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O budoucí podobě
kašny rozhodnou
obyvatelé obce
PETROVICE Je pondělní

podvečer, kalendář hlásí třináctý lednový den.
Do Obecního domu sváží hasiči z náměstí svým
mikrobusem kyvadlově
obyvatele obce. Na osmnáctou hodinu je totiž ohlášeno první letošní zasedání místního zastupitelstva.
A na programu je mimo
jiné opět kašna na náměstí.
Cílem onoho svozu je
dostatečně silný hlas veřejnosti. Jde totiž o důležitou

součást centra obce, o které se jedná již rok. „V této
věci se zastupitelé shodli
jen jednou, 14. ledna 2019
při přípravě Programu rozvoje obce. Tehdy se rozhodli, že je nutné kašnu opravit
a do centra obce v létě vrátit vodu. To bylo naposledy,
kdy byla shoda. Od té doby
se prakticky na každém
zasedání řešilo, jak má
rekonstrukce dopadnout.
Zda zachovat ve větší míře
původní vzhled, nebo zda

udělat kašnu úplně jinak,
nově,“ vysvětluje starosta
Petr Štěpánek důvod, pro
který je téma kašny stále
ještě neuzavřené. Záměr
se podařil, na zasedání přišlo asi sedm desítek obyvatel, což je největší počet
za dobu, kdy se o kašně
jedná. Na sedadlech pro
diváky nechyběli zástupci
OTA ateliéru, tedy autoři
jednoho z favorizovaných
návrhů na rekonstrukci.
Pokračování na straně 4

Dakarští jezdci dojeli do cíle.
Martin Macík jako novopečený
otec spokojeně v TOP 5
SEDLČANY/SAÚDSKÁ ARÁBIE

Osmou etapou pokračoval
Dakar 2020 v pondělí 13.
ledna pro všechny, kromě
motorkářů. Ti dostali den
volna na vzpamatování se ze
smrti portugalského kolegy
Paula Goncalvese. Nemuseli

ani nikam přejíždět, protože
start i cíl etapy byl ve Wadi
Al-Dawasiru.
Závodníkům slibovali
organizátoři výlet na jih,
do horských terénů a kaňonů s překvapivými barevnými kontrasty, například

Počet přestupků se
rok od roku zvyšuje,
chybují a pokuty
platili i zastupitelé
SEDLČANSKO U přestupkové komise v Sedlčanech
bylo vloni projednáno 389
případů. Z tohoto počtu
jich bylo v roce 2019 doručeno 245 a u dalších 144
bylo započato a nedokončeno řízení v roce 2018.
Pro srovnání: V roce 2018
bylo projednáno celkem
362 přestupků.

černými kameny na bílém
písku. Na ty, kteří do etapy vyrazili, čekal nejprve
Pokračování na straně 11

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Starosta Sedlčan:
Udělejme, co je
reálné, aby nádrž
Na Potůčku nebyla
ostudou města

Na nádrž Na Potůčku není příliš vábný pohled. Podaří se to změnit?

SEDLČANY Pravidla k partici-

pativnímu rozpočtu Nápady
pro Sedlčany pro rok 2020
jsou dána, projekty mohou
navrhovatelé – občané Sedlčan – předkládat do konce
ledna. Zastupitelé města
nenašli zatím shodu, jak by
mělo posuzování, provedení a postup v dalších letech
vypadat. Také se zatím nepodařilo příliš probudit akti-

vitu obyvatel, aby i vlastním
přičiněním vylepšili život
ve městě.

Připomínky
zastupitele
Výhrady k částce půl
milionu korun, s níž počítá letošní rozpočet města
Sedlčany, měl zastupitel
Vladimír Zámostný (STAN).
Pokračování na straně 6

Kruhový
objezd je
kritizován
i chválen
SEDLČANY Do Zberazské

„Přestupková komise
bude posílena o právníka.
Tajemník Vojtěch Hlaváček
si udělal srovnání s dalšími
obcemi s rozšířenou působností a v průměru na jednoho pracovníka přestupkové
komise tam připadá k řešení 50 přestupků ročně, u nás
je to téměř dvojnásobek,“

ulice, kam bylo v době
budování nového přepravního terminálu dočasně
přesunuto autobusové nádraží, byl umístěn z bezpečnostních důvodů a kvůli větší kumulaci dopravy
kruhový objezd. O jeho
zachování nebo odstranění
nyní vedou zástupci radnice jednání.
„Zazněla řada názorů, že
kruhový objezd je dobrým
řešením. Dohodli jsme se

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2
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Kruhový objezd je
kritizován i chválen
Dokončení ze strany 1

s Údržbou silnic Osečany,
s níž je smlouva o dočasném dopravním řešení, že
tam zůstane do konce dubna letošního roku. Během
té doby se rozhodne, zda
ve Zberazské ulici bude ponechána varianta trvalého
kruhového objezdu s tím,
že provizorní řešení by se
nahradilo za trvalé – zejména mám na mysli plastové prvky, které vyznačují
tuto část komunikace. Je
však možné, že křižovatka
se označí nově a kruhový objezd se odstraní. To
bude předmětem jednání
dopravní komise, která se
ještě sejde do konce ledna.
Lidé jsou rozděleni na dva
tábory – řidiči, kteří jezdí
směrem na Kotlinu by vše
vrátili do původního stavu.
Obyvatelé Lhotky se naopak
cítí v této lokalitě bezpečněji,“ vysvětlil starosta Sedlčan Miroslav Hölzel (ODS).
Upozornil, že samospráva
sice může navrhovat řešení, ale že spadá do oblasti výkonu státní správy
a konečné rozhodnutí není

v kompetenci radnice.
Připustil, že ale současně
u křižovatky ve Zberazské
ulici ještě mohou sehrát roli
dosud nevyřešené vlastnické vztahy. „To vše ještě
musíme posoudit a rozhodnout v prvním čtvrtletí letošního roku, tak abychom plynule přešli z provizorního
řešení na stavbu kruhového
objezdu, nebo jej odstranili
a dopravně situaci vyřešili
jinak,“ dodal.
St arostovi předala
z vlastní iniciativy návrh
na řešení problematické
křižovatky, které považuje
za dobré a smysluplné, zastupitelka města Blanka Vilasová (STAN). „Na řešení
máme několik měsíců. Nebráním se o návrhu diskutovat,“ zareagoval starosta.
-mb-
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Počet přestupků se rok
od roku zvyšuje, chybují
a pokuty platili i zastupitelé
Dokončení ze strany 1

podotkl starosta Sedlčan
Miroslav Hölzel. „Nejsou
liknavější, ale už by nestihli vyřizovat případy v termínech, proto jsme učinili
personální opatření,“ objasnil rozhodnutí rady města
o posílení tohoto zvláštního městského orgánu.
Nejvíce přestupků bylo
v uplynulém roce proti občanskému soužití, a to 186,
evidováno je 34 majetkových přestupků (drobnější
krádeže, poškozování věci),
11 proti veřejnému pořádku
(znečištění nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství), čtyři skončily
před přestupkovou komisí
kvůli nedodržování obecně

Leden je pro nás měsíc smutných
vzpomínek na rodiče

Němečkovi ze Sedlčan.
Vzpomíná dcera s rodinou a syn s přítelkyní.

závazné vyhlášky, kterou
vydala územní samospráva (např. kouření u školy).
Starosta upozornil, že evidovány jsou také případy,
které sice nekončí před
komisí, ale zabývá se jimi
přímo pracovnice radnice – týkají se návykových
látek, podomního prodeje
apod. V uplynulém roce
jich bylo deset.
Nejvíce přestupků se
dopustily osoby s trvalým
pobytem v Sedlčanech –
bylo jich 58, ale přestupková komise z pozice obce
s rozšířenou působností
vykonává tuto službu i pro
okolní obce. Nejčastěji ji využila Kosova Hora
– 14krát, Milešov 9krát,
Dublovice 8krát, Svatý Jan
7krát, Krásná Hora 7krát
a další obce pětkrát nebo
méněkrát.
„Také evidujeme 75 případů od října 2018 do konce roku 2019, které jsou
kvaliﬁkovány jako střet
zájmů. Jde o podání majet-

kových přiznání zastupitelů
z celého správního obvodu
na portál ministerstva spravedlnosti. Některé předáváme přestupkovým komisím
jiných úřadů, aby nedošlo
k podjatosti – to praktikujeme u zastupitele Sedlčan,
který povinnost nenaplnil.
Pokuty padají v té nejnižší
sazbě, i když je tendence,
aby byly co nejvyšší,“ připustil starosta. S mírnějšími tresty osobně souhlasí,
někdy prý dojde k technické chybě při odeslání majetkových přiznání. Nepopírá také, že někteří jeho
kolegové dávají tímto způsobem najevo nesouhlas
s novelou zákona. „I když
je chápeme, že předpis není
úplně šťastný, nemůžeme
jim přestupek prominout,“
dodal s tím, že v uplynulém roce padly u několika
již dořešených případů pokuty, kdy každému z chybujících zastupitelů vytáhl
prohřešek z peněženky
tisíc korun.
-mb-

Luboš Hanus si ze zasedání zastupitelstva odnesl
poděkování a odměnu za reprezentaci obce
PETROVICE V Obecním

domě se v pondělí 13. led-

na konalo letošní první zasedání zastupitelstva. Hlav-

ním bodem programu byla
kašna na náměstí, o čemž

Na počátku prvního letošního zasedání ocenilo vedení obce Luboše Hanuse, reprezentanta v aerobiku
z nedaleké Žemličkovy Lhoty.

