovat i někdy příště
by neodmítla.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
27. 10. Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
varhanní koncert; 16:00
 Sedlčany – kult. dům
27. 10. Rock’n’rollový
večírek 2
2. ročník lokálního projektu,
hraje The Beautifuls, Blue
Orchestra a další; 19:00
29. 10. Československá
zlatá desítka
natáčení pořadu TV Šlágr;
17:30
31. 10. Spolektiv
koncert skupiny Spolektiv,
která se věnuje zpívané autorské hudbě s prvky jazzu,
folku, rocku a šansonu; 19:30
 Sedlčany – muzeum
3. 11. První káva
večer při svíčkách s kapelou První káva; 19:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Váchův
špejchar
Tak (jak) se rodí talent
výstava začínajícího
umělce Ladislava Krecha;
do 28. 10.
 Sedlčany – knihovna
Příběhy věcí
společná výstava obyvatel
města; do 31. 10.
Dáša Prokopová a Magda
Milotová
autorská výstava paličkovaných krajinek; vernisáž výstavy 3. 11. v 16:00, do 5. 12.
 Sedlčany – kult. dům
Co vydal archiv KDJS
výstava při příležitosti 100.
výročí založení Československa; do 9. 11.
 Sedlčany – muzeum
Sedlčany za první republiky
výstava ve spolupráci s Martinou Drtinovou; do 25. 11.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – knihovna
24. 10. Praktická aromaterapie pro každého
s Nobilis Tilia
přednáška o aromaterapiích; 18:00

 Kosova Hora – kino
28. 10. Jak se u nás budovala republika
přednáška o historii naší
republiky v souvislostech
s Kosovou Horou; 15:00
 Vojkov – špýchar
2. 11. Jak se u nás zakládala republika
přednáška o historii naší
republiky; 19:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
28. 10. Úča musí pryč!
úspěšné představení Divadla Verze Praha; 19:30
1. 11. Láska, to (ne)jsou
jen písmena
předplatné Slova, hudby
a poezie, komorní recitál;
19:30
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
30. 10. Vysoká hra
divadelní detektivní komedie; 19:00

KINO
 Sedlčany
25. 10. Podoby Česko(slo-

Rumola – HC Hrádek; 20:25
26. 10. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – Huroni
Vršovice; 18:30
Slavoj Obecnice – AHC
Nový Knín; 20:25
27. 10. Pohárový zápas
Genemusic – DSK Daleké
Dušníky; 12:00
River Boys Zvírotice – Bubák Chlum; 14:00
Tatran Sedlčany – HC
Slavoj Velké Popovice B
17:00
28. 10., 4. 11. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
28. 10. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice – HC
Votice; 16:30
Čerti Křepenice – HC Kačeři Příčovy; 18:25
Draci–Rumola; 20:20
29., 30. 10. Prázdninové
bruslení zdarma
13:00–15:00
29. 10. Pohárový zápas
Rybníkáři – HC Hrádek;
18:30
HC Kňovice – Novit Neveklov; 20:25
31. 10. Pohárový zápas
HC Miličín – Medvědi Sedlčany; 18:30
Domino – Ševci Nový Knín;

www.sedlcansky-kraj.cz

veterán rally
 Dublovice – hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Krásná Hora B; 14:30
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Litavan Bohutín; 14:30
 Klučenice – hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
SK Klučenice – SK Vysoký
Chlumec; 14:30
 Počepice – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Sokol Kytín; 14:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; 14:30
 Krásná H. n. Vlt. – hřiště
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – SK Nový
Knín B; 14:30
 Sedlčany – Tatran
28. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – SK
Vyžlovka; 14:30

Podoby Česko(slovenska)
v česko(slovenském) ﬁlmu
v česko(slovenském) ﬁlmu,
které vybral historik z Ústavu pro studium totalitních
režimů a velký milovník
československých
ﬁlmů

a seriálů Jaroslav Pinkas.
Filmový večer nabídne příležitost porozumět tomu,
jak se obraz státu měnil
s měnícími se režimy. -red-

venska) v česko(slovenském) ﬁlmu
ﬁlmový klub; 20:00
26. 10. Prezident Blaník
česká komedie; 20:00
27. 10. Gavrilo Princip –
Proces
historické drama; 20:00

20:25

4. 11. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Klatovy 1898; 14:00

 Sedlec-Prčice
26. 10. Všechno bude
road movie, drama, komedie; 20:00

 Sedlčany – Taverny
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – SK
Třebsko; 14:30

 Kosova Hora
28. 10. Hledá se princezna
animovaný ﬁlm; 15:00

 Petrovice – hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Sokol
Jesenice; 14:30

