Reklama v Kraji
již od 10 Kč/cm2
(bez DPH)
Tel.: 774 822 213
Číslo 47/Ročník 29

12/12/2018

www.sedlcansky-kraj.cz

Krytá sportovní hala
bude hotová v polovině
příštího roku
PETROVICE Tři roky dis-

kutovaná výstavba kryté
sportovní haly, která je nej-

PRODEJ
VÁ N O Č N Í C H
KAPRŮ
zajišťují

Sádky Červený Hrádek
(vedle učiliště)
čtvrtek 20. – neděle 23. 12.
od 9 do 16 hodin

větší investiční akcí obce
letošního a příštího roku,
již naplno běží. Celková
cena stavby je téměř 20 milionů korun, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržela obec
dotaci více než 9 mil. Kč.
Dokončení haly, kterou
za Obecním domem závratnou rychlostí provádí
stavební ﬁrma Uniko Písek,
je naplánováno na polovinu příštího roku. „Hala
bude vytápěna odpadním

na sádkách Červený Hrádek

pátek 21. – neděle 23. 12.
od 9 do 16 hodin
na nám. T.G.M. pod kašnou

Kontakt: 728 637 130
Hodně štěstí, zdraví,
úspěchů v novém roce
a dobrou chuť při konzumaci vánočního kapra vám
přejí František Budka a jeho
spolupracovníci.

se sešlo nové zastupitelstvo ve čtvrtek 6. prosince. A program byl bohatý,
na pozvánce bylo hned
24 bodů. Kromě všech 15
zastupitelů bylo přítomno
také 9 hostů.
Hned v úvodu při plnění
usnesení z minulého zastupitelstva upozornil Jaroslav
Kříž na to, že ačkoliv minulé
zasedání schválilo, že bude
zveřejňován kromě usnesení také celý zápis, nestalo
se tak. „Nedoporučil nám
to pověřenec GDPR a ani

Pokračování na straně 2

Rozdělování příspěvků
spolkům by mělo mít
přesnější pravidla, říká
Blanka Vilasová
SEDLČANY V minulých le-

tech několikrát v souvislosti se schvalováním městského rozpočtu vyvstala
otázka, dle jakého klíče
jsou spolkům a organizacím, působícím ve městě,
rozdělovány příspěvky
z městského rozpočtu.
Podle informací Blanky
Vilasové – dle soupisu, který jí poskytlo vedení města
– za rok 2017 město přispělo spolkům a organizacím
celkovou částkou 1 253 000

korun. „Soupis za rok 2018
prozatím nemám doplněný,
ale aktuálně jsem si o doplnění požádala. Mrzí mě, že
si o soupis musí člověk vůbec žádat, protože by jistě
měl být vždy aktuální, veřejně přístupný a současně
lehce dohledatelný na webu
města,“ říká Vilasová. Tu
však zajímá nejen celková
přidělená částka, ale hlavně částky jednotlivé a princip jejich rozdělování.
Pokračování na straně 4

Starosta Hölzel
o autobusovém terminálu:
Jsme přesvědčeni, že je
správné stavbu zahájit.
Dodatkem se zvýší cena
o 15 procent
SEDLČANY Nové autobu-

auditor,“ uvedl v odpověď
starosta Jiří Urban. Zastupitelé se ale shodli na tom,
že trvají na svém předchozím rozhodnutí o zveřejňování. Většina jich věří, že
jsou schopni převést zápis
do stavu, ve kterém je možné jej zveřejnit.
Jedním z nejdůležitějších bodů byl rozpočet
na rok 2019 spolu se střednědobým výhledem. Obojí
dostali zastupitelé v předstihu, aby si mohli dokumenty prostudovat. Rozpočet počítá se schodkem 13,5

začít stavět v únoru příštího roku. Posun termínu bez ohrožení dotace
umožnilo Ministerstvo
pro místní rozvoj. Rada
města již pověřila starostu Miroslava Hölzela,
aby uzavřel smlouvu s vítězem výběrového řízení,
sdružením firem Sedlčany Terminál. Ke smlouvě
bude zároveň uzavřen
ihned dodatek, který navýší cenu díla o zhruba
osm milionů korun, které
město zaplatí ze svého
rozpočtu. Důvodem navýšení je růst vstupů a cen.
Celkový rozpočet tak
vzroste na více než 61 milionů korun, přičemž dotace samozřejmě zůstává
v původní výši 45 milionů
korun.
„Za uplynulý rok se
bohužel výrazně změnily

Pokračování na straně 6

Pokračování na straně 2

sové nádraží by se mělo

Krásnohorští
zastupitelé se sešli
od voleb již po třetí
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Už ke třetímu zasedání

teplem z bioplynové stanice.
Hlavními sporty, pro které
je určena, jsou tenis, fotbal
a nohejbal. Vnitřní podlahová plocha haly bude mít
rozměr 19 x 37,6 m a bude
ji tvořit umělá tráva se zásypem křemičitým pískem,“
vysvětluje petrovický starosta Petr Štěpánek. „V přístavbě budou umístěny dvě
šatny se sprchami a WC pro
invalidy, sauna, klubovna,
zázemí správce, technická

Cena 15 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz
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Starosta Hölzel
o autobusovém terminálu:
Jsme přesvědčeni, že je
správné stavbu zahájit.
Dodatkem se zvýší cena
o 15 procent
Dokončení ze strany 1

ceny ve stavebnictví. Pro
smluvní ujednání je důležitý odborný znalecký posudek v oblasti cen. Podle
posudku, který má město
k dispozici, je tato cena
61,5 milionu korun včetně
DPH. Na radě města jsme
došli k závěru, že pro
město a občany je správným rozhodnutím stavbu
zahájit a terminál postavit i za podmínek zvýšení
ceny,“ řekl starosta Miroslav Hölzel.
Se stavbou i navýšením rozpočtu mají však
problém někteří opoziční zastupitelé, příkladně
předseda kontrolního výboru Pavel Švagr, který
projekt terminálu kritizuje jako cenově přemrštěný od prvopočátku a vadí
mu i navýšení ceny. „Jsem
zvědav, kde chce vedení města vzít v rozpočtu
dalších osm milionů korun. Hlasování a diskuze
na jednání zastupitelstva
bude určitě zajímavá.
Opravdu je pro obec velikosti Sedlčan nutné mít
nádraží takového rozsahu? Přijde mi to jako megalomanský projekt bývalého starosty Buriana,“
sdělil Švagr.
Zvýšení ceny za stavbu
však obhajuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví
ČR, který redakce oslovila
s žádostí o komentář k navýšení ceny o více než
desetinu vlivem ročního
zdržení. „Dlouhé časové
rozložení provedení investice, spojené s nejistým datem jeho zahájení, působí
v současné situaci na trhu

značné problémy. Stále
častěji dochází k situacím, kdy je pro dodavatele
velmi obtížné kalkulovat
nabídkovou cenu tak, aby
byla konkurenceschopná
a aby obsahovala rizika spojená s výkyvy trhu
v čase. Dodavatelům není
známo, kdy dojde k ukončení zadávacího řízení, kdy
bude podepsána smlouva
a kdy budou reálně práce zahájeny. Oddalování
těchto událostí většinou
závisí na okolnostech zcela mimo možnost ovlivnění dodavatelem. Vzhledem
k tomu dochází k situacím,
kdy vítěz tendru není schopen po určité době oddalování uskutečnit stavbu
v cenách, které byly realistické v době podání
nabídky. To vede k problémům při uzavírání smluv
i při výstavbě. Řešením
mnohdy není ani otevření
nového tendru, protože situace se může periodicky
opakovat,“ sdělil redakci
Michael Smola, tajemník
Sdružení, který zároveň
doplnil, že růst ceny není
způsoben jen inﬂací, ale
především růstem cen
energií, stavebních materiálů, technologií a modernější mechanizace, což
podle něj vyhlašovaná inﬂace nezohledňuje stejně
jako růst mezd a osobních nákladů. Ceny podle Smoly rostou již delší
dobu, za poslední tři roky
vzrostly o zhruba 20 procent. Navýšení rozpočtu
u dopravního terminálu
tak podle Sdružení nemusí být vůbec neobvyklé.
Tomáš Vašíček

V neděli 9. prosince uplynulo
10 dlouhých smutných let,
co nás navždy opustil pan

Miroslav Kocourek.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

www.sedlcansky-kraj.cz

Krytá sportovní hala bude
hotová v polovině příštího roku
Dokončení ze strany 1

místnost a WC pro veřejnost.
Hala je řešena jako bezba-

riérová. Začali jsme v polovině října a je prakticky dokončena hrubá stavba. Další

práce budou závislé na počasí,“ doplňuje starosta.
Jana Motrincová

Hala roste neuvěřitelnou rychlostí. Foto: Petr Štěpánek

Výjezdová hasičská
jednotka byla povolána
k sedmi zásahům

Jeseničtí hasiči na valné hromadě 8. prosince zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce.

JESENICE V hasičské zbroj-

nici se v sobotu 8. prosince
uskutečnila tradiční výroční valná hromada místního
sboru dobrovolných hasičů.
Starosta sboru Miroslav
Hrstka připomněl, že sbor
již řadu let pořádá akce,
které natrvalo zakotvily
v kulturním a společenském životě obce. Mimo
jiné také uvedl: „Patřičnou pozornost věnujeme
i údržbě a opravám naší
hasičské techniky a získání

ﬁnančních prostředků prostřednictvím brigád. Letos
členové sboru odpracovali
586 brigádnických hodin.“
Velitel sboru Milan Jiroušek s hrdostí konstatoval:
„Klubová družstva získala
v regionálních hasičských
soutěžích v požárním sportu
dvacet osm hasičských trofejí.
Náš sbor, ale i obec, úspěšně
reprezentuje družstvo mužů
v hasičské soutěži v požárním útoku Brdská liga. Umístění družstva během čtyřleté

účasti postupně gradovalo,
dvakrát získalo jedenácté
místo, vloni zintenzivnilo
přípravu a bylo z toho druhé
místo a letos se stalo vítězem
Brdské ligy. Obec je zřizovatelem výjezdové jednotky.
Byla povolána k sedmi zásahům. Likvidace požáru haly
vepřína v Doublovičkách
byla pro naše hasiče zatím
nejnáročnější. Vyžadovala
práci v dýchacím přístroji
i dobrou kondici.“
František Vávra
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Letní mobilní kino by mohlo do města přilákat
sezónní rekreanty
SEDLČANY I přes citelnou

porážku v povolebním vyjednávání sypou zastupitelé za STAN (Starostové
a nezávislí) z rukávu jeden
nápad za druhým a jak
dokazují tři jejich návrhy
na rozšíření programu zasedání zastupitelstva 17. prosince, které zaslali na radnici, budou se snažit volební
program naplňovat i přes
to, že skončili v opozici.
Jedním z návrhů je mobilní letní kino a zastřešení
všech akcí, probíhajících
v období červen až září
v Sedlčanech, pod jeden
název, například Sedlčanské léto nebo Sedlčanský
letní festival. To by ostatně mohlo napomoci propagaci těchto akcí – jako
celku i jednotlivě. Ale zpět
ke kinu. To totiž v Sedlčanech působí – městské
kino v Kulturním domě
Josef Suka. Že by praskalo
ve švech, to se říci nedá.
Bylo by to u letního kina
jiné? Příklady z Vrchotových Janovic nebo Maršovic nehovoří zcela pro.
V Příbrami se letos nákla-

dy, spojené s provozováním letního kina, rovnaly
výnosům a od plánované
digitalizace město zatím
upustilo… Zastupitelé Blanka Vilasová a Filip Růzha
věří, že při zajištění dobré
propagace by letní kinematograf přilákal do města
i rekreanty od Vltavy.
Myšlenka na letní projekce není nová, před desítkami let mělo letní kino
v Sedlčanech své zázemí.
„Letní kino v Sedlčanech
bylo v minulosti provozováno v areálu starého hřiště,
tedy v místech dnešních tenisových kurtů. Jeho konec
je časově spojen s požárem
tribuny v tomto areálu. Myslím, že k tomu došlo někdy
na přelomu osmdesátých
a devadesátých let. Potom se
uskutečnil pokus o přesun
letního kina na fotbalový
stadion, ale bylo s tím spojeno hodně provozních problémů a provoz byl ukončen,“ říká ředitel Kulturního
domu Josefa Suka, zastupitel za KDU-ČSL Martin
Severa a dodává: „Myslím,
že o projekce by v letním

