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Osmimilionová
Filip Zítko: Sedlčanská
nemocnice je v dobré kondici dotace na čistírny
SEDLČANY „Sedlčanská

nemocnice je po dvou letech transformace v dobré
kondici,“ reagoval na první
otázku její ředitel Filip Zítko.
Připomeňme, že struktura
místního zdravotnického zařízení se měnila k 1. červenci
2017. Lůžková péče zahrnuje
dlouhodobou lůžkovou péči
(LDN), následnou intenzivní
péči (NIP) a dlouhodobou
intenzivní ošetřovatelskou
péči (DIOP). Využívána jsou

lůžka na oddělení jednodenní chirurgie, zahrnující širší
škálu poskytovaných zdravotnických služeb. Rozšířeno bylo při transformaci také
spektrum ambulantní péče.
Ředitel Zítko současnost přiblížil v rozhovoru.
Jakými argumenty byste tvrzení o dobré kondici
za společnost Mediterra,
která nemocnici provozuje, nejlépe doložil?
Hospodaření za loňský

rok vychází v černých, nikoliv červených číslech. Dalším
argumentem může být to, že
jsme dokázali zvýšit našim
zaměstnancům platy. Troufám si říci, že díky tomu jsme
v našem regionu konkurenceschopní. Svědčí o tom také
fakt, že jsme nemuseli vůbec
omezit jako jedna z mála
nemocnic provoz. Netvrdím
však, že personálu je nadbytek a že obecně nepříznivá
Pokračování na straně 2

Jiří Hejhal

NECHVALICE Budování domácích čistíren odpadních
vod je letošní prioritou
obce. Uvedl to nechva-

lický starosta Jiří Hejhal.
„Dostali jsme od státu –
Státního fondu životního
prostředí – dotaci na 63 domácích čistíren. Jde o celkovou částku v přibližné
výši osmi milionů korun.
Máme již vybraného dodavatele stavby. Počítáme se
zahájením prací v únoru,
pro obec naší velikosti je
to akce na celý rok,“ sdělil
starosta s tím, že se dostalo na všechny zájemce.
-mb-

Srážka vlaku s osobním Modlitebna v Tyršově ulici
vozem se naštěstí
je podle Hölzela novou
obešla bez zranění
architektonickou perlou Sedlčan
KOSOVA HORA Ve čtvrtek
23. ledna došlo v ranních
hodinách ke střetu automobilu s vlakem. Auto

skončilo mimo komunikaci, železniční přejezd
byl dočasně neprůjezdný,
Pokračování na straně 3

SEDLČANY „Architektura

pracuje s trojrozměrným prostorem, tady je však přítomen
i čtvrtý rozměr...“ „Ta stavba
je v naší praxi stavební ﬁrmy
naprosto jedinečná, jak architektonicky, tak použitým materiálem i účelem, k němuž
byla stvořena...“ „Tato moderní, nádherná, architektonicky

Malá voda
ve Velké
Při srážce auta s vlakem ke zranění nedošlo. Foto: pribram.cz

Kriminalisté prověřují
okolnosti smrti muže
KOSOVA HORA V sobotu 25.

ledna odpoledne oznámili
policii kolemjdoucí nález
mrtvého muže v blízkosti
lomu Občina. Kriminalisté
místo nálezu uzavřeli a zjišťovali spolu s koronerem
okolnosti úmrtí. Podle neoﬁciálních informací mělo
jít o místního sedmašedesátiletého bezdomovce.
„Na místě byla nalezena

osoba bez známek života,
prověřuje se cizí zavinění.
Podle prvotních informací nebylo, ale objasňují se příčiny,
takže bude nařízena soudní
pitva,“ uvedla tisková mluvčí
Policie Monika Schindlová
s tím, že zveřejnění dalších
informací v takovýchto případech není možné.
Olga Trachtová
Hadáčková

VELKÁ Buduje se výtah pro
lodě na přehradě Orlík, a tak
bylo nutné pustit vodu z jezera, což se projevilo i nad
přehradami Kamýk a Slapy.
Nízký stav vody v řece
má také své kouzlo. Dívala
jsem se na poloprázdnou Vltavu v obci Velká, která patří ke Kamýku nad Vltavou,
a nemohla jsem si nepovšimnout kamenné cestičky, která čněla nad vodou.
Cesta uprostřed vod, to je
jak scéna z ﬁlmu o Mojžíšovi! Když tuto krásně dlážděnou cestu spatří kochajícící
se řidič, má co dělat, aby
vybral zatáčku! Leckdo se
Pokračování na straně 9

zajímavá budova Sedlčanům
chyběla...“
Taková hodnocení zazněla „na účet“ nové modlitebny
Církve adventistů sedmého
dne. Že budova, mně osobně
proskleným obloukovitým
průčelím připomínající plány Kaplického chobotnice
na pražské Letné, bude bu-

dit emoce, bylo jasné ještě
dříve, než se poprvé poblíž
nemocnice koplo do země.
Sociální sítě jsou dobrým
sluhou, ale špatným pánem,
o čemž se přesvědčili i adventisté ze sedlčanského
a štětkovického sboru. „Některé emoce byly negativní,
Pokračování na straně 4
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Filip Zítko: Sedlčanská nemocnice
je v dobré kondici
Dokončení ze strany 1

situace ve zdravotnictví se
nás netýká.
O návratu k akutní lůžkové péči ale zřejmě neuvažujete, že?
To určitě ne. Trendem
v Česku i zahraničí je přesunutí maximálního objemu péče do ambulancí
s tím, že koncentrace akutní lůžkové péče je směrována do nemocnic vyššího
typu. Za dobrou zprávu
pro obyvatele regionu však
považuji, že nejsme v krizi,
nemuseli jsme a vypadá
to, že ani v budoucnu nebudeme muset jakýmkoliv
způsobem z nedostatku
personálu omezovat stávající péči.
Na ambulancích jsou
přesto objednací doby
dost dlouhé...
Ve srovnání s nemocnicemi v Příbrami a v Benešově jsou však kratší.
Za typický příklad bych
jmenoval naši ambulanci
gastroenterologie, což je
medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou
onemocnění
zažívacího
traktu, kdy díky kvalitě
péče a zkušenostem celého
týmu a kratším objednacím
dobám do Sedlčan dojíždí
pacienti nejen z regionu.
Zmínil jste nárůst mezd.
Splnili jste požadavky vašich odborů nebo jste se
dohodli na kompromisu?
Vloni byly požadavky
odborů o něco vyšší než realita, na níž jsme se dohodli. Ale přicházeli jsme v té
době s takovým návrhem,
aby platy mohly konkurovat
jiným podobným zařízením.
Přidání představovalo šest
procent a další zvýšení pro
personál u lůžka představovaly příplatky, jak nám
umožňovala úhradová vyhláška. Díky tomu se nám
podařilo stabilizovat personální situaci v nemocnici
a chceme v tomto duchu
pokračovat i letos. Máme
již za sebou jednání s odbory. Minulý týden nám byl
naším holdingem schválen

rozpočet na letošní rok a dohodu s odbory tak můžeme
začít plnit.
Kolika zaměstnanců se
to týká?
Kolem dvou set – samozřejmě, že někteří z nich pracují na částečný úvazek...
Jak jste vylepšili jejich
pracovní prostředí a zejména co pozitivního jste
udělali pro pacienty?
Snažíme se o obojí –
o vyšší kvalitu péče, ale zaměřujeme se i na ulehčení
a zpříjemnění práce našim
zaměstnancům. Celkový

né. Navíc hrozilo nebezpečí
pádu a zranění.
Posunem k lepšímu je
také nový komunikační systém „sestra – pacient“, umožňující pacientovi si v případě potřeby přivolat k lůžku
personál. Doplnili jsme naší
ﬂotilu sanitek o jeden vůz.
Díky tomu jsme navázali spolupráci s nemocnicí v Prčici,
která začala využívat naše
dopravní zdravotní služby...
Na co se soustředíte letos?
Objem investic bude podobný jako vloni. Prioritou

Ředitel nemocnice Filip Zítko (vlevo) je daleko častěji v pražské
nemocnici na Malvazinkách než v té sedlčanské. Denní úkoly za něj
převzal Václav Nedvídek.

objem našich investic vloni
představoval šest milionů
korun. Pozitivem je loňské
otevření tělocvičny se systémem Redcord, což je unikátní léčba v závěsném systému lan. Tělocvična slouží
jak pacientům v ambulantním režimu pro fyzioterapii,
tak i pro naše pacienty z lůžkových oddělení, kteří jsou
takového cvičení schopni.
Kromě toho jsme instalovali zařízení pro nácvik
chůze – jde o mechanický
závěs, ve kterém se pacient
ukotví jako na padáku. Celý
mechanismus se posunuje
na traverze zavěšené pod
stropem chodby, po níž se
tak pacient pohybuje bez
rizika pádu. Závěs vlastně
nahrazuje klasická chodítka, kdy fyzioterapeut musel
v některých případech pacienta hodně podpírat, což
bylo při váhových rozdílech
často velmi fyzicky nároč-

bude zkvalitnění ubytovacích kapacit. Chystáme se
vybudovat krytou chodbu
jako hlavní komunikační
tepnu v nemocnici, která
v současné době vede přes
oddělení následné lůžkové
péče, což určitě není ideální.
Odkloněním bychom toto
oddělení uzavřeli. Chceme
také využít prostoru nad
operačními sály k nástavbě.
Jak jsou vaše vize reálné a jak jste daleko?
Naposledy jsme se sešli
se starostou Miroslavem
Hölzelem letos 17. ledna
a předtím v prosinci, kdy
jsme začali hledat vhodnou projektovou kancelář
se zkušenostmi ve zdravotnictví. To se podařilo, zvolená projektová kancelář
spolupracuje v současné
době i s nemocnicí v Mělníku, která je součástí našeho holdingu. Projekt bude
řešit nejen zmíněný tunel,

ale také únikové cesty
v přízemí nemocnice a především nástavbu na střeše
současného operačního
sálu. Ta nám umožní získat
vhodné místo pro zvýšení
kvality ubytovacích služeb
a v případě zájmu ze strany pacientů i prostor pro
navýšení počtu lůžek. Díky
přestavbě získáme například zázemí pro dosud
chybějící
společenskou
místnost. Rádi bychom
na střeše udělali ochozí terasu s pergolou, tak aby se
pacienti, kteří jsou méně
mobilní, při dobrém počasí
dostali na čerstvý vzduch.
Se zmíněnými úpravami
chceme začít již příští rok.
Nepřesáhne to vaše ﬁnanční možnosti?
Na rozdíl od dřívějších
vizí, které spočívaly například ve stavbě nového pavilonu nebo velké přestavbě
polikliniky a byly vyčísleny
na částku kolem stovky milionů korun, stojíme „nohama
na zemi“ – jen předběžně
odhaduji, že by se náklady
pohybovaly kolem 30 milionů korun.
Zajistíte změny vlastními prostředky nebo požádáte o spoluúčast město?
Jsme ve fázi přípravy
projektové dokumentace,
v jakém poměru si ve ﬁnále
ﬁnancování rozdělíme, ještě
nejsme s vedením radnice
domluveni. Je to předčasné.
A na čem již jste s městem coby vlastníkem objektu domluveni?
Chceme dovybavit ambulance v poliklinice vnějšími žaluziemi – tak jak se
to podařilo vloni na lůžkové
části. Úprava výrazně zvýšila
tepelný komfort na pokojích.
Na oddělení následné péče
chceme do sesteren instalo-

vat klimatizaci, čímž zlepšíme nejen pracovní prostředí
personálu, ale lépe naplníme
i nařízení týkající se teplot
pro uchovávání léků.
Udělali jste v souvislosti s kybernetickým útokem
v benešovské nemocnici
některá opatření?
Jistě. Některá jsou prováděna centrálně v rámci celého holdingu, zpřísnila se také
pravidla konkrétně pro naši
vnitřní síť. Doporučení jsme
dostali od našeho vlastníka
ve Vídni. Na rozdíl od Benešova, který dostal od kraje 30
milionů korun, si na opatření
musíme vydělat.
Daleko častěji než
v Sedlčanech nyní působíte v Praze v nemocnici
na Malvazinkách...
V Sedlčanech zůstávám
na pozici jednatele a provozního ředitele. Dál se účastním
schůzek s vedením radnice,
jednání s odbory a podobně. Na Malvazinkách jsem
od léta minulého roku jednatelem a provozním ředitelem. Mám na tomto působišti
více práce než v sedlčanské
nemocnici, kam dojíždím
přibližně jednou za dva týdny. Taková je představa i pro
letošní rok, s tím že úkoly
za mě převzal Václav Nedvídek na pozici provozního
manažera.
Přiblížíte ho alespoň
stručnou charakteristikou?
Dojíždí z Prahy. Pracoval
v rámci holdingu na různých projektech. Je to člověk se zkušenostmi ve zdravotnictví. Myslím si, že
za půl roku již sedlčanskou
nemocnici dobře poznal
a denní agendu zvládá velice dobře. Alespoň nemám
zprávy, které by svědčily
o opaku.
-mb-

Dnes 29. ledna si připomínáme
55 let od smrti našeho tatínka
pana

Vincence Laštovičky
ze Skuhrova u Počepic.
Vzpomínají synové s rodinami.
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Odradila ho kamera
KAMÝK NAD VLTAVOU Krátce

po poledni 16. ledna si na veřejném prostranství vedle
školy ulevoval muž v montérkách. Patrně patřil k nějaké stavební ﬁrmě, protože
Kamýčan to nebyl.
Když to zahlédl učitel
Zůstala vzpomínka jen
a ta se vrací každý den
V pondělí 3. února tomu
bude 23 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek

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

a starosta v jedné osobě,
nemohl ho nenapomenout.
Podnapilý dělník si to nechtěl nechat líbit a vrávoravým krokem se blížil ke starostovi, aby mu to vytmavil.
„Kam mám asi tak chodit?“
hulákal. Připadalo mu normální, že se potřeba vykonává uprostřed vsi na dlažbu
vedle školy. Jenomže jak se
tak blížil ke starostovi (evidentně se záměrem ohradit
se proti napomínání třeba
i ručně), teprve po přejití ulice si povšiml kamery za autem, kterou před tím neviděl.
Nebyla to kamera ledajaká – byla to kamera toulavá.
Česká televize právě natáčela
se starostou záběry pro pořad
Toulavá kamera. Vida, k čemu
je televize dobrá!
-has-