Filmový klub
uvede ve čtvrtek 25. října
od 20 hod. komentované
pásmo ﬁlmových ukázek
Podoby Česko(slovenska)
SEDLČANY

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
27. 10. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad
Vltavou – SK Velká Lečice;
14:30

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
24. 10. Pohárový zápas
Novit Neveklov – Draci;
18:30

 Sedlčany – kotlina
27. 10. Motocross
speedcross
28. 10. Rallye Berounka
revival

 Sedlčany – nám. T.G.M.
3. 11. Radeckého Marš
39. ročník pochodu, trasa
16 km; 9:00
 Kosova Hora – hřiště
3. 11. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora – TJ
Sokol Rosovice; 14:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
24., 31. 10. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
 Příčovy – Musík
26., 27. 10. Výlov Musíka

tradiční výlov největšího
rybníka na Sedlčansku
 Sedlčany – hvězdárna
26. 10. Pozorovací program
18:00–21:00
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
27. 10. Slavnostní odpoledne ke 100. výročí
vzniku samostatného
československého státu
vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ,
položení věnce, slavnostní
vysazení stromu, výstava hasičské techniky a další; 11:00
 Petrovice – náměstí,
Zahrádka, Obděnice
27. 10. Slavnostní pokládání věnců
hraje hudba Míry Pšeničky
z Milevska, vystoupení
žáků ZŠ Petrovice; 15:30
 Krásná Hora nad Vltavou – pomník padlých v 1.
světové válce
28. 10. Pokládání věnce
100 let Československa
9:00
 Kamýk n. Vlt. – Velká
28. 10. Oslava 100 let
české státnosti
pokládání věnce, průvod,
promítání dobových fotografií, vystoupení místních
neziskových organizací;
11:00
 Kosova Hora – louka
u zemědělské společnosti
28. 10. Drakiáda
odpoledne pro děti; 13:00
 Osečany – zámek
28. 10. Oslava 100 let
republiky
pietní ceremoniál s pokládáním věnců, vysazení lípy,
mše svatá; 13:15
 Petrovice – zám. park
28. 10. Petrovičtí obyvatelé na frontách a v zázemí za 1. světové války
křest knihy, vysazení lípy
republiky; 14:00
 Kosova Hora – náměstí
28. 10. Slavnostní akt
u příležitosti 100. výročí
vzniku republiky a ukončení 1. světové války
součástí přednáška v kině
Jak se u nás budovala
republika; 14:00
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Sedmý zápas Tatranu bez výhry
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Přeštice 1:3
(0:1)
SEDLČANY V neděli 21. října

přivítal Tatran na svém hřišti
v jedenáctém kole fotbalové
divize A soupeře z Přeštic.

moci teče za zády brankáře
Glogara – 0:1. Ve 28. minutě
se dostal před obránce David Krůta, který by šel sám
na brankáře Růžičku. Jenže
při kontaktu s protihráčem
upadl. Přes velkou nevoli di-

ka do sítě cestu nenašel.

Bez Němce jako
tělo bez duše
Na začátku druhého poločasu bylo vidět, jak moc
chce domácí mančaft co

minutě si naběhl na centr
z levé strany na zadní tyči Jakub Kulhánek a zvýšil na 0:2.
Tatran rychle snížil. Nejprve
v pádu treﬁl Honza Vystyd
tyč, od níž se balon odrazil
na kopačky Kryštofa Kvěcha

Standardních
situací jako máku.
Výsledek žádný
Tatran hrál po dvou venkovních utkáních na domácí půdě a natěšení diváci
se svých hráčů už nemohli
dočkat. Však si našlo cestu
na stadion kolem tří set fanoušků. Hned ve 4. minutě
vyslal nebezpečnou skákavou střelu Kryštof Kvěch
a nadělal brankáři Luboši
Růžičkovi hodně starostí.
V 9. minutě poslal dlouhý
a přesný míč Lukáš Brotánek na nabíhajícího Michala Kdolského, kterému
chyběl jen kousíček, aby
ho zpracoval a dostal se
do zakončení. V 11. minutě
hledal na zadní tyči lobem
Ivan Blahoudek nabíhajícího Matěje Strejčka, který při
snaze o zakončení skončil
v brankové síti. Tečovaný
centr Jana Miloty musel řešit pohotovým vyběhnutím
brankář Tomáš Glogar před
dotírajícím Tomášem Skálou. Z následného protiútoku vypálil v náklonu David
Krůta vedle. Ve 25. minutě
se prokličkoval přes čtyři
hráče a udržel balon Matěj
Strejček a vybídl přihrávkou
k zakončení Lukáše Mudru.
Jeho střela skončila i za po-