18. 12. KONEC
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Série diskusních setkání nad knihou,
která formovala naši historii.
ȲȜƟȢɷȄƠǝȲȢŕȜƢɷʄǪࠉࠂêƟƌȊƄŔȢ˃
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Nemocnice uspěla
v celorepublikovém
průzkumu
S E D LČ A N Y N e m o c n i c e
zaznamenala úspěch

v celostátním žebříčku
Nemocnice ČR 2018, který sestavila organizace
HealthCare Institute.
V rámci Středočeského kraje obsadila sedlčanská nemocnice třetí
pozici v oblasti zohledňující celkovou spokojenost ambulantních
pacientů. Mezi soukromými zařízeními v celé
ČR se umístila na čtvrtém místě v kategorii Finanční zdraví nemocnic.
-red-

období byl zájem určitě větší
než o promítání v kamenném kině. V KDJS jsme se
myšlenkou obnovení letního
kina zabývali v roce 2012,
ale nebyl nalezen vhodný
prostor, kde by bez velkých
investic mohlo kino za použitelných a vhodných podmínek promítat.“
Vybudovat stálé letní
kino zřejmě nepřichází
v úvahu, proto se pozornost Filipa Růzhy a Blanky Vilasové soustředila
na mobilní kinematograf
bratří Čadíků, jejichž zaměstnanci v létě brázdí
republiku v maringotce
a na jednotlivých zastávkách promítají aktuální ﬁlmovou produkci. Se svým
podnikáním začali před osmadvaceti lety, k dispozici
mají aktuálně devět mobilních kin a letos navštívili
na sedmi trasách celkem
140 míst. Kinematograf promítá jen české ﬁlmy, avšak
pokud si město objedná
či zakoupí od distributorů
jiný snímek, kinematograf
ho odpromítá.
„Kulturní přínos však

není našim jediným cílem.
Kinematograf na svých
projekcích v ČR vybírá
dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno na charitativní účely.
Od roku 1998 jsme vybírali
pro nadace Pomozte dětem,
Kapka naděje, Archa Chantal, Akce Cihla, Masarykův
onkologický ústav, občanské sdružení Dar života
a Konto Bariéry. Rok 2018
byl nečekaně úspěšný, neboť
se podařilo ve spolupráci
s rádiem Impuls vybrat částku jeden a půl milionu korun, která byla symbolicky
předána počátkem září ředitelce nadace Konto Bariéry,
paní Boženě Jirků. Celková
částka, kterou Kinematograf
od počátku své existence přispěl na dobrovolné účely, se
vyšplhala na více než dvanáct a půl milionu korun,“
vysvětluje jednatel společnosti kinematograf bratří
Čadíků Josef Čadík.
Možná vás při čtení těchto řádků napadne, jak jsou
tedy pokrývány náklady
na projekce? Ty právě hradí město. Cena za jeden

promítací den je 6 000 korun bez DPH. „Minimálně
se kinematograf zdržuje
na jednotlivých místech
čtyři dny, optimálně pět až
sedm dnů. My navrhujeme
pět večerních promítání, což
by znamenalo z městského rozpočtu výdaj ve výši
30 000 korun plus DPH.
K promítání je třeba zajistit
přípojku 380 V, sociální zařízení pro obsluhu a další
technické náležitosti – například zhasnutí veřejného
osvětlení v místě promítání,“
říká Filip Růzha. Na zkoušku by se promítání kinematografu mohla odehrávat
na náměstí T. G. Masaryka,
hlavně kvůli oživení centra
města, dobré přístupnosti
a možnosti parkování.
Pokud by zastupitelé návrh STANu odhlasovali, budou se muset zamýšlet také
nad podobou platné obecně závazné vyhlášky, stanovující dobu nočního klidu.
A také nad propagací akce,
aby skutečně splnila svůj
účel – přilákala do Sedlčan
sezónní rekreanty.
Jana Špačková

Právo používat závěsný odznak
města se znakem státu budou
mít všichni zastupitelé
Rada města
na své schůzi minulý týden rozhodla o tom, že
při významných příležitostech a občanských
obřadech budou moci
reprezentovat státní moc
všichni zastupitelé města
a při některých speciál-

SEDLČANY

ních úkonech bude mít
toto právo dokonce i tajemník města.
Praxe byla dosud taková, že tuto kompetenci
měli dosud jen vybraní
zastupitelé. „Shodli jsme se
na tom, že by rada města
neměla vybírat, kdo by tuto

kompetenci mohl mít a kdo
ne,“ řekl starosta. Znamená
to třeba, že jako oddávajícího při svatebních obřadech si napříště mohou
snoubenci zvolit kteréhokoliv člena z jednadvacetičlenného zastupitelstva.
Jindra Votrubová

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

ka zastavila 4. prosince
v nočních hodinách u křižovatky na osadu Záduší
20letého řidiče osobního
vozidla, u něhož byl pozitivní test na návykové látky
– konkrétně na cannabis
a metamfetamin. Na místě

byl motoristovi zadržen řidičský průkaz.
S E D LČ A N Y P roj í ž d ě jící nákladní vozidlo 6.
prosince zachytilo horní
hranou návěsu o kabel telefonního vedení v Nademlýnské ulici. Následně
došlo ke stržení sloupu,

který při pádu poškodil
střešní krytinu hospodářské budovy. Vzniklá
škoda byla stanovena
na 15 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Rozdělování příspěvků
spolkům by mělo mít
přesnější pravidla, říká
Blanka Vilasová
Dokončení ze strany 1

„Někdy na jaře jsem požádala o pomoc Martina Havla, který
je předsedou největšího sportovního spolku v Sedlčanech, a současně radním, tedy ho dotace
spolkům jistě zajímaly prioritně
a kritéria znal podrobně. Tehdy
mi odpověděl na můj dotaz, že
klíč na určení výše dotace všem
spolkům je dán zcela jednoznačnými pravidly, ta se však týkají
jen sportu. Dotace by prý u nás
měla částečně pokrývat základní náklady pro fungování spolků
v mistrovských utkáních, soutěžích a závodech – to je dopravu,
rozhodčí, startovné a popřípadě
ubytování při vícedenních závodech. Toto hlavní kritérium existuje již několik let a jednotlivé
spolky zpracovaly na toto základní fungování celkové roční
náklady. Pak se částka určená
v rozpočtu města dělila poměrnou částí na jednotlivé spolky.
Pomocným kritériem je i počet
členů, délka fungování spolku a práce s mládeží. Náklady
na přípravné zápasy, tělocvičny, tréninky, sportovní vybavení
a oblečení, materiálové vybavení, soustředění atd. si spolky
hradí ze svých zdrojů,“ uvádí
Vilasová, která by ráda nastavila jasnější systém v přidělování
„městských dotací“ pro jednotlivé spolky a organizace, a to
nejen pro ty sportovní. „Z toho
důvodu navrhneme na zasedání
zastupitelstva 17. prosince, aby
byl vytvořen bodovací systém

na podporu spolkové činnosti.
Sestavili jsme také přehled kritérií, zvlášť pro sportovní spolky
a zvlášť pro ostatní spolky a neziskovky, podle nichž by bylo
bodování možné. Navrhujeme
posouzení ze strany odborných
komisí – sportovní a kulturní,
které již fungují a přípravu návrhu na spravedlivé bodování
k přiznání dotace. Dále navrhujeme, aby bylo navrženo k odsouhlasení stanovení postupu,
kdy, jak a kam budou umisťovány výzvy pro spolky, a to včetně
uvedení stanovených kritérií,
za co budou v rámci bodovacího systému body přidělovány.
A také chceme, aby přidělování
ﬁnancí spolkům bylo v kompetenci výhradně zastupitelstva
města, nikoliv rady.“
Město by podle Blanky Vilasové mělo také přihlížet k tomu,
kolik ﬁnancí spolkům věnuje
v rámci ﬁnanční dotace a kolik
věnuje například poskytnutím
sportovišť či jiných prostor. Že
by vytvořením bodového systému došlo k osekání příspěvků spolkům, se zastupitelka
za STAN brání. „Naopak, do budoucna počítáme s vyšší ﬁnanční podporou sportovních spolků
a s rozšířením podpory na spolky nesportovní, tedy kulturní
a sociální, a to včetně neziskovek. Velmi dobrým příkladem
z těch sociálních je aktuálně
Hospic Křídla, který by si například podporu také zasloužil.“
Jana Špačková

www.sedlcansky-kraj.cz

Návrh STANu se
příliš neliší od radou
města připravovaného
materiálu, říká starosta
Miroslav Hölzel
SEDLČANY Návrh hnutí Starostové

a nezávislí, týkající se pravidel rozdělování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu města spolkům a dalším organizacím, zaslali navrhovatelé 7. prosince
s žádostí o doplnění programu zasedání zastupitelstva, které se uskuteční
17. prosince na radnici.
Podle sedlčanského starosty Miroslava Hölzela se tento návrh příliš neliší od návrhu, který připravuje a plánuje zastupitelstvu předložit
rada města. „Nová a přísnější pravidla uložilo radě města vypracovat
svým usnesením přijatým letos 23.
července zastupitelstvo města v termínu plnění návrhu do 31. prosince,
a to v souvislosti se schválením Programu rozvoje sportu v Sedlčanech.
Rada města, potažmo komise sportu, na přípravě nových pravidel pracují. Paní Vilasová, jakožto zastupitelka za ODS v minulém volebním
období, o tom samozřejmě ví,“ říká
Miroslav Hölzel.
Podle údajů, které starosta redakci
zaslal, bylo v roce 2018 mezi spolky
a organizace z městského rozpočtu
rozděleno 1 190 000 korun. Stejně jako
v předchozích letech obdržel největší
podporu – 671 000 korun – TJ Tatran
Sedlčany, který sdružuje celkem deset oddílů různých spolků a čítá asi
600 aktivních členů.
Dotace, poskytované spolkům
městem, lze rozdělit zhruba do čtyř
kategorií. „První kategorií je sociální
oblast, v níž město podpořilo celkovou

částkou 90 000 korun celkem devět
subjektů. Další kategorií je sport – celkem 900 000 korunami bylo podpořeno osm subjektů. Ve třetí kategorii
– ostatní – byla mezi čtrnáct subjektů rozdělena částka 120 000 korun.
Ve čtvrté kategorii – životní prostředí
– byla poskytnuta dotace 80 000 korun
Ochraně fauny Hrachov,“ vysvětluje
Hölzel s tím, že spolkům působícím
v sociální oblasti přiděluje rada města dotace podle dlouhodobé znalosti
působení spolku ve městě. Podpora
je poskytována od 2 do 20 000 korun
na spolek.
Sportovním spolkům rada města
v uplynulém volebním období přidělovala dotace na základě systému,
který vypracovala komise sportu
na přelomu let 2014/2015. Posuzovány byly především tyto parametry:
počet aktivních členů spolku, systémová práce s mládeží a počet aktivních členů – dětí – do 18 let, ﬁnanční náročnost na účasti v soutěžích
a speciﬁka daného sportu, který spolek provozuje.
V kategorii „ostatní“ posuzoval
žádosti o dotaci ﬁnanční výbor zastupitelstva města. Ten pak navrhl radním výši jednotlivých dotací. „Rada
ve většině případů návrh ﬁnančního
výboru respektuje,“ uvádí starosta
a dodává: „Požadujeme, aby žádosti
byly podávány do 31. ledna kalendářního roku. U kategorie ostatní respektujeme i pozdější termíny.“
Jana Špačková

Škola buduje přírodní zahradu
SEDLČANY Na dosud málo
v y u ž íva n é m p o ze m k u
za budovou 1. ZŠ bude
vytvořen prostor pro výuku ve venkovním prostředí. Škole se podařilo
získat grant Státního fon-

du životního prostředí
ČR k vytvoření přírodní
zahrady.
Členitý terén rozděluje pozemek na dvě části.
Na rovinaté části bude
umístěno ohniště s dře-

věnými špalky, které budou sloužit k sezení žáků.
Svažitou částí pozemku
povede naučná stezka
s okolím odpovídajícím
přírodnímu prostředí typickému pro místní regi-

Tento projekt přírodní zahrady je financován Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Více informací na www.sfzp.cz a www.mzp.cz

on. Budou zde umístěny
ukázky místních hornin,
vysázeny druhy dřevin,
léčivých bylin, rostlin,
ale vznikne také prostor
pro volně žijící živočichy. Na zahradě vznikne
několik druhů biotopů
– mokřad s jezírkem,
hmyzí domky i důležitý
kompost. Osluněné části
bude dominovat skalka
se suťovištěm a květná
loučka.
Za budovou školy tak

vznikne příjemný, přírodě blízký prostor, který
bude mít široké využití
při výuce mnoha předmětů. Nenásilnou formou
budou děti poznávat organismy typické pro biotopy našeho kraje. Žáci
budou moci pozorovat
jemné vazby panující
mezi jednotlivými organismy a prostředím, což
je povede k jejich větší
sounáležitosti s přírodou.
Jana Macháčová

Muž 53 let hledá ženu k seznámení.
Tel.: 721 092 346.
375/18

Prodám malý sběrací vůz na seno
a malý obracecí a nahrnovací stroj za traktor. Cena dohodou. Tel.: 602 458 584. 376/18

Sháním důchodce s autem, který se postará o dom. zvířata. Tel.: 731 903 435. 377/18

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
378/18

Vyměním byt 1+1, 1. kategorie (v činžovním domě), 33 m2, 1. NP v Sezimově
Ústí II, cca 1 km od Madety v Plané nad
Lužnicí za podobný byt v Sedlčanech. Tel.:
702 742 250.
379/18

M–INTERIÉRY
Kosova Hora
přijme

TRUHLÁŘE
– praxe v oboru – dobré platové podmínky – nástup dle dohody

Tel.: 603 730 671

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

PROSAZ z. ú., Praha
Rekreační středisko Líchovy
Nabídka pracovních míst:

Zástupce vedoucího
střediska
19 000 Kč

Pomocná kuchařka
17 000 Kč

Uklízečka
16 000 Kč
Nástup možný dle dohody

Tel.: 737 815 906
– Mráz Milan

Prodám jádra vlašských
ořechů, 220 Kč/kg

vánoční akce pro nové zákazníky/ce

Tel.: 736 264 861

15% sleva

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



NEJŠIRŠÍ NABÍDKA OBUVI






Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

Kadeřnický salon

na kadeřnické služby po předložení tohoto kuponu
Platí od 12. prosince 2018 do 31. ledna 2019



Tel.: Petra Hodíková 737 427 598
Tel.: Veronika Černohorská 604 855 368
Sedlčany, Sedlecká 37

kabelky, dárkové poukazy,
peněženky, opasky, školní tašky a další
VÁNOČNÍ DÁRKY

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

M. L. ELEKTRO

elektromontážní práce
hromosvody
elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

ZEMNÍ
PRÁCE
– Bagr – Bobcat – Grader –
www.avt-servis.cz info@avt-servis.cz
Nabízíme
dlouhodobě udržitelný příjem
Tel.: 602 709
295
Volejte
734 462 216

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

Bytový textil

Šicí stroje

Lenka Hejhalová

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

ZEOS s. r. o.

