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Bývalý ředitel se do školy Veřejně píši již
nevrátí, přesto se vidí jako deset let a zatím
mě nikdo nežaloval
vítěz. Od školy vyinkasoval
přes milion korun
NALŽOVICE Případ bývalého ředitele a učitele
chlumské školy Otakara Novotného rezonoval
dlouhou dobu nejen v našem týdeníku, ale věnovala se mu i plošná média
včetně České televize.
Nyní je kauza u konce.
A pro Novotného je to vítězství téměř na plné čáře.
Minimálně po finanční
stránce. Od školy, svého
bývalého zaměstnavatele,
získal jeden milion tři sta
šedesát šest tisíc šest set
sedmdesát šest korun.
Novotný musel zároveň
uhradit soudní poplatky
za asi sedmdesát tisíc,
nicméně i tak je ﬁnanční
výsledek jasný. Minimálně v desítkách tisíc musela soudní poplatky platit
i chlumská škola, další

desítky až jednotky stovek tisíc mělo školu, a potažmo obec, stát právní
zastoupení. Soudní spory
doposud sice Novotný až
na jednu výjimku vyhrával, z důvodu ukončení
soudních tahanic však
nyní došlo k dohodě mezi
ním a školou. Dohoda
za prvé ukončuje všechna nedokončená soudní
jednání a za druhé uzavírá kauzu i po ﬁnanční
stránce. Na svém posledním jednání nalžovické
zastupitelstvo dohodu
předloženou ředitelkou
školy Jaroslavou Procházkovou schválilo většinou
devíti hlasů z jedenácti
a celá kauza, ve které šlo
o údajnou šikanu žáků
a následnou výpověď,
po zhruba šesti letech kon-

čí. V průběhu případu se
Novotného zastal i Ústavní soud a v jednu chvíli se
dokonce domáhal své práce i za pomoci exekutora.
Nakonec však do školy
zpět nenastoupí. Za dobu
sporů si našel jiné učitelské místo, kde je spokojen. Škola by navíc pro něj
adekvátní práci na plný
úvazek hledala jen těžko.
O konci případu jsme
si povídali s jeho hlavním aktérem Otakarem
Novotným. Zajímalo nás
především, jak probíhala závěrečná jednání
mezi ním a školou?
Po posledním rozsudku
Krajského soudu v Praze
byla zrušena povinnost
školy přidělovat mi práci,
ale škola měla povinnost
mi práci nabídnout. Proběhlo jednání s ředitelkou školy za účasti obou
právníků, zástupce obce
a ekonomky školy. Zde
mi byl nabídnut nástup
do školy s úvazkem osm
Pokračování na straně 4

To, že svoboda tisku je
zaručena ústavním pořádkem naší země, která
je demokratickou republikou se zaručenými svobodami získávání a šíření
informací, je jasné. Je
také bez jakékoliv pochyby, že každý, kdo vydává
noviny (a v tomto smyslu každý, kdo do nich
píše) se musí řídit tiskovým zákonem. Za obvyk-

lé lze považovat i to, že
i v malých, regionálních
r e d a kc í c h p o d e p i s u j í
autoři etický kodex, ať
již nějaký zjednodušený
nebo přímo ten, který
vydal Syndikát novinářů.
To platí i o mě, jakožto
autorovi, který do novin
a na zpravodajské regionální weby píše již desátým rokem, aktuálně tři
Pokračování na straně 2

Poselství jednorožců
Michaely Burdové se
prodalo dvacet tisíc výtisků.
Teď je na trhu dotisk
SEDLČANY Autorce fan-

tasy literatury pro mládež
Michaele Burdové vyšel
ve čtvrtek 17. ledna dotisk
kompletu Poselství jednorožců. Důvod? Trilogie byla
beznadějně vyprodaná.
Nejen o úspěchu fantasy literatury jsem si s oblíbenou
autorkou povídala.
Co dotisk Poselství jednorožců odlišuje od prvního vydání? A kolik se
dosud prodalo této trilogie
výtisků?

Jedná se o vydání trilogie v jedné knize, takže čtenáři nemusejí dokupovat
jednotlivé díly zvlášť, což
je podle mě skvělé. Poselství jednorožců je fantasy
pro děti, je to má prvotina,
psala jsem ji v šestnácti letech a první dva díly vyšly
v roce 2008. Mám radost, že
třetí díl získal v roce 2009
v anketě dětí, učitelů a knihovníků 3. místo za nejoblíbenější dětskou knížku,
Pokračování na straně 13

Domov svaté Zdislavy oslavil
dvacáté narozeniny slavnostní
bohoslužbou a promítáním
PŘEDBOŘICE Spolek Rodi-

na Předbořice provozuje
již dvacet let denní zařízení
pro děti předškolního věku.
Postupně k tomu přibývaly
i další volnočasové aktivity
pro děti školce již odrostlé,
mládež i dospělé. Tedy pro
celou rodinu.
Denní režim neziskového zařízení je obdobný jako

v klasické mateřské škole,
respektuje potřeby cílové kategorie. O děti se starají dvě
sestry z Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou
Svaté rodiny v Brně. Pracují
podle principů pedagogiky
Franze Ketta. Ta vychází
z křesťanského pojetí člověka, je existenciální, vztahová,

rozvíjí osobní jedinečnost.
Kapacita zařízení je dvacet dětí, většinou jich sem
dochází patnáct. Na provoz
a stravu přispívají rodiče 30
korun za den, před Vánoci na hračky jednorázově
500 Kč. Místo pravidelných
ﬁnančních příspěvků rodiče nabízí své nadání, své
Pokračování na straně 11
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Obyvatelé by letos měli získat možnost Veřejně píši již
sportovního vyžití v novém areálu
deset let a zatím
Už několik dní včetně graﬁcké podoby při- i další zpevněná plocha.
SEDLČANY

je na webu městského úřadu uveřejněn návrh úprav
spor tovní zóny zvané
Mrskošovna v Luční ulici
podél potoka Mastník. Občané se tak s ním mohou
seznámit, a pokud to uznají za vhodné, také k němu
vznášet připomínky.
Další možností, jak se vyjádřit ke sportovnímu vyžití
ve městě, bude diskuzní fórum pro veřejnost, které pod
názvem DVeře K plánuje
uspořádat městská knihovna ve svých prostorách
v pátek 1. března. Ředitelka
knihovny Blanka Tauberová
pozvala na toto neformální
setkání funkcionáře městského úřadu, kteří mají k tématu
hodně co říci, místostarostu
Zdeňka Šimečka a ředitele
Sportovních areálů Sedlčany
Pavla Bednáře.
Záměrem úprav pro sportovní aktivity v této části
města se také zabývali radní na své poslední schůzi
ve středu 10. ledna. Návrh

pravili pracovníci investičního odboru. „Daný prostor
má ovšem svoje limity a pro
stavební činnosti můžeme
využít jen malou část, která je
ve vlastnictví města a nachází
se mimo záplavovou zónu,“
poznamenal starosta Miroslav Hölzel, když vyjmenovával, jak by si úpravy areálu
na radnici představovali.
„V letošním roce by se
měly vybudovat veřejné
toalety s bezbariérovým
přístupem pro hendikepované, lehký altán jako
přístřešek pro případ náhlé změny počasí, boxy pro
uložení svršků a obuvi, dobíjecí stanice pro elektrokola, lavičky, dětský koutek, cvičební stroje a další
doplňky, na nichž se ještě
dohodneme,“ uvedl starosta a upřesnil, že tento víceúčelový prostor by měl
sloužit i pro sportovní aktivity hasičů, takže kromě
již stávajícího asfaltového
oválu je součástí návrhu

Počítá se s tím, že vybudování mobiliáře a zázemí
pro sportovce bude možné
ﬁnancovat pomocí dotace
na podporu cestovního ruchu, o niž chce město zažádat. Na areál by pak měla
navazovat Krčínova cyklostezka směrem na Sedlec-Prčici. O přesné ﬁnanční částce nechtěl starosta Hölzel
zatím hovořit, neboť akce je
ve fázi zpracování podkladů
pro žádost o dotaci.
Na přípravě se chtějí aktivně účastnit také
opoziční zastupitelé, kteří
v minulém roce připomínkovali nedostatečnou stavební připravenost k položení asfaltového balu
na běžeckém oválu v areálu Mrskošovny. „Budeme
předkládat konkrétní návrhy komponentů pro dotační
titul a chceme také zapracovat na kalkulacích konkrétních prvků, které navrhujeme,“ uvedla zastupitelka
Blanka Vilasová.
-jv-

Prodlouženou otevírací dobu
místní kvitují
NALŽOVICE 1. února to bude

rok, co obec převzala od České pošty místní pobočku
a začala ji provozovat jako
pošta Partner. „Při rozhodování, zda převzít či nepřevzít
poštu, byla rozhodující snaha
pobočku pro naše občany
zachovat a případně lépe přizpůsobit provozní dobu jejich
potřebám,“ říká nalžovická
starostka Jana Pšeničková.
Obec v té době řešila
v souvislosti s narůstající
administrativou v kanceláři úřadu také personální
otázku. Původní vedoucí
pošty Hana Rejholcová tak
nyní pracuje nejen na poště Partner, ale na půl úvazku také v kanceláři obecního úřadu. Tomuto řešení
napomohl fakt, že se pošta
Partner nachází v přízemí budovy nalžovického
obecního úřadu. „Hana
Rejholcová tak převzala
agendu vidimace a legalizace, Czech POINT, částečně
spisovou službu, pomáhá

s přípravnými účetními pracemi. Poplatky pro obec lze
rovněž zaplatit v hotovosti
na poště,“ vypočítává část
náplně práce pracovnice
obce Jana Pšeničková.
Místní kvitují rozšířenou
provozní dobu pošty. Kaž-

Jana Pšeničková

dý den je oﬁciálně otevřeno
od 8 do 10 a od 14 do 16,
ve středu do 17 hodin. Ale
ani mimo tento čas Hana
Rejholcová zákazníka pošty
neodmítne. Drobnou vadou
na kráse jsou miniaturní
prostory pošty, ale to zákazníkům vynahradí usměvavá
a ochotná vedoucí.
„Finančně provoz pošty

Partner obecní rozpočet nijak zvlášť nezatížil. Pobočku
vybavila Česká pošta, obec
dokupovala skříňku, nové topení a další drobnosti. Každý
měsíc obec České poště vystavuje fakturu za provedené
služby. Oproti příjmům byly
náklady na poštu v loňském
roce vyšší o třicet tisíc korun,“
shrnuje ﬁnanční stránku provozování pošty pod obcí starostka Pšeničková.
Jediné, co nalžovický
obecní úřad v souvislosti s poštou trápí, je zástup
za Hanu Rejholcovou
v době dovolené či nemoci. Účetní i starostka obce
sice absolvovaly školení
na zástup, avšak při objemu
práce, jak na pobočce, tak
na úřadě, je zastupování vedoucí pošty problematické.
„Neustále pátráme po šikovné důchodkyni, nejlépe bývalé pošťačce, která by nám
s tímto problémem pomohla,“ dodává Jana Pšeničková.
Jana Špačková

mě nikdo nežaloval
Dokončení ze strany 1

roky pro Sedlčanský kraj.
Navíc se řídím svými vnitřními zásadami
a moje práce nikdy nebyla předmětem žádné
žaloby. Zpracovávám témata zadaná i vlastní náměty a můj postup práce
je zásadně shodný a neměnný, tedy jej nepřizpůsobuji tomu, o kom nebo
o čem píši. To je i případ
sedlčanské zastupitelky
Blanky Vilasové. Mám
velkou výhodu v tom, že
nemám na Sedlčany žádné vazby. Nenarodil jsem
se tady, nechodil do školy, nemám zde příbuzné.
Je mi jedno, kdo je kdo.
Neřeším, kdo ke komu
patří a čí zájmy hájí. To je
velká výhoda. Ale trvám
na tom, že pravidla platí
pro všechny stejná. I pro
populární zastupitelku.
Kauza, ve které je obviněna a souzena a kterou tajila, jak ostatním
kandidátům a kandidátkám hnutí STAN, tak
i voličům, o jejichž hlasy
se ucházela a následně
i potenciálním koaličním
partnerům, je veřejná.
Není tajná a ani obžaloba, která se již projednávala před soudem, není
nic, k čemu by se novinář
oficiální zákonnou cestou
nedostal. V tomto smyslu
si skutečně mohou žurnalisté psát svobodně, tedy,
tak jak jsem řekl manželovi paní Vilasové, můžeme si psát, o čem chceme
a co chceme. Logicky
v mezích zákonů. Nenechám se však vyprovokovat k tomu, abych uveřej-

nil (třeba na sociálních
sítích) přepis hovoru,
který se mnou pan Vilas
vedl, protože můj telefon
samozřejmě umí hovory
nahrávat a pro mě, jakožto novináře, je to velmi
užitečná funkce. Chápu,
že měl potřebu se svojí
ženy zastat, je to naprosto přirozené.
Soud s Blankou Vilasovou budu sledovat
po celou dobu a budu
první, kdo napíše o tom,
až bude žaloby zproštěna a jakmile od soudu
odejde očištěna. Mám
sice zákonnou povinnost
o tom psát, když už jsem
začal psát o jejím stíhání,
ale udělám to, i kdyby
mi to zákon nenařizoval.
A paní Vilasové jsem
k dispozici, bude-li mít
zájem. Jen musí pochopit, že ne vždy je možné
a správné, aby novinář
politikovi dopředu zasílal
to, co o něm bude psát.
Závěrem snad už jen
drobná poznámka. Kriticky uvažující čtenáři
si jistě vzpomenou, jak
malý či velký prostor
dostávala v médiích
paní Vilasová před volbami. Velmi ochotně se
vyjadřovala ke každému tématu, jako tehdy
již neskrývaně opoziční
z a s t u p i t e l k a d o ko n c e
měla snahu témata nám
navrhovat. Velká mediální pozornost jí nevadila,
naopak, vítala ji. Ale chápu, že jakmile šlo o její
prospěch, měla na nezávislou žurnalistiku asi
jiný náhled než nyní.
Tomáš Vašíček

Zůstala vzpomínka jen,
a ta se vrací každý den.
Ve čtvrtek 24. ledna tomu
bude 10 let, kdy nám tragicky
zahynul náš milovaný syn,
vnuk, bratr a kamarád

