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Mně se nejvíc líbí, jak
se spojují hadice!
N A L ŽOV I C E B ý vá z v y kem, že se rozličné spolky v lednu sejdou, aby
zhodnotily svou činnost
v uplynulém roce. Nejinak tomu bylo i na výroční schůzi nalžovických
hasičů. Obvykle nudné
statistiky se však tentokrát v hostinci u Tulacha
nedočkali. Originálně vyčíslená zpráva o činnosti
mládeže ČHJ Nalžovice

v roce 2018 pobavila nejen děti samotné, ale i jejich dospělé vzory.
„3 480 minut jsme v loňském roce věnovali tréninkům, 420 minut jsme strávili bruslením na zimním
stadionu v Sedlčanech, 11
je počet soutěží, kterých
jsme se vloni zúčastnili,
8 borců reprezentovalo
Nalžovice ve starších žácích“ nebo „2. místo vy-

bojoval David Pšenička
(náš šampón a manekýn)
v šedesátkách na Mistrovství republiky, 3. a ne jako
vždy bramborový, byl Luboš Chudárek na Memoriálu v šedesátkách v Uhlířských Janovicích“, či „7 je
počet šampusů, které nám
pomáhaly přežít soustředění na Vysokém Chlumci,“
dozvíme se ze zprávy.

Cena 16 Kč

Tel.: 602 778 899

Srazil ženu
u přechodu a z místa
nehody ujel
SEDLČANY Dle svědků

osobní automobil černé
barvy, který v sobotu 26.
ledna v 17.45 hodin srazil
ve městě ženu, z místa nehody bez zastavení ujel.
„Sedmdesátiletá žena
šla po silnici asi metr od přechodu pro chodce ve směru
od restaurace U Vyšehradu
k Nádražní ulici. Na kon-

ci vozovky ucítila zezadu
náraz, po kterém upadla
na zem, a utrpěla lehké
zranění,“ říká k případu
policejní tisková mluvčí
Monika Schindlová.
Policie žádá svědky
události nebo přímo řidiče daného auta, aby
s e o z va l i n a te l e f o n
974 879 251 (527).
-red-

Pokračování na straně 4

Marta Váchová z NOSu: Nejsme obyvatelé druhé
kategorie. Jsem ráda, že kauza Novotný končí
Společně se
svým manželem Janem
a pár přáteli založila Marta
Váchová v polovině roku
2015 Nalžovický občanský
spolek (NOS), za jehož
politickou podobu Zelený
NOS kandidovala v loňských komunálních volbách do místního zastupitelstva. Neúspěšně. Přesto
má Zelený NOS dvě zvolené zastupitelky. Původním povoláním produkční
Marta Váchová toho času
v důchodu však nelituje,
že i přes odrazování od rodiny do voleb šla. A ani

NALŽOVICE

spolek podle ní nekončí.
Naopak.
Naposledy jsem
po volbách vedl rozhovor
s vaším manželem. Ale
takříkajíc po jeho boku
jste s ním nejen ve spolku, ale právě tak trochu
namočená i do politiky.
Nelitujete toho?
Příbuzní a někteří známí nás odrazovali. Že prý
ve svém věku nemáme
zapotřebí formulovat politický program, chodit
se dívat na zastupitelstvo
a sem tam vyzdvihnout
téma, kolem kterého třeba

ostatní tiše chodí nebo se
do něj raději nepouští. Ale
myslím, že čas nám dává
zapravdu. Byla to každopádně zkušenost, člověk
se stále učí, zkouší něco
nového. Důchodovým výměrem podle mě život nekončí. A ačkoliv si někdo
může myslet opak, naše
záměry nikdy nebyly zlé
a nehrajeme ve vlastní prospěch. Takže k vaší otázce
– ne, nelituji.
O rozhovor jsem váš
požádal zejména kvůli
kauze bývalého ředitele místní školy Otakara

Zahájení stavby
autobusového terminálu
je na spadnutí, stanoviště
autobusů se od pondělka
přesunou do Zberazské
SEDLČANY Radnice už

před drahnou dobou
oznámila, že autobusová
stanoviště se budou přesunovat do Zberazské ulice, avšak nakonec z toho

sešlo. „Nyní už skutečně
nic nenasvědčuje tomu,
že by k plánované rekonstrukci nemělo dojít,“ řekl
s optimismem starosta Miroslav Hölzel.

Od pondělí 4. února
tedy cestující začnou nastupovat z jednotlivých
stanovišť ve Zberazské ulici, která se nachází vlevo
Pokračování na straně 2

Novotného, který se se
školou soudil a byl to
právě spolek NOS, který
na jeho kauzu a zastání u Ústavního soudu
upozornil. Jak vnímáte
konec kauzy a deﬁnitivní vyrovnání mezi ním
a školou?
Především jsem ráda, že
kauza skončila. Od začátku
si myslím, že se mělo hle-

dat smírné řešení, které
by obci ušetřilo asi hodně
peněz. Trvalo to skoro šest
let, ale nakonec se cesta
našla. Myslím, že z velké
části to byl problém v komunikaci s bývalým ředitelem školy. Když se lidé
nedokáží dohodnout bez
právníků, podat si ruku,
podívat se jeden druhému
Pokračování na straně 3
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Zahájení stavby autobusového terminálu
je na spadnutí, stanoviště autobusů se
od pondělka přesunou do Zberazské
Dokončení ze strany 1

za mostem přes Mastník,
kde je také Zverimex a obchod s nábytkem. Výstupní
zastávka bude pro všechny
linky v Nádražní ulici před
budovou gymnázia, kde
také dočasně dojde ke zrušení parkoviště. Ostatní autobusové zastávky
na území města zůstanou
beze změny. Informace najdou cestující na tabulích
v místě stávajícího autobusového nádraží, na facebooku a na webu města.
Poskytnou je i pracovníci
městského informačního
centra a řidiči jednotlivých
dopravců.
S časovým posunem
re ko n s t r u kc e z á rove ň
dochází i k posunut í t e r m í n u d o ko n če n í
a ke zvýšení ceny díla.
Rada města na své po-

slední schůzi minulou
středu odsouhlasila dodatek ke smlouvě o dílo,
v němž se specifikují
změny v harmonogramu
stavby i zvýšení ceny,
jež byla stanovena na základě odborného posudku. „Z vysoutěžené
ceny 43 928 760 korun
se posouváme na cenu
50 386 149 korun bez
DPH. Konečná cena pro
město tedy bude činit
60 967 240 korun včetně
DPH, což je o 14,7 % více
oproti dřívější ceně. Původní termín dokončení
– 15. srpna 2018 – byl nahrazen termínem 31. říjen
2019. Staveniště předáme
zhotoviteli 1. února,“ informoval starosta Hölzel.
Město bude na rekonstrukci čerpat půjčku
u Komerční banky ve výši
65 milionů korun. Částku
zahrne do příjmové části
rozpočtu na letošní rok.
V případě včasného dokončení stavby ji z větší
části pokryje státní dotace.
Jindra Votrubová
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Mapa řešení příjezdů a odjezdů autobusů během výstavby nového autobusového nádraží. Zdroj: MěÚ Sedlčany

Vloni se
narodilo
třicet
nových
občánků
SEDLEC-PRČICE K 1. led-

nu letošního roku eviduje
sedlecko-prčická matrika
2 825 obyvatel, během loňského roku vzrostl počet
obyvatel města o dvanáct.
Loňský rok není s nárůstem obyvatel ojedinělý,
v dvojměstí a okolních
osadách stoupá počet
obyvatel již třetím rokem.
„Především je to dáno nově
narozenými dětmi, například v loňském roce se jich
narodilo třicet,“ říká sedlecko-prčická matrikářka
Hana Kratochvílová.
Zájem je i o svatební
obřady. Vloni vstoupilo do manželství patnáct
párů. Nejčastěji si novomanželé řekli ano v zámeckém parku v Prčici,
na Monínci nebo v obřadní
místnosti na radnici. „Všem
požadavkům na oddací
místa jsme vloni vyhověli,
protože šlo o místa, kam
jezdíme běžně oddávat,“
vysvětluje Kratochvílová.
Oddací dny pro letošní jsou
dny všední a dále sobota.
„Samozřejmě máme vyčleněné také dny, při kterých
neoddáváme – například
při Derby Sedlec-Prčice,
Prčickém posvícení nebo
při pochodu Praha-Prčice.
Nejčastěji snoubenci skládají manželský slib před
starostkou Miroslavou Jeřábkovou. Oddávají také
místostarosta Pavel Král
a radní Antonín Podzimek.
Matrikářka Hana Kratochvílová připravuje také
vítání občánků – jarní se
uskuteční 15. dubna, podzimní 21. října. „Seniorům
chodíme přát osobně k 80.,
85., 90. a 95. narozeninám,
gratulace vedeme od dovršení 80. roku. Všímáme si
také zlatých a diamantových svateb. K těmto jubileím taktéž předáváme dárkový balíček a gratulaci,“
dodává Kratochvílová.
Jana Špačková
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Marta Váchová z NOSu: Nejsme obyvatelé druhé
kategorie. Jsem ráda, že kauza Novotný končí
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do očí, normálně se omluvit a zapomenout křivdy, je
to vždycky špatně. Otakar
Novotný se před soudem
plně očistil z nařčení o šikaně žáků, to je základ.
A škola nyní může bez napětí fungovat, situace se
uklidní. Na všem špatném
je však i něco dobrého,
v tomto případě minimálně
fakt, že spravedlnost před
soudy existuje. Konečnou
dohodu mezi školou a Otakarem Novotným považuji
za slušnou a dobrou pro
obě strany.
Ještě zpět k volbám.
Jak mi řekl váš manžel, výsledek Zeleného
NOSu není úspěch ani
neúspěch. Nemyslíte si,
že vám škodí to, že nejste místní rodáci. Že jste
takzvaně náplava?
Pane redaktore vůbec
ne. To je takový divný
útok.
Promiňte, to není
útok, často tento argument slýchám i mezi
místními rodáky. Víte, že
někteří o vás mluví jako
o „Pražácích“?
Ano, to vím, to k menším obcím patří a za to se
na nikoho nezlobíme. Ale

považte, dům jsme zde koupili v roce 1997, po rekonstrukci jsme jej užívali k rekreaci a trvale zde bydlíme
od roku 2011. To přeci není
málo. Máme to tady rádi,
chceme, aby se tady všem
dobře žilo. To je celé. Kvůli
tomu přeci nejsme občané
druhé kategorie. A víte co?
Právě tohle kastování, kdo
se tady narodil, kdo je náplava, kdo je zasloužilý občan a kdo nováček, to byl
jeden z důvodů, proč jsme
založili sdružení NOS. Jsme
malá obec, není důvod, aby
se tady rozhodovalo podle
toho, kdo patří do jakého
klanu nebo k jaké rodině.
Zdá se mi to, nebo aktivita spolku po volbách
výrazně poklesla?
Předvolební období je
náročné a po volbách se
člověk musí zamyslet, rozhodnout se, co a jak dál. My
ve svých aktivitách pokračujeme, zaměřujeme se na to,
co je nám blízké. Skrze naše
zastupitelky jsou to zejména
ekonomická témata. A čistě
spolkově nám nyní nejvíc
jde zejména o otázky ekologie a zdravého životního
prostředí. V poslední době
jsme řešili několik takových
věcí. Po skončení výlovu