Sedlec - Prčice

provede práce na zakázku i s montáží

Nabídka vánočního zboží:
zimní záclonky, kalendáře
dekorační látky – bavlna, polyester, směsovky
ubrusy bavlněné, lněné, teflonová úprava, PVC
dekorační štoly na stůl

Sedlčany, nám. T.G.M. 132

Tel.: 318 821 923

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

Najd
Tel.:

6
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Krásnohorští zastupitelé se V Krásné Hoře se dá
sešli od voleb již po třetí
nakoupit bez obalu
Dokončení ze strany 1

milionu, který bude překryt přebytkem minulých let. Je v něm zahrnuta
například stavba nového bytového
domu a rozšíření vodovodu, oprava
rybníků a oprava dalších úseků silnic. Schválen byl jednomyslně stejně jako střednědobý výhled na roky
2020 až 2023.
Ve věci schválení proplacení více
než milionové faktury za opravy silnic
byla zastupiteli stanovena podmínka.
Faktura bude proplacena až po podpisu uznání reklamace na povrch v Mokřici, který se má opravit na jaře. Dále
bylo schváleno proplacení více než
dvoumilionové faktury za generální
opravu hasičské cisterny. Město ji převzalo opravenou hned následující den
po zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé schválili podpis dodatku
smlouvy na odvoz odpadního skla, který stanoví její četnost. Naopak dodatek
o ceně schválen nebyl s tím, že má vedení města ještě jednat o jeho výši. V návrhu je totiž navýšení o 50 Kč za nádobu,
což by činilo 12 500 Kč ročně bez DPH.
„My máme jednu velkou nevýhodu v tom,
že jsme veliký. Než to tu objezdí, najedou
sedmdesát kilometrů. Kdybychom jim
to svezli na jedno místo v Krásné Hoře,
ještě by nám možná doplatili,“ tlumočil
vysvětlení ﬁrmy starosta Urban.
Další body programu se týkali podávání žádostí o dotace na dětské hřiště,
územní plán a dopravní automobil pro
SDH. První dvě zmíněné žádosti byly
neúspěšné v minulém roce. Letos je
třeba je přepracovat a podat znovu. Jaroslav Kříž v této souvislosti upozornil
na to, že k využití dotací z národních
fondů pořádá Ministerstvo pro místní
rozvoj zdarma seminář. Na dopravní automobil SDH již je jedna dotace
schválena, o další část je možné požádat SČK. Zde by měly být vyhrazeny
prostředky pro všechny žadatele. Při
této příležitosti opět vyvstala diskuze
nad rekonstrukcí fotbalových kabin,
které jsou v majetku města. Zastupitelé se shodli na tom, že je třeba neprodleně zadat vypracování projektu.
Vzhledem k častým stížnostem
obyvatel na nedostatky ve veřejném
osvětlení se zastupitelé rozhodli
požádat společnost ČEZ Distribuce
o přidání zatím pěti těles, konkrétně
přímo v Krásné Hoře do zatáčky k silnici vedoucí z náměstí na Petrovice
a dále dvě tělesa k silnici ve směru
na Kamýk nad Vltavou, z toho jedno
k nově vybudované autobusové zastávce. Další dvě tělesa by měla přibýt
v Podmokách. Marie Hubičková pak
navrhla zjistit, v kterých dalších osa-

dách tělesa veřejného osvětlení ještě
chybí. Nový bude také chodník u silnice na Vysoký Chlumec okolo rybníku
Lazna, povede až ke křižovatce u společenského sálu.
Nedostatek vody v právě končícím
roce přiměl zastupitele uvažovat nad
náhradním zdrojem pitné vody pro
městský vodovod. Záložní vrt by měl
také pokrýt období, kdy bude ten stávající třeba odstavit kvůli údržbě. Zastupitelé schválili oslovení hydrogeologa a zahájení dalších prací. V této
souvislosti také Martin Švec požadoval předložení rozpracovaného projektu na rozšíření vodovodu tak, aby
bylo možné jej případně připomínkovat. Starosta přislíbil podání podrobnějších informací na příštím zasedání.
Informoval zároveň o tom, že je možné
pro tyto účely žádat o jeden milion korun z fondu hejtmanky SČK. Plánované rozšíření má být také jedním z argumentů pro jednání s provozovatelem
vodovodu. Jím navrhované navýšení
ceny vodného zastupitelé neschválili.
Sběrný dvůr na okraji města již
stojí. Problémem je přípojka elektrické energie: „Kabel je položený, máme
podanou žádost o elektroměr, čekáme
na smlouvu od ČEZ Distribuce, až podepíšeme smlouvu, pak doplatíme za příkon,“ vysvětlil starosta. Doplnil, že nejpozdějším termínem zahájení provozu
je konec března. Také smlouva s prováděcí ﬁrmou ještě není podepsána.
Pravomoc na její schválení přesunulo
zastupitelstvo na radu města. Provozní
doba zatím není stanovena, ale v návrhu se počítá zejména přes sezónu se
sobotním dopolednem, jedním všedním dopolednem a jedním všedním
pozdním odpolednem.
Posledním jmenovitým
bodem
zasedání bylo stanovení pravomocí
místostarostů. Po dvou předchozích
jednáních, o kterých jsme informovali již dříve, došlo konečně k vyřešení
situace. Zastupujícím místostarostou
bude Vít Hubička. „My jsme se s Vítkem o tom bavili a došli jsme k tomuhle závěru kvůli tomu, že třeba kdyby
opravdu Jiří musel odstoupit, tak já
bych nemohla nastoupit na jeho místo.
Z různých důvodů, hlavně z rodinných.
Vítek by mohl nastoupit rovnou,“ doplnila k tomu Jana Mašková. Pro toto
uspořádání hlasovalo 10 zastupitelů, 1
byl proti, 4 zastupitelé se zdrželi.
V diskuzi pak padl například dotaz
na provozování hospody v objektu
u Dolejšů. Podle informace starosty
se již zájemci hlásí, je možné se tam
po dohodě dojít i podívat.
Olga Trachtová Hadáčková

KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU

Od letošního roku lze v místní
prodejně FLOP Pavla Šacha nakupovat bez obalu. Za nápadem
stojí jeho dcera Monika, která
v obchodě, stejně jako ostatní
členové rodiny, pracuje.
Moniko, koho, kdy a jak
vlastně napadlo, že by mohl
bezobalový prodej být i v Krásné Hoře?
Udělat bezobalový koutek
v naší prodejně byl víceméně
můj nápad, ve kterém mě mamina podpořila. Vadí mi, jak moc
plastů a obalů obecně vytváříme,
a chtěla jsem té naší planetě alespoň o něco ulehčit. Začalo to tím,
že jsem si pro svou potřebu kou-

Monika Šachová

pila hadrový sáček na zeleninu
a pečivo, jelikož mě znepokojovalo množství igelitových sáčků,
které se v naší domácnosti objevovalo. Poté, co jsem si na internetu přečetla článek o bezobalovém obchodě v Praze, tak jsme
ho museli jet navštívit osobně.
A bylo rozhodnuto. Připadala
jsem si tam jak Alenka v říši divů.
Prodavačky byly moc ochotné
a poradily nám s dodavatelem
zásobníků na potraviny. Náplň
do zásobníků jsem našla na internetu, rozhodovala jsem se podle kvality zboží. Když už jsme
koutek dělali, chtěli jsme tam
mít i BIO produkty za rozumnou
cenu, což se, doufám, povedlo.
Jak náročné bylo uvést nápad do praxe?
Včetně výroby regálu na míru
to trvala asi půl roku. Musím pochválit mého šikovného přítele,
který vše okolo výroby regálu
vymyslel a s panem truhlářem
uskutečnil. Kupodivu se všechno dařilo podle plánu, jen jsme
měli trochu problémy s dodáním
správných držáků na zásobníky.
Museli jsme je posílat zpět třikrát,
tak nás to trochu pozlobilo a zdr-

želo spuštění prodeje o pár týdnů.
Co všechno ve vašem bezobalovém regálu najdeme
a kdo sortiment vybírá?
Výběr sortimentu jsem z větší části dělala já a občas nějaké
věci konzultovala s paní vedoucí
a mojí mamkou v jedné osobě.
Máme dvanáct zásobníků a snažili jsme se vybrat spíše klasické
zboží jako rýži, čočku zelenou
a červenou, müsli a různé druhy
semínek. Mimo jiné je v tomto
koutku i zboží v BIO kvalitě, jako
jsou mouky, luštěniny, pudinky,
kaše a mnoho dalšího. Toto zboží
jsme na obchodě rozlišili od ostatního zelenými cedulkami.
Co je nejžádanější?
Nejvíce se prodává ze zásobníků rýže, těstoviny, které máme
i ve variantě celozrnné a mnou
velice oblíbené, bulgur, slunečnicové semínko a müsli.
Musím mít nějakou nádobu, když si chci nakoupit bez
obalu?
Samozřejmě nejlepší variantou
je přinést si nádobu vlastní, kterou vám u pokladny odváží a dají
na ni štítek, takže příště už se tímto úkonem nemusíte zdržovat.
Pokud nádobu zapomenete, jsou
většinou na prodejně k dispozici
sklenice, které si zákazníci mohou
zdarma odnést, případně přímo
v regále k zakoupení plátěné sáčky. Nebo zdarma sáčky papírové,
ale to je ta poslední varianta, protože se zde bavíme o prodeji bezobalovém.
Naučili se již zákazníci
na nový způsob prodeje?
Bohužel mi přijde, že na našem
malém městě se těchto nových
věcí lidé bojí a nejsou jim tak nakloněni, jako ve městech velkých.
Někdo by třeba mohl mít ostych
se zeptat, jak to funguje, což zcela
chápu, když se s tím v životě třeba
nesetkal, proto je na regále návod,
jak se zásobníky zacházet. Případně poradí i personál v obchodě.
Byla bych ráda, kdyby se více lidí
zapojilo do ochrany naší planety,
i když si možná říkáte, že jeden
člověk nic nezmůže, ale není to
pravda. Vezměte si, když třeba
přestanete každý den kupovat igelitovou tašku. Kolik jich ročně koupíte? Sto? Nebo tři sta? Vždyť ty
látkové jsou mnohem hezčí! A to
je jen jedna věc ze stovky, kterou
můžete jako jedinec změnit.
Olga Trachtová Hadáčková
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Kurz studené kuchyně zakončil slavnostní
raut s osmdesáti druhy výrobků
SEDLČANY V jídelně Střed-

ního odborného učiliště

certiﬁkát, dokládající jejich
zvýšení kvaliﬁkace v oboru

až po Karlovy Vary. Předsedkyní zkušební komise

Účastníci kurzu ve společnosti předsedkyně zkušební komise Jarmily Sedláčkové (vlevo) a mistra
kuchaře Vladimíra Picky (vpravo)

v Bezručově ulici se v sobotu 8. prosince konalo
slavnostní zakončení kurzu studené kuchyně, jehož frekventanti obdrželi

gastronomie. Kurz vedl mistr kuchař Vladimír Picka,
který už dlouhá léta spolupracuje se čtyřmi desítkami
odborných škol od Ostravy

byla učitelka odborných
předmětů Jarmila Sedláčková, která nám v rozhovoru gastronomickou akci
přiblížila.

Jak dlouho kurz trval
a kolik měl účastníků?
Byl čtyřdenní a začínali
jsme ve středu krátkým teoretickým úvodem. Nejdříve
jsme dělali jednodušší výrobky a potom přešli ke složitějším. Letos se kurzu zúčastnily čtyři školy. Kromě
studentů našeho učiliště
u nás byli studenti z Hotelové školy Radlická Praha,
z učiliště v Jílovém u Prahy a z Integrované střední
školy v Příbrami. Účastníků
kurzu bylo celkem šestnáct.
Jak dlouhou tradici
ve vašem učilišti kurz
má? Můžete představit
jeho vedoucího?
Kurz se koná už dvacet
roků a stejně jako v předchozích letech se jeho
účastníkům věnoval mistr kuchař Vladimír Picka
z Pelhřimova se svojí manželkou Dobromilou. Vladimír Picka je hodnotitelem

domácích i zahraničních
soutěží. Naposledy jsem ho
viděla jako hlavního porotce v Českých Budějovicích
na Gastrofestu. Celé dopoledne před slavnostním zakončením kurzu sestavovali jeho účastníci všechny ty
nádherné dekorace a mistr
kuchař provedl rekapitulaci veškerých výrobků
studené kuchyně, které se
účastníci kurzu naučili připravovat.
Co všechno mohli
účastníci rautu ve vaší jídelně ochutnat?
Na stolech byly připraveny omáčky, sýrové
a rybí pochoutky, galantiny,
aspiky a spousty výrobků
z drůbeže. Nechyběl zdobený krocan a několik druhů salátů. Svoje zastoupení
měly i dary moře. Na rautu
jsme měli celkem osmdesát
druhů výrobků.
David Myslikovjan

O dovolenou na Častoboři měli lidé letos zájem.
Návštěvnost byla vyšší než vloni
ČASTOBOŘ Devět tisíc nocí

strávilo přes dva tisíce rekreantů v letošní sezóně
na Častoboři, v jednom
z nejvyhledávanějších
kempů poblíž Nalžovického Podhájí. „Letošní sezóna se vcelku vydařila. Vyšlo
i počasí. Návštěvnost byla
o něco větší než v loňském
roce,“ hodnotí Pavel Hodys, správce rekreačního
zařízení.
Častoboř s kapacitou
dvou set lůžek plně vyhovuje poptávce zájemců.
„Některé turnusy bývají
plné, ale to už není pro
návštěvníky tak pohodlné.
Málo místa je pak v jídelně
v hlavní budově, vytváří
se fronta na výdej stravy
a také před sociálním zařízením. Optimální naplněnost rekreačního zařízení
je do sto padesáti lidí,“ vysvětluje správce. Podle něj
je posledních pár let znát,
že se do kempů lidé vracejí. Kromě dětských táborů,
škol v přírodě a kanoistů

jezdí na Častoboř hlavně
rodiny s malými dětmi.
Pochvalují si hlavně hezkou přírodu, klid, cenovou
dostupnost a chutné jídlo
v místní kuchyni. I když
zmíněný klidu teď hodně
ruší rychlé čluny a skútry,
kterým bylo povoleno jezdit i v hlavní sezóně.
Nyní je areál zazimova n ý, p rotože z h r u b a
od poloviny října už není
o pobyt v chatkách zájem.
Správce se tak může soustředit na nutné opravy,
natírání a malování. Navíc
se bude pokračovat v rekonstrukci větších chatek.
Dostanou prodlouženou
střechu, kompletně bude
vyměněna veranda a schody. „Ve stánku U Bobříka je
nutné opravit podlahu. Ta
se propadá. Budeme kupovat nové polštáře do chatek a v některých chatkách
měnit skříně. Vše je o penězích. Například v kuchyni
nám dosloužila škrabka
na brambory a nová stojí