Srážka vlaku s osobním
vozem se naštěstí
obešla bez zranění
Dokončení ze strany 1

ke zranění ale nedošlo.
Pravděpodobnou
příčinou nehody bylo podle policejní mluvčí Moniky
Schindlové přehlédnutí
nebo nerespektování značky Stůj, dej přednost v jízdě. Osmačtyřicetiletý řidič
vjel do boku právě projíždějícího vlaku při cestě
směrem na Štětkovice.
Ve vlaku bylo tou dobou
sedm pasažérů a strojvedoucí.
„Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů
ze Sedlčan a Benešova.
U havarovaného vozu hasiči zajistili únik provozních kapalin a pomohli
cestujícím s transportem
do připraveného autobusu,“ uvedl mluvčí hasičů

Petr Svoboda. Při šetření
dopravní nehody asistovali Policii také drážní hasiči z Prahy.
Olga Trachtová
Hadáčková
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František Čermák zvítězil
naprosto suverénně
LÍCHOVY V hasičském klu-

bu se v sobotu 25. ledna
konal 3. ročník turnaje pod
názvem Líchovský mariáš.
Za stoly usedlo celkem
dvacet čtyři vyznavačů
„čertovských obrázků“.
Turnaje se zúčastnili nejenom hráči z Líchov, ale také
ze Sedlčan, Solopysk a z několika dalších okolních vesnic. Hrálo se pět kol po padesáti minutách a jediným,
kdo dominoval ve všech
kolech, byl František Čermák
z Líchov, který tak zvítězil
naprosto suverénně. Druhý
skončil Jaroslav Jirásek a pro
třetí místo dorazil z Podmok
Jaroslav Paták.
Na turnaji se pilo vysokochlumecké pivo, které
hráčům velice chutnalo,
nechyběly chlebíčky, domácí tlačenka a nakonec

i pečené koleno. Kromě
pohárů a diplomů si všich-

mokách,“ svěřil se František Pejša, který v turnaji

Vítěz turnaje František Čermák (uprostřed), druhý Jaroslav Jirásek
(vpravo) a třetí Jaroslav Paták. Foto: David Švec

ni hráči odvezli věcné
ceny. „Všichni už se teď těšíme na další turnaj, který se
bude hrát 29. února v Pod-

skončil na osmém místě.
Byl nejlepší ze šestice hráčů ze Sedlčan.
David Myslikovjan

Děti na Propojce byly den bez mobilu
SEDLČANY V duchu hesla
Hlavolam místo mobilu se
nesla na škole Propojení stře-

da 22. ledna. Akci předcházely besedy s rodiči a usnesení
školního parlamentu. Jejím

Společnost MAS Sedlčansko, o.p.s.
vypíše dne 31. 1. 2020 výzvy z Programu rozvoje venkova.

7. VÝZVA PRV MAS SEDLČANSKO, O.P.S.
Datum příjmu žádostí o podporu je od 7. 2. 2020 a datum ukončení příjmu
žádostí o podporu je 10. 3. 2020.
Seminář pro žadatele se bude konat 5. 2. 2020 od 9:00 v kanceláři
společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. na adrese Petrovice 139.

Podrobnější informace najdete na
http://www.mas-sedlcansko.eu/vyzvy-mas/

cílem bylo dětem ukázat, že
volný čas lze vyplnit i jinými
aktivitami než jen hleděním
do mobilu.
Namísto smartphonu si
tak děti do školy přinesly
Rubikovy kostky, ježky v kleci a další známé i neznámé
hlavolamy. Akce vyvrcholila v odpoledních hodinách
ve školním klubu, kde si děti
hlavolamy navzájem půjčovaly, aby zkusily vyřešit
hádanky, se kterými se v minulosti třeba ještě nesetkaly.
Nejeden žák si tak připomněl, že zábava může mít
mnoho podob a že trénování
mozkových závitů může být
stejně zajímavé jako chytání
Pokémonů.
-prop-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
DUBLOVICE Na silnici I/18

v katastru obce došlo asi
dvě hodiny po půlnoci 22.
ledna k dopravní nehodě
se srnou, která po střetu
zůstala na místě usmrcená.
Hmotná škoda byla stanovena na 35 000 korun.
NECHVALICE V katastru

obce vběhl 23. ledna odpoledne do jízdní dráhy auta
jelen, který po střetu z místa nehody odběhl. Na autě
byla způsobena škoda
ve výši 5 000 korun.
NEDRAHOVICE Policejní
hlídka zastavila v pátek
24. ledna dopoledne v ka-

tastru obce 36letého řidiče, u něhož byla dechová
zkouška negativní, pozitivní byl však test na drogy,
konkrétně na metamfetamin. Motorista se nyní
bude zpovídat z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

NALŽOVICE Oznámení o vykradení tří chat
v kempu Oboz přijali policisté 26. ledna. Ke krádeži došlo někdy v době
od 1. listopadu. Z objektů
zmizela myčka nádobí,
sedací souprava, dvoulůžková postel včetně ma-

trací, přikrývky, polštáře,
bojler, záchod, lednička
a televizor. Vzniklá škoda
byla stanovena na 95 000
korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Hasiči sedlecko-prčického okrsku si zvolili nový výbor
SEDLEC-PRČICE V klubovně
hasičské zbrojnice SDH Sedlec se uskutečnila v neděli
26. ledna výroční valná hromada hasičského okrsku Sedlec-Prčice za účasti zástup-

ců patnácti sborů, které jsou
na jeho území aktivně činné.
Starosta okrsku Josef
Zavadil ve zprávě o činnosti okrsku za uplynulý rok
připomněl, že pestrý výčet

okrskových hasičských
aktivit dokazuje, že sbory
jsou významnými hybateli
společenského života v regionu. Ocenil také dobrovolné pracovní aktivity členů

hasičských sborů zaměřené
na zlepšování životního prostředí, opravy a údržbu hasičských zbrojnic, vyzdvihl
práci vedoucích kolektivů
mladých hasičů, pochválil
SDH Nové Dvory za uspořádání okrskové hasičské soutěže, poděkoval za obětavou
činnost aktivním členům
sborů a členům výjezdové
jednotky JPO II (Sedlec)
a JPO 5 (Prčice, Vrchotice
a Nové Dvory).
Starostka města Sedlce-Prčice Miroslava Jeřábková
převzala na valné hromadě
plaketu Za dlouholetou
podporu hasičů okrsku,

starosta okrsku Josef Zavadil obdržel plaketu Za dlouholetou činnost starosty
okrsku 1993–2020. Reprezentantky ČR v požárním
sportu (SDH Kvasejovice)
Klára Hulínská a Libuše Pomahačová dostaly dárkové
poukazy. Město Sedlec-Prčice ještě jako poděkování
za spolupráci obdrželo sošku sv. Floriána.
Při volbě nového výboru na období 2020–2025 byl
zvolen starostou okrsku
Vlastimil Šíbal, náměstkem
starosty Jaroslav Šmejkal
a velitelem Martin Chocholoušek.
František Vávra

Modlitebna v Tyršově ulici je podle Hölzela novou
architektonickou perlou Sedlčan
Dokončení ze strany 1

jiné pozitivní. Naše církev
se bohužel na Facebooku
smrskla na jednoho člověka,
lidé řešili, zda na tomto místě
nemá být raději veřejné parkoviště nebo bazén než modlitebna. Přeji si, aby nové budovy byly naplněny dobrotou,
laskavostí a službou lidem.
Budou sloužit konkrétním
obyvatelům Sedlčan a Sedlčanska, aktivity, zde provozované, jsou pro lidi, pro město.
Kromě církevních aktivit se
zde budou konat programy
jako je odvykovka kouření,
kluby pro děti, programy
na podporu vztahů… Jsem
přesvědčen, že tato budova je
potřebná,“ uvedl pastor sboru Pavel Smolka před tím,
než nové modlitebně a přítomným požehnal.
Jak je patrné z úvodních
vět tohoto textu, řečníci slavnostního otevření budov čp.
1364 a 1365 byli negativních
emocí prosti. Starosta Miroslav Hölzel dokonce uvedl
historickou paralelu nové
modlitebny s novou sedlčanskou radnicí. „Když byla
v roce 1903 postavena, tehdejšímu starostovi Holoubkovi
bylo kvůli její podobě spíláno,
dnes jde o nejkrásnější budovu města. Věřím, že budoucí
generace tuto stavební perlu
Sedlčan ocení,“ řekl.
Úvodní slovo u řečnického pultu patřilo investorovi
stavby Radimu Passerovi.
„Pán Bůh vede lidi ke spo-

lupráci, a tak vznikla tato
budova,“ uvedl a myšlenky
využil, aby poděkoval architektům, dodavatelské ﬁrmě
i sedlčanské radnici. Krátce
zmínil vlastní osud a příklon k Bohu i to, že Církev
adventistů sedmého dne
patří k nejrychleji rostoucím
na světě, má propracovaný
vzdělávací systém, který čítá
osm a půl tisíce škol, zaměstnává 300 000 lidí a řídí humanitární organizaci ADRA.
„Tato budova nevznikla díky
dotaci Radima Passera, čest
a sláva patří Otci, bez jeho
lásky a milosti bych tu ani já

klavírem Lenky Navrátilové,
bylo všem přítomným jasné,
že sál modlitebny je díky přírodním materiálům, světlé
podlaze a teplým barvám nejen vizuálně příjemným, ale
i akusticky vhodným prostorem nejen k prvotnímu účelu
– modlitebně, ale i ke konání
společenských a kulturních
akcí, například koncertů. To
ostatně potvrdil i architekt
Daniel Jeništa, který zmínil,
že na dobré akustice se podílí hlavně panelový dřevěný
obklad stěn a také srolovatelné baldachýny (rolety) v části stropu nad kazatelnou.

pro umývání nohou – jedna
je určena mužům, druhá ženám a třetí párům. Základní
věrouka církve totiž říká, že
„Kristus ustanovil umývání
nohou jako symbol nového
očištění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské
pokoře a sjednotit svá srdce
v lásce.“ Prakticky se architekti s tímto obřadem vyrovnali zřízením jakýchsi „nápustí“ pro napouštění vody
do lavorů, které jsou uschovány v lavicích podél jedné
ze stěn jednotlivých „kaplí“.
Zhruba polovina modlitebny je podsklepená, v pod-

Sál modlitebny se při slavnostním otevření zcela zaplnil. V první řadě zleva starosta Miroslav Hölzel
s manželkou Evou a Barbora a Radim Passerovi

dnes nestál. Přeji si, aby tento
objekt pomohl lidem na cestě
do Božího království a k věčnému životu,“ uvedl Passer
a svými slovy nezapřel hluboce věřícího člověka.
Když zněl prostorem
modlitebny hlas basisty Davida Maláta, doprovázený

Příjemně bude v prostoru
modlitebny návštěvníkům
také díky vzduchotechnice,
klimatizaci a podlahovému
vytápění. Zaujala netradičně
řešená křtitelnice, křest se totiž u adventistů koná ponořením do vody. Modlitebna disponuje také třemi „kaplemi“

zemí se nacházejí technické
místnosti. Naopak patro slouží k setkávání, je zde spolková místnost s kuchyňkou.
Druhá budova působí, co
se architektonického vyzření
týče, oproti modlitebně, trochu jako „chudá Popelka“.
Podle architektů to byl záměr.

Navíc bylo třeba brát v potaz,
že přímo sousedí s budovou
nemocnice. Vzhledem k požárním nařízením byla stěna,
sousedící se zdravotnickým
zařízením, zateplena skelnou
vatou. Zajímavá je i fasáda,
která je broušená a působí
tak přírodním dojmem. Šikmá ostění byla vzhledem
k různým rozměrům pro
zhotovitelskou ﬁrmu vcelku
„oříškem“.
Když hosté slavnostního
otevření budovu modlitebny opouštěli, mohli si okolí
prohlédnout pouze za svitu
pouličních lamp. Návrh parku je dílem zahradního architekta Ferdinanda Leffnera
a už nyní, i když se plocha
ještě nezazelenala, je jasné,
že bude s novostavbami
dobře korespondovat. „Snahou bylo zachovat co nejvíce travnatých ploch pro hru
a rozmístit jednotlivé herní
prvky po ploše tak, aby hrající
si děti nerušily okolní bytovou
zástavbu,“ uvedl architekt
Daniel Jeništa.
Večer 23. ledna svítila
nová modlitebna v Tyršově ulici do tmy, a přestože
na první pohled možná působila jako moderní atypické
zjevení uprostřed tradiční zástavby, dejme jí šanci. Možná
na ni potomci našich potomků budou několik desítek let
nahlížet stejně jako my dnes
vnímáme budovu nové sedlčanské radnice.
Jana Špačková

 Prodám vykrmené prase. Tel.:
604 117 568.
22/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
23/20

Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
24/20

Hledám podnájemníka – Sedlčany.
Tel.: 702 523 145.
25/20

Koupím dům nebo hospodářské stavení i ve špatném stavu. Tel.: 728 529 372. 26/20

Hledám kamarádku na procházky a návštěvy – Sedlčany. Tel.: 605 733 662.
27/20

Hledám muže na dovolenou, pro všed-

ní i sváteční dny. Pohodová žena 59 let s rodinným domkem. Tel.: 774 048 822.
28/20

Prodám selata. Tel.: 608 408 009. 29/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

Stavební firma FENIX STAV s. r. o. hledá

zedníky, tesaře, pokrývače
a šikovné stavební dělníky
na stálou práci na ŽL nebo na HPP

Tel.: 318 820 256, 603 542 651
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová

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

ﬁnanční poradce Modré pyramidy

Rock band FSG (Sedlčany),
hrající vlastní progresivnější
muziku, hledá velmi dobrého

tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

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

zpěváka/zpěvačku

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

(repertoár nacvičen,
zkušebna Sedlčany)

velkoobchod - maloobchod

Tel.: 736 500 727 (SMS)
606 524 416

1prm za 700 Kč, doprava zdarma.