Jakub Pšenička
Stále s láskou vzpomíná rodina.
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Terénní vozy pomáhaly
policistům při kontrole
rekreačních objektů
REGION V u p l y n u l ý c h

dnech provedli sedlčanští policisté ve spolupráci
s příbramskými kolegy
rozsáhlou kontrolu rekreačních objektů. Smyslem
nebyla jen kontrola rekreačních objektů, které
se stávají zejména v zimě
objektem zájmu pachatelů
trestné činnosti, ale také
pátraní po osobách, které
by se mohly dopouštět
trestné činnosti, včetně
osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
„Vzhledem k nepřístupnosti některých míst a rychlejší reakci ze strany policie,
jsme požádali o spolupráci
obvodní oddělení policie
Příbram-venkov, které disponuje čtyřkolkami a terénními vozidly,“ vysvětluje vedoucí sedlčanského
oddělení Policie ČR Miro-

slav Pospíšil. „Během akce
jsme zkontrolovali několik
desítek objektů a osob,
které se v dané lokalitě
pohybovaly. Nezjistili jsme

Miroslav Pospíšil

narušení žádného objektu.
V podobných kontrolách
budeme brzy pokračovat
a chceme pro ně využít
i drony, kterými disponuje
územní odbor policie v Příbrami.“
-red-
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Sedlčanští hasiči v loňském
roce zneškodnili šedesát
čtyři požárů
REGION Členové Hasičského

záchranného sboru Sedlčany měli v loňském roce napilno. Ze své stanice vyrazili
celkem 235x. To je ve srovnání s předešlým rokem o 19
hlášených událostí více a dokonce o 65 událostí více, než
v roce 2016.
„Z celkového počtu výjezdů stanice Sedlčany byl
za rok 2018 hlášen 64x
požár, 57x dopravní nehoda a zbylých 114 výjezdů
tvořily ostatní události,“
upřesňuje čísla velitel sedlčanské stanice Petr Hron
a přibližuje nejvýraznější
události uplynulého roku:
„Mezi největší požáry, co
se škody týče, patří požár
vepřína v jesenické osadě
Doublovičky, kde přímá
škoda činila jeden milion
korun. Největším požárem

s uchráněnými hodnotami
v okolí (přibližně 10 mil.
korun) se stal srpnový požár farské stodoly v Sedlčanech. Příčina vzniku
požáru stodoly není dosud
zjištěna.“
Pro nejkurioznější zásah loňského roku nemusí Petr Hron příliš dlouho
pátrat v paměti. Stal se jím
silvestrovský případ zaklíněného velblouda: „Neobvyklý zásah jsme si nechali
na poslední den roku. Byli
jsme povoláni k vyproštění
bílého velblouda z bahna
rybníčku areálu penzionu
Hulín,“ uvádí Petr Hron.
Na místě zásahu pomáhali podle Petra Hrona nejen
členové sboru HZS Sedlčany,
ale i lezecká skupina hasičů
z Benešova. „Velbloud byl
zaklíněn v oplocení a byl ze-

sláblý. Ošetřovatelé velblouda
ho takto našli hned ráno, ale
nedařilo se jim ho vyprostit,“
vysvětluje Petr Hron a pokračuje: „Až přivolané záchranné jednotky za pomocí
dvou vyprošťovacích popruhů a pásového bagru zvíře
vysvobodili. Na místo byl provozovatelem resortu povolán
veterinář. Velbloud se nakonec postavil sám a nevykazoval žádné známky zranění,“
osvětluje událost.
„U zásahu na Silvestra
jsem osobně nebyl, ale ani
za celých dvacet pět let, co působím u HZS, jsem podobný
případ nezažil. Asi proto, že
bílého velblouda jsem osobně
viděl možná v cirkuse v době
mého mládí,“ uzavírá retrospektivu loňského roku Petr
Hron s úsměvem.
Lucie Kakosová

Drama v obci na Sedlčansku.
Opilý mladý muž demoloval byt
a vyhrožoval všem zabitím

Hostinec pronajali
jediné zájemkyni
Místní sbor
d o b r ovo l n ý c h h a s i č ů
ukončil koncem roku
smlouvu na pronájem hostince v Nechvalicích. Ten
si chtěla pronajmout pou-

NECHVALICE

ze jediná zájemkyně. Obec
s ní uzavřela od 1. ledna
novou smlouvu na dobu
neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce za cenu
3 000 korun za měsíc. -jš-

REGION Jako smyslů zabavený se choval v pátek 18.
ledna 30letý muž, který napadl v jedné obci na Sedlčansku svou přítelkyni,
její příbuzné, zasahující
policisty a celému běsnění
přihlížely tři děti.
„V nočních hodinách přišel muž z hospody domů
a začal nejdříve slovně urážet svou družku, následně
rozbil vybavení bytu a poté
i vchodové dveře do druhého bytu, kde se před ním
žena schovala. Pak neváhal

vzít čtyři kuchyňské nože
a začal na všechny křičet, že
je pozabíjí. Celkem šest osob
se před agresorem muselo
uzamknout v jednom z pokojů a dokonce z nábytku
vytvořit barikádu,“ uvedla k
dramatickému případu tisková policejní mluvčí Monika Schindlová. „Po příjezdu
hlídky na místo odmítal přes
výzvy svého jednání zanechat, dokonce popadl odlomenou část vstupních dveří
a zaútočil i na policisty. Těm
se nakonec podařilo muže

zpaciﬁkovat a spoutat. Jednoho z nich při svém řádění
poranil.“
Dechová zkouška
u muže vykázala hodnotu
téměř dvě promile alkoholu. Nyní se útočník nachází
ve vazební věznici, zpovídat se bude z trestného
činu nebezpečné vyhrožování, násilí proti úřední
osobě, z porušování domovní svobody a z poškození cizí věci. Hrozí mu
šest měsíců až šest let pobytu za mřížemi.
-red-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Neznámý pachatel vnikl do sklepa bytového domu, kde odcizil
pánské jízdní kolo značky Cannondale a dámské
brusle. Ke krádeži došlo
v době od 12. do 19. ledna.
Způsobená škoda činí deset tisíc korun.

SEDLČANY

DUBLOVICE V nočních hodinách 18. ledna vběhli v katastru obce dva psi pod kola
projíždějícího automobilu
a na místě střetu byli usmrceni. Hmotná škoda byla
stanovena na 46 000 korun.
SEDLČANSKO
Během
pátku 18. ledna a soboty 19.

ledna zjistili policisté u čtyř
řidičů, že jsou pod vlivem
alkoholu. Přes Sedlčany
projížděl v pátek krátce
před polednem 56letý řidič,
u něhož policisté naměřili
0,16 promile. V odpoledních hodinách jel z Vysokého Chlumce směrem

na Doubravici 36letý muž
– dechová zkouška vykázala hodnotu 0,42 promile
alkoholu. V sobotu ráno zastavila hlídka v Havlíčkově
ulici v Sedlčanech osmačtyřicetiletého muže, který měl
v dechu 0,25 promile alkoholu. Hodnota 0,34 promile

se objevila na displeji přístroje při dechové zkoušce
u 31letého motoristy, který
byl kontrolován v ranních
hodinách v Nádražní ulici.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

4

KAUZA

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Bývalý ředitel se do školy nevrátí, přesto
se vidí jako vítěz. Od školy vyinkasoval
přes milion korun
Dokončení ze strany 1

hodin přímé pedagogické
práce a zbytek úvazku nepřímé pedagogické práce
s pracovní dobou od půl
osmé do šestnácti hodin.
Navrhl jsem svůj nástup
do nalžovické školy od 1.
září letošního roku, a to
s plným úvazkem přímé
pedagogické práce. Rozešli jsme se s tím, že můj
návrh by mohl být akceptován, nicméně dali jsme
si čas na rozmyšlenou,
konkrétně dva dny.
Za ty dva dny se ale
váš postoj změnil. Už
jste netrval na tom vrátit se zpět před tabuli
a před žáky. Proč?
Pod dojmem jednání
ředitelky školy, která přede všemi zdůrazňovala,
že je přesvědčená o tom,
že jsem fyzicky i psychicky týral děti, po několika
konf liktních situacích,
kdy jsme nenašli společnou řeč, po informacích,
jakým způsobem o mně
mluví ředitelka a starostka
na veřejnosti s rodiči i zastupiteli, jsem se nakonec
rozhodl do školy zpět nenastoupit a raději jít cestou ﬁnančního narovnání.
Bylo to podle vás
moudré? Celou dobu

jste deklaroval, že cílem
je, vrátit se na školu učit.
Poté, co jsem měl možnost vyslechnout hlasový
záznam ze zastupitelstva,
kde se jednalo o mé kauze, jsem přesvědčený
o správnosti svého rozhodnutí. Byl jsem označen
hrubým vulgárním výrazem a obviňován z toho,
že jsem pouze využil neschopnosti českých soudů
rozhodnout správně.
Dobře, ale návrat
k výuce na škole měl být
pro vás přeci zadostiučiněním?
Zadostiučiněním pro
mne byl psychický stav
ředitelky školy při našem
jednání. Nedokázala ovládat své emoce, nervozitu, jednala v afektu, měla
dlouhý monolog k mé
právní zástupkyni, jak pět
let musí snášet soudy, publicitu, musí studovat judikáty a nemá čas na svou
vlastní práci. V případě
starostky pro mne byla
zadostiučiněním ﬁnanční
náročnost soudu a mé konečné vítězství. Jsem rád,
že nemusím spolupracovat s těmito lidmi a ani už
nestojím o jejich omluvu.
Jsem přesvědčený a moje
právnička mi to pod do-

jmy z jednání potvrdila,
že by obě dvě udělaly vše
pro to, abych ze školy co
nejdříve odešel.
Takže zůstáváte učit
na škole, kde nyní pracujete?
Naštěstí pracuji ve škole, kde je skvělé vedení,
výborný kolektiv a mně
bylo paní ředitelkou nabídnuto, abych zůstal až
do důchodu. Mohu říci,
že jsem spokojen, protože nařčení ze šikany
žáků soudy jasně odmítly a v tomto ohledu jsem
očištěn.
Dohodu s bývalým ředitelem Novotným představila zastupitelům ředitelka
školy Jaroslava Procházková na jednání v půli prosince. Znění dvou dohod,
které tvoří celek, zastupitelstvu v celém znění přečetla a popsala také cestu,
která k dohodám vedla.
Podle ní sám Novotný nejdříve navrhl, že do školy
nastoupí, poté si ale svůj
vlastní návrh rozmyslel.
Jednostranná výpověď
podle ředitelky není možná, protože právní zástupkyně Novotného v danou
dobu avizovala, že by ji
opět žalobou napadla. Celý
spor by se tak podle Pro-

cházkové táhl další dobu
a stál by školu více peněz
než dohoda, jejíž hodnota
je nakonec půl milionu,
ačkoliv Otakar Novotný
požadoval o tři sta tisíc
více. Částka pět set tisíc je
tak mimosoudním vyrovnáním nad rámec toho, co
již škola zaplatila v rámci
rozsudků, které do té doby
nabyly právní moc. V minulosti již zastupitelstvo
schvalovalo ve prospěch
školy několik rozpočtových opatření, kterými její
rozpočet posilovalo, protože z běžných provozních
prostředků nemohla škola
tyto částky hradit.
Procházková mimo jiné
sdělila zastupitelům, že
dohodu navrhuje uzavřít
po konzultaci s právníkem, a to zejména proto,
aby se již ukončily spory,
které školu zatěžují nejen
ﬁnančně, ale i administrativně a z hlediska atmosféry ve škole. Návrh
ko n e č n é h o n a rov n á n í
v poslední částce 500 000
je tak podle ní i ekonomicky výhodný. Zastupitelům
ředitelka přečetla jak dohodu o rozvázání pracovního poměru mezi Novotným a školou, tak dohodu
o konečném ﬁnančním na-

rovnání. Tématu a diskuzi
věnovalo zastupitelstvo
asi čtyřicet minut a tečku za kauzou bez větších
emocí schválilo. Sama ředitelka školy konstatovala,
že za uplynulé roky věnovala mnoho času studiu
judikatury, konzultacím
s právníkem a s kauzou
spojené administrativě
a že je ráda, že nyní vše
skončí. Konec sporů kvitovali i ti zastupitelé, kteří se
k tématu při jednání vyjádřili, a to nejen s ohledem
na rozpočet, kdy škola,
a tedy i obec, přinejmenším ušetří více jak sto tisíc, které by zřejmě v dohledné době byly potřeba
na soudní výlohy.
K samotnému podepsání dohod mělo dojít hned
druhý den, tedy v pátek
14. prosince. Zastupitelé se nakonec v diskuzi
shodli na tom, aby k podpisu došlo až po víkendu,
aby mezitím obec stihla
na účet školy zaslat potřebné ﬁnanční prostředky,
které následně škola musela do pěti pracovních dnů
po podepsání dohod zaslat
Novotnému. K deﬁnitivní
tečce za sporem tak došlo
ještě do konce roku 2018.
Tomáš Vašíček

Kauza s bývalým ředitelem školy stála
obec 1,48 milionu korun
NALŽOVICE Letitá kauza
školy – potažmo obce
– s bývalým ředitelem
nalžovické školy dospěla
zřejmě ke svému závěru.
Na posledním zasedání
obecního zastupitelstva
v roce 2018 zastupitelé
souhlasili s tím, aby ředitelka školy Jaroslava
Procházková podepsala
„Dohodu o narovnání“
s bývalým ředitelem školy
Otakarem Novotným.
„Stalo se to, že soud
po několikaletém spletitém sporu v říjnu 2018

rozhodl, že dle současně
platných právních ustanovení trvá stále bývalému
řediteli ve škole pracovní poměr. V tomto znění
školský zákon v roce 2013,
kdy škola dala Otakaru
Novotnému výpověď, neplatil. Dlouhodobý spor se
školou vyvrcholil tím, že
škola vyplatila bývalému
řediteli plat s úroky ve výši
500 000 korun, náklady
řízení 157 000 a na odvodech a daních odvedla
323 000,“ vysvětluje starostka Nalžovic Jana Pše-

ničková a dodává: „Poté
právní zástupkyně upozornila ředitelku školy,
že pokud ho nezaměstná,
školu může dále žalovat
až o 1,3 milionu korun.
Paní ředitelka zaměstnání ve škole nabídla od 26.
listopadu 2018 a následně
od 1. září 2019, avšak Otakar Novotný obě nabídky
odmítl.“
Následovalo vyjednávání právních zástupců
obou stran, ze kterého
vyšel návrh „Dohody
o narovnání“. V dohodě

je ujednáno ukončení pracovního poměru Otakara
Novotného, který obdrží
500 000 korun a nebude
již dále soudně po škole
cokoliv vymáhat. „O této
kauze se již v Sedlčanském kraji napsalo hodně.
Ze strany školy i obce jsme
byli s medializováním spíše
opatrní. Nechtěli jsme vířit
obavy rodičů i žáků, narušovat klidnou atmosféru
výuky,“ uvádí Pšeničková.
Školu, tedy jejího zřizovatele obec Nalžovice,
stála kauza s bývalým

