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V pátek třináctého mimořádně
zasedala bezpečnostní rada
města. Není důvod k panice,
vyzývá občany starosta Sedlčan
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel svolal
na pátek 13. března bezpečnostní radu města, aby
reagovala na situaci ve státě a vyhlášení nouzového
stavu Vládou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru.
Požádali jsme ho o podrobnější informace z jednání.

SEDLČANY

V pondělí 9. března
na zasedání zastupitelstva ještě žádné informace ohledně koronaviru nezazněly. V průběhu
dalších dnů se situace
vyvíjela. Jak?
Samozřejmě se vyvíjela
zejména tím, že ministerstvem zdravotnictví byla

Na přerušení
školní výuky
reagují školy
různě
REGION Přestože Základní

umělecké školy zpočátku nemusely svou výuku
přerušit, město Sedlčany
jako zřizovatel rozhodlo již
před vyhlášením nouzového stavu, že dveře té sedlčanské zůstanou uzavřeny.
Platí to pochopitelně i pro
pobočky v Krásné Hoře
nad Vltavou a Petrovicích.
Pedagogové přistoupili
k výuce různě. Zpravidla
se se svými žáky dohodli
na tom, na čem budou pracovat individuálně doma.
Domácí samostudium
musí zvládnout také žáci
základních škol. Krásnohorská škola zřídila
na svém webu stránku
s týdenními plány a úkoly pro jednotlivé ročníky.
„Úkoly zadáváme i vzhledem k tomu, že pan ministr
upozornil, že žáci nemají
prázdniny. Máme za úkol
nějakou formu domácího

vzdělávání zajistit, nemůžeme je nechat zlenivět.
A myslím, že i rodiče budou rádi, že děti povinnost
mají,“ uvedla k tomu ředitelka Eva Šedivá. „Dnes
jsme tu tedy vymýšlely jednotný systém zadávání úkolů: dohodli jsme se na formě
týdenních plánů pro všechny ročníky. Za zveřejnění
zodpovídá třídní učitel a zástupkyně ředitelky. Zadání
je umístěno na webu. Snad
se nemusí dlouho hledat,
kdo potřebuje, vytiskne,“
popsala ve středu, v první
den platnosti nařízení.
Žáci druhého stupně
mají u zadání úloh připsáno, že mají sledovat
i emaily, které používali
v rámci komunikace při
informatice. Je tedy možné, že učitelka zašle úkol
přímo na jejich email, třeba i proto, že vyučující
Pokračování na straně 6

vydávána mimořádná opatření. K tomu nemá cenu se
vracet. Vše přebilo čtvrteční
rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu podle zákona o bezpečnosti České republiky. Opatření se vztahují
úplně na všechny občany. Já
jsem na základě toho vydal
Pokračování na straně 3

Cena 16 Kč

Noviny vychází v obvyklém
režimu

Ondřej Pína o směně
pozemku a úmyslu postavit
v Tyršově ulici osmnáct
bytů nadpoloviční většinu
zastupitelů přesvědčil
SEDLČANY Po delší disku-

zi, v níž zaznělo mnoho
argumentů pro i proti,
odsouhlasili členové zastupitelstva v pondělí 9.
března směnu pozemků
mezi městem Sedlčany
a společnostní Geﬁra, a to
bez dalšího ﬁnančního vyrovnání. Pozemek o rozloze 7 489 metrů čtverečních

v Luční ulici (na místě bývalého softbalového hřiště), který získává do majetku město, má hodnotu
2,5 milionu korun. Geﬁra
bude nově vlastníkem parcel o velikosti 1 307 metrů
čtverečních v Tyršově ulici, jejíž hodnota je 1,7 milionu korun.
Pokračování na straně 4

Ředitel školy dementuje
nepravdivou poplašnou zprávu
SEDLČANY Ředitel Střed-

ního odborného učiliště
v Bezručově ulici v Sedlčanech Jiří Kolín vydal
prohlášení k poplašné
zprávě o výskytu koronaviru ve škole, která se
od úterý 10. března začala lavinovitě šířit regionem.
„Jistý pán na facebooku
napsal nepotvrzenou

zprávu, která se velice
rychle začala šířit a měnit svůj obsah. K dnešnímu dni, tedy k 11. březnu,
není žádný ze zaměstnanců naší školy prokazatelně nakažen tímto virem
a ani žádný zaměstnanec
nebyl odvezen záchrannou službou, ani vyšetřen.
Na dovolené v rizikových
oblastech žádný zaměst-

nanec školy taktéž nebyl. Všichni zaměstnanci,
včetně ředitele, byli dnes
ve škole přítomni. Zpráva
o výletu žáků do Itálie se
také nezakládá na pravdě, žáci na žádném výletu
v Itálii v posledních šesti
měsících nebyli. Tímto oficiálně dementuji zprávy
šířené o zaměstnancích
a žácích naší školy.“ -red-

Radnice
dostane
od likvidátora
nabídku
SEDLČANY Starosta Sedl-

čan Miroslav Hölzel absolvoval jednání s likvidátorem Středního odborného
učiliště na Červeném Hrádku, který ho informoval
o harmonogramu likvidace
tohoto vzdělávacího subjektu. Učiliště vstoupilo
do likvidace 1. listopadu
2019, v souladu s harmonogramem bude k 31. březnu
zpracována mimořádná
účetní uzávěrka, při níž
bude stanoven likvidační
zůstatek společnosti.
„Tento zůstatek bude
Pokračování na straně 2
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Sokolovna láká především
nízkým nájmem
S E D LČ A N Y S o k o l o v n a

v Tyršově ulici je majetkem města spravovaným
příspěvkovou organizací
Sportovní areály Sedlčany.
Je nejlevnější tělocvičnou
ve městě, kterou si sportovci pronajímají podle
informací starosty Sedlčan
Miroslava Hölzela za hodinový poplatek 140 korun.
Proto je o její využívání tak veliký zájem. Vloni
sokolovna ožila sportem
na 1 767 hodin. Na souhrnném čísle má největší podíl

oddíl stolního tenisu, který
ji obsadil na 570 hodin. Oddíl rekreačního sportu zde
našel zázemí na 248 hodin,
taneční klub Slimka využil
prostory na 508 hodin, školáci zde při 275 hodinách
tělocviku rozhýbali těla,
130 hodin pohybu si zde
užily různé partičky, které
si přišly zasportovat a 32
hodin měl zamluven fotbalový oddíl TJ Tatran Sedlčany na tréninky.
„Pro letošní rok máme
v rozpočtu ﬁnanční pro-

středky na vypracování
studie – půjde o posouzení
technického stavu, průzkum staveniště... Zajímá
nás, do čeho a v jakém rozsahu bude nutné investovat,
aby budova mohla fungovat
dál. Samozřejmě, že všechno je zastaralé a bude třeba
v nejbližší době razantnější
rekonstrukce. Jiné využití
budovy, než je to současné,
ale neplánujeme, pořád jde
o doplněk větších tělocvičen,“ uvedl starosta.
-mb-
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Nejstaršímu
obyvateli je sto let
KOSOVA HORA V obci žije

1 366 obyvatel. Nejlidnatější je pochopitelně Kosova Hora, kde má trvalé
bydliště 1 112 lidí, což je
o 25 více než před rokem.
Ze statistiky zpracované
k 1. lednu letošního roku
vyplývá také obydlení
osad. Nejvíc z nich, a to
72, jich má domov v Dohnalově Lhotě, v Přibýšce je hlášeno 48 osob,
jen o čtyři méně jich žije
v Janově, čtvrté místo
zaujímají s 39 obyvateli

Lovčice, další v pořadí s 27 lidmi je Vysoká,
v Lavičkách se můžete
potkat s 23 obyvateli, zatímco v Dobrohošti při
kapce štěstí pouze s jedním trvale hlášeným člověkem. Průměrný věk je
v Kosově Hoře podle posledních údajů vypočten
na necelých 42 let, více
než devadesáté narozeniny vloni oslavilo deset
seniorů, nejstarší obyvatel se dožil sta let.
-mb-

Radnice dostane
od likvidátora nabídku
Dokončení ze strany 1

Bezpečný pohyb po Krčínově cyklostezce zajistí i svahové stěny, které se nyní budují v Jesenici.
Foto: František Vávra

Zastupitelé schválili odměny
podle Švagrova protinávrhu
SEDLČANY Peněžité odmě-

ny členům výboru zastupitelstva města, komisím
rady města a zvláštním orgánům města (týká se komise pro památkovou péči
a komisi sociálně-právní)
za rok 2019, kteří nejsou
členy zastupitelstva nebo
zaměstnanci
městského
úřadu, byly jedním z posledních projednávaných
bodů na zastupitelstvu 9.
března.
Místostarosta Sedlčan
Zdeněk Šimeček (ODS) připomněl, že peněžité plnění
je v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. o obcích
a poskytnuty budou 28
osobám. Místo původní
plánované částky v celko-

vém objemu 56 000 korun
budou odměny u některých členů nižší. Ne každý dosáhne na dva tisíce
korun, které měly být vyplaceny bez ohledu na to,
kolik jednání v uplynulém
roce bylo svoláno nebo kolika se jich každý člen zúčastnil. K nekrácené odměně by podle předloženého
návrhu stačila pouze jedna
účast na jednání, z něhož
byl pořízen zápis.
Zastupitel Pavel Švagr
(ČSSD) předložil zásadní
návrh na změnu – požadoval odstupňovat odměny v návaznosti na aktivitu komisí a jejích členů.
Po diskuzi, do níž se zapojil například Martin Havel

(Sdružení nezávislých kandidátů), formuloval Švagr
protinávrh. Doporučoval,
aby za součet do tří účastí
bylo peněžní plnění pouze
tisíc korun a dva tisíce byly
vyplaceny jen těm, kdož se
zúčastnili více než tří jednání. „Připadá mi to spravedlivější,“ argumentoval.
Starosta Miroslav Hölzel
zareagoval: „Protinávrh má
svoji logiku.“ Pro usnesení
v upravené podobě hlasovala většina přítomných.
Starosta podotkl, že z tohoto plnění je vyřazena
například komise pro občanské obřady, jejíž členové, kteří nejsou zastupiteli,
mají uzavřenou dohodu
o provedení práce.
-mb-

nabídnut podle zákona
o obecně prospěšných společnostech městu Sedlčany,
protože se jedná o obec,
na jejímž území je sídlo této
společnosti. Harmonogram
likvidace by měl pokračovat k 31. květnu letošního
roku, kdy by podle předběžných informací měl být proveden výmaz z obchodního
rejstříku,“ uvedl starosta.
Dodal, že pokud jde o likvidační zůstatek, tak jeho
předpokládaná
ﬁnanční
výše se může pohybovat
podle odhadu od padesáti

do sta tisíce korun. Movitý
inventář o přibližném rozsahu osmdesáti položek
je v účetní hodnotě kolem
půl milionu korun.
„Zastupitelstvo by mělo
do třiceti dnů po obdržení
nabídky převodu likvidačního zůstatku rozhodnout,
zda jej přijmeme nebo
odmítneme,“ upozornil
starosta na to, že pravděpodobně v dubnu nebo
v květnu může narychlo
po projednání záležitosti
v radě města mimořádně
členy zastupitelstva svolat.
-mb-

Ruší se
nedělení mše
REGION V Kamýku nad

Vltavou, v Krásné Hoře,
ve Svatém Janu, v Dolních Hbitech ani v Hřiměždicích nedělní mše
nebudou.
V přípise od České
biskupské konference
se uvádí, že věřící jsou
do odvolání dispenzováni
(osvobozeni od povinnosti) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách,
a že bohoslužby je možné
sledovat ve sdělovacích
prostředích a den Páně
slavit v rodinném kruhu.
Mohla by být nedělní
mše alespoň v Kamýku,

kde v zimě občas chodí
méně lidí? zeptali jsme se
pátera Zbigniewa Grzyba.
„Teoreticky by zatím být
mohla, ale nebude, protože kdyby přišlo zrovna
lidí více, bylo by neetické
vracet domů ty, kteří se
nevešli do zatím povolené kvóty. A nebylo by to
fér ani k ostatním věřícím
z okolních obcí. Nevíme,
jak se situace bude vyvíjet,
tak abychom se vyhnuli
zmatkům, a kvůli dispensu, který je udělen českou
biskupskou konferencí, bohoslužby rušíme.“
Hanka Synková

ZPRAVODAJSTVÍ
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V pátek třináctého mimořádně zasedala
bezpečnostní rada města. Není důvod k panice,
vyzývá občany starosta Sedlčan
Dokončení ze strany 1

ještě mimořádná opatření
pro ředitele našich organizací, kterými v podstatě opakuji to, co je obecně závaznou
povinností.
Připomenete stručně,
co to pro organizace znamená?
Od pátku 13. března
se zcela uzavřela městská
knihovna a městské muzeum. Kulturní dům je také pro
veřejnost uzavřen s výjimkou neveřejných aktivit, které se tam konají. Jde například o zkoušky divadelních
ochotníků nebo o šachový
kroužek. Samozřejmě počet
přítomných nesmí přesáhnout třicet osob. U sportovních areálů jsou od stejného
data uzavřeny vnitřní prostory, zimní stadion, sokolovna
a sauna. Venkovní areály
zůstávají přístupné, opět platí, že pro skupiny do třiceti
osob. Z již dřívějšího vládního opatření zůstávají uzavřeny školy a školská zařízení.
Benevolence existuje
ale u mateřských školek.
A jak jste o předškolním
zařízení rozhodli z pozice
zřizovatele?
Mateřská škola zůstává
otevřená. S ředitelkou Milenou Říčařovou jsme domluveni, že od úterý 17. března

bude provoz omezen. Nebudou přijímány děti s respiračním onemocněním, s největší pravděpodobností budou
do školky docházet jen děti
zaměstnaných rodičů. Je to
snaha na jedné straně pomoci rodičům, ale zároveň
se snažíme minimalizovat
kolektivy. Nepovažujeme
v této situaci za adekvátní,
aby do školky byly dávány
děti například rodičů, kteří
jsou nezaměstnaní, čerpají rodičovskou dovolenou
a podobně.
Jak fungují zaměstnanci městského úřadu?
Nemají žádné prázdniny,
jsou povinni chodit do zaměstnání. Těhotným pracovnicím, případně zaměstnancům s oslabenou imunitou
nebo těm, kteří o někoho pečují, včetně onkologických
pacientů, tak s nimi individuelně řešíme možnost pracovat z domova. Bude se to týkat několika jedinců. Odbory
fungují dál, ale žádáme občany, aby přicházeli na úřad
osobně jen v případech, že
je to nutné a preferovali telefonické nebo elektronické
vyřizování svých záležitostí.
V budovách úřadu jsme samozřejmě zavedli zvýšená
hygienická opatření, dbá
se o větší dezinfekci madel,

Zabezpečovací zařízení, kamerové
systémy, přístupové systémy.
E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
Šestadvacetiletou řidičku pod vlivem
drog zastavila policejní
hlídka 6. března v odpoledních hodinách u Zrůbku. Test u ní vykázal přítomnost metamfetaminu
v potu. Nyní se žena bude
zpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
DUBLOVICE Oznamovatel nalezl u obce 8.
března detektorem kovu
munici. Přivolaný pyroDUBLOVICE

technik určil, že se jedná
o dělostřelecký granát
z druhé světové války
a následně ho odvezl k řízené likvidaci.
PODMOKY Blízko obce
vyběhl odpoledne 8. března bezprostředně před
auto pes, který po nárazu
z místa odběhl. Způsobená
škoda činila 15 000 korun.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).

klik, veřejných ploch i sociálních zařízení. Zrušili jsme docházkový dotykový systém,
kterým zaměstnanci hlásili
příchod, odchod nebo přerušení práce. Od 13. března
je omezen také provoz turistického informačního centra
s tím, že bude pouze kopírovat úřední hodiny radnice,
to znamená, že jsme zrušili
víkendový rozšířený provoz.
Pověřil jste nějakým mimořádným úkolem městskou policii nebo dobrovolné hasiče?
Podobně jako Policie ČR
budou strážníci kontrolovat
uzavření restaurací, klubů.
Abychom zabránili tomu nejpodstatnějšímu, čímž je myšleno další šíření koronaviru,
tak je na místě větší dohled
nad tím, zda se mládež neshlukuje nevhodným způsobem například na autobusovém terminálu. Toto místo
budou mít z preventivních
důvodů pod větší kontrolou.
Ale nejsme Čína, nejsme totalitní stát, ale demokratická
společnost a jako taková nebudeme omezovat svobody
nad stanovený rozsah opatření. Pokud však strážníci
zjistí, že na hřišti je víc osob,
než to povoluje vyhlášený
nouzový stav, budeme muset reagovat tím, že sportoviště uzavřeme. Upřednostníme vysvětlování, citlivý
přístup.