rybníka Musíka každoročně
celá naše osada několik týdnů zapáchá. V potoce se rozkládají uhynulé ryby a zdá
se, že to nikomu kromě nás
nevadí. Po loňském výlovu
byla situace extrémní, v korytě potoka se kromě těch
uhynulých nacházely tisíce
dosud živých malých rybiček. Na náš popud zasáhli
rybáři z Esoxu a situace
se během několika hodin
vyřešila. Zkrátka jsme jen
nekrčili rameny, ale strčili
jsme do toho NOS. Minulý
týden jsme iniciovali odklizení zbytků hospodářských
zvířat, které kdosi vyvezl
do přírody u vrchu Libešova
a zamaskoval stavebním odpadem. Chystáme se pokračovat v loni započaté práci
na úpravách místa u Sv. Gotharda, kterému dominuje
nádherná lípa a nachází se
na křížení turistických cest
u Libešova s krásným výhledem do krajiny. Rádi bychom v tomto ohledu spolupracovali s obcí a máme již
připravený návrh. To není
ani politika, to je přeci něco,
co by mělo zajímat každého.
Nemyslíte?
Nové zastupitelstvo už
má za sebou pár jednání.
Zelený NOS nemá svoji

zástupkyni ani v kontrolním výboru ani ve ﬁnančním, což je spíše
neobvyklé pro opoziční
subjekt. Jak si to vysvětlujete?
Předně chci říci, že výsledky voleb jsou jasné
a my jsme logicky v opozici. Takže vedení obce, které má většinu, si může zvolit do výborů, koho chce.
Ale mrzí mě, že naše zástupkyně nejsou v ani jednom výboru, a to i přesto,
že Jarmila Procházková je
ekonomka, daňová specialistka, která v minulém období ve ﬁnančním výboru
byla. A najednou není dost
dobrá, protože je zvolená
za Zelený NOS? To je nefér.
Je podle mě dobrou praxí
a zvykem, že opozice má
své zastoupení ve výborech. Nevím, proč to v naší
obci najednou neplatí.
Vyrovnaný rozpočet
na posledním jednání
nicméně schválilo zastupitelstvo jednomyslně…
Ano, vyrovnaný rozpočet je v pořádku, tak to má
být. Lepší by byl přebytkový, potenciál zde vidíme,
ale těžko lze hlasovat proti
rozpočtu, je v zásadě pořád stejný. Myslím, že by

bylo správné se zamyslet,
jak hospodařit efektivněji
a zlepšit například příjmy
rozpočtu, třeba úpravou
nájemného u obecních pozemků a jeho pravidelnou
valorizací dle inﬂace, což
je jinde běžná praxe.
Zastupitelstvo ale takovou valorizaci o inﬂaci přeci jen schválilo,
ale tato možnost je navíc
zakotvena pouze u šesti
smluv.
Ano, nájmy se budou
zvyšovat o inﬂaci, ale až
od roku 2020. To nám vadí,
je to zbytečné oddálení
o rok. A to, že je klauzule
o takovéto valorizaci nájmu pouze v některých
smlouvách, to je samozřejmě chyba. K daným
smlouvám by se měl udělat dodatek anebo se musí
hledat jiná právní cesta,
není přece možné, aby se
ceny nájmů v čase neměnily, zatímco náklady rostou, vše se zdražuje. To je
absurdní situace a zastupitelstvo by se k tomu mělo
postavit čelem a chyby
z předchozích let napravit.
Obec se má při správě majetku přece chovat s péčí
řádného hospodáře.
Tomáš Vašíček

Obec má 659 občanů Nový design webových stránek
K 13. prosin- 31 dospělých a 7 dětí,
obce slibují informatici města
ci byly nejlidnatější částí ve Vratkově 29 dospělých,
nechvalického katastrál- na Dražkách 17 dospělých
od července
ního území obce samotné a 8 dětí, ve Chválově 20
NECHVALICE

Nechvalice, kde žije 185
dospělých a 45 dětí do patnácti let. Druhou nejlidnatější osadou jsou Mokřany
s 59 dospělými a 10 dětmi.
V Bratřejově žije 49 dospělých a 11 dětí, v Křemenici 39 dospělých a 13
dětí, v Ředicích 46 dospělých a 2 děti, v Březí

dospělých a 2 děti, v Libčicích 17 dospělých a 5 dětí,
v Bratříkovicích 18 dospělých, v Setěkovech 16 dospělých a 1 dítě, v Ředičkách 9 dospělých a 2 děti,
v Rážkovech 7 dospělých,
v Hodkově a v Huštiláři
po 6 dospělých.
Jana Špačková

SEDLČANY Dlouhodobě kri-

tizovaný vzhled webových
stránek města by se měl
dočkat změny. Ve srovnání
s weby jiných městských
úřadů je jejich podoba zastaralá, ale především byly
až dosud nepřehledné. Pokud tam občan chtěl najít
nějakou praktickou infor-

maci, dalo mu to hodně
hledání, popřípadě byla
tak šikovně ukrytá mezi
různými nařízeními, že se
mu to často ani nepodařilo.
Na změně webových
stránek obce začali pracovat zaměstnanci IT podpory města, Ondřej Vodňanský a Eduard Bubeníček.

Podle slov Ondřeje Vodňanského by chtěli vzhled
městského webu zlepšit
a zpřehlednit co nejdříve,
a to během následujícího
půl roku. „Už teď se ale
snažíme, aby byly potřebné
informace snadno k nalezení,“ řekl informatik Vodňanský.
-jv-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY V o d p o l e d ních hodinách 22. ledna
zastavila policejní hlídka
v Nádražní ulici 63letého
řidiče, u něhož dechová

zkouška ukázala 0,95 promile alkoholu. Na místě
byl muži zadržen řidičský průkaz a další jízda
mu byla zakázána.

PETROVICE Policisté
kontrolovali v obci v sobotu odpoledne šestadvacetiletého řidiče.
Hlídka při lustraci zjisti-

la, že má platný zákaz řízení až do roku 2020. Muž
se nyní bude zpovídat
z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí.

Informace v této rubrice pocházejí ze svodek
od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Mně se nejvíc líbí, jak se
spojují hadice!
Dokončení ze strany 1

„Chtěly jsme s kolegyní Janou
Maškovou zprávu letos nějak
oživit,“ říká vedoucí mladých
hasičů Jana Dejmková, „hlavně
jsme chtěly vypíchnout ten čas,
který požárnímu sportu všichni věnujeme. Vedoucí, děti, ale
i někteří rodiče,“ dodává.
Mladým hasičům se věnuje celkem pět vedoucích. Jana
Dejmková, Jana Mašková, Kristýna Dejmková, Marcela Boučková a nově i Marek Švec – „náš
nový objev, jediný statečný mezi
námi ženami,“ tak jeho příchod
zpráva komentuje.
„Marek Švec je náš odchovanec,“ přibližuje mužskou trenérskou posilu Jana Dejmková hrdě.
„Nyní sportuje za muže a co je
skvělé, pracuje v Praze jako profesionální hasič,“ pochlubí se.
Marek Švec podle Jany Dejmkové vnesl do družstva mladých
nový náboj. Děti jsou motivované jeho vzorem a krom obdivu
k němu mají i respekt. „To je vidět třeba, když trénují běžeckou
abecedu,“ směje se Jana Dejmková – novinku, kterou do tréninku
zavedl právě Marek Švec. „Děti
abecedu nemají moc rády, ale
že je trénuje Marek, zatnou zuby
a neřeknou ani půl slova.“
Dva tréninky týdně v období soutěží, stejně jako další
sportovní aktivity a soustředění, přinášejí do nalžovické hasičárny trofeje. Nejvýraznější
úspěchy si nechává výroční
zpráva na konec: „1 patří Matesovi Křesinovi, aktuálnímu
mistrovi ČHJ a MHJ, za vítězství
v šedesátkách na Mistrovství republiky. A zlatá a skvělá byla
i štafeta 4 x 60 m našich starších
žáků v Brně.“
Loňský mistr republiky Matěj bude co nevidět přecházet
z družstva mladších do družstva starších žáků: „Těším se
na to moc!“ vyhrkne bez váhá-

ní. „Ve starších už v družstvu
při soutěžích nehlídá dospělý,
máme jiné, obtížnější překážky a používáme už i jiné hadice,“ oceňuje vyšší kompetence
družstva starších žáků.
Jeho souputnice Anička Mašková je v nadšení z přechodu

čas svých dětí i dětí z okolí. Jana
Mašková je doposud naším hnacím motorem a nutno dodat, že
bez ní by to snad ani nemohlo
fungovat,“ vysvětluje pohnutky
nalžovických patriotů.
Svou činností inspirují a přirozeně lákají k požárnímu spor-

Nejmladší z týmu nalžovických hasičů asistují svému vedoucímu při přípravě
materiálu před závodem.

ke starším žákům, které čeká
i ji, o něco opatrnější. Těší se ale
prý také. Požární sport ji baví:
„Mě na hasičích baví všechno.
Mamka tam trénuje a už mě tam
nosila v břichu. Na soutěže jsem
chodila jako malinká.“
„Bude tomu skoro patnáct let,
co jsem se přidala ke znovuobnovenému spolku mladých hasičů v Nalžovicích,“ zavzpomíná
Jana Dejmková. „Zlákala mne
tehdy Jana Mašková, která spolu s Pavlem Litošem v minulosti
zaniklý kroužek opět založila.
Chtěli jsme smysluplně naplnit