ředitelem školy jeden milion čtyři sta osmdesát
tisíc korun. „Velmi hořká
zkušenost pro nás všechny, rozčarování z výsledků
vleklých soudních jednání,
letité nervy, pocit bezmoci
a čas, který vedení školy
a obce spor ukrojil z času
a klidu pro práci, se nedá
vyčíslit. Na mysl se člověku
dere úsloví, že k soudu si
nejdeme pro spravedlnost,
ale pro rozhodnutí…,“ dodává hořce nalžovická starostka Jana Pšeničková.
Jana Špačková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Nejaktivnější členové sboru vloni zvelebovali areál hasičů
ZADNÍ BOUDY V hasičské

klubovně se v pátek 18.
ledna sešli na výroční valné hromadě členové Sboru dobrovolných hasičů
Martinice.
„Loňský rok byl velmi
bohatý na akce, na nichž
jsme se podíleli...,“ referoval o všech podrobně
starosta sboru Jiří Vaněk.
„Uspořádali jsme také
čtvrtý ročník pohárové hasičské soutěže v požárním
útoku pro družstva mužů
a žen Martinická osma.
V době konání pochodu
Praha-Prčice měníme svůj
areál s klubovnou v turistickou
občerstvovací
stanici. Celkem prošlo kolem našeho areálu 4 693
pochodníků... V rámci

programu rozsvícení
vánočního stromu v Jesenici jsme z iniciativy
Anny Bílkové uspořádali
charitativní sbírku na zakoupení příborů pro malé
pacienty Thomayerovy
nemocnice v pražské
Krči,“ uvedl Vaněk.
Mar tinický hasičský
sbor čítá 21 členů. Ti nejaktivnější provedli terénní
úpravy vjezdu do hasičského areálu, základny
a dráhy pro požární útok,
pokládku dlažby u přírodního tanečního parketu,
výsadbu stromků, ozelenění svahového terénu
a nový nátěr stěn hasičské
klubovny. Jiří Vaněk a Tomáš Svoboda vlastními silami zhotovili nový požár-


Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
15/19

Koupím byt ve staré zástavbě před rekonstrukcí v OV. Tel.: 732 426 082.
16/19

Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
17/19

Koupím akátovou kulatinu i na stojato. Tel.: 777 073 526.
18/19

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas v jakémkoliv stavu i popraskané nebo
jinak poškozené. Tel.: 728 279 034.
19/19

Prodám domácí vykrmené prase,

ní přívěs pro přenosnou
motorovou stříkačku.
Družstvo mužů a žen se
každoročně účastní zejména hasičské soutěže Cho-

váha 180–200 kg, cena 35 Kč/kg, odběr
únor, březen. Tel.: 720 696 008.
20/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
21/19

Pronajmu dvougaráž s malým skladem v Sedlčanech v Nádražní ulici. Cena
dohodou. Tel.: 731 490 605.
22/19

Sháním pronájem malého bytu

bot cup, Dobrošovka cup
a okrskové hasičské soutěže. V požárním sportu se
prosazuje družstvo žen. To
v loňském roce zvítězilo

v Sedlčanech. Tel.: 605 723 114.
23/19

Prodám Citroën Xsara Picasso 1.6
benzín, r. v. 2006, velmi dobrý stav, cena
55 000 Kč. Tel.: 737 159 104.
24/19

v pohárové soutěži v požárním útoku pořádané
SDH Dobrošovice, Kvasejovice, Stará Huť a Smrkov.
František Vávra

Plošná inzerce
od 13 Kč vč. DPH/cm2

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme

OŠETŘOVATELE DOJNIC

Prodám palivové dřevo 900 Kč/m3,

do VKK Kosova Hora
Řidičský průkaz skupiny T výhodou

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

Bližší informace p. Roškot, tel.: 605 700 542

Kosmetický salon
Ludmila Fabiánová

Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz

Zahradní 1242, Sedlčany
- prodlužování řas
- profesionální
kosmetika PHYRIS

Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE
velkoobchod - maloobchod

Tel.: 608 162 017

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

Pronajmu
nebytové prostory

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

v centru Sedlčan,
volné od dubna 2019

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva

Tel.: 723 785 075

AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %
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„Pasení“ – souhra člověka, psa
a tvrdé ovčí hlavy
D I V I Š OV I C E Ž i vo t b e z
zvířat si pětatřicetiletá Jana Tůmová neumí
představit. Žije s nimi
od narození a nikdy ani
nepomyslela na to, že by
to nějak měnila. Na loukách se pase masný skot
plemene Charolais, ovce
a koně, na dvoře je slyšet
kdákání slepic, kvákání kachen, v králíkárně
chroupou seno králíci…
Takřka na každém kroku má chovatelka Jana
po boku fenu a psa
plemene border kolie.
A také dvě děti, pět a půl
letou Elišku a tříletého
Mikuláše.
„Děti život se zvířaty bezesporu obohacuje. Sama
jsem vděčná rodičům
za možnost na statku vyrůst a tolik toho zažít. Byly
doby, kdy jsem se více věnovala koním, ale to je velmi časově náročné a s dětmi se to zvládá jen těžko.
Trénink psa s dítětem v nosítku možný je, ježdění ne.
Ale své sny si teď plním
s dcerou. Je se zvířaty velmi šikovná. K narozeninám dostala poníka a chodí jezdit do jezdeckého
oddílu, kde si ji moc chválí,
že se u zvířat umí chovat,“
říká Jana a dodává: „Děti
se od mala učí péči o zvířata a také například to, že
i když není pěkné počasí,
nebo by šly radši na hřiště,
nejprve se musíme postarat
o zvířata. V naší rodině se
traduje, že první cesta miminka z porodnice by měla
být do chléva, pro podporu
správné imunity a u mých
dětí to nebylo jinak. Když
byly miminka a pásly
v kočárku hříbátka, tak to
nebylo jenom přirovnání,
ale i skutečnost. Věřím, že
i ony budou mít zvířata stále po svém boku.“
I když jsme naše povídání začaly u dětí, tak jak
to bývá, když se sejdou
dvě matky malých capartů, bude se točit hlavně kolem již zmíněných
čtyřnohých věrných přá-

tel – Janiných border kolií. Jana je totiž členkou
Klubu pracovních ovčáckých psů a i když se
„pasení“, jak se slangově
říká práci s ovčáckými
psy, věnuje teprve dva
roky, už sbírá medaile.
„Prozatím bylo mým největším úspěchem 3. místo
na Mistrovství republiky
pod Českou asociací ovčáckých
pasteveckých
psů v kategorii IHT 1 CS
a v téže kategorii 3. místo
na mezinárodních závodech v Polsku,“ říká a do-

a kachen, lze s nimi pracovat i u dobytka a hodně
se používají i ve sportovní
kynologii, agility, obedience a dalších psích sportech,“ vychvaluje chovatelka všestrannost psího
plemene. To má ostatně
u nás vcelku dobrý potenciál – letos v srpnu se
v České republice poprvé
konalo Mistrovství Evropy ovčáckých psů – tzv.
Continental. Zastoupeno
bylo 16 zemí, soutěžila
celkem stovka psů.
Samotné „pasení“ je

každý pes si vyhoví s každým člověkem.“ Jana je
přesvědčená, že výcvik
ovčáckého psa je ovlivněn schopnostmi a znalostmi člověka a zvířete,
záleží ale také na podmínkách pro výcvik. „Když
chcete vycvičit ovčáckého
psa, je předpokladem, že
máte doma ovce. Chovám
p řev á ž n ě r o m a n ov sk é
ovce, ale protože každé
ovce se psem reagují trošku jinak a pro trénink je
dobré zkoušet různé ovce,
mám i pár zástupců ovcí

Jana Tůmová při zahánění ovcí do převozového boxu

dává, že obou úspěchů
dosáhla se svou první
fenou. Psovi je totiž teprve deset měsíců a na své
úspěchy se zatím připravuje.
Jana si border kolie
vyhlédla v Anglii, kde
a b s o l vov a l a p ů l r o č n í
stáž na jedné z farem. „Je
úžasné sledovat tyto psy
při jejich přirozené práci se zvířaty. Je pravda,
že v podhorských oblastech je rozšířenější chov
ovcí a u nich psů, ale velice často teď můžeme
vidět border kolie například v Praze, je to populární plemeno. Tito psi
však pracují nejen u ovcí

v současné době velice
populární a Jana odhaduje, že v republice se jím
zabývají stovky chovatelů. Pokud by vás „pasení“ chytlo, určitě je třeba
vyrovnaného psa, který
je ochotný spolupracovat a učit se. To však platí
i pro jeho pána. „U štěňat
určitou roli jistě hraje dědičnost. Když si vybíráme psa s cílem pracovat
s ním u zvířat, je dobré
volit z pracovních linií
rodičů. Štěňata už mohou
ukazovat náznaky postojů, práce, ale je to pro ně
spíše hra. To, jestli pes nadále bude dobrý, je hodně
ovlivněno vůdcem psa. Ne

vřesových,
maďarských
racek, suffolků a kerry
hill. Předpokladem také
je, že máte na psa dostatek
času, protože ovčáckého
psa lze pokládat za vycvičeného zhruba ve dvou až
třech letech, pokud s ním
pracujete od štěněte.“ Výsledků lze docílit rychleji,
pokud je pro psa a farmáře výcvik v podstatě ostrou prací. „Osobně jsem
se nejvíce naučila doma
s vlastními ovcemi, když
jsem je za pomoci psa
potřebovala zavřít, třeba
když přijel veterinář. To
si prostě nemůžete dovolit
ovce nezavřít.“
Při názorné ukázce to

Janině feně jde. Dobří vůdci své zkušené psy učí povely na ovčáckou píšťalku,
jedná se o speciální píšťalku, pes ji slyší i v horších
klimatických podmínkách
a na veliké vzdálenosti.
Zajímá mě, zda by border
kolie tak ochotně poslouchala i mě. „Pro psa je práce nejvíc, takže jde pracovat i s jiným člověkem, ale
chvíli trvá, než si s novým
vůdcem najde společnou
cestu,“ připouští tuto možnost Jana.
Souhra psa s člověkem, kterou mi předvedla, je jak houslový koncert. „Existují dva styly
pasení s ovčáckým psem
– CS styl – collecting style,
určený pouze pro border
kolie a TS – tradiční styl
pro ostatní plemena, například pro australské ovčáky, australské honácké
psy a další. Já se věnuji CS
styllu – trialu,“ vysvětluje
Jana a popisuje obvyklou
podobu závodu: „Každému účastníkovi je zavedena skupinka většinou
pěti ovcí ke kolíku, vzdálenost od druhého kolíku,
kde stojí vůdce a odkud
pes vybíhá, se různí podle
kategorie závodu od sta
metrů do půl kilometru.
Závodník vyšle svého psa
pro ovce a pes je musí velkým obloukem oběhnout,
aby je nevyplašil a ovce se
v klidu rozešly k závodníkovi, cestou projdou brankou a jdou po rovné linii.
Dále následuje tlačení
ovcí psem do branek směrem od vůdce. Dělení ovcí,
zavírání ovcí do košáru
a následně ještě dělení
jednotlivé označené ovce
– je pouze v některých kategoriích. Na celou trať je
určený čas a hodnotí se,
zda ovce chodí v klidu,
po liniích.“
A tak ačkoliv jde o závod, musí pes i člověk
vykázat notnou dávku
trpělivosti. A tu mladá
chovatelka i její psi mají.
Jana Špačková
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Vladimír Voráč se před
padesáti lety zúčastnil
pohřbu Jana Palacha
SEDLČANY V pátek 25. ledna

uplyne přesně padesát let
od pohřbu studenta Univerzity
Karlovy Jana Palacha, který se
upálil na protest proti nastupující normalizaci 16. ledna a o tři

šedesátých let ve skupině mladých lidí, kteří zveřejňovali své
názory v příloze podnikových
novin, a po rychlé domluvě společně se svými kamarády rychle objednal autobus na pohřeb

Vladimír Voráč dodnes opatruje podnikové noviny, v nichž popisuje svoji účast
na pohřbu Jana Palacha.

dny později zemřel. Jeho pohřeb se stal velkým protestem
proti pokračující okupaci.
Vladimír Voráč, který žije
v Sedlčanech čtyřicet pět let
a na konci šedesátých let byl
zaměstnancem podniku TOS
Čelákovice, se pohřbu zúčastnil, a přestože sám říká, že letos
už bylo ve všech sdělovacích
prostředcích o činu Jana Palacha zmíněno skutečně dost,
na zjitřenou dobu před půlstoletím se zaujetím zavzpomínal
i ze svého pohledu. „Tehdy mi
bylo třiadvacet let a prožil jsem
v Praze také 21. srpen 1968. Byl
jsem u Muzea právě v té době,
kdy se tady střílelo a zažil jsem
zde jeden obrovský šok. Celý
den strávit v prostředí, které se
z nádherného najednou promění v příšerné, protože přijely tanky, nebylo nic pěkného. Vývoj
pokračoval, až jsme zjistili, že
se jedná o holý fakt a že vojska
tady budou asi na věky věků.
Tehdy se dokonce začalo říkat,
že jednotka dočasnosti je jeden
furt. Najednou se objevil Palach
jako zjevení, a vzpomínám si,
že manželka měla tehdy strach,
protože i já jsem dost intenzivně
tuto dobu prožíval. Nesnáším nespravedlnost a těžce jsem nesl,
že bych měl žít jako nesvobodný
člověk, ačkoliv jsem samozřejmě o žádném podobném činu
neuvažoval.“
Vladimír Voráč byl na konci