Dobrovolní hasiči jsou
připraveni v případě, pokud
by nastal ještě mimořádnější
stav, pomoci Pečovatelské
službě například tím, že by seniorům a nemohoucím lidem
rozváželi například potraviny.
Pokud jde o ligu neregistrovaných hráčů O pohár starosty Sedlčan, bude
se dohrávat bez diváků?
Zimní stadion je zcela uzavřen, tím je řečeno vše. Jak
dosavadní výsledky vyhodnotí nebo nevyhodnotí pořadatelé, je na jejich uvážení.
Co byste vzkázal občanům?
Není důvod k panice,
v Sedlčanech do pátku třináctého žádný případ onemocnění koronavirem není.
Je ale potřeba, aby každý
jednotlivec byl zodpovědný, ostražitý a bdělý a zbytečně se neshromažďoval
v hloučcích. Hovořili jsme
s primářem Jaroslavem
Machovským ze stanoviště zdravotnické záchranné
služby v Sedlčanech. Ten mě
informoval, že jedné osobě
z oblasti Sedlčanska měla
skončit karanténa.
Jak se vás pracovně
nebo osobně dotkla zmíněná opatření?
Protože jsou zrušeny kulturní, sportovní i společenské akce, tak samozřejmě se
nemohlo konat ani slavnostní zahájení festivalu Sukovy

Sedlčany, kde mívá starosta
úvodní slovo. Nekoná se ani
schůze diabetiků, rybářů...
Pokud jde o pracovní schůzky, tak těch se účastním,
pokud jsem je považoval
za důležité nebo pokud jsem
nemusel právě zajišťovat v té
chvíli jiné úkoly. Tím mám
na mysli, že jsem například
upřednostnil setkání ředitelů
příspěvkových organizací.
-mb-

Karanténa
smazala
výjimky
SEDLČANY Informace se
v souvislosti ve snaze zabránit šíření koronaviru
mění každý den a někdy
i každou hodinu. Protože
Vláda ČR s účinností od 16.
března uvalila na celou
republiku karanténu a vyhlásila zpřísněný režim pro
pohyb osob, některá vyjádření starosty Sedlčan Miroslava Hölzela v rozhovoru
pro Sedlčanský kraj už nejsou aktuální. Od pondělí
tedy platí, že byla uzavřena
v Sedlčanech i venkovní
sportoviště. Výjimka, kterou radnice chtěla zohlednit azyl v sedlčanském kulturním domě pro šachový
kroužek nebo zkoušky
divadelních ochotníků už
také neexistuje.
-red-

Upozornění pro pacienty – ordinace praktických lékařů
na adrese 28. října 177, Sedlčany:
Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek jsme nuceni přistoupit
k následujícím opatřením s platností do odvolání:
1. Čekárna je uzavřena. Vstup bude umožněn pouze po telefonické domluvě s ošetřujícím
lékařem:
MUDr. Hana Bechyňová: 318 821 376, (od Po do Pá 7:30 do 13:00)
MUDr. Šárka Machovská: 318 820 095, (od Po do Pá 7:30 do 13:00)
MUDr. Vladimír Zámostný: 318 822 495, (od Po do Pá 7:30 do 13:00)
2. S okamžitou platností se ruší všechny neakutní výkony, např.: preventivní prohlídky, závodní
prohlídky, očkování, výpisy, lázně, vyšetření řidičů, zbrojní průkazy, vyš. pro posudkovou
službu (invalidní důchody, bezmocnosti) atd.
3. Vystavení receptu bude možné pouze formou SMS a emailu
4. Pacienti pozvaní na kontroly v rámci pracovní neschopnosti, prosím volejte na výše uvedená čísla
5. Pacienti, pokud máte klinické příznaky (horečka nad 38° C, dušnost, dráždivý kašel),
konzultujte svůj zdravotní stav s KHS pro Středočeský kraj na tel. linkách 736 521 357 nebo
771 137 070, případně na nově zřízené lince 1212
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Ondřej Pína o směně pozemku a úmyslu postavit v Tyršově ulici
osmnáct bytů nadpoloviční většinu zastupitelů přesvědčil
Dokončení ze strany 1

Mastník, brzda
při poklesu
obyvatel?
I když to nebývá při
koupi nebo směně pozem-

byt odpovídá zařazení 4+1.
„Míříme na to, aby si lidé
koupili v Sedlčanech bydlení
a neodcházeli nám do okolních vesnic a naopak se
k nám vraceli,“ připomněl
snižování počtu obyvatel

žuje v dnešní době instalaci rekuperační jednotky
čili zdravého systému větrání. Informace o tom, zda
bude bydlení v Mastníku
dostupné například mladým rodinám, na zastupi-

Na lukrativním pozemku blízko centra vznikne během několika let bytový dům. Foto: Hanka Pechačová

ku zvykem, Ondřej Pína,
zastupující společnost Geﬁra, zastupitele seznámil
podrobně se záměrem, jak
bude pozemek na pravé
straně v dolní části Tyršovy ulice využit.
Pína projekt na bytový
dům Mastník okomentoval
mimo jiné tím, že společnost chce tímto krokem navázat na další rozvoj města.
„Proč bytový dům? Na tuto
otázku mě jako nejzákladnější napadne odpověď, že
se za posledních třicet let
vůbec nic podobného nepostavilo. Poslední tři bytové
domy, což pamatuji z vyprávění, stavěl Svatopluk
Ročák. Objekt navrhujeme
jako čtyřpodlažní pavlačovitého typu. Čtyři podlaží
jsou plánována nad zemí
a jedno podzemní, kde mají
být garáže s umístěním výtahu do jednotlivých pater.
Plánována je výstavba 18
bytů od 1+kk až po 3+kk,
které by měly velikost třicet, šedesát a šestadevadesát metrů čtverečních,
což jsou nadstandardní
rozměry v porovnání
s naší konkurencí v Praze,
Benešově v Berouně...“
Podotkl, že v pražských
podmínkách 96metrový

Sedlčan. Ještě v 90. letech
minulého století byly Sedlčany osmitisícové a k 1. lednu letošního roku statistika
hovoří o 6999 trvale žijících
osobách. Za výhodu Pína
označil, že zamýšlené byty
by se nacházely v docházkové vzdálenosti do centra
města, na autobusové nádraží nebo na sportoviště.
Zajímavostí domu Mastník
podle vizualizace je, že
„sklepní“ kóje nejsou situovány do sklepních prostor,
ale do jednotlivých pater.
Svůj smysl by měly zděné
příčky. „Snažíme se sádrokarton z výstavby eliminovat, bohužel to nejde ve sto
procentech, ale výběr materiálu řešíme tak, aby byl
kvalitní a abychom zároveň
předešli problémům s akustikou. Přece jenom cihla je
cihla,“ dodával. Dalším bonusem pro majitele bytu,
ať jakékoliv velikosti, bude
balkón.
Nadstandardní mají být
podle vyjádření Píny také
obklady a dlažby, elektronický zabezpečovací
systém – jak jednotlivých
bytů, tak společných prostor a parkovacích stání
v suterénu domu. Doplnil,
že za samozřejmost pova-

telstvu nezazněla. A Pína
náš dotaz o předběžné
ceně za metr čtvereční
také zatím nezodpověděl.

Z rozpravy
zastupitelů
Výhradu vznesl zastupitel Pavel Švagr (ČSSD)
k tomu, že do řešení majetkových věcí vlastní prezentace bytového domu
podle jeho názoru vůbec
neměla být zařazena. „Řešíme směnu a ne to, co ﬁrma bude na pozemku dělat,“ uvedl s tím, že diskuzi
o využití považuje za předčasnou. Blanka Vilasová
(STAN) záměr stavět byty
pochválila, ale jedním dechem dodala, že by víc uvítala, kdyby se této aktivity
ujalo město a ve výsledku
šlo o nájemné byty. Zdůvodnila to tím, že spousta
lidí nemá na pořízení bydlení, výstavbu rodinného
domu a mnohdy ﬁnančně
nedosáhne ani na nájemné za byty, které patří jinému vlastníkovi. Připomněla také, že přibližně
před rokem zastupitelé hovořili o možnosti postavit
v Tyršově ulici parkovací
dům, ale zároveň doplnila,
že problémem byly v té

době, ale i v současnosti,
ﬁnance. Pozemek v Tyršově ulici označila navíc
za lukrativnější než ten
v Luční ulici. Připomínek
přednesla k tématu ještě
několik.
Kritický k záměru byl
také další opoziční zastupitel Filip Růzha (STAN).
Za problém mimo jiné
označil, jak „přet avit“
kvalitní prezentaci ve skutečnost. „Víme, že existuje
krize bydlení a město na výstavbu nemá. Společnost
Geﬁra nabízí velmi relevantní alternativu, nicméně
jsou to poslední atraktivní pozemky města, které
máme k dispozici,“ upozornil. Navrhl, aby město do smlouvy, pokud
ke směně dojde, zahrnulo
další požadavky – například považoval za důležité
konkretizovat, do kdy bude
muset investor zahájit výstavbu. Někteří zastupitelé
dokonce požadovali termín dokončení bytového
domu jako jakousi pojistku. „Když zahájíme, tak
i dokončíme,“ zareagoval
Pína. Zdůraznil, že společnost má v úmyslu začít se
stavbou Mastníku v roce
2021 a v zájmu společnosti

je předat byty co nejdříve.
Starosta Sedlčan Miroslav Hölzel (ODS) uvedl,
že záměr investora vítá
a znovu argumentoval
tím, že směna tak, jak byla
předložena, je pro město
výhodná. Sdělil, že město
bude mít úplně jinou potřebu, kam v nejbližších
letech směřovat ﬁnanční
prostředky. „Od začátku
jsem považoval nabídku
společnosti Geﬁra za velmi
vstřícnou,“ vyjádřil se. Zeptal se Píny, zda souhlasí
s variantou, o které již také
spolu hovořili – to znamená ve smlouvě se zavázat
termínem zahájení výstavby a deklarovat městu, že
půjde skutečně o bytový
dům, nikoliv ubytovnu.
„Takováto klausule pro nás
není žádný problém,“ přislíbil Pína.
Směna byla nakonec
nadpoloviční většinou přítomných schválena a zastupitelé přijali usnesení
s podmínkou, že stavba bytového domu musí být zahájena do dvou let od provedení vkladu vlastnického
práva a pověřilo starostu
Sedlčan Miroslava Hölzela
podepsáním smlouvy.
Marie Břeňová

Názor zastupitele
Jiřího Buriana
Zastupitel a bývalý starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS)
ke směně pozemku v Tyršově ulici poznamenal: „Souhlasím s tím, že jde o nejcennější a poslední městský
pozemek uprostřed Sedlčan. Z roku 2008, kdy jsme
na radnici řešili téma bydlení, je v archivu uložen projekt kompletní prováděcí dokumentace na 35 bytových
jednotek – stejného rozdělení 1+kk, 2+kk a 3+kk a též
se spodními garážemi pro jednotlivé byty. Projekt sice
existuje, ale nikdy jsme ho nemohli uskutečnit. Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Státní fond rozvoje
bydlení, úplně přehodnotil dotační možnosti. Mohli jsme
na tuto výstavbu dostat pouhých pět milionů korun. Při
celkovém rozpočtu na byty, který byl v té době kolem 55
milionů korun, by výstavba byla ‚vražedná‘. V té době
jsme v Sedlčanech neměli tu možnost, jako okolní města
– například Příbram, Rakovník, možná Beroun – komunikovat s developery.“
Zastupitel Burian dodal, že výstavba, kterou chce
na směněném pozemku postavit ﬁrma Geﬁra, vyřeší
lokalitu, kterou označil v současné době za „vřed města“. Souhlasil s tím, aby dvouletá podmínka zahájení
výstavby byla součástí smlouvy.
-mb-
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Pro hromadnou přepravu osob platí
speciální režim
REGION „V souvislosti s preventivními opatřeními spojenými s šířením koronaviru
upravujeme na základě
požadavků jednotlivých objednavatelů provoz dopravy v některých regionech.
Situaci neustále sledujeme
a nenecháváme nic náhodě,
okamžitě přijímáme všechna potřebná opatření nebo
nařízení příslušných orgánů
pro bezpečnost a ochranu
nás všech. Autobusy i vlaky
už druhým týdnem ve větší
míře uklízíme a přidáváme
více dezinfekčních prostředků, používáme i ozónové
čističe k hubení bacilů a virů.
Provozní zaměstnanci jsou
informováni o hygienických
postupech a poskytujeme jim
ochranné pomůcky,“ sdělila
společnost Arriva, provozovatel místních autobusových
spojů, v úterý 10. března. Pro
řidiče autobusů měla být
u nadřízených k dispozici
dezinfekce rukou v gelové
formě, tablety vitamínu C se
zinkem a ochranné nitrilové
rukavice.