přinášíme samostatný text.
Před zahájením schůze
ocenil starosta Petr Štěpánek jménem vedení obce
Luboše Hanuse. „Pozvali
jsme sem pro nás naprosto
výjimečného člověka, který
skvěle reprezentuje naši republiku a naši obec – mistra
Evropy a mistra světa v aerobiku Luboše Hanuse,“ vysvětlil starosta přítomným.
„Máme velikou radost, že
se ti tak daří. Jsme rádi, že
tě tvůj velký koníček neopustil a obzvlášť nás těší,
že neustále sbíráš ta ocenění nejvyšší,“ pokračoval
pak už směrem k Lubošovi
a předal mu nejprve petrovické výroční tričko, aby
svou obec při zahraničních cestách zviditelnil.
Spolu s Petrem Štěpán-

kem předal již čtyřnásobnému mistru světa Luboši
Hanusovi poukázku v celkové hodnotě 5 000 korun
na nákup sportovního
oblečení nebo vybavení
také místostarosta Dušan
Šimeček a radní Jiří Soukup, odpovědný zastupitel
za oblast sportu.
Zastupitelé kromě kašny jednali také o obecních
nemovitostech a rozpočtových opatřeních. Došlo
také na vyhodnocení roku
2019, vyhlášení nového
ročníku soutěže ‚Rozkvetlé okno, rozkvetlý dům
2020‘ a schválení podoby
dohody o provedení práce nového kronikáře obce
Jiřího Soukupa.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Manželských svazků přibývá,
uzavírají se v kostele, na radnici,
na zámku i na statku
SEDLČANSKO Manželské „ano“ si řeklo vloni

161 párů snoubenců, což je o 30 víc než rok
předtím. Výrazně narostl počet církevních
obřadů. Vloni jejich počet dosáhl 59 (v roce
2018 stvrzení svazku volilo 34 zamilovaných
dvojic).
I když se matrikářky zúčastnily 102 občanských svatebních obřadů, má odbor
vnitřních věcí Městského úřadu Sedlčany
za povinnost vést agendu také kolem církevních sňatků. „Pokud je obřad církevní, snoubenci se dostaví na matriku. Zde předkládají
doklady požadované k sňatku. Matrika vede
veškerou dokumentaci – dotazník k uzavření manželství, žádost o osvědčení. Zhotovuje
pro oddávajícího zástupce církve osvědčení,
že snoubenci splňují podmínky pro uzavření sňatku a protokol k uzavření manželství.
Po obřadu zasílá oddávající podepsaný protokol a matrika provede zápis do knihy listinné
i elektronické, dále vystaví doklad, plní oznamovací povinnost...,“ upřesnil jednotlivé kroky

Také větrný mlýn u Příčov byl již svědkem civilního
svatebního obřadu.
Statistika sňatků

2019

2018

2017

2016

celkem

161

132

128

106

z toho církevní

59

34

30

15

radnice

22

20

11

14

Červený Hrádek

22

25

29

20

Sedlčany – jiné místo

4

5

3

7

Příčovy

1

0

2

1

Svatý Jan

7

4

1

1

Vysoký Chlumec

0

1

5

3

Radíč

18

13

23

18

Jesenice

68

51

43

41

Počepice

3

5

4

0

Křepenice

0

0

-

0

Nedrahovice

1

0

-

1

Osečany

1

-

-

0

Kňovice

1

-

-

0

Nalžovice

13

5

7

0

matrikářek sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
Uvedl, že nejoblíbenější destinací pro církevní i občanské obřady je tradičně Jesenicko,
kde zvolilo v roce 2019 k uzavření manželství
areál v Hulíně nebo ve Strnadovském mlýně
68 párů snoubenců, další oblíbenou destinací
je Červený Hrádek s 22 sňatky, v historické budově sedlčanské radnice bylo vloni uzavřeno

také 22 manželství, pro zámek v Radíči se rozhodlo 18 párů, jako novinka „zabodoval“ statek v Nalžovicích s 13 sňatky, sedm jich bylo
uzavřeno ve Svatém Janu, jiné místo v Sedlčanech než obřadní síň radnice volily čtyři
páry, jeden svatební obřad se odehrál v Příčovech, po jednom v Nedrahovicích, Osečanech
a Kňovicích a tři v Počepicích.
-mb-
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O budoucí podobě kašny rozhodnou
obyvatelé obce
Dokončení ze strany 1

Dalšího z autorů Jana Veselého zastupovala na jednání manželka.

Obyvatelé
reagovali
nesouhlasně
na rozhodnutí
zastupitelů
Po listopadovém rozhodnutí zastupitelů ve prospěch návrhu OTA ateliéru
se zvedla vlna nevole mezi
místními obyvateli. Dopis
Jana Studeného, který nesouhlas zformuloval, podepsalo 173 občanů. „Já jsem si
udělal osobní průzkum toho,
jaký mají lidi názor na současné řešení kašny, o kterém
rozhodlo zastupitelstvo. Říkám tomu betonová kašna,
protože tam dominuje ta
betonová plocha. Není to
pejorativní výraz, líbí se mi
to, má to svého ducha, je to
zajímavý, ale sem ta kašna
v této podobě nepatří. Postavil jsem proti sobě dvě řešení. Obě tato řešení v jednání
zastupitelstva vyhrála, vždy
v poměru osm ku sedmi. Jedno řešení je návrh atelieru
OTA a jedno řešení je více
méně rekonstrukce, o které
se diskutuje už velmi dlouho,
troufám si říct, že víc než tři
roky. A dlouho se mluvilo
pouze o rekonstrukci původní kašny. Dodneška si
myslím, že to by bohatě postačilo, že ta kašna je zajímavá. Jeden architekt ji nazval
pseudobarokem a myslím,
že naprosto trefně. Vykrojená nároží úžasně kolidujou
s cibulovýma věžema, který
tam na tom náměstí jsou. Ta
kašna je tam tři čtvrtě století
a podle mě do toho starýho
parku patří,“ vysvětloval Jan
Studený svou iniciativu.
Od začátku vše prezentoval jako svůj osobní
názor. Kdo s ním souhlasil, k dopisu připojil i svůj
podpis.
„Nesouhlasím
s rozhodnutím zastupitelstva ze dne 25. listopadu
2019 o konečné podobě
nové betonové kašny na náměstí v Petrovicích dle ná-

vrhu OTA ateliéru. Osobně
bych při obnově a údržbě
kašny podpořil zachování
původního charakteru kašny, zapuštěné středové fontány z přírodního kamene,
doplněné kamennou dlažbou,“ přečetl znění svého
apelu. Oslovoval s ním své
spoluobčany, u kterých
tušil, že by mohli mít stejný názor. Předání dopisu
s nasbíranými podpisy pak
vnímal podle svých slov
jako informaci pro zastupitele, zpětnou vazbu. Protože do první ankety, která
byla vyhlášena na počátku
června minulého roku, se

nějaká nevole, tak jsem nechtěl tlačit na pilu, protože
to rozhodnutí nebylo natolik silné, aby se dělalo něco
proti chlupu. Znovu jsme
o tom debatovali, v září se
usnesení revokovalo a v listopadu se schválilo nové
usnesení, opět v poměru
osm ku sedmi, pro toto řešení,“ připomenul Petr Štěpánek s pohledem na návrh OTA atelieru. „My jsme
chtěli vrátit vodu do náměstí. A protože těch pokusů
v minulosti bylo skutečně
mnoho, dospěli jsme nakonec k tomu, že je potřeba
tam udělat skutečně dobrou

Jan Studený (vpravo) inicioval další jednání o budoucí podobě kašny.

zapojilo příliš málo obyvatel na to, aby jejich hlas
zazněl dostatečně silně.
Bohužel jeho aktivita
dostala osobní rozměr. Někteří z příznivců vítězného
návrhu ji napadali. On sám
ji považuje za objektivní,
nikoho k podpisu nenutil.
Záměrem nebyl ani nátlak
na zastupitele, aby rozhodli jinak, i když to tak možná
některým připadalo. „Zastupitelé to vyhodnotili tak,
že jsem pak přemýšlel, jestli
se nemám stydět. Trošku to
se mnou lomcovalo. Nakonec vám můžu říct, že se
nestydím,“ ukončil Jan Studený jistě své vystoupení.

Peripetie
s kašnou mají
bohatou historii
„My jsme v červnu rozhodli osm ku sedmi o variantním řešení, se kterým
jsem přišel já. Spolupracoval jsem na něm s Janem
Kunešem, který buduje
kašny a fontány po celé republice. Pak následovala

izolaci a úplně se nám nechtělo rozebírat kompletně
ten kámen kolem dokola
a znovu ho skládat. Bylo by
to poměrně drahý, náročný,
s nejistým výsledkem,“ vysvětlil následně, proč se
obec nerozhodla pro prostou rekonstrukci kašny tak,
jak je. Jak mnozí pamětníci
při každém jednání o kašně připomínají, po celou
dobu její minulosti byly
problémy s udržením vody
a její čistoty.
Peripetie výběru nového
řešení s námi mohli čtenáři
sledovat průběžně na našich stránkách. V současné
době jsou tedy na stole návrhy tři. Na zastupitelstvu
byly znovu představeny.
Vedla se velmi bujará diskuze o tom, zda musí zůstat
v kašně známá kamenná
mísa, jak náročná a komplikovaná bude údržba v případě jednotlivých řešení
a zda bylo zadání architektům správné, přesné. Měli
udělat studii na rekonstrukci se zachováním tvaru

a místa. Dalším požadavkem
bylo, aby zde vzniklo místo
přívětivé pro děti a jejich
hru. Někteří obyvatelé i zastupitelé se pozastavovali
také nad tím, že pokud v užším výběru nadále zůstává
návrh místního starosty, je
to jakási dehonestace práce
architektů, odborníků.