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA

Tel.: 777 073 526

 kompletní sortiment KORADO

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO

Firma AGRO Měšetice, s. r. o.
přijme pracovníky do zemědělské prvovýroby
Požadujeme

1. DÍLENSKÝ PRACOVNÍK
• praxe v opravách a údržbě zemědělské techniky vítána
• manuální zručnost, schopnost samostatné práce
• svářečský průkaz výhodou

2. PRACOVNÍK V ROSTLINNÉ VÝROBĚ
• řidičský průkaz skupiny B a T (C a E výhodou)
• kladný vztah ke zvířatům – nepravidelná výpomoc v živočišné výrobě

Nabízíme
• stravenky, služební neomezený telefonní tarif
• dobré platové podmínky
• slevy na produkty a služby firmy
• příspěvek na penzijní spoření
• příspěvek na dopravu

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

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

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

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

TJ Krásná Hora pořádá

18. SPORTOVNÍ PLES
sobota 8. února od 20:00
hudba: MIDI Tábor
moderátor Roman Anděl – Kiss Jižní Čechy, po půlnoci afterpárty s Romanem Andělem

Náplň práce
zařazení na pracovní pozici dle schopností a dohody s uchazečem
1. opravy a údržba zemědělské techniky v servisní dílně v Kvasejovicích,
výjezdy na opravy v rámci podniku
2. traktorista, nepravidelná práce v živočišné výrobě včetně dojení skotu

E-mail: agro@mesetice.cz, tel.: 603 265 133, 605 877 845

FITNESS CENTRUM PEVAN GYM
www.pevangym.cz

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
1. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020
2. turnus 17. 8. – 21. 8. 2020
Přijímáme přihlášky už nyní

E-mail: pevangym@seznam.cz
Informace: 607 993 638

Domov seniorů Vojkov
hledá

ZDRAVOTNÍ SESTRU
na zkrácený úvazek od Po–Pá, pracovní doba 7-13 hodin

Nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788

Předprodej vstupenek – tel.: 725 001 379

Firma ATLANTIK PRODUKT
Třešňák s.r.o.
hledá do provozovny v Sedlčanech,
Kňovická ulice 1249 pracovníka na pozici

ASISTENTKA/ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICE
Náplň práce:
- vedení pokladny - administrativní podpora - inventarizace
Požadavky:
• vzdělání: SŠ s maturitou, ekonomický směr výhodou
• dobrá znalost kancelářského softwaru (Word, Excel)
• ochota učit se, čistý trestní rejstřík, samostatnost,
komunikační schopnosti, zodpovědnost, znalost mzdové
a personální agendy (není podmínkou)
Nabízíme:
Motivující platové ohodnocení, práce na HPP, příspěvek
na stravování, zázemí prosperující společnosti. Nástup ihned.
Prosíme o zasílání životopisů na níže uvedený e-mail.
Kontakt: Bc. Petra Písaříková
e-mail: mzdy@atlantikprodukt.cz
tel.: 736 537 953
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Sedlčany z rozpočtu podpoří čistírny odpadních
vod. Cílem je zvýšit kvalitu životního prostředí
SEDLČANY Rozpočet města

pamatuje letos s 300 000 korun určenými na domovní
čistírny odpadních vod
v místech, kde není možné
napojení na kanalizační síť.
Mají sloužit buď u nových
objektů, nebo nahradit již
stávající septiky a bezodtokové jímky. „Zejména osadám tak dáváme možnost,
aby řešily problém odpadní
vody v rámci svých nemovitostí. Protože je to dar
ze strany města, je třeba,
aby celý mechanismus poskytování darů měl řádná
pravidla a vše bylo právně
ošetřeno,“ uvedl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel
(ODS) k novince, která má
přispět ke zvýšení kvality
životního prostředí.

také dokument o tom, co
stavba vodního díla musí
obsahovat a jaké podklady
a doklady vyžaduje odbor
životního prostředí Městského úřadu Sedlčany.
Žadatelé nutně musí
splnit důležitou podmínku,
a to že v průběhu rozhodovacího procesu do doby
poskytnutí podpory a nejméně dva kalendářní roky

lhůtu, po kterou musí být
nemovitost úspěšným žadatelem užívána,“ doplnil
Hlaváček s tím, že podpora 20 000 korun je tedy
vyplácena „zálohově“
a po konečném vyhodnocení projektu, pokud budou shledány nedostatky,
může dojít i k vrácení dotace. Každoročně ale bude
radnice prostřednictvím

bude došlé žádosti posuzovat průběžně. Čistírny
by měly být podle pravidel uvedeny do provozu
do konce roku 2020.
Pořadí převzetí žádostí
bylo největším úskalím,
k němuž měli někteří zastupitelé připomínky. „Zavádíme dotační program, který
zřejmě nebude fungovat jeden rok, ale bude to vícele-

Kdo by měl
zbystřit?
Zbystřit by měli zejména obyvatelé lokalit
Na Skalách, Na Červeném
Hrádku, Pod Hvězdárnou,
U Roudného, Ořechová
nebo v místních částech
Doubravice, dále v Hradištku, Kliměticích, Libíni, Mleči, Na Chalupách,
Oříkovu, Oříkovci, Podlipí, Roudném, Sestrouni,
v osadách Solopysky, Štileček, Třebnice, Ústupenice, Vítěž, Zberaz, případně
v dalších lokalitách v oddělené městské zástavbě.
Lhůta pro podání žádosti
o poskytnutí podpory je
stanovena na období od 1.
února do 15. hodiny 30.
června.
Zastupitelé se na prosincovém jednání zabývali
dost podrobně pravidly
pro předkládání žádostí a poskytování podpory, která je stanovena
na 20 000 na jednu nemovitost sloužící k trvalému pobytu. Seznámili se
s přehledem již zmíněných
lokalit, které nejsou napojeny na centrální čistírnu
odpadních vod. Zpracovánu má radnice také smlouvu se zájemcem o ﬁnanční
podporu a žádost o následné proplacení prostředků.
Důležitým podkladem je

Připojení na centrální čistírnu odpadních vod v Sedčanech (viz foto) je u některých lokalit a osad zcela
nereálné. Řešením je budování domovních čistíren, na nemovitost mohou nově dostat úspěšní žadatelé z rozpočtu města příspěvek 20 000.

předtím neměli a nemají
vůči městu Sedlčany žádný nedoplatek. „Jednotlivé
smlouvy bude schvalovat
rada města,“ informoval
starosta.

odboru životního prostředí vyžadovat od příjemce
stručnou zprávu a bude
mít tak průběžný přehled
o tom, zda čistírna funguje, jak má.

Burcující
průzkum

Připomínky
k orazítkování
žádosti

„Dělali jsme průzkum
terénu o možnosti čištění
odpadních vod v našich
lokalitách. Došli jsme k obrovskému číslu, že existuje
bez čistíren 396 nemovitostí určených k trvalému
pobytu v osadách a přes
sto jich je v městské zástavbě Sedlčan. Kdybychom
podpořili dvaceti tisíci každý domek, tak by částka
dosáhla deseti milionů korun,“ uvedl tajemník města Vojtěch Hlaváček s tím,
že tak vysoké výdaje by
nebylo možné z rozpočtu
ﬁnancovat. „V roce 2020
jde o počáteční gesto, abychom dokázali životnímu
prostředí odlehčit,“ připustil tajemník. „V pravidlech i připravené smlouvě dáváme desetiletou

„Rozhodující pro žádost
je čas přijmutí dokumentu.
Pokud nebude splňovat některé požadavky, bude žadatel vyzván k tomu, aby je
doplnil,“ sdělil tajemník, že
v tom případě bude bráno
v úvahu doručení úplné
žádosti. „Podpořeny budou
podle zákona také ty objekty, které slouží trvale k rekreaci,“ doplnil tajemník.
Zdůraznil, že jde o pilotní
projekt, ale není amatérsky zpracován, protože
byl konzultován s právníky a všechny dokumenty
jsou v souladu s platnými
zákony.
I když je nejpozdější
termín pro podání žádostí
30. červen, tajemník Hlaváček potvrdil, že rada města

tá záležitost. Lze očekávat
převis žádostí. Je třeba, aby
program byl transparentní,
jasně stanovit, jakým způsobem budou přijímány žádosti,“ zajímal se například
o fungování pořadníku žádostí zastupitel Pavel Švagr
(ČSSD). Obdobné otázky
k podání žádostí měl také
zastupitel Rostislav Hefka
(ČSSD), s tím že podle jeho
názoru budou znevýhodněni zájemci, kteří neodešlou žádost elektronicky,
ale běžnou poštou nebo ji
doručí osobně na podatelnu v úředních dnech a hodinách.

Zájem zatím
nikdo neodhadne
Starosta Hölzel nevyloučil, že i během roku
může dojít díky rozpočtovým opatřením k navýšení
částky 300 000 korun nebo
naopak k jejímu snížení.
„Hned v březnu se můžeme v zastupitelstvu bavit
o změně. Pokud bude vyšší
zájem, musí k tomu být samozřejmě i zdroje,“ sdělil.

I když pořízení domovních čistíren vyjde
na několikanásobně vyšší
částku, zastupitel a bývalý
starosta Sedlčan Jiří Burian novinku kvitoval: „Jde
o veliký počin, jak pomoci
občanům v našich osadách.
V minulosti jsme se zabývali průzkumem a řešením,
jak pomoci v odkanalizování našich osad typu Doubravice, Libíň, Zberaz..., kdy
připojení na centrální
čistírnu odpadních vod je
zcela nereálné. Budovat
v osadách menší centrální
čistírny je investičně, ale
především provozně velmi
náročné.“ Jak veliký bude
o příspěvek zájem, prověří podle jeho vyjádření
letošní rok. „Není to běh
na dva roky, ale minimálně
na deset nebo patnáct let,“
dodal s tím, že velmi dobře lze při posuzování jednotlivých žádostí a jejich
správnosti použít po všech
stránkách – pokud jde
o dotační tituly – metodika
ministerstva zemědělství.
Jedním dechem upozornil,
že pochybnosti některých
zastupitelů o pořadí doručení nesdílí: „Podstatné
je to, že doručená žádost
podle metodiky odpovídá
nebo neodpovídá tomu,
aby bylo žadateli přiznáno
20 000 korun. Člověk nebo
rodina si musí na základě
dalších kroků nechat udělat
projektovou dokumentaci,
musí dostat stavební povolení od vodohospodářského
orgánu, musí stavbu uskutečnit a když vše potřebné
doloží, budou peníze vyplaceny. A je to podle mě naprosto v pořádku.“
Všechny potřebné dokumenty, pravidla i výzvu
občanům, radnice zveřejňuje obvyklým způsobem
– najdou ji nejen na webových stránkách Městského
úřadu Sedlčany, ale i vyvěšenou na úřední desce
(u OD Rozvoj). Zájemcům
umožní nahlédnutí do dokumentů a zodpoví jejich
nejrůznější dotazy také
pracovnice podatelny.
Marie Břeňová
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Kam s dětmi o jarních
prázdninách? Do Petrklíče ne
SEDLČANY „Je to skutečně
žalostná situace, zavřít veřejnosti dveře ve chvíli, kdy
je návštěvnost potěšující
a náš region navíc čekají
týdenní jarní prázdniny.
Rodiče zvyklí navštěvovat
Petrklíč se svými dětmi pravidelně si přicházjí koupit
permanentku na další měsíc a dostane se jim odpovědi: Bohužel, v únoru jsme
zavření – ano, i o prázdninách,“ líčí nastalou situaci
rodinného centra jeho místopředsedkyně Veronika
Ferencovičová.
Důvodem není ani rekonstrukce budovy ani
zvůle vedení či členů
spolku Centrum Petrklíč.
Jde o ekonomickou stranu mince. „Petrklíč působí
v Sedlčanech již dvacátým
rokem. Druhou dekádu své
existence se i díky reciproční spolupráci s městem Sedlčany jeho činnost rozrostla
natolik, až mnohým jeho
návštěvníkům uniká fakt,
že se stále jedná o činnost
členů zapsaného spolku.
Jednoduše řečeno o neziskovku,“ míní předsedkyně
Lucie Kakosová.
Cílem spolku podle ní,
již z podstaty neziskové organizace, není ekonomický
zisk, nýbrž poskytování
služeb občanům tam, kde
není dostatečná podpora
státu. Spolková činnost Petrklíče je zaměřena zejména na podporu rodin s dětmi mladšími 15 let. „Díky
bezúplatnému užívání prostor zavřených městských
jeslí v Sokolovské ulici poskytujeme rodinám služby
odlehčující jejich péči o děti
za symbolické ceny,“ vysvětluje.
Veronika Ferencovičová
uvádí příklad: „Od úterý
do čtvrtka si k nám mohou
přijít rodiče s dětmi pohrát.
Vstupné je 30 korun na celé
dopoledne. Každou středu
společně s dětmi tvoříme
jednoduché výrobky, které
si pak odnesou domů nebo
nám je ponechají ke zkrášlení Petrklíče. Za tvořivou dílnu nic navíc neplatí. Dílna
je v rámci třicetikorunové-

ho vstupu. Ti, kteří chodí
často, kupují permanentku
na celý měsíc za sto korun.
Myslím, že za takové částky
je prostor skutečně dostupný
všem sociálním vrstvám bez
rozdílu, a v tom vidím naše
poslání.“
Odpoledne v Petrklíči
patří zájmovým kroužkům
pro děti až po dospělé.
„Ekonomickou činností naší
organizace pokrýváme provozní náklady centra. Tedy
telekomunikační služby,
účetnictví, pojištění, úklidové a hygienické prostředky,
kancelářský materiál a další,“ bere si slovo zpět Lucie
Kakosová. Mzdové náklady provozních pracovnic
centra, bez nichž by každodenní dostupnost centra
veřejnosti podle jeho vedení nebyla možná, dlouhodobě pokrývají z velké
části formou mzdových
příspěvků ve spolupráci
s ÚP Příbram.
„V současnosti však v podpoře ze strany úřadu práce
dochází k výpadku, a to

jakoukoliv zášť města vůči
centru ani nedostatečnou
podloženost naší žádosti.
Problém je zřejmě principiální. Město jednoduše dotace
na mzdy neposkytuje.“
Kde centrum uspělo,
je participativní rozpočet
města. „Vloni jsme se vzali
za obnovu zahrady a herních prvků, které už byly
doslova v dezolátním stavu.
Fakt, že na měsíc uzamkneme dveře dopolední volné
herny ještě neznamená, že
si nemohou rodiče se svými
dětmi přijít pohrát na krásné hřiště před jeho vstupem.
Je to veřejný prostor,“ informuje předsedkyně. „Moc
lidí neví o zadním vchodu
do zahrady,“ pokračuje.
„Z ulice Nejedlého projdou
návštěvníci vždy, i o víkendech, kdy přilehlá mateřská školka zamkne branku
hlavního vchodu.“
„Cítíme jako důležité
našim návštěvníkům sdělit, že ostatní aktivity nad
rámec volné herny budou
více méně pokračovat tak,