Podle informací od řidičů
je ale realita jiná. V autobusech i nadále cestuje velké

ventivních pomůcek se jim
slíbená opatření nedaří uskutečňovat. Do požadovaného

množství lidí, někteří i smrkají nebo kašlou. Přesto tím
jediným, co řidiči dostali, byl
informační leták. Ani avizované denní čištění autobusů
dezinfekčními prostředky
není v praxi prováděno.
Údržba prostor autobusů je
i nadále na řidičích, z vlastních prostředků. Společnost
Arriva pak přispěchala s vysvětlením, že vzhledem k nedostatku hygienických a pre-

stavu se situace měla dostat
během počátku tohoto týdne. Během soboty vydala
společnost výzvu, aby lidé
neobsazovali přední sedadla v blízkosti řidiče, přední
dveře jsou pro cestující uzavřené. V některých vozech
budou mít řidiči ozonové čističe vzduchu k hubení bacilů
a virů. Během pondělního
dne došlo k další novince.
„S okamžitou platností se ne-


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
78/20

Vykoupím počítače (klidně nefunkční), tlačítkové telefony, procesory, zubní
zlato. Tel.: 774 804 274, přijedu.
79/20

Prodám Ford Fusion 1,4 TDI, zimní
i letní pneu, závěs, STK do 8/2020, udržovaný a spolehlivý vůz, cena 20 000 Kč. Tel.:
604 761 657.
80/20

Koupíme byt 3+1 v Sedlčanech. Tel.:
604 473 944.
81/20

Pronajmu garáž Na Sev. sídl., cena
1 500 Kč/měs. Tel.: 606 743 904.
82/20

Koupím chatu u řeky v okolí Sedlčan.
Tel.: 736 217 855.
83/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
84/20

Prodám pračku se ždímačkou, gra-

mofon + desky (80 ks), peří prachové 15 kg.
Tel.: 737 320 555.
85/20

Koupím zahradní traktor VARI nebo
podobné. Tel.: 722 422 223.
86/20

Hledáme brigádníka na sekání trávy,
drobné zahradnické a údržbářské práce.
Veškerá technika je k dispozici. V rozsahu
přibližně 10–20 hodin týdně. Vlastní automobil výhodou. Tel.: 739 345 668. 87/20

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

Inzerce již od 13 Kč/cm 2 vč. DPH

Kadeřnický salon
Sedlčany, Sedlecká 37

HLEDÁ

KADEŘNICI A PEDIKÉRKU
Tel.: 604 855 368

vybírá jízdné a cestující jsou
odbavováni pouze zadními
dveřmi,“ informuje společnost ve vozech.
V souvislosti s nařízením
vlády o vyhlášení nouzového stavu došlo také k dalším
opatřením, která se týkají
i Pražské integrované dopravy. Na příměstských a regionálních linkách došlo v souvislosti s uzavřením škol
k zavedení prázdninového
jízdního řádu, provoz školních linek byl zrušen. Ve stálých zastávkách mají autobusy otevírat všechny dveře
bez nutnosti využívat tlačítka
dveří. U zastávek na znamení se nic nemění. Cestující by
měli v maximální míře využívat bezhotovostního odbavení a nekupovat jízdenky
v hotovosti. I v autobusech
příměstských linek mají cestující dodržovat dostatečný
odstup od řidiče a nevstupovat předními dveřmi.
České dráhy umožnily žákům a studentům, kteří pro
cesty do školy využívají jejich služeb, aby své částečně

nebo zcela nevyužité týdenní, měsíční a čtvrtletní jízdenky vrátili bez srážky. Zároveň
avizují rozšíření a zintenzivnění úklidu souprav. „Při
mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita
samotného čištění. Zvláštní
pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení,
s nimiž přicházejí cestující
do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky
dveří nebo sociální zařízení,“
uvedly České dráhy na svém
webu. Provozní personál vybavují postupně dezinfekčními gely a ubrousky, pořizují
pro něj vitamíny pro posílení
imunity zaměstnanců. Kontrola jízdních dokladů se děje
v maximální možné míře bez
přebírání dokladů, průkazů
a karet do rukou. Zároveň
vyzývá také tento provozovatel osobních spojů o úhradu jízdenek platební kartou
nebo pomocí elektronické
peněženky. Olga Trachtová
Hadáčková

Hledám paní nebo slečnu na výpomoc
– jednoduchá práce po ČR
 Zatím na DPP  Pracoviště Jesenice u Sedlčan

Tel.: 731 733 466

FARMA DRUHAZ
Na Červeném Hrádku
přijme

ŘIDIČE NA ROZVOZ ZBOŽÍ
(stačí i sk. B)

OŠETŘOVATEL –
CHOVATEL DRŮBEŽE
Nástup možný ihned
Zajímavé mzdové podmínky
Info p. Havel: 724 389 900
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Na přerušení školní výuky reagují školy různě
Dokončení ze strany 1

chce, aby zpracovaný úkol
zaslali zpět k hodnocení.
Pokud někdo ví, že máme
špatný email, je podle ředitelky školy třeba napsat
na email třídní učitelce.
Úkoly by podle ní neměly
být příliš obtížné: „Jejich cílem je, abychom se alespoň
o kousek posouvali, případně využili čas k opakování.
V případě nejasností mohou
žáci či rodiče komunikovat
s vyučujícím emailem.“
A jak budou plnění
kontrolovat? „Samozřejmě
očekáváme, že žáci úkoly splní, protože nemají
ty prázdniny a je to jejich
školní práce. Jak úkol splnili a kritéria hodnocení
budou ještě předmětem
další diskuze příští týden,
zejména pokud by zákaz
trval déle. I my se učíme,
jak pracovat jinak, jaké
možnosti lze využívat,“ vysvětluje ředitelka. Učitelé
krásnohorské
základní
školy jsou zčásti ve škole.
První den nového režimu
se konala porada a příprava úkolů. „Dále máme naplánované konkrétní úkoly
a schůzky pro učitele a asistentky na čtvrtek, pondělí,
úterý a pak znovu porada,
abychom vyhodnotili, jak
to jde s tou domácí prací,“
nastiňuje další postup.
Všichni učitelé mají
také jedno velké téma domácího samostudia. Mají
za úkol vyhledat různé
vzdělávací weby, zjistit, jak
s nimi pracovat, jak je využívat, co se kde hodí, jaké
odkazy žákům doporučit.
Samozřejmostí je podle
ředitelky Evy Šedivé také
studium odborných pedagogických webů, na což
v běžném režimu není dostatek času a klidu. „A ještě
jeden velký úkol mají paní
kolegyně a kolega. Neonemocnět, dodržovat pravidla
prevence, odpočívat,“ doplňuje. Mateřskou školu uza-

vřelo vedení města z důvodu malého počtu dětí již
od 13. března.
Klučeničtí pedagogové
avizovali poslání domácích
úkolů přes elektronický
portál na pondělí 16. března. V Kamýku nad Vltavou
dostávají žáci po dobu vládou nařízeného uzavření
školy úkoly pro domácí
přípravu dětí vždy na celý
týden na mailovou adresu
rodičů. Pokud rodiče email
nepoužívají, musí kontaktovat rodiče spolužáků dětí.

Týdenní plány
nebo denní učivo
Žáci petrovické základní školy dostávají úkoly
i výklad látky na školní
web. Příspěvky jsou přidávány každý den do 15
hodin podle rozvrhu, který
v ten den měli mít. Podklady pro domácí výuku
mají být odstraněny vždy
po týdnu po osmé hodině
ranní. Mazání příspěvků
je podle ředitelky školy
Hany Vošahlíkové nutné,
aby nebyl školní web zahlcený. „Vzhledem k vývoji
situace, doporučením ministerstva školství a zdravotnictví a po domluvě s rodiči
a zřizovatelem je od dneška
uzavřená také školka. Kolegové v úterý založili každé
třídě druhého stupně třídní
email, kam posíláme případné větší soubory týkající
se výuky. Pedagogové mají
home ofﬁce, ale dvakrát
týdně se všichni sejdeme
ve škole, kde probereme
úskalí, na něž v průběhu
zadávání úkolů a výkladu
látky narazíme. Máme obavy z toho, jak děti domácí
výuku zvládnou. Teď se
ukáže, jak si dokážou děti,
rodiče i pedagogové v této
krizové situaci poradit. Zodpovědnost za osvojení si látky je nyní právě na dětech
a rodičích ve větší míře než
kdykoliv předtím,“ uvedla ve čtvrtek. Akce, které
škola plánovala, jsou zatím
zrušeny. O náhradních termínech a o tom, zda se vůbec uskuteční, se rozhodne
po návratu zpět do školy.
Ředitelka základní
školy v Dublovicích Věra

Burianová vyjádřila hned
na počátku opatření přesvědčení, že společnými
silami se situace dá zvládnout. „Do konce tohoto týdne najdete na našich webových stránkách v rubrice
Týdenní plány informace
o tom, na čem vyučující
s dětmi ve svých předmětech pracovali. Zároveň
tam najdete informace,
na čem mohou děti doma
během následujícího týdne
pracovat samy či s vaší pomocí. Prosíme o součinnost
při domácí přípravě. Platí,
že můžete během celé
doby, po kterou bude škola uzavřena, kontaktovat
vyučující emailem, všichni
pedagogové jsou připraveni s vámi konzultovat jakékoliv problémy týkající se
učiva jednotlivých předmětů,“ uvedla na webu školy.
Pedagogové jsou k dispozici i ve škole každý den
od 8 do 13 hodin.
Učitelé Základní školy Chlum plní podle ředitelky školy Jaroslavy
Procházkové běžné úkoly, které vyplývají z jejich pracovních náplní.
„Setkáváme se společně
na koordinačních poradách, jsou jim přidělovány
úkoly, které mohou plnit
ve škole i mimu budovu
školy. Žákům budou úkoly
zadávány postupně podle týdenních plánů jednotlivých učitelů. Všichni
třídní učitelé komunikují
prostřednictvím emailů se
žáky nebo jejich zákonnými zástupci. Pochopitelně
rušíme po dobu zákazu
osobní přítomnosti žáků
ve škole veškeré společné
akce, ale asi se jen těžko
povede všechny přesunout
na nové termíny, když netušíme, jak dlouho budou
školy uzavřeny. Podle domluvy s učiteli se pokusíme, aby žákům žádné
důležité učivo neuniklo,
a přezkoušení bude probíhat různými formami. Hodnotit můžeme pracovní listy, společnou diskuzi nad
tématem, testy, písemné
práce na dané téma, eseje. Využijeme také vlastní
hodnocení práce. Ale to

budou žáci vědět již při rozesílání úkolů v rámci současné nutnosti samostudia,“ upřesnila. Mateřskou
školu původně zřizovatel
neuzavřel. Došlo k němu
až v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
s účinností od 16. března.
„Žáci naší školy se podle doporučení učí dálkově prostřednictvím mailu.
Všechny kontakty a způsob
doručování jsme si s rodiči
pro jistotu ověřili hned při
vyhlášení krizového stavu
ještě i telefonicky. Od rodičů máme zpětnou vazbu. Hodnotit efektivnost je
předčasné, hodnotit budeme po návratu do školy,“
říká k situaci ředitelka základní školy ve Vysokém
Chlumci Eva Buriánová.
„Pravděpodobně budeme
písemně testovat zvládnutí zadaných úkolů a podle
výsledků můžeme následně učinit závěry. Rodičům
i žákům věřím. Věřím, že
se budou snažit, aby vše
v této nestandardní situaci
zvládli. Kolektiv pedagogů naší školy je připraven
pomáhat, jak bude možné.
Učitelé jsou některé dny
ve škole, některé dny mají
home ofﬁce. S páťáky plánujeme na příští týden výuku po skypu. Žádnou akci
jsme nerušili, pouze jsme
změnili termín rezervovaného hudebního programu. Den otevřených dveří
máme podle plánu v úterý
24. března od 8 do 15 hodin, zájemci z řad rodičů
mohou navštívit školu, ale
odpadá možnost podívat se
do výuky. Zápis do 1. třídy
se v naší škole koná 16. dubna, snad bude do té doby již
běžný provoz.“
Nechvaličtí učitelé jsou
a nadále budou pracovat
přímo ve škole. Také oni
zadávají úkoly emailovou formou. Nyní budou
některým zájemcům, kteří nemají doma počítač,
zapůjčeny školní tablety
k využívání a k plnění zadaných úkolů. „Školní akce
rušíme a nejspíš se to bude
týkat i dětského karnevalu,
který byl naplánován na 21.
března. Dětem to vynahra-

díme pohádkovou cestou,
která se bude konat 7. června. Doufáme, že do té doby
bude vše v pořádku a školy
budou fungovat,“ uvedla
administrativní pracovnice
školy Kateřina Čápová.
Také v Kosově Hoře dostávají žáci druhého stupně učivo mailem. Využívají k tomu třídní emailové
schránky nebo třídní skupiny na sociálních sítích.
Žákům prvního stupně
posílají podle ředitele školy Roberta Kohouta třídní
učitelky úkoly do emailových schránek rodičů.
„Podobným způsobem je
zajišťována i zpětná vazba
s důslednou kontrolou ze
strany učitelů. Pedagogičtí
pracovníci naší školy byli
všichni v práci první dva
dny platnosti mimořádného
opatření, počínaje pátkem
mají možnost výběru místa
výkonu práce. Naplánované akce pochopitelně rušíme či přesouváme na pozdější termín, pokud to bude
vůbec možné, vzhledem
k vývoji epidemie koronaviru,“ uvedl na dotaz naší
redakce.
Počepická ředitelka Miroslava Svobodová nás informovala o tom, že zdejší
žáci dostali úkoly do tohoto týdne již v úterý, v den
poslední výuky. O předávání dalších pak jednali
v pondělí ve škole. „S rodiči
komunikujeme přes emaily,
na všechny máme i telefonní kontakt, stejně tak rodiče
na nás. Mohou jej využít
i ke konzultacím o úkolech.
Máme málo žáků, můžeme
toto rodičům bez problémů
nabídnout,“ uvedla.

Pomoc rodičům
přichází
z různých stran
Na přerušení školní
docházky reagovali hned
od úterního odpoledne
také lidé, kteří nabízeli
hlídání, v některých případech spojené i s výukou.
Ve středu dopoledne se
na facebookovém proﬁlu
Veroniky Tinres objevila
nabídka na hlídání s doučováním. „Nabízím tvůrčí kurzy pro děti školního věku,
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které jsou od 8 do 16 hodin od pondělí
do pátku Neveklov, Sedlčany. Čeká nás
výtvarná tvorba, vědomostní soutěže
s písmeny a matematikou, dramatická
výchova, speaking time i základy natáčení videí. Kurz bude probíhat v malebném prostředí s vycházkami do přírody,“ napsala a pro zájemce uvedla
také číslo svého mobilního telefonu.
Pozadu nezůstalo ani třeba nakladatelství Fraus. V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se
rozhodlo poskytnout všem žákům,
učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické
učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně
tak nabízeli zdarma poskytnout prostředí pro online komunikaci učitelů
s žáky. Jde o vzdělávací portál Fred.
Pro domácí procvičování rodičů
s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též

ZPRAVODAJSTVÍ
zdarma. Pro dobrou informovanost
založili navíc na svém webu stránku
ucenidoma.
Společnost Scio stejným způsobem
umožnila bezplatně využívat své testy po dobu uzavření škol. Od pondělí
16. března přizpůsobuje Česká televize své vysílání. Každé pracovní dopoledne je na programu ČT2 unikátní
vysílání UčiTelka. Každý den vyučují
pedagogové prostřednictvím obrazovky zejména žáky prvního stupně.
V úterý a ve čtvrtek pomáhá s přípravou na přijímací zkoušky pořad Škola doma. Ministerstvo školství zřídilo
nový web pro podporu vzdělávání
na dálku: nadalku.msmt.cz. Zájemci
z řad žáků, rodičů i učitelů zde najdou rozcestník online vzdělávacích
nástrojů, aktuální informace a zkušenosti i mnoho inspirace a příkladů
dobré praxe.
Olga Trachtová Hadáčková

Na úřad jen neodkladně
KOSOVA HORA Místostarostka Kosovy Hory Lenka Havlíčková apelovala na obyvatele obce, aby využívali
úřední hodiny k osobním návštěvám
pouze v neodkladných záležitostech.
„Úřední hodiny jsou stanoveny
zatím od 16. března do 24. března

na pondělí a středu od 14 do 17 hodin.
Hotovost nevybíráme a platby mohou
občané provádět na náš účet. Kontakt
s úřadem je možné vyřizovat telefonicky nebo elektronicky,“ upozornila místostarostka na opatření v návaznosti
na nařízení vlády.
-mb-

