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Lubor Křížek:
Cítím, že se to
začíná lámat
KOSOVA HORA Časopis For-

bes zveřejnil jeho pět tipů,
jak jednoduchými opatřeními udržet vodu v krajině. Deník N informoval
o otrávené vodě na jeho
pozemku. Čápům (černým i bílým) a orlům staví
hnízda a na sociálních sítích má bezmála dva tisíce
sledujících.
Kdo je Lubor Křížek? Kosohorský obyvatel, tatínek
roční princezny, profesionální stromolezec, vodohospodář samouk a především člověk, který vnímá
krajinu a vliv člověka na ni
v širokých souvislostech.
Naučil se to tak – pozorováním bezprostředního okolí
chalupy na samotě, kde
od svých raných let žije.
Před čtyřmi lety, kdy mu
pomalu docházela voda
ve studni, začal přemýšlet
o tom, jak efektivně a přirozeně vodu na svém pozemku udržet. Svépomocí
vybudoval systém mezí,
svahů a několika tůní, který
se do roka proměnil v soukromou oázu.
Tady ses narodil?
Narodil jsem se v Křepenicích, ale od dvou let žiju
tady, takže jako bych se tu
narodil.
Ten rybníček tu už byl?
Ten ano, tůňka vedle
byla vybudována zhruba
před patnácti lety a pojď,
tady za brankou jsou ty
nové tůně.
Kolik jich celkem je?
Jedenáct.
Jak jsi přišel na to, kde
zrovna je máš vyhloubit?
Pozorováním. Po dešti
jsem šel ven, kolem chalupy a pozoroval, kudy voda

teče. Když byly přívalové
deště, vždy mi to z pole nad
chalupou vypláchlo stodolu, sklep a voda se ztratila.
Nejprve jsem přemýšlel
nad tím, jak vodu z pole
svést mimo chalupu. Pozoroval jsem, kudy se z pole
valí a vybudoval jednoduché překážky, aby tok změnil cestu.
Překážky? Co si pod
tím mám představit?
Na příjezdové cestě,
přes kterou se voda valila
rovnou do chalupy, jsem
udělal takové dva vyvýšené svody. Něco jako zpomalovací prahy na silnici.
Vidíš, ani sis nevšimla, když
jsi přijížděla. Tak málo stačí.
Toto opravdu stačilo?
Pro mne je zásadní komunikace se zemědělským
družstvem, které pole
Pokračování na straně 4
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Farář Glac požehnal novému
sanitnímu vozu
SEDLČANY V areálu Mediter-

ry se ve čtvrtek 8. srpna konala malá slavnost za účasti
provozního ředitele a jednatele Filipa Zítka, starosty

města Miroslava Hölzela
a zaměstnanců nemocnice.
Sedlčanský farář P. Stanislav
Glac požehnal novému sanitnímu vozu, který byl poří-

zen za milion korun, včetně
sanitní nástavby a vybavení.
Ještě než došlo k slavnostnímu aktu, nový vůz
Pokračování na straně 2

Požehnání novému sanitnímu vozu se zúčastnili obchodní ředitel autorizovaného prodejce vozů
Renault pro jižní Čechy Marek Červený (zleva), řidič sanitky Aleš Kořán, provozní ředitel sedlčanské
Mediterry Filip Zítko, farář P. Stanislav Glac a starosta Sedlčan Miroslav Hölzel.

Drážkov bude mít svoji stálou
divadelní scénu
DRÁŽKOV Učitelka Gabriela
Falcová je spisovatelka a režisérka divadelních předsta-

vení, které se splnil dlouholetý sen o založení divadla
v obci, ve které bydlí. Hlavně
o něm jsme si povídali v našem rozhovoru.
Jak trávíte prázdniny? Stihla jste ještě před
jejich začátkem odeslat do nakladatelství

svoji druhou knížku?
O letošních prázdninách
jsem trochu odpočívala.
Byla jsem alespoň týden
na Mallorce, kde jsme s manželem hodně cestovali,
i když v sedmatřiceti stupních to bylo dost náročné.
Pokračování na straně 8

Josef Vencovský se
o židovský hřbitov
Radobyl stará třicet let
RADOBYL Každoročně se
druhou srpnovou neděli
koná Den židovských památek. Cílem je zpřístupnit
a zviditelnit památky, synagogy a hřbitovy po celé
České republice. V našem
regionu se v neděli 11. srpna otevřel židovský hřbitov Radobyl či Drážkov či
Kamýk. Názvy se různí, ale
jde stále o tentýž hřbitov.
„Hřbitov spadá katastrál-

ním územím pod Drážkov,
potažmo pod obec Svatý
Jan, proto je nejspíš správně
název Drážkov. Ale lze se
setkat i s názvem Kamýk.“
Na moji otázku, že jsem
hřbitov nalezla pod jménem
Radobyl, odpověděl místostarosta Kamýku nad Vltavou a správce hřbitova Josef
Vencovský, že i to je správně, neboť tak se jmenuje
Pokračování na straně 2
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Josef Vencovský se o židovský hřbitov
Radobyl stará třicet let
Dokončení ze strany 1

kopec, na kterém se hřbitov nachází.
„Nejkrásněji je tu na jaře,
když vše kvete,“ dolehnou
ke mně slova průvodce,
když vejdeme, ale já si myslím, že krásně je tu i nyní.
A to především jeho zásluhou. „Starám se o to už třicet let. Vlastně jsme začali
ještě před revolucí. Bylo to
tu zcela zarostlé, plno křovin, náletů. Byla to džungle.
Povalené náhrobky, místy
rozpadlá hřbitovní zeď. Čekala nás spousta práce. Vše
se muselo vyčistit. Stavební
práce zajišťuje Židovská
obec v Praze, jakožto majitel hřbitova. V první fázi se
postupně vztyčily náhrobky, to je už patnáct až dvacet let, opravila se hřbitovní zeď. Nyní již tak pět let
probíhá restaurování a konzervování těch nejstarších
z nich.“ O zeleň se stará
Josef Vencovský sám. Je

to jeho soukromá aktivita.
A dodává, že údržba je tu
takový nekonečný příběh.
„Je nutné to zde několikrát
do roka posekat, jinak by
si to vzala příroda za chvíli zpět. Z náletů minulých
let tu zůstaly ještě akáty
a plané třešně. Postupně
je nechávám nahrazovat
duby.“ Finance na opravu
se daří sehnat z dotačních
programů, neboť hřbitov
je kulturní památka. „Tradičním materiálem náhrobků je žula, novější jsou ze
žuly leštěné a z černé žuly.
Jsou zde tři pískovcové náhrobky, které tolik nevydrží
a jsou hodně poškozené.“
Historie hřbitova sahá
do konce 17. století. „Hřbitov byl založen roku 1680
z důvodu morové epidemie
a byl určen pro členy židovské komunity z Drážkova
a Kamýku nad Vltavou.
Později došlo k jeho rozšíření. Poprvé v roce 1791,

podruhé v roce 1850, kdy
byla postavena současná
kamenná zeď a márnice.
V průběhu 19. století se rozšiřuje i počet lokalit, odkud
se pohřbívalo – Petrovice,

Ullmannových z Kamýku,
kteří byli mezi posledními
pohřbenými. Deska byla
doplněna o jména jejich
potomků, kteří zahynuli
v Osvětimi. „Přežil jedi-

Místo květin a svíček pokládají židé na náhrobky kamínek.

Vysoký Chlumec, Hřiměždice, Nalžovice, Nový Knín
a další. Pohřby se zde konaly do roku 1936,“ seznamuje mě stručně s historií
kamýcký místostarosta
a ukazuje mi náhrobek

ný, Ota, se kterým jsem se
osobně setkal. Zemřel asi
před deseti lety. Občas se
tu objeví někdo z Ameriky,
Kanady, Izraele, kdo hledá
své kořeny a předky.“
Raritou radobylského

hřbitova je deska tahary,
která sloužila k omývání
těla zemřelého a je na našem území zachovaná jen
v několika málo případech. Pro potřeby rituálu
byla také v jihovýchodní
spodní části vybudovaná
studna.
Zvláštností hřbitova je
orientace náhrobků. „Obecně jsou náhrobky orientovány na jihovýchod - na Jeruzalém a Svatou zemi, čemuž
tady odpovídá spodní starší
část. Horní část je orientovaná opačně. Proč? Nevím, nikdo mi to zatím nedokázal
objasnit,“ krčí rameny Josef
Vencovský.
Přiznám se, že původně jsem váhala, zda na radobylský hřbitov jet, ale
nelituji. Pokud byste toto
místo chtěli navštívit i vy,
za rok druhou neděli v srpnu bude opět příležitost.
Tentokrát již počtvrté.
Jana Novotná