Palacha. Autobus byl zaplněný
do posledního místa vesměs
mladými pracovníky podniku.
„Představte si Staroměstské náměstí zcela zaplněné lidmi. Byli
od Celetné ulice až k chrámu
svatého Mikuláše a průvod šel
přes dnešní Palachovo náměstí,
tehdy náměstí Krasnoarmějců.
Vzpomínám si, že lidé zpívali
hymnu, ale z důvodu velkého
dojetí toho nebyli schopní. Každý
měl sevřený krk. Já jsem stál čelem k pomníku Jana Husa, a tak
jsem nejenom slyšel, ale i viděl,
jak kluci rozezněli zvony v Týnském chrámu. Bylo dobře vidět,
jak těžké zvony rozhoupávají.
Když dozněly, nastalo úplné ticho. Přidali jsme se potom k průvodu ve snaze být u toho, ale
už jsme se nevešli. Pokud by se
lidé, kteří přišli na náměstí, chtěli
dostat před ﬁlozoﬁckou fakultu,
nemohli by mít všichni šanci. Byť
je to už padesát let, všechno tam
bylo tak emotivní, že se to nedá
zapomenout.“
Svoje zážitky z pohřbu Jana
Palacha publikoval Vladimír
Voráč v podnikovém časopisu pod názvem Poslední Jan?
V textu, proloženém svojí básní,
se mimo jiné zmiňuje, že věří,
že doprovodili posledního Jana,
který se odhodlal k tomuto
činu. Článek autor napsal tak,
že i dnes z něj mrazí, ale v této
své větě se bohužel mýlil.
David Myslikovjan
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Studentka si z měsíční stáže v ruském
Ivanovu přivezla spoustu zážitků
SEDLČANY Dvaadvacetiletá Michaela Poslušná ze Sedlčan je ve třetím ročníku
bakalářského studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde studuje
ruštinu. Již delší dobu uvažovala o studijní
cestě do Ruska a svoje přání si splnila.
Jak dlouho jste v Rusku byla a která
místa jste navštívila?
Necelý měsíc a bydlela jsem ve městě
Ivanovo, které leží asi tři sta padesát kilometrů na východ od Moskvy, takže je ještě
pořád v evropské části Ruska. Ivanovo má
půl milionu obyvatel a je klasickým ruským městem.
Co jste stihla za měsíc svého pobytu v Rusku?
Do školy jsme chodili od pondělí
do pátku, ale až od tři čtvrtě na deset
do třinácté hodiny. Moc školy tam tedy
nebylo. Po škole pro nás místní připravovali program. Prováděli nás po městě,
mohli jsme navštěvovat muzea a chodili
na různé akce. Ivanovo je jedním z měst
Zlatého kruhu Ruska a patří tedy k nejvýznamnějším částem země, v nichž se
nacházejí nejstarší a nejvýznamnější dochované památky. Vždy v sobotu jsme
někam vyrazili. Jezdili jsme buď ve třech,
nebo s ještě dalšími dvěma studentkami z Německa. Navštěvovali jsme okolní
města, patřící do Zlatého kruhu Ruska –
Pljos, Suzdal, Vladimir, Kostroma a Rostov
Velikij. V Kostromě žili Romanovci, což
byla ruská panovnická dynastie. V době,
kdy jsme chtěli muzeum Romanovců navštívit, už bylo zavřené, ale přesto byla
průvodkyně moc ochotná a pustila nás
dovnitř. Když jsme jí řekli, že jsme z České
republiky, odpověděla, že si muzeum můžeme prohlédnout. Český student, který
byl v Rusku s námi, je hodně zcestovalý,
a po prohlídce nám říkal, že když Rusové
slyší, že člověk je zdaleka a chce si něco
prohlédnout, snaží se mu to umožnit.
Podle jeho slov jsou rádi, že tam lidé váží
cestu i z velkých dálek. Vstřícnost ruské
průvodkyně na mě udělala velký dojem.
Do Moskvy jste se nechtěla vypravit?
V Moskvě jsem byla poslední tři dny
našeho výletu. Vybrali jsme si tam jeden z levnějších spíše hostelů, než hotelů, takže jsme měli docela obavy, jak
to tam bude vypadat. Všechno ale bylo
v pohodě, dalo by se říci luxus. Byli
jsme na Rudém náměstí, v obchodním
domě Gum jsme si dali kávu a palačinky
s marmeládou ze smrkových šišek. Byly
vynikající. Lenina jsem neviděla, protože
tam byla dlouhá fronta lidí, ale navštívila
jsem Chrám Vasila Blaženého, byli jsme
v Treťjakovské galerii, a třetí den, kdy
jsme večer odlétali do Prahy, konečně
po dvou propršených dnech vysvitlo
sluníčko, a mně bylo líto nevypravit se
ještě jednou do města a udělat hezké fotky. Ostatní neměli ještě zabaleno, a proto

jsem vyrazila sama. Objevila jsem krásný
park a vyhlídku na Kreml nedaleko Rudého náměstí a také jsem se metrem dojela podíval na Lomonosovu univerzitu.
Nakolik obohatil pobyt v Rusku
vaše studium ruštiny?
Byl pro nás připraven kurz v rámci
úrovně mírně pokročilých studentů. Protože už jsme ale s kamarádkou na docela
vysokém stupni znalosti ruštiny, požádaly
jsme, zda bychom mohly chodit na normální přednášky s ostatními studenty.
Udělali nám program a chodily jsme s druhým ročníkem magistrantů, kteří tam přijeli studovat ruštinu z ciziny. Přednášky pro
nás sice byly těžší, ale zajímavé a hodně
nám to dalo.
Kde jste byla v Ivanovu ubytovaná?
Ubytovaní jsme byli na koleji. Jsou tam
koleje různých kvalit a nás dali na tu nejlepší. Zajímavé pro nás bylo, že v každém

Michaela Poslušná

patře sídlila paní, které jsme říkali bábuška. Ta celé patro hlídala, aby tam byl pořádek. Bábuška nám každé ráno dala papírek a my jsme museli třeba napsat, kdy
se půjdeme sprchovat. Co se týká stravy,
měli tam hodně salátů a hlavně malé porce. Chodili jsme si proto ještě nakupovat.
Pochutnali jsme si ale na všem.
Nebáli se o vás rodiče, když jste se
pustila sama tak daleko do světa?
Rodiče se báli a já jsem se snažila každý den dát o sobě vědět, že je
všechno v pořádku, a také jsem jim
vyprávěla, co jsem právě zažila.
David Myslikovjan
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Rodiče mají možnost se vzdělávat
ve vzdělávání svých dětí
SEDLČANY Petrklíč je sedlčanské rodinné centrum,
které svou historii začalo
psát v roce 2000. Jeho jméno je dobře známo, má vybavenou hernu pro děti,
pořádá různé kurzy a další akce. V rámci volnočasového centra Hnízdo, které zde vzniklo v roce 2013,
si mohou kroužky najít
děti i dospělí. Záslužnou
činností je nejen hlídání
dětí, ale také pomoc rodičům při problémech se zaměstnáním či pracovními
návyky.
Naproti tomu MAP regionu Sedlčansko je termínem celkem neznámým.
Jde o Místní akční plán
vzdělávání prováděný
obecně prospěšnou společností MAS Sedlčansko.
Zaměřuje se na rozvoj
kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí do patnácti let v oblasti povinné i zájmové. MAP pracuje jak
s mateřskými a základními školami v regionu, tak
s rodiči.
Co mají společného?
Nejen že jde o iniciativy,
které myslí na děti a chtějí jim zkvalitnit život, obě
dělají něco i pro rodiče.
A dokonce v podstatě společně. Petrklíč totiž na své
půdě umožňuje MAP
uskutečnění svých akcí.
Konkrétně se třetí setkání MAP s rodiči (na téma
škola a vzdělávání) konalo
v rodinném centru v pondělí 14. ledna v podvečer.
Eva Zirhutová, učitelka,
didaktička a odborná garantka projektu, si připravila program, ve kterém
se dotkla tří oblastí. Ta
poslední, domácí příprava na školu, byla trochu
upozaděna ve prospěch
prvních dvou. První oblast se týkala otázek, kudy
se ubírat, aby naše školství vzkvétalo. Okénko
do zahraničí ukázalo, že
to nebude jednoduchý či
rychlý proces. Asi nejzábavnější část, druhá, probíhala na koberci. Rodiče

si prakticky vyzkoušeli aktivity na podporu schopnosti uvažovat a myslet
u předškolních a mladších
školních dětí. Hlavní roli

tehdejšího centra,“ vzpomíná Diana Pinkasová.
Poté se dvěma kamarádkami založily loutkové divadlo Našlose, které

trum Hnízdo. Přes prázdniny zrenovovaly dolejší
prostory a v září už začaly
fungovat její kurzy Matlámo Patlámo, což je vlast-

Nejzajímavější částí sezení byla praktická ukázka her pro předškolní děti.

hrály hrací kostky, záclonové kroužky, lékařské
špachtle a další pomůcky. Účastníci si dokonce
domů odnesli jak popis
her, tak základní balíček
potřeb pro hraní.
Dalším společným jmenovatelem MAP je osoba
Diany Pinkasové. Ta se
od roku 1994, kdy se přivdala na Sedlčansko, snaží na různých úrovních
pracovat na zkvalitnění
občanské společnosti.
„Po mé několikaleté zkušenosti žití mimo hranice
Česka jsem došla k tomu,
že toto je pro mne jedna
z nejdůležitějších věcí v životě. Aby se u nás začaly
věci hýbat a lidé nenechali
sebou tak vláčet. Poté, co
jsem se ocitla v tomto kraji, narodily se mi postupně
tři děti a přes ně jsem se
seznámila s řadou zajímavých lidí. V právě založeném mateřském centru
Petrklíč jsem začala učit
výtvarné kroužky. Jsem vystudovaná textilní výtvarnice. Zařídila jsem interiéry

působí dodnes: „Tehdy,
možná kolem roku dva tisíce, jsme pracovaly s dětmi
na celém procesu přípravy
divadelního představení.
Od návrhu, výroby kulis
a kostýmů, až po nácvik
a provedení divadelních
představení. V té době jsem
začala pracovat v základní
škole Propojení jako učitelka angličtiny a výtvarky.
Bohužel jsem nemohla dál
vykonávat profesi návrháře látek, neměla jsem s dětmi čas jezdit na časté konzultace. Navíc se v té době
začal textilní průmysl v Čechách hroutit,“ doplňuje.
V roce 2011 dostala nabídku učit na výtvarném
oboru sedlčanské ZUŠ,
kde učí dodnes. Mezitím
se divadlo Našlose přeměnilo na divadlo dospělých,
kteří hrají pro děti a tak jí
přibyl volný prostor. V té
době se seznámila s Ludmilou Hegerovou, do loňského roku předsedkyní spolku Petrklíč. S tou
dostaly nápad založit při
Petrklíči volnočasové cen-

ně výtvarná výchova pro
předškoláky, Páni kluci,
kde hraje hlavní roli práce
se dřevem, Malé velké holky, tedy šití, a kurz Studijní kresby. Další kurzy pak
rozjížděly postupně.
„Moje práce je založená
na rozvoji dětské kreativity bez návodů, šablon.
Rozvíjím dětskou tvořivost samozřejmě přes výtvarné techniky, ale také
přes hru s materiály, které si s dětmi nalezneme,
přineseme, získáme. Můj
záměr je nedávat dětem
návody, ale naopak nacházet si vlastní cestu, jak
vyjádřit svoji představu.
Pro nás s dětmi není úplně důležitý výsledek práce, ale proces. Proto, když
jsem byla oslovena paní
Evou Zirhutovou a Radkou Veselou ke spolupráci s MAP, souhlasila jsem.
V té době, po šesti, sedmi
letech, jsem opět potřebovala změnu a odcházela
jsem z Hnízda, kde jsem
některé kurzy předala, některé zanikly,“ vysvětluje

své spojení s projektem.
V něm má na starosti tři
oblasti. Tou první je dílenský výrobek, kde pracuje
s dětmi ZŠ druhého stupně a jejich učiteli na zkvalitňování předmětu dílny.
„Vyhlásíme dvakrát ročně
přehlídku na určitý výrobek. Vloni jsme vyráběli
šperk. Na konci uplynulého roku jsme pak vyráběli
svícny v době adventu. Já
mám na starosti výtvarnou
složku, kolegové řemeslnou stránku. Často spolupracuji s kolegou v týmové
výuce, která se nám asi nejvíce osvědčila. Po každém
kole vyhodnotíme práci
dětí. Snažíme se o tvorbu
řemeslně a výtvarně kvalitních výrobků,“ vysvětluje
Diana Pinkasová.
V uplynulém roce věnovala nejvíce času druhé oblasti, lektorování
v mateřských školách:
„Snažila jsem se představit učitelkám a dětem,
jak zařadit techniku šití
do běžných činností v mateřských školkách. Cílem
projektu MAP II je právě
rozvoj tvořivosti a řemeslných technik.“ Třetí oblastí
je setkávání rodičů, které
má na starosti po stránce
organizace a výtvarných
dílen. Ty vede jednou
za dva měsíce.
„Projekt propaguje přesně mé představy, jak by
měla vypadat výuka výtvarky na všech stupních
školy. Navíc se snaží o propojování s dalšími obory,
což jsem dělala vždycky.
Často děti motivuji přes
literaturu, divadelní představení, poznáváme různé
přírodní jevy a tak dále. Je
toho mnoho,“ uzavírá svou
motivaci Diana Pinkasová.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Přemoci večerní ledničkový syndrom, bývá
oříšek, říká nutriční terapeutka Kateřina Králová
SEDLČANY Od podzimu 2017

lze v sedlčanském Petrklíči
využít služeb nutriční terapeutky Kateřiny Králové, která
také dohlíží na výživový stav
seniorů Domova Sedlčany.
Poradna v Petrklíči je určená
pro veřejnost a osmadvacetiletá nutriční terapeutka v ní
nabízí nejen měření složení
těla a sestavení individuálního jídelního plánu, ale také
redukční programy.
Poradnu v Petrklíči vedete přes dva roky. S jakými klienty jste se setkávala? Co je trápilo a jaké byly
příčiny jejich návštěvy?
Někteří chtěli jen sestavit jídelníček, ale většina měla spíš zájem o tříměsíční redukční kurz.
Na pravidelných konzultacích jsem postupně upravovala jejich dosavadní
stravovací zvyklosti.
Překvapil vás za tu
dobu nějaký případ?
Většinou mě dost zaskočí,

Setkala jste se také
s dětskými klienty? Kde
vidíte příčiny dětské obezity a nesprávných stravovacích návyků?
Pořádali jsme v Petrklíči
besedu o výživě dětí, ale
konkrétní obézní dítě jsem
v poradně zatím neřešila.
Mnohdy bývá problém, že
jeden z rodičů se snaží, aby
dítě jedlo pestrou a vyváženou stravu a další členové
rodiny se snaží dítěti naopak
dopřávat zbytečně kalorické
potraviny. Navíc úprava jídelníčku dítěte sama o sobě
nestačí, je nezbytné také zařadit do režimu dne pravidelnou pohybovou aktivitu.
Jak se klientům dařilo
dodržovat zásady, které
jste nastavila?
Jak komu. Jedné paní se
podařilo zredukovat 13 kg,
z toho 10,3 kg tělesného
tuku. Úbytek v centimetrech
v oblasti břicha byl skutečně na první pohled zřetelný.

NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Kateřina Králová
www.poradenstvi-kralova.cz
+420 728 556 498
co všechno se klienti na internetu dočtou a mnohdy
tomu skutečně věří, ačkoliv
to není absolutně vědecky
podložené.

Někteří zhubnou podstatně
méně, ale vždy je důležité,
aby se redukoval tělesný tuk,
nikoliv svalová hmota.
Bylo na menším městě,

kde je například omezenější nabídka zdravých
potravin a možností zdravého stravování v restauracích, ale i sportovního
vyžití, obtížné sestavit klientům zdravý jídelníček?
Nebylo. Vycházím z běžně dostupných potravin.
Od většiny surovin, které
doporučuji, mám v Petrklíči obal a mám přehled, kde
lze konkrétní potraviny zakoupit. Co se týče pohybové
aktivity, doporučuji rychlou
chůzi. Mnoho klientů si přes
aplikaci v mobilu hlídá, kolik kroků za den ušlo, což je
chvályhodné.
Stále platí, že hubnutí je výsadou žen? Nebo
do poraden nutričních
terapeutů míří i muži? Dá
se obecně říci, kdo se nejčastěji stává vaším klientem – věk, pohlaví, sedavé
zaměstnání?
U žen bývá výhodou, že
když nutričního terapeuta
vyhledají, tak vědí, co chtějí. Jsou motivované, jsou
rozhodnuté, že chtějí zhubnout a jsou ochotné spolupracovat. Odpadá nám práce s motivováním klienta,
aby se vůbec chtěl pokusit
změnit své stravovací návyky. Já osobní zkušenost
s muži, kteří by chtěli redukovat váhu, moc nemám,
oni se obvykle spíš jen zajímají, jak nabrat svalovou
hmotu. Nicméně aby klient
zhubl, a především, aby si
váhové úbytky udržel, je

potřeba jít na to i trochu
psychologicky. Ono není
žádné tajemství, že aby
člověk redukoval, tak je
zapotřebí, aby jeho energetický příjem byl nižší, než je
jeho výdej. Ale jak přemoci

Kateřina Králová

takzvaný večerní ledničkový syndrom, to je teprve
oříšek a během konzultací
se společně s klientem snažíme na tom zapracovat.
V Petrklíči jste dělala
také přednášky na téma
zdravého životního stylu.
Plánujete další?
Určitě ano. Mám vysokoškolské vzdělání z oboru
nutriční terapeut, které si
nyní ještě prohlubuji na 1.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v rámci oboru
nutriční specialista, takže
se vždy ráda podělím o informace, které jsem získala
na fakultě.
Obecně, kde vidíte nejzásadnější chyby, které
lidé dnes, co se týče stravování, dělají?
Mnoho lidí stále nesnídá. Jejich první jídlo je

mnohdy až oběd a pak
odpoledne a večer sní
vše, na co v ledničce narazí. Lidé konzumují stravu
ve spěchu a nepravidelně.
Jejich jídelníček obvykle
není vůbec pestrý. Přitom
čím větší rozmanitost, tím
je méně pravděpodobné,
že se projeví nedostatek
či nadbytek některé živiny
potřebné pro organismus
člověka. Lidé jsou stále pohodlnější a tělo nemá šanci
všechnu tu přijatou energii
ze stravy spálit a ukládá si
ji do tukových zásob a důsledkem toho populace
tloustne. Pokud chcete jíst
zdravě a vyváženě, je dobré si plánovat, co druhý den
budete jíst a v ideálním případě si stravu na celý den
také připravit do krabiček.
Lze říci, že po Vánocích
přichází do vaší poradny
více lidí? Je začátek roku
vhodnou dobou ke změně
životního stylu?
Vzhledem k tomu, že
lidé kupovali svým blízkým
dárkové poukazy k Vánocům, tak se nyní diář rychleji zaplňuje, což mě samozřejmě těší. Někteří klienti
mě vyhledají, neboť se blíží
plesová sezóna a chtějí, aby
jim to více slušelo v šatech,
jiní na základě doporučení
od svého lékaře. Řekla bych,
že mnoho lidí se pro změnu
stravovacích návyků rozhoduje spíše až před létem, aby
jim to slušelo do plavek.
Jana Špačková

Prčičtí hasiči dopomohli k vytvoření světového rekordu
SEDLEC-PRČICE V sále hos-

pody U Škrpálu v Prčici se
v neděli 20. ledna uskutečnila výroční valná hromada hasičského okrsku
Sedlec-Prčice.
Zprávu o činnosti přednesl starosta okrsku Josef
Zavadil. Připomněl úspěchy
jednotlivých dobrovolných
hasičských sborů při rozvoji
klubového života. Ocenil jejich významný podíl na společenském a kulturním životě města, vesnic a osad.
Součástí jednání delegátů bylo i předání věcného

daru držiteli titulu Zasloužilý hasič Jaroslavu Vodrážkovi. Dárkový poukaz

převzaly Barbora Hulanová,
Klára Hulínská a Lucie Pomahačová (SDH Kvasejovi-

ce). Pamětní list a pamětní
medaile u příležitosti 100.
výročí samostatného Čes-

koslovenska převzal SDH
Sedlec, SDH Prčice, SDH
Nové Dvory, SDH Chotětice
a město Sedlec-Prčice.
Zajímavostí je, že hasiči
z Prčice také dopomohli k vytvoření světového
rekordu. Stali se součástí Hasičské fontány 2018.
Byli mezi 1 055 hasiči z 207
hasičských družstev, kteří za pomoci motorových
čerpadel, požárních hadic
a proudnic udělali největší ručně ovládanou hasičskou fontánu na světě.
František Vávra
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Výstava v muzeu přibližuje pestrost motýlího světa
SEDLČANY Městské muzeum

v Sedlčanech ve spolupráci
s Ochranou fauny ČR Hrachov v úterý 15. ledna uspořádalo vernisáž výstavy pod
názvem Pestrý svět našich
motýlů. Expozice, kterou si
návštěvníci muzea mohou
prohlížet do 1. března, je
doplněna sbírkovým materiálem z muzeí, literaturou
a činností Ochrany fauny
ČR při péči o motýlí rezervace a provozování motýlária
ve Voticích. O představení
výstavy jsme požádali ředitele a zakladatele Ochrany
fauny Hrachov Pavla Křížka.
Proč jste se rozhodli
v sedlčanském muzeu
představit svět našich
motýlů?
Výstava je pořádána při
příležitosti třetího výročí
otevření motýlária ve Voticích. A protože je ke zhlédnutí výhradně v jeho otvírací době, tedy v letních
měsících, chtěli jsme, aby
si ji zájemci mohli prohlédnout i na dalších místech.
V Sedlčanech vystavujete fotograﬁe mnoha druhů motýlů. Kolik je jich
u nás celkem?
V České republice žije tři
a půl tisíce druhů motýlů.
Jedná se o velice zajímavou
skupinu a hlavně o skupinu
mizející. Valem mizí z naší
krajiny spousta druhů z důvodu hospodaření a zemědělské politiky státu. Mizí

i proto, že si lidé koncipují
svoje trávníky na anglické
zahrady a nedávají prostor
životu na těchto zahradách.
Můžete přiblížit, jak
vaše motýlárium vypadá
a funguje?
Podařilo se nám ve Voticích pronajmout staré skleníky, které mají plochu 1 100
m2. V těchto obrovských
sklenících jsme vymodelovali českou krajinu. Máme
tam fragment naší zahrádky,
fragment anglického trávníku bez života, mokřadní
louku, jezírko a květnatou
louku. Z lomu ve Skoupém
jsme dovezli vápencovou
hlínu s kamením a v motýláriu máme i step. Nechybí
živné rostliny a druhy motýlů, kteří k tomu patří.
Jakého věku se motýli dožívají a čím se u vás
živí?
Živí se pylem právě z živných rostlin. Motýli se dožívají různého věku. Jsou
druhy, které přezimují a jiné
mají za čtrnáct dní po smrti. Jsou také motýli, kteří
od nás táhnou přes Alpy
do Středomoří.
Kdy budete v letošním
roce otevírat vaši záchrannou stanici pro zvířata
v Hrachově?
Otevřeno máme až
od dubna, ale stanice funguje dvacet čtyři hodin denně
po celý rok. Vloni stanicí
prošlo jedenáct set zvířat

a navštívilo nás dvacet šest
tisíc lidí.
Pavel Křížek se na vernisáži svěřil, že myšlence vzniku motýlária předcházelo

vil sám sebe na vernisáži
Ondřej Sedláček a dodal:
„Hmyz, který je na výstavě
prezentován motýly, je fascinující. V sedlčanském mu-

Ondřej Sedláček (zleva), Pavel Křížek a ředitel muzea David Hroch

vyprávění jeho kamaráda
Ondřeje Sedláčka, který byl
na zahájení výstavy rovněž
přítomen, o tom, jak je svět
motýlů fascinující. Proto si
Pavel Křížek řekl, že v dříve
rozbitých sklenících by bylo
vhodné udělat motýlárium
a lidem ukázat zvláštnost
motýlů a přiblížit, proč mizí
z naší krajiny a proč jsou
tak ohrožení. „Já jsem ornitolog, jsem v radě botanické
zahrady a právě teď jsem se
vrátil z jednání odborné skupiny pro entomologii z Ministerstva životního prostředí,
takže působím v různých
komisích od ,kytičkářů‘ až
po ornitology,“ předsta-

zeu se nyní můžete seznámit
s hlavními skupinami motýlů, které u nás žijí. Co nás
na nich fascinuje nejvíce, je
jejich život, ekologie a jejich
vazba na životní prostředí. Naším cílem je nejenom
ochrana motýlů v krajině,
ale i ochrana krajiny jako
takové. Motýli jsou k tomu
nádherným nástrojem. Jednak se lidem líbí a za druhé
jsou velmi citliví na změny,
které v krajině pozorujeme,
nebo alespoň tušíme, že nastávají. Sedlčansko je v tomto směru v porovnání s jinými oblastmi České republiky
ještě dobře. Žijeme v krajině,
která je velmi členitá a v dru-

hé polovině dvacátého století
také prošla razantními změnami, a stále prochází. Kolektivizace a intenziﬁkace
zemědělství měly za úkol to
celé změnit, ale Sedlčansko
to právě díky své členitosti
nedopustilo. Buďme rádi, že
některé druhy motýlů, které
vidíte v muzeu na fotograﬁích, na Sedlčansku přežívají v podstatě jako poslední v celé České republice.
V loňském roce vyšel nový
červený seznam ohrožených
druhů bezobratlých živočichů u nás a ze sto padesáti
dvou druhů denních motýlů
je v seznamu zahrnuto sto
šest z nich.“ Ondřej Sedláček dále uvedl, že snímky,
vystavené v muzeu, pořídil
jeden z nejlepších českých
fotografů motýlů Marek
Vojtíšek a expozici doplnil několika snímky Marek
Zlatník. Oba jsou vynikajícími znalci biologie motýlů,
za rok za nimi najezdí tisíce
kilometrů a nafotí tisíce jedinečných záběrů. Jejich
pořízení není vůbec jednoduché a vyžadují spoustu
trpělivosti.
Na vernisáž naváže přednáška Pavla Křížka a Ondřeje Sedláčka, která se bude
v městském muzeu konat
ve čtvrtek 24. ledna při příležitosti dvaceti let od založení Ochrany fauny ČR a záchranné stanice.
David Myslikovjan

V márnici zůstal zachován kamenný rituální stůl
DRÁŽKOV Židovský hřbi-

tov, který se nachází
za křižovatkou u dvora Radobyl, byl založen v roce
1680. Dochovaly se zde
přibližně tři stovky náhrobních kamenů.
Rustikální náhrobky
jsou bohatě symbolicky
zdobené. Na některých
se podepsal zub času,
jsou pokryté mechem
a vytesané písmo nelze
přečíst. Většina nápisů
na náhrobcích je pouze
v hebrejštině, až ve dvacátém století se začaly
objevovat u méně ortodoxních rodin epitafy
v němčině, zřídka i v češtině. Hřbitov je chráněn

jako kulturní památka
ČR. Po rekonstrukci kamenných zdí je udržován
v dobrém stavu a kovaná
brána na východní straně je uzamčena.
Pravděpodobným důvodem založení hřbitova
byla morová epidemie
z let 1679–1680, která způsobila velkou úmrtnost
židovského obyvatelstva
v Kamýku, tehdejším
Dražkově a okolních obcích. Souhlas s vybudováním hřbitova vydal
v roce 1680 majitel skrýšovského statku Václav
Milota Hrušovský z Hrušova a na Skrejšově. Pohřebiště bylo založeno

v dnešní jihozápadní
části hřbitova na ploše
60 m². Nejstarší tři ná-

hrobky pocházejí z roku
1680, další pak z 90. let
17. století. V nejstarší čás-

Nejstarší náhrobky na hřbitově pocházejí z roku 1680.

ti hřbitova se nacházela
studna. V roce 1791 byl
hřbitov rozšířen a provizorní oplocení nahrazeno
kamennou zdí. V polovině 19. století byla postavena synagoga v Drážkově a v roce 1850 přibyla
márnice a ohradní zeď
s bránou. V márnici zůstal zachován kamenný
stůl k rituálnímu omývání zemřelých – tahara.
Poslední obřady se zde
konaly v roce 1936 a 1941.
Pohřbíváni zde byli původně pouze židé z okolních
vsí, v 19. a 20. století pak
i ze vzdálenějších obcí
a měst, jako je třeba Milín.
David Štverák
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Domov svaté Zdislavy oslavil dvacáté narozeniny
slavnostní bohoslužbou a promítáním
Dokončení ze strany 1

zkušenosti a svůj čas. Pravidelně se zúčastňují pracovních brigád na běžné celoroční práce včetně opravy
budov. Další nutné ﬁnanční
prostředky na provoz získává zařízení z nejrůznějších
akcí na podporu Domova
svaté Zdislavy, z darů velkých i malých donátorů,
z různých dotací, od českobudějovického Biskupství
či strahovské opatství.