V Petrovicích umístili bezdrátový zvonek pro zavolání úředníků z obecního úřadu před
objekt zámečku. Foto: Petr Štěpánek
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Není cirkus jako cirkus
Tohle povídání není o koronaviru – viry jsou teď všude. Aby
nás přemíra informací o virech
nezahubila, začnu z jiného
soudku. Ale ono vlastně všechno souvisí se vším…
Cirkus zrovna nevyhledávám. Stačí mi ten, co se často
odehrává na politické scéně.
Můj vnuk ale má cirkus rád
– tedy ten klasický. Tak proč
hned všechno zrušit?
Prý že drezura je mučení
zvířat. Toť otázka. To by se taky
mohly šmahem zakázat tréninky mladých gymnastek nebo
příprava sportovců na olympiádu. Přepínání sil, anabolika… Já
bych do toho nešla, ale pokud
to někoho baví, pokud rád soutěží, a pokud si ohlídá, aby ho
trenéři či političtí představitelé
nenutili do škodlivé chemie,
proč ne, ať si soutěží.
Samozřejmě, každý extrém
škodí. Ne každý ví, že i profesor Václav Žilka, propagátor veselého pískání pro zdraví, byl
velkým sportovcem. Bohužel
v disciplíně, která ho po létech
dovedla k operaci. Možná si vybavíte disciplínu chůze. Sportovní chůze vznikla na počátku
17. století v Anglii, kde se šlechtici sázeli o to, čí lokaj je rychlejší. Již tehdy byla stanovena
pravidla; nesmělo se běžet
a využívala se technika pata–
špička. Dodržování pravidel
sportovní chůze dal vzniknout
speciﬁckému pohybu pánví,
který se stal terčem posměchu
již ve 20. letech 20. století. Rychlý pohyb by nevadil, ale nepřirozené vytáčení kyčlí vedlo
k jejich ničení. Na rozdíl od normální přirozené chůze, která je
pro nás přímo nezbytná.
Člověk má svobodu a rozum
– může si určit, čím a zda si
bude ničit zdraví. Zvířata si vybrat nemohou. Osobně se však
domnívám, že i zvířata si zvyknou na potlesk. Nebo na pochvalu. Naše kočka se učí ráda.
Na pokyn Udělej hop! vyskočí
na zídku a očekává pohlazení.
Je to náš rituál, když odněkud
přijdu. Mám-li tašky v rukou,
je to pro mě náročné, ale ona
na tom už trvá. Už si nejsem jista, kdo si koho ochočil.
Kdybych byla zvířetem

a měla volbu pouze mezi kariérou v cirkusu a životem v drůbežárně či v kravíně, volila
bych cirkus.
Ve škole nám totiž pouštěli
video z drůbežárny. Namačkaná kuřátka, šlapou po sobě. Jak
jsou rychle rostlá, mnohdy je
nožky neunesou, a ta ostatní
kuřata je ušlapou. Mršiny zůstávají. Slepice si nemohou zobat,
co potřebují, každý den dostanou to, co jim chytrý člověk namíchá. Dovedete si představit,
že by vám někdo každý den
dával to samé jídlo? Brzy by se
vám zprotivilo. A pak – tělo si
přece říká, co potřebuje. Když
je vám dobře, sníte cokoliv, ale
v době nemoci máte úplně jiné
chutě – spíš na to, co je zdravé,
čerstvé, plné vitaminů.
Slípky z drůbežárny si vybírat nemohou. Boží světlo nevidí
za celý den. Sluníčko se k nim
nedostane, takže se jim nemůže tvořit D vitamin, nezbytný
pro pevné kosti i pro imunitu.
Když v přírodě dojde
k přemnožení jakéhokoliv druhu, rozmnoží se i predátor,
a ten to jistí. Stavy se zas dostanou k normálu. Když dojde
k přemnožení ptactva, ejhle,
objeví se třeba ptačí chřipka.
Příroda likviduje všechno,
čeho je moc.
Když vidím novodobé koncentráky pro zvířata, mohu
udělat jediné – nepodporovat
je. Nikdy jsem nekupovala drůbež dovezenou z Číny. Nekupuji vajíčka z klecového chovu,
nekupuji mléčné výrobky z velkochovů. Kráva, která se pase
venku, má jiné složení mléka.
Její máslo chutná daleko lépe.
Obsahuje pro nás příznivější
látky, jako třeba omega3 mastné kyseliny. Má více vitaminů,
jako je třeba A, E, D.
Namačkané v obrovských halách jsou ale třeba i šičky ve východní Asii, vyrábějící (i pro
nás!) levné oděvy. Lidé, žijící
ve špatných podmínkách, také
mnohdy mají sníženou imunitu…
Dokud budou takovéto velkokapacitní haly, velkovýkrmny brojlerů, továrny na vajíčka
a na mléko, brojit proti cirkusům mi přijde pokrytecké.
Hanka Synková
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Situace je nepřehledná, vznikají dezinformace,
zavádějí se preventivní opatření
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU „Vzhledem k tomu, že

se v posledních hodinách
šíří fáma o včerejším údajném odvozu pacienta z našeho zdravotního střediska
s podezřením na nákazu
koronavirem, chceme tuto
zprávu dementovat, neboť
dle informací Krajské hygienické stanice není v Krásné
Hoře ani na okrese Příbram
zatím žádný potvrzený případ nákazy koronavirem.
Prosíme, zachovejte chladnou hlavu a mějte pokud
možno klidný den,“ uvedlo
město v pátek na svém facebookovém proﬁlu.
Své obyvatele průběžně
informuje o situaci související s onemocněním
COVID-19 jak mobilním
rozhlasem, tak na svých
webových stránkách. Během pátečního dne zde
sdílelo také informační leták příbramské nemocnice.
V něm její ředitel Stanislav

Holobrada informuje obyvatele o tom, jak může dojít k přenosu nákazy, kdo
patří do nejohroženějších
skupin, jaký je průběh nemoci i příznaky, ale také jak
se chránit či jak se chovat
v různých situacích.
Informace takovéhoto
charakteru mohou lidé získat také na nově zřízené
infolince Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje na telefonním čísle
771 137 070, která je v provozu sedm dní v týdnu
od 7 do 19 hodin. V pracovní dny je od 7 do 9 hodin v provozu také linka
736 521 357. KHS vyzývá
obyvatele, aby na tato čísla
neposílali textové zprávy.
Zároveň prosí všechny, kdo
mají podezření na nákazu,
aby na hygienickou stanici
nechodili osobně.
Další možností je obrátit
se na pracovnice protiepidemických oddělení. Ob-

čané okresu Benešov se
mohou obracet na Jindru
Taterovou na telefonním
čísle 317 784 001, Květuši
Klenotovou (317 784 028),
Janu Vyskočilovou či Věru
Janoušovou (317 784 027).
Na protiepidemickém oddělení pro okres Příbram
jsou připraveny pomoci
Renata Karpíšková (318
622 824) a Vendula Pavlíčková, Irena Muffová nebo
Kateřina Ježková na telefonním čísle 318 622 824.
Informace k záležitostem
spojeným s aktuální hrozbou podávají také praktičtí
lékaři nebo infolinky pojišťoven. Kontaktní údaje
jsou na jejich internetových
stránkách nebo na webu
Ministerstva zdravotnictví.
Zde je také kompletní souhrn informací týkajících se
jak nemoci samotné, tak
různých opatření. Infolinky
zřídil také Státní zdravotnický ústav.

K riziku přenosu nemoci
se musel postavit čelem také
majitel místních potravin Pavel Šach. Na základě nejen
výše uvedených informací
apeluje na své zákazníky:
„Abychom pro vás i nadále mohli zajišťovat prodej
potravin, buďte ohleduplní
k našemu personálu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost,
neopírejte se o skla vitrín.
Snažte se nakoupit jednou.
Choďte nakupovat nejlépe
pouze jeden zástupce rodiny.
Nechoďte nakupovat nachlazení, nebo pokud se necítíte
dobře. Myslete i na seniory,
kteří na nákup také musí
a jsou ohroženi tímto virem
mnohem více než vy.“
Prodavačky chrání darovanými ušitými rouškami
a u pokladen také igelitovou bariérou.
Také doktorka Kristína
Marková ordinuje nestandardně. Její ordinace funguje od pondělí 16. března

v nouzovém režimu. Maximu pacientů poskytne
léky a neschopenky elektronicky a ošetřovat bude
v nezbytných případech
po telefonické dohodě
a objednání na konkrétní
hodinu. Čekárna je uzavřena. Důvodem je, aby se lidé
neshromažďovali na malém prostoru, ale také chybějící ochranné prostředky
lékařky.
Na vládní nařízení musel
reagovat také městský úřad.
Pro veřejnost je v nutných
případech otevřen v pondělí a středu od 9 do 10
hodin a od 15:30 do 16:30.
Vedení města zároveň žádá
občany, aby veškerou možnou komunikaci vedli telefonicky nebo elektronicky
a platby prováděli bezhotovostně. Městská knihovna
a sběrný dvůr jsou do odvolání uzavřeny.
Olga Trachtová
Hadáčková

Nemocnice Sedlčany: Zákaz návštěv i čerpání
dovolených, měření teploty na recepci a nově
elektronický zámek u hlavního vchodu
SEDLČANY Jak se změnil
v sedlčanské nemocnici
běžný život zdravotníků,
pacientů i jejich příbuzných v souvislosti s koronavirem po vyhlášení
stavu nouze a následně
i karantény v ČR? To pro
čtenáře v krátkém rozhovoru přiblížil Václav Nedvídek (na snímku), provozní ředitel společnosti
Mediterra.
Jaká opatření u hospitalizovaných pacientů
po vyhlášení karantény
ve vašem zdravotnickém zařízení platí?
Především jde o zákaz
návštěv, který jsme však
u nás v nemocnici zavedli
od 2. března. V porovnání
s ostatními nemocnicemi
jsme tedy sáhli k tomuto
opatření velmi brzy. Navíc naši hospitalizovaní
pacienti nesmí opouštět
lůžkovou část nemocnice.
Jakým způsobem byly

upraveny pracovní povinnosti zaměstnanců?
Našim zaměstnancům
jsme zakázali vybírání
dovolené až do odvolání
– tak, abychom na současnou situaci byli dobře
připraveni. Samozřejmě
zaměstnanci používají dostupné ochranné pomůcky ve vyšší míře a jsou
k tomu nabádáni interním
nařízením, které jsme
v minulém týdnu vydali.
Existují i nějaká opatření při vstupu do budovy?
Ano, existují – zavedli
jsme kontrolní bod při recepci. Na tomto bodě náš
zaměstnanec měří všem
návštěvníkům nemocnice teplotu a provádí dotazníkové šetření s cílem
zachytit včas případy
s podezřením na nákazu
COVID-19. Dále je postupováno podle doporučených pokynů ministerstva zdravotnictví. Ostatní

vchody do nemocnice
jsou pro veřejnost nedostupné a tedy uzavřeny.
Dveře na lůžkovou část
jsou také uzavřeny pro

Václav Nedvídek

veřejnost,
plánované
operace na JPL odloženy
a denní stacionář přemístěn do prostor tělocvičny
na poliklinice. Od 17. března je uzavřen na elektronický zámek také hlavní
vchod do polikliniky a návštěvníkům
polikliniky
budou dveře otevírány
pracovníkem na kontrolním bodu při recepci
nebo pracovníkem pří-

mo sloužícím na recepci.
Jak dostatečně je
zdravotnický personál,
včetně řidičů sanitek,
vybaven
ochrannými
pomůckami – zejména
rouškami a respirátory?
Byli jsme před nástupem epidemie těmito
ochrannými pomůckami
poměrně dobře vybaveni, nicméně zásoby nám
docházejí. Zatím nemáme od státních institucí
žádný konkrétní příslib
na jejich brzkou dodávku, především pak masek
FPP3. Budeme ale doufat,
že dodávka přijde brzy.
Zatím jsou všichni naši
zaměstnanci vybaveni
těmito pomůckami podle
potřeby.
Jak se liší například
podávání nebo roznášení stravy pro pacienty
a zaměstnance od „normálního stavu“?
Pro pacienty se nic ne-

mění, pro zaměstnance
byla uzavřena jídelna, nicméně jídlo je roznášeno
na pracoviště, což i dříve
byla jedna z možností.
Asi víceméně jen řečnická otázka – dokázala
by sedlčanská nemocnice v některé své části zajistit lůžka pro nemocné
koronavirem nebo zřídit pracoviště pro testování lidí podezřelých
z nákazy?
Ne, toho schopni nejsme.
Měl byste pro čtenáře
ještě nějaká doporučení – specifická spíš pro
Sedlčany než ta, co běžně slyší v médiích?
Pro Sedlčany asi žádná specifická doporučení
neexistují. Je nezbytné
držet se všech pokynů
Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního
ústavu České republiky.
Marie Břeňová
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S MICHALEM V SEDLE

V Malawi bojuje s bankomaty, v Mosambiku s dalšími
bezohlednými řidiči: Když mě auto míjí, dlaní mu urážím
zrcátko. Byla to šlupa, říká rozzlobený Michal
MALAWI/MOSAMBIK V mi-

nulém díle jsme Michala
Vaňka opustili, když překonal hranice z Tanzanie
do Malawi. Hned první
věcí, která ho překvapí, je
pěkná nová silnice. „To milé
zjištění ale má svého původce opět v čínské společnosti,
kolem které po chvilce jedu.
Většina Číňanů tu silnici staví ne za peníze, ale za to že
jim vláda nechá nějaké území v republice. Prostě prodávají vlastní stát.“

Potíže
s bankomaty
Cestou do kempu potkává asi tři bankomaty, kdy
mu ani jeden z nich peníze
nevydá. Jede kolem jezera
a podle Michalových slov
je to nádhera. „V podstatě je
jezero lemováno z obou stran
horami. Míjím rybářské vesnice, ale na souši nevidím sušit
ani jednu rybičku. Buď už
v jezeře nic není, nebo rybáři
zrovna v těchto dnech nelovili kvůli počasí.“
Druhý den dopoledne se
Michal pustí do opravování
pomačkaného kufru od posledního pádu v Tanzanii.
Po obědě vyrazí na další
cestu. Čeká na něj stoupání
do hor, jízda po plošině a jízda z hor. „První část do hor
je skvělá, ale asfalt je starý
a rozpadlý, často se štěrkem
v zatáčkách, proto nejedu
pilu a spíš se kochám výhledem na jezero nebo paviány, co se povalují po silnici.
Z dálky je na ně pěkný pohled. Ale nezastavuju přímo
u nich. Když si zívnou, jejich
zubiska mě utvrzují v tom,
abych to nedělal. Nahoře
v kopcích je mnohem příjemněji než dole u jezera a příroda kolem je stejně tak zelená
jako dole. Dokonce jedu kolem plantáží s jablky.“
Cestou potkává Michal
čerpací stanici s bankomatem, kde se mu konečně
podaří vybrat peníze. A jako
bonus ho čeká nejlepší silnice po několika měsících.