Farář Glac požehnal novému sanitnímu vozu
Dokončení ze strany 1

představil Marek Červený,
obchodní ředitel autorizovaného prodejce vozů
Renault pro jižní Čechy se
sídlem v Českých Budějovicích a pobočkou v Táboře. „Jedná se o Renault
Trafﬁc v úpravě pro sanitní
vestavbu, kterou děláme
ve spolupráci s ﬁrmou ROS
Brno,“ uvedl Marek Červený. „My dodáváme vozidlo
jako takové, které se potom
v Brně přestavuje na vozidlo sanitní. Vozidlo odpo-

vídá standardům z hlediska
přepravy osob. Vpředu jsou
tři místa a vzadu je vestavba pro ležícího pacienta,
sedícího na křesle a jsou
tam ještě další tři sedačky
pro přepravu mobilních pacientů. Vozidlo je vybaveno
centrálním zamykáním,
klimatizací, elektrickým
ovládáním oken a tempomatem. Vůz je vybaven
motorem o objemu 1,6 a výkonu sto dvaceti koní s turbodmychadlem. V podstatě
odpovídá současným tren-

dům a není v něm nic, co by
nemělo chybět.“
Provozní ředitel sedlčanské Mediterry Filip Zítko
kromě již jmenovaných přivítal ještě jednoho hosta,
a sice Jakuba Šuteru z ﬁrmy
ROS Brno, která dělala sanitní nástavbu. Ředitel popřál
klientům i řidičům, aby jim
nová sanitka dobře sloužila
a vozila je bezpečně. Aby
vůz sloužil bezproblémově,
aby byl ku prospěchu občanům města i celého regionu, a rovněž aby s ním byli

spokojeni i samotní provozovatelé, to vše popřál také
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel. Zároveň dodal, že
si přeje, aby v sanitce bylo
převezeno co nejvíce uzdravených klientů, zatímco aby
přítomný farář jich vyprovázel co nejméně.
„Naše ﬂotila má pět sanitních vozů s nájezdem až
sto tisíc kilometrů ročně,“
odpověděl na naši otázku
ohledně současného počtu
sanitek sedlčanské Mediterry Filip Zítko. „Znamená

to, že v pětileté frekvenci vyměňujeme vozy, které mají
najeto kolem půl milionu kilometrů. Chceme tím docílit
toho, že naše vozidla budou
stále jak se říká Up To Date,
že budou moderní, spolehlivá a nebudou nás nechávat
s pacienty někde na cestě.“
P. Stanislav Glac nové
sanitce požehnal, účastníci slavnostního programu
si symbolicky připili a Marek Červený předal klíčky
od vozu řidiči Aleši Kořánovi. David Myslikovjan

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

47 000 korun skončila dopravní nehoda 5. srpna
navečer v katastru obce.
Pětadvacetiletý motorista po projetí zatáčky, kdy
mu měl údajně vběhnout
do cesty pes, dostal s vozem smyk, vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde
havaroval do oplocení

a poštovní schránky. Auto
se následně převrátilo
na střechu. Ke zranění
osob nedošlo.
OSEČANY Pětadvacetiletý cyklista se rozhodl v katastru obce 7. srpna v odpoledních hodinách předjet
auto před sebou, přitom
přehlédl vůz v protisměru.
Následně strhl řízení, dostal

smyk a zadním kolem narazil do předního nárazníku
protijedoucího automobilu. Muž byl poté odražen
mimo vozovku a při pádu
utrpěl středně těžká poranění. Sanitka ho přepravila do pražské nemocnice.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 35 000 korun.
OSEČANY Neznámý pa-

chatel řádil ze soboty 10.
na neděli 11. srpna na rozhledně Drahoušek. Poškodil
bezpečnostní protipožární
dveře a způsobil tím škodu
ve výši 30 000 korun. Věc šetří policisté z obvodního oddělení Sedlčany jako přečin
poškození cizí věci.
SEDLČANY Srna vběhla
do jízdní dráhy osobnímu

automobilu Škoda Fabia,
jehož řidič jel 11. srpna navečer po silnici I/18. Usmrcená lesní zvěř byla následně předána mysliveckému
spolku. Vzniklá škoda byla
stanovena na 50 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Ivo Sirotek a Jiří Zoul jsou řidiči
sanitky s mnohaletými zkušenostmi
SEDLČANY Slavnostního čtvrtečního programu

v areálu Mediterry se zúčastnili také dva řidiči,
kteří jezdí se sanitkou již spoustu let. Proto jsme
také Ivo Sirotka ze Sedlčan a Jiřího Zoula z Jesenice oslovili a požádali je o rozhovor.
Jak dlouho pracujete jako šoféři?
Jiří: Se sanitkou jezdím šestnáct let, ale jinak
čtyřicet. Předtím jsem jezdil s velkým autem,
a to i ven. Za dřívějšího režimu jsem dělal zásobovače. Pořád jsem jezdil.
Ivo: Já jezdím celkem třiadvacet let. Předtím
jsem dělal elektrikáře.
Dá se srovnat úroveň sanitních vozů
před patnácti nebo dvaceti lety se současnými vozidly?
Ivo: Jezdili jsme s dvanáctsettrojkama, které
sice byly poruchové, ale na druhou stranu si
člověk na nich mohl opravit ledacos sám. Tyto

Řidiči sanitky Ivo Sirotek (vlevo) a Jiří Zoul

vozy nebyly tak složité, zatímco dnes si neopravíte prakticky nic. Po těchto starších vozech se
mnoha lidem dnes stýská.
Nechala vás za ta léta, co jezdíte, někdy
vaše sanitka na silnici a nechtělo se jí už
jet dál?
Jiří: Kolegové mají novější vozidla a já mám
zatím renaultku, která je tady nejstarší. Je v ní
ale nejvýkonnější motor. Na předchozí sanitě
jsem měl najeto skoro pět set tisíc kilometrů
a na té současné už skoro taky. Kromě běžného
opotřebení a údržby jako jsou brzdové destičky
nebo výměna oleje jsem neměl s vozem žádné
problémy. Motor vždy vydržel.
Ivo: Já jsem měl jednu poruchu na své první
renaultce, kterou jsem dostal po dvanáctsettrojce. Byla už elektronická a vyhasl jí počítač.
Ve fabrice si člověk odpracuje směnu
a jde domů. Jak je to u řidičů sanitky?
Jiří: U nás to tak není. Máme služby vždy
pátek, sobota, neděle, až do pondělka. Nemůžeme odejít dříve, dokud klienta nedovezeme
na místo A a nevrátíme se s ním do místa B. Jezdíme samozřejmě i v noci, když je úraz. Nedá
se jednoznačně říci, že máme pracovní dobu
od určitého do určitého času. Když je služba,
začínáme v pátek a končíme v pondělí v patnáct třicet. Non stop sloužíme o svátcích, ať je
nebo není náledí.
Utkvěl vám v paměti některý z odvozů pacienta více než ty ostatní?

Ivo: Nebyla tady erzeta, a tak jsem byl povolán a převážel jsem pacienta s amputovanými
prsty k vrtulníku. Převážel jsem ho tenkrát dvanáctsettrojkou. Může to být už osmnáct let.
Nakolik jste schopni při vaší profesi
schopni asistovat lékaři při případném zásahu v terénu?
Jiří: Musíme mít školení rok co rok, i vícekrát
do roka, co se týká všeho od masáže srdce, popálenin, až po porod.
Ivo: Mně chybí už pouze jeden jediný kurz

a potom bych mohl přesednout na záchranku.
Jakou nejdelší trasu jste při převozu pacienta absolvovali a kolik kilometrů denně
a za měsíc zhruba najedete?
Ivo: Nejdelší štreku jsem absolvoval ještě
s dvanáctsettrojkou. Jel jsem do Ostravy-Darkova s pacientem z Vysokého Chlumce do lázní.
Dennodenně ve službě najezdíme kolem tří set
kilometrů a někdy i více. Za měsíc je to čtyři až
pět tisíc kilometrů a převezeme průměrně sto
dvacet pacientů.
David Myslikovjan
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Lubor Křížek: Cítím, že se to začíná lámat
Dokončení ze strany 1

bezprostředně nad námi
obhospodařuje. Zprvu to
šlo těžko, ale vůle byla
na obou stranách a našli
jsme společně kompromis.
Nad námi bylo vždy běžným způsobem obdělávané pole, kde se střídala
řepka s kukuřicí. Dusíkatá
hnojiva a postřiky pesticidů mi navíc zkazily pitnou
vodu ve studni. O tom jsem
s družstvem jednal. Výsledkem je, že příští rok se zaseje naposledy, a to minimálně chemicky ošetřované
žito. Pak už se plocha bezprostředně nad námi trvale
zatravní a vybuduje se další
malá mez. Chápu, že každý
má svůj zájem, jen je třeba
se vzájemně respektovat.
A tady to funguje.
To by se dalo označit
za úspěch
Lokálně ano. Skutečný úspěch to ale bude, až
takový přístup začne fungovat celoplošně. Ke krajině kolem sebe se můžeš
chovat slušně tak, že ji nebudeš ničit. Můžeš jít taky
o krok dál a sama se snažit
krajinu přetvořit, jít příkladem. Nejde jen o tůně.
Hlavně změnou hospodaření na polích, v lesích
i ve městech dosáhneme
opět pomalého odtoku
vody z krajiny. Možná se
tím po letech napraví celý
vodní režim krajiny a snad
i ustálí malý vodní cyklus,
který jsme pravděpodobně významně narušili. Jak
dlouho to potrvá, nedokáže nikdo říct. Zatím jsme
s celoplošnou změnou ještě ani pořádně nezačali. Každý jsme ale malou kapičkou ve společnosti a těch
kapiček musí být miliardy.
V tomto ohledu jsme jako
společnost na dobré cestě.
Tlak a informovanost laické veřejnosti začíná sílit.
Cítím, že se to začíná lámat.
Dohodou se zemědělským družstvem jsi své
rodině snad zajistil kvalitní vodu a ochránil jsi
chalupu před náporem
nekontrolovatelně
stékající vody. Snažíš se jít
příkladem a vnímáš pozitivní ohlasy ve společnos-

ti. Co ale ty tůně? Jak jsi
postupoval?
Když jsem těmi, řekněme, prahy svedl vodu
na zatravněnou a kosou
sekanou plochu mého pozemku, odpozoroval jsem,
že se okamžitě začne zasakovat na pár metrech
čtverečních. Umožnit vodě
zasáknout se, je priorita.
Když se ve spodních partiích pozemku objevila
voda na povrchu, zbudoval jsem tůň. Dával jsem si
přirozeně pozor na povolení a nehloubil tůně hlubší
jak jeden metr. Kopíroval

hladových pulců a larev
všech těch živočichů – které prostě jen v sudu pod
okapem ve městě nenajdete – většinu komářích larev
sežerou dříve, než se stačí
vylíhnout. Žádná komáří invaze se tu nekoná. K vodě
se slétají pít ptáci. Napočítal
jsem více jak padesát pět
druhů! Je to nádhera, jak
jedno ovlivňuje druhé. Je
dobré vnímat krajinu komplexně.
Ptactvo zaujímá v tvém
životě, zdá se, výrazné
místo. Povíš mi o tom
něco více?