Jan Pavlík překonává brankáře Tomáše Glogara na 1:3.

váků ani pomezní ani hlavní
rozhodčí Vladan Haleš faul
neviděli. Ve 30. minutě si
centr z pravé strany od Luboše Soldáta málem srazil
do vlastní brány přeštický
hráč, ale Růžička byl na místě. Z následného rohu hlavičkoval Honza Vystyd
nepřesně. Souhra Kryštofa
Kvěcha s Lubošem Soldátem byla zastavena zákrokem obránce, který na poslední chvíli odrazil míč
na rohový kop před nabíhajícími Davidem Krůtou a Tomášem Senftem. Z rohu měl
obrovskou šanci na vyrovnání jak hlavičkující Lukáš
Brotánek, tak střílející Kryštof Kvěch, ale balon si zkrát-

nejdříve vyrovnat. Nabídka
Davida Krůty pro Luboše
Soldáta byla zblokována
Václavem Lecjaksem. Ve 49.
minutě našel David Krůta nikým nehlídaného Honzu Vystyda, ale obrovská šance zůstala nevyužita. Zvuk břevna
zase rozezvonil Michael
Dvořák. Tlak zelených postupem času ještě sílil. Střely
Davida Krůty, Tomáše Senfta
a Michaela Dvořáka zablokovala hostující obrana. V 68.
minutě skvěle zneškodnil
Glogar ránu umístěnou k tyči
od Jana Duchka. Zdeněk
Sýkora se pokusil lobem vyslaným placírkou přehodit
Glogara, to se mu sice povedlo, ale i s bránou. V 77.

– 1:2. Naděje na vyrovnání
okamžitě zhatil v 81. minutě
Jan Pavlík – 1:3.

Ohlasy k utkání
Trenér Ladislav Šach,
Tatran: „Zbytečná porážka,
utkání bylo víceméně vyrovnané. Měli jsme malinko více
balon na svých kopačkách,
ale když nám chybí Dominik
Němec, je to velký problém.
Chybí pak jeho důraz, rychlost vpředu, kdy na sebe dokáže navázat dva, tři hráče.
Když tady není, soupeř si pak
dovolí víc a naše úderná síla
není taková. Další situace,
která dnešní utkání ovlivnila,
bylo zastavení Davida Krůty,
který by šel do samostatného

úniku, posledním přeštickým
hráčem. Rozhodčí to neodpískal. Měla přijít červená karta.
To jsou věci, které zápas jasně
ovlivňují. Hosté by hráli od nějaké pětadvacáté minuty v deseti hráčích a vypadalo by to
asi jinak. Nejsme letos schopni
dát branku prakticky z čehokoliv a proto prohráváme.
Za týden do Prahy pojedeme
odčinit dnešní porážku a přivést tři body. Dominik Němec
by měl být k dispozici.“
Trenér Lubomír Vašica, TJ Přeštice: „V začátku
utkání jsme byli aktivnější,
domácí jsme přehrávali,
bránili vysoko a narušovali
jejich rozehrávku. Po vstřelení branky jsme se malinko
zatáhli a tím jsme utvořili
prostor pro domácí tým, který se hlavně vzduchem tlačil
do naší šestnáctky. Naštěstí je
vidět, že na Sedlčanech leží
deka. Druhý poločas jsme začali, jak už je naším zvykem,
hodně zezadu, samozřejmě
bez úmyslu. Povedla se nám
střídání a z minima jsme
vytěžili maximum. Domácí
ztroskotali na neproměňování šancí, která je momentálně
jejich největší bolestí.“
Sestava Tatranu: Glogar
– P. Lípa, Vystyd, L. Brotánek,
M. Krůta, Kdolský, K. Kvěch,
M. Dvořák (69. L. Matoušek),
Soldát, D. Krůta (79. Hájek),
Senft (60. V. Lípa).
Tatran je v tabulce
na osmém místě s 15 body
a skórem 21:21. Další utkání
sehraje v Praze proti Aritmě
v sobotu 27. října od 10.15
hodin.
David Štverák

Budoucí hokejisté a krasobruslařky
dělají první krůčky na ledě
SEDLČANY Školička brus-

lení, pořádaná oddílem
ledního hokeje TJ Tatran,
má na zimním stadionu už
letitou tradici a poprvé se
konala v sezóně, když před
více než deseti roky byla
sedlčanská ledová plocha
zastřešena. Za tu dobu se
ve Školičce vystřídalo několik set dětí.
Nový ročník kurzu pro

malé bruslaře ve věku
od tří do deseti let začne
v osm hodin v sobotu 3. listopadu, potrvá až do března příštího roku a jako již
tradičně vyvrcholí karnevalem na ledě a předáním
absolventského listu účastníkům Školičky. „Dětem se
bude věnovat naše stálá skupina trenérů, a pokud bude
potřeba, pomůžou hráči