TJ Krásná Hora pořádá

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

Předprodej vstupenek tel.: 725 001 379

tu další. Druhák Jáchym Miletič se chodil se svým dědou
už od malička dívat do parku
na tréninky. Jen co nastoupil
do první třídy, bylo rozhodnuto. „Že půjdu k hasičům, jsem se
domluvil s mamkou,“ říká a pokračuje: „Líbí se mi, jak se běhá
a chci vyhrát pohár,“ zdůvodňuje svou motivaci.
Pro vedoucí Janu Dejmkovou je podle jejích slov největším potěšením soudržnost dětí,
více než dosažené úspěchy. „Je
skvělé vidět, jak mladší i starší
fungují jako celek, navzájem se
podporují. I zápal některých rodičů nám dělá radost. Když přijdou fandit na soutěže, je vidět,
že hasiči jsou pro ně, stejně jako
pro nás, srdcovka.“
Prvňačka Eliška, čerstvá krev
mladších žáků, má ve své motivaci jasno. Zvesela mi hlásí:
„Mně se nejvíc líbí, jak se spojují
hadice!“
Lucie Kakosová

www.sedlcansky-kraj.cz

Hospodaření
města v roce
2018 skončilo
se značným
přebytkem
SEDLČANY O výsledku hospodaření rad-

nice informoval starosta Miroslav Hölzel
s tím, že závěrečný účet bude po kontrole auditora ještě schvalovat zastupitelstvo v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.
Rozpočet na právě uplynulý rok byl
schválen vloni v únoru jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části, a to ve výši
189 245 000 korun. „Hospodaření města hodnotíme jako velmi dobré,“ uvedl
starosta a upřesnil, že příjmy převyšují výdaje. Přebytek činil na konci roku
28 487 440 korun, příjmy 207 763 250 korun a výdaje pouze 179 275 810 korun.
Důvodem takového salda je podle
slov starosty jednak zvýšení příjmů
zhruba o 17 milionů korun, a především neprovedení rekonstrukce
lehkoatletického stadionu Taverny,
na niž bylo v rozpočtu vyčleněno 11,6
milionu korun.
„Tento výsledek nám vytváří bezproblémovou situaci při rozjezdu fungování městského úřadu a všech organizací
spadajících pod správu města a tyto
prostředky budou v plné výši zapojeny
do rozpočtu na letošní rok na podporu
investičních programů, které plánujeme,“ poznamenal Hölzel.
Podstatnou část loňských příjmů činily daně. Původně se počítalo s výběrem ve výši 114 288 000 korun, skutečná
suma však tento předpoklad převýšila
o více než 7,5 milionu korun. Jediný
typ daně, z níž obec získává ﬁnance
přímo, je daň z nemovitosti. Avšak
podstatnou částku tvoří daň z přidané
hodnoty, kterou obcím přerozděluje stát podle počtu obyvatel. Ačkoliv
počet lidí žijících v Sedlčanech opět
poklesl, a sice na 7 044 osob podle
posledních údajů matriky, celkově vybral stát na daních více, a proto i částka přerozdělená městu stoupla.
Radnice značně překročila i kapitálové příjmy plynoucí z prodeje městského majetku. Za prodej bytového
fondu v Západní ulici a za příspěvky
stavebníků rodinných domků na inženýrské sítě za Háječkem utržilo město
celkem 10 667 000 korun, jak informoval starosta.
K neuskutečněným investičním
akcím patří kromě rekonstrukce stadionu Taverny také výměna povrchu
v Potoční ulici a zateplení dvou bytových domů v Západní ulici. Ty by
měly být provedeny letos.
Jindra Votrubová

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

Prodám med 120 Kč/sklenici. Tel.:
728 344 217.
25/19

Koupím byt v Kosově Hoře nebo
v Sedlčanech před rekonstrukcí. Tel.:
777 073 526.
26/19

Koupím akátovou kulatinu i na stojato. Tel.: 777 073 526.
27/19

Prodám domácí vykrmené prase,
váha 180–200 kg, cena 35 Kč/kg, odběr
únor, březen. Tel.: 720 696 008.
28/19

Koupím staré peřiny a nedrané peří.
Tel.: 606 514 445.
29/19


Pronajmu dvougaráž s malým skladem v Sedlčanech v Nádražní ulici. Cena
dohodou. Tel.: 731 490 605.
30/19

Prodám Citroën Xsara Picasso 1.6
benzín, r. v. 2006, velmi dobrý stav, cena
55 000 Kč. Tel.: 737 159 104.
31/19

Prodám 15 q koksu s 50% slevou, tj.
400 Kč/q. Tel.: 724 918 307.
32/19

Pronajmu byt 2+1 v centru Sedlčan –
i dlouhodobě. Tel.: 607 663 778.
33/19

Muž v předdůchodovém věku hledá
práci na zkrácený úvazek 6 až max. 8 hodin/denně, možno i na ŽL, ŘP sk. B. Tel.:
604 718 977.
34/19

Prodám cirkulárku s kolébkou a motorku Honda 750 VFR. Tel.: 605 100 740.
35/19

FITNESS CENTRUM PEVAN GYM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
TVOŘIVÉ A SPORTOVNÍ DĚTI
přijímáme přihlášky
Dva turnusy: červenec 15.–19. a srpen 12.–16.
Informace: www.pevangym.cz
607 993 638, pevangym@seznam.cz

Bez formy, do formy!

Domov seniorů Vojkov
FITNESS CENTRUM PEVAN GYM

hledá nové zaměstnance na pozici

TŘÍMĚSÍČNÍ HUBNOUCÍ KURZ

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

od 10. února do 12. května
Přijímáme přihlášky na pevangym@seznam.cz

Informace: www.pevangym.cz
607 993 638, pevangym@seznam.cz

POSILUJEME

Požadavky:
odpovídající kvalifikace zájem o práci v oblasti
zdravotní péče o seniory řidičský průkaz sk. B
bezúhonnost empatie

Nabízíme:
plat dle aktuálních tarifních tabulek (po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12hod. směn)

tým redaktorů Sedlčanského kraje

Své nabídky společně s životopisem zasílejte na e-mail:

Vhodné i pro studenty, důchodce, ženy na MD

konickova@dd-vojkov.cz, tel.: 737 215 639

Info: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz

Zemědělská společnost Kosova Hora, a. s.
přijme

OŠETŘOVATELE DOJNIC
Základní škola
a Mateřská škola
Dublovice

do VKK Kosova Hora
Řidičský průkaz skupiny T výhodou

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

srdečně zve rodiče předškoláků a veřejnost na

BESEDU "Budeme mít školáka"
12. února od 16 hodin v MŠ Dublovice
Ředitelka školy Mgr. Věra Burianová vás seznámí se způsobem
výuky, s metodami výchovně vzdělávací práce a spolu s předsedou
školské rady Mgr. Jaroslavem Holanem zodpoví vaše dotazy.

ELEKTR
O
Mašek
Tel.: 318 581 364 Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz
PRODEJ:
 elektroinstalačního materiálu
 svítidel a lustrů
 el. přístrojů a spotřebičů

PRODEJNA
KOSOVA HORA 27, U KOSTELA

Po - Pá: 7 - 16 hod.
So: 8 - 11 hod.
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KONCERTY,
PLESY

přednáška o osudu výjimečné ženy z Bernartic; 18:00

 Nalžovice – Hostinec
Tulach
1. 2. Hasičský ples
pořádá ČHJ Nalžovice,
hraje Axiom; 20:00

 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
2. 2. Kojení - vše, co jste
chtěli vědět a báli jste se
zeptat
setkání s laktační poradkyní Táňou Kalinovou; 16:30

 Sedlčany – kult. dům
2. 2. Ples rugby
hraje Axiom; 19:30
9. 2. Ochotnický ples
5. ročník, hraje Axiom; 19:30
 Příčovy – hospoda
U Šimků
2. 2. Hasičský ples
hraje Repete; 20:00
 Krásná Hora nad Vltavou – 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

 Počepice – knihovna
8. 2. Zdeněk Kolář: Osamělé lásky
beseda o cestování po několika kontinentech; 19:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
5. 2. Frida Kahlo
divadelní představení; 19:30
7. 2. Čtyři ženy Karla IV.
hudebně-literární pásmo
s divadelními prvky; 19:30
10. 2. Pat a Mat jedou
na dovolenou
představení pro menší
diváky; 15:00
11. 2. Cesta kolem světa
travesti show Kočky
a Techtle Mechtle; 19:30

VÝSTAVY
KINO
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
pojedenácté
výstava fotograﬁí klubu
FotoFlegmatici Sedlčany;
do 6. 2.
Rok s krajkou VII.
výstava členek Krajkového
klubu; od 8. 2. do 6. 3.,
vernisáž 9. 2. v 16:00
 Sedlčany – kult. dům
Obrázky fotografované
z radosti
výstava fotograﬁí Marcely
Doktorové; do 21. 2.
 Sedlčany – muzeum
Pestrý svět našich
motýlů
výstava představující
činnost Ochrany fauny ČR;
do 1. 3.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
31. 1. Lukáš Synek: Co se
stalo v Altaji?
beseda o dobrodružství
v nejvyšším pohoří Sibiře;
18:30
6. 2. Jiří Prášek a Ludmila Prášková: Vlasta
Kálalová di Lotti (doktorka z domu trubačů)

 Sedlčany
1. 2. Deadpool 2
akční komedie; 20:00
2. 2. Svátky klidu a míru
drama, komedie; 20:00
8. 2. Metallica: Francie
na jednu noc
záznam z koncertu; 20:00
9. 2. Chvilky
československé drama; 20:00
 Kosova Hora
3. 2. Když draka bolí
hlava
česká pohádka; 15:00

garda Štětkovice; 16:00
Rumola – Stará garda Štětkovice B; 18:00
Novit Neveklov – HC Miličín; 20:00
3. 2. Pohárový zápas
Bubák Chlum – HC Kačeři
Příčovy; 16:30
Medvědi Sedlčany – Ševci
Nový Knín; 18:25
Tučňáci Kosova Hora –
Domino; 20:20
4. 2. Pohárový zápas
Huroni Vršovice – Genemusic; 18:30
DSK Daleké Dušníky – River Boys Zvírotice; 20:25
6. 2. Pohárový zápas
Draci–Rybníkáři; 18:30
8. 2. Pohárový zápas
Čerti Křepenice – DSK
Daleké Dušníky; 18:30
River Boys Zvírotice – AHC
Nový Knín; 20:25
9. 2. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice –
Huroni Vršovice; 12:00
Genemusic – HC Olbramovice; 14:00
Ševci Nový Knín – Domino;
19:30
10. 2. Pohárový zápas
Slavoj Obecnice – Žabáci
Solopysky; 16:30
HC Kačeři Příčovy – HC
Votice; 18:25
Rybníkáři – Medvědi Sedlčany; 20:20
11. 2. Pohárový zápas
HC Olbramovice – Stará
garda Štětkovice; 18:30
Huroni Vršovice – River
Boys Zvírotice; 20:25
 Sedlec-Prčice – Vítkovo
náměstí
2. 2. Elektromobilní
Rallye Česká Sibiř
účastníci provedou zastávku na náměstí, poté odjedou na Monínec; 12:45

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
1., 3., 10. 2. Veřejné
bruslení
14:00–16:00
30. 1. Pohárový zápas
Draci – HC Hrádek; 18:30
HC Olbramovice – Slavoj
Obecnice; 20:25
1. 2. Pohárový zápas
HC Votice – Čerti Křepenice; 18:30
River Boys Zvírotice – HC
Kačeři Příčovy; 20:25
2. 2. Pohárový zápas
HC Hrádek – HC Kňovice;
14:00
AHC Nový Knín – Stará

 Sedlčany – nám. T. G. M.
9. 2. Sedlčanské putování za horkým grogem

www.sedlcansky-kraj.cz

trasa Vysoký Chlumec a Počepice, cca 10 km; 9:00
 Kosova Hora – u hasičské zbrojnice
9. 2. Běhatlon bez Zábran
běh vyznačeným terénem
se střílením ze vzduchovky; 12:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
30. 1., 6. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
1. 2. Krokodýl Evžen má
kamarády
odpoledne plné čtení a improvizačních her, navazuje
Krokodýlí výtvarná dílna;
15:00
8. 2. Hrajeme deskovky
odpoledne určené pro
všechny věkové kategorie;
13:30
8. 2. Pohádková babička
čtení z knihy, navazuje
Barevná výtvarná dílna;
15:00
11. 2. Papírové loutky
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
1., 8. 2. Pozorovací program
18:00–21:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
8. 2. Přijďte, bude Otevřeno
otevření kostela pro chvíli
pozastavení, zpěv a hudba;
21:00
 Petrovice – Obecní dům
10. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti
 Ješetice – kult. dům
10. 2. Maškarní karneval
karneval pro děti

ROZHLEDNY
Zůstala vzpomínka jen
a ta se vrací každý den
V neděli 3. února tomu
bude 22 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek

Miroslav Bláha
z Vletic u Krásné Hory.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

 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.