„Motorku pořádně proženu
do vyšších pater otáčkoměru. Vůbec se tomu nebrání
a konečně taky ojedu boční
vzorek. Některé zatáčky jsou
hodně táhlé či utažené, takže
mám prostor si připomenout,
jaké to je jezdit v Alpách
z pasu do pasu. Absolutní
paráda. Trvá to vcelku dlouho, než tato krásná silnice
plynule přejde ve starý úsek,
ale i tak je to pořád paráda,
pouze je silnice užší a asfalt
je stříkaný.“
Další den míří Michal
do hlavního města. Cesta
je pohodová, Michal si vychutnává okolní přírodu.
„Od města Salima začínám

městě, ale spíš je to větší
vesnice. Nevidím žádné
výškové budovy a podobné
západní rozmary. Ale je tu
všechno. Obchoďáky, banky
a také super skvělé tržiště
podél cest. Váhám si koupit
ponožky, kterých už mám
slovy dva páry a jednu ponožku navíc. Bohužel vidím
všude jen teplé, takové co mi
pletla babička, když jsem byl
malý.“ Odtud pokračuje Michal do města vzdáleného
asi 70 km. „Cesta do kempu
je pěkně africká se spoustou
vymletých rigolů od vody,
do který následně obyvatelé
házejí klacky a různou vegetaci, aby se rýha více nezvět-

pozvolna stoupat a v jednom
takovém úseku přejíždím
most a na něm předjíždím
náklaďák s korbou plnou
dorostu. Jeden z nich tancuje na muziku, která se line
z nějakého reproduktoru
na korbě. Hodí mě to do nálady a auto předjíždím vestoje
s rukama nad hlavou a tancuju s nimi. Jak si toho všimnou,
osolí muziku naplno. Tak takové je Malawi. Všichni jsou
usměvaví, milí. Nikdo nechce
peníze, a když děti mávají,
tak mávají, protože jsou prostě šťastné a nadšené z něčeho nevšedního. Tak trochu
přemýšlím, zda nebyla blbost
vyřídit jen transitní sedmidenní vízum. Na druhou stranu se
konejším tím, že už jsem v Africe o několik měsíců déle,
než jsem plánoval.“
V hlavním městě se Michal pokusí opět vybrat peníze a opět žádné nedostane. Jde se uklidnit do KFC,
které vidí po několika měsících. „Jsem sice v hlavním

šovala. Kemp je to parádní
se spoustou krásné trávy.
Mohu si vybrat, kde stan postavím, nikdo tu není. Pouze
já a můj oř.“

Přechod přes
hranice
Další den čeká Michala
200 km dlouhá cesta na hranice. Jak líčí, jede hornatou
krajinou, některé výhledy jsou jak z jiného světa.
Na straně Malawi jde vyřizování pomalu. Pak se přesune o 15 km dál na stranu
Mosambiku. „Jediného člověka, kterého tu na hranicích
potřebuju, je člověk z pojišťovny, aby mi vyřídil pojistku
na motorku pro Mosambik.
Ten je ale úplně v pohodě a je
slušně oblečen. Předávám
mu papíry od motorky a já
si jdu vyřídit vízum. Vystojím
důlek, než opravdu začne
moje vyřizování. Jak dojde
na placení, zase se jim nelíbí
moje dolary. Že prý jsou staré.
Takové kecy. Bankovky jsou

maximálně pět let staré. Ano,
už několika lidem rukama
prošly, ale jejich prachy kolikrát jsou v takovém stavu, že
se jich člověk bojí dotknout.
Takový humus oproti mým
dolarům. Takže odmítám, že
půjdu peníze někam vyměnit
za lepší, a nechávám je, ať si
s tím poradí. Trvá to, ale nakonec si je sami někde u vexláků vymění. Dostávám vízum
i pojištění a jdu k motorce.“
Rozdíl mezi Malawi a Mosambikem je markantní.
„Stejná krajina, ale vesnice
rozpadlé, lidé hodně postávají u silnice, nic nedělají a cesta
samotná je také v mnohem
horším stavu. Je chudoba
a chudoba. Když jsem chudej,
i přesto mohu mít pěkně uklizeno kolem domu, ale je to
o tom, jak jsou lidé pracovití,
a to v Mosambiku asi nebudou.“ Za šera začne Michal
hledat něco k přespání. Nakonec se ubytuje v motelu.
Poblíž je nákupní středisko,
kde si nakoupí zásoby. „Při
východu z obchodu mi jsou
nabízeny drogy jedním z místních. Asi moje fousy a šátek
ve vlasech budí dojem, že hulím či beru něco jiného.“

Cesta do ráje
Další den plánuje ujet asi
350 km. Protože se bojí, jaká
bude kvalita cest, vyráží brzy
ráno. Naplánovaný úsek ujede v dobrém čase, a tak se
rozhodne jet dál. Opět ho
čeká nepříjemný zážitek, podobně jako v Tanzanii: „Jedu
menším městem, ve kterém
opět proti mně jede kamion,
a ten kousek přede mnou začala předjíždět velká toyota.
Nemám žádnou možnost sjet
z cesty, a tak se musím stůj co
stůj vejít i s tím pitomcem, co
to proti mně poslal. Jsem ale
tak vytočenej, že když mě
auto míjí, dlaní mu urážím zrcátko. Byla to šlupa. Když se
k tomu vrátím, mohl jsem si
zlomit zápěstí nebo něco, ale
naštěstí se tak nestalo a řidič si
možná příště rozmyslí ohrožovat ostatní na silnici. Těžko

říct a můžete mě za to soudit,
jak chcete, ale v daném okamžiku jsem si opravdu hodně
ulevil.“
Povrch se cestou mění,
stále více rozpadlý, až zmizí
zcela a Michal jede písčitou
cestou. „Je už tma, a to je
zase něco pro ostatní. Nikdo
nevypíná dálková světla. Každý má na předku auta snad
milión světel, a to převážně
ledkových, které těžce oslňují,
a já kolikrát jedu po paměti.
Je to nepříjemné, ale cíl se blíží.“ Michal hledá kemp, kde
by se ubytoval. „Netrefím
dobrou odbočku a začíná přímo gymnastika na motorce
hlubokým pískem. Je to taková fuška, že po několika stech
metrech stavím. Pád nepřišel
žádný, ale do liduprázdného
kempu ‚hvězda Mosambiku‘
dojíždím totálně zmáchanej.
Chlapík neumí ani slovo anglicky, tak pro někoho jde,
aby se se mnou domluvil.“
Ubytování sice není levné,
ale Michal zůstává. „Zítra
se uvidí, zda zůstanu, nebo
pohledám něco jiného. Jsem
totálně zmordovanej po jízdě 800 kilometrů a na závěr
ještě ten písek. Dávám sprchu
a ulehám.“
Druhý den se Michal
poohlíží po jiném ubytování,
až narazí na ráj. „Majitelé Filip a Carmen mi umožnili tu
pobývat v luxusním apartmánu zcela zdarma, pouze zaplatím, co sním a vypiju. Tak
jsem šťastnej, jelikož domeček, co mi přidělili, je totální
hotel. Dvě ložnice, koupelna,
kuchyň, velká lednice atd.
Prostě paráda. Normálně byste za takové ubytování někde
u Středozemního moře zaplatili kolem 100 eur. A celý
areál je moc pěkně udržovaný, s nekonečným výhledem
na Indický oceán. Na pláž
musíte sejít několik schodů
a pak už můžete brouzdat
světlým pískem, kam jen
chcete. Konec pláže je v nedohlednu. Jedna z nejčistších
pláží, jakou jsem doposud viděl.“
Jana Novotná
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Olga Pírková: Při vynucené změně života není konec světa
REGION „Př i vynucené

změně života není konec
světa. Člověk by se neměl
uzavřít do sebe a otočit se
zády k problému, ale hledat
novou realizaci.“ To jsou
myšlenky Olgy Pírkové
z Líchov. Tato devětapadesátiletá žena, která postupně ztrácí sluch a zrak, se
jimi řídí. Seznamte se s ní...

Lékem je umění
a poezie
„Narodila jsem se v Praze, kde jsem žila do svých
dvaceti let. Mým dalším
domovem se stalo na dvacet tři let město Příbram.
V Líchovech bydlím patnáct
let,“ říká. „Vystudovala jsem
profesi provozního technika se zaměřením na farmacii. Pracovala jsem také
v laboratoři jedné příbramské ﬁrmy. Přála jsem si ale
najít zaměstnání, v němž
bych mohla vzdělávat děti.
To se mi vyplnilo. Podařilo
se mi nastoupit do školy,
do níž chodila i moje dcera.
Dnes je mým dětem 32 a 37
let,“ poznamenává.
Ráda vzpomíná na svoje poslední povolání, které
naplňovalo její život sedmnáct let. Působila na Waldorfské škole v Příbrami.
„Učila jsem tam různé předměty a také jsem pracovala
ve školní družině,“ upřesňuje. Boj s narůstající slepotou a středně těžkou
nedoslýchavostí nevzdávala, ale uvědomila si, že
jí zdravotní stav už dlouho
nedovolí, aby mohla vychovávat a vzdělávat školáky tak, jak byla zvyklá.
„Do invalidního důchodu
jsem odešla už ve dvaapadesáti letech,“ dodává
věcně. „Zrak se mi výrazně
zhoršil ve 45 letech a zároveň s tím slábl i sluch,“
podotýká. Věděla, že bude
ještě hůř... A jak je na tom
nyní? Zachovalo se jí dvacet procent zraku a čtyřicet procent sluchu, přesto
její handicap není při setkání patrný. Lék úspěšně
hledá v abstraktním umění
a poezii. Důkazem toho je
její kniha Moje duše, která
v těchto dnech vychází.
Sama ji ilustrovala.

Labyrint měl
úspěch
„V roce 2014 jsem si
na Městském úřadě v Sedlčanech vyřizovala různé doklady. Úřednice mě při tom
informovala o společnosti
pro hluchoslepé, která by mi
mohla nějakým způsobem
pomoci. Nechala jsem si poradit, a jedna z asistentek mě
za čas navštívila. Hovořily
jsme spolu například o tom,
že jsem na waldorfské škole učila mimo jiné takzvané
kreslení forem a ruční práce.
Zahlédla přitom můj nedodělaný obraz. Zaujal ji a pobídla mě, abych práci přihlásila
do soutěže. Chtěla k tomu ale
připojit popis, aby obraz byl
pro diváky srozumitelnější.
Já místo doprovodného textu
vytvořila básničku. Vytryskla mi z duše tak nějak sama
od sebe,“ sděluje. Připouští,
že básničky začaly vznikat
právě na popud tohoto setkání. „Jsou odrazem toho,
co prožiju, je to moje reakce
na určitou situaci,“ podotýká. Příkladem je i báseň Bohatství z roku 2016. Radost
a úspěch přinesla paní Olze
před dvěma lety báseň Labyrint. V kategorii poezie
získala na sedmém ročníku
soutěže o Cenu Hieronyma
Lorma největší počet elektronických hlasů od veřejnosti.
Vítězné práce byly převedeny i do Braillova písma.

v jejích obrazech na výstavě. Její zahájení v Kulturním
domě Josefa Suka v Sedlčanech bylo avizováno na sobotu 21. března. O hudební
vystoupení požádala bývalou kolegyni z waldorfské
školy Jitku Romanutti. „Její
syn je také hudebně nadaný, byl nominován na Cenu
Anděl,“ doplňuje pro zajímavost. V souvislosti s opatřeními ohledně šíření koronaviru
se však dohodla s ředitelem
kulturního domu Martinem
Severou o odložení výstavy
na podzimní termín – mohla by se podle jeho sdělení
uskutečnit přibližně v polovině října.

Brání se zuby
nehty
„Bráním se zuby nehty,“
říká s nadhledem o zdravot-

dení a pozadí v černém. Mám
ale už připojenou k počítači
čtečku. Mluví se mnou čtečka, ale i osobní i kuchyňská
váha, stejně tak hodinky mi
oznámí čas a podobným způsobem mám pro komunikaci
upraven i telefon,“ oznamuje.
„Tím, že se mi zhoršil sluch
a zrak, tak mi naopak zesílily
chuť a čich. Hmat mám přímo
perfektní,“ pochvaluje si.
Na otázku, zda si troufne
jet do Sedlčan nebo jiného
města za kulturou, zareaguje: „Pokud jdu na místo,
kde jsem to znala nebo kde
to znám, tak ano. ‚Nadupané‘ to mám na většině míst
v Sedlčanech i v Příbrami.
V Praze zvládám Vršovice.
V restauraci je pro mě tmavý prostor mezi dveřmi hotový průšvih. Když se mám
s někým sejít, raději počkám

Výstava odložena
na podzim
„Kreslení forem mě zaujalo natolik, že jsem tento umělecký směr začala studovat
jako samouk,“ sděluje a následuje „polopatické“ vysvětlení, čím se liší tato metoda od klasické geometrie. „Ať
jsou to elektrikáři, švadleny,
strojaři a jiné profese, tak si
musí nastavit nějaké rozměry
a do nich zakreslí součástku,
šroub, střih na šaty a podobně – to je hledání forem v geometrii. Já si v těchto formách
hledám přírodu – při podrobném pozorování v ní objevíte
ptáky, ryby, květiny, stromy.
Všechno kolem nás takovou
formu má,“ upozorňuje, co
mohou lidé s troškou představivosti a soustředění najít

Olga Pírková chtěla na výstavě 21. března představit také svoji
knihu. S ředitelem kulturního domu se dohodla o odložení termínu
této akce – křest a vernisáž by se měly podle předběžné informace
uskutečnit v polovině října.

ních limitech, kterým se snaží příliš neustupovat a být
o krok vpředu. „V první řadě
jsem si musela uspořádat věci
v domácnosti, abych přesně
věděla, na jakém místě jsou.
Když byl partner doma a například nevědomky přemístil
některé potraviny v ledničce,
byl to problém. Naučila jsem
se také dělat vše s předstihem
– osvojila jsem si Braillovo
i Lormovo písmo, i když se zatím bez nich obejdu. V současné době ještě dokážu přečíst si
na počítači zvětšený text, kdy
písmena jsou v bílém prove-

venku. Když potřebuji do odlehlejší části – například jsem
měla teď v opravě sluchadla
–, tak požádám o pomoc
asistenty ze společnosti pro
hluchoslepé,“ připouští. „Sluchadla mám skvělá. Jak vidíte, mohu díky nim normálně
komunikovat. Nesnáším ale
hluk, odrazí se to bolestmi
hlavy. V tom se ale asi příliš
neliším od zdravých lidí.“ Jediným rizikovým místem je
pro ni v Líchovech přechod
silnice I/18 při cestě na autobus. „Čekám do momentu,
kdy už neslyším žádné auto,

a pak prostě jdu,“ vysvětluje.
Olga Pírková by prý
uvítala kamarádku, která
je na tom podobně jako
ona. „Ale nevím, jak bych
se mohla s někým kontaktovat. Pokoušela jsem se o to,
ale narazila jsem na odmítnutí kvůli zákonu o ochraně osobních údajů.“

Horolezectví
opustila, sport ne
„Do svých pětatřiceti let
jsem byla aktivní sportovkyní – volejbal jsem hrála
v první dorostenecké lize,
softbal ve druhé. Rok jsem
provozovala horolezectví,
to pro mě byla velká relaxace. Pomyslnou štafetu
po mně převzala dcera.
Vím, že v době našeho
rozhovoru je na stěně – je
instruktorkou horolezectví v Praze. V Dolních Žlebech za Děčínem si koupila s přítelem domeček
a tam mají na tuto zálibu
výborné podmínky,“ usmívá se. Sportovních disciplín, které má ráda, je
víc. Neopustila například
běh na krátké vzdálenosti. Před dvěma třemi roky
na olympiádě pro zdravotně znevýhodněné sportovce získala v hodu oštěpem
v ženské kategorii první
místo, v běhu na 50 metrů
byla třetí a na bronzovou
medaili dosáhla i ve skoku
do dálky z místa.
U domku má paní Olga
zahrádku o rozměrech
asi 350 metrů čtverečních
a v ní dva skleníky. „V létě
jsem zásobená rajčaty, paprikami i okurkami. Také
pěstuji bylinky. Pro mě je
úžasné, když podle čichu
a hmatu vím, kde mi roste
voňavá mateřídouška, dobromysl... Zahrádku miluji
a je pro mě hodně nabíjející položit ruce na černou
zem.“ Dobře se cítí také
v přírodě, zejména v lese.
„Neříkej přede mnou slovo nejde to, neumím a neznám, pokud jsi to nezkusil
– to je věta, kterou jsem používala už v době, kdy jsem
učila ve škole,“ zakončí
povídání slovy, která stojí
za chvilku zamyšlení.
Marie Břeňová