A týmu Tatranu, případně
i trenéři,“ uvedl předseda
hokejového klubu Miloš
Vančura. „Jsme rádi, že
o Školičku bruslení je stále zájem a že rok od roku
do ní chodí stále více dětí.
Kurz je určen i těm malým
bruslařům, kteří přijedou
se svými rodiči do Sedlčan
například na zimní prázdniny a přijdou třeba i je-

nom jednou nebo dvakrát.
Nemusí se tedy hlásit před
zahájením kurzu. Trenéři se
zpočátku věnují větším skupinám dětí a později je vždy
rozdělí podle toho, jak jsou
zdatné, do skupin menších.
Instruktoři se potom dětem
věnují i individuálně a pilují
s nimi různé dovednosti. Každou sezónu se najde několik účastníků Školičky, kteří

se po jejím absolvování
věnují hokeji. Platí to i pro
děvčata.“
Rodiče se svými dětmi se mohou hlásit buď
na sobotních dopoledních kurzech, nebo si mohou vyhledat informace
na internetových stránkách sedlčanského zimního stadionu.
David Myslikovjan
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Fotbalové víkendové Hokejisté Tatranu zatloukali do branky
cvoček za druhým
výsledky regionálních soupeře jedennetrvalo,
a když vstřelili rozbitý, jsou v něm díry,
HC Cvočkaři
svůj první gól, rozpou- a také zdejší prostředí není
družstev
Hořovice – Tatran tali na ledě hotovou ka- moc hokejové. Hraje se
11. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – TJ
Přeštice 1:3 (0:1)
Branky Sedlčan A: 78. K.
Kvěch

11. kolo
krajského
přeboru I.
A třídy skupina A
SK Petrovice A – SK Votice 1:5 (1:2)
Branky Petrovic A: 21. O.
Štemberk

9. kolo
krajského
přeboru I. B
třídy skupina D
TJ Sokol Kondrac – TJ
Tatran Sedlčany B 2:3
(2:3)
Branky Sedlčan B: 14. L.
Matoušek, 33. J. Dvořák,
45. V. Lípa
TJ Sokol Sedlec-Prčice –
Sokol Zvole 8:0 (3:0)
Branky Sedlec-Prčice:
31. (p), 67.(p) a 75. M.
Prchlík, 34. a 59. J. Trnobranský, 40. Z. Všetečka,
54. M. Davídek, 55. V.
Kabíček

9. kolo
okresního
přeboru
SK Litavan Bohutín – TJ
Tatran Sedlčany C 3:2p
(2:2)
Branky Sedlčan C: 34. F.
Šťovíček, 44. P. Sirotek
TJ Sokol Dublovice – FK
Sparta Luhy 0:2 (0:1)
TJ Sokol Kosova Hora –
SK Spartak Příbram B
1:3 (0:1)
Branky Kosovky: 63. T.
Sůva

9. kolo III. třídy
skupina B
SK Velká Lečice – TJ Sokol Sedlec-Prčice B 1:0
(1:0)
TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B – TJ Sokol Počepice 0:2 (0:1)
Branky Počepic: 38. L.
Chlasták, 62. J. Chyle

SK Nový Knín B – TJ
Vltavan Hříměždice 3:0
(2:0)
TJ Prostřední Lhota – TJ
Sokol Jesenice 1:2 (0:2)
Branky Jesenice: 3. V.
Křížek, 45. M. Havel
TJ Vltavan Borotice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou A 3:2 (3:2)
Branky Kamýku A: 33. D.
Vaněček, 45+2 R. Lukeš
SK Obory – SK Petrovice B 3:3 (1:1)
Branky Petrovic B: 34.
a 52. M. Krejčí, 89. P. Podlipský
SK Sokol Kytín – TJ
Krásná Hora 2:8 (1:4)
Branky Hory: 7. P. Mašek,
17., 39. a 63. M. Hubička,
21. L. Hůla, 82., 84. a 87.
M. Koudelka

9. kolo IV. třídy
skupina B
TJ Vltavan Hříměždice
B – TJ Krásná Hora B
2:4 (0:2)
Branky: 48. O. Junek, 66.
P. Drobný – 19. L. Hůla,
23. a 59. J. Hubička, 57. F.
Kakeš
SK Vysoký Chlumec –
TJ Sokol Dublovice B
2:5 (2:2)
Branky: 14. L. Marhefka,
27. L. Chlasták – 2. R. Janoušek, 8. a 47. M. Dudek,
65. a 80. D. Krůta
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B – SK Klučenice
2:1 (2:0)
Branky: 5. J. Novotný, 41.
D. Königsmark – 50. S.
Žák