35 000 korun. Potřebujeme také novou pramici.
Rozpočet na příští sezónu
zatím nemám, ale doufám,
že k tomu ještě nějaké vylepšení přibude. Novinkou,
o kterou se zasloužila obec
Nalžovice, je nový asfaltový povrch příšerné silnice na Častoboř. Letos byl
udělán úsek dlouhý zhruba jeden a půl kilometru

zařízení komplikují majetkové vztahy. „Město Sedlčany není majitelem pozemku
ani hlavní budovy. Smlouva
na pronájem je ještě na dva
roky. To neumožnuje zásadní investice, které jsou
potřeba a brzy budou nutností. Například by bylo
dobré vybudovat vlastní
čističku odpadních vod,
postavit nové chatky za ty

a doufám že se toho jednou
dočkáme.“
I přesto mnozí rekreanti
nedají na Častoboř dopustit a dali jí přezdívku „retrokempík“. „Někomu se může
zdát, že se zde zastavil čas,
ale to má také svoje kouzlo.
Spoustě lidem to tak vyhovuje. Nechtějí druhou Živohošť. Je zde ideální koupání, řeka je nádherná. Hezká

od křížku po les, za rok by
se měl dokončit další úsek,“
naznačuje Hodys. Větší
investice do rekreačního

malé, novou budovu občerstvení na pláži, nové sociální zařízení, zrekonstruovat
kuchyň. Je toho spousta

pláž a mírný vstup do vody
je fajn pro malé děti i dospělé,“ myslí si Pavel Hodys.
Jana Špačková
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Studenti obchodní akademie, působící v reálné a ﬁktivní
ﬁrmě, získávají pocit zodpovědnosti za vlastní práci
SEDLČANY Studenti třetího

ročníku obchodní akademie v Gymnáziu a Střední
odborné škole ekonomické
i v tomto školním roce vedle
své běžné výuky absolvují
aktivitu, nazvanou Práce
ve studentské ﬁrmě.
„Máme dva druhy ﬁrem,“
přiblížila aktivitu studentů
učitelka Marie Doležalová.
„Jedna ﬁrma je ﬁktivní a studenti se v ní již od září zabývají prodejem magických nápojů. Mají už za sebou účast
na veletrhu v Příbrami, kde
se představili veřejnosti. Měli
tam pěknou tržbu a prodali
zboží za ﬁktivní čtyři miliony
korun. Studenti dovedou svoje ﬁktivní nápoje hodně zkrásnit a ještě z vás přitom udělají
supermana a nesmrtelného
člověka po některých jejich
nápojích. Zatímco v této ﬁrmě
jsou výhradně dívky, ve ﬁrmě
druhé máme převážně kluky,
kteří ale mají také mezi sebou

dvě děvčata.“ Tato ﬁrma je reálná, prodává kávu ve škole,
a to ráno před vyučováním,
o velké přestávce a v poledne. Tato studentská ﬁrma ji
zatím nabízela třikrát, z toho
jednou při příležitosti Dne
otevřených dveří. Studenti si
půjčují od sedlčanské ﬁrmy
Káva svět automaty, kupují
potřebné suroviny a prodávají čtyři druhy kávy. Podle
slov studentů v „souboji“ kapučína, kávy latte a malého
a velkého espressa zatím vychází vítězně latte. Celkově je
ale ve škole skutečně velký
zájem o všechny druhy kávy
a ve všech třech případech
ji studenti nabízeli až do vyprodání zásob. „Každý navíc
ke kávě vždy dostal perníček,
který studenti upekli,“ doplnila Marie Doležalová.
Ve studentských ﬁrmách
v tomto školním roce pracuje celkem patnáct studentů,
z toho sedm jich je ve ﬁr-

mě ﬁktivní. Obě ﬁrmy jsou
tradičně úspěšné nejenom
ve škole, ale i na mezinárod-

se tak stalo už třikrát. „Obě
ﬁrmy budou pokračovat
ve své činnosti ještě v tom-

Studenti třetího ročníku sedlčanské obchodní akademie a učitelka
Marie Doležalová

ních veletrzích a na veletrhu
ﬁktivních ﬁrem v Příbrami,
kde slogan „Tortoa – naše
sladká podpora“ byl vloni vybrán jako nejlepší. V Praze,
kde se koná soutěžní mezinárodní veletrh ﬁktivních ﬁrem
z celé Evropské unie, sedlčanští studenti před dvěma
lety vyhráli a reprezentovali
tak Českou republiku na zahraničním veletrhu. Celkem

to kalendářním roce a také
v roce příštím,“ připomněla
učitelka Marie Doležalová. „Poslední letošní prodej
bude mít reálná ﬁrma ještě
před Vánocemi. Prodej bude
spojený se soutěží o nejlepší
básničku o kávě. Tři nejlepší
autoři obdrží kávu zdarma
podle vlastního výběru. Protože mají docela výdělky,
chtějí studenti věnovat část

svých tržeb na charitativní
účely. Rádi by podpořili některý z útulků v regionu.“
Také sedlčanští studenti absolvují výukový program celosvětové instituce
JA Czech A Member of JA
Worldwide, která přináší
studentům zkušenosti z reálného podnikání a vede je
k zodpovědnosti za vlastní
rozhodnutí. Také je vede k jejich osobnímu růstu, využívá
moderní komunikační a informační technologie a přináší
znalosti manažerských pozic.
Řídí se principy etického chování v podnikání. Fiktivní ﬁrma je zabezpečena Centrem
ﬁktivních ﬁrem. Přestože je
ﬁktivní, řídí se platnými předpisy a pracuje jako skutečná
ﬁrma. Rozvíjí podnikatelské
kompetence, přibližuje studentům ekonomickou realitu
a vede k získání pocitu odpovědnosti za vlastní práci.
David Myslikovjan

Největší radost máme, když někomu pomůžeme
na vlastní nohy, říká Helena Chmelová
SEDLČANSKO Nezisková organizace

Maranatha se na Sedlčansku v loňském roce zaměřila hlavně na pomoc
potřebným. V květnu otevřela za Pasáží 7 ve spolupráci s mezinárodní
humanitární organizací ADRA a Církví adventistů sedmého dne Charitativní obchůdek. První ovoce nese
i terénní práce, spočívající v pomoci
lidem, kteří se ocitli v těžké životní
situaci. Nejen o tom jsem si povídala
s Helenou Chmelovou.
Kdo tvoří klientelu Charitativního obchůdku? Komu pomáhá?
Obchůdek
pomáhá
vlastně
na více úrovních. Jednak klientům,
kteří zde nakupují, mezi něž patří lidé
širokého spektra: od lidí na hranici
chudoby po mladé lidi, kteří svým
nákupem chtějí podpořit dobrou věc.
Výtěžek z prodeje jde totiž na podporu aktivit organizace ADRA. Náš
obchůdek ale asi nejvíce pomáhá
maminkám samoživitelkám, jež zde
mohou za pár korun nakoupit krásné
a zachovalé věci, které by nové stály
několikanásobně více. Máme radost,
že propojujeme ty, kteří pomáhají,
s těmi, kteří pomoc potřebují.
Více jste se v posledním roce zaměřili také na terénní práci. V čem
spočívá?
Pomáháme lidem, kteří se ocitli

v nějaké mimořádně těžké životní
situaci a například nemají na jídlo,
nebo na pokrytí základních životních
potřeb. Přestože je sociální systém
v ČR na vysoké úrovni, jsou případy,
které tento systém ještě nestačil podchytit, nebo jen v určité míře. Právě
v těchto případech můžeme pomoci
my. Naše pomoc spočívá především
v tom, že lidem můžeme jedenkrát

Helena Chmelová je součástí malého
týmu Maranathy, který v současné době
na Sedlčansku pomáhá ulehčit život asi
třicítce lidem.

za měsíc v určité hodnotě nakoupit
základní potraviny či jiné nezbytné
věci jako jsou léky. U maminek samoživitelek také občas pomáháme
se školkovným, či stravným.
Začátky terénní práce spočívaly v kontaktování obecních úřadů
a vytipování potřebných. Podařilo se to všude? Byly samosprávy
vstřícné?
Zhruba před dvěma lety odeslal
zakladatel spolku Maranatha Radim
Passer dopis starostům obcí na Sedlčansku a tento druh pomoci jim nabídl. Několik starostů se ozvalo a díky
nim se pomoc dostala k těm, kteří ji
potřebují.
Kolik klientů v současné
době máte a jak konkrétně jim
pomáháte?
V současné době se jedná přibližně o 25 až 30 lidí, kterým se snažíme
ulehčit. Někde pomůžeme nákupem
potravin, či léků, jinde tím, že z Charitativního obchůdku věnujeme několik kusů oblečení.
Podařilo se už vyřešit situaci
některého z klientů tak, že už vaši
pomoc nepotřebuje nebo je to běh
na dlouhou trať?
Tohle je vždy největší radost,
tedy když někomu pomůžeme
na vlastní nohy. Zrovna nedávno

jsem měla velkou radost z jedné
klientky, které jsme pomohli sehnat
bydlení a nějakou dobu jsme jí pomáhali s nákupem potravin. Nakonec se jí podařilo sehnat si práci
a dnes je plně samostatná. Dojalo
mě, když mi volala s tím, že naši
pomoc už nepotřebuje a ať raději
pomůžeme někomu jinému.
Jaké jsou nejčastější příčiny
toho, že se člověk dostane do situace, kdy potřebuje charitativní
pomoc?
Je mnoho příčin, které dostanou
člověka na dno. Z těch nejčastějších
jsou to dluhy, následky nějakých
závislostí, rozchody a domácí násilí.
Znám manželský pár, který se do kritické životní situace dostal tím, že
prodal vše, co měl, aby mohl zaplatit dluhy za své dítě. Během krátké
doby se pak dostal do opravdu zlé
situace. Při mé první návštěvě u nich
jsem byla v šoku, protože byli hladoví a doma neměli vůbec nic k jídlu.
Jaké obtíže při terénní práci
překonáváte?
Občas je obtížné rozeznat hranici
mezi potřebnou pomocí a jejím zneužíváním. Lidem, kteří přijdou s prosbou o pomoc, nechceme říci ne, ale
také nechceme, aby byla pomoc zneužívána.
Jana Špačková
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ERecept nepřinesl žádné benefity, lékařů je nedostatek
a bude hůř, myslí si lékařka Andrea Chromcová
SEDLČANY Je to už pár let, co jsem

navštívila výroční schůzi diabetiků,
na níž přednášela sedlčanská praktická lékařka pro dospělé Andrea
Chromcová. Její rady, týkající se
správné životosprávy, byly jednoduché tak, že prostě nepřipouštěly žádné tradiční výmluvy.
„Zdravé jídlo není o nic dražší než
nezdravé, ačkoliv si to spousta lidí
z neznámého důvodu myslí. Vždyť
20 dkg libové šunky stojí stejně jako
20 dkg vysočiny. Nízkotučný jogurt je
levnější než smetanový. Chléb vyjde
levněji než bílé rohlíky. Rizotto uvaříte levněji než vepřo-knedlo-zelo.
Paprika stojí méně než párek, salát je
levnější než hamburger,“ říká praktická lékařka s tím, že jíst zdravě není
složité: „Zásadní je, aby jednu třetinu
každého jídla tvořila zelenina, dopoledne to může být ovoce, jíst pětkrát
denně malé porce, chodit po městě
pěšky a alespoň třikrát týdně se projít
pětačtyřicet minut rychlou chůzí nebo
si zasportovat.“
Jen málo dospělých má radost
z podzimu a zimy. Jsme více unavení, náchylnější k depresím. Jak
toto období přežít?
Radím zdravě jíst, nepřestávat se
hýbat a dopřát si dostatek odpočinku. Podzim a zima jsou období roku,
kdy celá příroda odpočívá a pokud
jí nasloucháme, tak je jasné, že by to
mělo platit i pro nás.
Liší se v tomto období obtíže,
s nimiž do ordinace pacienti přicházejí, od obtíží, s nimiž přicházejí v letních měsících?
Většina pacientů ke mně přichází
s chronickými obtížemi, které nejsou
závislé na ročním období. Nicméně
jsou i taková onemocnění, která se
více vyskytují typicky v některém
z ročních obdobích. Pro podzim
a zimu jsou to chřipkové epidemie.
Na jaře a na podzim se zhoršují žaludeční vředy. V době jarního a podzimního rytí zahrádek přicházejí bolesti zad (ischias – tradičně houser).
Pylové alergie zase logicky nejvíc
trápí lidi na jaře a v létě.
Zmínila jste chřipkové epide-

Omluva
Omlouváme se autorce článku
Patroni proti bouři a krupobití střeží cestu zveřejněném
v minulém čísle SK i čtenářům
za chybně uvedený rok vysvěcení soch sv. Jana a Pavla u Petrovic. Sochy byly ve skutečnosti
vysvěceny v roce 2001.
-red-

mie. Jaký je ve vaší ordinaci zájem
o očkování proti chřipce?
Nachlazení trápí lidi celý rok,
nicméně v zimě samozřejmě nejvíc.
Není většinou příliš závažné. V případě chřipkových epidemií jde o něco
jiného – mají ohniska, rychle se šíří