TÉMA
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Muzikoterapie zlepšuje kvalitu života a je
důležité, aby umožňovala terapeutický
přesah do oblastí reálného života, říká
muzikoterapeutka Michaela Hamáčková
LUHY Akreditovaná muzikoterapeutka Michaela Hamáčková pochází z Kamýka nad
Vltavou a bydlí v Luhách
u Sedlčan. Absolvovala tříletý výcvik v integrativní
muzikoterapii a je členkou
Muzikoterapeutické asociace České republiky. Studium muzikoterapie, jako samostatného magisterského
oboru, bylo poprvé otevřeno na Univerzitě Palackého
v Olomouci v září roku 2019
a Michaela, jak sama říká,
má to štěstí, že zde může
studovat a nadále se v tomto
oboru profesně rozvíjet. Michaela nám obor představila
v rozhovoru.
Jak byste popsala laikovi pojem muzikoterapie?
Muzikoterapie je léčebný
a podpůrný postup, v němž
kvaliﬁkovaný muzikoterapeut provází klienta nebo
skupinu v terapeutickém
procesu, a to prostřednictvím pomáhajícího vztahu
hudby a hudebních elementů. Cílem je rozvinout
potenciál nebo obnovit
funkce jedince tak, aby došlo ke zlepšení kvality jeho
života. Cílem je také naplnění tělesných, psychických,
emocionálních a sociálních
potřeb. Muzikoterapie jako
profese stojí na pomezí více
oborů, jako jsou zdravotnictví, psychologie a pedagogika. Legislativně u nás muzikoterapie jako profese není
zakotvená a provozuje se
jako doplněk jiných profesí,
například speciální pedagogiky, hudební pedagogiky
a podobně. V České republice je činná Muzikoterapeutická asociace ČR CZMTA,
což je neziskové profesní
sdružení muzikoterapeutů,
které je zároveň otevřené
i všem zájemcům o muzikoterapii. Usiluje o rozvoj a odbornou úroveň oboru. Vytváří prostor pro odbornou

diskuzi a výměnu informací
i zkušeností.
Kdy vás začala více
oslovovat hudba?
Studovala jsem na Gymnáziu T. G. Masaryka v Příbrami, kde jsem také navštěvovala LŠU a věnovala se hře
na klavír. Potom jsem přešla
na vyšší odbornou školu pedagogickou, kterou jsem ale
nedokončila, protože jsem
chtěla jít na vysokou. Nastoupila jsem na Univerzitu Jana

ticho. Potom ale děti trochu
odrostly, a v té době mi kamarádka navrhla, jestli bych
nechtěla udělat nějaký hudební program spojený s říkankami pro potomky našich přátel, i pro svoje dva
kluky. A také se mě zeptala,
jestli bych si nechtěla vybrat
nějaký kurz na toto téma.
První, co jsem našla, byl výcvik v integrativní muzikoterapii. Studium bylo převážně v Tloskově u Neveklova,

Muzikoterapeutka Michaela Hamáčková

Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, a tam jsem studovala obor Vychovatelství
pro speciální zařízení. V Ústí
jsem se dostala ke speciální pedagogice a částečně
i k hudbě, protože jsme tam
měli školní orchestr. Působila jsem v něm jako klavíristka. Na tento nástroj jsem
se učila už od svých sedmi
let. Toužila jsem se dostat
na konzervatoř, což se mi
nepovedlo, ale u hudby jsem
zůstala. Už na střední škole
jsem měla kapelu na pomezí
jazzu a funky.
A jak jste se dostala
k muzikoterapii?
Až na mateřské, protože
tím, že se mi narodili dva
synové, začal frmol a hudba pro mě na chvíli přestala
existovat. Zjistila jsem, že
nejčastěji potřebuji hlavně

pod vedením Tomáše Procházky a Zuzany Ouředníčkové. Oba jsou profesí
speciální pedagogové, muzikoterapeuti, s dlouhodobou
praxí a psychoterapeutickým výcvikem. V mém kurzu bylo šestnáct účastníků
a scházeli jsme se čtyřikrát
do roka po dobu téměř tří
let vždy na víkend a mezi
tím jsme měli samostudium.
Dostávali jsme vlastní úkoly
a také jsme měli vykonávat
vlastní praxi, nebo docházet
někam do zařízení k muzikoterapeutovi.
Kdy jste zahájila praxi
v oboru?
Výcvik jsem ukončila
letos v lednu, ale muzikoterapii se věnuji už dva roky.
Začala jsem ji praktikovat
po roce výcviku, protože
mám zázemí ve vzdělání

a mnohaletou praxi v sociální oblasti a v práci s osobami
se speciﬁckými potřebami.
Můj vztah k hudbě, hudební
dovednosti a vzdělání mi otevřely pomyslná vrátka pro
práci v zařízeních pro osoby
se speciﬁckými potřebami,
které projevily zájem.
Jak konkrétně pracujete se svými klienty?
Nejvíce pracuji s klientelou se speciﬁckými potřebami. Klienti mají různé druhy
postižení, ať už je to fyzické,
psychické, nebo mentální.
Jejich postižení je na různé
úrovni. Pracuji s nimi individuálně, což znamená, že
k nim dojíždím domů, nebo
jezdím do zařízení, v nichž
mám převážně skupiny. Dojíždím například do denního
stacionáře s chráněnou dílnou Mela v Sedlčanech nebo
do Nalžovického zámku. Se
skupinami se scházím jednou za čtrnáct dní. Koncept,
který jsem se naučila ve výcviku, se jmenuje Prožitková
vlna. Začínáme aktivnější
částí, většinou s bubny, buď
s šamanskými, nebo djembe, čili africkými bubny. Této
části se říká abreakce, protože klienti vyventilují emoce
a napětí, které nastřádali
a dochází u nich k uvolnění.
Potom následují další části
a vše končí relaxací, která je
obvykle vleže, případně vsedě, a hraje se na nástroje, které uklidňují. Důležité je, když
muzikoterapie má přesah
do reálného života. Například se dítě může naučit lépe
koncentrovat při vyučování.
Zdravý člověk, který dochází na muzikoterapii se může
například lehčeji vyrovnávat
s každodenním stresem a má
příležitost si odpočinout, vypustit myšlenky a má prostor
pro uvolnění mysli i těla.
Můžete přiblížit některý konkrétní příběh svého klienta?

V rámci individuální muzikoterapie pracuji s dětmi
s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Pracujeme společně například
na zlepšení koncentrace
a také na tom, aby se naučily regulovat svoje agresivní
či jiné společensky nevhodné chování. Prostřednictvím vytvořeného terapeutického vztahu a důvěry
se nám daří trénovat například pomocí improvizace
na hudební nástroje, zpěvu
písní, dechových cvičení
a rytmizace. Ve skupinách
s osobami se speciálními
potřebami je pak jedním
z cílů například spolupráce s ostatními, naučit se
správně prosazovat a dát
také druhému prostor pro
jeho sebevyjádření. Práce
muzikoterapeuta spočívá
i v tom, že s klientem nebo
klíčovým pracovníkem stanoví cíl a po každém sezení
si doplňuje pravidelně deník své práce. Na základě
toho může sledovat, jestli
dochází k pokroku.
Muzikoterapie je vaším
zaměstnáním?
Muzikoterapie je částečně
moje zaměstnání a částečně
ji vnímám jako své poslání.
Profesí jsem zároveň sociální pracovnicí a doprovázím
pěstounské rodiny v organizaci Soukromý dětský domov SOS 92.
David Myslikovjan
Dne 18. března tomu
bylo 21 let, kdy nás
bez slůvka rozloučení
náhle opustila maminka
a babička

Zdeňka
Vašáková
ze Sedlčan
Kdo jste ji znali,
vpomeňte s námi.
Dcery s rodinami
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KONCERTY,
PLESY
 Sedlčany – kult. dům
20. 3. Beneﬁční koncert
pro Křídla
vystoupí DUO Anna
Chmelařová a Emily Steele,
kapela První káva a divadlo Zážeh; ZRUŠENO
27. 3. Durham University
Orchestral Society
koncert britského univerzitního orchestru; ZRUŠENO
31. 3. Koncert pěveckých
sborů
vystoupí sedlčanský Záboj,
Zábojáček a jako host Záboj Pelhřimov; ZRUŠENO
 Nechvalice – Nechvalická hospoda
21. 3. Maškarní oldies
párty num. II
2. ročník, hraje DJ Sláva
Bloch; ZRUŠENO

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreslení forem
a poezie Olgy Pírkové;
ZRUŠENO
Sedlčany – knihovna
Pivo ve fotograﬁi
výstava klubu FotoFlegmatici Sedlčany; do 1. 4.;
ZRUŠENO
 Sedlčany – muzeum
Střední Čechy za stavovského povstání
výstava u příležitosti čtyřstého výročí bitvy na Bílé
hoře; do 19. 4.; ZRUŠENO

DIVADLO
 Sedlčany – kult. dům
18. 3. Osm žen
francouzskou detektivní
hru uvádí spolek Našlose;
ZRUŠENO
25. 3. Večer hudby a poezie
zazní poezie J. Seiferta, V.
Nezvala, V. Renče a skladby
A. Dvořáka, G. B. Cervetta
a dalších; ZRUŠENO
29. 3. Veselé Velikonoce

divadelní představení pro
děti a rodiče uvádí divadlo
Pohádka z Prahy; ZRUŠENO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
20. 3. Osm žen
francouzskou detektivní
hru uvádí spolek Našlose;
ZRUŠENO
22. 3. Beoing–Boeing
aneb Tři letušky v Paříži
komediální představení
divadélka Radka Brzobohatého; ZRUŠENO

KINO
 Sedlčany
19. 3. Nico
ﬁlmový klub; ZRUŠENO
20. 3. Curiosa
francouzský historický ﬁlm;
ZRUŠENO
21. 3. Panství Downton
britské drama; ZRUŠENO
27. 3. Tenkrát podruhé
francouzská romantická
komedie; ZRUŠENO
28. 3. Chlap na střídačku
česká komedie; ZRUŠENO
 Kosova Hora
22. 3. Angry Birds ve ﬁlmu 2
animovaná komedie;
ZRUŠENO

SPORT
 Sedlec-Prčice – stadion
TJ Sedlec-Prčice
21. 3. Čertova podkova
50. ročník pochodu, trasy 7,
13, 19, 25 a 36 km; ZRUŠENO
 Sedlčany – Colorado
21. 3. Krajem sedlčanských hospod
16. ročník pochodu, trasa
17 km; ZRUŠENO
 Sedlec-Prčice – hřiště
21. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; ZRUŠENO
 Vysoký Chlumec – hřiště
21. 3. Fotbalové utkání

V těchto dnech by se dožil
100 let pan

Václav Heller,
učitel ze Sedlčan.

V prosinci letošního roku uplyne
50 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná rodina.

TJ Tatran Sedlčany C – SK
Litavan Bohutín; ZRUŠENO
 Sedlčany – zimní stadion
SEZÓNA UKONČENA
 Jesenice – hřiště
22. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Petrovice B; ZRUŠENO
 Dublovice – hřiště
22. 3. Fotbalové utkání
Dublovice B – Krásná Hora;
ZRUŠENO
28. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ Tatran Sedlčany C; ZRUŠENO
 Sedlčany – vlakové
nádraží
28. 3. Za rusalkou
ke Spálenému
pochod, trasa dlouhá cca
12 km; 7:45
 Kosova Hora – hřiště
28. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kosova Hora –
TJ Kovohutě Podlesí B;
ZRUŠENO
 Petrovice – hřiště
28. 3. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Hřiměždice; ZRUŠENO
 Počepice – hřiště
29. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Březnice 1918; ZRUŠENO
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
29. 3. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Jesenice;
ZRUŠENO

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
UZAVŘENA
 Sedlčany – hvězdárna
20., 21., 27., 28. 3. Pozorovací program
ZRUŠENO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
27. 3. Křest knihy Gabriely Falcové
křest knihy Diagnóza
učitelka 2 – Úča na cestách;
ZRUŠENO
 Sedlčany – nám. T. G. M.
28. 3. Farmářské trhy
ZRUŠENO

www.sedlcansky-kraj.cz

 Osečany – rozhledna
Drahoušek
28. 3. Otevření rozhledny Drahoušek na sezónu
2020
hraje country kapela
Fanda Tomášek a přátelé;
ZRUŠENO
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00 do konce října

ROZHLEDNY
 Onen Svět

Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
od dubna otevřeno
o víkendech a svátcích;
10:00–17:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma.

Na nařízení vlády
museli reagovat
i pořadatelé
nejrůznějších akcí
REGION Z důvodu nařízení vlády, jehož příčinou je
šíření nového koronaviru,
byl prozatím zrušen dobročinný bazar v Obděnicích.
O náhradním termínu budou místní hasiči informovat, až se situace změní.
Mezi zcela zrušené akce
patří také například sportovní ples v Klučenicích.
Plesový program Kulturního domu v Krásné Hoře
skončil poslední sobotu
před zásahy vlády.
Dětský karneval s klauny Bártem a Slávou se
v sobotu 14. března od 14
hodin na sále staré hospody ve Vysokém Chlumci
měl uskutečnit. „Vzhledem k častým dotazům,
zda se bude tuto sobotu
vzhledem k vyhlášenému
nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR konat Dětský
karneval, tímto sdělujeme,
že ano. Kapacita sálu neumožňuje účast více než 100
osob, na základě čehož se
na akci nevztahuje příslušné nařízení,“ uvedl ve středu na svém facebooku
městys. Den na to ale
v návaznosti na vývoj kolem nemoci COVID-19 akci
zrušili s tím, že až to bude
možné, uspořádají pro děti
v náhradním termínu diskotéku. Zrušení stihli organizátoři ještě před tím, než
vláda vyhlásila ve čtvrtek

odpoledne stav nouze.
Zrušen byl také maškarní
ples pro dospělé, který se
měl uskutečnit o uplynulé
sobotě pod taktovkou kapely Klasik.
Oblíbená akce Restaurace U Radešínka v Počepicích Steaky tos nežral
se nakonec také neuskutečnila. „Přátelé, naši fanoušci. Z důvodu stále
postupujícího onemocnění
koronavirem jsme dlouho
přemýšleli, zda steakovou
akci o víkendu nezrušíme.
Ale přeci jen, je to relativně
dlouhá doba, kdy jsme zde
byli naposledy a mnoho
z vás se na tuto akci těší.
Proto jsme se rozhodli, že
akci uspořádáme. V restauraci jsou velké prostory
a tak nemusíte mít strach
z kontaktu s jinými návštěvníky restaurace,“ uvedli
organizátoři ve čtvrtek.
V sobotu 14. března měli
vařit kuchaři své pochoutky z důvodu vyhlášeného
stavu nouze do 19 hodin,
v neděli do 17 hodin. Pro
zájemce si připravili nový
jídelníček s oblíbenými hovězími burgery, zeleninovými saláty a dalšími dobrotami. Čáru přes rozpočet
udělal akci až zákaz z noci
na sobotu, který zavřel restaurace i přes den.
Olga Trachtová
Hadáčková

KULTURA
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Pořadatelé kulturních akcí nechávají vstupenky
v platnosti nebo vrací peníze
Pořadatelé kulturních akcí ruší smlouvy s účinkujícími, hledají
nové termíny s nadějí, že
koronavirus v horizontu
týdnů a měsíců ustoupí,
případně vrací peníze
za zakoupené vstupenky.
Jak konkrétně se s mimořádným stavem někteří
z nich vyrovnávají?