Tatran se
zoceloval
na soustředění
a přitom
přejel Sušici
TJ Sušice – TJ
Tatran Sedlčany
2:5 (1:4)
SUŠICE Od 25. do 27. ledna

absolvovali fotbalisté Tatranu tradiční zimní soustředění v Sušici, které zahrnovalo i přípravné utkání
proti domácímu mužstvu.
Přestože hráči Tatranu
měli za sebou náročné tréninkové dávky, v utkání si
drželi převahu. Domácím
hráčům nešla upřít snaha,
ale na některé akce Tatranu zkrátka nereagovali
adekvátně. Již po 13 minutách Lukáš Brotánek vstřelil vedoucí gól z penalty.
Ve 23. minutě prudký centr Marka Sirotka srazil sušický hráč do vlastní branky – 0:2. Po půlhodině hry
se poprvé za dospělé treﬁl
dorostenec Bláha a zvýšil na 0:3. Ve 36. minutě
sklepl Tomáš Senft hlavou
balon přímo na Martina
Hájka a ten vymetl vingl
domácí svatyně – 0:4. Sušici se podařilo snížit pět
minut před koncem prvního poločasu na 1:4.
Ve druhém poločase se
v jedné minutě ozval zvuk
nastřelené tyče hned dvakrát. Nejprve ji orazítkoval
Milan Krůta a následně
i Martin Hájek. Běžela
57. minuta a přišel druhý
gól domácího celku z penaltového puntíku – 2:4.
Do konce utkání se ještě
po pěkném individuálním
průniku treﬁl Michael Dvořák na 2:5.
Další zápas hraje Tatran
v sobotu 2. února od 14 hodin doma proti Mníšku.
S e s t av a Ta t r a n u :
V brance se vystřídali
po třiceti minutách Filip
Dřevojan, Tomáš Glogar
a Lukáš Dřevojan – Hájek,
Brotánek, Čejda, M. Krůta,
Kdolský, Bláha, Sirotek,
Bartůšek, Špaček (10. Senft), M. Dvořák.
David Štverák

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz
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O cvičící stoly je stále zájem. Nabídka
Slender life je ale pestřejší
SEDLČANY Tři a půl roku pro-

vozuje Michaela Janoušková
v Církvičské ulici studio Slender life. Do nových prostor
se přestěhovala z náměstí
v září 2014. Ačkoliv už studio
není v centru města, jeho
přestěhování přineslo podle
provozovatelky pouze klady.
„Prostory jsou dvakrát
větší, proto se ke mně mohly
přidat i kadeřnice Lucie Záhorová a Lenka Škorpová.
Provozovna je v přízemí, což
znamená lepší dostupnost.“
Díky o polovinu nižšímu
nájmu mohla Michaela Janoušková investovat peníze
do rozšíření služeb studia,
pořídila například běhací pás
a ultrazvukovou liposunkci.
Michaelo, podnikání se
vám daří, ale v říjnu jste
musela studio nuceně zavřít, co se stalo?
Nikdo doteď přesně neví,
asi nás vyplavila nejspíše
nějaká spodní voda. Majitel
objektu udělal opatření v podobě drenážních odtoků,
což by mělo podobné situaci
v budoucnu zabránit.
Vloni v červnu jste nabídku rozšířila o lymfotaping a Dornovu metodu
a Breussovu masáž. Proč?
Už dlouho jsem přemýšlela, jak ulevit klientům
od bolesti a zároveň doplnit
masáže a cvičení tak, aby to
byl takový funkční komplet,
který se navzájem doplňuje.
Absolvovala jsem tedy kurz
Eduspa u úžasného Roberta
Al Arefa, který je opravdu
profesionál každým coulem
a má mnoho zkušeností především ze zahraničí.
Jak funguje lymfota-

ping a komu to může pomoci?
Lymfotaping je doplňková
metoda k masážím, úžasně
se mi osvědčila například
u bolesti zad po namasírování a procvičení aplikuji lymfotape, který podpoří účinek
masáže. Krásně prokrvuje
problémovou část a pauza
mezi jednotlivými procedurami je tedy efektivně využita. Klienti si to velice chválí.
Dále je lymfotaping vhodný
na odstranění otoků, urychlení regenerace po úrazech
nebo na odstranění křečovitých stavů.
Dornova metoda je
známá také jako „rovnání kostí a kloubů“ a lze ji
považovat za metodu, kterou se odstraňují příčiny.
Na jakém principu funguje? A je tato mechanická
masáž bolestivá?
Metoda navrací obratle
a klouby do původní polohy za aktivní účasti klienta.
Dornova metoda s Breussovou masáží jsou výbornými
bezbolestnými technikami,
které jsou zároveň velmi
účinné. Při Dornově metodě
dochází k uvolnění blokád
a bolesti v problémových
partiích – převážně okolo páteře a kyčelních kloubů.
Po jak dlouhé době
mohu pociťovat úlevu?
Často ihned po prvním
ošetření může klient vnímat
výrazný ústup bolestí zejména v bederní oblasti.
Může Dornovu metodu
využít každý?
Metoda je vhodná pro
všechny, kteří jsou schopni
aktivního pohybu, jelikož

je nutná spolupráce klienta s masérem. Samozřejmě
jako u většiny masáží a cvičení jsou zde kontraindikace
– nedoporučuji Dornovu metodu aplikovat při chřipce,
nádorových onemocněních,
akutních zánětech či osteroporóze.
Jaké problémy za pomoci Dornovy metody
řešíte?
Většinou řeším nápravu
kyčelního kloubu. Osmdesát procent klientů má
problém v bederní oblasti.
Po vyšetření většinou zjis-

poučím, jak cvičit doma.
Breussova masáž je
vlastně doplňkem Dornovy metody. V čem masáž
spočívá?
Zjednodušeně řečeno
dochází k maximálnímu
uvolnění svalů kolem páteře
a tím připravím záda na Dornovu metodu.
Z nabídky vašeho studia mě zaujala bezbolestná ultrazvuková liposunkce. Na jaké části těla je
vhodná? A jaké výsledky
lze očekávat?
Je vhodná na jakoukoliv

Michaela Janoušková při jedné z procedur

tím, že dolní končetiny jsou
nestejnoměrné. Aplikujeme
Dornovu metodu – ke srovnání dochází zpravidla
ihned, tudíž nastává úleva od bolesti. Poté klienta

část těla. Z devadesáti procent ji aplikujeme na typické
problémové partie, jakými
jsou břicho, hýždě a stehna. Ale jsou i klientky, které
si přejí destičky aplikovat

na tricepsový sval či na záda
– konkrétně do oblasti kolem
podprsenky, kde se tuk rád
ukládá a obtížně se ho zbavujeme.
Co si mohu představit
pod remodelací břicha?
Je to silová masáž, při
které se pomocí speciálních
tahů formuje oblast kolem
pupku a po stranách břicha.
Úbytky po šesti aplikacích
jsou 5 až 15 centimetrů v obvodu. Masáž je bolestivá, ale
účinná.
Nabízíte také různé druhy masáží. O které je aktuálně největší zájem?
Největší zájem je o masáž
zad a anticelulitidní masáž,
což je kombinace anticelulitidní, formující a lymfatické
masáže, kdy masíruji břicho,
hýždě a celé dolní končetiny.
Efektem je opět úbytek centimetrů a viditelně vypnutější
a krásnější pokožka.
Začínala jste s cvičícími
stoly. Je o ně stále zájem?
Stoly jsou a budou výbornou variantou, jak efektivně
a zdravě pod dohledem zformovat a zeštíhlit postavu.
Mají svoje příznivce a věrné
cvičenky už několik let, takže
ano, zájem o ně je stále. Klientky se rády vracejí.
Je po Vánocích, zaznamenala jste zvýšený zájem
o vaše služby?
Zvýšený zájem je zejména o liposukci, přístrojové
lymfodrenáže a o solárium
před plesovou sezónou –
ženy chtějí doladit barvičku do šatů nebo se prostě
jen hezky prohřát v těchto
mrazivých dnech.
Jana Špačková

Cílem spolupráce je vzájemné obohacování
SEDLČANY Od začátku škol-

ního roku se na ZŠ Propojení uskutečňuje projekt
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který spočívá ve spolupráci dvou učitelů. Jeden
je učitelem základní školy,
druhý učitelem základní
umělecké školy.
Učitelka Propojení G.
Gyömberová spolupracuje

s učitelem P. Bartizalem,
který vyučuje na ZUŠ bicí
nástroje. Všední hodiny hudební výchovy sedmáků se
rázem proměnily v intenzivní práci na čtení předem
připravených partitur, hry
na boomwhackery i jiné
nástroje. Hodiny se konají
buď přímo ve škole, hudební učebně nebo v kulturním
domě, kde na děti čeká

P. Bartizal s dalšími praktickými hudebními výzvami.
Žáci se dělí na menší skupiny, v nichž zpracovávají
uložené party. Také spali
ve škole, kde bubnovali
do pozdních odpoledních
hodin. Na závěr jejich pilného snažení vznikl happening na chodbách školy.
Kdo jiný, nežli třídní učitelka, by mohl být prvním po-

sluchačem takové bubenické skupiny...
Ve výtvarném oboru své
síly při výuce žáků páté třídy spojily učitelka Propojení I. Novotná a výtvarnice V.
Křenková, která seznamuje
děti s dílem Geralda Durella
Mluvící balík. Cílem je zprostředkovat žákům komplexní vidění výtvarného zpracování. Společně navštívili

galerii v Písku, fotograﬁcký
ateliér K. Novotného, vytvořili reliéf jako školní mozaiku, zkusili si landart, práci
s hlínou, graﬁcké techniky...
V druhém pololetí je čeká
návštěva sochaře Rasťa Jacka v jeho ateliéru. Zaměří se
také na objektovou tvorbu
z různých materiálů. Rok
tvoření uzavře školní výstava v červnu.
-kg-
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Úspěšné úvody třetin, parádní
disciplína hokejistů Tatranu
Tatran Sedlčany – TJ
Božetice 7:3 (3:2,
2:0, 2:1)
SEDLČANY V devatenáctém kole

krajské soutěže skupiny Jih se
utkali hokejisté Tatranu v sobotu
26. ledna s týmem, jehož na domácím ledě nejdříve porazili 8:1, ale
v odvetě v Milevsku prohráli 5:6
po prodloužení. Tentokrát sedlčanským hráčům výborně vyšly vstupy do všech třech třetin, také díky
tomu si připsali na svoje konto zaslouženě tři body a udrželi se v tabulce na druhé příčce.