Sedlčanská praktická lékařka pro dospělé Andrea Chromcová

a mají časovou a místní souslednost
a onemocnění chřipkou je mnohem
vážnější než nachlazení. Chřipka mladého člověka nekompromisně skolí
do postele s vysokými horečkami
a bolestmi svalů a kloubů na několik
dní. Další týdny se z toho pak dostává. Starého člověka může i zabít. Takže očkování starších, nebo chronicky
nemocných pacientů je bez debat.
Zájem je veliký, a to je dobře. Pojišťovna navíc očkování pacientům nad
65 let plně hradí.
A co u mladých lidí?
Já doporučuji očkování proti
chřipce v každém věku. U mladých
lidí zvláště pokud pracují v kolektivech na malé ploše, jsou ve styku se
zákazníky, s dětmi nebo třeba pokud
dojíždějí do práce veřejnou hromadnou dopravou. Pokud někdo váhá
kvůli ceně – investovat 450 korun
do očkování, které je na vyžádání
proplaceno pojišťovnou – je racionální, protože chřipka si vynutí obvykle
dvou až třítýdenní pracovní neschopnost, a to je na výši výplaty znát.
Vánoc se většina z nás děsí,
protože přibere. Jak jsme na tom
vlastně s váhou obecně?
Přibližně dvacet procent české
populace je obézní. Okolo padesáti
procent mužů a třiceti procent žen
má nadváhu. Je to alarmující, protože
s obezitou souvisí množství dalších
interních chorob, počínaje vysokou
hladinou cholesterolu, kyseliny močové, pokračujíce vysokým krevním tlakem, insulinovou rezistencí
a nasedající cukrovkou, dýchacími
obtížemi, potažmo později přijde in-

farkt, cévní mozková příhoda nebo
rakovina…
Jak je možné, že někdo jí jako
vrabec a pořád tloustne?
Já rozděluji obézní lidi na dvě skupiny – ty co „jedí jako vrabec“ a ty
co opravdu jedí jako vrabec. První
skupina si myslí, že vrabec spořádá
k obědu polévku a svíčkovou se čtyřmi knedlíky – protože nevrabec přece sní šest knedlíků – a druhá skupina drží nejrůznější „zaručené diety“,
ale vždycky jen na chvíli a pak přijde
jojo efekt. Existuje ještě jedna skupina hlavně žen, kterých ale není moc,
které tak dlouho a tolikrát opakovaly
„zázračné a drastické diety“, že mají
tak zpomalený metabolismus, že prostě nezhubnou, ani kdyby se postavily na hlavu. U těch je pak naopak
nutné kalorický příjem mírně zvýšit,
zahájit pravidelnost stravy a ony pak
začnou hubnout. Podle mě existuje
jediný zdravý způsob hubnutí – zdravě a pravidelně jíst, hýbat se a hlavně
v tom nikdy nepřestat.
Od ledna je povinný eRecept.
Prospěl českému zdravotnictví?
Na povinném eReceptu v tuto
chvíli nevidím žádný beneﬁt, spíše
naopak. Je náchylnější k chybám počítačů na straně Státního ústavu pro
kontrolu léčiv, nás lékařů i lékáren.
Beneﬁty, které byly slibovány – lékové interakce, kontrola, co všechno
a kým bylo pacientovi předepsáno,
bezchybné SMS doručení – to prostě stále nefunguje ani po roce užívání. Takže výsledek je ten, že stále
píšeme papírové recepty, jen když
se něco pokazí, je s tím pětkrát tolik
práce.
Sehnat dnes dobrého lékaře je
obtížné. Jak je to v oboru všeobecné praktické lékařství?
Lékařů je málo ve všech oborech.
Je to dáno obtížností studia, náročností práce a nesmyslně nízkým
ﬁnančním ohodnocením v nemocnicích. Jen pro představu, já jsem nastupovala za 73 korun čistého za hodinu. Také předatestační příprava je
v Čechách nedotáhnutá a chaotická.
Nemocnice z personálních důvodů
nechtějí mladé lékaře posílat na stáže, které jsou k atestaci nutné. Jsou

také drahé. Nezákonné přesčasy nemocničních lékařů také nikdo moc
neřeší. Když jsem někomu z jiného
oboru řekla, že jdu do práce na „pasonedku“, to nastoupíte do práce
v pátek ráno, jste tam přes sobotu
a neděli a domů odcházíte až v pondělí odpoledne, myslel si, že přeháním. Ale nikoliv, to je česká běžná
praxe. Měli jsme okolo sto hodin měsíčně přesčasové práce a mají to tak
všude. Nemělo by se o tom mluvit,
neboť je to nezákonné, ale když se
o tom nebude mluvit, tak se to nikdy
nezlepší. I proto často odcházíme
do soukromého sektoru, já ostatně
nejsem výjimkou. Musím myslet také
na své dítě. A bude tak přemýšlet
spousta žen, kterých je nyní na lékařských fakultách drtivá převaha. Takže bude hůř.
Studovala jste také antroposoﬁckou medicínu. Využíváte nabyté poznatky v praxi?
Spíše používám ten „jiný vhled“,
jiné vnímání chorob v biopsychosociálním kontextu pacienta. Antroposoﬁcké léky příliš nepoužívám. Ne,
že bych jim nevěřila, ale jsou pro
české pacienty drahé. Proto je předepisuji pouze těm, kteří o ně mají
vyloženě zájem.
Zdá se mi občas, když přijdu
do ordinace, že někteří pacienti
berou návštěvu praktika jako společenskou záležitost…
Na preventivní prohlídky by měl
každý chodit jednou za dva roky.
Pacienty s chronickým onemocněním si zvu častěji. Nejvíce mi všichni
usnadní práci, když budou dodržovat časový rozvrh naší práce. Ráno
mezi 7 a 9 hodinou bereme pacienty s akutními problémy a od 9 až
do konce ordinačních hodin již mám
pacienty objednané tak, aby vše odsýpalo. Proto přijít jen tak na pokec
bez objednání v době, kdy mám objednané pacienty, nebo s neschopenkou pět minut před koncem ordinačních hodin, mi není moc příjemné.
Naopak, když se pacient objedná, má
u mě jisté, že na něj mám vyhrazený
čas, probereme v klidu vše potřebné,
vyšetříme a zaléčíme, co je třeba.
Jana Špačková

POSILUJEME
tým redaktorů Sedlčanského kraje
Vhodné i pro studenty, důchodce, ženy na MD

Info: 774 414 225, tisk@sedlcansky-kraj.cz
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Andělé ze sexty potěšili seniory
SEDLČANY Poklid a řád

v Domově Sedlčany příjemně narušila mikulášská
výprava gymnazistů. Ani
úterní druhý ročník tematicky laděných soutěžních
her pro seniory se totiž
neobešel bez doprovodu
studentů v maskách.
„Čertovské hrátky jsou
obdobou sportovních her
pro seniory, kdy mezi sebou soutěží různé domovy,“ říká vedoucí sociálního úseku Hana Kubištová.
Sportovní hry podle ní bývají spíše dominantou léta.
V Domově Sedlčany chtěli
oživit i adventní čas. K obvyklé mikulášské zorganizovali navíc ještě soutěžní
dopoledne. „Vloni měly hry
u seniorů úspěch, jistě také
díky studentům, kteří je
soutěžemi provází. Mnozí
senioři z různých domovů
se mimo jiné těšili i na opětovné setkání se svými loňskými soupeři a chtěli se
přihlásit znovu. Nebyl tedy
důvod hry letos nezopakovat,“ míní Hana Kubištová.
Tentokrát mezi sebou
soutěžilo patnáct tříčlen-

ných družstev ze třinácti
domovů Středočeského
kraje. V devíti disciplínách senioři prověřili svou
zručnost házením míč-

stoupili zkoušku smyslů.
Dva statní usměvaví andělé, sextáni Vojta Švagr
a Vilém Procházka, měli
totiž pro seniory připrave-

ření znáte,“ povzbuzuje
anděl Vilém rozpačitou
seniorku, která opakovaně
přivoní k nádobce. „Dává
se do bramboračky,“ napo-

Andělé v podání Vojty Švagra a Viléma Procházky zkoušeli seniory ze znalosti koření.

ků do čertí tlamy i štěstí
při hře vrchcábů – jak
jinak než s čerty. Rohatí
je v pekle také testovali
ze znalostí českých pohádek a v nebi senioři pod-

no několik keramických
nádobek s kořením. V šeré
místnosti, za svitu svíce,
senioři poznávali druhy
koření pouze díky čichu.
„Nebojte, určitě toto ko-

vídá Vojta. „Majoránka!“
zvolá další ze seniorek.
„Ani jsem si přivonět nemusela,“ dodává spokojeně. Andělé přidělují
plný počet bodů a soutěž-

ní tým se přesouvá dál.
„Všechny holky ze třídy
chtěly jít za čerty,“ vysvětluje Vojta při čekání na další soutěžící. „Tak jsme si
řekli, že bude legrace a půjdeme za anděly my dva,“
doplňuje svého spolužáka
Vilém a pobaveně dodává:
„Sehnat kostým nebyla práce, moje sestra chodívala
dříve za anděla. Horší bylo
se do kostýmů nasoukat.
Mohl jsem použít jen ty části kostýmu, které jsou elastické!“ ukazuje se smíchem
sportovní lýtko v bílých
podkolenkách.
Andělé Vilém a Vojta
jsou jednou dvojící ze šestadvaceti studentů sexty,
kteří společně se zástupkyní ředitele gymnázia Lenkou Lichtenbergovou přišli
trávit dopoledne se seniory. Vojta za všechny říká:
„Jsem moc rád, že jsme tu
dnes mohli být. Jsme tu až
na výjimku opravdu téměř
celá třída. Pro seniory musí
být hrozné, když jsou celé
dny v domově a třeba je nikdo nechodí navštěvovat.“
Lucie Kakosová

Návštěva mikulášské družiny dělá radost i starším obyvatelům
REGION Tradiční obchůzka

Mikuláše a jeho družiny je

v Sedlci, Prčici a Jesenici
hodně populární. Místní

hasiči obcházejí rodiny
s dětmi už několik let.

I letos Mikuláš s andělem navštívil rodiny s menšími dětmi, u těch větších si
svou příležitost nenechali
ujít i čerti. Hasiči zjistili, že
radost dělá jejich návštěva i starším obyvatelům.

Někteří ochotně recitovali
a zpívali, zatímco některé
děti tvrdily, že se ve škole
nic neučily...
Poslové nebes i pekel
zavítali i do místních částí.
František Vávra
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Čertí partička byla i v tělocvičně
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Každou středu je

ve školní tělocvičně sokolské cvičení pro rodiče
a děti a předškolní děti.
Tentokrát se k nim přidalo
i mladší žactvo u příležitosti mikulášské hodiny, dveře
tělocvičny byly otevřeny
i pro rodinné příslušníky.

Po tradiční rozcvičce
a natrénování jednotlivých
prvků překážkové dráhy děti
pozvaly čertíka s Mikulášem
a andělem. Ti se nejprve
podívali, jak jdou dětem pohybové aktivity, pak ještě vyslechli, co umí zazpívat nebo
zarecitovat. Každý si odnesl
balíček s dobrotami.

Další odměnou byla samolepka do sešitu, protože
je místní tělocvičná jednota zařazena do programu
„Svět nekončí za vrátky
– cvičíme se zvířátky“
a účast na mikulášské hodině se tak říkajíc počítá.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zdobení stromečku se ujaly mladší ročníky.

RADEŠÍN Druhou adventní sobotu 8. prosince
zdobili místní obyvatelé
v malé vesničce na návsi u hasičárny vánoční
stromeček. Nesešlo se
jich sice mnoho, ale nezkazilo to skvělou nála-

du a smrček byl během
chvíle krásně nazdoben.
Po p r vé R a d e š í n š t í
stavěli vánoční stromek
o prvním adventním víkendu v roce 2013, od té doby
krásná tradice pokračuje.
Jana Motrincová

V Zahrádce
mají za sebou
náročný víkend
ZAHRÁDKA Když zvon
v kapličce odbil v sobotu 8. prosince šestou
hodinu večerní, přivítal
starosta místních hasičů
Petr Marešovský na návsi všechny přítomné.
Celá vesnice si společně
zazpívala nejznámější vánoční koledy. Když dozněl poslední tón, všichni
se přesunuli do penzionu
u kozí farmy, kde byla zahájena výroční členská
schůze SDH Zahrádka.
Velitel
sboru
Jiří
Soukup starší společně s Petrem Marešovským zhodnotili činnost
a úspěchy zahrádeckých
hasičů za uplynulý rok,
zároveň ale i plánovali
soutěže, akce a brigá-

dy na rok následující.
Hasiče svou návštěvou
potěšil i nový petrovický místostarosta Dušan
Šimeček, který přítomné
pochválil za neuvadající
společenský život a zároveň odpověděl na několik otázek. Promluvil
i další z pozvaných hostů, starosta OSH Příbram
Václav Jankovský mladší, který při příležitosti
oslav 100 let republiky
předal medaili Jiřímu
Soukupovi staršímu.
Po večeři pokračovala
volná zábava až do ranních hodin. Úspěšně
strávený víkend zakončilo neformální posezení
v neděli odpoledne.
Jana Motrincová

Čertí partička nejprve zkontrolovala, jak to dětem jde při cvičení.