Tvořivé středy volné herny získaly v Petrklíči oblibu. Malí návštěvníci se zde společně se svým doprovodem a petrklíčovými tetami
věnují výtvarné tvorbě přiměřené jejich věku. Na podzim zpracovávali přírodniny, před Vánoci pomohli centru vytvořit přáníčka
a v lednu se zabývali zimní tematikou. V měsíci únoru se jim však
dveře centra z důvodu výpadku ve ﬁnancování uzavřou.

minimálně pro měsíc únor,
snad ne déle,“ dostává se
předsedkyně k osvětlení
plánovaného uzavření centra. „Mzdové náklady provozních pracovnic nejsme schopni pokrýt z vlastních zdrojů,
žádali jsme proto radu města
o mimořádný jednorázový
příspěvek ve výši 7 300 korun, bohužel neúspěšně,“
otevřeně říká Lucie Kakosová: „Nevidím v tom osobně

jak jsou zvyklí. Harmonogram kroužků a vzdělávací projekt Třetí klíč k práci
ﬁnancovaný z prostředků
Evropských sociálních fondů se pro měsíc únor příliš
nezmění. A na naše malé
návštěvníky i jejich rodiče
se moc těšíme snad opět
v březnu,“ uzavírají své
sdělení obě vedoucí členky spolku jedním dechem.
-red-
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Chcete ﬁrmu, která
dodává pozdě, a ještě
za dvakrát tolik?
Představte si, že vám vytekla chladnička a že už je
zkrátka na odpis. Jo, jste
smířeni, že to bude něco
stát. Objednáte si novou
za X korun a domluvíte
se na termínu dodání. Čekáte… čekáte… čekáte dva
roky, a pak se dozvíte, že
to bude stát dvakrát tolik!
Nebo si objednáte ﬁrmu, která by vám vymalovala byt. Koupíte polotovary, protože vařit nebude
kde, děti pošlete k babičce, aby nespadly do barev,
odstrčíte nábytek od zdí,
zakryjete ho fólií, a čekáte.
Čekáte – a nic. Za dva roky
se ﬁrma ohlásí a bude
chtít dvakrát tolik.
Co si pomyslíte o takové ﬁrmě? Možná něco takového jako já, když jsem
slyšela z rádia zprávu
o tom, že informační systém pro ministerstvo práce a sociálních věcí bude
stát o nějakou tu miliardu
víc – nejméně dvakrát tolik, a že měl být dodán už
v roce 2017. Jenže teď je
rok 2020.
Utěšovala jsem se, že
jsem se snad přeslechla,
a tak jsem si to šla ověřit.
Zpráva ČTK z 22. ledna mi
to potvrdila: „Nový jednotný informační systém
resortu práce a sociálních
věcí, který se má spustit
příští rok a původně měl
fungovat od roku 2017,
bude proti plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát
bezmála 2,5 miliardy…“
Měli byste zájem o podobné „ﬁrmy“?
Co by řekl váš šéf, kdybyste mu sdělili, že přijdete do práce později, a dopřejete si zatím dva roky
prázdnin. A ještě budete
chtít dvojnásobný plat.
Nejspíš by vám zavolal
záchranku, anebo by se
osobně angažoval a do-

provodil vás do Bohnic
nebo do Dobřan.
Některé věci se prostě nedělají. Nedělají se mezi slušnými a normálními lidmi.
Na tohle peníze jsou.
Na sociální služby na pat ř i č n é ú rov n i n ej s o u .
A na důchody pro mou
generaci taky ne.
Za normálních okolností už bych byla v důchodu
a mohla si užívat vnoučat.
Taky už byste mohli být
v důchodu? Ano? Máme
smůlu! Ze společného
měšce je třeba hradit
schodky. Miliarda sem,
miliarda tam. A tunelů je
hodně…
Takhle to má vypadat,
když někdo řídí stát jako
ﬁrmu? Ne, jen někdy se
demonstrativně někdo
vyhodí, když už se něco
provalí.
Nevím, třeba se po odevzdání článku dozvím
uspokojivé vysvětlení,
a už se k věci nebudu
moci vyjádřit, protože už
se článek bude tisknout.
Jsem i tak zvědavá, jak
nám to bude vysvětleno.
Poněkud mě totiž znepokojuje házení milióny
a miliardami. Když byste
zapomněli zaplatit poplatek v řádech desetikorun
či stokorun, máte na krku
exekutora. A jinde procházejí miliony a miliardy.
Taky byste si sjednali
ﬁrmu, která dodává pozdě
a pracuje za dvakrát tolik?
Ne? Jasně že ne, protože
máte zdravý rozum. Kéž
by byl používán všemi
i v době voleb.
PS: Zdá se vám dnešní článek nějaký krátký?
Proč ne? Já se totiž inspiruji: Jak nahoře, tak dole.
A že bych si řekla o dvojnásobný honorář? Asi ne,
tento týdeník nežije ani
z daní, ani z dotací.
Hanka Synková
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Novým přírůstkem muzea je malovaná skříň. Jde o dar
pravnučky „českého Edisona“ Křižíka
SEDLČANY Sbírky sedlčan-

ského muzea čítají kolem
čtyř tisíc předmětů. Vloni
jejich pestrou škálu obohatila malovaná skříň z roku
1783. Jde o dar pravnučky
českého vynálezce a technika Františka Křižíka
(1847–1941).
Přímá příbuzná „českého
Edisona“ (vynálezce obloukové lampy se samočinnou
regulací, světelné fontány
a řady dalších objevů pro
lidstvo) tak potěšila ředitele muzea Davida Hrocha,
ale i ostatní zaměstnance,
nevyjímaje kurátora sbírek
Pavla Žaka. Ten podotkl, že
se sedlčanské muzeum řadí
k jedněm z mála v republice,
která vlastní tento typ skříně. V rozhovoru nám přiblížil současné aktivity svoje,
svých kolegů a některé letošní plány.
S kterým městem byste
srovnal co do počtu sbírkových předmětů sedlčanské muzeum?
Počtem zaměstnanců
a provozem s menším
regionálním – například
v Milevsku. Předmětů
mají ale víc.
Je všechno dobře zaevidováno a jakým způsobem?
Celková evidence existuje formou kartotéky a přírůstkových knih. Lístečky
jsou vypsány buď ručně,
nebo zejména na psacím
stroji. Sbírky se dále dělí
na takzvané podsbírky. Část
historická obsahující na dva
tisíce předmětů je již také
podchycena elektronicky –
s digitálními zápisy a inventarizací jsme začínali v roce
2012. Stejným způsobem
zpracovávám i část archeologickou. Předpokládáme,
že bude dokončena v roce
2022, jsem s prací přibližně
v jedné čtvrtině. Snažím se
evidenci zpracovat tak, aby
se v ní každý vyznal. Samozřejmě ne každý má k informacím přístup. Ale z mého
pohledu to usnadní práci
i mým nástupcům – tedy té
příští generaci. Klasická původní kartotéka samozřejmě
vedle toho zůstává. Dokonce

to dál funguje tak, že pokud
v přírůstkové knize uděláme
změnu, tak původní zápis je
opravený přeškrtnutím, ale
musí být dál čitelný.
Mají možnost do kartotéky nahlédnout studenti,
badatelé?
Ne přímo, ale zprostředkovaně. Kartotéka obsahuje
i osobní údaje konkrétních
dárců, které by veřejnost vidět neměla.
Setkal jste se při inventarizaci s tím, že některé
předměty chyběly nebo
o nich bylo vedeno minimum informací?
V kartotéce byly poznámky o vyřazení některých předmětů – například

výstavy – jsou malé, skladné a vhodně vyplní volný
prostor ve vitríně.
Zůstává nejcennějším
předmětem Krčínův kancionál?
Krčínův kancionál má
opravdu toto prvenství, je to
nádherná památka s vazbou
k osobnosti Jakuba Krčína.
Obsahuje jeho jedinou dochovanou dobovou podobiznu. Kopie (faksimile) knihy
je běžně vystavená v expozici, originál vidí návštěvníci jen při výjimečných
příležitostech za zachování
nejpřísnějších bezpečnostních pravidel. Kancionál, který odnepaměti patří městu,
má váhu 14,5 kilogramů, byl

spolek sedlčanských včelařů, uplyne 75 let od konce druhé světové války,
před třiceti lety Sedlčany
navštívil tehdejší prezident Václav Havel… Chystá
muzeum k těmto nebo i jiným událostem samostatnou výstavu?
Výstavy na letošní rok
máme naplánované tak,
že se chceme od 5. března
do 19. dubna věnovat stavovskému povstání jakožto první fázi třicetileté vály. Přímo
k tomu vybízí letopočet bitvy
na Bílé hoře roku 1620. Konec 2. světové války připomeneme od 23. dubna do 14.
června zejména prostřednictvím fotograﬁí Alexandra

Vloni muzejní sbírky obohatila malovaná skříň z roku 1783. Pavel Žak (na snímku) uvedl, že jde o dar
pravnučky českého vynálezce a technika Františka Křižíka.

z důvodu, že o ně požádali
původní majitelé v rámci
restituce – konkrétně se jich
několik vracelo po roce 1989
rodině Mladotových na zámek Červený Hrádek.
Dobrý pocit mám z toho,
že se mi podařilo zkompletovat informace o numizmatickém souboru. Dosud byly
většinou strohé. Nalezl jsem
vhodnou literaturu a pomohl mi i internetový portál.
O jak staré mince jde
a uvidí je návštěvníci?
Nejstarší pocházejí z 13.
století, ale zastoupení mají
i haléře, které si většina
z nás dobře pamatuje. Mince vystavujeme jako doplňkový předmět té které

v roce 2008 až 2009 zrestaurovaný, v kartotékové i elektronické evidenci je uvedeno
jeho inventární číslo, místo
uložení… Pokud si dobře
vzpomínám, originál byl
vystaven naposledy v roce
2014 při výročí města… V popisu je ještě zaznamenáno,
že pořízení tohoto zpěvníku
bylo nákladnou záležitostí,
kromě vazby a práce kreslířů
byl drahý i papír. Největším
mecenášem byl Jakub Krčín,
jehož barevný celostránkový
erb je společně s erbem Viléma z Rožmberka vykreslen
v úvodu…
Na rok 2020 připadá
v Sedlčanech řada výročí
– před 140 lety byl založen

Paula – fotil příjezd osvobozeneckých vojsk do Čimelic.
Snímky jsou nádherné, mají
vysokou vypovídající hodnotu a jsou krásně popsané…
Samozřejmě expozici doplníme i předměty, fotograﬁemi
nebo jinými dokumenty
z regionu Sedlčanska. Divácky atraktivní jistě bude retro
výstava Generace X: Jak žily
Husákovy děti – připravujeme ji ve spolupráci s místním gymnáziem. Vychází
z loňského výročí 17. listopadu 1989, kdy studenti a profesoři shromáždili spoustu
retro předmětů. Pokusíme
se ji uspořádat tak, aby měl
návštěvník pocit, že se ocitl v bytě zařízeném nábyt-

kem a předměty z té doby.
Jak dlouho pracujete
v sedlčanském muzeu?
Od 1. července 2014.
Práce mě baví a vzhledem
k tomu, že jsme malé muzeum, je velmi pestrá. Všichni
stálí zaměstnanci se střídají
na pokladně, provádíme
návštěvníky, připravujeme
výstavy i další programy
– koncerty, přednášky, muzejní noc, já se věnuji také
graﬁce, podílíme se na masopustu…
Měl jste během té doby
možnost se setkat s různými osobnostmi. Za setkání s kterým člověkem
jste svému povolání nejvíc
vděčný?
Z vlasteneckého hlediska nemohu nezmínit sedlčanského historika profesora Jiřího Páva (85). Je pro
mě v tomto oboru naprostá
legenda a bezedná studnice
vědomostí. Zní to otřepaně,
vím to, ale přesně tak to
cítím. Vídáme se, příjemné
bylo i vánoční posezení,
při němž se mimo pracovní
dobu setkáváme. Vybavuje
se mi také vernisáž fotografa Jana Saudka – na vernisáž přijel osobně se svojí životní partnerkou. Muzeum
praskalo ve švech. Lidé se
tísnili i u vstupu a snažili se
něco zachytit z jeho zajímavého vyprávění.
Jaký silný moment
nebo dobrodružství jste
v prostorách muzea zažil?
Hodně mě emotivně zasáhlo, když jsem před několika lety poprvé držel v ruce
ručně psaný deník Roberta
Norwella – kapitána amerického bombardéru sestřeleného v dubnu 1945 nad
Sedlčanskem. On se zachránil, ale do konce života pochyboval, zda jeho rozkaz
posádce, aby opustila stroj,
byl správný. Jeho přáním
bylo, aby se deník a některé další předměty dostaly
do místního muzea, o což se
postaral jeho rodinný přítel
při návštěvě Sedlčan. Cítil
jsem, že držím kus historie,
kdo v něm listoval přede
mnou a jak je to důležitý dokument.
-mb-