Tříbrankové vedení
skoro nestačilo
Do utkání lépe vstoupil Tatran.
V končící třetí minutě předložil Lukáš
Petržílka dobrý puk před brankoviště
hostí Jakubu Kadlecovi, ale sedlčanský forvard v jasné gólové příležitosti
o fous minul tyč. Už o minutu později se do hodně podobné akce dostali
i hosté, když se jejich útočník prodral
podél mantinelu do útočného pásma přes dva obránce, naservíroval
kotouč „do ohně“ a jeho spoluhráč
bekhendovým zakončením treﬁl
do plastronu Dudka, který si dobře povyjel. Od začátku 5. minuty to
vypadalo, že Tatran začal hrát přesilovku, domácí hokejisté na dlouhých
několik desítek vteřin přišpendlili
svoje soupeře před jejich brankáře
a v čase 5.48 Vít Zavadil bombou ze
středu kruhu do horního růžku branky vstřelil první gól utkání. Hned vzápětí po závaru před brankou Božetic
protlačil puk do klece přes ležícího
gólmana Vladimír Černý, a tak Tatran už v polovině sedmé minuty hry
vedl 2:0. V 8. minutě domácí hokejisté rozehráli svoji první přesilovku,
dlouho to vypadalo, že se v ní budou
spíše trápit, ale bezprostředně před
návratem vyloučeného hráče na led
v čase 9.35 prostřelil z bezprostřední
blízkosti gólmana Zavadil a Tatran
se dostal do tříbrankového trháku.
Z rychle nabytého vysokého vedení
se však domácí dlouho neradovali.
V polovině první třetiny nechali před
Dudkem zcela osamoceného hráče,
a ten na začátku 11. minuty snížil
na 3:1. A když hned po rozehrání
ve středu hrací plochy a následném
úniku Božetice vstřelily druhý gól,
náskok Tatranu se zachvěl v základech. Ve 12. minutě Tatran rozehrál
svoji druhou přesilovku, po dvou
závarech před brankou Božetic visel ve vzduchu čtvrtý gól, ale strážce klece hostí vše ustál, nebo spíše

uležel. V závěru třetiny Tatran přidal
na obrátkách, vynutil si další přesilovku, jenomže v 19. minutě chyboval na útočné modré Roman Šebek,
ztratil puk a nechybělo mnoho, aby
hosté dotáhli svoji brejkovou akci
do úspěšného konce.

Dobrý pohyb, základ
úspěchu
Také v prostřední části hry se domácí hokejisté na ledě jenom míhali,
dobře o sobě věděli a přihrávky kazili jenom minimálně. Už po minutě
napravil svoji chybu ze závěru první
třetiny Šebek, který napřáhl z vrcholu jednoho z kruhů a zvýšil na 4:2.
Ještě neuplynula ani další minuta
a pátý gól Tatranu přidal Zdeněk
Burian. Domácím se opět povedl
vstup do hry a znovu se jim začalo
přece jenom volněji dýchat. Od 25.
minuty utkání měli hosté možnost
hrát téměř minutovou přesilovku pět
na tři, ale nakonec málem sami inkasovali, když jejich gólmanovi vypadl
z lapačky nahozený puk, skutálel se
za jeho záda a zastavil se až těsně
před brankovou čarou. Další branku
domácích měl dvě minuty před druhým klaksonem na své hokejce Vl.
Černý, ale po přesné přihrávce před
brankoviště těsně minul tyč. Hned
vzápětí najížděli Martin Pospíšil
a Zdeněk Burian na jediného obránce Božetic, svoji jinak hezkou akci
však překombinovali, a tak domácí
hráči z velkého tlaku vytěžili pouze
dvě branky. To, že jim v tomto utkání vycházejí začátky třetin, potvrdili
i ve třetí části hry, když v čase 41.01
propálil z mezikruží gólmana Kryštof Švagr – 6:2. Ještě ve 42. minutě
byl vyloučen hráč Božetic a hokejisté Sedlčan se s přesilovkou příliš
nepárali, protože po necelé minutě
skóroval Pospíšil. V 58. minutě hosté
snížili na 7:3, ale jednalo se již pouze o kosmetickou úpravu výsledku.
Domácí hokejisté vyhráli zaslouženě. Borci o sobě na ledě dobře věděli, hráli ukázněně bez zbytečných
faulů a po většinu utkání byli pány
na ledě. Jistě také kvitovali, že tentokrát měli na své straně ještě jednoho
spoluhráče navíc – hlasitě a slušně
povzbuzující publikum.
Sestava: Dudek–Švagr, Šebek,
Náprstek, Vl. Černý, F. Černý – Martínek, Chwastek, Burian, Indra, Pospíšil–Spilka, Zavadil, Petržílka, Kadlec.
Trenér: Karel Pospíšil.
Ve dvacátém kole soutěže se v sobotu 2. února Tatran utká s hořovickými Cvočkaři na ledě soupeře.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Mladíci v hokejovém dresu
A týmu Tatranu mají zelenou
klubu. Myslím si, že už tady zůstanu.
SEDLČANY Nejenom zkušenost, ale
Máte nějaké hokejové vzory?
také mládí se v této hokejové sezóně
Lukáš: Je to David Pastrňák. Líbí
prosazuje v dresu Tatranu. Fanoušci
si všimli, že na ledě je hodně vidět se mi, že se už jako hodně mladý střesedmnáctiletý forvard Lukáš Petržíl- lec dostal do NHL.
Vít: Já hokejový vzor nemám, ale
ka i jeho jen o dva roky starší parťák
v útoku Vít Zavadil. Oba nejmladší v poslední době mě hodně zaujal Točlenové A týmu dobře zahráli také máš Hertl, který hraje dobře do těla
v sobotním utkání s Božeticemi a pro- a dovede podržet puk na své hokejce.
Není vám někdy líto, že se
to jsme je na ledě ještě chvíli zdrželi.
Oba kluci odpovídali většinou na stej- v Sedlčanech na hokeji moc nené dotazy, ale první otázku dostal fandí?
Lukáš: Chtělo by to, aby se fandipouze Vít Zavadil.
Vám je čerstvě devatenáct let lo více. Přijde sto lidí, a jediní, kdo
a nemusíte už tedy k utkáním na- povzbuzují, jsou mladí kluci, kteří
stupovat s košíkem před obliče- za Tatran hrají.
Vít: My jsme teď fanouškům dali
jem. Proč s ním stále hrajete?
Kvůli bezpečnosti. Můj táta dostal dva bubny. Jeden dnes a druhý buv hokejové pohárové soutěži hokej- dou mít k dispozici na příští domácí
kou do obličeje, soupeř mu vyrazil utkání. Dnes už byla atmosféra mnozuby, a já bych nechtěl podstoupit hem lepší. Trochu nás mrzelo, že minule přijelo několik desítek fanoušků
stejné zranění.
Jaké cestičky vás zavedly Žebráku, kteří překřičeli jinak pěkně
zaplněný stadion.
k hokeji?
Myslíte si, že má hokejový TaLukáš: Já jsem byl hyperaktivní
dítě, takže mě rodiče přivedli na led. tran na postup do vyšší z obou
krajských soutěží?
Hokej jsem začal hrát v šesti letech.
Lukáš: Myslím si, že jo. Pokud
Vít: Já jsem začal kolem svého
čtvrtého roku. K hokeji mě přivedl nám vydrží forma, na postup máme.
Vít: Určitě jdeme za postupem.
táta, který hokej hrál a věnuje se mu
Pokud právě nehrajete hokej,
i teď. Nastupuje za A tým Staré gardy
kde studujete?
Štětkovic.
Lukáš: Jsem na střední průmyOba jste hráli hokej už v mládežnických kategoriích. Nako- slové škole, studuji obor strojírenlik náročný byl pro vás přechod ství v Příbrami.
Vít: Já dělám střední školu v Sedo dospělého hokeje?
Lukáš: Je to o rychlosti a o síle. zimově Ústí, obor mechanik – proHrajeme teď s chlapy a ne s kluky, gramátor.
Slyšel jsem, že pokud se v novikteří mají kolem šedesáti kilo. S tím,
že nastupujeme proti mnohdy stoki- nách objeví rozhovor s některým
z hokejistů A týmu, má tu čest, že
lovým hráčům, se musíme vyrovnat.
Hráli jste hokej i jinde než dává do placu basu piva, určenou
celému týmu. Je to pravda?
v Sedlčanech?
Oba jednohlasně: Je to pravda.
Vít: Hrál jsem u nás za žáky, ale
od páté třídy jsem už byl v Tábo- Tímto rozhovorem jste nám proto
ře, kde hrála mládež přece jenom pěkně zavařil. (smích)
David Myslikovjan
na vyšší úrovni. Nastupovali jsme
proti Spartě, Plzni
a dalším známým
týmům. V této
sezóně jsem se
vrátil do Sedlčan
s tím, že už tady
zůstanu. Pokud by
ale přišla nabídka
z vyšší soutěže,
určitě bych se nebránil jít jinam.
Lukáš: V deváté
třídě jsem odešel
do Hradce Králové, kde jsem hrál
extraligu mladšího
dorostu. Odtamtud
jsem se vrátil zpět
do mateřského Mladí hokejisté Lukáš Petržílka (vlevo) a Vít Zavadil
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Stolní tenista El Niňa
v druholigovém utkání s Tatranem
vzteky zlomil dvě pálky
O uplynulém
víkendu stolní tenisty Tatranu v A skupině 2. ligy podruhé v této sezóně čekaly
tři utkání místo obvyklých
dvou. Nejdříve se za domácími stoly v malé hale
gymnázia střetli s třetím týmem tabulky, potom s jejím
lídrem a nakonec je čekala
pražská Sparta, která měla
před nedělním duelem stejný počet bodů jako Tatran.