REGION

– vrátíme peníze. Ale jsem
optimista a doufám, že lidé
mimořádnou situaci pochopí a podpoří jak naše divadlo, tak hostující soubor
tím, že přijdou v náhradním
termínu.“

učitelka 2: Úča na cestách“
plánovaný na 27. března
označila již před vyhlášením nouzového stavu
za nereálný... Falcová vzkazuje: „Nebojte se, prosím,
dál nakupovat vstupenky

Falcová: Jsem
optimista
Gabriela Falcová, ředitelka Divadla HOGO FOGO
v Drážkově říká: „Nechtěli
jsme nic podcenit a všechna
představení, která nepůjdou
odehrát v plánových termínech, se snažím přesouvat
na termíny náhradní. Zatím
se to daří a uvidíme, jak
dlouho tato mimořádná situace bude trvat. Všechna
divadla, s nimiž jednám
ohledně náhradních termínů, jsou vstřícná a snaží se
vyhovět. Divákům tak budou platit zakoupené vstupenky a pokud se někomu
nebude termín hodin, budeme postupovat individuálně

Avizuje, že koncert Vladimíra Hrona překládá
divadélko na neděli 31.
května od 19 hodin. Věří,
že pro komedii Boening–
Boening aneb Tři letušky
v Paříži, která měla pobavit
diváky 22. března od 19 hodin, našla vhodný termín
na pátek 15. května. Křest
své nové knížky „Diagnóza

na naše představení, která
pro vás stále doplňujeme.
Rozhodně o ně nepřijdete!
Děkujeme za pochopení
v situaci, se kterou se nikdo
z nás dosud nesetkal.“

Muzeum
neodmítne
badatele
Městské muzeum je pro

veřejnost uzavřeno, ale ředitel David Hroch k tomu
dodává: „Zájemci o badatelské služby nás mohou
kontaktovat telefonicky
v pracovních dnech od 8
do 16.30 hodin.“
Citelně zasáhl do společenského života obyvatel regionu koronavirus
také v případě Kulturního domu Josefa Suka
v Sedlčanech. Také ředitel Martin Severa jedná
s agenturami a umělci
o přesunech na jiné termíny. To považuje za prioritní, i když dosud není jasné, do kdy bude omezení
trvat. Potvrzuje však, že
majitelé mohou také vstupenky vrátit v Turistickém informačním centru
na náměstí v Sedlčanech.
Ke koncertu anglického
orchestru Durham University plánovaném na 27.
března sděluje: „Rýsuje se
změna termínu, případně
také možnost omezeného
počtu posluchačů a internetového on-line přenosu.“ O náhradní termín

se snaží i v případě opery Rigoletto, představení
Osm žen nebo benefičního koncertu. Koncert pěveckých sborů ze Sedlčan
a Pelhřimova je zrušen
bez náhrady. „Kino ruší
až do odvolání veškeré
plánované projekce,“ potvrzuje Severa.

Petrklíč je
uzavřen
Lucie Kakosová z rodinného centra Petrklíč
má pro čtenáře tuto informaci: „Ač nejsme přísp ě v kov o u o r g a n i z a c í
města, rozhodli jsme se
v návaznosti na vydané
mimořádné opatření starosty všechny příspěvkové
organizace následovat. Petrklíč je tedy do odvolání
veřejnosti uzavřen. Volná
herna tedy není přístupná
a nekonají se ani veškeré
kroužky – ani ty pro děti,
ani ty pro dospělé. Všechny účastníky kroužků jsme
o nastalé situaci informovali a budeme s nimi i nadále v kontaktu.“
-mb-

Ředitelka knihovny vyhlášení učitele roku nebo
přehlídku mluveného slova neruší, ale odkládá
SEDLČANY Městská knihov-

na v Sedlčanech je od 13.
března po vyhlášení stavu
nouze Vládou České republiky až do odvolání pro
veřejnost zcela uzavřena.
Ředitelka této příspěvkové
organizace Blanka Tauberová uvedla v rozhovoru,
co všechno to znamená.
Při městské knihovně
fungují i různé zájmové kluby, kde je počet
účastníků menší než třicet – krajkářský, patchworkový, kroužek pletení
a háčkování, fotograﬁcký, kroužek trénování paměti a další. Platí zákaz
činnosti i pro ně?
Zřizovatel město Sedlčany rozhodl již ve středu 11.
března tak, že se nebude
v knihovně konat žádná
akce, i kdyby byla pro da-

leko menší než povolený
počet osob. Jsme v tuto
chvíli trochu přísnější než
vláda, ale myslím si, že je
to v pořádku.
Jakou činnost vykonávají knihovnice, když jim
odpadly výpůjčky a akce,
kterých pořádáte každý
měsíc úctyhodný počet?
Moje kolegyně i já chodíme běžně do zaměstnání, ale hodiny máme nastaveny jinak než když máme
pro veřejnost otevřeno.
Všechny si ale musíme splnit 42hodinový pracovní
týden. Pokud knihovnice
chtějí, mohou si vybrat
i náhradní volno za akce,
které pořádáme, mohou
si také čerpat dovolenou,
ale žádný je k tomu nenutí.
Máme řadu restů, tak určitě je co dělat.

Máte na mysli například inventuru knížek?
Ne, ta se provádí jednou
za pět let a bývá to složitější záležitost. Tři měsíce
nás trápila dost velká nemocnost, tak nebylo tolik
času na řazení knih, věnujeme se záložním úkolům,
na které běžně příliš času
nezbývá – například jde
o ukládání článků z novin
a časopisů, které se týkají
regionu, do počítače.
Přesunete některé programy na pozdější dobu?
Jsou programy, které
se ruší bez náhrady – většinou jde o ty připravované pravidelně pro rodiny
s dětmi. Ty jsou každý
měsíc na jiné téma a proto
je nahrazovat nebudeme.
Některé akce však chceme uskutečnit v pozdějším

termínu. Jmenovala bych
vyhodnocení nejlepšího
učitele – učitelky v rámci
Března – měsíce čtenářů,
kdy jsme společně hledali kantora, který přivedl
děti ke čtení. Čtenáře roku
v uvedené kategorii jsem
chtěla oznámit 13. března...
Pro přehlídku mluveného
slova souborů a dospělých jednotlivců Růže pro
Marii Š. plánovanou na 19.
března, jistě najdeme jiný
termín. Knihovna letos přichystala řadu aktivit pro
školská zařízení, domov
pro seniory a další dlouhodobé partnery, ale v tuto
chvíli nikdo nedokáže říci,
kdy bude možné v nich pokračovat.
Jaká zvýšená hygienická opatření dodržujete?

Samozřejmě desinfekční prostředky používáme
běžně. Ale od doby, kdy
se objevil první případ koronaviru v republice, tak
denně vytíráme podlahy
desinfekcí a vícekrát denně otíráme stolky, kliky
a nakoupeny máme antibakteriální mýdla, zaměstnanci používají gely...
Čtenářům prodlužujete výpůjční doby, ale
v současné době si nemohou vybrat další literaturu...
Výpůjčky a rezervace
knih prodlužujeme do té
doby, dokud to bude potřeba. U elektronických mají
čtenáři výhodu, stahují si
e-knihy sami z domova, takových pravidelných čtenářů je ale pouze jedenáct.
-mb-
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Koronavir zrušil sport v regionu, doufat už mohli
pouze stolní tenisté
SEDLČANY Z důvodu šířícího se nebezpečí ná-

kazy koronavirem zhasly na konci minulého
týdne všechny naděje sehrát utkání v kolektivních sportech alespoň bez diváků. Poslední naději měli už jenom stolní tenisté, Tatranu, které
jsme oslovili těsně před naší uzávěrkou.
„O konání ligových soutěží se bude rozhodovat příští týden,“ uvedl o uplynulém víkendu
vedoucí hráč A týmu stolních tenistů Tatranu
Radovan Faktor. „Bude záležet na předkládání informací od nás jako od vedoucích oddílů.
Byli jsme dotazováni na stav heren, a vzhledem
k tomu, že v našem případě se jedná o školní

Hokejový zápas Zvírotic
s Křepenicemi byl
nečekaně poslední v této
sezóně, ﬁnále to ale nebylo
SEDLČANY Ještě ve čtvrtek svítila naděje, že dlou-

hodobá pohárová soutěž amatérských hokejistů
by na zimním stadionu mohla pokračovat alespoň
bez diváků, jenomže ještě tento den i tato poslední
jiskra zhasla. Po vládou vyhlášeném nouzovém stavu bylo deﬁnitivně se vším, pokud se týká sportování, utrum. A nejenom pokud se týká sportování.
Hokejová sezóna deﬁnitivně na zimáku skončila, a tak posledním zápasem turnaje byl nečekaně
ve středu 11. března večerní duel mezi zvírotickými
chlapci od vody a křepenickými Čerty. Zvírotice se
dostaly do vedení už po třech minutách hry, v šesté minutě přidaly druhý a hned vzápětí třetí gól.
Minutu před prvním klaksonem svítil na tabuli už
stav 7:0 a o osudu utkání bylo rozhodnuto.
Minulý týden hokejisté stihli odehrát ještě jedno prvoligové utkání. V duelu Příčov s Obecnicí se
ujali Kačeři vedení hned v úvodu zápasu a potom
využili přesilovku pět na tři. Třetí gól přidali třicet
vteřin před prvním klaksonem. A když Příčovy zaznamenaly při přesilovce v polovině utkání čtvrtý
gól, také v tomto případě už bylo skoro vše jasné.
Nic na tom nezměnila ani pěkná akce útočníka
Obecnice, který se ze středního pásma prodral
do mezikruží a prudkou ranou skóroval.
Zajímavé výsledky se urodily i ve druhé a třetí lize. Sázava vedla po první třetině nad Voticemi
o tři góly, ve druhé třikrát inkasovala a v poslední
nasázela svému soupeři šest branek. Neveklov
vedl nad sedlčanskými Medvědy 3:2, kteří se však
potom probudili ze zimního spánku a ve zbývajících dvou třetinách nasázeli Novitu deset gólů.
Výsledky – 1. liga: Obecnice–Příčovy 2:6, Zvírotice–Křepenice 14:2. V konečné tabulce jsou první Štětkovice, druhá je Obecnice a třetí příčka patří
Příčovům. Poslední zůstal osmý AHC Nový Knín.
2. liga: Votice–Sázava 3:10, Domino – Štětkovice
B 3:6, Vršovice – Ševci Nový Knín 5:7. První skončila
Sázava, druhé je Domino a třetí příčku mají nyní již
jistou Daleké Dušníky. Poslední deváté jsou Votice.
3. liga: Kosova Hora – Hrádek 2:9, Neveklov–
Medvědi 7:12. V třetiligové tabulce udržel první
místo Hrádek a druhé zůstanou Kňovice před
třetími Medvědy. Osmým Rybníkářům zůstal jeden bod.
David Myslikovjan

tělocvičnu, která je v současné době uzavřena,
nejsme na tom, pokud se týká případných dvou
blížících se utkání v Sedlčanech, dobře. Pokud
by se rozhodlo, že se hrát bude, budeme muset narychlo sehnat náhradní místnost. A to pro
nás bude velice těžké, ne-li nemožné. Podobně
na tom budou i ostatní týmy, protože mnoho
z nich hraje svoje soutěžní utkání ve školních
tělocvičnách.“
Ve chvíli, kdy fotbalový svaz až do odvolání
přerušil všechny soutěže okamžitě po Vládou
ČR vyhlášeném nouzovém stavu, amatérským
hokejistům na sedlčanském zimním stadionu

těsně před zahájením vyřazovací části dlouhodobého turnaje skončila sezóna deﬁnitivně.
V zápisu z jednání pohárové komise z pátku
13. března je uvedeno, že vzhledem k tomu, že
o vítězi základní části v 1. a ve 2. lize je prakticky
rozhodnuto i za nedohraného stavu, jediným
otazníkem je faktický vítěz 3. ligy. I přes tuto
okolnost pohárová komise rozhodla, že předá
„prezidentské“ poháry všem mužstvům, která
jsou aktuálně v čele tabulek lig, tedy Štětkovicím, Sázavě a Hrádku. Putovní poháry za 15.
ročník bohužel uděleny nebudou.
David Myslikovjan
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Dva bývalí hokejisté pojedou přebor České republiky v sajdkárkrosu
SEDLČANY Pokud to dovolí součas-

ná vážná situace ohledně koronaviru, v sobotu 11. dubna se rozjede
znovu po dlouhé zimní přestávce
seriál Mezinárodního mistrovství
České republiky a přeboru ČR v sajdkárkrosu.
Do těchto dramatických závodů,
které letos začínají právě na Sedlčanské kotlině, nastoupí i nově
složená posádka mladíků a hlavně
bývalých hokejistů Dominik Vach
a Lukáš Čiko. Dominik pochází
z vesničky Svaté Pole od Dobříše,
kde začínal s hokejem. Poté přestoupil do Příbrami, odkud odešel
do extraligové juniorky Kladna,
za kterou hrál do svých devatenácti
let. Dnes dvaadvacetiletý Dominik
začal loňskou sezónu sajdkárkrosu
se spolujezdcem Pavlem Petákem.
Jejich spolupráce ovšem dlouho nevydržela. „Po závodech v Jiníně jsme
se rozešli a zbytek sezóny se mnou
dojel táta Miroslav. Jel jsem svojí první závodní sezónu a společně jsme
skončili v přeboru České republiky
na čtvrtém místě,“ připomněl Dominik Vach.
Sedlčaňák Lukáš Čiko dělal první hokejové krůčky na domácím
ledě, poté byl uvolněn na čtyři roky
do Milevska, aby se potom znovu
vrátil do Sedlčan. „Hokej jsem hrál
do svých patnácti let. Pak mě oslovila
rodina Pokorných, zda bych nechtěl
zkusit ,sajdu‘. Od malička se mi líbil
motorsport, tak jsem si to chtěl vyzkoušet na vlastní kůži. V patnácti
letech jsem poprvé vlezl na sajdkárkrosový speciál. Kvůli nízkému
věku jsme první rok jen trénovali
a objížděli hobby závody. V šestnácti
letech jsem získal závodnickou licen-

jakou nabídku z přeboru ČR, ale
Dominik byl první.
Dominik: Když jsem se dozvěděl,
že Lukáš je volným spolujezdcem,
neváhal jsem ho hned oslovit. Je to
mladý kluk, který má za sebou dva
roky závodění na mistrovství republiky, nějaký závod v Německu a také
start v kvaliﬁkaci mistrovství světa.
To vše stálo za zeptání se. Věděl
jsem z dřívějška, že bude o spolujezdce velký zájem. Spolujezdci nejsou, nebo je
jich málo, a já potřeboval
někoho pro sebe nového
a mladého. Táta už má
svůj věk a čím dál tím víc
ho bolelo celé tělo.
Co považujete
za největší plus, že jste
si spolu plácli?
Dominik i Lukáš:
Jsme oba v mladém
věku a oba jsme také
bývalí hokejisté. Byli
jsme zvyklí od malička
Nová posádka Dominik Vach (vlevo) a Lukáš Čiko
trénovat pod vedením
sport je z hlediska spolujezdce velice kvaliﬁkovaných trenérů. Rozumíme
náročný,“ zmínil Lukáš Čiko. Dnes si na motorce i mimo ni. Chceme se
osmnáctiletý Lukáš pojede s Domi- ježděním v přeboru ČR hlavně bavit.
nikem Vachem přebor ČR. Proto Rodinné rozpočty nejsou bezedné
a velký mistrák, tedy Mezinárodní
jsme se obou kluků zeptali:
mistrovství České republiky, ten je
Jak začala vaše spolupráce?
Lukáš: Ještě před skončením hlavně o penězích.
Jaké jste zaznamenali nejloňské sezóny, kdy jsem doléčoval nepříjemné zranění, jsme větší změny před nadcházející
se dohodli s Jardou Pokorným sezónou?
Dominik: Velkou změnou je pro
na ukončení naší spolupráce. Volným spolujezdcem jsem byl jen nás startování v novém týmu. Lechvilku. Po návratu z nemocnice tos pojedeme v týmu QAMA mov Novém Městě na Moravě jsem tosport club Martina Kvasničky. Slíse jel podívat na závody do Kra- bená spolupráce nás velmi potěšila
molína, kde mě hned oslovil Do- a jsme moc vděční za podporu.
Lukáš: Pro mě je největší změminik. Poté jsem ještě dostal něci spolujezdce a dva roky strávené
v Mezinárodním mistrovství České
republiky po boku Jardy Pokorného mladšího mi daly velkou školu
po stránce psychiky, fyzičky a hlavně
odvahy. Nikdo, kdo nestál na sajdkáře jako spolujezdec, si to nedovede
ani představit. Lítáte tam ze strany
na stranu, vyvažujete zatáčky, snažíte se držet balanc motorky ve vzduchu a přitom to řídí někdo jiný. Tento