Tři návrhy
byly znovu
představeny
Architekti OTA ateliéru
výše zmíněnou kamennou
mísu vypustili. Plasticitu,
která tím vznikala, nahradili různými hloubkami
a tvary vodní plochy. Jako
materiál navrhli beton
s ohledem na jeho vlastnosti i cenu, věří mu jako
kvalitnímu
modernímu
materiálu. Použití kamene
se nebrání, je to podle nich
věcí dalších případných
jednání. Kašna v jejich
provedení má sloužit v létě
vodním hrátkám, v zimě
jako ledová plocha. Jak
ale někteří místní namítají, v době, kdy nebudou
trysky fungovat, a kašna
nebude plná života, bude
pohled na ni při pouhém
průchodu parkem poněkud fádní. Mnoho obyvatel
vyjádřilo názor, že taková
kašna se jim líbí, ale ne
na místním náměstí.
S kamennou mísou jako
dominantou počítají oba
další návrhy, jak ten úplně
první, se kterým přišel již
na jaře starosta Petr Štěpánek, tak návrh Jana Veselého. V prvním návrhu
nahrazuje vodní hladinu kámen, ze kterého v několika
místech ústí trysky. Starosta
argumentuje snadnou údržbou. Ráno by byl kámen
suchý a dal by se dobře
zamést nejen od přírodních
nánosů, ale třeba i od střepů, které by se zde mohly
ocitnout. Blízko je totiž několik restauračních zařízení.
Návrh architekta Jana Veselého počítá s vodní hladinou
a zvedá dno tak, aby hloubka nebyla velká, spíš jako
brouzdaliště. Ke kamenné

míse na středu vedou tři
chodníčky, dva z vnitřních
nároží a jeden od autobusových zastávek.

Jednání bude
pokračovat
po veřejné anketě
V diskuzi došlo i na ﬁnanční stránku rekonstrukce. Tu zatím řešil pouze
první starostův návrh, zadání pro architekty rozpočet ani návrh technického
řešení nezahrnovalo. Starosta Petr Štěpánek je přesvědčen, že peníze nejsou
něco, co by jednání blokovalo nebo omezovalo. Vnímá spíše to, že zastupitelé
rozhodují v otázce kašny
těsným poměrem. „Pro
mě jako představitele, který
obec vede a zastupitelstvo
reprezentuje na úřadech,
není poměr osm ku sedmi
dostatečným mandátem
na to, aby se tady udělalo
něco tak zásadního. A vnímám, že společnost není
s naším názorem ztotožněná,“ podotkl.
Po téměř dvouhodinovém jednání plném různých příspěvků, často plných emocí, se zastupitelé
nakonec rozhodli pozastavit výkon rozhodnutí z listopadu a vypsat veřejnou
anketu. „Apeluju na vás,“
obrátil se Petr Štěpánek
k plnému publiku: „Jakmile
se v únorových Informacích
z radnice objeví výzva k anketě, prosím, přijďte a dejte
svůj hlas jednomu z těch
třech návrhů, které vám
tu byly prezentovány, abychom se posunuli a konečně
se do náměstí vrátila voda.“
Pokud přijde do kanceláře na obecním úřadu hlasovat v anketě minimálně
dvě stě obyvatel obce, zavázali se všichni zastupitelé jejich rozhodnutím řídit.
Na dalším zasedání by pak
rozhodli ve prospěch toho
návrhu, který v anketě zvítězí. Díky tomu se možná
podaří vrátit vodu do náměstí ještě v tomto roce.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Mít nad sebou patronát znamená mít
ochranou ruku
REGION Nadační fond Patronát Sedlčansko spravují
a pravidelně do něho přispívají manželé Riprand
Graf von und zu Arco-Zinnenberg a Marie Beatrix
Anna von Habsburg-Lothringen. Oba si zamilovali místní krajinu a rádi
se setkávají s lidmi, kteří
jsou tvůrčí. Část roku žijí
na hradě ve Vysokém
Chlumci, který vlastní.
Projekty, které každoročně Patronát Sedlčansko
podporuje, mají společné
jmenovatele – jsou jimi
pozitivní vztah k historii

a úcta k jejím odkazům.
Ochraňují (a leckdy zachraňují) památky, upevňují křesťanské hodnoty,


Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
13/20

Pronajmu byt 1+1 v Sedlčanech,

podporují komunitní sounáležitost, rozvíjí tvorbu
regionálních
kulturních
uskupení.

V loňském roce mohla
díky podpoře Patronátu
vzniknout například Zahradní slavnost (představení absurdního dramatu
Václava Havla pod vedením Jaroslavy Trojanové
a sedlčanského spolku
Našlose), oslava 100 let
republiky v podání ZŠ
Propojení uskutečněná formou rekonstrukce

příjezdu T. G. Masaryka
na sedlčanské náměstí,
Mezinárodní malířský seminář mladých umělců,
instalace artefaktů na Pyramidě svobody v Petrovicích a jiné.
Nadační fond Patronát
Sedlčansko nyní vyhlašuje
první kolo příjmu žádostí
o podporu pro letošní rok.
-lh-

První kolo pro příjem žádostí o příspěvek
pro rok 2020 z Nadačního fondu
Patronát Sedlčansko má uzávěrku 10. 4. 2020.
Více informací na: www.patronatsedlcansko.cz
41 m2, 4. patro, nájem 5 000 Kč/měs. + poplatky 2 500 Kč, volný od 1. března, po dohodě možno dříve. Tel.: 606 821 568. 14/20

Milan Poncar, Kosova Hora 77, tel.: 318 821 249, 603 286 328

PROVÁDÍME REVIZE

kotlů na tuhá paliva


Pronajmu garsonku 75 m2 v Hrachově cena 5 700 Kč + kauce + provize 2 000 Kč,
volné ihned. Tel.: 721 246 267.
15/20

Prodám vykrmené prase. Tel.:
604 117 568.
16/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
17/20

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
18/20

Hledám podnájemníka – Sedlčany.
Tel.: 702 523 145.
19/20

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372


Prodám selata, králíky a kozu. Tel.:
774 736 185.
20/20

Pronajmu garsonku – Sedlčany náměstí, na 6 měsíců, cena 4 500 Kč vč. poplatků. Tel.: 723 722 257.
21/20

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
1prm za 700 Kč, doprava zdarma.

Tel.: 777 073 526
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

6

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

Starosta Sedlčan: Udělejme, co
je reálné, aby nádrž Na Potůčku
nebyla ostudou města
Dokončení ze strany 1

„Skutečně mi vadí, že došlo
k poklesu z původně plánovaného milionu korun.
Za půl milionu korun se příliš udělat nedá,“ soudí. Nespokojen byl také s tím, že
vítězný projekt roku 2019,
kterým byla rekonstrukce
nádrže Na Potůčku a její
úprava na odpočinkovou
zónu, „usnul“. „Pokud vím,
není rozpracován ani dokončen,“ podotkl. To má podle
jeho soudu pokles důvěryhodnosti celé myšlenky
před obyvateli města, když
vidí, že vítězný návrh není
zpracován, natož dokončen.
Jako dobrý příklad postoje
k participativnímu rozpočtu
uvedl město Příbram, které
prodloužilo dobu podávání
projektů a zejména jejich
provedení, a to o celý rok
a nemusí tak být hotovy
v roce 2020, ale je na ně čas
do konce roku 2021. Zmínil
se o tom, že příbramská
radnice ruku v ruce s touto změnou navýšila částku
na čerpání na dvojnásobek.
Navrhl, aby Sedlčany postupovaly od příštího roku obdobným způsobem.

Úskalí vítězného
projektu
K revitalizaci nádrže v ulici Na Potůčku, která získala
od hlasujících občanů nejvíc hlasů – 135, zareagoval
starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel (ODS) slovy: „Ano,
šlo o pilotní ročník a upozorňuje nás to na to, že musíme
daleko pečlivěji posuzovat
předložené návrhy, jejich
reálnost a navržený rozpočet.“ Objasnil, že pokud jde
o biotop Na Potůčku, řeší
tento problém s Martinem
Čihulou, který v lokalitě by-

dlí a je jedním z předkladatelů. „Čihula říká, že kvalitní
biotop není možné vytvořit
v lokalitě, kde není trvalý přítok vody,“ citoval zkušeného zahradníka Hölzel s tím,
že v nádrži je dostatek vody
jen za přívalových dešťů,
a připomněl, že je nádrž s retenčním účinkem zapojena
do kanalizačního systému
města Sedlčany. „Není reálné
obnovit průtok nádrží pramenitou, dešťovou vodou,“ argumentoval Hölzel. „Teprve
nyní jsme dostali kladné vyjádření od energetiků na elektrickou přípojku pro případné čeření – provzdušňování
– vody a případný vodotrysk
v nádrži, což v současné situaci proveditelné je. Od konce
listopadu máme také studii
od statika Sirotka, který posuzoval ochozí hradbu. Náš
zaměstnanec Tomáš Langer
se znalostí věci odhadl zhotovení rampy na tři čtvrtě
milionu korun. To znamená, že jen rampa převyšuje
rozpočet projektu, na jehož
podání byla vloni určena hranice 250 000 korun. Budovat
rampu v prostředí, kde biotop
může být v některých ročních
obdobích velmi nekvalitní, by
byly v této situaci vyhozené
peníze,“ sdělil starosta. Potvrdil zároveň, že prostředky
na revitalizaci nádrže Na Potůčku z roku 2019 zůstanou nevyčerpány, byly převedeny do letošního roku
a bude z nich možné udělat
provzdušňování nádrže,
osazení rostlinami a prostředí celkově zlepšit a zpříjemnit povrchovou úpravou
stěn a nátěry. „Neupínejme
se nyní k ochozí rampě, ale
k využití plochy. Udělejme,
co je reálné, aby nádrž nebyla ostudou města,“ dodal

Tímto děkujeme MUDr. Bechyňové, Romaně
Stolaříkové z domácí péče, sestře Lence a hlavně
sestře Ludmile, která nám pomáhala pri
ošetřování mé matky Anny Šťástkové. Nemohu
nevzpomenout na Domácí hospic Křídla, který
nám byl morální i fyzickou oporou při posledních
chvílích jejího života. Ještě jednou veliké díky.
J. a M. Svobodovi

starosta. „Projekt většinu
z nás nadchnul, ale pominuli
jsme praktickou stránku věci
a některé informace jsme se
dozvěděli, až když jsme začali věci řešit,“ dodal.
Na Zámostného poznámku o snížení prostředků
pro letošní možné čerpání
na projekty participativního
rozpočtu sedlčanský starosta uvedl: „Je to věc názoru,
rozpočet na rok 2020 je celkově přiškrcen, to znamená
i v této položce.“
„Závěr y nevnímám
rozčarovaně. Není všem
dnům konec. Doufám, že
v jarních a letních měsících
se udělá ta část, která nepotřebuje molo,“ vyjádřil se
zastupitel města Jaroslav
Nádvorník (ODS). Ten zároveň coby ředitel 2. ZŠ
Propojení záměr revitalizace nádrže s obrázky,
jejichž autorkou byla žákyně školy (dnes již bývalá)
Veronika Šimanová, vloni
veřejně na zastupitelstvu
představil.