Známé duo roztančilo kulturní dům
MOKŘICE Dětská Mikuláš-

ská párty Boba a Toma
(Martin Slavek, Petr Studený) naplnila 8. prosince místní kulturní dům
k prasknutí. Rodiče s dětmi
si vyrazili užít odpoledne
plné diskotékových hitů,
soutěží a her do malé ves-

ničky kousek od Krásné
Hory. Navíc byla avizována
i návštěva Mikuláše s andělem a čertem
Možná že i členové
SDH Mokřice a AC Erekce
Mokřice, kteří zábavné odpoledne organizovali, byli
příjemně překvapeni, jak

Mikulášská párty v Mokřici přilákala hodně návštěvníků.

velkou návštěvnost diskotéka měla. Mikulášská
nadílka naštěstí vyšla pro
všechny a vydařené dětské odpoledne se plynule
přehouplo do večerních
hodin, kdy byla připravena
oldies diskotéka pro dospělé. Jana Motrincová
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
13. 12. Adventní ťukání
společný koncert ZUŠ Sedlčany a pěveckého sboru
Záboj; 18:00
16. 12. Myslivecké troubení
3. ročník koncertu čtyř trubačských souborů; 15:00
26. 12. Opera Gentleman
– Tři Tenoři
vánoční sváteční koncert;
16:00
 Příčovy – zámek
15. 12. Adventní koncert
účinkuje Kateřina Kalvachová, Zdeněk Havlíček,
Evžen Zdráhal; 15:00
22. 12. Adventní koncert
účinkuje Lukáš Hynek
Krämer; 15:00
 Dublovice – kostel Nejsvětější Trojice
15. 12. Adventní koncert
účinkují Igor Jan, Světlana
Janová a Konstantin Jan;
17:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
16. 12. Koncert Patrika
Stoupy a jeho hostů
adventní koncert, Patrik se
svou doprovodnou kapelou
zazpívá oblíbené převzaté
písně, světové vánoční
melodie a vlastní autorskou tvorbu v akustickém
provedení, host Petr Čejka
a Madlenka; 17:00
 Chlum – kostel
16. 12. Vánoční koncert
vystoupí dechový kvintet
a děti ZŠ Chlum a ZUŠ
Sedlčany; 17:30
 Kamýk nad Vltavou –
kult. dům
16. 12. Vánoční slavnost
vánoční vystoupení souboru Kamýček
19. 12. Vánoční slavnost
vánoční slavnost mateřské
školy Kamýk nad Vltavou;
16:00
20. 12. Vánoční slavnost
vánoční slavnost základní
školy Kamýk nad Vltavou;
16:00
 Sedlec-Prčice – kaple ČCE
23. 12. Koncert Slávka
Klecandra
tradiční vánoční koncert
frontmanna skupiny Oboroh

 Osečany – hostinec
Na Růžku
22. 12. Vánoční rock
večírek
zahrají kapely Tortilla,
DouRouRou, Taranis
a FSG; 20:00
25. 12. Myslivecký ples
19:00
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
25. 12. Myslivecký ples
Svatý Jan
19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Majka Blažejová – keramika a Petr Sůsa – obrazy
předvánoční výstava; do 31.
12.
 Sedlčany – knihovna
Thajsko, Laos a Kambodža před 11 lety
výstava fotograﬁí Jana Brzáka; výstava do 2. 1. 2019
 Sedlčany – muzeum
Koloběh
výstava keramiky Veroniky
Hejhalové a Věry Dlouhé;
vernisáž 14. 12. v 18:00,
výstava do 11. 1. 2019

DIVADLO
 Obděnice – Jakubova
Krčma
15. 12. Vánoční travesti
show
speciální host Paloma Eiffel
a Alyssa Flowers; 20:00

KINO
 Sedlčany
14. 12. Dívka
empatický belgický ﬁlm;
20:00
15. 12. Já, Simon
komedie, drama; 20:00
20. 12. Léto
ﬁlmový klub; 20:00
 Kosova Hora
16. 12. Jim Knoﬂík, Lukáš a lokomotiva Ema
rodinné dobrodružné fantasy; 15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
12. 12. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Genemusic; 18:30
AHC Nový Knín – DSK

Daleké Dušníky; 20:25
14. 12. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – Novit
Neveklov; 18:30
Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 20:25
15. 12. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Čerti
Křepenice; 14:00

www.sedlcansky-kraj.cz

Solopysky; 18:25
HC Kačeři Příčovy – Slavoj
Obecnice; 20:20
24. 12. Vánoční bruslení
12:00–14:00

 Sedlčany – Cukrárna
Max
14. 12. Povídání o našich
očekáváních
18:00

 Sedlčany – u KDJS
22. 12. Pochod k vánočnímu stromku

 Sedlčany – nám. T. G. M.
15. 12. Farmářské trhy
8:00–12:00

Na farmářském trhu
se bude obchodovat,
zpívat i soutěžit
SEDLČANY Poslední letošní farmářský trh se bude ko-

nat v sobotu 15. prosince od 8 do 12 hodin na náměstí
T. G. Masaryka. Kromě možnosti nákupu tradičního
i vánočního zboží přinese i bohatý doprovodný program, v němž zazpívají koledy děti ze základních škol
i umělecké školy v Sedlčanech.
Součástí trhu bude také soutěž O nejkrásnější vánoční věneček na dveře, které se zúčastní regionální
výrobci dekorací. O nejkrásnějším věnečku rozhodnou návštěvníci trhu svým hlasováním. Z hlasovacích
lístků budou vylosováni šťastlivci, kteří si domů odnesou pěkné ceny.
Tereza Kuchařová
Domino – HC Hrádek; 16:00
Stará garda Štětkovice B –
HC Kňovice; 18:00
HC Miličín – Draci; 20:00
16., 23., 25. 12. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
16. 12. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – Rumola;
16:30
Žabáci Solopysky – HC
Kačeři Příčovy; 18:25
Huroni Vršovice – HC Votice; 20:20
17. 12. Pohárový zápas
HC Olbramovice – Bubák
Chlum; 18:30
Genemusic – River Boys
Zvírotice; 20:25
19. 12. Veřejné bruslení
14:45–16:45
19. 12. Pohárový zápas
HC Kňovice – HC Miličín;
18:30
Novit Neveklov – Tučňáci
Kosova Hora; 20:25
21. 12. Pohárový zápas
Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 18:30
HC Votice – HC Olbramovice; 20:25
22. 12. Pohárový zápas
Domino – HC Kňovice; 12:00
Rybníkáři – Stará garda
Štětkovice B; 14:00
HC Hrádek – Ševci Nový
Knín; 19:30
23. 12. Pohárový zápas
Rumola – Medvědi Sedlčany; 16:30
Bubák Chlum – Žabáci

délka pochodu 6 km, start
u KDJS; 9:00
 Příčovy – hospoda
U Šimků
25. 12. Vánoční šipkový
turnaj
13:00–17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
12., 19. 12. Hajánek
podvečerní čtení na dobrou
noc pro rodiny s malými
dětmi; 17:00
14., 21. 12. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro všechny věkové kategorie; 13:30
14. 12. Pohádková babička
čtení z knihy o permonících, navazuje Svíčková
výtvarná dílna; 15:00
14. 12. Piripkura
promítání dokumentu
v rámci festivalu ﬁlmů
o lidských právech Jeden
svět; 18:00
17. 12. Vánoční snění
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
21. 12. A smutek utek
listování v podání klubu
Literární prádelna, navazuje
Vánoční výtvarná dílna; 15:00
 Sedlčany – hvězdárna
14., 21. 12. Pozorovací
program
17:00–20:00

 Sedlec-Prčice – kaple
ČCE
16. 12. Třetí adventní
neděle
adventní a vánoční program, bohoslužby s vánoční hrou pro malé i velké;
9:00
23. 12. Čtvrtá adventní
neděle
adventní a vánoční program, bohoslužby; 9:00
25. 12. Narození Páně
adventní a vánoční program, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně; 9:00
 Petrovice – Obecní dům
17. 12. Vánoční besídka
připravila MŠ Petrovice; 17:00
22. 12. Vánoční besídka
pro dospělé
Spolek divadelních ochotníků, Prase na koni, vánoční
speciál pořadu Prostřeno
a další; 19:00
 Kosova Hora – náměstí
21. 12. Betlémské světlo
vánoční setkání spojené
s předáváním Betlémského
světla; 16:00
 Osečany – na návsi
u sochy sv. Anny
22. 12. Vánoční koledy
zpívání vánočních koled;
18:00
 Petrovice – náměstí
23. 12. Zpívání u vánočního stromu
koledy, světlo z Betléma
a občerstvení; 16:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.
Umístění akce do rubriky
je zdarma.

www.sedlcansky-kraj.cz
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Narozeninová kočka
Eliška Neužilová
podruhé, ale tentokrát jinak Kovalská vydala svou
SEDLČANY Dotknout se věci, uchopit ji

do ruky, prozkoumat její tvar prsty, pocítit na své vlastní kůži tajemství hmoty,
z níž je utvořena, a pokusit se rozluštit,
co v našem životě znamená. Oči by to
člověku napověděly za méně než jednu
vteřinu, ale co když to nejde? Co když
i dítě, které žije ve své vlastní temnotě,

slepotiskové a reliéfní obrázky doprovázející hravé úkoly, které děti při čtení
nebo poslechu příběhu plní.
Na tvorbě knihy se kromě autorky
a jejích dětí podílela celá řada lidí různých profesí, a to jak technických, tak
uměleckých. Slepotiskové a haptické
neboli dotykové obrázky pomáhali

Ředitelka Blanka Tauberová ukazuje dětem Narozeninovou kočku. V pozadí stojí autorka
Markéta Vítková a nevidomý horolezec Jan Říha.

ať už vrozené, či získané nemocí nebo
po úrazu, by také chtělo porozumět
tomu barevnému světu kolem nás, který bereme jako samozřejmost. Dotýkat
se ho, těšit se z něj a povídat si o něm.
Audio-haptická knížka nejen pro
dětské čtenáře a nejen pro nevidomé
spatřila světlo světa letos. Jmenuje se
Narozeninová kočka. Markéta Vítková,
autorka, ilustrátorka a maminka tří kluků, kteří jí při ilustrování knížky vydatně pomáhali, přistoupila k její tvorbě
na základě zkušeností ze své vlastní
rodiny. Dědeček jejích synů je totiž
nevidomý. Před třemi lety publikovala
knížku se stejným názvem, tedy Narozeninová kočka, jejíž příběh se zakládá
na tom, jak slepý dědeček hledá narozeninový dárek pro svou babičku a jak
mu při tom jeho vnuci pomáhají.
A protože se její další knížka, známá
pod názvem O velrybě ze Sedlčan a převedená do zvukové podoby poměrně
nedávno, setkala s příznivým ohlasem,
rozhodla se, že podobný postup zopakuje i u Narozeninové kočky, ale daleko
náročnějším způsobem. Příběh, i když
úžasným stylem namluvený a nazpívaný na přiloženém cédéčku, tvoří jen
nezbytný základ. Kniha upoutá nejen
neobvyklým formátem a vazbou, ale
především materiálem, na němž je
vytištěna. Jedná se o speciální pevný
papír, který tiskárna dováží z Německa
a na němž se tisknou publikace pro zrakově postižené. Příběh Narozeninové
kočky je tedy popsán kromě běžného
tisku i Braillovým písmem a vedle obvyklých ilustrací v něm čtenáři najdou

vytvářet klienti a pracovníci občanských sdružení Stéblo v Boroticích
a Mela v Sedlčanech. Zvládnout koordinaci všech činností při přípravě publikace vyžadovalo podle slov Markéty Vítkové často tak velké úsilí, že
teď pociťuje obrovskou radost, když
knížku konečně drží v ruce.
Podle ohlasů, které má autorka od rodičů vychovávajících nevidomé děti,
nebo naopak od zrakově postižených
rodičů, jejichž děti vidí, je pro ně knížka velkým darem. Příběh Narozeninové
kočky si mohou číst, poslouchat a ještě
navíc si s ním hrát opravdu všichni. A to
i ti, kteří potíže s očima nemají. I pro takové děti je to vzácná příležitost vcítit se
do světa jiného vnímání a pochopit jej.
Na křest znovuzrozené Narozeninové
kočky se v pátek 7. prosince odpoledne
sešli v městské knihovně rodinní příslušníci, přátelé a příznivci Markéty Vítkové
se spoustou malých dětí. Po slavnostním aktu totiž následovala výtvarná dílnička, během níž děti zkusily za pomoci
knihovnic vytvářet haptické obrázky.
Autorka pokřtila knihu společně
s hostem programu, jímž byl nevidomý
horolezec a běžec Jan Říha z Olbramovic. Při rozhovoru s Markétou se zmínil o tom, jak výtěžkem ze sportovních
charitativních akcí podporuje lidi, kteří
to potřebují, a to nejen ty nevidomé.
Do sedlčanské knihovny zavítal už několikrát na besedu, ale tentokrát to bylo
poprvé, kdy přijal důležitou roli kmotra
právě narozené knížky. A pokřtil ji netradičně, jak jinak, čokoládovými kočičími
jazýčky.
Jindra Votrubová

knižní prvotinu
Jak dlouho jste knihu psav domácnosti aneb Příběhy, la a jak dlouho zrál nápad?
Kniha obsahuje krátké příběkteré nevymyslíš“ jsme se mohli poprvé setkat na stejnojmen- hy, které jsem dříve publikovala
ném blogu autorky, naživo pak na svém blogu, ale jsou zde i niv pátek 7. prosince v městském kdy nepublikované věci. Blog
píšu od roku 2015, takže zhruba
muzeu při křtu.
Autorkou je sedmadvaceti- tak dlouho zrál nápad.
Byly nějaké problémy s vyletá žena, učitelka hudebního
oboru v sedlčanské ZUŠ, ab- dáním?
Ano, byly. Nejdříve jsem se nasolventka konzervatoře v Plzni,
obor klasická kytara a klasický ivně snažila knihu dostat na svět
zpěv. „Ačkoliv se během studií tradiční cestou skrz nakladatele.
stala tak trochu neplánovaně Ale po roce a půl rozesílání rukodvojnásobnou matkou a man- pisu jsem to vzdala. Tehdy měla
želkou, zdárně je dokončila kniha namále a dost možná by
a založením rodiny získala ani nevyšla, nebýt manžela, ktespoustu materiálu pro literární rý mě hecoval a popichoval tak
tvorbu. Má ráda dobré víno, me- dlouho, až jsem si ji vydala sama.
dituje a bere život s humorem. Za to mu patří obrovský dík, stejDcera Valentina zdědila umělec- ně jako za ﬁnanční podporu.
Zahájila jste nějakou podkou duši a stala se dvorní ilustrátorkou autorčiných textů. Syn poru prodeje?
Podpora prodeje, tomu se muEliáš zajišťuje přísun inspirativních zážitků pro psaní a manžel sím pousmát. Jelikož jsem knihu
Pažout trpělivě toleruje umělec- vydala v dost malém nákladu,
ké výstřelky,“ dočtete se
přímo v knize.
Proč jste zvolila tento název?
Název tak nějak vyplynul z názvu blogu,
podtitul dovysvětluje,
co se čtenář v knize dozví a naznačuje, že se
zde nachází v nějaké formě humor. K příběhům,
které jsou na blogu, mě
inspirovala má rodina.
Měla jsem tendence
podléhat dojmu, že takové podivnosti se dějí
jen mně, proto jsem je
vypustila do virtuálního
světa a zjistila, že v tom
zdaleka nejsem sama.
Pro koho je kniha
určena?
Kniha obsahuje krátké příhody ze života
mé umělecké maličkosti
a naší povedené rodinAutorka knihy Eliška Neužilová Kovalská
ky. V anotaci stojí, že to
jsou příběhy, které člověk ne- rozhodla jsem se, že to zatím nevymyslí, ani kdyby chtěl. Kniha budu řešit. Prodávám ji tedy pouodráží mou zálibu v hledání si- ze na internetu, plus sem tam pár
tuací, které jsou na hranici šílen- kusů se objeví například v Káva
ství a při nichž je vážně kumšt svět nebo v AV techniku, zkrátka
udržet si nadhled. Knihu prav- tam, kde požádají, že ji chtějí proděpodobně nejvíc ocení matky dávat. Mám ale v plánu dotisk,
malých dětí, ale mám kladné tam už bych řešila i prodej v kaohlasy i od čtenářů mužského menných prodejnách.
Olga Trachtová Hadáčková
pohlaví.