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

9

Malá voda ve Velké
Dokončení ze strany 1

pak začne zajímat o podrobnosti.
Kdo jiný by k tomu mohl
říci více než Jana Krajská,
která pochází z plaveckého rodu Daňhelků z Velké.
Ostatně, napsala o tom práci
pro Akademii třetího věku.
Co je to za cestu?
„To je potahová stezka.
Lidé jí říkali královka, šífárna nebo dlážděnka, protože byla dlážděna velkými
plochými kameny a v podstatě kopírovala břeh řeky. Podle toho, jak to dané podmínky dovolily, byla vedena buď
po pravém, nebo po levém
břehu. Šífy, které přivážely
sůl a ostatní zboží do Prahy,
bylo nutné koňským potahem odvléci proti proudu
zpět do Českých Budějovic,
proto se zároveň s úpravami
plavební cesty v 16. století
budovaly také potahové stezky. Poslední přestavba byla
ve století devatenáctém,“ vysvětluje paní Jana.
Koukám, že to bylo dobře odvedené dílo; stezka

odolala i povodním. To dalo
asi dost práce ji vybudovat?
„Ano, stavění a udržování
potahových cest bylo v hluboce zaříznutém vltavském
údolí obtížné. Vadila především četná skaliska, padající
kolmo do řeky. Pod nimi se
proto v nejstarších dobách
stavěly dřevěné ochozy, zvané sruby nebo lavice, po kterých koně překážku obcházeli. Tyto dřevěné stavby
poškodily povodně nebo jarní dřenice, ale naše dlážděnka, jak vidno, drží dosud,“
ukazuje Jana Krajská.
„A tady jsem se narodila,“ směje se, když ukazuje
na zbytky tarasu a na pár
schůdků. Její rodný dům musel být zbořen v souvislosti
se stavbou přehrady Slapy.
To člověku musí být přece
líto? „To ano, ale na druhou
stranu jsem byla moc ráda,
že když přišla v roce 2002 povodeň, že už jsem bydlela dál
od vody,“ dodává bez zbytečného sentimentu. Obrázky
z povodně v roce 1954 má
totiž stále před očima. Voda

31. 1. – 7. 3. 2020

se jim tehdy valila přes dvorek a kolem plavala spousta
dřeva.
V tělese dlážděnky, přímo proti pomníku padlým
v 1. světové válce, je při
nízkém stavu vody vidět

Vltavou. A ten prázdný prostor mezi nimi? „Tomu se
říká necky. Potok Vápenice
dostal prostor, aby po velkých deštích měl kudy vletět
do Vltavy a nepoškodil dlážděnku.“
Kdy dlážděnka přestala
sloužit? „V padesátých letech
v důsledku budování vodního díla Slapy, kdy u nás
muselo být zbořeno čtrnáct
domů včetně našeho. Tehdy
byla také zatopena dlážděnka do Kamýka nad Vltavou
i k Vestci, a Velká byla odříznuta od světa,“ vzpomíná
Jana Krajská.
Vykračovat si po dobře
zachovalé starobylé cestě
podél břehu nebo dokonce
uprostřed vody jako po ostrově, to je zajímavý pocit.
Je to však dost nebezpečné.
Když elektrárna v Kamýku
nad Vltavou pustí turbíny,
v mžiku se přivalí velká
a chladná voda, která leckomu může vzít život. Pokora
před vodním živlem a opatrnost je namístě.
Hanka Synková

rem z Mělníka proti proudu
řeky. Jsou to ty bílé patníky
s reliéfními čísly,“ upozorňuje Jana Krajská.
Pak ukáže na dva pařezy
ve svahu nad poloprázdnou
řekou: „Ten jeden je z vrby,

Jana Krajská ukazuje do míst, kde před výstavbou přehrady Slapy
stával její rodný domek.

kámen vsazený do vnitřního břehu navigace. „Je to
113. kilometr první říční vltavské kilometráže, měřené
od soutoku Vltavy s Malší.
Druhá Vltavská kilometráž
byla vyznačena při stavbě
Slapské přehrady, a to smě-

ten druhý z topolu. Byly pod
vodou šestašedesát let a ještě
nás neopustily.“
Krásně vyskládané kameny můžeme obdivovat
při pohledu po toku řeky
směrem k Vestci i při pohledu zpět ke Kamýku nad
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Radim Passer bude přednášet a vydá novou knihu
SEDLČANY Od 31. ledna do 7.

března, každý den, kromě
pondělí a úterý, čeká Radima Passera série přednášek
s názvem Ježíš, tvá naděje.
Sám Passer si tak hned v počátku fungování nové adventistické budovy v Tyršově
ulici vyzkouší nový řečnický pult a akustiku modlitebny. Hovořit bude vždy od 18
hodin na nejrůznější témata
– bible, Boží soud, proroctví, Vatikán, desatero nebo
náboženství. V neděli 9.
února poodhalí přednášející svůj životní příběh a také
pokřtí novou knihu – čtvrtý
díl své autobiograﬁe. Nejen
o nové knize jsem si s Radimem Passerem povídala.
Mohl byste nám svou
novou knihu představit?
Jedná se o pokračování
příběhu, kterým je celá tetralogie ukončena. Knižní
příběh končí dovršením padesáti let mého života.
O čem tedy knižní série
pojednává?
Všechny čtyři díly pojednávají o tom, jak láskyplný
Bůh změnil můj život. Tato
změna se dotýká všech
oblastí mého života včetně
pracovní i osobní části. Autentičnost celého příběhu
je dána bezprecedentní otevřeností, aby kniha mohla
napomoci i dalším lidem
v hledání smyslu života.
O jakém období vašeho života si čtenáři v nové
knize přečtou?
Jedná se o roky 2010 až
2013.
Předpokládám, že
v titulku knižní série
„3 a ½ roku“ se skrývá
symbolika…

V prvním dílu mé autobiograﬁe se jednalo o období 3 a ½ roku od narození
mého prvního syna Maxíčka až k okamžiku, kdy jsme
Pánu Bohu odevzdali našeho druhého syna Radimka
a přijali tak odpovědnost
za jeho výchovu v rámci
křesťanských morálních zásad. V dalších dílech jsem se
již přidržel vždy popisu stej-

nit svou víru v Pána Ježíše
Krista. Zkrátka pro všechny,
kteří nejsou nenapravitelně
zatvrzelí ve svých postojích
vůči Pánu Bohu.
V knihách k čtenářům
poodhalujete svůj život,
práci i soukromí. Zvažujete občas, co ještě zveřejnit
v knize a co naopak patří
pouze k sdílení s rodinou?
Kde je pro vás ta hranice?

Radim Passer

ně dlouhých časových period, které ve čtvrtém díle završuje mé životní jubileum.
Možnou symboliku 3 a ½
roku může čtenář spatřovat
v několika biblických událostech, které se odehrávaly
ve stejně dlouhém časovém
období, ať se již jedná o čas
doslovný či v některých jiných případech o čas s prorockou symbolikou.
Pro koho jsou vlastně
vaše knihy určené?
Pro všechny upřímné
a hledající lidi. Také pro lidi,
kteří chtějí posílit a upev-

Všechny čtyři díly vznikaly na modlitbách. Prosil
jsem vždy Pána Boha, aby
mne vedl a inspiroval. Nechtěl jsem zatajovat svá
vlastní selhání, podobně
jako to je v případě celé
řady biblických postav. Život opravdového křesťana
je každodenním bojem proti zlu a také proti vlastnímu
sobectví. Občas se dostaví
pády, jindy zase vítězství.
Proto je obtížné popsat nějakou hranici.
Jaké byly dosavadní
ohlasy na vaše knihy? Do-

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn

Své nabídky zasílejte na e-mail: ordinace@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788

stáváte pozitivní reakce
od čtenářů? Inspiruje je
váš příběh?
Upřímní lidé, kteří si přečetli mé knihy, získali vlastně pocit, že mě důvěrně
znají. Pak se častokrát v dopisech a emailech sdíleli
i se svými vlastními příběhy, což pro mne bylo neskutečně milé i povzbudivé.
Pro mnohé to bylo právě
impulzem začít ve svém
životě hledat pevný vztah
s milujícím Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Moje
asistentky mají tlusté šanony takových dopisů.
Na vašich webových
stránkách jsem našla, že
vaše knihy nejsou vhodné pro čtenáře, trpícího
závistí, záští či samospravedlností. Takže předpokládám, že jste se setkal
i s nelichotivými ohlasy?
To bylo napsáno především v souvislosti s třetím
dílem, kde popisuji bolestivý rozpad mého prvního manželství. A platí to
i v kontextu se čtvrtým
dílem, kde se nachází i východisko pro můj osobní
život. Proto knihy jsou
vhodné pro všechny čtenáře mimo tu popsanou kategorii. Pokud někdo hledá
pouze senzace či negativa,
bulvár mu poslouží lépe.
V knize s podtitulem
„Pády a vzestupy“ jste
popisoval také spory s komunálními politiky Prahy
4, kteří blokovali dokončení BB Centra a znemožňovali výstavbu dalších budov. Popsal jste korupční
prostředí při prodeji pozemků a zmanipulovaná

výběrová řízení. Předpokládám, že o tom dotčení
politici nečetli v knize
rádi…
To není otázka na mne,
ale na ně. Když si někdo
myslí, že může za peníze
soukromého sektoru, ze
kterých je placen, zneužívat politické moci ke svému osobnímu prospěchu,
pak musí počítat i s tím, že
ne každý si to nechá líbit.
Napsat knihu je poměrně časově náročné. Vy jste
pracovně velmi vytížen.
Kdy píšete? Máte při psaní
nějaké rituály?
Časová náročnost je
obrovská. Jedna kapitola
knihy je v průměru určitě
více než jeden celý den
pracovního času. Proto to
nebylo snadné a trvalo to
poněkud déle, než jsem
i sám čekal. Přesto, pomůže-li i tento poslední díl
alespoň jednomu člověku
na cestě k věčnému životu,
pak ten čas a úsilí nebyly
marné. Nejčastěji jsem psal
v létě nebo mezi vánočními svátky. Nejsem člověk
rituálů, ale pokaždé, když
jsem začínal psát, tak jsem
se modlil, aby Duch svatý
vedl toto dílo k Boží slávě.
Na 9. února chystáte
autogramiádu nové knihy.
Jakou bude mít podobu?
Bude jako součást biblických přednášek v Sedlčanech v prostorách
krásné, nové modlitebny
Církve adventistů sedmého dne. Ten večer je
na programu můj životní
příběh, proto jsme to takto
spojili s autogramiádou.
Jana Špačková

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
přidružená výroba v Petrovicích nabízí výhodný nákup
 baterie auto i moto značky YUASA, FAAM, SZNAIDER
 motorové oleje pro benzínové i naftové motory - syntetické i minerální
 motorové oleje pro dvoudobé motory a motorové pily, křovinořezy, sekačky
 převodové a hydraulické oleje v obalech i stáčené do vlastních nádob
 plastická maziva na ložiska, čepy, pouzdra, řetězy
 brzdové kapaliny
kapaliny, směs do ostřikovačů, destilovanou vodu
 hadice hydraulické, vzduchové, palivové, horkovodní, olejové
 hadice na propan-butan, acetylen, kyslík, zahradní
 spirálové hadice na huštění pneumatik včetně měřáku
 hadice na mycí agregáty typu WAP, KÄRCHER a podobně
 rozvaděče na štípačky
štípačky, manometry, kulové ventily, mazací lisy
 rychlospojky
rychlospojky, šroubení, spony, těsnění Al, Cu
 koncovky hydraulických a vzduchových hadic

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz
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Josef Čekal dobývá první úspěchy
v cyklistickém reprezentačním dresu
CHLUM Josefu Čekalovi je
sedmnáct let, bydlí v Chlumu a studuje na víceletém
gymnáziu v Sedlčanech.
Už od útlého dětství se
věnuje cyklistice a v současné době je členem juniorských státních reprezentačních družstev silniční
i dráhové cyklistiky. Josef
je buď ve škole, na závodech, na soustředění nebo
na tréninku.
Pepíku, kdo tě přivedl
k cyklistice?
Táta, který se v mládí jako
závodník také zúčastnil několika reprezentačních akcí.
Líbilo se mi, jak o tom vyprávěl, a já jsem tak začal získávat o tomto sportu představy. Původně jsem, ale chtěl
hrát hokej. Ve svých pěti
letech začala moje sportovní
dráha na sedlčanském zimním stadionu. Tři roky jsem
hrál za přípravku a družstvo
žáků. Objevily se ale nějaké
zdravotní komplikace a hokeje jsem musel nechat.
S tátou jsem na kole jezdil
od malička. Začali jsme potom jezdit trochu víc a najednou jsem stál na startu svých
prvních závodů na horských
kolech. Soutěž se jmenuje
Kolo pro život a doporučuju
ji každému, kdo na MTB kole
jenom trochu jezdí. Je tam
úžasná atmosféra a skvělá
organizace.
Kdy ses začal věnovat
cyklistice na organizované úrovni?
Začínal jsem v kategorii mladších žáků, když mi
bylo asi jedenáct let. Bylo to
v oddíle Kooperativa Jablonec nad Nisou. Táta tam má
kamarády, se kterými kdysi
závodil. V dresu Kooperativy jsem absolvoval první
závody Českého poháru
na silnici a na horských kolech. Na silnici se mi začalo
více dařit. Poprvé jsem jel
v Plzni a skončil na čtvrtém
nebo pátém místě. To mě
hodně povzbudilo a závody
na silnici se mi začaly líbit.
V Jablonci měla cyklistika spojení se sportovním
gymnáziem, mě se tam ale

nechtělo studovat, a proto
jsem z klubu odešel. Před
dvěma lety jsem začal trénovat v Příbrami. Od loňského
podzimu jsem členem TJ Favorit Brno. Mají velkou mlá-

den se jedou třeba čtyři závody, z nichž každý je trochu
jiný. Na konci se sčítají body.
Pokud se týká mezinárodních závodů, vyhrál jsem
jednorázový závod v Polsku.