SEDLČANY

z pohledu fanouška mnohem zajímavější a dramatičtější. A také byl mnohem
delší, vždyť skončil až téměř po čtyřech hodinách.
Do hry už zasáhl Radovan
Faktor a hned to bylo znát.

nou bodoval Drechsler.

Tatran Sedlčany –
Sparta Praha 10:6
V neděli si stolní tenisté
na svoje konto připsali cenné tři body a v tabulce se

hráč měl ve vyrovnané hře
pevné nervy, vypjatý duel
zvládl a přidal na konto
svého týmu tolik potřebný
desátý bod. Ve dvouhrách
se o osm bodů Faktor rovnoměrně podělil s Pejšou.

Tatran Sedlčany
– Elizza Praha B
1:10
Čtyřhry se v poslední
době stolním tenistům Tatranu obvykle daří, tentokrát
v nich v pátek vydolovali
alespoň bod, ale nakonec
se ukázalo, že zůstane jediným v celém utkání. Zatímco na jednom ze stolů
prohráli Kaucký s Němcem
bez zisku setu, na stole druhém svedl pár Pejša–Kocura se svými soupeři velkou
bitvu. Sedlčanští hráči sice
prohrávali 0:2 na sety, ale
povedlo se jim ještě tuto
čtyřhru otočit ve svůj prospěch. Potom už však začali
kralovat hosté. Hned v šesti
dvouhrách neztratili jediný
set a za stoly v Sedlčanech
se zdrželi jen o něco málo
přes dvě hodiny.

Tatran Sedlčany
– El Niňo Praha C
9:9
Sobotní zápas už byl

Kaucký (vzadu vlevo) s Faktorem svoji čtyřhru zvládli proti Spartě stejně dobře jako jejich spoluhráči
Pejša a Kocura. Foto: Petr Čáp

Tatran sahal po třech bodech a o ten jeden navíc
přišel až v závěru, kdy
vedl 9:7. Čtyřhry opět
skončily 1:1, když Kaucký s Němcem zvítězili 3:2
na sety a Pejša s Kocurou
0:3 prohráli. Tatran většinou v tomto duelu vedl
a soupeř se dotáhl až skutečně na poslední chvíli.
V singlech vybojoval tři
body Pejša, dva přidali
Faktor s Němcem a jed-

od pražské Sparty odpoutali. Obě čtyřhry skončily
shodně 3:1, když na jednom
ze stolů byli úspěšní Pejša
s Kocurou a na druhém
Faktor s Kauckým. Utkání
ale bylo dlouho vyrovnané.
Soupeři se povedlo dotáhnout na 4:4, avšak potom už
stále vedli domácí. O osudu
zápasu mohl rozhodnout
Faktor, který do své čtvrté
dvouhry vstupoval za stavu 9:6. Zkušený sedlčanský

Oba hráči byli tahouny svého týmu a v rozhodujících
chvílích byli lepší než soupeři. Po skončení nedělního
zápasu nám vedoucí hráč
týmu Tatranu sdělil několik
svých postřehů. „Byl jsem
na lyžařském kurzu, vrátil
se v sobotu odpoledne a rovnou naskočil do utkání,“ uvedl Radovan Faktor. „Z Kotlářky, což je El Niňo, máme
na hostování zapůjčeného
mladého kluka, který chodí

s Kauckým trénovat v Praze.
V týmu je jich hodně a nenechávají ho hrát třetí ligu. Proto jsme se domluvili, že bude
hrát u nás, a to i z důvodu,
aby Kocura mohl nastupovat
za B tým. V pátek nebylo co
řešit. Elizza nastoupila v nejsilnější sestavě a my jsme
utrpěli debakl. V sobotu jsme
nasadili našeho mladého nováčka. Já jsem přijel z lyžáku a naskočil do druhé série.
První zápas byl rozehrávací,
ale pak už se mi dařilo. Celé
utkání ovlivnil fakt, že dvojka
hostujícího týmu byla hodně
nervózní. Tento hráč v zápase zlomil dvě pálky a z krize
se už nedostal. Tato remíza
je pro nás obrovsky cenná.
V neděli jsme chtěli vyhrát,
ale dlouho se nám nedařilo
odskočit. Kaucký prohrál tři
zápasy 2:3 i přesto, že vždy
vedl a měl v každé z těchto
dvouher několik mečbolů.
Hra byla ale tak vyrovnaná, že se do poslední chvíle
nevědělo, jak to dopadne.
Rozhodovaly koncovky.
Drechsler byl po dlouhé
pauze kvůli zraněné noze
hodně unavený a bolest
se mu s každou dvouhrou
zvyšovala. Hrál se skvělý
stolní tenis.“
V třináctičlenné tabulce
se po šestnáctém kole Tatran udržel na šestém místě a má nyní již třicet dva
bodů. S třiačtyřiceti body
vede EL Niňo Praha C.
David Myslikovjan

S dvoucifernými vítězstvími se v pohárové hokejové
soutěži roztrhl pytel
V lednu se
v dlouhodobé pohárové soutěži amatérských
hokejistů začala množit
dvouciferná vítězství jako
houby po dešti a výjimkou
nebyl ani minulý týden.
Tentokrát se jich od neděle do soboty urodilo hned
pět, a to ještě měli hokejisté Genemusic na dosah

SEDLČANY

další desítku. Nejvíce se
v uplynulých dnech činili
střelci Štětkovic, Zvírotic,
Miličína a Hrádku.
Výsledky – skupina
A: Příčovy–Křepenice 7:0,
Votice–Štětkovice 3:14,
Obecnice–Vršovice 6:2,
Zvírotice–Votice 10:5, Solopysky–Olbramovice 8:3,
Štětkovice – Daleké Dušní-

ky 10:0, Křepenice–Chlum
5:4, Genemusic – AHC
Nový Knín 9:3. Po devatenácti odehraných utkáních
si první příčku udržely
Příčovy, které mají nyní již
třicet čtyři bodů. O jediný
bod zpět jsou druhé Zvírotice i třetí Štětkovice. Stará
garda ale měla v době naší
uzávěrky o jedno utkání

navíc. Poslední třinácté zůstávají čtyřbodové Olbramovice.
Skupina B: Neveklov–
Kňovice 5:6, Kosova Hora
– Štětkovice B 0:5 kontumačně. Tučňáci zápas předem
skrečovali. Hrádek–Rybníkáři 11:1, Medvědi–Miličín
2:10, Rumola–Draci 0:2. Také
v B skupině měla většina

týmů koncem minulého
týdne odehráno devatenáct
utkání. První Miličín měl
na svém kontě dvacet osm
bodů a o čtyři méně jich nasbíraly druhé Kňovice i třetí
Štětkovice B. Poslední dvanáctí Rybníkáři svůj čtyřbodový účet v utkání s Hrádkem šanci navýšit neměli.
David Myslikovjan
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SLOUPEK

Církevní restituce
a komunisté

Kam mizí
moje
lžičky?

Již dlouho sledujeme kolem odškodnění církví
závist, pomluvy, nevraživost. Jde tam o postupný
proces, vedoucí k úplnému odpojení církví od státu, včetně platů všech
zaměstnanců. Některé pozemky byly vráceny tak,
jak byly kdysi, jen lesy
někdy vytěženy. Některé i památkově chráněné
stavby byly zničeny. To,
co nelze vrátit, bylo třeba
solidně nahradit, takže

bylo třeba mnoha odborníků k určení cen, splátkového kalendáře a ročních
splátek.
Je trapné, když komunisté navrhují tyto splátky zdanit, protože prý je
to dar a žádné restituce.
Tak stát, který ten majetek
čtyřicet let užíval, vytěžoval, někdy jen zhuntoval,
má jej vrátit nebo něco
nahradit a on je to dar?
Těch darů, které právě
komunisté dávali církvím

čtyřicet let, bylo hodně –
šikanování duchovních
i věřících, zavírání do vězení, umučení rukama
takových, jako byl otec
pana Grebeníčka. Ten se
nestyděl nyní vydat knihu
jakýchsi dějin, aby tu třídní nenávist povýšil „vědecky“. Normální člověk
na jeho místě by aspoň
mlčel, ledaže by projevil
lítost za zločiny ve jménu
jeho strany. Není přece co
dodat. Soudruh Grebení-

ček však doufá, že u našich obyvatel zvýší tímto
odporným způsobem procenta své KSČM v průzkumech. Možná ví, co dělá.
Vláda je zřejmě těmito
lidmi vydíratelná. Chuť
komunistů, aby vláda
byla jejich sluhou, roste. Však když oni kdysi
vládli, sloužili jim všichni. Náladu voličů lze kupodivu stále manipulovat
vším možným.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Chybí tady humor, satira,
kabaret...
Všechny vládnoucí kruhy vždy sledovaly, sledují a budou sledovat,
co jejich konání říká lid,
veřejnost, konkurence,
média... To je někdy stojí více úsilí než samotná
práce. A čím víc se bojí
o své postavení, tím více
se vychvalují, tím více se
snaží veřejnost korumpovat jejími vlastními
penězi. Stát totiž jen přerozděluje peníze získané
od plátců daní.
S o u č a s n ý p ře d s e d a
Senátu Jaroslav Kubera
někdy žertuje, že vláda
z vás vytáhne stovku,
na něco vám „věnuje“ padesátku a za to očekává
díky i vděčnost. S takovou taktikou vládla ČSSD

a tak nemohla nikdy najít
odvahu k nějaké změně, reformám, církevním
restitucím nebo dokonce k reformám důchodů,
školství, zdravotnictví
atd. Nyní například prosazuje, aby všechna školní
mládež měla obědy zdarma. Pořadu Máte slovo
s M. Jílkovou na ČT1 se
nezúčastnila navrhovatelka zákona ministryně
za ČSSD Jana Maláčová.
Chudák poslanec, který ji
zastupoval, proti tomuto
nesmyslu se ozvalo tolik
argumentů, že už pak jen
mlčel a rozpačitě se usmíval. Jak se říkávalo, co je
zadarmo, to za nic nestojí.
Ve sp o l e č n o s t i m ě l
vždy velkou sílu humor.