Naučná ptačí
stezka na jaře
Další úspěšné projekty,
které navrhovali a představili vloni občané, byly
dokončeny a u jednoho se
s instalací čeká na jaro. Obnovena tak byla oddechová
zahrada a dětské hřiště před
rodinným centrem Petrklíč,
dále veřejný okrasný park
u nemocnice, zdařila se
také rekonstrukce chodníku u domu číslo 725 až 727
na Severním sídlišti.
Pítka pro ptáky budou
osazena na patnácti stanovištích zaměstnanci Technických služeb Sedlčany
v březnu, nejpozději v dubnu. Projekt je koncipován
zároveň jako naučná ptačí
stezka s vyobrazením a popisem jednotlivých opeřenců. Na náměstí se objeví
panel s informacemi, v jaké
lokalitě Sedlčan další pěvce
hledat. I když je mapka zhotovená Zorkou Sokolovou
přehledná, bude zde poloha upřesněna i GPS. -mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

JAK TO VIDÍ
PUBLICISTKA
H A N KA SY N KOVÁ

Jen někomu se uleví
Přišla mi zpětná vazba. Vtipná čtenářka Dagmara napsala: „Vřelý dík za příspěvek
k snížení mé hmotnosti. Při
hledání společného jmenovatele se mi totiž zvedl žaludek a nebudu tudíž obědvat.
Doopravdy!“
V minulém Jak to vidí…
jsem totiž uvedla souvislost mezi dovozci či výrobci nekvalitních potravin
a spoustou tzv. ženských či
společenských časopisů či
takzvaných zdarma dodávaných periodik, která ovládá
(byť nepřímo) v podstatě jeden člověk, byť se to všelijak
maskuje.
Obdržela jsem však také
námitku, že přece jeden
oligarcha nestihne ovlivňovat všechny své redaktory.
Ne, on ne. Jeho redaktoři
nemají cenzuru. Mají však
autocenzuru. Autos je řecky
sám. Cenzurují sami sebe.
Preventivně. Dobře si rozmyslí, než něco napíšou, co
by se mohlo nelíbit jejich
chlebodárci. A určitě nebudou negativně psát o jeho
dotovaných chlebech. Vy
taky neřeknete o svém šéfovi, co si o něm myslíte, že?
Zvlášť když živíte rodinu,
platíte hypotéku a máte děti
na školách. Koho chleba
jíš… a to i když je dotovaný.
Čtenář Bedřich Sebera to
vidí podobně jako já: „Nejlépe slouží ten kdo neví, že
slouží. Napsal klasik. Svatá
pravda. A cenzurního úřadu není třeba tam, kde se
novinář sám omezí v kritice
skutečnosti. Jsou-li traktory
chlebodárce zelené, nepíše
a nezveřejňuje uvědomělý
novinář fotograﬁe traktorů
červených. Když takřka
každý vidí, že král je nahý,
napíše opatrný novinář, že:
Při ceremoriálu na Hlavním
hradu se na kůži panovníka
objevovaly jiskřivé paprsky
slunce a osvětlovaly usměvavé tváře přítomných.“
Někomu to nevadí, když
nemůže publikovat pravdu.
Většina mých spolužáků odešla z jistých zpravodajských
médií sama. Jeden zkoušel

publikovat pravdu, až byl
odejit. Bylo to krátce po té, co
pravdivě psal o demonstracích v listopadu 2019.
Někdo si řekne, jak moc
se dá ovlivňovat politika
v tzv. lifestylových časopisech. Životní styl zajímá
hlavně ženy. A ženy nakupují… A tak si přečtou, co mají
nakupovat. Tak tady se dá
ovlivňovat rovnou ekonomika. Ale ta, jak známo, s politikou úzce souvisí. Nebo si
myslíte, že vyhrajete volby,
když nebudete mít na inzeráty v novinách ani na plakáty, natož na billboardy,
zatímco protikandidát bude
viset na všech kandelábrech,
na každé plakátovací ploše
ve městě?
A jak ovlivňují volby tzv.
společenské časopisy? No,
společenské… to je mnohdy
jen eufemistický název pro
bulvár. Když si v Pestrém
světě či v Rytmu života budete číst o tom, kdo s kým,
odvede to vaši pozornost
od skutečných problémů,
kterých je v tomto státě už
docela dost.
Moje doporučení není
nové. Vymysleli je už staří
latiníci. Zní: Cui bono? aneb
Kdo z toho má prospěch?
Je dobré klást si tu otázku,
než něco koupíte. Nebo než
si necháte nacpat do hlavy
informace z pochybných
zdrojů. Bohužel, už i spousty
pořadů ve veřejnoprávních
médiích sponzoruje inkriminovaný člověk. Respektive,
abych to uvedla na pravou
míru – ne on, ani jeho ﬁrmy.
Neboť on přece nic nevlastní, pouze má vše ve svěřeneckých fondech.
Nechci, abyste mi věřili. Každý ať si klestí cestu
k pravdě sám. Jen opět nabízím otázku k zamyšlení: jsou
za těchto okolností volby ještě svobodné?
Hanka Synková

SPOLEČNOST
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Autor slabikáře a čítanky Ota
Janeček byl všudezdejší
SEDLČANY Výstavu české-

ho malíře, ilustrátora, graﬁka a sochaře Oty Janečka
(15. 8. 1919 Pardubičky – 1.
7. 1996 Praha) si mohou
užívat návštěvníci Městského muzea v Sedlčanech až do 28. února. Díky
Janečkově tvorbě si mimo
jiné připomenou i řadu
významných spisovatelů
a básníků – například jeho
přítele Jaroslava Seiferta
nebo Edgara Allana Poea,
autora ponuré básně Havran. S dávkou nostalgie
se mnozí zastaví u vitríny,
v níž je umístěn slabikář
a čítanka, jež provázely
prvními krůčky ke vzdělání hned několik generací.
Díky tomu byl Janeček –
řečeno slovy ﬁlmové pohádkové babičky – „všudezdejší“.
Na Sedlčansko však patřil přece jen víc. Dlouhá léta
chalupařil a tvořil v mlýně
v Brzině. Tak na něj vzpomínali ve čtvrtek 16. ledna
i někteří účastníci vernisáže. „Ota Janeček se přátelil
a spolupracoval s mým manželem Martinem a jezdíval
k nám nebo my naopak
za ním na chalupu,“ poznamenala například Daniela
Dyrynková.
Výstavu s názvem Ota
Janeček nejen ve slabikáři

zahájil ředitel muzea David
Hroch. Zdůraznil, že akci
spolupořádají se Spolkem
českých biblioﬁlů, kteří
měli na otevření výstavy
zastoupení. Nechyběla ani
kurátorka výstavy Lenka
Šlajerová.
Předseda biblioﬁlů Petr
Ladman mimo jiné uvedl,
že umělec byl dlouholetým
členem zmíněného spolku
ﬁlantropů. „V loňském roce
při příležitosti stého výročí
narození Oty Janečka jsme
uspořádali několik akcí
– například výstavu v Plzni, ta se nám přehoupla
do roku 2020 a do Sedlčan.
Je obohacena o krásné vazby Janečkových biblioﬁlií,“
upozornil. Vyzval člena
výboru Josefa Čejku, aby
zastoupil nepřítomného
kolegu ze Spolku českých
biblioﬁlů Karla Kropíka
a ujal se místo něj slova.

má, sejme její obálku a přečte a prohlédne její obsah.
Knihu otevře a ohodnotí vazbu, titulní list, sazbu, techniku a kvalitu tisku, typ písma
a zdařilost reprodukcí nebo
originální graﬁky nevyjímaje. Někdy se také do knihy
začte, ale většinou obsah již
zná. V opačném případě je
zvědav na to, jak ilustrační
doprovod, charakter vazby

Biblioﬁl hodnotí
všemi smysly

David Hroch hovoří u Janečkových obrazů s kurátorkou výstavy Lenkou Šlajerovou.

„Ilustrované a edičně
výpravné knihy slibují minimálně dvojí přitažlivost. Jsou
ke čtení i k dívání. Biblioﬁl
se navíc dívá na knihu jako
pozorovatel – hodnotí ji všemi smysly. Nejprve ji vezme
do rukou a potěžká ji. Váha
knihy a její rozměr jsou často
důležité. Pak, pokud ji kniha

a tiskařské provedení reagovaly na literární obsah.
U knih, které byly ilustrovány a vyzdobeny Otou Janečkem, je jeho jméno zárukou
kvalitního knižního produktu, bez ohledu na to, zda vydavatel obohatil svět o sbírku
básní, pohádku, didaktickou
literaturu nebo leporelo,“
přibližoval řečník výstižně

i umělce Janečka, který byl
prý zvyklý kontrolovat s vydavatelem průběžně vznik
díla, včetně kvality papíru.