Josef Čekal (první zleva) na mistrovství republiky na dráze
skončil druhý.

dežnickou základnu a také
tým mužů do třiadvaceti
let. Budu mít tak snad o budoucnost postaráno. Trénuje nás bývalá cyklistická
hvězda František Trkal.
Se svými výkony ses
probojoval do reprezentace České republiky. Jakých výsledků si nejvíc
vážíš?
V sezóně 2019 jsem obsadil šesté místo v Českém poháru, na Mistrovství České
republiky v silničním závodě
mi podium uteklo v hromadném spurtu o dva centimetry
a dojel jsem na čtvrtém místě. Na MČR v časovce družstev jsme obsadili druhé místo, na dráhovém MČR páté
místo ve stíhacím závodě
a v prosinci jsem se stal vicemistrem republiky v omniu
na dráze. Jedná se o součet
několika disciplín. Za jeden

Bývá tam obrovská konkurence, protože tam startují
Rusové, Ukrajinci a další
reprezentanti dřívějšího východního bloku. Je to pro
ně vlastně cesta na západ,
takže se chtějí ukázat. Teď
o víkendu jsem byl na dráze
v Holandsku s dráhovou reprezentací.
Jak jsou dlouhé závody juniorů na silnici
a kolik metrů má jeden
okruh na dráze?
Závod na silnici má přes
sto kilometrů. Při časovkách je vzdálenost kratší.
Jezdí se na časovkářských
speciálech. Dráha se teď
v zimě jezdí výhradně
v Praze, protože je tam jediná krytá dráha v republice. Dráha je atypická tím,
že měří jenom sto padesát
metrů a zatáčky mají obrovské klopení. Všechny

světové dráhy mají dvě
stě padesát metrů i více, ta
motolská je takový unikát.
Nakolik je cyklistika
náročný sport, pokud se
týká ﬁnancí?
Abych byl konkurenceschopný ve světě, potřebuju mít stejné, nebo alespoň
podobné podmínky jako
mají Holanďané, Belgičané,
Francouzi, Italové a reprezentanti dalších předních
cyklistických států. Silniční
kolo, které teď mám, stálo
jako nová Škodovka, a potřebuju dvě. Na dráhu potřebuju také dvě kola. Jedno na rychlostní disciplíny
a druhé na vytrvalostní.
Včera jsem v Holandsku
spadl a mám zničený dráhový rám, celý den táta
telefonoval a sháněl nový.
Podařilo se mu ho sehnat.
Dostanu prý kvalitní stroj,
se kterým můžu zase závodit i s těmi nejlepšími.
Výkonnost na to mám. Je to
hrozný pocit bezmoci, když
se něco pokazí a nemůžete
to ovlivnit. O to více si potom ceníte úspěchu.
Nakolik je těžké skloubit špičkovou cyklistiku
a studium?
Je to těžké. Snažím
se rozvrhnout si čas tak,
abych ho využil na maximum. Někdy je to dost odříkání a všechno zvládám
i proto, že mám velkou
podporu v rodině. Rodiče i sestra za mnou stojí.
Táta je mi oporou hlavně,
pokud se týká materiálu,
servisu kola, mamka se
zase stará o domácí zázemí. Pořád pere prádlo.
Peče na závody buchty
(úsměv). Ve škole mám
poměrně velkou absenci.
Vycházejí mi tam nejenom
dost vstříc, ale také se
mě ptají, jak jsem dopadl
na závodech a jak mi to šlo.
Je trénink cyklistiky výhradně o šlapání
do pedálů, nebo i o další
přípravě?
Záleží na tom, jaké je
období tréninku. Přes zimu
chodím více do posilovny,

běhám a plavu. Posiluji
hlavně záda a břicho, aby
to přes rok na kole nebolelo. Jaro a léto je více zaměřené na ježdění na kole.
Zbyde ti vedle cyklistiky čas na nějakou zálibu?
Odreagovávám se muzikou. Jediný volný den, který mám, je čtvrtek, takže si
chodím už devět let zahrát
do sedlčanské základní
umělecké školy s panem
učitelem Drozdem.
Kamarádíš se s ostatními cyklisty, nebo jste
výhradně soupeři?
Jak je Česká republika
malá, všichni cyklisté se
tady známe. Reprezentanti, kteří vyjíždějí ven, spolu
kamarádí, ačkoliv se vždy
najde někdo, kdo jiného
nemusí. Kamarády mám
hlavně ve svém týmu.
Jakou nejvyšší rychlost dokážeš na svém bicyklu vyvinout?
Ve spurtu jezdíme na rovině rychlostí až sedmdesát kilometrů za hodinu.
Z velkého rovného kopce
to letí i devadesátkou.
Až skončíš středoškolská studia, zvažuješ
pokračování na vysoké
škole?
V Brně, kde mají velké
zázemí pro cyklistiku, mi nabídli ubytování. Mohl bych
trénovat na kole a studovat.
Chtěl bych studovat chemii
nebo tělesnou výchovu. Ještě jsem to moc neřešil.
Cy k l i st i k a n e p a t ř í
k nejbezpečnějším sportům. Měl jsi už nějaké
zranění po pádu?
Pádů jsem měl už poměrně hodně. Nebezpečné
situace k našemu sportu
prostě patří. Nejtěžší pád
jsem měl vloni v létě v Prostějově na mistrovství republiky. Měl jsem otřes
mozku a byl jsem dost odřený. Musím to zaklepat,
ale zlomeného jsem nic
neměl. Teď o víkendu jsem
spadl v Holandsku a odřel
si loket, to se ale jako zranění ani nepočítá.
David Myslikovjan
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KONCERTY,
PLESY
 Osečany – hostinec
31. 1. Farní ples
hraje Klasik; 19:30
 Nedrahovice – U Kachny
31. 1. Hasičský ples SDH
Mezné
hraje Relax; 20:00
 Prosenická Lhota
31. 1. Hasičský ples
hraje VAT; 20:00
 Sedlčany – kult. dům
1. 2. Ragbyový ples
4. oﬁciální ples Rugby
Clubu Sedlčany; 19:30
8. 2. Ochotnický ples
hraje Axiom; 19:30
 Petrovice – Obecní dům
1. 2. Maškarní ochotnický ples
scénky, soutěž o nejlepší
masku, hraje Relax; 20:00
9. 2. Dětský karneval
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
8. 2. Sportovní ples TJ
Krásná Hora
hraje MIDI Tábor; 20:00
 Sestrouň – kult. dům
8. 2. Maškarní ples
hrají Podříci
 Vrchotice – Na Františku
8. 2. Hasičský bál
pořádá SDH Libenice
9. 2. Dětský karneval
pořádá SDH Vrchotice
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
8. 2. MDŽ měsíc před
beneﬁční koncert Štěpána
Kojana; 19:00

VÝSTAVY
 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.
Roman Čiko – kresby
výstava kreseb sedlčanského rodáka; do 4. 3.
 Sedlčany – muzeum

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

PŘEDNÁŠKY
 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
 Sedlčany – knihovna
7. 2. Hurá do Nepálu!
beseda s Evou Moulíkovou
o týdenním treku v podhůří
Himalájí; 18:00
12. 2. Prospívání těla
i duše
prezentace Ivy Fišerové; 18:00
 Petrovice – Obecní dům
8. 2. Včelí produkty
a apiterapie
přednáška o včelách
a jejich terapii s Václavem
Švamberkem; 15:00

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
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
 Sedlčany – kult. dům
5. 2. Talk show Josefa
Dvořáka
zábavný večer se známým
hercem; 19:30
11. 2. Dva nahatý chlapi
bláznivá divadelní komedie; 19:30

KINO
 Sedlčany
30. 1. Antropocén: Epocha člověka
ﬁlmový klub; 20:00
31. 1. Yao
francouzské drama; 20:00
1. 2. Karel, já a ty
česká komedie, drama;
20:00
7. 2. Spolujízda
akční komedie; 20:00
8. 2. Ženská na vrcholu

romantická komedie; 20:00
9. 2. Lví král
rodinný dobrodružný ﬁlm;
15:00

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
29. 1. Pohárový zápas
HC Čerti Křepenice – HC
Kačeři Příčovy; 18:30

www.sedlcansky-kraj.cz

Sázava; 20:25
7. 2. Pohárový zápas
HC Žabáci Solopysky – Stará garda Štětkovice B; 18:30
HC Votice – HC Domino;
20:25
8. 2. Pohárový zápas
HC Genemusic – Stará
garda Štětkovice; 12:00
HC Huroni Vršovice – DSK
Daleké Dušníky; 14:00
HC Bubák Chlum – HC

Film ukazuje
devastující vliv
lidstva na planetu
SEDLČANY Filmový klub uvede ve čtvrtek 30. ledna

od 20 hodin kanadský ﬁlm z roku 2018 Antropocén:
Epocha člověka.
Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku – lidé
ovlivňují Zemi a geologické procesy více než všechny
přírodní síly dohromady. Film je dokumentárním snímkem, který čtyři roky natáčel oceňovaný tým ve složení Jennifer Baichwalová, Nicholas de Pencier a Edward
Burtynsky. Dokument kombinující umění a vědu přináší empirický, neučebnicový náhled na klíčový moment v historii geologie, názorně ukazuje dopad lidstva
na naši planetu.
-redAHC 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
1. 2. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Miličín; 12:00
HC Kabaret Sázava – HC
Žabáci Solopysky; 14:00
Stará garda Štětkovice B –
HC Votice; 19:30
2., 9. 2. Veřejné bruslení
14:00–16:00
2. 2. Pohárový zápas
Rybníkáři – HC Medvědi
Sedlčany; 16:30
HC Olbramovice – HC
Hrádek; 18:25
Novit Neveklov – Rumola;
20:20
3.–7. 2. Veřejné bruslení
13:00–15:00
3. 2. Pohárový zápas
HC Tučňáci Kosova Hora –
HC Kňovice; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Bubák Chlum; 20:25
5. 2. Pohárový zápas
HC Čerti Křepenice – TJ
Slavoj Obecnice; 18:30
HC Miličín – HC Kabaret

Kačeři Příčovy; 16:00
HC Tučňáci Kosova Hora –
Rybníkáři; 18:00
HC Kňovice – Novit Neveklov; 20:00
9. 2. Pohárový zápas
Rumola – HC Olbramovice;
16:30
HC Hrádek – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Domino – HC Žabáci
Solopysky; 20:20
10. 2. Pohárový zápas
TJ Slavoj Obecnice – HC
Genemusic; 18:30
Stará garda Štětkovice – HC
River Boys Zvírotice; 20:25
 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
 Sedlčany – nám. T. G. M.
8. 2. Zimní cestičkou
za teplou kávičkou
pochod, trasa asi 8 km; 9:00

 Kosova Hora – hřiště
u sokolovny
8. 2. Běhatlon bez zábran
2. ročník, běh označeným
terénem se střelbou ze
vzduchovky; 12:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
29. 1., 5. 2. Hajánek
podvečerní čtení pro rodiny
s menšími dětmi; 17:00
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
7. 2. Hrajeme deskovky
Tik tak bum, odpoledne
pro všechny věkové kategorie; 13:30
7. 2. Loutkové divadlo
pohádky pro děti, navazuje Veselá výtvarná dílna;
15:00
10. 2. Na co se veverky
těšily
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – hvězdárna
31. 1., 1., 7., 8. 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. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.
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Hokejisté šli
po devatenácti
hodinách
znovu do boje
HC Cvočkaři
Hořovice – Tatran
Sedlčany 4:0
(1:0, 0:0, 3:0)
HOŘOVICE Po obětavém
a velmi dobrém výkonu
v utkání s prvním celkem
tabulky, neratovickými
Buldoky, hokejisté Tatranu
moc příležitostí k odpočinku neměli. Sobotní zápas
končil až ve večerních
hodinách a už dvě a půl
hodiny po poledni v neděli nastoupili v hořovické
nafukovací hale v rámci
sedmého kola nadstavbové části A skupiny krajské
soutěže proti domácím
hráčům. Ti měli několik
hodin odpočinku k dobru
a navíc nemuseli nikam
cestovat.
Trenér u Pospíšilovi
v již tak oslabeném kádru
oproti sobotě ubyl další
hráč, a sice Ondřej Mašek.
Na led proto nastoupili
pouze čtyři beci a osm
forvardů. Tým byl hodně
unavený a jeho výkon byl
oproti sobotě sotva poloviční. Tatran nevstoupil
do utkání dobře, po chybě
obrany inkasoval již ve 2.
minutě, a právě od tohoto
gólu se odvíjely všechny
následující události. Zava-

dil měl možnost zahrávat
trestné střílení, treﬁl tyč,
a v následujících minutách
měli hosté několik dalších
dobrých příležitostí. Tentokrát to ale opravdu nešlo.
Ve třetí třetině jakoby hráči
Tatranu ze sebe setřepali
únavu, začali více bruslit
a po dobrých deset minut byli lepší než soupeř.
Potom ale zcela zbytečně
fauloval Bém, domácí dokázali přesilovku využít
a při dvoubrankové ztrátě
už Tatran musel hru otevřít a více riskovat. Domácí toho využili a vstřelili
další dvě branky. „Mrzí mě
to, protože včera jsme s výborným soupeřem podali
velice dobrý výkon. Teď už
jsme ale neměli síly, abychom zopakovali něco podobného. Soupeř nás dnes
nepřehrál na šance, ale
silově,“ uvedl po návratu
do Sedlčan trenér Pospíšil.
Přestože Tatran ztratil
tři body, zůstal na třetím
místě, ztrácí čtyři body
na druhý Žebrák, a má
velkou šanci právě z třetí
příčky postoupit do play
off. V příštím kole se utká
na domácím ledě v sobotu
1. února s týmem HC Mníšek pod Brdy. Zápas začíná
v sedmnáct hodin.
David Myslikovjan

Žáci z Propojky si
parádně zalyžovali
JANSKÉ LÁZNĚ V předpo-

sledním lednovém týdnu
vyrazila naše 2. základní
škola Propojení na lyže
do Janských Lázní v Krkonoších.
Během výcvikového
kurzu jsme chodili na sjezdovky ve ski areálu Černá hora a také běžkovali.