Lubor Křížek vytvořil ze své zahrady přírodní oázu.

jsem reliéf pozemku. Snažil jsem se počínat si co
nejpřirozeněji. Nyní je
druhá polovina horkého
července a tůně jsou téměř
bez vody, ty maličké úplně. Když je hodně vody,
přetéká však mezi nimi
po vrstevnici a opět maximum vody se zasakuje.
Spolehlivě už čtyři roky.
Důsledkem je nepřeberná
rozmanitost rostlin a drobných živočichů na pozemku, a hlavně stabilní hladina vody ve studni.
Jaké živočichy v tůních pozoruješ?
Hned první rok se tu
usídlily rosničky. Vyskytuje se tu několik druhů zelených skokanů a skokani
štíhlí. Jsou tu různé druhy
čolků. Velké počty vážek,
motýlic, šídel a šidélek
a minimum komárů. Tisíce

Zdejší známý ornitolog
Pepíček Veselý byl dlouholetým partnerem mé
maminky. Vyrůstal jsem
s ním. Kroužkoval ptáky
a já mu začal pomáhat. Poprvé jsem vylezl vysoko
do hnízda, když mi bylo asi
třináct let. Byli to malí krahujci a já se pro ně strašně
bál sáhnout, když jsem
viděl ty jejich ostré zobáčky a pařátky. Pepík byl už
dole hrozně netrpělivý
a zahulákal na mne: „Prosim tě, co tam tak dlouho
děláš? Vem je jak slepici!“
Takže jsi ornitolog?
Nemám kvaliﬁkaci. Pomáhám těm, kteří mají
papíry na kroužkování
a z nějakého důvodu nemohou vylézt vysoko
na strom. Vystudoval jsem
krajinářství ve Vimperku a živím se jako stro-

molezec. Tedy arborista.
Co stavění hnízd čápům?
To je pouze má soukromá a bezúplatná iniciativa.
Jistě existují programy a dotace, ze kterých bych mohl
na pomoc čápům a dalším
druhům ptáků ﬁnance čerpat. Já ale nesnáším administrativu, to ten čas na papírování raději strávím doma
na zahradě pohupováním
v hamace.
Proč je vlastně nutné pomáhat se stavbou
hnízd, to si je nedokážou
čápi vystavět sami?
Kdyby člověk nezasahoval do lesních porostů,
hnízda by nepadala. Že se
lesní hospodářství zaměřuje primárně na pěstování
monokulturních porostů
s rovným dřevem, které
vyhovuje dřevozpracujícímu průmyslu, chybí stromům silné větve, na kterých by mohli nejen čápi
svá hnízda vystavět. Takto
se snaží hnízda zbudovat
na špatně zavětvených
stromech. Čápi hnízda každý rok dostavují. Takové
hnízdo může samo o sobě
vážit i 300 až 400 kilo. Stačí,
když zaprší, nasákne vodou a spadne. Jsou-li v něm
vejce nebo mláďata s prachovým peřím, která ještě
nemohou létat, zbytečně
zahynou.
Ty jim stavíš hnízda
úplně nová?
Také někdy, když chci
ptáky nalákat k zahnízdění. Spíše ale vyhledávám
již vystavěná hnízda, kontroluji jejich stav a případně hnízdo zpevním, provedu lehkou úpravu koruny
stromu. Někdy je nutné
hnízdo celkově podpořit
konstrukcí, aby pevně drželo a čápi mohli v klidu
vyvést mladé.
O p r av u j e š h n í z d o
za jejich přítomnosti?
A jak takové hnízdo hledáš?
Hnízda se hledají opravdu nesnadno. Je to už taková má profesionální deformace. Jdu lesem, dívám
se, pozoruji ptáky. Dostávám tipy od lidí, co pracují
v lese. Hnízda se snažím

zpevňovat ještě před tím,
než přichází období hnízdění. Když se objeví již
obydlené hnízdo, třeba
i s mláďaty, a evidentně
hrozí, že spadne, je třeba
ho opravit. Spojím se s ornitology, sundám mláďata
z hnízda, oni je okroužkují.
Já mezi tím zpevním hnízdo a vrátím ptáky zpět.
Vždy je rodiče přijali. Naposledy jsem dokonce stavěl zcela nové hnízdo orlů
mořských, na kterém pak
zdárně vyvedli dvě mláďata. Rok před tím se jim sesunulo a celá snůška vajec
zastydla.
Na Sedlčansku hnízdí
orli mořští?
Ano, jeden pár ze sto
čtyřiceti evidovaných párů
v celé republice. Bohužel
někteří lidé stále považují tento ohrožený druh
za škodnou a líčí otrávené
návnady. Není tomu tak
dávno, jeden případ se objevil i na Sedlčansku.
Skutečně? Jak takovou
návnadu poznám?
Je to masitá návnada.
Může to být třeba kuřecí
maso. Okolo můžeš pozorovat mrtvé ptáky i jiné živočichy. V žádném případě by
se nikdo takové návnady
neměl dotýkat. Ideální je
kontaktovat policii a vyčkat
na místě do jejich příjezdu.
Oni místo zajistí a předají kriminální policii, která
intenzivně pátrá po lidech
kladoucích tyto návnady.
Co tvá žena, napadá
mne, jestli je také takový
ekolog, jako ty?
Já se v první řadě necítím být ekologem. Nemám
rád tyhle nálepky. Každý
normální člověk si přeci
přeje tři základní věci. Čistou vodu, čistý vzduch,
čisté potraviny – potraviny,
které vzešly přirozeným
způsobem z čisté půdy.
Vnímám přírodu v souvislostech. Těžko říci, zda
bych to tak vnímal, kdybych vyrůstal v bytě. Jana
má ze svých sester k přírodě nejblíže. Je ze Sedlčan.
Když jsem ji poprvé přivedl na naši samotu, byla a je
stále nadšená.
Lucie Kakosová

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz
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Výstavba autobusového terminálu (25)

Dokumentujeme pravidelně výstavbu nového autobusového nádraží v Sedlčanech. Situace na stavbě 12. srpna. Foto: Hana Pechačová

Koupím garáž v Sedlčanech. Platím hotově – 150 000 Kč. Tel.: 730 937 543. 239/19

Prodám střešní latě cca 1 500 m,
11 Kč/m. Tel.: 723 430 227.
240/19

Prodám pěkná krbová kamna o výkonu 6–10 kW, málo používaná, výhodná
cena. Tel.: 728 346 091.
241/19

Prodám spodní frézu na dřevo to-

vární výroby včetně obráběcích nástrojů
a frézku na lodičky k vyspravení zásmolků
a vad dřeva. Tel.: 728 346 091.
242/19

Prodám palivové dřevo 800 Kč/m3,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

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

Tel.: 602 709 295
ZS Dublovice a. s. pronajme

objekt kuchyně s jídelnou

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme


SKLADNÍKA
ŘIDIČE (fyzicky zdatného)
na celý úvazek

PRACOVNÍKA NA ZPRACOVÁNÍ
MASA
ZÁSTUPCE VEDOUCÍ BOURÁRNY
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info: 724 389 900

v Dublovicích od 1. 9. 2019
Informace na tel. č.: 318 822 621, 605 700 525

Restaurace Na Vyšehradě Sedlčany

PŘIJME KUCHAŘE/KU
směnný provoz neděle a pondělí zavřeno
dobré platové podmínky férové jednání

K doptání na provozovně nebo na tel.: 603 441 608
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Zapomenutou vesničku
nyní připomíná
pamětní deska
zasazená do kamene
BŘEHY Na pěší turistické

trase z Kamýku nad Vltavou na vodní dílo Orlík,

na osadu Břehy paní Polákové věnujeme jako překvapení k Vánocům. Dárek

www.sedlcansky-kraj.cz

Lubomír Spálenský
splnil Heleně
Polákové sen
umístěním pamětní
desky na Břehách
Nad kamýckou
přehradou odbočujeme
na starou panelku. Po několika stovkách metrů
projíždíme osadou Břehy, která je ale rekreační
a s původní vesnicí má
společné jen jméno. Míříme dál.
„Tyhle stromy jsem kdysi sázela. A dneska už je
kácí,“ začíná své vyprávění Helena Poláková,
narozená jako Trojanová
na Břehách. Těch, nad
kterými se v roce 1961 zavřela voda. Našim cílem
je pamětní deska, kterou

BŘEHY

cestě. „Tady jsem jezdívala
na kole. Domů, do školy,
nakupovat. Jak byla nezaměstnanost, tak táta jezdil
až na Zrůbek, jak se stavil
novej most. Na kole. A maminka k zubaři do Hřiměždic. Uměli lidi žít tak nějak
jednoduše a byli taky spokojený,“ říká zamyšleně.
„My jsme tady bydleli,
když se narodil Petr a pak
Martin. A v šedesátým
jsme se stěhovali do tý
Lhoty. Tatínek dostal peníze za ovocný stromy, tak
za ně dodělal třeba lustry
a další věci, který tam ne-

me. Vedla směrem k vyhlídce zvané Bukačovka.
„Mezi Bukačovkou
a Břehama byl lom a on
mi to nikdo nechce věřit.
Já jsem tudy chodila jako
malá holka k tetě do Proudkovic a naši vždycky říkali:
‚Kdyby troubili, tak zastav.‘
Ozvala se rána, kamení
lítalo až do Vltavy. A dneska, když to někomu vyprávím, tak říkají, že to je blbost, že tady lom nebyl. Ale
byl. Víte, každej kousek kamene spotřebovali,“ vzpomíná při pohledu na kameny, u kterých sedíme.