Okresní přebor
9. kolo –
Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Postupice 2:2 (1:1)
Branky Janovic: 15. M.
Kleňha, 79. (p) P. Němec
David Štverák

Sedlčany 2:13
(1:7, 0:3, 1:3)

HOŘOVICE V šestém kole
hokejové krajské soutěže
skupiny Jih se utkali hráči
Tatranu, kteří dosud ztratili jediný bod, s týmem,
pohybujícím se na samém
chvostu tabulky. Zápas
měl tak trochu paradoxní úvod, ale potom už se
vyvíjel podle papírových
předpokladů.
A proč se jednalo
o nečekaný začátek zápasu? Hokejisté Tatranu,
kteří vstupovali do utkání v roli favorita, totiž
po chybě obrany inkasovali a museli skóre dotahovat. Dlouho jim to však

nonádu. Po úvodní části
hry bylo o osudu tohoto
duelu rozhodnuto, a tak
trenér Karel Pospíšil kromě toho, že svým svěřencům zdůrazňoval, aby se
udržovali v potřebném
tempu, si jistě přál, aby
všichni dohráli bez zranění a aby je utkání nestálo
zbytečně moc sil. V Hořovicích si všichni sedlčanští hokejisté s chutí zastříleli a prim hráli Náprstek
s Martínkem. Oba se trefili třikrát a posunuli se nahoru v tabulce kanadského bodování.
„Zápasy v Hořovicích
příliš rádi nemáme,“ řekl
po návratu do Sedlčan trenér Pospíšil. „Led je tady

v nafukovací hale, ve které
je místo tribuny lešení.“
V tabulce má nyní Tatran na prvním místě sedmnáct bodů a skóre 42:12.
O čtyři body zpět je druhý
Spartak Žebrák, který ale
má jeden zápas k dobru.
Tento tým o čelo tabulky
bojoval i v minulé sezóně.
Dvanáct bodů vybojoval
třetí HK Příbram a na poslední osmé místo spadly
tříbodové Hořovice. V sedmém kole soutěže se Tatran utká v sobotu 27. října
s mužstvem HC Slavoj Velké Popovice B, které je zatím s šesti body na pátém
místě tabulky. Zápas začne
v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Luboš Hanus je mistrem světa
L E I D E N N e d a l e ko h o -

landského
Amsterdamu
ve městě Leiden se konalo 16.–18. října mistrovství
světa ve sportovním aerobiku a ﬁtness organizace
FISAF. Tradičně největší reprezentační výpravy patřily České republice, Austrálii, Rusku, Belgii, Německu
a Švýcarsku. Ve startovním
poli byly ovšem zastoupeny i exotičtější země, jako
například Indie, Jihoafrická republika či další.
Sedlčanský klub Aerobik
studio Dvojka na šampionátu reprezentovali Veronika
Šeráková (ženy), Marie
Bezkočková (junioři – páry)
a Luboš Hanus (junioři –
muži a junioři – páry) se
svou trenérkou Kristýnou
Faktorovou. V reprezentativních kongresových prostorách hotelu Holiday Inn
panovala během celého
tříkolového závodu bouřlivá atmosféra. Sedlčanským
sportovcům se podařilo
předvést své letošní maximální výkony a ve světové
konkurenci vybojovali krásné příčky.
Veronika Šeráková obsadila 8. místo, pár Bezkočková – Hanus 3. místo a třešničkou na dortu bylo

vítězství Luboše Hanuse
ve své kategorii a dekorová-

ní titulem mistra světa pro
letošní rok.
-kf-

Zleva: Marie Bezkočková, Veronika Šeráková a Luboš Hanus

Děkujeme všem, kteří závodníkům
fandili a podporovali je, v čele s hlavním
sponzorem Dvojky – sedlčanskou firmou
Káva svět manželů Kolkových.
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Jaroslav Pokorný a Lukáš Čiko skončili ve své
společné premiéře osmí na Mezinárodním
Mistrovství ČR v sajdkárkrosu
SEDLČANY Seriálu Mezinárodního mistrovství
České republiky v sajdkárkrosu se v letošním
roce zúčastnilo dvacet
dva posádek. Mezi nimi
startovala i sedlčanská
dvojice Jaroslav Pokorný – Lukáš Čiko, která
spolu jezdila ostré republikové závody prvním rokem.
„Jarda jako už zkušený řidič dotáhl s Lukášem jejich sajdkáru
do cíle MMČR na vynikajícím osmém místě,“
uvedl jeden z manažerů
posádky a celého týmu
Jiří Čiko. „Mistrovství
obsahovalo osm závodů. Nejbližší byl v Ledči
nad Sázavou a nejdál se
jelo až do Petrovic u Karviné. Celý letošní seriál
se nesl ve znamení hezkého počasí, takže se
v příjemných areálech
bylo opravdu na co dívat. Fanoušci ze Sedlčanska, znalí tohoto sportu,
si vždy cestu na závody
našli a přijeli naše kluky
podpořit.“
Titul získali poprvé