Pokračovatel
Mikoláše Alše
„Otu Janečka zajímalo,
komu a v jaké míře je kniha
určena. Pokud byla určena
dětem, tak ohlídal i její nároky na životnost,“ pokra-

čoval Čejka s tím, že Janeček znal i taje mechaniky,
navrhoval poštovní známky, spolupracoval s ﬁlmovou produkcí, byl autorem
přebalů gramofonových
desek nebo návrhů ozdob.
„Můžeme říci, že vycházel
z toho, že první dojem,
první zkušenost jsou často
rozhodující pro budoucnost
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osobnosti. První učitel, první učebnice, první naučená básnička..., co je první,
utváří i povahu člověka.
Ota Janeček byl vybrán
z mnoha umělců k tvorbě
ilustrací pro slabikář prvního ročníku základních
škol. Tato učebnice nového
typu se dočkala sedmnácti
vydání, nepřímo historicky
navazovala na legendární

slabikář Mikoláše Alše,“
představoval dále osobnost umělce uznávaného
doma i v zahraničí. Nevynechal ani zmínku o tom,
že Janeček měl rád život –
lidi i přírodu – a vše dokázal zdařile popsat svojí paletou. Za pravdu by těmto
slovům mohli dát i někteří
obyvatelé Sedlčanska, kteří se s ním potkávali, hovořili a připojit by mohli
i svoje uchované zážitky.
O nevšedním talentu
umělce svědčí i to, že byl
několikrát vyznamenán
v soutěži o nejkrásnější československou knihu roku.
V roce 1985 byl jmenován
zasloužilým umělcem.
Výstava v sedlčanském
muzeu určitě stojí za zhlédnutí. Pozorovatel může
obdivovat Janečkovo mistrovství ve stylizaci květin,
ptáků či stébel trávy připomínající svojí křehkostí
mistry japonských závěsných obrazů a v protikladu
k tomu porovnat jeho přesné tahy při zachycení dívčí
tváře – jako odraz školy kubismu.
-mb-
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KONCERTY,
PLESY
 Křepenice
24. 1. Hokejový ples
20:00
 Sedlčany – Kozlovna
24. 1. Akustický večer
hraji Anička & Emily, Živel;
20:00
 Chlum – pohostinství
24. 1. Hasičský ples ČHJ
Nalžovice
hraje Axiom; 20:00
 Nechvalice – kult. dům
25. 1. Hasičský ples
hraje Ešner Band
 Vrchotice – Na Františku
25. 1. Hasičský ples
pořádá SDH Vrchotice,
hraje Milénium music band
Vodňany; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
28. 1. Petr Kolář
akustický komorní recitál
populárního zpěváka –
Acoustics; 19:30
1. 2. Ragbyový ples
4. oﬁciální ples Rugby
Clubu Sedlčany; 19:30
 Nedrahovice – U Kachny
31. 1. Hasičský ples SDH
Mezné
hraje Relax; 20:00
 Osečany – hostinec
31. 1. Farní ples
hraje Klasik; 19:30
 Prosenická Lhota
31. 1. Hasičský ples
hraje VAT; 20:00
 Petrovice – Obecní dům
1. 2. Maškarní ochotnický ples
scénky, soutěž o nejlepší
masku, hraje Relax; 20:00

Ota Janeček: Nejen
ve slabikáři
výstava českého graﬁka,
malíře a ilustrátora; do 28. 2.

PŘEDNÁŠKY
 Sedlčany – muzeum
23. 1. Norské Lofoty – putování za polární září
přednáška s fotografem
Lukášem Brychtou; 18:00
 Kamýk nad Vltavou –
radnice
23. 1. Josef Formánek
autorské čtení a beseda
se spisovatelem Josefem
Formánkem; 18:00
 Sedlčany – kult. dům
29. 1. Posedlí Dakarem
beseda, projekce a show
s Martinem Macíkem a Janem Brabcem; 18:00
 Nechvalice – hasičská
zbrojnice
31. 1. Jak sestavit rodokmen
přednáška historika Tomáše Zouzala; 18:00

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
23. 1. Madame Rubinstein
hra Johna Mista; 19:30
26. 1. Obušku z pytle ven
muzikálové podání
klasické pohádky pro děti
a rodiče; 15:00
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
25. 1. Zamilovaný sukničkář
komediální hra Michaela
Parkera; 19:00
1. 2. Pověsti české aneb
Pohádky pod Řípem
poutavé představení v doprovodu písniček Z. Bartáka a loutek J. Doležala pro
děti i rodiče; 14:00

VÝSTAVY
KINO
 Sedlčany – kult. dům
Obrazy české krajiny
výstava obrazů sedlčanského výtvarníka Zdeňka
Šťovíčka
 Sedlčany – knihovna
FotoFlegmatici Sedlčany
podvanácté
výstava fotograﬁí členek
a členů klubu; do 5. 2.
 Sedlčany – muzeum

 Sedlčany
24. 1. Rebelky
francouzská komedie; 20:00
25. 1. Pražské orgie
komedie, drama; 20:00
30. 1. Antropocén: Epocha člověka
ﬁlmový klub; 20:00
31. 1. Yao
francouzské drama; 20:00

SPORT

 Sedlčany – zimní stadion
22. 1. Pohárový zápas
AHC Nový Knín – HC Genemusic; 18:30
HC Čerti Křepenice – HC
River boys Zvírotice; 20:25
24. 1. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Žabáci Solopysky; 18:30
HC Kabaret Sázava – HC
Votice; 20:25
25. 1. Pohárový zápas
HC Domino – DSK Daleké
Dušníky; 12:00
HC Kňovice – Rybníkáři;
14:00
26. 1., 2. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
26. 1. Pohárový zápas
Stará garda Štětkovice B –
HC Huroni Vršovice; 16:30
HC Tučňáci Kosova Hora –
Rumola; 18:25
Novit Neveklov – HC Hrádek; 20:20
27. 1. Pohárový zápas
HC Olbramovice – HC Medvědi Sedlčany; 18:30
HC Bubák Chlum – HC
Genemusic; 20:25
29. 1. Pohárový zápas
HC Čerti Křepenice – HC
Kačeři Příčovy; 18:30
AHC Nový Knín – HC River
Boys Zvírotice; 20:25
31. 1. Pololetní veřejné
bruslení zdarma
14:30–16:30
31. 1. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – Stará
garda Štětkovice; 18:30
HC Domino – HC Huroni
Vršovice; 20:25
3., 4. 2. Veřejné bruslení
13:00–16:00

www.sedlcansky-kraj.cz

zuje Zvířecí výtvarná dílna;
15:00
23. 1. Šikovné ruce (9+)
vyrábění broží pro malé
i velké; 18:00
25. 1. Čtení pro miminka
v bříšku
prenatální komunikace pro
budoucí rodiče; 10:00
30. 1. Losos v kaluži
listování, ve kterém spoluúčinkuje autorka Markéta
Lukášková; 19:30
31. 1. Hrajeme deskovky
zvířata na palubě, odpoledne pro všechny věkové
kategorie; 13:30
31. 1. Pohádková babička
čtení knihy Stela a 16
huskyů, navazuje Polární
výtvarná dílna; 15:00

 Sedlčany – hvězdárna
24., 25., 31. 1., 1. 2. Pozorovací program
při příznivém počasí;
18:00–21:00

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

Nepropásněte: Luboš
Hanus v Gejzíru
SEDLČANSKO Česká televize odvysílá v pořadu Gejzír na prvním programu
ve čtvrtek 30. ledna ve večerních hodinách přibližně
pětiminutovou
reportáž
o mladém sportovci Luboši Hanusovi z Žemličkovy
Lhoty u Petrovic.
Luboš přijal 30. listopadu loňského roku v Sedlčanech při příležitosti Dne
pro dětskou knihu z rukou

myslný trůn v roce 2015
v Martiniku, o rok později
přivezl dokonce dvě zlaté
medaile z rakouské metropole Vídně, kdy kromě
sólo vystoupení zvítězil
také s partnerkou Michaelou Zelenkovou (s tou
se zná Luboš od mateřské
školky), následovalo zlato
z holandského Leidenu
v letech 2017, 2018 a 2019.
Dalších devět medailí,

 Monínec
31. 1. Monínec patří
dětem
odpoledne plné soutěží
a her za vysvědčení, jedničkáři lyžují zadarmo; 9:00
 Sedlec-Prčice, Monínec
1. 2. Rallye Česka Sibiř
elektromobilní rallye projede Sedlcem-Prčicí a závod
ukončí na Monínci, program pro rodiny s dětmi

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
22., 29. 1. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
23. 1. Vyprávěnky o zvířátkách
vyprávění pohádek, nava-

Snímek připomíná triumf Luboše Hanuse v roce 2017 v Leidenu.

Miroslava Marka, prezidenta Agentury Dobrý
den Pelhřimov, certiﬁkát.
Zapsán byl do České knihy
rekordů za největší počet
titulů mistra světa ve sportovním aerobiku v kategoriích kadet a junior. Dnes
patnáctiletý Luboš se věnuje aerobiku od sedmi
let. Poprvé usedl na po-

z toho pět zlatých, získal výjimečný sportovec
na mistrovstvích Evropy
ve sportovním aerobiku.
„Štáb natáčel jak ve studiu Dvojka, tak u nás doma.
Výsledek jsem neviděla, ale
snad to bude koukatelné,“
poznamenala s úsměvem
m a m i n k a re ko rd m a n a
Dana Hanusová.
-mb-
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Vítěz turnaje ve stolním tenisu měl slíbeného
živého kohouta
SEDLČANY V prostorách Nové For-

manky se v sobotu 18. ledna konal
třetí ročník Memoriálu Radka Landy ve stolním tenisu, jehož hlavním
pořadatelem byl za podpory města
František Pejša. Turnaje se zúčastnili štamgasti hospody a kamarádi
Radka, který byl známý pod přezdívkou Kedar.
Přezdívky ostatně mají téměř
všichni stálí návštěvníci Nové Formanky, kteří dodnes rádi vzpomínají na formanku původní v hotelu
Vltavan, kde se scházeli v hojném
počtu například Kolomazník, Čumbrk, Mára, Sušenka, a kde bylo
slyšet mnoho dalších přezdívek
stálých hostů. „Kluci mě oslovili
s tím, abych upořádal nějakou akci,
protože se v hospodě už delší dobu
nic neděje,“ uvedl pořadatel memoriálu František Pejša. „Vzpomněl
jsem si, že jsem před několika lety
zorganizoval ve Vltavanu dva ročníky turnaje ve stolním tenisu, který
se hrál na počest našeho zesnulého
kamaráda Kedara. Proto jsou tady
dnes nejenom jeho kamarádi, ale
pozvali jsme i Kedarova bratra,
sestru a hlavně jeho maminku Ivu