SEDLČANY S knihou „Umělec
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Cvočkaři vypálili Tatranu hokejový rybník
Tatran Sedlčany
– Cvočkaři
Hořovice 3:4 (1:1,
0:2, 2:1)
Ve třináctém
kole krajské hokejové soutěže skupiny Jih se hráči
Tatranu v úloze druhého
týmu tabulky v sobotu
8. prosince utkali s posledním osmým celkem
startovního pole. V předchozím vzájemném utkání
v Hořovicích sedlčanští hokejisté nasázeli domácím
třináct branek, přičemž
sedm jich vsítili již v úvodní třetině hry.

SEDLČANY

Nejdříve tlak,
vedou ale hosté
Tentokrát však bylo
všechno úplně jinak. Cvočkaři dorazili do Sedlčan
v hodně prořídlé sestavě
a jejich trenér měl k dispozici všehovšudy třináct hráčů
včetně brankáře. Nechalo se
proto čekat, že hosté by nemuseli dlouho vydržet s dechem. Jenomže vydrželi.
První šanci si Tatran vytvořil
už v končící 1. minutě hry,
kdy Martin Pospíšil nahodil
od mantinelu puk na branku, na Víta Zavadila zívala
zpola odkrytá branka, ale gólman dokázal vyrazit kotouč
daleko před sebe. Od prvního buly se hra pohybovala
převážně před brankářem
Hořovic, jenomže hosté

měli zatím dost sil a dokázali rozbíjet valící se útoky
domácích hokejistů. Ve 12.
minutě musel jít poprvé
do akce také Dudek, který
dobře vykryl únik hostujícího útočníka. S postupujícím
časem se ale hra stále více
vyrovnávala a domácí začali
mít problémy s nepříjemným napadáním ze strany
soupeře. V 17. minutě Dudek
po dalším brejku efektně pro
diváky, ale i efektivně, lapil
pořádnou šlehu útočníka
Hořovic ze středu jednoho
z kruhů. Ještě v končící této
minutě se hned dva hráči
hostí dostali před brankáře
Sedlčan a po pěkném zakončení „do víka“ neměl Dudek

sonem Kryštof Švagr vyrovnal. Do kabin tedy po první
třetině soupeři odcházeli
za nerozhodného stavu, ale
je nutné dodat, že hosté se
z počátečního náporu Sedlčan oklepali a ve druhé desetiminutovce už byli mnohem smělejší.

Cvočkaři jdou
do trháku
Nic převratného se poměrně dlouho nedělo ani
ve druhé třetině. K vidění
byl stále vyrovnaný hokej
se šancemi na obou stranách, jenomže skóre se
neměnilo. Ve 25. minutě si
ale domácí hokejisté doslova řekli o gól ve vlastní síti,

celkem snadno pohotovou
ranou na vyrážečku brankáře opět překlopil vedení na stranu svého týmu.
Ve 28. minutě Švagr nahozením puku od modré
na branku treﬁl tyč a vzápětí při signalizované výhodě
pro Tatran napálil Jakub
Grin z mezikruží břevno.
V následné přesilovce domácích měl ale třetí gól
Hořovic na své hokejce
hostující útočník, který
na obranné modré vystihl
přihrávku beků Tatranu,
upaloval na branku Dudka, a ten měl co dělat, aby
uchránil svoji klec od další
pohromy. V polovině 39.
minuty se však hostům
povedl další brejk, který
útočník zakončil přesnou
střelou po ledě mezi betony
Dudka – 1:3. Až do konce
prostřední části hry měli
hokejisté Tatranu velké starosti s důrazem Cvočkařů,
kteří po čtyřiceti minutách
vedli zcela zaslouženě.

Hra bez brankáře
nepomohla

Brankář Hořovic vyřešil i tuto skrumáž před svojí brankou.

šanci – 0:1. Vzápětí Tatran rozehrál svoji první přesilovku
a patnáct vteřin před klak-

když nebyli důrazní před
svojí brankou a osamocený
útočník před brankovištěm

Případný nápor domácích hráčů ve třetí třetině
přibrzdilo vyloučení Martina Náprstka hned v prvních vteřinách hry, ale ani
po jeho návratu se žádný
velký tlak ze strany domácích nekonal. Až ve 46.
minutě si s pukem na holi
nabruslil do mezikruží Libor
Bém a bombou „do víka“

vstřelil kontaktní branku.
V polovině třetí třetiny však
hosté vyhráli ve svém útočném pásmu buly, puk směřoval k modré čáře a obránce
střelou švihem na lapačku,
která cinkla z vnitřní strany
o břevno, prostřelil Dudka.
Šest minut před třetí sirénou vyfasoval hostující hráč
osobní desetiminutový trest
za nesportovní chování
a ještě více tak oslabil již
tak prořídlé řady Cvočkařů.
V čase 55.49 doslova dotlačil puk do branky Bém, ale
to bylo ze strany domácích
vše. V poslední minutě ještě zkoušeli domácí hru bez
brankáře, vyrovnat se jim
však nepodařilo.
Sestava: Dudek – Grin,
Chwastek, Petržílka, Náprstek, Černý – Švagr, Šebek,
Pospíšil, Kadlec, Zavadil –
Martínek, Mašek, Pinkas,
Burian, Bém – Sůsa, Machač.
Trenér Karel Pospíšil
po utkání řekl: „Myslím si,
že jsme měli více ze hry, ale
nedokázali jsme dávat góly.
Zapojili jsme dnes do utkání další mladé hráče. Sůsa
s Machačem s námi hráli
poprvé. Další mladý hráč
Chwastek není úplným nováčkem, už za nás nastoupil
a zahrál dnes dobře. Hodně
záleží, s jak silným kádrem
soupeř přijede, Hořovice dokáží sehrát vyrovnané zápasy i s prvním týmem tabulky,
kterým je teď Žebrák.“
David Myslikovjan

Stolní tenisté Tatranu odehráli v jihočeské metropoli
další vypjatý zápas
ČESKÉ BUDĚJOVICE Ve dvanáctém kole 2. ligy stolních
tenistů skupiny A se za stoly
soupeře utkal dosud sedmý
Tatran s devátým týmem
tabulky, který měl před tímto zápasem pouze o dva
body méně. Sedlčanští hráči
do utkání vstoupili lépe, ale
nakonec tahali za kratší konec provazu.

SK Pedagog České
Budějovice –
Tatran Sedlčany
10:6
Zápas, který trval déle než

čtyři hodiny, mnohem lépe
rozehráli hosté. Ve čtyřhrách
doslova dominovali, když
Pejša s Kocurou a Faktor
s Kauckým dohromady ztratili jediný set. V prvním singlu přidal třetí bod na konto
Tatranu Pejša, ale potom se
již dostali do hry i domácí
stolní tenisté. Srovnali na 3:3
a za stavu 5:5 se jim povedla tříbodová šňůra, která
rozhodla o tom, že tři body
zůstanou v jihočeské metropoli. Ve dvouhrách získali
po dvou bodech Pejša a Faktor, zatímco Kocura s Kauckým tentokrát nebodovali.

„Utkání v Českých Budějovicích jsou vždy vypjatá
a také tentokrát tady byla
velmi hlučná a pro nás nepřívětivá atmosféra,“ uvedl
po návratu do Sedlčan vedoucí hráč Tatranu Radovan Faktor. „Místní příznivci
fandí poněkud neukázněně,
arogantně a bohužel občas
i vulgárně. Navíc míčky v této
herně skáčou opravdu jinak,
stoly neudržují rotaci, a to vše
vyhovuje mladým ,střelcům‘,
kteří v Budějovicích jsou.“
Hosté se pokusili překvapit
domácí nestandardním rozestavením sestavy, když Fakto-

ra nasadili na jejich jedničku
Kortuse. V krásném a velice
vyrovnaném duelu nakonec Faktor podlehl a jak se
nakonec ukázalo, největším
problémem bylo, že v celém
zápase bodoval pouze tento
hráč společně s Pejšou. „Potvrdili jsme, že se nám daří
ve čtyřhrách, ale všechny vyrovnané sety bohužel vyhrál
náš soupeř. Ukázalo se, že se
v českobudějovické herně nehraje dobře Kocurovi. Navíc
měl Kaucký složitou situaci
v tom, že za domácí tým ještě předloni odehrál polovinu
sezóny a nerozešel se s ním

úplně v dobrém,“ doplnil Radovan Faktor.
Ve třináctičlenné tabulce
je nyní Tatran s třiadvaceti body na devátém místě
a má stejně bodů jako Bělá
pod Bezdězem, Pedagog
České Budějovice, Šanov
a pražská Sparta. Střed tabulky je tedy v této sezóně neobvykle vyrovnaný
a bude záležet na každém
zisku bodů. V dalším kole
soutěže se Tatran utká 12.
ledna v odvetě s českobudějovickým Pedagogem za domácími stoly.
David Myslikovjan
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Končící rok? Pro Zlobry rozhodně úspěšný!
SEDLČANY Jako nejlepší v historii

klubu hodnotí končící rok předseda
Sportovního klubu Zlobr Sedlčany
Jiří Prášek. Členové sedlčanského
klubu siláků se zúčastnili pětadvaceti
národních soutěží a osmi mezinárodních závodů. Uspořádali mistrovství
České republiky mládeže, založili
s pověřením Českého silového trojboje centrum talentované mládeže
a podíleli se na školení trenérů silového trojboje. Stali se zároveň členy
pracovní komise pořadatelů evropských a světových šampionátů, které
se konají každoročně v Plzni… Na podrobnosti jsem se ptala Jiřího Práška.
Letos jste absolvovali osm
mezinárodních soutěží. Jak se
vám dařilo?
Absolvovali jsme mistrovství
světa, Evropy a světovou univerziádu v destinacích jako je
Jihoafrická republika, Kanada,
Finsko, Litva, Francie, Lucembursko a Plzeň. Získali jsme dvě
velké medaile v silovém trojboji
a benčpresu a dále šest malých
cenných kovů v dílčích disciplínách. Mezinárodních soutěží se
celkově zúčastnilo jedenáct sedlčanských reprezentantů, jeden
mezinárodní rozhodčí a vedoucí
reprezentační výpravy.
Kolik mají Zlobři aktuálně
členů a v jakých kategoriích
soutěží?
Kolem sto dvaceti členů, přičemž drtivá většina je dorosteneckého a juniorského věku od čtrnácti do třiadvaceti let. Pár soutěžících
se zúčastňuje závodů dospělých.
Je mezi zlobřími členy nějaká
výrazná sportovní naděje?
V současnosti nikdo výrazně
nad ostatními nedominuje. Někdo
má talent, ale nemá tah na branku
a vůli, jiný zase trénuje každý den,
ale chybí mu talent. Až někdo bude
mít obojí, bude vozit pravidelně medaile z mistrovství světa a Evropy.
V Sedlčanech jste založili
centrum mládeže pro české reprezentanty. Jak toto centrum

funguje? A jaké beneﬁty reprezentantům přináší?
Celý rok se v sedlčanské posilovně PeVan během víkendů
scházejí mládežničtí reprezentanti, kteří se připravují na evropské
a světové šampionáty. Snažili jsme
se s ostatními reprezentačními
trenéry upravovat sportovcům
tréninkovou metodiku, ale také

naší práci. Naším cílem je, aby se
ve všech oddílech pracovalo zejména s mládeží stejně.
Je silový trojboj disciplínou
pouze pro silné muže? Má Zlobr
ve svých řadách i úspěšné ženy?
Silový trojboj není doménou
mužů, jak se na první pohled
může zdát. Paradoxně máme teď
v oddíle více žen než mužů. Hol-

Jeden z úspěšných členů týmu Zlobrů Josef Klíma při soutěži

prostřednictvím fyzioterapeutů
a specialistů na pohybový aparát
zlepšovat a udržovat jejich zdravotní stav. Další centra jsme vytvořili v Brně a Zlíně. Domnívám
se, že pilotní rok tohoto projektu
byl úspěšný, neboť reprezentace
mládeže zažila nejúspěšnější rok
ve své historii.
Zabýváte se také školením
trenérů silového trojboje. Co
jste pro to museli splnit? A kolik
trenérů školeními prošlo?
Pořádáme trenérské kurzy třetí
trenérské třídy ve spolupráci s dalšími oddíly a Českým svazem silového trojboje. V Sedlčanech zatím
na toto nemáme dostatečné prostory, proto jezdíme do areálu sportovního centra v Nymburku. V letošním
roce jsme proškolili nových asi třicet trenérů. Tato práce je napojená
na sportovní centra mládeže, kde
budoucím trenérům představujeme

ky jsou obecně ve sportu více disciplinované, ale zároveň je mezi
nimi cítit větší rivalita než u mužů.
Mně to při trenérské práci vyhovuje, i když je to dost velký nápor
na psychiku. Co mám zkušenosti,
tak holka, která začne se silovým
trojbojem, tak už nechce skončit,
dokud jí do toho nepřijde mateřská. I po dětech se však často
do tohoto sportu vrací.
Kdy je nejlepší se silovým
trojbojem začít?
Soutěžit se může od čtrnácti let.
Vzhledem k tomu, že silový trojboj
je hlavně o statické síle sportovce,
tak vrchol formy přichází mezi třicátým pátým až čtyřicátým pátým
rokem života. Mnohem později než
u sportů, ve kterých je důležitá fyzička nebo dynamicko-atletické schopnosti. Nevím, zda je to náhoda, ale
v Sedlčanech jsou nejlepší trojbojaři
z bývalých fotbalistů nebo hokejistů.