v kariéře bývalí motokrosaři Petr Kolenčík
a Matěj Hejhal. Jedná
se o havraňsko-sedlčanskou posádku. Druhé

místo vybojovali bratři
Čermákové a třetí místo
bratři Hrochové. Mimo
jiných se i tyto tři posádky zúčastňovaly zá-

vodů mistrovství světa.
Zkušenosti z těchto podniků se projevily i v republikovém šampionátu.
„Po právě skončené se-

V sajdkárkrosových závodech není nouze o dramatické okamžiky. Na snímku je v akci sedlčanská
posádka Jaroslav Pokorný – Lukáš Čiko.

zóně se budou naši kluci opět věnovat fyzické
přípravě, mechanici technice a manažeři týmu
shánění finančních prostředků na příští ročník,“
doplnil Jiří Čiko.
Letošní sezóna pro
sedlčanskou posádku,
a další členy týmu, ale
ještě tak docela neskončila. Posádka Jaroslav Pokorný – Lukáš
Čiko totiž naplánovala
na sobotu 3. listopadu
rozloučení se sezónou
v areálu Sedlčanské kotliny. Přáním posádky totiž je, aby se co nejvíce
lidí seznámilo s jejich
krásným, ale fyzicky náročným sportem. V programu, který začne již
ve dvanáct hodin, proto všem, kdo bude mít
zájem, předvedou sajdkárkrosový sport a jeho
techniku. Dospělým
i dětem tým Jaroslava
Pokorného a Lukáše
Čika umožní svezení
na sajdkárkrosovém
speciálu pod vedením
zkušených řidičů.
David Myslikovjan

Hokejoví Kačeři z Příčov dokázali
přetlačit i Zvírotice
SEDLČANY V dlouhodobé pohárové soutěži
amatérských hokejistů
byl minulý týden největším šlágrem duel Příčovy–Zvírotice. Jednalo se
o zápas, v němž se utkal
pro některé fanoušky
překvapivě vedoucí
tým A skupiny s jedním
z velkých adeptů na zisk
trofeje.
Zvírotičtí chlapci
od vody měli za sebou
vysoké vítězství nad křepenickými Čerty a povzbuzeni jedenácti nastřílenými góly se také
v utkání s dosud prvními

Kačery z Příčov dostali
do vedení. Příčovští hokejisté ale dál jeli ve svých
kolejích. Ve druhé části
hry vyrovnali a ve třetí třetině dokonali obrat
v zápase. Další favorité
se tentokrát dokázali prosadit a po dvou bodech
si do tabulky připsali jak
hokejisté Genemusic, tak
i štětkovické Staré gardy. V B skupině už došlo
i na Miličín, který dosud
jako jediný ze všech celků, startujících v sedlčanské soutěži, od začátku sezóny neztratil ani
jeden bod. V neděli ale

tým z České Sibiře inkasoval od novoknínských
Ševců osm branek a poprvé prohrál. Na jeden
gól vítězů přihrával legendární brankář, dnes
obránce Nového Knína
Dominik Hašek. Poslední
Rybníkáři, kterým zatím
svítila na jejich kontě
nula, měli v neděli velkou naději na první zisk,
protože se utkali s předposledním celkem tabulky, Dominem. Opět ale
odešli vysoko poraženi.
Výsledky – skupina
A: Zvírotice–Křepenice
11:4, Příčovy–Zvírotice

3:2, Chlum–Štětkovice
2:4, Votice–Genemusic
5:9, Daleké Dušníky –
Obecnice 3:3, Vršovice–
Olbramovice 8:4, AHC
Nový Knín – Solopysky
3:3. V tabulce mají nyní
první Příčovy už třináct
bodů a o pět bodů zpět
jsou druhé Zvírotice, třetí Vršovice, čtvrté Štětkovice i pátý Chlum. Druhý
až čtvrtý celek má ale
jedno utkání k dobru. Poslední třinácté Olbramovice jsou stále bez bodu.
Skupina B: Hrádek–
Neveklov 6:9, Draci – Kosova Hora 3:1, Kňovice–