Havlínovou s manželem. Maminka
a sestra společně s bratrem budou
předávat ceny nejúspěšnějším účastníkům turnaje. Kedar, který už není

deváté hodiny a skončil pozdě
odpoledne. Hráči se nejdříve utkali ve skupinách systémem každý
s každým, nejlepších šest postou-

Účastníci Memoriálu Radka Landy. První zleva stojí vítěz Jaroslav Havlín.

mezi námi asi tak pět let, byl špičkový kluk, který ovládl spoustu sportů.
Byl dobrý nejenom v ping pongu, ale
uměl stejně dobře i nohejbal a tenis.
Výborně hrál taky karty, hlavně křížovou sedmu.“
Memoriál Radka Landy se proměnil v maratón soubojů nad nízkou síťkou, který začal už kolem

31. 1. – 7. 3. 2020

pilo do skupiny ﬁnálové a turnaj
vrcholil semiﬁnálovými zápasy,
po nichž následovalo ﬁnále. Všechny duely se hrály na dva malé vítězné sety s výjimkou ﬁnálového
utkání, které bylo na sety velké.
Do závěrečného mače turnaje se
probil svým originálním stylem
a s rituálem před každým svým po-

každý den kromě PO a ÚT

dáním v podobě kroužení pálkou
Sušenka, občanským jménem Ivan
Sůsa. Jeho soupeřem byl Jaroslav
Havlín, zvaný Šulc. Úvod ﬁnále byl
hodně překvapivý, protože Sušenka favoritovi, který dosud turnajem
procházel jako nůž máslem, zle zatápěl a dlouho si udržoval menší
náskok. Potom se však Šulc oklepal,
nadechl se k náporu a ﬁnále rozhodl ve svůj prospěch v poměru 2:0.
Třetí skončil Marek Chrastil, kterému ale štamgasti neřeknou jinak
než Mára. Nejstarším účastníkem
turnaje byl pořadatel František Pejša, jemuž bude brzy šedesát pět let.
Ze svého pátého místa měl velkou
radost. Turnaje se zúčastnila také
jedna žena, a sice Vladěna Kosánová, která kromě jiných cen dostala
symbolicky deset piv za to, že skončila na desátém místě.
Nejlepší účastníci turnaje si odnesli poháry, medaile a další hodnotné
ceny. Vítěz měl dokonce slíbeného živého kohouta, kterého měl po skončení turnaje přivézt „Hugo“ Haas. Kohout byl sice předán až po víkendu,
ale to vítězi určitě nevadilo.
David Myslikovjan
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Tatran v přáteláku
neproměnil několik velmi
dobrých příležitostí
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Štěchovice 3:3
(3:3)
SEDLČANY V sobotu 18. ledna

sehrál fotbalový tým Tatranu
A druhý přípravný zápas s třetiligovým mužstvem ze Štěchovic. Přípravné utkání na domácí
„umělce“ proti třetiligovému celku ze Štěchovic sehrály Sedlčany velice dobře. Před stovkou diváků nastoupili za hostující celek
i Oghenekaro Graham Etemike
a Moses Kalue, kteří patří do širšího kádru prvoligového celku
Českých Budějovic a ve Štěchovicích jsou na zkoušce.
Sedlčanští hráči v utkání
neproměnili několik velmi dobrých příležitostí. První šanci nedal David Krůta ve 27. minutě,
když sám rozjel nádhernou
akci přihrávkou na Kvěcha,
který mu ji vrátil na střed pokutového území, ale branku
netreﬁl. V 62. minutě se krásně uvolnil Sochůrek a obstřeloval brankáře Grégra. Minul.
Vzápětí ho napodobili hosté.
V 80. minutě utekl Repetný,
obešel Grégra, ale z úhlu branku také netreﬁl. Super šanci
nedal Doubrava v 85. minutě
– po závaru před brankou se
míč dostal ke Kouklíkovi, který
tvrdě vystřelil, balon se odrazil
k Doubravovi, který stál metr

před brankou, ale míč pořádně
netreﬁl...
Přesto v prvních 45 minutách
padlo šest gólů. Ve 12. minutě
dostal hosty do vedení Závorka.
V 18. minutě našel parádní přihrávkou Krůta nabíhajícího Repetného a ten střelou přes celou
branku vyrovnal na 1:1. Za dvě
minuty selhala domácí obrana,
zaváhání potrestal Etemike – 1:2.
Ve 37. minutě zahráli hosté malou domů, kterou jejich brankář
chytil do rukou. Z trestného kopu
po přihrávce Kdolského vyrovnal Dvořák – 2:2. Opět uplynuly
dvě minuty a hosté vedli, tentokrát si domácí borci dali vlastní
gól po nedorozumění brankáře
Lukáše Dřevojana s Krůtou – 2:3.
Tatran stačil ve 45. minutě vyrovnat na 3:3, když Dvořák našel
Kvěcha, který rozvlnil síť.
Sestava: 1. poločas: F. Dřevojan (30. L. Dřevojan) – Repetný, Sosnovec, Řehák, P. Lípa,
D. Krůta, M. Dvořák, Kdolský,
Soldát, K. Kvěch, M. Krůta; 2.
poločas: L. Dřevojan (60. Glogar) – Doubrava, L. Brotánek,
Řehák, P. Lípa, Kouklík, Novotný, Kdolský, M. Sirotek, Čipera,
Sochůrek (65. Repetný).
Divizní mužstvo Tatranu
odjíždí na krátké soustředění
do Sušice, kde sehraje v neděli
třetí přípravný zápas.
David Štverák

www.sedlcansky-kraj.cz

Hokejový tým Tatranu se
z důvodu onemocnění
hráčů napůl rozpadl,
přesto dokázal vyhrát
Benátky nad Jizerou
B – Tatran Sedlčany 2:7
(1:2, 1:3, 0:2)
BENÁTKY V pátém kole nadstavbové části krajské hokejové soutěže,
ve které se utkávají tři nejúspěšnější týmy skupiny Jih s nejlepší trojicí skupiny Sever systémem jednou
doma, jednou venku, se hráči Tatranu v neděli 19. ledna střetli s týmem
z druhé poloviny tabulky.
Mohlo se proto zdát, že Tatran
bude v tomto utkání favoritem, ale
docela tak tomu nebylo. Trenérovi
Karlu Pospíšilovi se totiž z důvodu
nemocí hráčů rozpadl základní kádr
týmu, a tak měl kromě gólmana
k dispozici pouze deset hráčů, kteří
se poskládali do dvou pětek. Trenér
tak mohl doufat, že jeho svěřenci
proti osmnácti domácím hokejistům
vydrží se silami po celých šedesát
minut čistého času. Do branky Tatranu se po vleklém zranění zhruba po dvou měsících vrátil Dudek,
který zachytal velice dobře, a pozadu nezůstali ani jeho spoluhráči
před ním, kteří si byli dobře vědomi
vážnosti situace. V úvodu zápasu
sice neproměnili dvě slibné šance
a dokonce jako první inkasovali,
ale od desáté minuty první třetiny
začali hru vyrovnávat. Nejdříve se

Tatran ubránil přesilovce domácích hokejistů, vzápětí si vytvořil
hned pět dobrých příležitostí a dvě
z nich proměnil. Ve druhé části hry
Benátky vyrobily několik hrubých
chyb, hosté toho dokázali využít
a odskočili o další dva góly. Ve třetí
třetině se hokejisté Tatranu snažili
pozorně bránit, vzhledem k dostatečnému náskoku jim vůbec nemuselo vadit, že tato část hry je vyrovnaná, a bonusem pro ně byly další
dva góly v kleci domácího brankáře. Tři góly dal M. Pospíšil, dva F.
Černý a po jednom přidali Burian
a Zavadil.
Vzhledem k tomu, že druhý Žebrák prohrál a zůstal na šestatřiceti
bodech, třetí Tatran má nyní již pouze o dva body méně. První Buldoci z Neratovic jsou první v tabulce
s osmačtyřiceti body.
Prubířským kamenem ale bude
pro hokejisty Tatranu sobota 25.
ledna, kdy se na domácím ledě
od sedmnácti hodin utkají s dosud
suverénními neratovickými Buldoky. A hned o den později si zahrají v hořovické nafukovací zimní
hale s místními Cvočkaři. Zotaví se
z chřipky alespoň někteří členové
sedlčanského mužstva, kteří jsou
dosud mimo hru?
David Myslikovjan