Papaláši byli v klidu, dokud lid nadával, ale měli
hrůzu, když si z režimu
prostě dělal srandu, to
pro ně bylo špatné znamení. A tuto nespornou
sílu inteligentního humoru dnes postrádáme. Leckterý hodný člověk kdeco spolkne i s navijákem,
protože nemá informace
od zasvěcených odborníků. Kdežto humorné
podání tématu, znamená
dostatečné zjednodušení
natolik, že si může uvědomit svou naivitu a slepou důvěru. A že by bylo
námětů málo? Za totality
se přes bedlivou cenzuru občas takový humor
objevil v některých divadlech, novinách, včetně

satirického týdeníku Dikobraz. Tam kdysi dokonce na titulní stránce byla
kresba potápějící se lodi
(nebo snad pirátské?)
s kapitánem Gottwaldem
a všemi ministry v různých rolích posádky. Ty
karikatury byly dobře
k poznání. Nebo v divadlech se jen tak utrousila poznámka, kterou si
každý snadno dešifroval
a zasmál se...
Dnes je cenzura jen
v některých novinách,
přesto je satirických pokusů ke škodě nás všech
tak nicotně málo. Někdy
už působí jako humor jen
to, co vládní koaliční politik říká úplně vážně.
Vladimír Roškot

GLOSA

Problém prostředního dítěte
V z h l e d e m ke k a r i é ř e
a saturaci jeho potřeb
preferují dnešní rodiny
jedno dítě. Ale jsou i rodiny s více dětmi a z okolí jsem odpozorovala, jak
je to s prostředním potomkem.

První dítě přináší velké
očekávání, radost a opečovávání. Druhé opět očekávání, ale opačného pohlaví. A to zklamání, když
je to zas ta holčička nebo
zas ten chlapeček. Třetí
dítě by mělo splnit přání

rodičů – když nesplní, je
to jedno. Je to mazánek,
benjamínek a vše se točí
kolem něj.
Prvorozené dítě nebo
benjamínek dědí po rodičích dům a majetek,
často i po prarodičích.

A prostřední? Ne, že by
mu nic nedali, ale tak nějak, ať si pomůže samo.
Byť to není pravidlo,
znám to z okolí. Zklamání rodiny, jak si s nimi ta
příroda zahrála...
Ilona Bílá

Když jsme byli já a bratři
malí, měli jsme představu, že lžička, použije-li se
například ke konzumaci
jogurtu či něčeho podobného, vyhodí se společně
s kelímkem od dané potraviny. Zkrátka, že dezertní
lžička jest na jedno použití,
ačkoliv z nerezu, což jsme
beztak nevěděli, co je. Kolik lžiček se v naší rodině
tímto způsobem podařilo
vyřadit z provozu, nevíme.
Každopádně je jisté, že
jsme velmi brzo pochopili,
že lžička do koše nepatří.
Žiju sám, v malém bytě.
Ke všemu mi stačí v zásadě jeden hluboký a jeden
mělký talíř a talířek, nůž,
vidlička, lžíce a lžička.
Mám samozřejmě od každého tohoto nádobí kusů
více, přeci jen občas přijde
návštěva a někdy se mi
hrnek se lžičkou od kávy
nechce umýt hned, když
si jdu po chvíli udělat
kávu další. Nicméně většina nádobí v mojí domácnosti leží po většinu času
v lince, hezky vyrovnaná
na poličkách či v šuplících.
Napadá vás, jak první
dva odstavce tohoto textu
spolu souvisí. Jejich spojnicí budiž nadpis. V poslední
době mi přišlo, že lžiček
v mém šuplíku je méně,
než jich bylo například
před rokem. Ale připisoval
jsem to anabázi s kávou
a nenamáhal jsem se počítat. Až nyní. Podle dekoru
a podle počtu dalšího nádobí ze sady jsem dospěl
k závěru, že dvě lžičky
chybí. Ano, jako v pohádce O princezně, která ráčkovala. Jen ty moje lžičky
nejsou, naštěstí, ze stříbra
a nekrade je rádce. Zkrátka
jsem je, zřejmě podobným
způsobem jako v dětství,
vyřadil z provozu. Říkám
si, zda jednou nastane
čas, kdy budu vyhazovat
po snědení rajské s pěti
knedlíky talíř i s příborem.
Tomáš Vašíček
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Nemusíme být dost pozorní ke všemu a rychle bude jinak
Kdysi jsem zde rozváděl,
co je názor. Ne každou větu
nebo výrok lze považovat
za názor. Slovo vyjadřuje, že
nejdříve nějak nazíráme, přemýšlíme, ale také o nějaký
fakt se opíráme. K něčemu
dojdeme i za delší dobu a potom si právem za tím stojíme.
Přesto připouštíme diskuzi,
jako test pravdivosti názoru,
nebo zda je aspoň rozumný.
Některá tvrzení mohou
pro ostatní – pokud se nezamyslí, znít přijatelně až
novátorsky proti větru. V minulém čísle SK byl text Jan
Palach od Marie Kovalové,

o kterém jsem si nejdříve
řekl, že je dobře, když se člověk takto bezelstně „odkope“. Od toho je demokracie,
aby se občan svobodně vyjádřil a čtenáři či posluchači
svobodně přemýšleli.
Potom mi došlo, jak si
snad bude někdo s úlevou
myslet totéž, když tenkrát nenašel odvahu k protestům.
O mládeži nemluvě. Tak co
jsme si vlastně k Palachovi minule mohli přečíst –
v kostce: 1) Nesmyslná oběť;
2) Měl organizovat podzemní hnutí, psát protesty; 3)
On i Zajíc všechno vzdali; 4)

V tom činu není žádná síla; 5)
Je symbolem – jak ohromit
za každou cenu; 6) Je děsivé,
že je oslavován, vždyť mu
nic nehrozilo; 7) Opravdové
odbojáře, kteří nasazovali životy, neuctíváme.
Doufám, že mladí lidé si
stačili padesát let od události uvědomit za pomoci
rodičů, učitelů, pamětníků,
co nemožného bylo v té
době možné. V pořadu Jana
Krause byl hostem Palachův
kamarád, spolužák na základce, který jej, jak řekl,
znal od narození. Vyjadřoval
srozumitelně, jak to byl nor-

mální kluk, jak spolu zlobili,
měli rádi chemii a když něco
bouchalo. Ale byl si vědom,
jak měl velký smysl pro spravedlnost už v dětství. Pak asi
k těm sedmi výrokům nemá
smysl polemizovat, zda to
jsou názory. Palach prý zvažoval, čím naši veřejnost probudit z letargie a snad měl
nějakou zbraň. Jistě, atentát
na některé zločince komunistického režimu by byla velká
věc. (Vyšší princip: „Vražda
na tyranu není zločinem.“)
Ale asi by padl někdo z nějaké ochranky, otec dvou dětí
a naše veřejnost by takový

odboj prezentovala stejně,
jako boj skupiny bratří Mašínů. Ty opravdu neuctíváme,
byť byli pro mnohé tehdy nadějí. O tom jsem kdysi psal
v Lidových novinách. Tak by
dopadl i Jan Palach.
Alespoň bychom si měli
zapamatovat, jaké kladl režimu podmínky k tomu, aby
jej už nikdo nenásledoval.
Zatím je nyní máme jakžtakž
splněny, ale jak to u nás chodí, nemusíme být dost pozorní ke všemu, a rychle bude
jinak. A budeme se ptát, kdo
za to může? No my!
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Odkaz Jana Palacha nemůžeme pošlapávat, relativizovat a zpochybňovat
Články vyzývající k polemice jsou požehnáním pro
tisk, protože jsou záhonem
pro sklizeň reﬂexí. Článek
Marie Kovalové z 23. ledna
je jedním z nich. Nepochybně moje reakce nebude
mezi čtenáři Sedlčanského
kraje jediná.
Ponechávám stranou
autorku článku, to není podstatné. Důležitý je její názor.
V podstatě v něm říká, že
Palachova oběť byla zcela
zbytečná. Jako příklad boje
proti vítězící normalizaci
po srpnu 68 uvádí emigraci,
založení podzemního odbojového hnutí, psaní protestů
nebo založení rodiny a výchovu potomků se správným názorem. Hovoří o nesmyslném náboženském
rituálu, pohrdání vlastním
životem. V Palachovi vidí
exhibicionistu, který „chtěl
ohromit (ať to stojí, co to stojí)“. Děsí ji, že tolik lidí oslavuje ty, jež se upálili, aniž by
jim co hrozilo, a dále tvrdí,
že bychom si měli vážit více
skutečných odbojářů, kteří
nasazovali životy.
Svoji polemiku s těmito
názory začnu od konce. Nevím, o jaké příklady odbojářů jde. Jsou to snad kluci
ze Sedlčanska, kteří v padesátých letech díky svému
mravnímu přesvědčení
vyhodili do povětří místní
kancelář KSČ a za nedlouho i tu v Milevsku, ve které
zahynul člověk? Ti skončili

na popravišti. Má na mysli
bratry Mašíny, kteří během
své odbojové činnosti poznali beznadějnou situaci
u nás a chtěli v ní pokračovat v zahraničí a zkrátka
při útěku někoho zabili? Co
jiného mají ale odbojáři dělat? Vylepovat v noci plakáty a doma pak zalézt do kanafasu a klepat se strachy,
že je někdo udá? Odboj
se nedělá v rukavičkách.
Ostatně šiřitelé podobných
myšlenek uvedené příklady
odbojářů mají stejně za teroristy. Mimochodem obdobně hodnotila nacistická propaganda záškodnické útoky
partyzánů nebo atentáty tří
králů – Balabána, Mašína
a Morávka. Tyto odbojáře si
tedy měl vzít Palach a Zajíc
za příklad? Jací jiní odbojáři
by to tedy byli? Ti, kteří vyštrachali z války ukryté zbraně a ani je nestihli použít
nebo jen ti, kteří nesouhlasili s polednovou politikou
KSČ a byli vyhozeni z práce
a jejich děti ze studií? Nebo
i toto byly zbytečné oběti?
Dále jsme přesvědčováni,
že udělali nesmyslnou věc,
aniž by jim co hrozilo a navíc
je oslavujeme. Hm… Jsem
rád, jsem strašně rád, že patřím mezi množství svých
spoluobčanů, kteří s pokorou přistupují k těmto lidským pochodním, že si jich
vážíme a že je svým způsobem obdivujeme, tedy oslavujeme. Ano, Palach i Zajíc

měli na vybranou. Ano,
nehrozila jim smrt, zatčení,
vyhození ze školy nebo práce. Pod jedinou podmínkou.
Nesměli se projevit a museli
mlčet. Chytřejšími už bylo
mnohokrát řečeno, že národ,
ve kterém se během okupace a mravního úpadku nenajdou podobní hrdinové, si zaslouží pouze otroctví. Nemá
cenu zabíhat do historie,
víme přece, že Palach a další
protestovali právě proti mlčení národa, podrobení se.
Byli zklamáni politickou elitou. Šokující pro ně bylo, že
vše přišlo tak krátce a rychle
po vzedmutí národní hrdosti. Svým činem chtěli vyburcovat svůj národ z beznaděje a letargie. A kromě toho
byli konkrétní: chtěli zrušení
cenzury a zákaz rozšiřování
„Zpráv“. Snad se všeobecně ví, že ony „Zprávy“ byly
výsledkem intenzivní sovětské propagandy, nabádaly
k rezignaci občanů, přišly
s variantou studeného ohně
na těle Palacha, vybízely
ke spolupráci s husákovým
režimem. Palach přesně vycítil, že tohle národ oslabuje.
Tehdejší sovětská propaganda pracovala stejně úspěšně
jako dnes ta ruská. Cíl se nezměnil, jsou to tytéž imperiální ambice bez ohledu na konec komunismu v zemi, kde
zítra znamená včera. Zpochybňovat, relativizovat, rozeštvávat, rozklížit a v nějaké
formě znovu obsadit. Dnes