U zrodu stál
kostelník
Aktuálně se o děti starají
sestra Anna se sestrou Pavlínou. Nejsou ale prvními, kdo
se zde dětem věnuje. Před
dvaceti lety byl na počátku
celé iniciativy kostelník Jan
Pecka, dnešní místopředseda spolku. Ten přesvědčil
tehdy v Předbořicích sloužícího kněze Quirína Jána
Barníka o potřebnosti církevní školky a možnosti využít
k tomuto účelu starou právě
opravovanou budovu bývalé fary. Páter sehnal peníze,
Jan Pecka první řeholní sestry. „Na myšlenku založit školku v Předbořicích jsme přišli
společně s mojí ženou. Když
jsme se vzali, tak se nám postupně začaly rodit děti. A my
jsme, to spolčo takových
manželů, který byli v našom
věku, tak jsme si řekli, že by
bylo dobrý vybudovat nějakou křesťanskou školku, kde
by byly řeholní sestry. Protože jsem měl takovou vlastní
zkušenost z dětství, když
moje babička měla tři sestry,
které byly u školských sester,
a vždycky, když přijely na týden na dovolenou, tak my
jako malí kluci jsme za nima
strašně běhali a ony vždycky
něco vytáhly z hábitu, ňáký
cukroví, obrázek,“ vzpomíná
Jan Pecka.
Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Sestry, které by mohly vychovávat děti ve venkovské
školičce, nerostou zrovna
jako houby po dešti. První sestry Consilie, Faustina
a Kateřina během nelehkých
začátků přiložily pomocnou
ruku třeba i k obkládání.

V provinční představené
sestře Jiřině Káňové měly
velkou podporu. Když spolu
do Předbořic přijely, školka
byla nedodělaná, ještě částečně rozestavěná. Neměly
ani dveře, přecházely přes
nedodělané podlahy. Ale
vytrvaly a nelitují. „Zásluhou
těch problémů, personálních,
ﬁnančních, jsme zjistili, že se
koná Boží dílo. Protože nikdy nebyla jistota, že to bude
na furt,“ říká páter Barník.
Problémy byly s kuchařkami
i placením faktur.
„Já osobně jsem tam byla
sedm roků. Bylo tam krásný
prostředí, ale byly tam tvrdší
podmínky, než máme v Kroměříži. Ráno jsme musely
vyskočit, jít zatopit do sklepa.
Pak přišly děti, kterým jsme
se věnovaly. Když si na to
vzpomenu, bylo to takové
naplněné. Pobyt v Předbořicích mi pomohl hodně, ale
vzal mi určitý životní iluze.
Já ale vycházím z takový
rodiny, kdy jsme byli zvyklí
pracovat,“ vzpomíná dnešní
matka představená Kongregace Milosrdných sester sv.
Vincence de Paul v Kroměříži Pavla Martínková. Nejvíc
jí asi vadily myši ve sklepě…

jak by mělo vypadat. V které
té sféře činností by mělo být.
A opravdu velmi krátce na to
přišel telefonát od pana Jana
Pecky, že hledají sestry, které
by šly do školky právě v Předbořicích,“ vzpomíná matka
představená Edita Marta
Troppová. V Předbořicích
potkala podle svých slov
spoustu úžasných nadšených lidí. Líbil se jí i prostor.
Také sestry, které v předbořické školce zůstaly, se brzy
naučily v místní komunitě
fungovat. Finanční problémy
se řeší neustále, ale oheň se
vždycky daří včas uhasit.

celebrujícím, jak důležitá
je rodina. To slůvko, které má předbořický spolek
ve svém názvu. A zejména
děti: „Děti jsou požehnáním.
Je otázka, jestli dnes vnímáme tuto realitu stejným způsobem. Někdy se zamýšlím
nad tím, že dnes je trend to,
že nemáme peníze, nemáme zaměstnání, takže ani
nemáme možnost vstoupit
do manželství nebo mít děti,
protože na to nemáme. Ale
všichni máme na to, abychom si šli potom požádat
o důchod. Abychom byli
na stáří nějakým způsobem

Působí zde již
druhý řád
Kroměřížské sestry se
o Domov staraly deset let.
Pak je různé interní důvody
přiměly k odchodu. Vystřídala je kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté
Rodiny v Brně: „Krátce předtím jsme uvažovaly o tom,
že by sestry mohly jít ještě
na nějaké nové působiště,
ale nebyly jsme si úplně jisté,

První zakrojení do dortu patřilo rukou společnou strahovskému opatovi Janáčkovi (vlevo) a českobudějovickému biskupovi Kročilovi.

Během slavnostní bohoslužby při dvacátém výročí
školky, která se konala v sobotu 19. ledna odpoledne,
připomněl kromě jiného
sídelní biskup českobudějovické diecéze Vlastimil
Kročil, který byl hlavním

zabezpečeni.“ Je podle něj
pohodlné mít celý čas života pro sebe. Křesťané mají
v tomto smyslu pomáhat
druhým kvalitně prožít jejich pozemský život. Abychom se pak za svůj život
nemuseli stydět a zároveň

Absolventi zdejší církevní mateřské školy se vyfotili s jejím spoluzakladatelem páterem Barníkem (vzadu).

měli někoho, kdo se o nás
postará. „Proto jsou tak
důležité děti a tak důležitá
výchova.“ To, že školka nečerpá ﬁnanční prostředky
na mzdy z MŠMT, že se vydala vlastní cestou, nazval
biskup přírodním úkazem.

Bohoslužbu
vystřídala zábava
Po mši svaté a velké děkovací akci se kostelík svatých
Filipa a Jakuba v Předbořicích, naplněný k prasknutí,
proměnil v promítací sál.
Na plátně mohli přítomní
shlédnout asi tři čtvrtě hodinový ﬁlm Alžběty a Jana
Peckových o historii i současnosti jak zařízení pro
předškolní děti, tak spolku
Rodina. Velká většina přítomných našla na plátně
buď sebe, nebo své děti.
Po promítání se všichni přesunuli do zázemí spolku, kde
bylo připraveno pohoštění.
Biskup Vlastimil Kročil se
strahovským opatem Danielem Peterem Janáčkem,
který byl také po celou dobu
přítomný, společně nakrojili
třípatrový dort s čokoládovou dvacítkou na špici.
Dalšího krájení se ujala
předsedkyně spolku Rodina
Předbořice Anna Jarolímková. „Spolek je právní forma
pro hodně dobrých lidí a hodně fajn rodin, který pracujou
na jednom díle. Už při vzniku
jsme se zavázali podporovat
tuhletu krásnou školku, kterou jinde nepotkáte. K tomu
jsou další přidružený programy, který děláme buď pro to,
abychom se setkávali jako
rodiny i jako jednotlivci, nebo
aby se o té školce vědělo a aby
si také na sebe trošku vydělala,“ vysvětluje Anna Jarolímková. „Máme také na mysli,
aby křesťanství a křesťanská
výchova nezanikla v povědomí veřejnosti,“ doplňuje.
Oslava trvala asi do osmnácti hodin. „My jsme byly
moc spokojené, cítily jsme
Boží pomoc. Hosté zažili
velkou srdečnost a to, že se
lidé mají rádi,“ uvedly k ní
sestry Anna a Pavlína.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KONCERTY,
PLESY
 Křepenice
25. 1. Hokejový ples
hraje Relax; 20:00
 Libíň
26. 1. Hasičský ples
hraje Static; 20:00

vou – kult. dům
2. 2. Sportovní ples TJ
Krásná Hora
hraje Joy of Moonrise; 19:30
 Vrchotice – hospoda
Na Františku
2. 2. Hasičský ples
hraje Milénium Vodňany,
pořádá SDH Vrchotice; 20:00

beseda o dobrodružství
v nejvyšším pohoří Sibiře;
18:30

Draci – HC Hrádek; 18:30
HC Olbramovice – Slavoj
Obecnice; 20:25

 Sedlčany – kult. dům
29. 1. Posedlí Dakarem
beseda s projekcí za účasti
Martina Macíka a Jana
Brabce; 18:00

 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
2. 2. Elektromobilní
Rallye Česká Sibiř
účastníci provedou zastávku na náměstí, poté odjedou na Monínec; 12:45

DIVADLO
 Vrchotovy Janovice
26. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band; 20:00
 Prosenická Lhota – kulturní sál

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely

Berlusconi dorazí
do Sedlčan
Filmový klub ralými večírky,
SEDLČANY

uvede ve čtvrtek 24. ledna od 20 hodin italský
ﬁlm z loňského roku Oni
a Silvio režiséra Paola Sorrentina.
Italský režisér se vrací do českých kin s velkolepým provokativním
komediálním dramatem.
Herec Toni Servillo tentokrát ztvárňuje Silvia
Berlusconiho – notoricky známého miliardáře,
skandalistu, mediálního
magnáta a dlouholetého
předsedu italské vlády,
jenž se proslavil zejména svým excentrickým
způsobem života a zhý26. 1. Hasičský ples
hraje Tahimel; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
29. 1. Hradišťan & Jiří
Pavlica
koncert ojedinělého hudebního uskupení; 19:30
2. 2. Ples rugby
hraje Axiom
 Nalžovice – Hostinec
Tulach
1. 2. Hasičský ples
pořádá ČHJ Nalžovice

které
svět zná pod označením
bunga bunga. Film dává
nahlédnout do soukromí kontroverzní ústřední
postavy a nabízí pohled
na mrazivé a mnohdy
groteskní situace, ať už se
týkají podplácení soudců, nákupu nejlepších
fotbalistů nebo svádění
mladičkých modelek.
Zabývá se také tím, jací
lidé Berlusconiho a jemu
podobné obklopují a jak
funguje cynický mechanismus moci, založený
na absolutní ztrátě hodnot, ponižování, egoismu
a prospěchářství.
-red-

Doktorové
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
pojedenácté
výstava fotograﬁí klubu
FotoFlegmatici Sedlčany;
do 6. 2.
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující činnost
Ochrany fauny ČR; do 1. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Nedrahovice – Hospoda
U Kachny
1. 2. Hasičský ples SDH
Mezné
hraje Relax; 20:00
 Příčovy – hospoda
U Šimků
2. 2. Hasičský ples
 Krásná Hora nad Vlta-

www.sedlcansky-kraj.cz

 Sedlčany – muzeum
24. 1. 20 let Ochrany
fauny ČR a záchranné
stanice
průřez činností neziskové
organizace, výstav v Národním muzeu Praha, práce
s veřejností; 18:00
31. 1. Lukáš Synek: Co se
stalo v Altaji?

 Sedlčany – kult. dům
23. 1. Ředitelská lóže –
Arnošt Goldﬂam
tragikomický příběh o přátelství; 19:30
27. 1. Pyšná princezna
výpravná pohádka pro
nejmenší diváky; 15:00
5. 2. Frida Kahlo
divadelní představení

KINO
 Sedlčany
24. 1. Oni a Silvio
ﬁlmový klub; 20:00
25. 1. Ant-man a Wasp
dobrodružný akční ﬁlm;
20:00
26. 1. Po čem muži touží
česká komedie; 20:00

SPORT

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
23., 30. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
25. 1. Hrajeme deskovky
odpoledne pro všechny
věkové kategorie; 13:30
25. 1. Pohádková babička
čtení pohádek, navazuje
Zimní výtvarná dílna; 15:00
29. 1. Hry bez hranic
listování s účastí autora

 Sedlčany – hvězdárna
25. 1., 1. 2. Pozorovací
program
17:00–21:00

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. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Výročí upálení
Jana Palacha si
ve městě připomněli
jednotlivci
Čin studenta
Filozoﬁcké fakulty University Karlovy Jana Palacha,
který zemřel 19. ledna roku
1969, tři dny poté, co se
v horní části Václavského
náměstí v Praze u muzea
polil hořlavinou a zapálil
na protest proti nastupující normalizaci po okupaci
Československa vojsky
Varšavské smlouvy, si
v Sedlčanech připomnělo
pouze pár občanů.
Ve středu města u kašny
zapálili v sobotu 19. ledna
několik svíček a oživili

SEDLČANY

 Sedlčany – zimní stadion
23. 1. Pohárový zápas
Medvědi Sedlčany – HC
Miličín; 18:30
Rumola–Draci; 20:25
25. 1. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Huroni
Vršovice; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Votice; 20:25
26. 1. Pohárový zápas
Žabáci Solopysky – HC
Olbramovice; 10:00
Stará garda Štětkovice –
DSK Daleké Dušníky; 12:00
Čerti Křepenice – Bubák
Chlum; 17:00
Genemusic – AHC Nový
Knín; 19:00
27. 1., 1., 3. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
27. 1. Pohárový zápas
Rybníkáři – Ševci Nový
Knín; 16:30
Domino – Medvědi Sedlčany; 18:25
HC Miličín – Tučňáci Kosova Hora; 20:20
28. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
Novit Neveklov; 18:30
HC Kňovice – Rumola; 20:25
30. 1. Pohárový zápas

Michala Kašpárka; 20:30

věty, vyřčené Janem Palachem na nemocničním lůžku, kdy prohlásil, že chtěl
vyjádřit nesouhlas s tím,
co se v republice děje a že
také chce vzbudit lidi z letargie, do které se po srpnu
roku 1968 opět dostávali.
Na kašně se ve večerních hodinách v sobotu
19. ledna objevily svíčky
s novinami, připomínající
Pochodeň číslo jedna, které sem přinesli jednotlivci,
zastavující se u improvizovaného pietního místa.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