Vedoucí pozice v hokejové první lize je zatím jasná,
bojuje se o místo druhé
SEDLČANY V dlouhodobé

pohárové soutěži amatérských hokejistů minulý týden padalo před naší uzávěrkou nejvíce gólů ve třetí
lize. Hlavní roli v tomto směru hráli reprezentanti Novitu Neveklov, kteří v jednom utkání nastříleli deset
branek a ve druhém jedenáctkrát inkasovali. V gólové přestřelce se ocitli i hokejisté Hrádku a Kosovy Hory.
V první lize byly k vidění dva vyrovnané zápasy.
Obecnice přestřílela o gól
chlumské hokejisty, když
po první třetině prohrávala
a obrátit stav zápasu dokázala až v závěrečné části

hry. Také Zvírotice rozhodly o svém vítězství v duelu
s příčovskými Kačery až
ke konci utkání. Chlapci
od vody jsou známí tím, že
v jejich zápasech je obvykle minimum vyloučených,
ale v tomto případě šlo
za katr šest hráčů na každé
straně. Všichni byli však
vyloučeni za celkem běžné
nedovolené zákroky. Dosavadní suverén této sezóny,
tým Štětkovic, opět nezaváhal, když poslednímu
týmu prvoligové tabulky
nasázel v první třetině pět
gólů a potom už pouze svoje vysoké vedení udržoval.
Ve druhé lize hodně dlou-

ho hráli novoknínští Ševci
s Vršovicemi bez branek,
v prostřední části padly
na obou stranách tři góly
a teprve ve třetí třetině Vršovice překlopily vedení
na svoji stranu. Také Sázava, usilující o vedoucí pozici, hrála s Dalekými Dušníky po dvou třetinách 3:3
a až ve třetině třetí svého
soupeře přetlačila.
Výsledky – 1. liga: Zvírotice–Příčovy 5:3, Obecnice–Chlum 4:3, AHC Nový
Knín – Štětkovice 2:8, Genemusic–Křepenice 8:4, Příčovy–Obecnice 0:2. Po sedmi
utkáních mají první Štětkovice na svém kontě třináct

bodů a vedoucí pozici zaujímají zatím zcela jednoznačně. O čtyři body zpět
je nyní Obecnice. Třetí Zvírotice zatím nasbíraly stejně
jako čtvrtý Genemusic osm
bodů, ale oba týmy mají
jedno utkání k dobru. Rozpoutala se tak velká bitva
o druhou příčku tabulky. Poslední tým AHC Nový Knín
zůstal na dvou bodech.
2. liga: Ševci Nový Knín
– Vršovice 3:5, Sázava – Daleké Dušníky 7:5, Miličín–
Votice 7:1, Štětkovice B – Domino 2:4. Na prvním místě
je nyní Sázava, která v šesti
utkáních nasbírala dvanáct
bodů stejně jako druhé

Domino. Tento tým má ale
odehrán jeden zápas navíc.
Poslední deváté Solopysky
mají dva body.
3. liga: Neveklov–Olbramovice 10:5, Medvědi–Neveklov 11:5, Rumola–Kňovice 3:5, Hrádek – Kosova
Hora 7:6. Všechny třetiligové
týmy měly ve druhé fázi soutěže před naší uzávěrkou
za sebou šest utkání. První
Kňovice měly deset bodů,
druhý Hrádek nasbíral
bodů devět a Medvědi vybojovali osm bodů. Poslední
osmí Rybníkáři budou chtít
rozmnožit svůj jediný vybojovaný bod v tomto týdnu.
David Myslikovjan

DAKAR
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Dakarští jezdci dojeli do cíle. Martin Macík jako
novopečený otec spokojeně v TOP 5
Dokončení ze strany 1

čtyřicetikilometrový rovný
úsek následovaný několika
dunovými poli. Účastníci se
těšili, že budou moci předvést svou jezdeckou obratnost. Trasa byla dlouhá
713 km, rychlostní zkouška
474 km. Iveco Martina Macíka se nejprve dralo dopředu. „Ale v jedné z větších
dun jsme se snažili vyhnout
bugině, špatně jsem si najel
a zůstali jsme viset na břichu. Moje chyba. Šli jsme kopat, připravili jsme si lano.
A tímto děkujeme Martinu
Šoltysovi, který nás vytáhl.
Pokoušel se nám pomáhat
i Martin van den Brink,
kterému také patří respekt.
Je vidět, že fair play mezi
kamiony stále funguje. My
jsme pomáhali včera a dnes
se nám to vrátilo. To potěšilo,“ pochvaloval si po etapě
Martin. Ke konci etapy je
ještě čekala výměna pneumatiky. „Za poslední etapy
naštěstí už máme prohazování gum skvěle nacvičené,
takže jsme ji dneska zvládli
asi za osm minut a jelo se
dál. Máme před sebou ještě
čtyři etapy a bojujeme až
do cílové pásky,“ popisoval
šéfmechanik David Švanda.
Nakonec z toho bylo jedenácté etapové a šesté průběžné místo.

Macíka trápily
pneumatiky
Úterní devátá etapa směřovala do Haradhu postaveného kolem ropných polí.
Celková délka byla 891 km,
rychlostní zkouška 415 km.
Jezdci měli předvést zejména přesnost jízdy v převážně
tvrdém terénu, s množstvím
štěrkových úseků. Jana
Brabce příliš nebavila: „Dneska to byla opět podobná trať
jako předchozí dny. Prach,
šutry, široká řečiště. Pro mě
nic moc zábavného. Devět
stejných dní. Já jsem jel zase
na pohodu, bez zbytečného
rizika. Věděl jsem už, že to
bude zase zápřah na šlachy,“
popisoval. Etapové 30. místo
znamenalo 36. příčku v průběžném pořadí.
Ani truck tým nebyl spo-

kojený: „Jak to podat slušně?
Dneska jsme se párkrát trochu rozčílili. Prostě, krásná
etapa, údolí, kamenolom,
předjíždíme jako o závod.
Pak přišlo řečiště, kde jsme
za Martinem Šoltysem ujeli
dobrých sto dvacet kilometrů v permanentním prachu,
protože se nedalo předjet.
A od neutralizace dál zase
rovná vypalovačka, v rychlosti sto čtyřicet kilometrů za hodinu, kde musíš jenom držet
nohu na pedálu. Tak jsme
drželi. A jako teď každý den,
na tří stém padesátém kilometru bum, odseparovaný vzorek z pneumatiky. Tentokrát
zadní levé. Jeli jsme si dál, ale
najednou nám neukazoval
vzduch a bylo jasné, že nám
to tam ušmiklo kabílek. Nešly
kontrolky a nefungovala čtyřkolka. Takže jsme zastavili,
v menších dunách, pneumatiku vyměnili a rozhodli se, že
je to do cíle už jenom kousek,
a že to dojedeme na zadokolku. No, a dojeli jsme,“ popisoval psychicky náročnou
etapu sice s humorem, ale
rozladěný, Martin Macík.
Etapa pro ně skončila s jedenáctkou ve výsledkové listině, v celkovém hodnocení si
stále drželi výbornou šestou
pozici.

Desátou etapu
museli zkrátit
Desátá etapa měla být
další maratonskou s cílem v Shubaytahu, délkou
608 km a rychlostní zkouškou dlouhou 534 km. První
část slibovala pouštní terény s rozsáhlými dunovými
poli. Posledních 30 kilometrů
měli absolvovat přes vysoké
duny v době, kdy se mělo
o slovo hlásit šero a tma.
Etapa byla ale pořadateli
na 345. kilometru zastavena.
Kvůli silnému větru nemohly vzlétnout vrtulníky, které
zajišťují bezpečí závodníků.
Jezdci se ve druhé části trati
přesunuli do maratonského
bivaku v Shubaytah, kde
bez svých týmů strávili noc.
Závodní stroje si před následující částí závodu museli
opravit vlastními silami. Jan
Brabec dokončil jízdu i přes

nepříjemnou nehodu. Hned
na druhém kilometru šel
z vrcholu ostré duny k zemi
a zlomil řídítka. Podařilo
se mu je opravit, ale nabral
půlhodinovou ztrátu. Navíc
mu nefungovala dobře zadní brzda. Sám ale v pořádku
dojel jako 86., celkově mírně
spadl na 37. místo. Macíkovi
se etapa líbila o poznání více
než ta předchozí: „Dneska
to byla příjemná jízda. Vypadá to tu jak v Mordoru. Trať

hrozilo riziko zapadnutí. Pro
sedlčanský tým měla ale jiný
rozměr. Martin Macík na ni
vyrážel jako novopečený
tatínek. Když byl v noci téměř bez signálu uprostřed
pouště, v Praze se mu narodila dcera. „Maminka Kačka i malá Mia jsou zdravé
a spokojené. A nám se zdá,
že Martin už má největší výhru letošního Dakaru doma,“
hlásal spokojený tým s tím,
že se těší na novou fanynku.

„S čumákem v dunách to ze začátku byla dřina, ale pak už jen radost, až jsme z toho takto létali vzduchem!“ raduje se Martin Macík.

hodně písčitá, duna, tvrdý
podklad, duna. A právě duny
měly dnes hodně zrádné zakončení. Jedete, nic nevidíte
a najednou se zjeví stěna
dolů. A pak rozhoduje, kdo
jak zabrzdí. My jsme jeli relativně na pohodu, abychom
neudělali zásadní chybu. Přeci jen, je to maratonská etapa.
Strašně tu fouká. A hlavní
dnešní navigační hláškou
byla věta ‚Tady rovně‘,“ popisoval v cíli. Dojeli tam jako
šestí, na celkovém šestém
místě se nic nezměnilo.