nou levá strana sajdkáry. Po třech
letech strávených na pravostranné,
jsem přestoupil na levostrannou.
Těch moc nejezdí ani v mistráku,
ani v přeboru. Převládají hlavně
pravostranné. Úplně nový styl vyvažování nás nutí více trénovat. Ale
začínám si zvykat. Teď už trénujeme
naplno.
Jakou jste měli zimní přípravu?
Dominik: U mě převažuje hlavně
běhání, posilovna a bazén. To vše
musím skloubit s časem, protože
pracuji jako profesionální hasič.
Lukáš: Letos přes zimu jsem
trochu bojoval s časem. Dokončil
jsem autoškolu, většinu dne trávím v Příbrami ve škole a večer
chodím do posilovny. Ve volnu ještě chodím běhat.
Kdy jste si vůbec poprvé společně stoupli na motorku?
Dominik: Poprvé jsme se svezli v prosinci loňského roku. Chtěli
jsme si vyzkoušet techniku a hlavně
se přesvědčit, jak se bude Lukáš cítit
po zranění a na „levostrance“. Od té
doby se snažíme trénovat pravidelně, co nám počasí dovolí. Každý trénink je znát, tak snad to půjde.
Jaké máte plány před letošní
sezónou?
Dominik i Lukáš: Hlavně bychom nechtěli zažívat žádný stres
z toho, kolik získáme bodů a kolikátí budeme. Hlavní je, aby nás to
bavilo a aby se bavili fanoušci, kteří
přijdou na závody. Co přijde, to přijde. Budeme nejmladší posádkou
ve startovním poli, máme vše před
sebou, ale jsme závodníci tak nikomu nedáme nic zadarmo.
David Myslikovjan

Trenér hokejového A týmu Tatranu říká: Se sezónou jsem spokojený napůl
SEDLČANY V minulé sezóně

se hokejisté A mužstva Tatranu probili až do baráže o postup do krajské hokejové ligy,
ve které skončili na třetím,
tedy prvním nepostupovém
místě. V sezóně právě skončené zůstali jen o něco níže.
Ve ﬁnále krajské hokejové soutěže se dvakrát střetli
s neratovickými Buldoky,
s nimiž na domácím ledě
sehráli vyrovnanou partii
a v Neratovicích už v poslepované sestavě vysoko prohráli. Sezónu, která pro Tatran skončila jen několik dní
před zrušením nejenom hokejových zápasů z důvodu
epidemie koronaviru, jsme
rozebrali s trenérem Karlem
Pospíšilem.

Jak byste zhodnotil sezónu, která pro vás před
nedávnem skončila?
Odpověď bych rozdělil
do dvou částí. Většinu základní části soutěže před
play off jsme odehráli pouze
s jedním gólmanem, protože Michal Dudek se zranil.
Zaskakoval za něj Lukáš Hlaváček, který předtím moc
netrénoval, ale přesto podával velice dobré výkony.
Se základní částí jsem nebyl
spokojen stoprocentně, očekával jsem, že ji dokážeme
vyhrát, ale nepovedlo se
nám to a do vyřazovací části
jsme vstupovali až ze třetího
místa. V play off jsme určitě chtěli hrát ﬁnále a čekali
jsme, že v něm budou Ne-

ratovice, což se potvrdilo.
Podařilo se nám vyřadit vítěze základní části, tým Žebráku, splnili jsme náš cíl, ale
ﬁnále tak trochu hodilo stín
na naše výkony. První utkání
jsme sehráli dobře, měli jsme
jenom trochu smůly, kdežto
před odvetou jsme věděli, že
do Neratovic pojedeme bez
několika opor, ať už to byl
Filip Černý nebo Kuba Grin.
Na ledě to bylo hodně znát,
protože jsme dostali pořádnou lekci. Se sezónou jsem
proto spokojen pouze napůl.
Koho ze svých svěřenců
byste nejvíce pochválil?
Pokud se týká docházky
na tréninky a na zápasy i dávání srdce do hry, byl by to
Martin Náprstek. Naopak mě

však zklamal přístup některých hráčů, od kterých bych
očekával, že budou do hry
hodně zapálení, ale oni ji odsouvali až na druhou kolej.
Určitě bych ale chtěl pochválit oba naše gólmany. Lukáš
chytal stabilně dobře a Michal se dal po svém zranění
brzy dohromady. Uznání si
zaslouží i kapitán týmu Zdeněk Burian, který je ve své
roli na pravém místě. Velkým
příslibem do dalších sezón je
mladý Dominik Chwastek.
Právě skončená sezóna
pro vás byla na postu trenéra A mužstva Tatranu
pátá. Cítil jste, že je tým
na tom lépe, než kdy jste
jej přebíral?
Do týmu přicházeli mladí

hráči, kteří mu dodali rychlost a šťávu. Myslím si, že
naše hra se mění a že se náš
hokej posunuje dopředu.
Zatím nevíme, co bude, ale
všichni doufáme, že nová
sezóna začne tak, jak má.
Pokud by mladí kluci chodili trénovat pravidelně, jsem
přesvědčený o tom, že bychom zase mohli hrát o první místo.
Budete s týmem pokračovat v práci i vy?
Už vloni jsem zmiňoval,
že práce v dění kolem hokeje mám hodně a proto bych
chtěl už vystřídat. V této
chvíli bych to ponechal jako
otázku, jestli budu u „áčka“
já, nebo zda přijde někdo
jiný.
David Myslikovjan
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KO M E N TÁ Ř

Snil o jedné rovnici
pro teorii všeho

Tak co my
nejohroženější?

Zpátky na zem

Byly tomu v sobotu 14. března dva
roky od úmrtí vědce, jehož jméno
bude v historii fyziky v řadě s Issacem
Newtonem, Maxem Planckem, Albertem Einsteinem. Což jsou jména, za nimiž vidí každý, kdo do fyziky nahlédl
aspoň klíčovou dírkou, ohromné zásluhy o pokrok ve vědeckém poznání.
Jde o jméno Stephen William Hawking.
Jeho zásluhy, dílo, ale i život, zejména
po těžkém postižení od mládí, to vše je
něco až fantastického.
Stephen Hawking se narodil symbolicky přesně 300 let od smrti Galilea Galilei – 8. 1. 1942. Jestliže mu lékaři ve 21
letech diagnostikovali chorobu, se kterou lze žít maximálně tři roky, on jako
zázrakem žil až do 76 let. Po studiích fyziky na Oxfordské univerzitě studoval
kosmologii na univerzitě v Cambridgi
a tehdy začal nezadržitelný postup
ochrnutí celého těla. Přesto se oženil,
a když jeho dívka dostala otázku, jak
si představuje budoucnost, řekla, že je
budoucnost nejistá pro všechny. Narážela na hrozbu jaderné války v té době.
Ve slovnících většinou najdeme
stručně: jeden z nejznámějších vědců,
britský teoretický fyzik, kosmologie,
kvantová gravitace. Newtonovi spadlo
jablko na hlavu a deﬁnoval gravitační
zákon. A Hawking na závěr své studentské práce vyjádřil touhu po jakési
„jedné krásné rovnici“, která propojí
obecnou teorii relativity a kvantovou
mechaniku. A byla by pak teorie všeho.
Hawking má velký podíl na teorii
velkého třesku, popsal první okamžiky po něm, studoval černé díry, provedl výpočty jejich vyzařování záření
gama a rentgenového (Hawkingův
efekt). Jeho uvažování šlo i k otázkám
ﬁlosoﬁckým a teologickým, k otázkám
o smyslu života, či dokonce samotného
Stvořitele. Také si troufal předpovídat,
za jak dlouho se planeta Země stane
pro lidstvo neobyvatelnou.
I přes ochrnutí celého těla jeho
mozek nebyl nijak postižen a proto
si tento génius svůj život chválil, neměl žádný sklon na něj nadávat. My
relativně zdraví (nebo jen špatně vyšetření) někdy nadáváme nebo jsme
nešťastní pro menší, či větší onemocnění, které lze vyléčit. Asi bychom
měli vše brát, jak to přijde. Nebo si
říct: „No co, když to není nic horšího…“
Vladimír Roškot

Koronavirus nelze léčit, není zatím lék, kdo se nakazí, potřebuje dostatečnou imunitu. Ta je malá u nejmenších a také u populace nad osmdesát let. To se
mě týká. Když se nakazím, mám pravděpodobnost
asi 20 %, že mi virus zničí plíce a zemřu.
Jsou případy, které by mohly probouzet klesající
optimismus nás starých. Pokud je to pravda, Číňanka ve věku 103 roků se prý vyléčila od prvních příznaků za šest dnů. Tedy dříve, než se vyléčí rýma.
Neměla žádnou chronickou chorobu. Snažím se
žít zdravě, konečně dietu mám jaterní. Ale také se
snažím hýbat, sportovat, ačkoliv nyní nemůžeme
my dědkové hrát tenis, protože školní tělocvična
je zavřená. Jediné opatření pro naši ochranu je
vlastně být doma a nevystrkovat ani nos. Mohl by
v něm přistát kolem letící koronavirus. Tak alespoň
manželka šije roušky. Až půjdu do banky, vylekám
přítomné – buď že nemám tovární výrobek a mohu
je nakazit – nebo že jde o přepadení…
Ale vážně, je to asi začátek globální krize, která
postihne mnoho států, organizací, živnostníků, ale
i těch příjmově nejslabších. U nás byly státní rezervy, určené pro nenadálé situace, vybrány jako příjem
do státního rozpočtu. „Ty peníze tam jen ležely“, řekla
vláda, což sice nebyla pravda, ale teď tedy neleží a asi
se bude rozpočtová sekyra zatínat o to hlouběji.
Slyšíme, že jsme ve válce s virem. Někdo nákazu
prožije, aniž si toho všimne, někdo má chřipkové
příznaky a jinak už nic. Takoví mají nemoc za sebou
a získanou imunitu jako po očkování. No a z nás velmi starých někteří zemřou i na obyčejnou chřipku.
Je to nějaká válka? Jen příroda, nejsme nesmrtelní…
Vladimír Roškot

Předsedkyně Evropské komise není spokojená s tím, že
se uzavírají hranice a kontroluje pohyb lidí. Myslím si, že
v dnešní vypjaté situaci asi nemohla Uršula von der Leyen
přijít s prohlášením, které by bylo víc mimo mísu. Ještě jej
vyšperkovala tím, že Evropská komise připraví pro členské
země společnou unijní strategii. Uršulo, na to už není čas.
Chválím naši vládu i vlády ostatních evropských zemí,
že jen pasivně nečekají na to, jaké instrukce přijdou bůhví kdy z Bruselu, ale místo toho rozhodně konají, aby
ochránili své občany, vůči kterým mají prvořadou zodpovědnost. Chválím i naše opoziční politiky, že vyhlásili klid
zbraní, zdržují se laciné kritiky a stojí za naší vládou. Teď
je chvíle, kdy musíme všichni táhnout za jeden provaz
a je pro nás dobrým vysvědčením, že to dokážeme.
Evropská unie mohla přijít s nabídkou nějaké formy pomoci. A když už ne pomoci, tak alespoň pochopení pro dočasný přechod na režim národních států, který v době krize funguje efektivněji než byrokratická mašinérie Bruselu.
Místo toho jen potvrdila, že žije ve vlastní sociální bublině,
která je od reálného světa čím dál tím víc odtržená.
Poučili jsme se z migrační krize. Připomněli jsme si
význam a funkci hranic. Věřím, že nyní se poučíme ještě
víc. Především o tom, jak je důležitá soběstačnost. Protože když je zle, každý stát přirozeně myslí v první řadě
na sebe. Najednou nejde dovézt brambory z Egypta, když
jsme si sami nevypěstovali. Uvědomíme si význam strategických zásob a krizových plánů. Prověří to slabá místa
našeho zdravotnictví. Jak podnikatelé, tak zaměstnanci
si připomenou důležitost dostatečných ﬁnančních rezerv
a kvalitních pojistek. I dosud váhající ﬁrmy pochopí význam technologií, které umožňují práci na dálku a využívání cloudových služeb. A třeba to některé z nás naučí najít štěstí a spokojenost i v něčem jiném než v létání
po nákupech nebo po světě.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Nebuďme idioti!
Na sociální síti se v souvislosti s aktuální hrozbou nákazy koronavirem
sdílí ledacos. Některé příspěvky
považuji za inteligentní, jiné méně.
Někdo se rozepisuje dlouze, někomu stačí pár jasných slov. Mezi takové příspěvky patří také ten, který
nabádá, abychom nebyli idioty, ale
I.D.I.O.T.y, tedy izolovaní, disciplinovaní, informovaní, organizovaní
a trpěliví.
Současná situace poukazuje zase
o něco víc na rozdíly v naší společnosti. Asi ještě větší rozpory než
v rámci politických sympatií a antipatií jsou nyní v chování lidí v běžném
životě. Někteří naši spoluobčané jsou
schopni poprat se o vozík před supermarketem a úložné prostory postelí a dalších kusů nábytku ve svých

domácnostech mají k prasknutí naplněné trvanlivými potravinami a drogerií. Asi čekají příděly na lístky, jako
tomu bylo za války.
Naopak ale chování jiných je
pro mě znamením, že není zase tak
špatně. V podstatě denně přichází
zprávy o dobročinnosti v různých
podobách. Různé školní portály
a weby poskytují nyní své služby
zdarma, medici se hlásí do služby,
České dráhy vrací peníze za nevyužité jízdenky, dobrovolníci se hlásí
na pomoc seniorům, někteří umělci
se rozhodli například pro koncert
online zdarma. Aplikace nesnězeno.
cz nyní zavádí novou službu. V podstatě hned potom, co vláda zavřela
restaurace i pro denní provoz, přišla
s nápadem, že není nutné zavírat

také kuchyně. Mnohé provozovatele
by to totiž mohlo položit.
Hygiena i právníci tento způsob
prodeje jídla podpořil. Je možné si
tedy objednat z jídelníčku některého
z registrovaných podniků jídlo, které pak bude vydáno mezi dveřmi.
„Chceme tím pomoct podnikům přežít tuto těžkou dobu a dát lidem možnost se bezpečně najíst i bez vaření.
Dnes to není jen o záchraně jídla.
Dnes je to o záchraně celé gastroscény. Uděláme maximum pro to, aby
naše milované podniky vše v dobrém
přečkaly. Když se nám to společně
povede, budete mít možnost se kvalitně a levně najíst i v této nejisté době.
A hlavně i po ní,“ objevilo se na sledované facebookové stránce.
Olga Trachtová Hadáčková
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