Směrové šipky zavedou poutníka až k nové pamětní desce.

která vede po pravém břehu Vltavy, vyrostlo nové
vyhlídkové místo na hladinu, která ukrývá kdysi
zatopenou vesničku Břehy.
Místo můžeme dobře najít díky směrovým šipkám,
které tam nechal spolu
s pamětní deskou umístit
Lubomír Spálenský. Nápad vznikl podle jeho slov
po náhodném přečtení
článku ve vánočním speciálu Sedlčanského kraje
z roku 2017. V něm Helena
Poláková vzpomíná na velký kus života, prožitý se
svou rodinou v chaloupce
na břehu. Zároveň projevila
lítost nad tím, že osada Břehy, která byla v roce 1960
zatopena jezerem Kamýcké
přehrady, byla vymazána
z mapy a nikde není žádná
vzpomínka. Vyznala se také
ze svého závazku, že se
o pamětní destičku postará.
„Po této informaci jsme
se s manželkou dohodli,
že desku s připomínkou

jsme pojali nejen jako písemnou informaci, jak jsem
to přání původně chápal, ale
jako obrazové připomenutí původní krásy staré řeky
a obce Břehy,“ uvádí Lubomír Spálenský.
„Již dříve jsem znal
krásné fotograﬁe staré Vltavy z alba paní Polákové.
Stačilo po domluvě s jejími syny opatřit fotograﬁe.
Po výběru obrázků jsme
s Maruškou Kosíkovou ze
Sedlčan navrhli texty a nechali vyrobit fotodesky. Bral
jsem za důležité je podložit
plechem proti poškození,
o což se postarali přátelé
Heranovi z Jesenice. Bylo
potřeba i práce kameníka
pana Burdy ze Sušetic,“ popisuje samotný vznik pamětního místa.
Jak toto místo vypadá, se
může od počátku léta přesvědčit každý, kdo věnuje
chvilku svého času procházce z Kamýka proti proudu
po červené značce.
-oth-

Pamětní deska od Lubomíra Spálenského připomíná textem i obrazem zatopenou vesničku Břehy.

sem nechal na počátku
léta umístit Lubomír Spálenský z Kamýku. Přesně
na místo, kam si to paní
Helena přála.
„Tady, jak vidíte ty stromy, tam byla poslední
chalupa. Bydleli v ní Tatouškovi,“ ukazuje okraj
osady. A vede mě dál,
k místu, kde byla naopak
chalupa první. Po lesní

byly,“ vypráví a vzpomíná
na další osadníky s podobným osudem: Kadlecovy, Hrubých a Krejčovy. „Někde, jak je ta bójka,
sem blíž napravo, byl ten
náš barák,“ ukazuje směrem, kde prožila dětství,
dospívání i počátky mateřství. Ukazuje mi i směr
cesty, jak pokračovala
dál. Dnes už ji nenajde-

Známky opracování jsou
na nich patrné dodnes.
Jeden z místních kamenů
můžeme vidět dokonce
jako součást památníku

TÉMA
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obětem války na Zbraslavském
náměstí v Praze.

Oblíbených míst je tu
mnoho
Vracíme se zpět a paní Helena mi ukazuje další zajímavé
místo jejího dětství: „Sem jsme

jsme šli korytem až do Solenic. Je
zajímavý, že to, čemu pan Spálenský říká navigace, my jsme
tomu říkali královka nebo náhony, že to bylo neporušený celou
tu dýlku. Královka snad proto,
že to nechali postavit, když byla
nezaměstnanost, ale málokde se

a tam ve Lhotce postavili nový baráky a už to bylo všechno takový
lehčí. Ale tatínek to nesl hodně
těžko. Protože oni to koupili jako
věno mamince a tatínek to vlastně zvelebil. To byla stará chalupa
a on byl šikovnej na dříví, tak ty
pokojíky nahoře pobil, jako se to
dělá dneska. Třeba to tenkrát bylo
nemoderně, ale Pražáci sem jezdili rádi,“ vypráví na místech, která
nepřestane mít ráda.
„Z přehrady jezdí taková veliká loď, jede nás třeba třicet. Když
jsme jeli naposled, tak jsem ukazovala, kde bych to chtěla,“ vrací
se v myšlenkách zpět k pamětní
desce. Lubomír Spálenský jí jejím
umístěním splnil sen. „Ani jsem si
to nezasloužila,“ říká Helena Poláková rozená Trojanová pokorně.
Místo mu ukázal její syn Pavel.
Všechno dojednali spolu tak, aby
to pro maminku bylo překvapení.

Vzpomínky na konec
války
Helena Poláková ráda vzpomíná na těžký, ale krásný život u řeky.

se chodili koupat. Říkali jsme, že
jdeme na schody. A tady byl přívoz. Na druhý straně byl nahoře
statek. Když se stavěla přehrada, převáželi i věci i děti do školy. Několikrát tady přešla velká
voda, tak ty schody zničila. Je to
velká škoda.“
Přicházíme k hlavnímu cíli
naší cesty, k nové pamětní desce. „Snad to nikdo nepoškodí,“
vyslovuje Helena Poláková své
přání. Stojíme na kameni, na který si kdysi chodily děti hrát.
Na jedné historické fotografii je
dům rodiny Kadlecovy, na druhé dva bratři paní Heleny. „Ten
pán, co dělal ty fotky, to byl nějakej policejní inspektor, proto
prej ty fotky tak vydržely. Měl už
tehdy dobrej materiál,“ vysvětluje Helena Poláková důvod, pro
který je její archiv, ze kterého
fotografie pochází, výjimečný.
„To říkal i pan Čáslavský, že to je
unikát,“ pokračuje.
Když před časem při upouštění přehrady opadla voda, objevily se pozůstatky osady zpět
na vzduchu. „Byla vidět pec.
A žlaby, co jsme měli, jak byl
chlív. Tam byly ještě ty kruhy, jak
za ně byly krávy uvázaný. Ještě
jsem si odsud přinesla kus lustru.
Zůstaly i pařezy. Poznala jsem,
kde byly jabloně, hrušky,“ popisuje s tím, že sem chodila v té
době i několikrát denně. „Předposledně se řeka dala přejít. My

o tom člověk dočte. Od těch kameníků to musela bejt kvalitní
práce, že to ta voda neporušila.“

Odchod nebyl
jednoduchý
„Pro rodiče to bylo smutný, my
jsme to tak nechápali. Ale bylo
tady opravdu krásně. K našim jezdili Pražáci na letní pobyt. Maminka jim dělala ryby, který nachytali. A oni chytali pořád! Tady byli
boleni, sumci. A maminka říkala
‚Já už tu rybinu nemůžu cejtit.‘
Do novýho se těšila, protože šla
do lepšího. Tady nebyla elektrika

Při dalších vzpomínkách, které pamětnici vytanují v mysli,
běhá mráz po zádech: „Představte si, když tady byly ty náhony
a po obou stranách plavali mrtví
Němci. Mezi Bukačovkou a Břehama se snažili dostat na druhou
stranu, protože tam prej byl americkej sběrnej lágr. Oni se hrozně
báli Rusů, pochopitelně. Ti, co
tady bydleli, měli takový pásky
‚Domobrana‘, a sbírali je. Ono to
bylo rozutíkaný po lesích. Jak je
vedli někam za Milevsko, tak některý utekli a toulali se po lesích.
A snažili se tu řeku přeplavat.
Kolikrát jsem viděla, že byli jen
v trenýrkách nebo nahatý a utopili se. Byla taková větší voda,
protože nahoře tály kry. Jak ne-

Rukopis básně o Břehách, jejíž autorkou je Helena Poláková.
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byly přehrady, tak to byly třeba
takhle silný kry,“ ukazuje na velký kámen, na kterém sedím.
„A ono to tálo až do června. No
a konec války byl na konci května, že jo, a oni je během čtrnácti
dnů převáželi. Chlapi je sbírali
a vodili je do Kamýka do toho
sběrnýho tábora. Můj táta uměl
německy, protože jezdil s cirkusem jako kapelník. A on jim to
vždycky vysvětloval a oni to nechtěli pochopit. Byli to nešťastný
lidi, některý raněný. Bylo mi jich
líto. Ty utopený v Kamýku chytali
a pohřbívali je tam na hřbitově.
Když je před pár lety exhumovali, byl problém, kam ty rakve
uložit. Prej jich tam našli kolem
čtyřiceti. Nakonec si je odvezli
do Německa. Našly se i identifikační známky, dokonce říkali, že
tam byla nějaká vojanda.“
Olga Trachtová Hadáčková