A jak se daří tobě? Závodíš
ještě?
V současnosti se plně věnuji práci ve svazu silového trojboje, mám
na starosti reprezentaci mládeže,
školení trenérů a rozhodčích, PR
našeho sportu a IT servis při všech
soutěžích. Vždy mě více naplňovala práce funkcionáře než aktivního reprezentanta. Já si splnil sen
a zasoutěžil si na mistrovství světa
v USA, kde tento sport v 50. letech
minulého století vznikl. Větší prestiž mají pouze Světové hry, které se
konají jednou za čtyři roky. Takže
pokud jde o mé soutěžní ego, tak to
je naplněno dostatečně.
Co čeká Zlobry v příštím
roce?
Budeme opět pořádat dvoudenní republikovou soutěž mládeže.
Pokusíme se vyslat na mistrovství
světa a Evropy alespoň patnáct reprezentantů a pokračovat a vylepšovat všechny aktivity, které jsme
zahájili v letošním roce.
Dá se říci, v čem tkví úspěch
sedlčanských Zlobrů na poli silového trojboje? V čem se lišíte
od jiných týmů?
Je to o dobrovolné a každodenní práci několika nadšenců
neustále pracovat na svých trenérských a manažerských schopnostech. My jsme se od počátku začali věnovat mládeži. Neustále se
snažíme trenérsky pomoct všem
členům oddílu, aby získali patřičnou výkonnost, a také se snažíme
získávat peníze pro své členy, aby
mohli soutěžit ve všech koutech
světa. Funkcionář ve sportu je
dnes skoro sprosté slovo, ale já si
jich všech vážím, protože, aby to
fungovalo, musíte to dělat srdcem
a kolikrát do toho dávat své peníze. To bohužel zástupci obcí, což
platí i pro naše město, krajů a ministerstva nechtějí slyšet a snaží se
najít důvody, proč sport nepodporovat nebo ho na dotacích pokrátit. Je to škoda, protože srdcařů
ve sportu ubývá. Jana Špačková

Vedoucí tým přehrál posledního v hokejové tabulce jenom o gól
SEDLČANY V dlouhodobém

turnaji amatérských hokejistů se minulý týden sice
neurodil žádný mimořádně překvapivý výsledek,
ale několik zajímavých
ano. Zvírotice nastřílely Žabákům ze Solopysk patnáct
branek, Domino jich nasázelo Drakům z Hrabří dvanáct a velký obrat ve vývo-

ji skóre se povedl votickým
hokejistům. Po dvou třetinách sice s novoknínským
týmem AHC prohrávali 1:3,
ale v závěrečné části hry
nastříleli čtyři góly. Svoji
neporazitelnost si udržely
Příčovy, ale už poněkolikáté to měli jen tak tak. Tentokrát pouze o branku porazily poslední Olbramovice,

které měly na dosah první
získaný bod.
Výsledky – skupina A:
AHC Nový Knín – Chlum
2:6,
Solopysky–Zvírotice
1:15, Chlum–Vršovice 4:3,
Příčovy–Olbramovice 3:2,
Votice – AHC Nový Knín 5:3.
První Příčovy nasbíraly už
dvacet sedm bodů a mají
pětibodový náskok před

druhými Zvíroticemi i třetími Štětkovicemi. Oba největší pronásledovatelé Kačerů
ale v době naší uzávěrky
měli jeden zápas k dobru.
Skupina B: Rumola–Domino 1:7, Neveklov – Ševci
Nový Knín 5:3, Hrádek–
Miličín 1:4, Kosova Hora
– Medvědi 8:2, Draci–Domino 4:12. Po dvanácti

odehraných utkáních má
na svém kontě Miličín dvacet bodů a také v tomto případě mají týmy na druhém
i třetím místě pětibodovou ztrátu. Jedná se o Neveklov a rezervu Štětkovic.
Na posledním dvanáctém
místě zůstali se třemi body
sedlčanští Medvědi.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

Jsme připraveni
na blackout? A jsme
poučitelní?

Americké krváky versus česká mentalita

To je téma mého článku z vánočního čísla
minulého roku. Když jsem ho zpracovávala, uvědomovala jsem si, jak blízko to může
být. Každým okamžikem se můžeme ocitnout
ve tmě, u které nebudeme tušit, kdy přijde
světlo na jejím konci.
Tehdy jsem si předsevzala, že naše domácnost na to bude připravena. Jak ve smyslu náhradních světelných zdrojů, tak trvanlivých
potravin a plynové bomby do malého vařiče.
Rok se sešel s rokem, ale u nás se v tomto smyslu nic nezměnilo. Naopak máme místo starého
kotle na uhlí tepelné čerpadlo, takže bychom
při odpojení od elektrické energie navíc ještě
zmrzli. Uvědomila jsem si to až v neděli večer,
když jsme skončili bez proudu. Stačil k tomu
vítr, který se přes naše území přehnal.
Vlastně jsme obecně dost nepoučitelní. Někdo z našeho okolí skončí v nemocnici kvůli celkovému vyčerpání a v tu chvíli víme, že musíme
ubrat, abychom nedopadli také tak. Vydrží nám
to na pár dní. Pak nás ohromí zpráva, že někde
srazili chodce, který na sobě neměl reﬂexní
označení. Ještě ten den si nachystáme reﬂexní
prvky na verandu, abychom si je mohli snadno
vzít, až budeme příště vycházet. Uděláme to několikrát, pak už to zase pozbývá na důležitosti.
A tak bych mohla pokračovat. Však jistě všichni
sami víte...
Olga Trachtová Hadáčková

Před časem napsal pro mě neznámý autor v tomto listě dosti
obsáhlý text, ve kterém pronášel zvláštní sebekritiku. Velice
si vyčítal svoji někdejší snahu,
aby se u nás promítaly americké
ﬁlmy. Použil často užívané klišé
– americké krváky – či nějak podobně. Tenkrát jsem přemýšlel
o jeho argumentech, nakolik je
opravdu zhoubné sledovat americké ﬁlmy, zejména pro naši
mládež. Také jsem se pokusil
o malou statistiku, abych věděl,
kolik času vlastně ta tvorba zaujímá v televizních kanálech ČT,
Nova a Prima. Vymezil jsem to
na hlavní časy mezi 19. až 23. hodinou. Bylo to tenkrát o prázdninách, kdy se uplatňují i velmi
staré české ﬁlmy. Přesto mi vyšlo téměř 50 %.
Filmová tvorba má jistě sloužit
v každém státě svým občanům
jako kultura pro pobavení, ale
i pro poučení a výchovu. Mentalita diváka u nás je pochopitelně
jiná než jinde ve světě a zejména
než v USA. Hlavní příčinou se mi
zdá jednak odlišný vývoj, lépe řečeno kolísavý vývoj u nás a rela-

tivní stabilita v USA od ukončení
občanské války. A pak také, co si
nese v genech rozhodující většina tam a co tady. My jsme měli
Karlovu univerzitu a na americkém kontinentě žily jen různé
indiánské kmeny svým primitivním způsobem. Jakmile se tam
stěhovali hlavně obyvatelé Evropy, nebo jako otroci lidé z Afriky,
ale i jiných kontinentů, vznikala
ohromně pestrá společnost, užívající postupně společný jazyk.
A dnes je tam mnoho prestižních
škol otevřených talentům celého
světa. Mezi dvaceti nejúspěšnějšími univerzitami je asi sedmnáct
amerických.
Představuji si, jakého typu
asi museli být lidé v těch prvních vlnách postupného osídlování. Museli něco umět, mít
svoji představu, co tam budou
dělat, jak začínat. Řeklo by se
snad dobrodruzi, lidé nebojácní, tvrdí k sobě i jiným. A pokud si zemědělec tvrdou prací
uměl založit usedlost, pokácet
stromy, postavit srub, vydobýt
pole v divočině, chovat domácí
zvířata od slepic po koně, určitě

si musel umět také výsledky své
práce uhájit před lupiči, zloději
a vrahy, kteří se tam také jistě se
svými představami vydali. Něco
z toho všeho se nutně přenáší
po generace dodnes. U nás je
tomu svým způsobem naopak.
Máme v genech spíše bojácnost,
pohodlí a představu bezstarostného života, zajištěného nějakým státním zřízením, které se
o nás postará i pokud jedinou
chorobou bude lenora.
Ale z těch genů i z náročného
života se rodily nejen krváky.
Mnoho ﬁlmů, jak je hodnotí naši
ﬁlmoví kritici, má hodnoty poučné, morální, a také ohromně
emocionální. Těžko si představit, že by u nás někdo zvládl
dílo srovnatelné například s ﬁlmem Forrest Gump. Asi by ani
nenašel z našeho způsobu života obdobné zdroje. Tu pokoru,
obětavost, lidskost. A možná,
kdyby ano, nedošel by takový
ﬁlm ohodnocení. U nás se vyznamenává za něco tak ubohého a problematicky zábavného,
jako jsou třeba Kameňáky 1, 2...
Vladimír Roškot

FEJETON

Mami, Anina kreslí po podlaze tou černou
nesmazatelnou ﬁxou..!
Konečně jsem se odhodlala
umýt okna a péct cukroví.
Dopoledne jsem dala vařit
oběd, připravila těsto na pracny, a protože času do oběda
bylo ještě dost, rozhodla jsem
se v dětském pokoji a kuchyni umýt okna. Nebylo zrovna moc teplo, ale již jsem to
odkládala dost dlouho a syn
stále prosil, jestli bychom už
nenalepili vločky na okno.
Když zjistil, že jsem se dala
do mytí okna v jeho pokoji,
zajásal. Děti jsem vykázala
do obýváku, protože v pokojíku bude zima. Práce by
celkem rychle odsýpala, nebýt menších příhod („Mami,
Anička vylila vodu v kuchyni!“ apod.), které jsem se snažila s nadhledem a klidem

přecházet – hlavně domýt
ta okna. Přiznám se, že se
mnou trochu otřáslo, když se
ke mně doneslo: „Mami, Anina kreslí po podlaze tou černou nesmazatelnou ﬁxou!“
Vývar pěkně pobublával
na sporáku, okna umytá, ještě naleštit, akorát to dodělat,
po obědě upéct pracny a celé
odpoledne mám před sebou.
Kdoví jestli se nepustím ještě do jednoho okna. Jenže
člověk míní, pánbůh mění –
v tomto případě děti.
Syn stále žadonil, že chce
taky zkusit mýt okna. Proč ne
– neznám lepší výchovu než
práci. A tak jsem vyměnila
špinavou vodu za čistou a syn
se pustil do díla. Chvíli jsem
mu pomáhala, pak chtěla

pomoct dcera obléct mikinu.
Tehdy jsem udělala osudnou
chybu, otočila se od okna
a poodešla na dva kroky pryč.
Když jsem jí mikinu zapínala,
koutkem oka jsem zahlédla,
jak letí dolů kýbl s vodou a nekompromisně smáčí mě, děti
a celý koberec.
Bylo jasné, že můj plán
upéct pracny, když bude
dcera spát, nevyjde. Snažila
jsem se rychle odklidit vodu,
promáčený koberec, převléct všechny (a to jsem dnes
neměla v plánu prát nic jiného než záclony) a dodělat
polévku, neboť dvanáctá už
odbila. A to vůbec nezmiňuji,
jak dopadl obývák po jejich
hraní. K tomu mi zněl synův
refrén: „Kdy už bude umyté to

okno?“ To už muselo skončit
panákem (a to běžně nepiju) a čokoládou, prý dobrou
na nervy (a kdyby ne, tak aspoň určitě dobrou).
Když se mi srovnala hladina cukru i alkoholu v krvi,
hned zas byl ten svět o něco
veselejší. Naleštit okna, když
se neustále mlžila (snad jen
tou zimou), byl poněkud
problém, ale po tom všem
už mě šmouhy nerozhází. Syn se po obědě uchýlil
k malování. Pokud proto,
aby nenadělal víc neplechy,
pak vodovky byly špatná
volba… K zaneřáděnému
pokojíku od mytí oken, kuchyni od vaření, obýváku
po hraní přibyla koupelna
hrající všemi barvami.
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Nakonec to nedopadlo
nejhůř. Zatímco syn plnil
formičky těstem, myla jsem
koupelnu. Když jsme dopekli, poklidila jsem kuchyň,
domyla koupelnu, k večeru
jsem se dostala na obývák.
Do večera jsme to jakžtakž
dali do původního stavu.
Řekla bych, že úctyhodný
výkon. I když se obávám,
že až to uvidí manžel, bude
si myslet, že jsem celý den,
kromě pečení jednoho cukroví (umytých oken si určitě
nevšimne), nic neudělala
a ani dceru neohlídala, aby
neničila parkety. A ještě si
klidně naleju skleničku.
Ano, přiznávám, večer
mám v plánu dát si ještě jednu (možná dvě).
-jn-