Učitelé nás rozdělili do tří
skupin podle toho, jak
kdo lyžoval. Všichni žáci
od šesté do deváté třídy
byli ubytováni v hezké
chatě Lovrana, kde moc
dobře vařili. Myslím, že si
to všichni užívali a parádně si zalyžovali.
Matyáš Faktor
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V utkáních hokejových
týmů z popředí tabulek
a celků ze spodních
příček vítězili favorité
SEDLČANY V dlouhodobé

pohárové soutěži amatérských hokejistů se minulý týden zvlášť v první
a ve třetí lize utkávaly týmy
z horních pater tabulky
s celky z příček spodních.
Všechna tato utkání podle
papírových předpokladů
skončila jednoznačným vítězstvím favoritů.
Bubáci z Chlumu v duelu se Štětkovicemi vydrželi bez inkasované branky
pět minut, v deváté minutě inkasovali podruhé
a v desáté potřetí. Hned
vzápětí se sice chlumským
hokejistům podařilo snížit,
hra se alespoň na chvíli
vyrovnala a skóre už se
do prvního klaksonu nezměnilo. Štětkovice pouze
v posledních sekundách
treﬁly tyč. Hned na začátku druhé třetiny se Stará
garda nadechla k velkému
náporu. Už po odehraných třech minutách to
bylo 1:5 a brzy padly ještě
další dvě branky do klece chlumského brankáře.
Do poslední části hry celky vstupovaly za stavu 1:7.
Vzhledem k celkem jednoznačnému průběhu utkání
Štětkovice přece jenom
ve svém důrazu ubraly, ale
i tak vyhrály o gól i tuto
třetinu. Duel Křepenic se
Zvíroticemi se hrál dlouho bez branek. Pět minut

před koncem první třetiny
měli svoji dosud největší
příležitost Čerti, když se
po brejku ocitl zcela sám
před brankářem Zvírotic
jejich útočník, jenomže
pálil těsně vedle. Ještě
v téže minutě se chlapci
od vody dostali do vedení, ve druhé části hry
přidali dalších šest gólů
a o osudu zápasu bylo definitivně rozhodnuto.
Ve druhé lize suverénně vede Sázava, která si
připsala na svoje konto
další dvě vítězství, ale
tuhý boj byl k vidění
o druhou příčku. Druhé
Domino ještě tři a půl minuty před koncem utkání
vedlo nad třetími Dalekými Dušníky pouze 3:2,
potom sice přidalo čtvrtý
gól, avšak Dušníky minutu před třetím klaksonem
daly kontaktní branku.
Hned vzápětí odvolaly
gólmana a inkasovaly popáté.
Ve třetí lize si první Kňovice pohrály s posledními
Rybníkáři, kteří ještě stačili
snížit na 2:1, ale potom již
zápas byl v režii třetiligového premianta.
Výsledky – 1. liga:
Chlum–Štětkovice 3:10,
AHC Nový Knín – Zvírotice
3:9, Křepenice–Zvírotice
2:12. První Štětkovice mají
po osmi odehraných utká-

ních na svém kontě patnáct
bodů. O pět bodů méně vybojovaly druhé Zvírotice
a navlas stejně jsou na tom
i třetí hokejisté Genemusic.
Oba týmy ale sehrály o jedno utkání méně než vedoucí tým prvoligové tabulky.
Na posledním osmém místě zůstává se dvěma body
tým AHC Nový Knín.
2. liga: Daleké Dušníky – Štětkovice B 2:4, Vršovice–Sázava 3:5, Votice
– Ševci Nový Knín 1:4, Solopysky–Miličín 3:4, Ševci
Nový Knín – Solopysky 6:4,
Sázava–Votice 12:6, Domino – Daleké Dušníky 5:3.
Po odehraných osmi utkáních má první Sázava šestnáct bodů, druhé Domino
vybojovalo bodů čtrnáct
a třetí Daleké Dušníky získaly devět bodů. Poslední
deváté Solopysky minulý
týden dvakrát těsně prohrály a svoje dva body nerozmnožily.
3. liga: Kňovice–Rybníkáři 7:2. Kňovice mají
po sedmi zápasech
na svém kontě dvanáct
bodů, druhý Hrádek je
o tři body zpět a třetí sedlčanští Medvědi mají osm
bodů. Oba týmy ale sehrály do naší uzávěrky pouze
šest utkání. Poslední osmí
Rybníkáři získali ve druhé
fázi turnaje jediný bod.
David Myslikovjan
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Na Mrskošovně Tatran si na soustředění proti
zastřílel
se i přes chladné domácím fotbalistům
ru snížili ve 38. minutě na 2:1. tl hattrick Novotný, který šel
Sušice – TJ Tatran
Druhý poločas začal bran- sám na branku.
počasí běhalo
Sedlčany 2:8 (1:2)
Na soustředění odjelo dekou Matouška, kterého uvolSEDLČANY Ve volnočasovém areálu Mrs-

SUŠICE Hráči Tatranu Sedlčany

košovna se neděli 26. ledna uskutečnil 30.
ročník zimního běhu DA-BA Classic, který
se stal nejen připomínkou dlouhé historie
aktivit Povltavského klubu DA-BA, ale současně počátkem nové etapy v organizaci
jeho sportovních aktivit.
Jejím nejvýraznějším prvkem je důraz
na akce určené předškolním dětem a školní mládeži ve věku do patnácti let. Ty se
uskutečňují pod názvem Dětská sportovní
trofej DA-BA a tvoří páteř všech (tedy nejen nedělních) běžeckých a cyklistických
akcí. Na ně pak v neděli (vždy s hodinovým odstupem) navazují závody Poháru
DA-BA, které jsou určeny žákům a žákyním od deseti let, dorostencům a dospělým sportovcům.
Přes ne zrovna příznivé, chladné a sychravé počasí se poslední lednovou neděli před desátou hodinou dopolední sešla
na levém břehu Mastníka pestrá konkurence dívek a chlapců nejen ze Sedlčan
a okolí. Nejvzdálenějším a současně také
nejmladším ze startujících byl tříletý Tadeáš Krejčí ze Zbraslavi, jenž se stal vítězem všech čtyř stometrových běhů v divizi D03.
V dalších věkových či speciálních divizích se již na stupně vítězů probojovali
také domácí běžci. Na ty nejvýše pětileté
čekaly rovněž čtyři závody na trati dlouhé
sto metrů, v nichž si nejlépe vedli Jaroslav
Pohnán a Klaudie Brejchová (oba ze Sedlčan). Nejlepším chlapcům se běhání tak
zalíbilo, že se postavili na start ještě jednou, a to se svými staršími kolegy k závodu na jeden okruh, tedy 550 metrů. V něm
byl nejrychlejší sedlčanský Matěj Chaloupecký. Pro účastníky akce, kterým již bylo
aspoň sedm let, byly připraveny dva běhy
na stometrové trati a dva na jeden okruh.
V divizi D09 se vítězem všech závodů stal
Štěpán Bukvic, z děvčat byla nejlepší Tereza Brejchová (oba ze Sedlčan). V divizi
dětí do dvanácti let a handicapovaných
sportovců zvítězili sourozenci Martin a Miroslava Piátkovi z Jesenice.
V jedenáct hodin se na 550 metrů dlouhý okruh vydali účastníci pohárové části
30. ročníku běhu DA-BA Classic, na které
čekaly tratě dané časovými úseky 20, 40
a 60 minut. Ta nejkratší přinesla úspěch
rodině Štemberkových z Červeného Hrádku. V divizi žáků rozhodla o premiérovém
vítězství čtrnáctiletého Jana nad jedenáctiletým Jiřím doslova špička boty. Jejich
matka Martina se krátce poté mohla radovat z prvenství v divizi žen. Stejnou divizi
v závodě trvajícím čtyřicet minut vyhrála
Miroslava Zapletalová z Jesenice. Vítězem
v divizi seniorů (nad šedesát let) se stal
sedlčanský Rudolf Bartoš.
-db-

absolvovali od 24. do 26. ledna
krátké zimní soustředění v Sušici. Denně na ně čekalo několik

nil David Krůta – 3:1. Domácí
odpověděli v 58. minutě – 3:2.
Hned po rozehrání však našel Kdolský nabíhajícího Da-

vatenáct hráčů: Milan Krůta,
David Krůta, Radek Krůta,
Kryštof Kvěch, Robert Kvěch,
Filip Dřevojan, Lukáš Dřevojan,

tréninků a nakonec i přípravný
zápas s domácím týmem, který
hraje I. A třídu.
Od začátku byli hráči Tatranu v utkání aktivnější, ale proměnili až pátou tutovku ve 20.
minutě Čiperou po přihrávce
Davida Krůty – 1:0. Za dvě minuty na to skóroval Sosnovec
po hezké akci Čipery – 2:0. Domácí po trestném kopu a záva-

vida Krůtu, který se prosadil
a zvýšil na 4:2. V 65. minutě se
uplatnil Novotný po přihrávce
Matouška – 5:2. V 80. minutě
to byl opět Novotný a přihrával znova Matoušek – 6:2. V 84.
minutě už to bylo 7:2, když
dal gól Sochůrek po kolmici
od Kdolského. Účet uzavřel
v 86. minutě Robert Kvěch.
Po přihrávce Matouška odmí-

Lukáš Brotánek, Glogar, Kdolský, Matoušek, Repetný, Řehák,
Sirotek, Kouklík, Novotný, Sochůrek, Sosnovec a bývalý hráč
Tatranu Tomáš Senft, který nyní
působí v Rakousku.
Další přípravný zápas hraje
Tatran v sobotu 1. února v Příbrami od 13.30 hod. proti B mužstvu 1. FK Příbram, které hraje
ČFL.
David Štverák

Sedmákům na lyžáku v Krkonoších
počasí celkem přálo
HARRACHOV Žáci sedmých tříd 1. ZŠ Sedlčany absol-

vovali od 13. do 19. ledna tradiční týdenní lyžařský
kurz. V Harrachově se konal již podesáté. Po příjezdu čekalo na 51 dětí ubytování v hotelu Skicentrum
v blízkosti sjezdových tratí.
V dopoledním a odpoledním
bloku se žáci ve skupinách věnovali sjezdovému i běžeckému lyžování. Lyžařům počasí
celkem přálo. Někteří se seznamovali s technikou jízdy úplně
od začátku, jiní již jen pilovali
svůj styl. Ani večer se děti nenudily. Jejich pedagogové jim
nachystali přednášky na různá
témata (zeměpisná, úspěchy
českých sportovců v zimních
sportech, lyžařské disciplíny)
a turnaj ve stolním tenise. Každá třída si pak připravila zábavný program a hry pro ostatní.
V rámci odpočinkového dne se
žáci vypravili do známé harrachovské sklárny a udělali si tak
představu o tradičním krkonošském průmyslovém odvětví.
Na konci kurzu mladí lyžaři

poměřili své síly v závodech, z nichž si ti nejlepší odnesli medaile, ale všichni také mnoho krásných zážitků, nejen ze soupeření na svahu, ale
z celého pobytu.
Jan Koňarik
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Nekonečný hokejový zápas rozhodla
patnáctá série samostatných nájezdů
Tatran Sedlčany
– HC Buldoci
Neratovice 6:5
(1:1, 2:2, 2:2 –
0:0) SN 3:2
SEDLČANY V šestém kole

nadstavby skupiny A a celkově ve svém osmnáctém
utkání v této sezóně v hokejové krajské soutěži v sobotu 25. ledna nastoupili
hráči Tatranu na domácím
ledě proti soupeři, který
dosud ani jednou neokusil
hořkost porážky. Kdo se
přišel podívat, nebo se díval na webkameru zimního
stadionu, určitě nemusel
litovat. Sto padesát diváků
bylo totiž svědky úporné bitvy, pěkného hokeje
z obou stran, okořeněného spoustou šancí i gólů.
A také svědky dlouhého,
nervy drásajícího čekání
na rozuzlení.

Nerozhodně
na góly
i na přesilovky
Trenér Karel Pospíšil
měl kromě brankáře Dudka k dispozici pouze třináct hráčů, a sice obránce
Macháče, Maška, Martínka,
Spilku a Chwastka a útočníky Vladimíra Černého, Filipa Černého, Spilku, Zavadila, Náprstka, Buriana, Béma
a svého syna Martina. Hráči
Tatranu se vydali ze všech
sil a vrchovatou měrou přispěli ke kvalitě utkání.

Hned v úvodní minutě
hry si oba týmy vyměnily
po jedné šanci a už v čase
2.07 padl první gól utkání.
Bohužel do sítě Tatranu,
když nahozený puk z vrcholu jednoho z kruhů
zapadl do klece za klečícího Dudka, který měl zakrytý výhled. Od prvního
vhazování bylo zřejmé, že
do Sedlčan přijel kvalitní
tým, jehož obránci zpočátku celkem snadno zachycovali pokusy hráčů Tatranu a okamžitě posílali puky
dopředu svým forvardům.
Přesto se domácím povedl
pěkný kousek, když do jízdy dostal přesně na hokejku puk Martin Pospíšil,
upaloval s ním podél mantinelu k brance soupeře
a v čase 4.51 z úhlu rovněž
z vrcholu kruhu bombou
těsně nad ledem srovnal
na 1:1. O minutu později
z několika kroků dorážkou
těsně minul branku Burian
a v hledišti to jen zahučelo.
Jinak byli ale zvlášť na začátku utkání mnohem více
slyšet fanoušci Neratovic.
Na konci 11. minuty rozehráli hosté svoji první přesilovku, po půlminutě se až
od červené čáry k Dudkovi
přiřítil jejich útočník, avšak
sedlčanský gólman jeho
střelu z bezprostřední blízkosti kryl. V 15. minutě Dudek zlikvidoval další dvě
velké příležitosti útočníků
Neratovic, kteří se před
ním ocitli zcela osamoce-

ni, a v následující minutě
lapil bombu z mezikruží.
Na konci třetiny si zahrál
přesilovku i Tatran, pěknou střelou při ní vyzkoušel pozornost gólmana Buldoků Bém, ale skóre se už
do první sirény nezměnilo.