SLOUPEK

Dostala
jsem víc než
metál
Určitě každého z nás potěší,
pokud to, co dělá, má smysl.
Někdy je výsledek práce vidět
hned, jindy později. A někdy
vlastně ani moc viditelný není.
To se týká i naší práce v redakci. Zpětná vazba na články většinou nechodí, nebo jen negativní, když někoho nakrkneme.
Já mám ale nyní na kontě
něco speciálního, co mě velmi
těší. S vyjádřením souhlasu
nebo pochvaly už jsem se párkrát setkala, ale aby můj článek
měl dopad takříkajíc hmatatelný, to se mi, pokud vím, zatím
nepřihodilo. Až nyní.
V tomto čísle jsou hned dva
texty, které s tím souvisí. Jde
o pamětní desku na břehu Vltavy. Až do nedávna byla v hlavě
jedné pamětnice, mimochodem
velmi milé a vitální dámy, která
porodila a vychovala nadprůměrný počet dětí. Možná právě
díky té vodě, na kterou tak ráda
vzpomíná...
Ale zpět k věci. Pamětní deska je totiž skutečností. A mě
moc hřeje u srdce, že jsem se
na jejím vzniku podílela, i když
jsem o tom doposud neměla
ponětí. Však si přečtěte sami,
které místo a proč se stalo mou
novou srdeční záležitostí.
Olga Trachtová Hadáčková
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – tenisová klubovna TJ Sokol Sedlčany
16. 8. Hudební pátek
na starém hřišti
vystoupí Tortilla, The_
Shamrock, Until Tomorrow
a Štěpán Dvořák; 18:00
 Sedlčany – Luční ulice
17. 8. Mejdan pro faunu
3. ročník, vystoupí TK Slimka, Aerobik Studio Dvojka,
Rock Tom, Dobré ráno
blues band, DJ Sláva Bloch,
kapela Matyas; 13:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
17. 8. Dechová hudba
Rudy Ešnera
odpoledne s dechovkou; 14:00
18. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
dopoledne s dechovkou; 10:00
 Sedlčany – Červený
Hrádek
24. 8. Chichtyóza 3
3. ročník beneﬁčního hudebního festivalu, vystoupí
slam poetristé, Šimon Bilina, Until Tomorrow, Sisus
Ralsis, Dominik Sosnovec,
Zážeh, dále je zajištěn
dětský program, beneﬁční
beer pong, dobročinný
sekáč; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –

kult. dům
24. 8. Letní zábava
netradiční zábava s netradiční kapelou Plastik pípl
bend a s žhavým překvapením noci; 21:00
 Kosova Hora – hřiště
24. 8. Pouťová zábava
hraje Rock Wonder; 20:00

VÝSTAVY
 Drážkov – Muzeum
Váchův špejchar
Magdalena Anael Kolářová: Krajina mé duše
výstava obrazů; do 25. 8.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Na chodbě
Sedlčanské střípky – výstava ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských základních
škol; do 31. 8.
Toulky létem
výstava keramických obrázků Jitky Jarešové; do 4. 9.
 Sedlčany – muzeum
Když si chlapi hrají
výstavu připravil Model
klub Sedlčany; do 15. 9.
 Počepice – obecní
knihovna
Výstava knih se zmínkou o Počepicích nebo
nejbližším okolí
výstava v rámci oslav 800
let od první zmínky o obci;
do 31. 12.

DIVADLO
 Osečany – zámek
22. 8. Margaritě
monodrama v podání
Ljuby Krbové; 19:30

www.sedlcansky-kraj.cz

17. 8. Brdská liga
velké ﬁnále hasičské soutěže
 Mokřice – Šikmá plocha
17. 8. Noční cvičení v požárním sportu
20:30

KINO
 Sedlec-Prčice – kulturní
sál ZŠ
16. 8. Spider-Man: Paralelní světy
animované dobrodružné
sci-ﬁ; 16:00, 20:00
23. 8. Kursk
historické drama; 20:00
 Sedlčany
16. 8. Free Solo
dokument o horolezectví;
20:00
17. 8. Colette: Příběh
vášně
životopisné historické
drama; 20:00
23. 8. Láska na druhý
pohled
komedie; 20:00
24. 8. Captain Marvel
akční, dobrodružný; 20:00
 Počepice – hřiště
23. 8. Letní kino
promítání ﬁlmů Farářův
konec, Vesničko má středisková a Na samotě u lesa;
19:00

SPORT
 Sedlčany – Luční ulice

 Zhoř – hasičská zbrojnice
24. 8. Zhořská osma
soutěž v požárním sportu
se stroji PS 8 a místní úpravou pravidel; 13:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
14., 21. 8. Hajánek
podvečerní čtení; 17:00
19. 8. Putování po hradech a zámcích
program pro rodiny
s dětmi, součástí Hradní
výtvarná dílna; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
16. 8. Pozorovací program
20:00–23:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
17., 24. 8. Letní otevírání
kostela
14:00–18:00
 Sedlčany
18. 8. Pouť
 Obděnice
18. 8. Pouť
 Milešov

18. 8. Pouť
 Kosova Hora
25. 8. Pouť
 Osečany
Zámek
prohlídky zámku, každou
neděli 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–17:00
 Vrch Krchov u Orlické
přehrady
Milada
otevřeno denně; 10:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář.

Drážkov bude mít svoji stálou divadelní scénu
Dokončení ze strany 1

Do nakladatelství Triton
jsem svoji druhou knížku
s názvem Diagnóza učitelka II. – Úča na cestách,
která bude doplněna ilustracemi paní Aleny Schulz,
zaslala už v červnu. Kniha
by měla vyjít někdy koncem září a ráda bych ji
pokřtila v našem novém divadle HOGO FOGO v Drážkově. Kniha má tentokrát
cestovatelský nádech,
jsou zde povídky z Velké
Británie, dobrodružství
prožitá jak s rodinou, tak
s přítelkyněmi a nebudou
v ní chybět povídky z New
Yorku. Kniha má podtitul…
Průšvihy a trapasy za hranicemi nekončí…
Zmínila jste Divadlo
HOGO FOGO, které se

právě nyní v Drážkově dokončuje. Můžete tuto scénu
představit?
Je až k nevíře, že v malé
vesničce vzniká toto krásné

vým počinem, ale člověk,
který se o toto zasloužil, mecenáš divadla, dobře ví, že
kultura není a nebude nikdy
výdělečná činnost. Chtěl by

Divadlo v Drážkově nyní dostává svoji konečnou podobu.

a velkolepé dílo. Budova naproti obecnímu úřadu byla
téměř pětadvacet let opuštěná a chátrala. Že zde vznikne
divadlo, se zdá být bláho-

ale, aby se zde lidé scházeli,
diskutovali a především prožívali hezké okamžiky. Chtěli
bychom, aby se zde lidé cítili
skutečně hogo, čili důstojně,

kulturně a svátečně a zároveň fogo, tedy uvolněně,
příjemně a v přátelském prostředí.
Už víte, kdy bude divadlo otevřeno?
Oﬁciální otevření divadla
se bude konat v sobotu 26.
října. Zahajujeme sezónu
divadelní hrou Studia Dva
s názvem Sex pro pokročilé
s Karlem Rodenem a Janou
Krausovou. Každý měsíc si
zájemci budou moci koupit na našich webových
stránkách, které se právě
připravují, ale i na dalších
místech, vstupenky na další
zajímavá divadelní představení, koncerty, programy
pro děti, hudební vystoupení, listování a jiné programy.
Zážitek z návštěvy divadla
umocní divadelní kavár-

na, ve které si budete moci
dát mimo jiné kávu HOGO
FOGO a další dobroty. Kavárnu s designovým interiérem
navrhla Renata Hlaváčková.
V prostorách divadla bude
pracovat divadelní školička ZŠ Dublovice, která zde
bude mít své zázemí, dále
zde bude mít své zastoupení
taneční studio LP, kde Lucie Hlaváčková povede dvě
skupiny taneční školy pro
děti. Lektorka sportovních
aktivit Barbora Skřivanová
zde povede lekce cvičení
pro děti i pro ženy. Své místo
tady najde i knihovna, která
se sem přemístí z vedlejšího
Hrachova. Rádi bychom, aby
se divadlo stalo místem příjemného setkávání lidí, kteří
si k nám do divadla HOGO
FOGO najdou cestu.
-dav-
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Tradiční Prčické
posvícení přilákalo
návštěvníky zdaleka
SEDLEC-PRČICE K letním
prázdninovým dnům
ve městě neodmyslitelně
patří tradiční Prčické posvícení, které se letos konalo od pátku 9. do neděle
11. srpna.
Pořadatel tradičních
tanečních zábav v zámeckém parku TJ Sokol
Sedlec-Prčice přichystal
na pátek diskotéku s rádiem Kiss, v sobotu parket
patřil strakonické rockové
skupině Parkán a o nedělní zakončení se postarala
oblíbená odlochovická
skupina Poprask.
Největší nápor zažilo
posvícení v neděli. Zejména malé děti se nemohly

atrakcí dosyta nabažit. V jejich obležení byla houpačka, skluzavka, autodrom,
vláček, řetízkový kolotoč,
živí poníci a dvě horké
novinky – létající sloni
a velká houpací loď. Dospělí vyhledávali zejména
vyhlídkový kolotoč a přetáčecí lavici. Ani stánkaři
neokrouhali, jejich špalír
sahal z prčického náměstí
až k mostu Karla Burky.
V areálu za starou prčickou radnicí otevřela své
brány 35. místní výstava
králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádala místní
organizace Českého svazu chovatelů. Dvoudenní
výstavy se zúčastnilo 36

vystavovatelů, kteří dohromady předvedli 80 kusů
králíků, 220 kusů holubů
a 90 kusů hrabavé a vodní
drůbeže. Těm nejlepším
zvířatům bylo odbornou
porotou uděleno 41 čestných cen. Tradiční velká
tombola přilákala mnoho
zájemců. Letos do ní chovatelé věnovali přes sedmdesát živých zvířat, i tentokrát bylo ve hře živé sele
a kůzle. Mnoho z vystavených zvířat vystavující
nabídli k prodeji a návštěvníci této možnosti využili
k obnově svých chovů.
Při posvícení nescházel
ani fotbal. Ke svému prvnímu vystoupení v rámci mistrovské soutěže I. A třídy
nastoupili domácí fotbalisté s dalším nováčkem soutěže – SK Chlumec.
František Vávra

Zájem dětí o svezení na ponících byl zejména v neděli mimořádný.