Medvědi 2:4, Štětkovice
B – Ševci Nový Knín 4:0,
M i l i č í n – D o m i n o 4 : 1,
Domino–Rybníkáři 6:1,
Ševci Nový Knín – Miličín 8:2. I přes porážku
se na prvním místě udržel Miličín, ale brzy se
na tento tým může dotáhnout Neveklov, který má
sice o dva body méně, ale
také jedno utkání k dobru. Třetí Ševci z Nového
Knína mají nyní bodů
devět. Poslední dvanáctí
Rybníkáři budou muset
svoji nulu zrušit až někdy
příště.
David Myslikovjan
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Politika není matematika

Pražská kavárna,
popularita, ministři,
vulgarismy, paraziti

Matematika je královnou
věd. To platí. A politika
je prý také věda, ale asi
trochu jiná. V matematice má číslo sedm hodnotu sedm, plus znamená
sčítání, krát násobení,
mínus odčítání a děleno podíl. V politice je to
často naopak, hraje se
jen na procenta, ale nikoliv na zlomky, z plusů se
dělají mínusy a naopak,
a rovnice se neřeší pomocí úprav obou stran,
ale natvrdo. Jediné, co je
dané, je množina zastupitelů. V Sedlčanech je tato
množina jednadvacet. Oko
bere. Jak symbolické!
Volič rozdal karty a je
na politicích, aby s nimi
hráli, říká se. Tedy, politici to říkají a výjimečně
mají pravdu. Stálice sedlčanské politické scény –
Občanská demokratická
strana – získala od voličů
sedm křesel v zastupitelstvu, přesnou třetinu. Výsledek rovnající se ODS
udělali také Starostové
a nezávislí, na procenta
méně, na křesla stejně.
Tři mandáty získala kandidátka nezávislých, dva
KDU-ČSL, shodně jako
kandidátní listina ČSSD
a nezávislých. A teď ty
součty. Nabízí se osvěd-

čené řešení: ODS + nezávislí v koalici a za jejich
zády KDU-ČSL, tedy 7 +
3 = 10 + 2 = 12. Je to varianta matematicky možná
a lidovci by se v ní zjevně
cítili skvěle. Byli by ale
asi jediní.
Chceme-li však většinu výraznější, můžeme
namodelovat koalici ODS
a STAN, tedy 7 + 7 = 14.
Jasná většina, navíc závislá na dvou subjektech,
a to je politicky lepší. Platí
totiž, že z pohledu politiků je nejlepší vláda jednobarevná a když koalice, tak složená ideálně ze
dvou subjektů. Tedy, zdá
se, ideální řešení. Jenže
tam, kde matematika končí, začíná politika a personální otázky. Kdo bude
starostou, kdo zasedne
v radě a kolik bude místostarostů? A jak čas běží,
není divu, že ve městě kolují i další varianty možného městského vládnutí.
Významnou roli v nich
hrají lidovci, jsou jakýmsi
jazýčkem na vahách. Třeba spojení STAN, ČSSD
a KDU-ČSL by mnohým
přišlo logické a politicky
možná bližší než velká
koalice. Početně je to sice
takzvaně na knop – tedy 7
+ 2 + 2 = 11, ale v politice

platí, že kdo rychle dává,
dvakrát dává. Navíc pro lidovce i sociální demokraty by to mohla být šance,
jak se dostat do vedení
města. To je pro ně šance, jaká se dvacet let nenaskytla (ačkoliv lidovci
na rozdíl od socialistů nestáli v koutě) a je otázka,
kdy se eventuálně naskytne znovu. Je ale otázkou,
co kromě programových
bodů by lidovcům jejich
noví partneři museli nabídnout – v kavárnách
a hospodách se šušká
o pozici místostarosty pro
ředitele kulturního domu
Severu. Varianta sice divoká a každopádně nepotvrzená, leč v politice
člověk neví minuty ani
vteřiny a vše je možné.
Zatímco matematika dává jasné odpovědi
na naše otázky, politika
často nedává odpovědi
žádné nebo jen neurčité.
Ať už se subjekty v Sedlčanech domluví jakkoliv,
bylo by dobré, aby se domluvily rychle. Čas jsou
totiž nejenom peníze, lidé
chtějí, aby nové vedení
začalo pracovat a aby politici naplňovali svůj program. To je přeci důvod,
proč je volíme.
Tomáš Vašíček