DVeře K se opět
otevřely regionálním
spisovatelkám
při neformálním povídání
s regionálními autorkami v městské knihovně
nesplnilo sice očekávání

Hanka Zemanová, autorka knih
o zdravé výživě

mládežnického publika,
které si přišlo pohovořit
hlavně s úspěšnou mladou spisovatelkou sci-fi
Michaelou Burdovou. Ta
nakonec kvůli zdravotní
indispozici nedorazila,
ale ředitelka Blanka Tauberová přítomným obdivovatelům jejího díla slíbila, že pro ně zorganizuje
náhradní akci a umožní
jim, aby mohli s Míšou
taje spisovatelského řemesla někdy v budoucnu
probrat.
Další dvě pozvané
ženy spisovatelky, Hana
Zemanová a Markéta Vítková, už mají ve svém
oboru značné renomé.
Hanka Zemanová vydala
několik úspěšných publikací o zdravé výživě
včetně nápaditých receptů, Markéta Vítková se zaměřuje na literaturu pro
děti a svoji tvorbu doprovází vlastními kouzelnými
ilustracemi, na nichž se
nezřídka podílejí už i její
výtvarně nadaní synové.
Obě autorky vychovávají děti školou povinné, a tak je jen škoda, že
příležitost k setkání nevyužily vrstevnice obou
a u to re k a n e p ř i š l y s i
popovídat o tom, jak co

nejlépe dětem dopřát tu
nejlepší stravu pro tělo
i pro duši. Hanka totiž přistupuje ke zdravé výživě
rozumně a pragmaticky,
takže by vzájemná výměna zkušeností s ostatními maminkami nebyla
na škodu, Markéta se zase
ve své tvorbě pro děti zaměřuje na to, jak aktivizovat dětskou fantazii a dál
ji rozvíjet po přečtení pohádkových textů třeba při
domácím výtvarničení.
Během rozhovoru vyšlo najevo, že ani jedna
z autorek si při rozhodování o svém budoucím
povolání neplánovala,
že se vydá na spisovatelskou dráhu. Obě vystudovaly pedagogickou fakultu, i když každá s trochu
jiným úmyslem. Hanka
Zemanová to s učitelstvím myslela celkem vážně, ale nakonec ji řízení
osudu i rodinná situace
přivedly k práci v naprosto odlišné oblasti. Markéta odjakživa kromě psaní
také ráda kreslila, a tak
se domnívala, že studium výtvarného oboru
na vysoké škole bude tou
správnou volbou. Škola
ji trochu zklamala, ale
na malování přesto nezanevřela a dnes je tvorba
knížek pro děti její nejmilejší činností.
Hanka sice pochází
z Prahy, ale rodinné kořeny má na Sedlčansku díky
svému tatínkovi, oříkovskému rodáku a básníkovi
Josefu Peterkovi, který se
při psaní své poezie často
inspiroval rodným krajem. Navíc se s rodinou
natrvalo usadila na venkově blízko Sedlčan. Markétu Vítkovou sem zavál
osud a prý si nestěžuje.
Kromě svého muže si zamilovala i zdejší krajinu,
a ačkoliv pochází z Hradce Králové, jednoho z nejvýstavnějších měst u nás,
se životem v Sedlčanech
je spokojená.
Jindra Votrubová
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Poselství jednorožců Michaely
Burdové se prodalo dvacet tisíc
výtisků. Teď je na trhu dotisk
Dokončení ze strany 1
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celá trilogie byla nominovaná na Zlatou knihu 2010
a vychází také v zahraničí
– na Slovensku a v Srbsku.
Dodnes se Poselství jednorožců prodalo neuvěřitelných dvacet tisíc výtisků,
z čehož jsem nadšená.
Bylo třeba v dotisku
něco upravit, změnit?
Ne, série zůstala tak, jak
je. Jedná se vlastně o další
vydání.
Jak velký náklad se
dotiskuje? Jaký očekáváte zájem?
Zatím tisíc dvě stě kusů,
uvidíme, jaký bude zájem
a zda se bude dál dotiskovat.
Doufám, že se objeví zase
noví dětští čtenáři, všichni
moji původní čtenáři, kteří na Poselství jednorožců
vyrůstali, jsou dnes dospělí. Přesto mé knížky pořád
čtou, z čehož mám obrovskou radost.
Jak si, co se týče zájmu
čtenářů, vede vaše zatím
nejnovější kniha, Dcera
hvězd? Prý je k zakoupení
i v Sedlčanech?
Dcera hvězd si zatím
vede dobře, všechny recenze i ohlasy jsou kladné, což se mi zatím stalo
poprvé. Vždycky se našla
nějaká ta kritika, ale Dcera hvězd si zatím v tomto
ohledu vede nejlépe. Ano,
zakoupit se dá i v Sedlčanech, přímo v knihovně,
v Káva svět v Pasáži nebo
v čajovně. Samozřejmostí
je možnost objednat si ji
přímo u mě i s věnováním.
Dcera hvězd vyšla
v dubnu loňského roku.
Připravujete novou fantasy? Můžete prozradit
o čem bude?
Už pracuji na nové sérii, zatím jsem na začátku,
ale věřím, že by mohla
z kraje příštího roku vyjít.
Když budu mít štěstí, možná ještě letos před Vánoci.
Půjde o temnou fantasy
s nádechem vášně, v níž
budou mít důležitou roli
draci. Také průběžně pracuji na druhém dílu Dcery
hvězd a mám rozpraco-

vanou i dětskou fantasy.
Máte na kontě již pěknou řádku knih. Nedochází vám inspirace?
Abych řekla pravdu, tak
se zrovna vzpamatovávám
z delší tvůrčí krize a snažím
se znovu své psaní pořádně
rozjet. Takže inspirace a chuť
občas dojdou. Ale nápadů
mám zatím dost, mám vymyšlené ještě tři další série.
Každý autor se vyvíjí.
Pozorujete i na sobě, že
v psaní někam směřujete?
K čemu se přikláníte?
Určitě, myslím, že i já se
vyvíjím a je to znát. Láká mě
stále více temnější a drsnější
fantasy, oblíbila jsem si silné
hrdinky a také si myslím, že
jsou mé příběhy i zápletky

Letos jich mám domluvených několik. V březnu
a dubnu budou mé obrazy opět v Praze v Kavárně
kočičí na Karlíně, v květnu
v Sedlčanech v KDJS, výstava bude i v knihovně v Petrovicích a v září v knihovně
na Dobříši. Už se moc těším.
Objevila jsem na internetu váš projekt svatebních stromů. Můžete ho
představit? K čemu vlastně
svatební stromy slouží?
Svatební stromy tvořím
jen občas na objednávku
na svatby. Jedná se o malbu
stromů v různých tvarech,
například větve ve tvaru srdce a podobně, kam potom
svatebčané otisknou své otisky prstů. Dole pod stromem

Úspěšná spisovatelka Michaela Budová s knihou Dcera hvězd

hloubavější a propletenější.
Ráda čtenáře překvapuji. Zároveň se chci ale i vrátit k fantastice, jako bylo Poselství
jednorožců. Napsat po delší
době zase něco pro menší
děti. Chtěla bych zkusit psát
současně jak temnou, tak
i dětskou fantasy. Uvidíme,
jak mi to půjde.
Láká vás i jiný žánr než
dětská fantasy literatura?
Už dlouho chci napsat
thriller. Thrillery čtu opravdu
hodně, skoro víc než fantasy,
ohromně mě baví psychopati a sérioví vrazi, ráda bych
se do něčeho podobného
také pustila. Ale zatím ještě
nepřišel ten správný nápad.
Svoje knihy si i ilustrujete, také malujete. Chystáte v letošním roce nějaké
výstavy?

je napsané jméno nevěsty
a ženicha a datum svatby. Je
z toho moc hezká památka.
V čem jsou svatební
stromy od Michaely Burdové originální?
Svatební stromy začínají
být hodně oblíbené a dají se
zakoupit různě na internetu většinou vytištěné nebo
jinak graﬁcky upravené,
černobílé. Mé stromy jsou
originální v tom, že se jedná
o ruční malbu olejovými barvami na plátno. Každý strom
je tedy originál, každý je jedinečný a unikátní.
Odpusťte osobní otázku, ale svatební strom
pro sebe ještě malovat
nezačínáte?
Pro sebe zatím ne, ale
těším se na to.
Jana Špačková
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Tatran se střelecky
neprosadil
SK Uhelné sklady
Praha – TJ Tatran
Sedlčany 2:0
(1:0)
PRAHA V sobotu 19. led-

na sehrál Tatran v Praze
svůj druhý zimní přípravný zápas.
K utkání odcestoval
opět bez několika opor základní sestavy. Na umělé
trávě pražského Motorletu

se postavil soupeři, který
hraje Pražský přebor, a to
Uhelným skladům. Celé
utkání bylo herně velice
vyrovnané. Těsně před
koncem prvního dějství
otevřely skóre pěkným
„angličanem“ Uhelné sklady. Branka na 2:0 padla
po hodině hry. Tatran si
sice vytvářel více brankových příležitostí, ale tradičně je neproměňoval. Nyní
jej čeká soustředění v Suši-

ci a třetí přípravné utkání
proti domácímu mužstvu.
Sestava Tatranu: Glogar – P. Lípa, Hofman, D.
Čejda, M. Krůta, Hájek,
Senft, M. Dvořák, Soldát,
Haas, V. Lípa; o poločase
střídali Glogar – L. Dřevojan, Soldát – M. Sirotek,
Haas – J. Dvořák, v 60. minutě se na hřiště vrátili Soldát a Haas, když vystřídali
Senfta a D. Čejdu.
David Štverák

Tatran se vrátil na druhé
místo hokejové tabulky,
snadné to ale nebylo
HK Příbram 99 –
Tatran Sedlčany
2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
PŘÍBRAM V osmnáctém
kole krajské hokejové
soutěže skupiny Jih se
utkal dosud třetí Tatran
s druhým celkem tabulky
na ledě soupeře a v případě vítězství za tři body
mohl postoupit o stupeň
výš. Hostujícím hokejistům se to sice povedlo, jenomže v prostředí, které
bylo proti nim, to neměli
vůbec jednoduché.
Tatran vstoupil do zápasu aktivně, měl více ze
hry a v 10. minutě hry se
ujal vedení Martinem Náprstkem, kterému na střelu hezky nabíjel Jakub
Grin. Ve druhé polovině
úvodní části zápasu se hra
vyrovnala, a v době, kdy
hosté hráli v oslabení,
Příbram vyrovnala na 1:1.
V prostřední části hry se
začalo hrát systémem nahoru–dolů, k vidění bylo
hodně osobních soubojů
a zvlášť domácí hodně
přitvrdili. Jejich vedení
boje ale rozhodčí toleroval. Navíc došlo k situaci,
která na hokeji nebývá
k vidění a pár slov k ní
řekl trenér Tatranu Karel

Pospíšil: „Nelíbilo se mi,
že sousední střídačku domácích hokejistů obsadilo osm až deset fanoušků
Příbrami, kteří tam neměli
co dělat. Požádal jsem kapitána domácích, aby tuto
situaci řešil s rozhodčím,
potom jsem i příznivce
oslovil s tím, aby šli pryč,
dožadoval jsem se také
pořadatelské služby, ale ta
nebyla přítomna. Rozhodčí nakonec fanoušky vykázal, ti se odebrali alespoň
do průchodu do kabin
a odtamtud pokřikovali.“
Hokej se hrál hodně
tvrdý, na což doplatil Libor Bém, jemuž hráč soupeře otočil koleno a sedlčanský forvard musel
z utkání odstoupit. Ještě
předtím se ale blýskl několika pěknými akcemi.
Ve druhé třetině nejdříve
opět po přihrávce Grina
dal Náprstek na 1:2, soupeř vzápětí vyrovnal, ale
v době, kdy hrál přesilovku, unikl těsně před svým
zraněním Bém a opět překlopil vedení na stranu
Tatranu. Ve třetí třetině
se hrálo hodně do těla,
k vidění byl agresivní,
nepříliš pěkný boj, a jak
domácí fanoušci křičeli na rozhodčího, diváci

se domnívali, že padla
vyrovnávací branka, která ale nemohla platit,
protože už předtím byla
hra přerušena. Tatran
se v závěru mače dostal
do dalších dvou brejků,
neproměnil je, ale trenér
Pospíšil byl hlavně rád,
že z důvodu hodně ostré
hry se nikdo další z jeho
týmu nezranil. Ze Sedlčan
do Příbrami dorazilo kolem osmdesáti fanoušků
Tatranu a jednu dobu byli
na zimním stadionu hodně slyšet.
Po osmnácti kolech je
v čele tabulky Spartak Žebrák s pětačtyřiceti body,
o devět bodů zpět je druhý Tatran i třetí tým HK
Příbram 99. Na posledním osmém místě zůstal
s šestnácti body B tým
Velkých Popovic. V dalším kole soutěže se Tatran
utká s Božeticemi v sobotu 26. ledna. Sedlčanští příznivci hokeje jsou
zvyklí, že sobotní utkání
na domácím ledě začínají
v sedmnáct hodin. Tentokrát ale budou muset
přijít už ve čtrnáct třicet.
Hosté požádali o tento
termín a domácí tým jim
vyšel vstříc.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejisté
Genemusic
nastříleli ve dvou
utkáních
dohromady
dvacet šest branek
SEDLČANY V sobotu 19.