Na 35. místní výstavě králíků, holubů a drůbeže představilo své chovy třicet šest vystavovatelů.

Mladí se na páteční diskotéce s rádiem Kiss dobře bavili.

Nová atrakce houpací loď se těšila velké oblibě.

Strakonická rocková hudební skupina Parkán v sobotu své fanoušky přivedla do varu.

SPORT

10 strana

Hosté strhli nádhernou
brankou vítězství
na svoji stranu
TJ Tatran
Sedlčany – FC
Milevsko 3:4
(0:3)
SEDLČANY Ve středu 7.
srpna sehrál divizní fotbalový tým TJ Tatranu
Sedlčany poslední letní
přátelský zápas proti jihočeskému Milevsku. Ke generálce nemohli nastoupit
Haas, Pavel a Václav Lípa,
M i l a n K r ů t a , D vo ř á k ,
Vystyd, Čejda, Repetný
a Řehák, přesto byl Tatran
v roli favorita.
Hra v prvním poločase
se mužstvu ale nepovedla.
Tatran mohl jít do vedení
v 8. minutě, ovšem Bláha si
nechal míč před prázdnou
brankou ukopnout na roh.
Ve 20. minutě treﬁl Kdolský
tyč a to bylo ze strany domácích všechno. Hosté šli
do vedení 0:1 ve 24. minutě.
Ztráta míče v 38. minutě

znamenala náskok soupeře
o dvě branky a chybná rozehrávka znamenala ještě
třetí branku do šatny.
Druhý poločas začal
d a l e ko n o s n o u s t ře l o u
Kvěcha. V 50. minutě treﬁl
Čipera břevno. V 54. minutě Krůta poslal kolmici
na Matouška a ten snížil
na 1:3. Tatran přidal a Matoušek krásnou střelou
z dvaceti metrů přes celou
branku snížil na 2:3. Střídající Sochůrek v 71. minutě
vyrovnal na 3:3. Domácí
celek chtěl zápas otočit, ale
byli to hosté, kteří nádhernou brankou strhli vítězství na svoji stranu.
Sestava Tatranu: Dřevojan, Hájek, Brotánek,
Kdolský, Sirotek, Bláha, Čipera, Kvěch, Soldát, Matoušek, D. Krůta; střídání: 59.
min. Sochůrek a Kouklík
za Soldáta a Bláhu, 65 min.
Glogar za Čiperu.
David Štverák

Děti přišly závodit
i uprostřed prázdnin
SEDLČANY Ve sportovním

areálu Mrskošovna byly
v pátečním podvečeru 9.
srpna v cyklistickém závodu připraveny pro startující
děti tři etapy. Prvním úkolem bylo projetí stometrového slalomu, následovala
jízda na jeden či více pět set
padesát metrů dlouhých asfaltových okruhů a na závěr
jezdili předškoláci krátké
okruhy znovu po asfaltu,
zatímco děti, které již chodí do školy, se do závodění
pustily na trávě.
Přesto, že organizátoři
z Povltavského sportovního
klubu DA-BA opakovaně
zdůrazňují, že v dětských
kláních vůbec není důležité
pořadí, ale radost z pohybu,
což podtrhují tím, že stejnou
cenu dostávají úplně všichni
účastníci, uveďme nejlepší.
Přijely děti nejen ze Sedlčan, ale také z Červeného
Hrádku, Jesenice, Kosovy
Hory, Osečan a Příčov. Nejmladšímu ze startujících

byly dva roky, nejstarší
oslaví na podzim desáté
narozeniny. Na odrážedlech
vyhráli Eliáš Dytrych z Osečan (dvouletí), Karolína Máchová z Příčov (tříletí) a Jakub Chromý z Kosovy Hory.
Mezi předškolními dětmi
byli nejrychlejší Matěj Chaloupecký (D04 – kola 12“),
Štěpán Fried (D04 – 16“),
Martina Bartošová (D05 –
12“, všichni ze Sedlčan),
Jakub Liška (D05 – 16“)
z Červeného Hrádku a Martin Mácha (D06) z Příčov.
Vítězství mezi školáky patřilo Petru Bartošovi (H08) ze
Sedlčan, Petře Zapletalové
(D08) a Martinu Piátkovi
(H10 – oba z Jesenice).
Vedle početné účasti
a pěkných výkonů měli organizátoři radost ze zájmu
dětí o činnost cyklistického
kroužku, který provozuje
svou činnost i o prázdninách
každý pátek od 16.30 hodin
zpravidla se srazem na Mrskošovně.
-db-
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Tři góly během pěti minut zápas rozhodly
FK Spartak
Soběslav – TJ
Tatran Sedlčany
4:0 (1:0)
SOBĚSLAV V sobotu 10. srpna zajížděl TJ Tatran Sedlčany v 1. kole fotbalové divize A bojovat o první body
do Soběslavi.

I přes šance šel
do vedení soupeř
Tatran začal zápas aktivně a hned v první minutě
byl blízko branky. Lípa zaútočil, Matoušek vystřelil,
míč se odrazil k Hájkovi,
který ho poslal na branku,
kde ho brankář Kuník pádem skryl před dobíhajícím
Sirotkem. Do páté minuty
kopal Tatran dva rohy, které domácí obrana odvrátila
díky výškové převaze. Hráči Tatranu se na hřišti smáčené deštěm lépe pohybovali a vytvořili si gólovku,
které se osamocený Milan
Krůta zalekl a míč poslal
vedle. Domácí vážně zahrozili z trestného kopu, který
Glogar zlikvidoval. Ve 36.
minutě po další standard-

ce zasahoval Glogar nadvakrát. Vzápětí opověděl
bombou Matoušek, kterou
stačil Kuník vyrazit na roh.
Ve 39. minutě udělal chybu v rozehrávce v blízkosti
pokutového území kapitán
Brotánek, místo odkopnutí
míče do autu namazal patičkou do úniku domácímu
hráči, který ho poslal před
branku na nabíhajícího
Vaňka a ten otevřel skóre
– 1:0. Potom vybojoval míč
Sirotek, obešel dva hráče
a snažil se přelobovat vybíhajícího Kuníka, ten ale stačil nohou brance zabránit
a balon vyrazit.

Krutá
pětiminutovka
Druhý poločas začal
opět dvěma rohy bez efektu. Domácí tým odpověděl
střelou do tyče. Hráči Tatranu se snažili vyrovnat, ale
v největším tlaku odpískal
rozhodčí Švorc penaltu. Tu
proměnil Vaněk, který se
tak v utkání treﬁl podruhé. Následných pět minut
přineslo ještě dva zásahy
v hostující brance. Nejdříve

ztratil po zbytečné kličce
míč na středu hřiště David
Krůta a domácí Kutner trestal – 3:0. Potom vyběhl pro
míč brankář Glogar, zařval
„mám“, ale neměl a Varačka poslal míč do opuštěné
branky – 4:0. Veškerá snaha Tatranu o vstřelení alespoň branky útěchy vyšla
naprázdno. I po trestném
kopu, zahrávaném Milanem Krůtou, se vyznamenal Kuník a míč směřující
do šibenice vyrazil.
Sestava Tatranu: Glogar, Repetný, Brotánek,
Kdolský, Krůta, V. Lípa,
Kvěch, Krůta, Sirotek,
Matoušek, Hájek; střídání
66. min. Soldát za Lípu,
78. min. Bláha a Sochůrek
za Hájka a D. Krůtu, 87.
min. Kouklík za Sirotka,
89. min. Doubrava za Matouška.
Ve středu 14. srpna
čeká Tatran pohárový zápas s Táborskem a v sobotu 17. srpna soutěžní zápas
proti Hořovicku. Obě dvě
utkání se hrají na domácí
půdě od 17 hodin.
David Štverák