nás podobnými „zprávami“
zahrnuje množství proruských serverů a bohužel
jsme jejich vděčnými čtenáři už pro jejich snadnou
dostupnost.
Výzva k založení podzemního hnutí… no, to snad
nemá cenu ani komentovat.
Na Chartu jsme si museli počkat dalších osm let.
A emigrace? Ano, mohli se
připojit k těm sto tisícům
lidí, kteří odešli jen během
roku a půl od srpna 1968
do konce roku 1969. Nezaznívá ale z řad podobných
kritiků něco o tom, jak se
to emigrantům v zahraničí
žilo, když národ doma trpěl?
Nebo měli snad odejít všichni? A argument pochybného
náboženského rituálu – tenhle nesmysl je přímo okopírovaný z tehdejší i dnešní
ruské propagandy. Kdo tvrdí, že Palach byl exhibicionista, dává najevo svou fatální
neznalost nejen dobových
reálií, jeho pohnutek, jeho
dosavadního života, jeho
ideálů, vzorů. Kdyby to tak
bylo, nebyly masové tryzny
za jeho čin, na jeho pohřeb
jako na poslední vzedmutí
národní jednoty by se nevzpomínalo. Ano, čin obou
lidských pochodní aktivizovat společnost se bezprostředně minul účinkem.
Ale jejich čin má význam
zejména v symbolické rovině. Copak už neplatí, že
jsme národ Jana Husa, tedy

toho, který se nechal upálit?
Neplatí ideály legionářů,
kteří zakládali bojové útvary pod jeho jménem stejně,
jako o dvacet let později oddíly vojáků ve druhé válce
na sovětské nebo západní
frontě? Spletl se snad Karel Čapek v replice matky
ve svém stejnojmenném
dramatu, ve kterém matka
dává svému poslednímu
synovi do rukou pušku se
slovy: Jdi!
K čemu nás podobné názory nabádají? Sedět doma
a počkat, až se to přežene,
ať to za nás někdo vybojuje.
Tohle čecháčkovství nenáviděl Havlíček, stejně jako Masaryk, Havel a dokonce stejně jako dnešní prezident.
Ten o symbolické rovině Palachova činu řekl, že u nás
uspíšil pád komunismu. Bez
Palacha by nebyl Palachův
týden, ve kterém tehdejší
politická moc vodními děly,
obušky a zatýkáním dala jasně najevo, jak si u nás představuje perestrojku. Ano,
Jan Palach ve své době, jak
píše levicový intelektuál Jindřich Chalupecký, postavil
proti světské síle velmoci
absolutní slabost, vzdání
se všeho, smrt. Nikoho neohrozil, nikoho nezabil jen
sebe sama.
Jeho odkaz prostě nemůžeme pošlapávat, relativizovat a zpochybňovat. Teprve
potom by byl zbytečný.
Jaroslav Nádvorník
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POZNÁMKA

Ptačí
krmítko bez
ptáků

Zeman rád používá praktiky
komunistů

Před Vánoci jsme koupili krmítko pro ptáky. Syn se těšil,
jak do něj bude sypat slunečnici, věšet lojové koule
a z okna kuchyně pozorovat,
jak se ptáčci slétají. Já s obavou, že poznám leda vrabce
od sýkorky a nebudu umět
ptačím návštěvníkům našeho krmítka podstrojovat,
jak by si zasloužili, zakoupila knižní bestseler Krmíme
ptáky – ale správně. Manžel
se koupi odborné publikace
posmíval. Nyní je rád...
Barevné fotograﬁe v knize jsou totiž jedinou možností, jak může náš syn
pozorovat ptáky. Od Vánoc,
kdy jsme do něj dle odborné
publikace správně nasypali,
je naše krmítko stále prázdné. Potrava zůstává, opeřenci nikde. Mysleli jsme, že je
to špatným umístěním, a tak
jsme krmítko přestěhovali.
Má nenápadné provedení
i střízlivou barvu, je umístěné na bezpečném místě, aby
se z něj nekrmila sousedova
kočka, dali jsme ho do závětří… Ani pírko.
Jak tak o tom přemýšlím,
sýkoru ani vrabce jsem neviděla – nejen na naší zahradě – už dlouho. Doufám, že
náš syn nebude znát datla,
strakapouda, dlaska, čížka
nebo brhlíka jen z knížek.
Jana Špačková

Potěšilo mě, když bývalý
předseda správního soudu
Josef Baxa ve chvíli, kterou již uznal za vhodnou
vzhledem k jistým kauzám,
zveřejnil svoji komunikaci s prezidentem Milošem
Zemanem. Pro pozorného
diváka politické scény není
nic nepředstavitelného, že
se prezident snažil občas
něco ovlivnit. Už to, jak
naše pracovníky v náročných nepolitických institu-

cích pomlouvá, průhledně
naznačuje, kdo mu nevyhověl nebo kdo k němu má
kritický postoj.
Marně Jiří Ovčáček vysvětluje, jak soudce Baxa
chtěl být předsedou Ústavního soudu a žebral u prezidenta. A ke všemu, že byl
schopen slibovat ovlivňování soudů podle Zemanových představ. Baxa by
musel být padlý na hlavu.
Nemá to logiku. Bylo to po-

chopitelně naopak. Nejotřesnější ovlivňování soudců, ale i policie (SNB) nebo
prokurátorů, jsme poznali
za vlády komunistů. Kdo
v té justici nebyl ochotným
soudruhem ke všemu, měl
smůlu. Sám byl později
nějak podezřelý z něčeho,
stal se nežádoucím vyvrhelem. Tomu se říkalo
vláda lidu, vláda dělnická,
lidově demokratická atd.
Houby demokratická…

U Zemana přežívají zbytky té doby v mnoha jeho
projevech, jednáních, ukazování se před lidmi s různými sliby a „názory“ na každého, kdo nejde s ním,
tudíž jde proti němu. „Kdo
nejde s námi, jde proti nám“
byla píseň jeho mládí. Jistě
by se ji rád naučil na klavír
a zazpíval společně s Vladimírem Putinem, který svoje
mládí v KGB také miloval.
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

O co komu jde? Manželství pro všechny!
Bude už to asi rok, plus minus, co jsem na stránkách
SK psal o tom, že bych byl
pro, aby manželství bylo
svazkem nikoliv pouze pro
muže a ženu, ale též pro
páry stejného pohlaví. Samotnou právní úpravu registrovaného partnerství jsem
kritizoval zejména proto, že
se kvůli ní homosexualita jakoby vyčlenila do speciálního zákona, a to není dobré.
Není dobré, když dojdeme
k tomu, abychom napsali
zákon určený pro jednu, relativně malou skupinu lidí.
Zkusili jsme si to historicky
a v evropském významu
s Židy, a dopadlo to, víme
jak. Není potřeba ostrakizo-

vat homosexuální páry tím,
že pro ně ušijeme speciální
zákon, ve kterém pro jejich
svazek vymyslíme zvláštní
pojem registrované partnerství a opatrně jim přesto
přiřkneme práva skoro totožná s těmi manželskými.
A hle, o několik měsíců
později se v poslanecké
sněmovně objevil návrh několika parlamentních stran,
řekl bych těch zdravě uvažujících a žijících v 21. reálném století, jejichž zástupci
chtějí, aby se homosexuální
páry plně zrovnoprávnily
s těmi heterosexuálními.
A to je podle mě skvělý krok
správným směrem. A jsem
i pro, aby homosexuální

páry mohly normálně adoptovat a vychovávat děti. Neexistuje žádný relevantní
argument a už vůbec ne důkaz proti takové praxi.
Nesmyslný a prázdný
argument o tom, že homosexuálové přenesou
svoji sexuální orientaci
na nebohé děti a svět tak
následně ovládnou duhoví lidé neschopni se mezi
sebou dále rozmnožovat,
což nutně povede k zániku civilizace, je potřeba
jednoduše odmítnout jasným a nezvratným vědeckým faktem o tom, že
sexuální orientace je vrozená a není možné člověka
v tomto ohledu převycho-

vat, přeprogramovat anebo
takzvaně vyléčit. Prostě to
není nemoc ani rozhodnutí
daného člověka, ale jeho
přirozenost. Někdo má rád
vdolky, jiný zase holky,
a to bez ohledu na pohlaví.
Přeju všem gayům a lesbám, aby se konečně mohli
cítit jako plnohodnotní lidé
se všemi právy, které má
většina kolem. Abychom
vystoupili ze stínu a podívali se pravdě do očí. Nejsou
o nic horší, nežli my a nemáme důvod je trestat a omezovat jen kvůli tomu, že jejich sexuální orientace není
stejná jako naše. To je přeci
tak nízké a hloupé!
Tomáš Vašíček

FEJETON

Na divadelním plese pan Širón ještě nebyl
Plato bílých jogurtů, živý
kohout, porcelánový hrníček na léčivou vodu
z Karlových Varů, dětská
lahvička se savičkou – i takové výhry jsme si vezli
domů z plesové tomboly.
Kreativita pořadatelů často nezná mezí, stejně jako
kreativita dárců, z nichž
mnozí si prostě odškrtnou

„něco dal, takže dal“. Jak
jinak si vysvětlit, když se
pod cenou „voňavé překvapení“ namísto očekávaného parfému (v lepším
případě), případně syrečků
(v horším případě), skrývá
kára hnoje. Naštěstí k odběru na jaře, nikoliv ihned
po skončení plesu…
Letos jsme vyhráli me-

chanický zametač Chiron.
Už po třetí. Červený „pan
Širón“ totiž koluje po plesech v okolí, co jsem já
začala chodit na plesy,
takže nějakých osmnáct
let. Poprvé jsem si ho nesla domů z plesu mysliveckého, to měl ještě visačku
a kartáč ve vybledlé, ale
nepoškozené krabičce.

Příští rok se mi ho podařilo udat do tomboly plesu hasičského. Tak se mi
na několik let ztratil z očí.
Sejde z očí, sejde z mysli,
říká se. Jen do chvíle, kdy
jsme zametač táhli domů
znovu. Tentokrát z plesu
hasičského. Doma se moc
neohřál, pravda, už neměl
krabici, ale přesto mi ho
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do tomboly napřesrok hasiči opět vzali. Na chiron
jsem zase zapomněla. Až
letos – starý dobrý zametač byl zpátky. Už nemá
ani visačku a je znát, že
procestoval svět… Bojím
se, že už se ho nezbavím.
Přesto to zkusím, na divadelním plese prý ještě nebyl…
Jana Špačková