ledna měla většina hokejových mužstev, hrajících
amatérskou pohárovou
soutěž, na svém kontě už
osmnáct zápasů. Také minulý týden padalo spoustu gólů a prim v tomto
směru hrál tým Genemusic ve skupině A, který
v jednom utkání nasázel
svému soupeři šestnáct
branek a v druhém deset.
Mužstvo z Benešovska se
navíc postaralo o jeden
hodně netradiční zápis,
když se jeho hráči v závěrečné třetině s Voticemi úspěšně trefili hned
desetkrát. Vzhledem
k tomu, že třetina trvá
místo dvaceti pouze patnáct minut čistého času,
sázeli skutečně jeden gól
za druhým. Přestože si
Genemusic v poslední
době na sedlčanský zimní
stadion vozí brankostroj,
stále to týmu stačí pouze
na čtvrté místo tabulky.
Činí se teď hlavně střelec Genemusic Daniel
Svoboda, který ve dvou
posledních utkáních nasbíral šestnáct kanadských bodů za třináct
branek a tři asistence.
Celkem už získal šestapadesát kanadských bodů,
díky sedmatřiceti gólům
a devatenácti asistencím.
Druhý v tabulce je vršovický Petr Vilímek, autor

d ev ě t a d va c et i b ra n e k
a jednadvaceti přihrávek.
V B skupině opět prohrál
až donedávna suverénní
Miličín a jeho ještě v závěru starého roku luxusní
náskok v čele tabulky se
ztenčil na pouhé tři body.
Výsledky – skupina
A: Štětkovice–Chlum 5:2,
Solopysky – AHC Nový
Knín 7:7, Genemusic–Votice 16:3, Vršovice–Solopysky 4:0, AHC Nový Knín
– Obecnice 5:1, Daleké
Dušníky – Genemusic
4:10, Chlum–Zvírotice 1:4.
V čele tabulky jsou s dvaatřiceti body Příčovy,
ale už jim hodně na záda
dýchají Zvírotice, které
mají pouze o jeden bod
méně. O další dva body
zpět jsou třetí Štětkovice.
Startovní pole uzavírají
třinácté Olbramovice se
čtyřmi body.
Skupina B: Rybníkáři–
Domino 0:7, Draci–Medvědi 5:4, Miličín – Ševci
Nový Knín 2:6, Kňovice
– Kosova Hora 7:4, Štětkovice B – Medvědi 6:4, Draci–Neveklov 3:8, Hrádek–
Rumola 8:1. První Miličín
zůstal na šestadvaceti
bodech a druhé Domino
má už jenom o tři body
méně. Dvaadvacet bodů
vybojovaly třetí Kňovice.
Dvanáctí jsou se čtyřmi
body Rybníkáři.
David Myslikovjan

TJ Krásná Hora pořádá

17. SPORTOVNÍ PLES
sobota 2. února od 19:30 hodin
Kulturní dům ZD Krásná Hora
se
K tanci a poslechu hraje Joy of Moonrise
Předtančení – taneční skupina NRG crew – tančí street dance

Předprodej vstupenek tel.: 725 001 379

SPORT
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Ze semi Dakaru přivezl Martin
Macík druhé místo
Kola letošního
Dakaru se 18. ledna dotočila.
Nejmladší pilot Rallye Dakar
Martin Macík s navigátorem Františkem Tomáškem
a mechanikem Lukášem
Kalankou ze sedlčanského
týmu Big Shock Racing dojeli
do cíle. I když určitě ne tak,
jak si představovali… Jedenačtyřicátý ročník zakončila
posádka dojezdem do cíle
v peruánské metropoli Limě
na druhém místě, ale v semi
Dakaru, odděleném hodnocení druhé části závodu,
určenému pro posádky,
které první polovinu závodu nedokončily. V „malém
Dakaru“ změřil Macík síly
například s tatrou Martina

SEDLČANY

Kolomného, která do cíle dorazila jako čtvrtá.
V Peru se posádka ze
Sedlčan moc nezdržela, už
v pondělí 21. ledna odpovídal Martin Macík na tiskové
konferenci novinářům. Zeptala jsem se i já.
Martine, jaký byl letošní
Dakar?
Byl velmi náročný, ani
ne tak fyzicky jako psychicky. Obzvlášť pro nás.
Všechno perfektně fungovalo, od auta, přes tým až
k posádce. Bohužel přišel
menší crash, ulomené kolo,
minuté kontrolní body
a bylo to. O tom je ale Dakar, to si nevyberete. Co mě
ale těší, je naše rychlost.

Liazka Franta s posádkou ze Sedlčan

Jeli jsme s lehkostí a velmi
dobře.
Asi nejtěžším okamžikem musel být verdikt
pořadatelů závodu, že druhou půlku Dakaru můžeš
odjet jen v půlmaratonu.
Přitom původní rozhodnutí znělo, že v soutěži budeš
pokračovat. Proč rozhodčí
verdikt změnili?
Tato odpověď by mě také
zajímala… Jury nám povolila
pokračovat a po dvou hodinách verdikt změnila. Je to
divné a minimálně zajímavé.
Bohužel s tím ale nic neuděláme, a hlavně jsme s tím
ani nic udělat nemohli. Dovolili nám startovat alespoň
v půlmaratonu, takže jsme

Motorkář Jan Brabec mezi dunami. V barvách Big Shock Racing
týmu dojel Dakar na 34. místě.

mohli dokončit celý Dakar.
Malý Dakar byl vlastně letošní novinkou pro

Big Shock Racing slavil ukončení semi maratonu letošního
Dakaru na druhém místě.

odstoupivší. V čem se pro
posádky liší od „velkého“
Dakaru?
Záleží na tom, kdy vypadnete. Po ty, kteří vypadli
hned na začátku, ti počkali
do 6. etapy a pak mohli pokračovat. My jsme třeba jeli
kompletně celý Dakar jako
jediní. Další odlišností bylo,
že jsme nemohli startovat
v prvních 25 autech a kamionech dohromady. Také jsme
nemohli pomáhat posádkám
v hlavním závodě, pokud to
nebylo v nebezpečné situaci.
Která část závodu ti přišla nejtěžší a proč?
Určitě maratonské etapy,
respektive etapy čtyři a pět.
Pak sedmá etapa a její duny.
Toto byly nejtěžší etapy Dakaru, ale samozřejmě celý
Dakar stál za to. Každopádně velikost a náročnost dun
v sedmé etapě byla velká!
Neuvěřitelné, kam jsme se
byli schopni dostat.
Na Dakaru bylo letos
dost českých závodníků,
a dokonce i závodnic. Sledoval jsi někoho z nich?
Přiznám se, že nesleduji
jiné kategorie kromě kamionů a toho, co je kolem mě. Až
když je čas, tak se třeba potkáme u večeře nebo po cestě a pak se rádi pobavíme,
jak to komu jde. Až po Dakaru se podívám, jak kdo
z našich nejlepších dopadl.
Gratulace patří Martinovi
Prokopovi a Milanu Englovi.
Zajeli pěkný Dakar.
Jana Špačková
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Jan Palach
Nad titulkem Jan Palach jako symbol naděje
na zadní straně SK z 16.
ledna mne zamrazilo.
Určitě mne mrazilo i tenkrát, v roce 1969, když
jsem prvně slyšela, že se
Jan Palach upálil. Měli
jsme malé dítě a vím, že
tím víc jsem nechápala
tu strašnou nesmyslnou
oběť a rozhodně jsem
nesouhlasila s takovým
způsobem protestu proti
režimu.
Vždyť i tehdy mohl
ten mladý člověk udělat
hodně – například mohl
dát dohromady nějaké
podzemní hnutí, psát
protesty nebo mohl emigrovat a podobně, byl
na vysoké škole, tak měl
dostudovat. Kdyby se
jen oženil, měl houf dětí
a ty vychovával v duchu
svých ideálů, udělal by
mnohem, mnohem víc
pro náš národ než tím
hrůzným činem!
On i pak Jan Zajíc však
všechno vzdali a uchýlili

se k efektnímu náboženskému rituálu zcela cizímu naší společnosti, který je vlastně pohrdáním
životem. Žádnou sílu jsem
v tom činu neviděla a stále nevidím, jen moc lituji
těch zmařených životů!
Čeho je tedy Jan Palach symbol? Můj názor
je, že hlavně snahy ohromit (ať to stojí, co to stojí).
Daly by se jmenovat další
důvody, ale neznala jsem
osobně Palacha, Zajíce,
ani nikoho z dalších dobrovolně upálených, tak
nebudu spekulovat.
Děsí mne, kam směřuje naše společnost, v níž
se tolik lidí snaží najít
důvod k oslavě těch,
kteří se zcela dobrovolně upálili, aniž by jim
předtím cokoliv hrozilo.
Kde to jsme, když okázale uctíváme takové lidi
snad víc než opravdové
odbojáře, kteří bojovali,
nasazovali životy a ne je
zbytečně utráceli?
Marie Kovalová
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Dobrá zpráva: Máme naději, že
Soukup zmizí z obrazovky
Mediální a reklamní magnát Jaromír Soukup, v posledních dvou letech znám
jakožto naprosto neúnavný
moderátor svých vlastních
pořadů na své vlastní televizi, se rozhodl, že založí
politické hnutí a ve volbách se bude ucházet
o naše hlasy. Uskupení by
se údajně mělo jmenovat
LIST Jaromíra Soukupa
(koho taky jiného) a zatím
není jasné, zda půjde již
do voleb nejbližších, tedy
těch do Evropského parlamentu, nebo zda si na svoji
šanci stát se nefalšovaným
politikem ještě počká. Každopádně s evropskými
volbami již má zkušenost.
V roce 2009 kandidoval
jako člen Demokratické
strany zelených (což byla
ta část Strany zelených,
která se odtrhla od pana
Bursíka, přičemž Soukup
ﬁnancoval kampaň nejdříve právě Straně zelených
a posléze, když se pohádal
s Bursíkem, i odtrženému zelenému křídlu Olgy
Zubové) a jako kandidát

na devátém místě listiny
neuspěl, jelikož DSZ jako
taková získala přesně 0,62
procenta hlasů, tedy z každé tisícovky hlasů asi šest.
Moc bych si přál, aby
se Soukup po své moderátorské dráze šel stejně ztrapnit i do politiky
a kandidoval, pokud možno hned a všude, podobně jako jeho ženský vzor
Jana Bobošíková, která
kandidovala s podporou
KSČM i na prezidentku,
když nebylo zrovna nic
jiného volného. Jaromír
Soukup by totiž v takovém
případě měl zmizet z televizních obrazovek, protože propagací sebe sama
by porušil mnohé regule
a mohl by být o statisíce
až miliony na pokutách
chudší. A těm, co se jim
zdá, že miliardářovi o pár
milionů nejde, sdělím dva
argumenty. Za prvé, když
se miliardáři zachce, je
schopen podvádět i kvůli
takové maličkosti jako je
50 milionů dotace na Čapí
hnízdo. A za druhé, Sou-

kupovy ﬁrmy jsou dosti
zadlužené, podle odborníků dokonce předlužené
(závazky ﬁrmy činí nejméně 1,4 miliardy Kč). Což
by snad mohl být jediný
důvod, který by ospravedlnil, že všechny pořady
na své televizi moderuje
Soukup sám, zřejmě tím
šetří mzdové prostředky.
A kdo by se měl Soukupa a jeho Listu bát? Politologové říkají, že nejspíše
Tomio Okamura a dále
možná trochu hnutí ANO.
Co k tomu říci? I přes veškerý pesimismus se nezdá,
že by nás v podobě Soukupa čekalo něco horšího,
než co představuje Okamura. Za druhé, může být
zajímavé sledovat zejména
marketingový souboj miliardářů Soukupa a Babiše
vedle sebe. Myslím si však,
že pro Jaromíra Soukupa
i v tomto případě platí jediné – je a zůstane pro smích
a nemusí se ho bát vůbec
nikdo. Krom trapnosti je
naprosto neškodný.
Tomáš Vašíček

GLOSA

Patriot nebo pitomec?
Kdo vydělává v Praze
a utrácí v Sedlčanech,
přenáší bohatství hlavního města do regionu.
Když ale všechny své peníze odevzdá v některém
z místních německých
s u p e r m a rket ů , o d te če
toto bohatství na západ
od našich hranic. Něco
málo z něj zůstane sedlčanským zaměstnancům,
ale jinak si kromě majitelů přijdou na své už jen
dodavatelé, kteří ze Sedlčanska nejsou.
Zodpovědný spotřebitel tedy utrácí své peníze

hlavně tam, kde zůstanou „doma“. I když to
často znamená, že musí
akceptovat trochu vyšší
cenu, trochu menší výběr a často i trochu horší
kvalitu služby. Důležité je
to slovo „trochu“. Každý
chápe, že místní živnostník nemůže rovnocenně
soupeřit s mezinárodními korporacemi, zejména
v ceně, ale...
Když v horkém létě
bude mezinárodní řetězec prodávat zmrzlinu
za dvacku a ve stánku
opodál místní zmrzlinář

o pětikorunu dráž, rozmýšlet se moc nebudu.
Ale když ji bude prodávat
za padesát, začne už i největší patriot hledat důvody. Je ta místní zmrzlina
kvalitnější? Je větší? Je
něčím zvláštní – třeba polevou z čerstvého ovoce
ze zahrádky? Prodá vám
ji s pěkným poděkováním
usměvavé
sedlčanské
děvče, které si takto šetří
na studium? Když si čtyřikrát odpovíte ano, tak se
možná plácnete přes kapsu. Dostanu víc lepšího
a ať je z holky doktorka.

Ale co když je ta zmrzlina
stejně velká, chuťově nevýrazná, vodnatá a prodá
vám ji děvče sice sedlčanské, ale otrávené a nepříjemné. Budete stále patriot anebo už pitomec?
Svůj příklad jsem velmi vyhranil, aby byl názorný. Ve skutečnosti je
hranice mezi patriotem
a pitomcem tenká a nezřetelná. Často je to až pocit přicházející se zpožděním, který vám řekne, čím
jste předtím byli. Moc rád
bych byl vždy patriotem,
ale kolem vánoc jsem se

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Pechačová, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz); David Štverák, tel.:
605 162 506 (david.stverak@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz). Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany.
Návštěvní hodiny v redakci: pondělí až pátek 8–12 hodin. Korektura: Jana Novotná. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář.
Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

jím několikrát dost necítil.
Koupil jsem zmrzlinu
za padesát, i když jinde
měli stejnou za dvacku.
Koupil jsem zmrzlinu jen
o málo dražší, ale nedobrou. A za kasou v Lidlu se
na mě pomyslné sedlčanské děvče usmívalo vřeleji
než v místních krámcích.
Hledám důvody, abych
mohl zůstat patriotem
a stačí mi málo. Držet kvalitu za přijatelnou cenu
a nerezignovat na snahu
přidat k tomu něco „sedlčanského“ navíc.
Bohumil Vohanka