Suchdolský okruh zažil
koloběžkovou premiéru
LUHY Na start Velké ceny

Zemědělské společnosti
Přestavlky se v Luhách
v neděli 11. srpna postavili společně s cyklisty
na silničních či horských
kolech také koloběžci.
Čekaly na ně tři okruhy
(27,8 km) na trati vedoucí
přes Prosenickou Lhotu,
Břišejov, Suchdol a Klimětice, cyklisté na silničkách
jeli o dva okruhy více
(46,6 km), zatímco bikeři
absolvovali jediné kolo
dlouhé devět kilometrů.
„Před jedenácti měsíci na časovce vedoucí
z Jesenice k Mokřanům
a zpět do Nových Dvorů se
poprvé na start naší akce
postavili koloběžci. Jezdce na koloběžkách k nám
přivedl Michal Jarůšek
z Vojkova a od té doby se
na našich časovkách stali
koloběžci běžnou položkou na startovní listině,“
zavzpomínal Rudolf Bar-

toš z Povltavského sportovního klubu DA-BA.
Od počátku letošního
Povltavského silničářského poháru vedl jednání o možné premiérové
účasti koloběžců na akci
s hromadným startem.
„Dočkali jsme se až v osmém, závěrečném klání
letošního Žabáckého cyklistického léta, protože koloběžci ladili svou formu
především k nedávnému
mistrovství Evropy. Mimochodem, na něm se skvěle
vedlo Michalu Jarůškovi, který získal stříbrnou
a bronzovou medaili,“ dodal šéf týmu DA-BA.
Přestože organizátory
potěšil sedlčanský Petr
Bartoš prvenstvím v silniční divizi mužů do 39
let, tu největší radost jim
udělal desetiletý Martin
Piátek z Jesenice, který
po výborném výkonu zejména ve stoupáních ne-

jenže dokázal vyhrát svou
věkovou divizi (M10), ale
projel cílem dříve než jeho
sestra Markéta, která se
stala vítězkou divize žáků
do 14 let.
Mezi silničáři byl nejr yc h l ej š í m vete rá n e m
(mužem do 59 let) Petr Holoubek z Bystřice, mezi seniory (nad 60 let) zvítězil
Pavel Prchal (Cyklosport
Kern) z Prahy. Další dvě
prvenství pro pořadatelský tým DA-BA připojili
jezdci na horských kolech
– Milan Janoušek ze Sedlčan mezi muži a Petr Zapletal z Jesenice v divizi
veteránů.
Závod koloběžců pro
sebe již na jeho počátku
rozhodl Pavel Remeš (Ultima K. Lap Team) z Benešova, který překonal první
dvě stoupání v pelotonu
cyklistů, z žen byla nejlepší Edita Fetterová (Coconi)
z Prahy.
-db-
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POZNÁMKA

Levandule sem, levandule tam,
levandule všude, kam se podívám

Kosit nebo
nekosit?
Na dětském
hřišti určitě!

Nikdy jsem si nemyslela,
že je tak snadné něčemu
naprosto podlehnout. Ale
je to tady! Zamilovala jsem
si levandulové tvoření natolik, že i když kvetoucí keříky levandule miluji, když
začne někomu na zahradě
odkvétat a nikdo ji nesklidí, nejradši bych tam vlítla
s nůžkami v ruce.
Plánujeme přestavbu.
Asi už mnohé čtenáře napadlo, že naše nová kuchyň,
a nejen ta, bude ve stylu
sladké ﬁalové francouzské
Provence. A tak se nám
doma začínají kupit různé
dekorační, ale i funkční
předměty, na kterých je
buď levandule přímo vyob-

razena, nebo ji připomíná
alespoň svou barvou. Na to
už si má rodina zvykla.
V posledních týdnech
ale naráží na výrobky z levandule na každém kroku.
Ve spíži se právě louhuje
levandulová tinktura, kvůli
které jsem poprvé ve svém
životě koupila velmi kvalitní líh. Hned vedle skleničky s vysokoprocentním
alkoholem je olivový olej,
který se pomalu, ale jistě
propojuje s éterickým olejem ﬁalové léčivky.
V červnu jsme pili levandulovou limonádu,
v červenci jsme si dělali
do džbánu vodu s domácím levandulovým sirupem.

Na místech, která přirozeně
nevoní, jsou modré sušené kytičky. Večer si dělám
čaj z levandule a meduňky.
A jsem schopná si dát pár
kvítečků i do kafe. Na čem
ale ujíždím nejvíc, to je domácí levandulová mast.
Spojení včelího vosku, bambuckého másla a levandule
je snad to nejúžasnější, co
kdy mou kuchyni opustilo. Na spálenou nebo jinak
poškozenou pokožku, pro
atopiky, na štípance. V podstatě se dá říct, že kdokoliv
mi ukáže, že ho trápí nějaký
kožní problém, slyší ode mě:
„Namaž si to levandulkou.“
Olga Trachtová
Hadáčková

POZNÁMKA

Uštvání a stres každé doby
Zamysleme se, čím se řeší
stres. Každý na něčem ujíždí. Většina lidí stres zná.
Jsme tlustý národ a přispívají k tomu i rychlá občerstvení, která sem přišla
z Ameriky.
Američané jsou v žebříčku obezity ještě před
námi a zakazují kouření.
Jsou takoví. I prohibice
tam kdysi byla a nastar-

tovala šedou ekonomiku.
Kouření není zdravé, to nepochybně. Snad sedmdesát škodlivin. Ale obezita
je nebezpečná stejně. Infarkty, mrtvice a i rakoviny
tlustého střeva jsou z přejídání a nezdravé stravy.
Buďte štíhlí, nekuřte
a sportujte! Kde na to však
vzít v dnešní uspěchané
době čas? Proč se honíme?

Chceme být snad bohatí
a houpat se v síti a vlastnit
soukromý tryskáč? Co potřebuje člověk k životu? Jíst,
spát, střechu nad hlavou
a zaplatit složenky a daně.
A pomáhat potomkům? Jistě! Ale v rozumné míře a myslet také na sebe. Na světě
jsme jen jednou a chceme se
ve zdraví dožít požehnaného
věku.
Ilona Bílá

Je léto, ﬂuktuace dětí
po hlídacích babičkách, dědečcích, tetičkách a strýčcích je v plném proudu.
Naše rodina není výjimkou
a tak jsme měli s babičkou
a mou dospívající dcerou
na týden pětičlennou předškolní partičku. No a kdo
má pro tu drobotinu pořád
něco vymýšlet, že.
Bylo horko, takže jsme
střídali pobyt u bazénu,
na sluníčku, na hřišti, či
doma u knížky, u televize,
u stolu nad nějakou výtvarnou aktivitou. Došlo
pochopitelně i na návštěvu dětského hřiště. A tam
jsem si vzpomněla, že jsem
na jednom z posledních
zastupitelstev slyšela informaci o tom, že by snad
městští zaměstnanci měli
podle nějakého vytvořeného plánu pravidelně obcházet konkrétní lokality
a vysekávat je.
Buď ten plán nefunguje,
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nebo to zaměstnanci nestíhají. A nebo se na dětské
hřiště pozapomnělo. Přímo na hranici dopadové
plochy u spodní části skluzavky jsou totiž půlmetrové kopřivy. A polovina
hřiště, která má sloužit pro
míčové hry, také neviděla
ostří sekačky už déle, než
je třeba. Děti tedy sice mohou vidět sem tam i motýla, což je stále více ohrožená skupina živočichů kdysi
běžných na každém kroku,
ale zároveň i nechtěné
spoluobyvatele, kteří mohou způsobit, že se půjde
domů s pláčem a otokem.
Nejsem příznivcem častého nízkého vysekávání
všech ploch, miluji kvetoucí louku, ale když je v sadu
za hranicí města vysekáno
poctivěji než na dětském
hřišti, nepřipadá mi to úplně v pořádku.
Olga Trachtová
Hadáčková

FEJETON

Jednou to určitě dokážu!
Co si pamatuji, tak jsem nikdy moc nemarodila. Ani
jako dítě, ani jako dospělá.
To vše se ale změnilo ruku
v ruce s mým těhotenstvím.
Pokud někdo mluví o této
etapě života jako o nejhezčím období v životě ženy, nezažil to, co já. Z pojmu ranní
nevolnosti bych klidně škrtla
slovo ranní – špatně mi bylo
skoro pořád, zvracela jsem,
kudy jsem chodila a někdy
i doslova. Trošku jsem se
uklidňovala tím, že nejhorší
jsou první tři měsíce a pak je
lépe. No, jak u koho, já jsem
se zdárně prozvracela těhotenstvím celým. Dokonce

jsem ho zakončila preeklampsií a předčasným porodem.
Ale stálo to za to, narodil se
mi krásný, zdravý syn.
Po porodu a šestinedělním pobytu v nemocnici
jsem si říkala, že nejhorší
už mám za sebou, a že už
bude jenom lépe. No, jak se
to vezme. Během prvního
půlroku života mého syna
jsem na pohotovosti v Příbrami na ORL byla celkem
čtyřikrát a zánět zvukovodu jsem dokázala poznat
snad lépe než samotný doktor. A pak, jak když mávne kouzelným proutkem,
uši mě přestaly bolet samy

od sebe. Pak jsem od syna
chytala jeho rýmičky, kašle,
teploty… Prostě taková ta
klasika, kterou zná každá
maminka.
Za dva roky jsem znovu
otěhotněla. Mezi nejoblíbenější hru v tu dobu u mého
syna patřila ta, kdy si jde
stoupnout do koupelny, naklání se přes vanu, a předvádí, jak maminka zvrací. Cesty
k babičkám komentoval slovy: „Tady maminka zvracela,
tady taky… jé tady ještě ne.“
Ano, opět jsem si to „užívala
plnými doušky“. Ale i druhé těhotenství jsem zvládla,
a za odměnu jsem dostala

krásnou a zdravou dceru.
Pak opět následovaly
kašle, rýmy, teploty… Nejdříve děti, potom já. Když syn
onemocněl neštovicemi,
zajásala jsem. To je jedna
z mála nemocí, kterou jsem
jako malá měla, tím se určitě nenakazím. Omyl, neštovice jsem sice nedostala, ale
pásový opar ano. Obě dvě
nemoci jsou totiž způsobeny stejným virem.
Po nástupu syna do školky se naše nemocnost
trošku zvýšila, syn si potřeboval zvyknout na nové
prostředí. Díky němu jsem
se seznámila i s nemocemi,

o kterých jsem do té doby
netušila, že ani existují. Například taková pátá nemoc
– onemocnění s teplotami
a vyrážkou. Samozřejmě
jsem ji okusila i na vlastní
kůži a vyrážku jsem měla
úplně ukázkovou, mohli si
mě vyfotit do učebnic.
Před čtvrt rokem nastoupila do školky i dcera. A tak se
bojím, co na nás ještě čeká.
Před čtrnácti dny jsme chytli
střevní chřipku, tento týden
děti prodělaly vysoké teploty.
Já zatím nic, tak jsem v očekávání – nakazím se taky? Nebo
to jednou dokážu a odolám?
Hana Čandová

PUBLICISTIKA

12 strana

www.sedlcansky-kraj.cz

REAKCE NA ČLÁNEK

REAKCE NA ČLÁNEK

Blobe, blobe, kdo
v tobě přebývá?