Přesilovky nebyly
výhodou
Ve druhé třetině však
dlouho nerozhodný stav
nevydržel. Na konci 23.
minuty se hráči Tatranu
natlačili před gólmana
Buldoků a Náprstek v začínající následující minutě
ranou z bezprostřední
blízkosti překlopil vedení
na stranu domácích. Ti se
ale z vedení dlouho neradovali, protože ještě v téže
minutě bylo vyrovnáno.
Úporná bitva pokračovala.
Ve 28. minutě měli hokejisté Tatranu smůlu, když se
po akci Buldoků ocitl Dudek skoro mimo branku
a útočník hostí lehce nahozenou žabkou zhruba ze
čtyř nebo pěti metrů přes
klubko hráčů dal na 2:3.
Ani tentokrát nemohl být
vedoucí tým dlouho spokojený, protože už v čase
29.26 srovnal ve výborné formě hrající Pospíšil
na 3:3. A to ještě měl sedlčanský útočník nejlepší
před sebou. Hned vzápětí
po zákroku vysokou holí
právě na posledního střelce vyfasoval hráč Neratovic dvě plus dvě minuty,

avšak domácím se dlouhá
početní výhoda vůbec nevydařila. Buldoci napadali
hráče Tatranu už v jejich
obranném pásmu a nedovolovali jim rozehrát
kloudnou útočnou akci.
Nebylo divu, že domácí si
vytvořili ve čtyřminutové
přesilovce jedinou větší
příležitost. Na konci prostřední části hry měl Tatran k dispozici těsně za sebou další dvě přesilovky,
ale ani tuto dlouhou výhodu nevyužil. Všechno tak
zůstalo před třetí třetinou
otevřené.

Drama až
do konce
Ve třetím dějství ani nebylo příliš znát, že by si hráči uvědomovali, že kdo teď
dá gól, má naději vyhrát
celý zápas. Pořád se hodně
útočilo, ačkoliv i obránci si
počínali dobře. Ve 45. minutě byl sice za hákování
vyloučen Burian, ale už
po pěti vteřinách putoval
za katr po krosčeku i hráč
hostí. Hra čtyři na čtyři
však více vyhovovala Buldokům, kteří celkem snadno v čase 44.54 přidali svůj
čtvrtý gól, když obrana domácích tentokrát nechala
Dudka zcela na holičkách.
Rozhodnuto ale zdaleka
nebylo. Chvíli se sice zdálo, že po této brance převezmou hosté iniciativu,
jenomže naskočila 50. minuta hry, vyhozený puk

z obranného pásma Tatranu si dojel Vladimír Černý
a přesnou ranou z mírného úhlu srovnal na 4:4.
A za chvíli bylo pro domácí
ještě veseleji. V 53. minutě
se po střele od modré, kterou brankář vyrazil před
sebe, zmocnil puku Burian
a po otočce jej nasměroval
do sítě – 5:4. V několika následujících minutách měli
hráči Tatranu tři dobré příležitosti zvýšit svůj náskok,
nedali, a tak přišel trest.
Trenér Buldoků devadesát
vteřin před třetím klaksonem odvolal gólmana a při
hře šest na pět bylo v čase
58.41 vyrovnáno. K vítězství za tři body domácím
zbývalo sedmdesát devět
vteřin.
V prodloužení při hře
tři na tři dali Buldoci gól,
který nebyl uznán, osmdesát dva vteřin před čtvrtým klaksonem rozehráli
svoji další přesilovku, ale
Tatran nerozhodné skóre
udržel. O zisku druhého
bodu tak musely rozhodnout samostatné nájezdy.
Zpočátku se nájezdníkům
dařilo, na každé straně
se treﬁli dva, ale potom
jim zvlhl střelecký prach.
O vítězství domácích tak
musela rozhodnout až patnáctá série, ve které se treﬁl M. Pospíšil. Buldoci už
na tuto branku v následujícím nájezdu odpovědět
nedokázali.
David Myslikovjan

Jedním z faktorů vysokých porážek stolních tenistů byla
neúčast Faktora
LIBEREC/LITOMĚŘICE

Ve třináctém a čtrnáctém
kole druholigových soubojů skupiny A se stolní tenisté Tatranu utkali
o uplynulém víkendu
za stoly soupeřů nejdříve
s celkem z konce tabulky
a následně s týmem z jejího čela. Oba duely ale
vyšly celkem nastejno,
protože hosté v sobotu
i v neděli tahali za hodně
krátký konec provazu.

SKST Liberec –
Tatran Sedlčany
10:0
Tatranu tentokrát v obou
víkendových zápasech
chyběl Faktor, což bylo
znát více, než se nechalo
očekávat. Tým by zřejmě
i tak prohrál, ale porážka
mohla být přece jenom
o něco přijatelnější. Hosté
ve čtyřhrách vybojovali jediný set a v následujících

osmi dvouhrách získali
celkem pouze šest setů.
O jediný pětisetový singl se
postaral Kocura. Hráči se
tentokrát za stoly moc nezdrželi. Hotovo bylo za dvě
hodiny a deset minut.

TTC Litoměřice –
Tatran Sedlčany
10:4
V neděli už to bylo o něco
lepší, ačkoliv Tatran opět prohrával 4:0. Potom se přece

jenom rozehrál, snížil na 5:3
a za stavu 9:4 mohl korigovat
stav Kocura, který ve své další pětisetové bitvě těsně prohrál. V Litoměřicích dvakrát
ve dvouhrách bodoval Pejša
a po jednom bodu přidali
Drechsler s Kauckým.
Po čtrnácti kolech jsou
v čele tabulky se sedmatřiceti body Litoměřice, které
mají dvoubodový náskok
na druhé českobudějovické Pedagogy a třetí tým El

Niňo Praha C. Tatran klesl
na desáté místo a má stejně
jako jedenáctý Baník Most
na svém kontě třiadvacet
bodů. Poslední dvanáctý Šanov zatím nasbíral
bodů devatenáct. V příštím dvoukole se sedlčanští
stolní tenisté utkají v sobotu 8. února se Sokolem Bor
a o den později s pražskou
Spartou. Obě utkání sehrají za stoly soupeřů.
David Myslikovjan
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Velmi dobrá
příležitost

Billa dnes a zítra

Za vším hledej ženu

Minulý pátek byl Den otevřených dveří Centra Adventistů
sedmého dne v Sedlčanech, vybudovaného na náklady Radima
Passera, známého developera.
Při přednášce architekta byla
zmíněna cena asi 42 milionů Kč,
snad bez parku, který bude majetkem města.
Právě ten park mě při odchodu upoutal. Jsou tam v krásném
provedení netradiční důmyslné
možnosti k cvičení, protahování, posilování. U každého místa
ještě vyobrazení, jaké cviky jsou
tam vhodné. To mě potěšilo, ale
hned jsem měl na mysli obavu –
víme, jaké máme v Sedlčanech
také „sportovce“. Ničí dopravní
značky, rozbíjejí vývěsní skříňky
zájmových skupin, zanechávají
stopy na novém autobusovém
nádraží, atd. Vybavení nového parku s lavičkami, stromky
a zmíněnými stojany pro různá
cvičení dělá dojem velmi důkladné odolnosti, doufejme, že
to vandaly odradí.
Žijeme v době, ve které je již
jen málo povolání, jež vyžadují
od pracovníků fyzickou sílu, obratnost, vytrvalost nebo rychlost.
Slýchám občas povzdech, že
málo lidí aktivně sportuje a cvičí.
Snad bude tento příspěvek Sedlčanským motivací ke zlepšení
vlastní fyzické kondice.
Vladimír Roškot

Letáček na nejnovější
pokus Billy udělat věrné zákazníky šťastnějšími obsahuje jednu velmi pravdivou větu. Zní:
„Produkty MasterChef
nelze koupit za běžnou
cenu“. Běžná cena je
totiž úplně někde jinde
než 1 200 Kč za dva steakové nože. Celý přehled
výrobků s úžasnými slevami 90 % mi připomíná
notoricky známé inzeráty Mountﬁeldu, kde
ať je deklarovaná sleva
jakákoliv, zboží stojí
pořád stejně. Bohužel
jsou naše zákony nedokonalé, a tak marketéři,
kteří zvládnou trojčlenku a procenta, mohou
zákazníky beztrestně
ohlupovat.
K d y byc h o m m ě l i
brát vážně plné ceny
v letáčku, tak jsou průměrně třikrát vyšší, než
kdybyste stejné zboží
nakoupili u Tescomy.
Takže je to jen další
pokus, jak zákazníkům
vsugerovat, že předkládaná nabídka je neuvěřitelně výhodná, a přitom aby to pořadatele
nic moc nestálo. Když
nepočítám plyšáky pro
děti, které Billa logisticky nikdy nezvládne, tak

si nepamatuji žádnou
zákaznickou nabídku,
která by byla opravdu
zajímavá.
V sobotní nákupní
špičce mě překvapilo, že pulty s ovocem
a zeleninou zely prázdnotou. Byl jsem připravený na typické kličkování mezi opuštěnými
paletami, poházenými
bednami, do úzkých
uliček nastraženými
klecovými koši a dalšími překážkami, kterými
Billa činí zákazníkům
nakupování zábavnější.
Ale nic, asi se rozhodli,
že už zboží ani nebudou vybalovat. Stejný
pocit zmaru jsem měl
z jediné prodavačky
u kasy, která odbavovala sobotní frontu. Alespoň to byla ta jediná,
která se usmívá a přeje
hezký den.
Zatímco dynamicky
rostoucí Lidl o patro
výš praská ve švech,
rozlehlé parkoviště u Billy bývá ve stejný čas
obsazené jen skromně.
Nebýt širšího sortimentu a kvalitnějšího základního pečiva, už by
mě v Bille také nikdy
neviděli.
Bohumil Vohanka

Od Pavla Novotného, mistra bulváru, jsem se naučil
dívat se na věci i z druhé
strany. Myslím, že Pavel by
manželce prince Harryho
složil hlubokou poklonu.
Jako tuctová herečka sbalila
prince a takticky počkala, až
bude moct jako páku využít
i své dítě. Posbírala všechny
výhody – slávu, titul, peníze. A když přišel čas skládat
účty, neboli odevzdat svůj
život monarchii, jednoduše
odmítla zaplatit. Nechala zaplatit svého manžela, který
zklamal svoji rodinu, vzdal
se role prince, kterou chtěl
plnit, a přišel o větší část své
aury zdravě sebevědomého
a ryzího muže, který by pro
naše syny mohl být vzorem.
Meghan se pro producenty díky své popularitě
stane jasnou volbou při
obsazování rolí. Zbohatne
na hlouposti lidí, na které
se ostatně bohatne nejvíc
a nejsnáz. Stačila jedna
instagramová fotka jejich
synka v pletené čepici
z novozélandské charity
a ze 45 objednávek měsíčně bylo najednou 300 denně a přicházelo jich stále
víc. A stáda ovcí mají plné
peněženky a ochotu je vysypat do kapsy kdejaké
hvězdičce. Stačí se podívat
na nejmladší self-made miliardářku světa, jednadva-

cetiletou Kylie Kardashian.
Neumí nic, ale její stádo
ovcí na sociálních sítích
čítá 175 milionů duší. Jen
její rtěnky za 700 korun se
během čtyř měsíců prodalo
za 55 milionů dolarů. Meghan ví, jaký má potenciál,
a že těch pár milionů liber
z královského si snadno vydělá jinak.
A Harry bude mít vždycky punc něčeho výjimečného. Rapperů, sportovců
a úspěšných businessmanů
je spousta, ale jen Meghan
bude mít za manžela britského prince. Takže zase
něco extra, kvůli čemu
může na své kolegyně dělat
dlouhý nos.
Upřímně přeji všem mužům, kterým vládne žena,
ať jsou šťastní. Někteří lidé
potřebují vést, jiní potřebují být vedeni a pak jsou
týmoví hráči, kterým vyhovuje rovnocenné postavení. Znám ve svém okolí
některé muže, kteří jsou
rádi vedeni a se silnou ženou v zádech dokázali věci,
které by sami nesvedli. Ale
také znám muže, kteří si až
po odeznění zamilovanosti
uvědomili, že jsou vedeni.
A to je stejné, jako upsat se
večer v hospodě armádě
a ráno se probudit střízlivý
a uvědomit si to.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Omlouvám se vnučce Ferdinanda Peroutky
Když nějaký s prominutím
blbec plácne něco zcela
nepravdivého, co poškodí
čest celé vaší rodiny, můžete ho zažalovat. Je to náročné na čas i peníze, ale ta
možnost tu je.
Když něco takového
řekne prezident, zažalovat nemůžete jeho, ale
stát. Když někdo prohraje
soud, platí soudní výlohy,
jestli se nepletu.
Kdyby to prohrál stát,

platí výlohy stát. Tolik
moje laická úvaha. Jestli
se mýlím, omlouvám se
předem.
Kladu si otázku: Kdo
je to stát? Stát jsme my.
(Pouze Ludvík XIV., král
Slunce, si myslel, že stát je
on.) Tak bychom případné
výlohy platili nejspíš my
všichni, že?
Člověk se může mýlit.
Když něco plácne a později sezná, že se mýlil,

má možnost se omluvit,
a nikdo mu hlavu neukousne. Nebude o nic
trapnější než ten, kdo tvrdošíjně setrvává na svém
omylu. (Asi jako když
už všichni, ale opravdu
všichni vidí, že král je
nahý, zatímco on jediný
trvá na tom, že to NIC je
oblek od Armaniho.)
Jestliže i já jsem kouskem státu, pokládám za povinnost se od omylu státu

distancovat. A tak já, coby
jedna desetimilióntina
státu, se omlouvám vnučce Ferdinanda Peroutky
za to, že ho hlava státu nespravedlivě osočila. (A to,
i když jsem tuto hlavu státu
ani jednou nevolila.)
Desetimilióntina není
moc velká, ale může mít
aspoň symbolickou funkci.
Tak tedy, paní Terezie
Kaslová, vnučko Ferdinanda Peroutky, omlouvám se
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vám touto cestou za prezidenta, že osočil vašeho
dědečka, že napsal článek
s názvem Hitler je džentlmen.
Věřím, že těch desetimilióntin by se v našem státu
našlo víc.
Kdyby se snad takový článek někdy našel,
o čemž upřímně pochybuji, tak se zde omluvím prezidentovi.
Hanka Synková