Když nebylo jasné, kdo do té
imaginární pražské kavárny
patří, objevili se náhle mladí
lidé v trikách s hrdým nápisem Pražská kavárna. Kouzlo
nechtěného. Prezident Miloš
Zeman přece na otázku, kdo
to je, se svou smutnou tváří
řekl, že to jsou lidé zatrpklí,
kteří nikdy nic nedokázali. Ti
mladí už se neučili o podobně imaginárních strašidlech,
jako jsou špionážní centra,
váleční štváči, buržoazní
nepřátelé, západní imperialisté, zaprodanci atd. Proto
dali najevo, jaká je ta pražská
kavárna pitomost a rozhodli
se ironicky představovat její
zosobnění. Někomu však ta
potřeba mít nepřátele zůstala
v genech...
Nechápu, že takové protipóly, jako je uvážlivý předseda Ústavního soudu Pavel
Rychetský a nevázaný Zeman mají podle posledních
průzkumů veřejného mínění stejnou důvěru? Ústava
například říká, že prezident
schvaluje ministra navrženého premiérem. A Zeman si
Ústavu ohnul a přidal, že on
si může vybírat. Ti poslední
dva náhradníci – Jan Kněžínek (ministr spravedlnosti)
a Tomáš Petříček (ministr
zahraničí) – byli schváleni

prezidentem, který jak tvrdí,
upřednostňuje osobnosti.
V obou případech jde o neznámé úředníky. V očích Zemana už podle jmen asi o dostatečně malé osoby na to,
aby s nimi neměl potíže.
Moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný minulé
pondělí v pořadu Dvacet
minut Radiožurnálu dělal
v Lánech v přímém přenosu
rozhovor s prezidentem Zemanem, který dvakrát krátce
po sobě použil nevhodné
vulgarismy... Ubohé, ale nic
nového. Zemanova popularita asi pramení z jednoduché
pozice. Zeman prohlásí, že
Rómové nepracují. Skoro každý s jeho názorem souhlasí.
Ano, za socialismu museli.
Ale někteří mu posílají fotky, jak dřou. Ovšem kdo má
za sousedy romskou rodinu
žijící z dávek, a k tomu hlučnou a nepořádnou, řekne: To
je náš prezident. A vyřeší
se ten problém? Ne. Jen se
to řeklo. Zeman jen o něčem mluví, podobně jako
v hospodě. Aktivistům, kteří
makají v terénu za pár korun, není takový prezident
nic platný. A paraziti, kteří
z něj těží, vědí, že s jeho
koncem bude i jejich konec.
Vladimír Roškot

FEJETON

Chovanci se dožadují svých práv
Máme tři psy, jednoho asi vlčáka s asi labradorem a dva
jezevčíky – bratra a sestru
z jednoho vrhu. Na otázku,
proč jsme si pořídili rovnou dva jezevce, odpovídám: „To je dobrá otázka.
Já vám za ni děkuji.“ Nechci si o tom povídat… Ale
masochista nejsem. Spíše
bláhová nevědomost. Prosím, až se budete smát mé
naivitě, zohledněte fakt, že

celá naše rodina je blond.
K tomu, že je jezevčík
bytost tvrdohlavá a svéhlavá, bych doplnila ještě
dovětek: jsou to i lingvisté.
Bohužel některá slova si
vykládají po svém... Naši
miláčci milují slovo chovatel. Ovšem jejich výklad
slova je od slova pochovat.
My jsme chovatelé a jsme
tu od toho, abychom je neustále chovali, tím pádem

oni jsou chovanci, dožadující se svých práv každou
volnou chvilku. Jakékoliv
usednutí, nedej bože ulehnutí, například na gauč, je
znamení, že chovatel má
plnit to, proč tu pro ty nebohé psíky je!
Ráno jsem si udělala
kávu, uvelebila se do křesla
a těšila se, jak si v poklidu
vychutnám životabudič.
Chovanci v mém usednutí

viděli příležitost dožadovat
se svých práv a naskákali
mi oba na klín. Vlčák naštěstí ne. Ten už má rozum.
Aida mi postupně zalezla
až pod svetr. Ona je totiž
typická dáma a vyžaduje
teplíčko. Andy mi pošlapal
celé břicho, při snaze najít vhodnou pozici pro co
největší zalehnutí. Po mém
doporučení, aby byl tak laskav a vlezl mi na záda, tak
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učinil. Vylezl mi až za krk
a tam imitoval stříbrnou lišku kolem krku.
J e d e n j e zev č í k s p í cí za krkem, druhý pod
svetrem na břiše a já bez
možnosti se pohnout a dosáhnout na hrnek s kávou.
Káva postupně chladne...
Jak se asi cítí obložený
chlebíček na pultě lahůdek?
Chybí mi jen okurka…
Jana Popelková