Proč nás rozdělujete vy, paní Němcová?

Minulý týden nám pan
Frumert ve své glose
s názvem „V Tyršově
ulici roste blob“ ukázal,
jak povrchní a zavádějící
může být úsudek. Jak by
řekl klasik, nic nového
pod sluncem, vždyť podle vzhledu posuzujeme
všelicos: budovy, auta,
dokonce i lidi. Není přeci
nad první povrchní dojem, že?
Proč se ale řeší forma, ne však obsah? Co
je důležitější? Proč pan
Frumert nenapsal třeba
to, že kromě modlitebny zde roste v případě
potřeby zázemí pro celosvětovou humanitární
organizaci ADRA, která
na Sedlčansku pomáhala mnoha domácnostem
při povodních v roce
2013, nebo pro práci
organizace Pathf inder, která je několik let
po sobě ministerstvem
školství uznávaná pro
práci s dětmi a mládeží. Nebo třeba to, kolika lidem na Sedlčansku
bylo
prostřednictvím
pana Passera i dalších
ochotných lidí z našeho
sborového
společenství pomoženo? Proč se
nezmíní o tom, co tyto
budovy přinesou Sedlčanům a jejich obyvatelům. Proč? Vždyť obsah
je přeci důležitější než
forma. Nebo ne?
Ke všemu se pan
Frumert dopouští nepřesností, které je třeba
uvést na pravou míru.
Tvrzení, že „stromy nechal pokácet“ pan Passer, je nepravdivé a měl
by se za ně omluvit.
Stromy byly, jak píše,
„honem“ pokáceny zřejmě kvůli končícímu vegetačnímu klidu. V chys-

taném parku město totiž
plánuje výsadbu mnoha
nových stromů a podle
mně dostupných informací zde vyroste mimořádný a krásný park.
I díky zmíněné ﬁnanční
podpoře pana Passera.
Jak je v této souvislosti myšleno, že „slibem
nezarmoutíš“, opravdu
nerozumím. Znám pana
Passera osobně. Je to
jeden z několika lidí,
na které se mohu spolehnout, protože co slíbil, to splnil.
A ještě něco málo
k tomu „novému náboženství“. Nevím, o jakém
je tu řeč. Žijeme v zemi,
která je propojená s židovsko-křesťanskými
tradicemi tisíce let starými. Hrdě se hlásíme
k odkazu lidí, jako byl
Martin Luther nebo Jan
Hus. Jednoduše řečeno
Sola skriptura, Sola gratia, Sola ﬁde. Pro autora
glosy možná další důvod
opravdu přijít, trochu nás
poznat a zjistit si informace, které zjevně chybí.
Osobně vítám všechna
setkání, na kterých se
lidé mohou poznat a vzájemně si věci vysvětlit.
Rád bych pana Frumerta povzbudil k tomu,
aby příště napsal něco
hezkého o obětavých
lidech, kterých je v našem krásném kraji napříč celou společností
naštěstí hodně, o těch,
kteří zde chtějí něco
dělat pro druhé a jsou
ochotni obětovat svůj
čas i peníze. Mohl by
o nich napsat něco pozitivního, pochválit je
za jejich snahu, ochotu
a štědrost. Zaslouží si to
a povzbudí je to!
Tomáš Chmel

Vážená paní Němcová, dobu
jsem zvažoval, jestli na vás
mám vůbec ještě reagovat.
Ale dobrá, zkusím s vámi navázat rozhovor ještě jednou,
nejspíš naposledy.
V předminulém čísle Sedlčanského kraje (nebyl jsem
ten týden v Čechách, proto
odpovídám až teď) jste svůj
článek nadepsala otázkou:
„Kdo a proč nás rozděluje?“,
jako kdybyste se chystala
na položenou otázku hledat
odpovědi. Byl jsem docela
zvědavý, k čemu vás vaše
úvahy přivedou. Bohužel ale
místo promýšlení odpovědí
předkládáte jen sérii velice
ledabyle nakupených myšlenkových zkratů. Například
když z varování Národní centrály proti organizovanému
zločinu před nebezpečím
dezinformačních webů vyvozujete hned „tvrdou cenzuru“, „nástup nové totality“
či dokonce „zákaz internetu
seniorům, aby si neposílali
informace“. Nebo když spojujete Mikuláše Mináře s Adolfem Hitlerem a s Hitlerjugend
kvůli jeho oblečení a účesu.

Co třeba obvinit herce Pavla
Zedníčka, že jeho knír nápadně připomíná knír Josifa
Vissarionoviče Stalina?
Na podrobný komentář,
který by všechny vaše nesmyslné závěry konfrontoval
s fakty, není ve formátu novinového článku dost místa. Ale
u jednoho rysu vašeho článku
bych se asi zastavit měl. Hned
v první větě píšete: „říká se,
že naše země je rozdělena“.
Možná je rozdělena. Ale možná je rozdělena především
z pohledu toho, kdo ji rozdělenou vidět chce nebo potřebuje. Právě z vašeho textu
totiž potřeba společnost dělit
doslova čiší. Stejně jako agrese vůči těm, kteří myslí a volí
jinak, než pravděpodobně
myslíte vy. Nebo kteří dokonce demonstrují! Svědčí o tom
řada citově zabarvených výrazů, které evidentně užíváte
v hanlivém významu a které
adresujete právě těm, s nimiž
nesouhlasíte. Ptáte se: „proč
se nedemonstruje za vrácení
OKD, jehož ‚vytunelování‘
nás všechny prý stálo sto miliard korun a jehož dřívější

majitel se nám vysmívá od ženevského jezera?“ Myslím,
že přesně tuhle otázku byste
měla položit na prvním místě sama sobě. Ano, proč nedemonstrujete kvůli věcem,
které vás očividně pálí, které
ve vás vzbuzují emoce, pod
jejichž vlivem potom píšete
nenávistné články, ve kterých
si sice přivlastňujete selský rozum, ale ze kterých vaše zášť
jakoukoliv rozumnost úplně
vytlačuje?
Na závěr bych vám chtěl
připomenout, že ve svém
textu otištěném v SK číslo 27
jsem vám odpověděl na větší část otázek, které vznášíte v článku „Vlci a ovce
nebo užiteční idioti?“ v SK
číslo 26. Zatímco vy jste
mi nezodpověděla otázku
jedinou. Což taky nakonec
může být důvodem, kvůli
kterému nebude mít smysl
s vámi v nějaké polemice
pokračovat. Protože jak se
zachováte k člověku, který před vámi na veřejnosti
něco nesouvisle a agresivně
vykřikuje a není schopný
komunikovat? Tomáš Míka

KO M E N TÁ Ř

Možná ani nevíme, co potřebujeme
V příspěvku Petra Frumerta
v minulém čísle Sedlčanského kraje o stavbě v Tyršově
ulici v Sedlčanech je vše míněno negativně. Převzaté nadávky jsou od kritiků návrhu
architekta Jana Kaplického
na stavbu Národní knihovny
v Praze, nazývané chobotnice nebo mnohoznačně blob.
Návrh připadal někomu příšerný, někomu naopak. Vloni
se dokonce uvažovalo, zda by
stavba na Letné byla proveditelná i bez autora projektu
(Kaplický zemřel v roce 2009).
Nedávno byl úspěšný
developer Radim Passer
v interview TV 24 dotazován
na jeho dlouhé zkušenosti
s podmínkami pro stavbaře.
Byl to velice pěkný rozhovor,
bez nějakých kliček, výmluv,

jasná řeč. Během rozhovoru
se chvílemi objevily snímky
staveb v Praze i jinde, většinou zajímavé. Firmu Passerinvest založil před osmnácti
lety. Když uveřejnil projekt
na centrum v Praze Michli, kdekdo si ťukal na čelo.
Dnes je to úspěch mezinárodní úrovně. Určitě tedy jde
o člověka, po kterém zůstane něco víc než stavby tvaru „krásného kvádru“. Snad
pan Frumert nemyslel, že
by měl Passer stavět krásné
chaloupky, jaké jsou naproti
přes ulici.
Pokud jde o tu modlitebnu,
název implikuje názor, že tam
někdo přijde, tam si klekne
a bude se modlit. Radim Passer říká, že půjde o společenské centrum ke sdílení naděje
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na plnohodnotnější život, lepší mezilidské vztahy, zdravější
životní styl i odpouštění. Že
centrum bude takový klidný
záliv s městským parkem se
sportovními prvky (on sám
kdysi hrál fotbal za Bohemians Praha) a dětským hřištěm.
Tak pokud předem říkáme, že to nepotřebujeme,
možná zatím ještě ani nevíme, co potřebujeme. Ta
církev je vlastně normální
křesťanská, čerpá moudrost
z klasické Bible, takže nikomu není ke škodě. Jistě, jsou
různé formy přístupu k meditaci, či rozjímání. Nějaký
přístup má nejprostší poctivý
člověk, úplně jiný třeba fyzik
Jiří Grygar. Ale na obou je
vidět, že je něco nutí o sobě
přemýšlet. Vladimír Roškot