Štěstí má jméno
Mia
Předposlední jedenáctá etapa měřila 744 km, její
rychlostní zkouška byly
379 km dlouhá. Cíl byl opět
v Haradhu. Čekaly je nejvyšší saúdskoarabské duny, kde

„Jsem v konci předposlední
etapy Dakaru a jsem fotřík.
Narodila se nám krásná, obrovská dcera Mia Macíková.
Dneska jsme zajeli perfektní
etapu. Extrémně náročnou,
379 kilometrů jenom duny.
Utrhli jsme držák kabiny,
protože jsme si asi dvakrát
skočili trošku víc. Letěli jsme
start – cíl, jak jen to šlo. Auto
fungovalo výborně. Málem
jsem si ukroutil ruce a řadil,
jak zběsilý. Všechno se zadařilo. Mia nám přinesla štěstí.
Jsem šťastnej tatínek a mám
radost, že to všechno dobře
dopadlo,“ hlásil Martin v cíli
etapy, z níž jim páté místo pomohlo i na pátou průběžnou
příčku. Jan Brabec využil pomoci s opravou, což pravidla
nedovolovala. Dostal za to
šestihodinovou penalizaci,
což znamenalo 56. etapové

místo a 38. celkové. Koleno
ale drželo, což byl dobrý příslib do poslední etapy.
Poslední etapa závodu,
která se jela v pátek 17. ledna, měla cíl v Qiddiyahu.
Měřila 447 kilometrů, rychlostní zkouška 374. „Pokud
čekáte pověstnou procházku
růžovou zahradou na závěr,
tak jste na omylu. Zejména
posledních sto kilometrů přivodí všem navigátorům více
bolestí hlavy, než zažili celý
minulý týden. Ještě než přijedou stateční do cíle, čeká je
dvacet měřených kilometrů.
Nejrychlejší na tomto úseku
získá ‚Qiddiyah Trophy‘, ale
tento čas nebude započítáván do celkových výsledků,“
lákaly zprávy. Jan Brabec
byl v cíli spokojený s tím, že
i po zdravotních problémech
zvládl dojet až do konce:
„Projel jsem poslední etapou
Dakaru. Po tom všem, co
jsem poslední rok zažil. Jel
jsem s větší pohodou, šetřil
jsem zašroubované koleno,
aby vydrželo až do cíle, snažil
jsem se rozložit síly. Navigace
mi letos dobře fungovala. Ale
je to Dakar, letům se tu občas
nevyhneš. Jsem rád, že jsem
to dal a děkuju všem, kteří mi
pomáhali a fandili,“ uvedl,
když dojel jako 31. Celkově
to bylo 54. místo.
Martinu Macíkovi se poslední etapa povedla velmi
dobře. Skončil v ní na třetím místě, takže svou pozici
v TOP 5 potvrdil. „Jsme v cíli
a já i tým jsme spokojení. Jeli
jsme na celkový výsledek
v klidu a vyrovnaně. Povedlo
se, jsme třetí v cíli poslední
etapy, pátí celkově, zdraví
a spokojení. Musím pochválit
kluky v kabině. František navigoval geniálně, nebloudili
jsme, byl si jistý. David si dokázal poradit kdykoliv to bylo
potřeba. V boudě bylo veselo.
Kluci mechanici dřeli dnem
i nocí, i jim patří velký dík.
Celý tým šlapal jako hodinky,
přitom byla pořád dobrá nálada. Karel fungoval krásně,
závěrečné těžké duny proplul
naprosto hladce,“ hodnotil
spokojeně Martin Macík.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KO M E N TÁ Ř

GLOSA

Jak si během pár dní
pokazit celoživotní
pověst

Papaláši dostávají
strach, když se lidé
na jejich účet baví

Profesorka Helena Válková
mi byla známa jako vážená
dáma, akademička a odbornice na trestní právo.
Když se před několika lety
dala po boku Andreje Babiše na politiku, dost jsem se
divil. Nešlo to k ní, spojení
to nebylo přirozené.
Ačkoliv v oblasti spravedlnosti či tvorby legislativy by jistě mohla uplatnit
své kvality, politika jí nešla
a neuměla se pohybovat
ani v mediálním světě. Že
jste odbornice v daném
oboru, není zárukou, že
můžete být dobrá ministryně. Navíc jí chyběly zcela zjevně i manažerské
schopnosti a umění zjednat si mezi politickými konkurenty respekt.
Její jmenování předsedkyní vládní rady pro lidská

práva se zdálo být takové
uklizení paní poslankyně
do ústraní se zachováním
její plné důstojnosti. Jenže s jídlem bohužel roste
chuť, a tak přišla následně nominace na veřejnou
ochránkyni práv. Paní
profesorka neprozřetelně
tuto nominaci přijala, čímž
se vystavila drobnohledu
médií, občanské společnosti, politiků i právní
obce. Netrvalo dlouho
a světlo světa spatřil její
odborný článek na téma
ochranného dohledu, který se používal za socialismu proti disidentům a který publikovala společně
s prokurátorem Josefem
U r v á l ke m , s y m b o l e m
zločinného komunismu
a právním vrahem Milady
Horákové.

V tu chvíli nebylo oč
hrát a profesorka Válková měla složit karty. To
neudělala a do svého
škraloupu zapadla ještě
víc, zejména tvrzením, že
v dané době, v 80. letech,
nevěděla, kdo je Josef Urválek a jakou má minulost.
U trestní právničky, která
se pohybovala v akademickém světě a v ústavu
patřícím pod generální
prokuraturu, je to samozřejmě nesmysl a lež.
A tak nejen že nebude
ombudsmankou, ale měla
by se poroučet i z rady pro
lidská práva a v klidu a pokoji dokončit svůj mandát
poslankyně. Její politická kariéra, včetně možné
kandidatury na prezidentku, je v troskách.
Tomáš Vašíček

POZNÁMKA

Všude se šmíruje
Všichni a všechno musí
být pod kontrolou. Nejen
kvůli rostoucí kriminalitě,
ale aby bylo zřejmé, kde
se kdo pohybuje, s kým si
volá a asi i o čem, která reklama na něj zabírá. Zkrátka šmírování. Velký bratr
se dívá. Prý některé mobilní telefony už koupíte se
zabudovaným hlídačem.
No něčím už to smrdí.
J s te p o d d o h l e d e m
v zaměstnání, v obchodě,
na ulici, v autě na silnici,
na letišti, kde vás jen napadne, tam všude jste vidět. Někdo sedí u monitoru a pozoruje vás. Najdou
vás pomocí dronu, jako
nedávno ty trampy v Brdech, kteří se tam chtěli jen

vyspat. Mno, asi je ta sranda něco stála a to se ani neohřáli u ohníčku.
Zkrátka a dobře, hlídá
se každej prd, co vypustíte.
Přesto není možný polapit
loupežníky, co vykrádají
domy okolo Prahy. Asi ty
technologie nejsou až zas
tak dokonalý, nebo se někomu nechce, poněvadž
v tom jede s nima.
Stejně jako je sledován
člověk, je od Nového roku
u nás hlídán i každej bouďák. Vstoupil v platnost zákon, že každý pes musí mít
pod kůží. Čip tedy. A běda
takovému, který ho mít
nebude. Nejen, že nebude
uznáno jako platné jeho
očkování, čemuž nějak ne-

rozumím, ale páníček zaplatí tučnou pokutu. Je to
všechno prý hlavně proto,
aby se zneškodnily množírny pejsků. A když se vám
rafan zaběhne, snadno se
podle čipu najde. Nicméně celostátní registr neexistuje. Jak se tedy najde?
Tak nevím. Myslím, že jde
hlavně o to, vybrat od lidí
peníze za něco, za co se
ještě neplatilo. Možná, že
od příštího roku se to bude
týkat i všech mňouků, králíků nebo slepic a kachen.
Ale Evropou se nekontrolovatelně potulují statisíce
uprchlíků bez dokladů, další
se k nám chystají. A nikoho
to dvakrát nezajímá.
Petr Frumert

Knihy, kino, divadlo, televize, internet mají větší
význam, než se zdá. Dobrá
kultura přiměje k zamyšlení. Ke kultuře patřilo také
pobavení inteligentním
humorem. Míval za úkol
rozesmát vtipnou kritikou
„těch nahoře“.
Bylo známo, že pokud
na vládnoucí garnituru lid
pouze nadával, byla ještě
v klidu. Jakmile se však lid
začal smát, šířit anekdoty,
herci přidávat do textu vtipné hlášky, dostávali papaláši
strach. Němci za Protektorátu říkali, že Češi jsou smějící
se bestie. Každý nafoukaný
orgán moci špatně snáší, že
je někomu k smíchu.
V současnosti je to podobný stav jako za totality,
kdy satirickému humoru

o mocných pšenka příliš
nekvetla. Někdo říká, že
se lidé zase bojí. Někteří
však nadávají nahlas, i protestují. Myslím ale, že již je
na řadě humor – ten výstižný, kritický. Člověka něco
štve, trápí a když se tomu
může i zasmát, uleví se mu.
Ne, že by tady byla nouze o objekty. Kolik ﬁgur
se tak různě pohybuje,
vyjadřuje, slibuje, vymlouvá... To jsou terče, které se
mistrům humoru přímo
okatě nabízejí. Je možné,
že jsou ale humoristé bezradní – když začali tvořit
nové vtipy, satiry..., tak si
uvědomili, že je vše samo
o sobě už tak trapné, hloupé a k smíchu, že dalšího
humoru netřeba.
Vladimír Roškot

GLOSA

Co se to děje?
Pořad Jaromíra Soukupa
Týden s prezidentem na televizi Barrandov měl určitě
své věrné diváky. Několikrát jsem na pár minut přepnul ze zvědavosti, zda se
konečně tazatel bude snažit prezidenta nachytat, namísto domluvených témat.
Nyní tento pro někoho jediný zdroj informací končí.
Někdo se na Týden s prezidentem podíval a bral tu
dvojici jako komiky, kteří
hrají jeden chytrej, druhý
blbej. Jestli snad Jaromír
Soukup už nechtěl hrát
ještě blbějšího, než diváci
doufali, mohl dostat od Zemana kopačky. Pak by to
šlo třeba s vyznamenaným
umělcem – osvědčeným
Luďkem Sobotou.
Další záhada – prezident Miloš Zeman vyhrožuje Číně, že tam nepojede
na návštěvu, protože Čína
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neplní sliby, které on pak
sliboval nám. Jak teď vypadá, když až na Slávii namísto slibovaných stovek
miliard investic skoro kde
nic tu nic. Prezident by jel,
kdyby mu zas něco podepsali, říká tomu ekonomická diplomacie.
Další otřes v naší zahraniční politice je Zemanova výhrůžka Kremlu
o neúčasti na významných oslavách, podnícená
zřejmě tím, jak si v Rusku
přejí vykládat 21. srpen
1968 – chtějí ten den mít
v dějinách jako obětavou
záchranu socialismu v Československu, kde hrozila
kontrarevoluce.
To jsou věci! Hrozí nám
zrušení „skvělého“ televizního seriálu a dvou důležitých cest prezidenta do světových velmocí… Co se to
děje?
Vladimír Roškot

