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Koronavir potvrzen
v Nalžovicích
REGION V Nalžovicích byl
6. dubna potvrzen první
případ onemocnění koronavirem. Podle informace
Jaroslavy Kocíkové, ředitelky sedlčanského domova
seniorů, která od loňského
roku je krajem pověřena
také vedením Zámku Nalžo-

vice, poskytovatele sociálních služeb, nebyla nemoc
potvrzena v krajském zařízení, ale u člověka v obci.
„Nám se zatím nákaza vyhnula. Rozeslala jsem ale
instrukce nabádající ke zvýšené opatrnosti. Kraj nám
z pozice zřizovatele zařídil

plošnou dezinfekci – jak
v Nalžovicích, tak v Sedlčanech. Doufám, že vydržíme,“ uvedla Kocíková.
Od úterý 14. dubna
mělo začít také na obou
zmíněných místech testování zaměstnanců na COVID-19.
-mb-

Cena 16 Kč

Pivovar sčítá ztráty,
plánuje využít
mimořádných
programů od státu
VYSOKÝ CHLUMEC Podle
manažerky Martiny Huskové funguje pivovar ve speciálním režimu. „Pro ochranu
zdraví našich zaměstnanců
jsme vytvořili několik skupin, které se v čase provozu

byl vždy nepřehlédnutelný
a především se svým smíchem nepřeslechnutelný při
burzách na Sedlčanské kotlině, kdy nabídka nejen pro
motoristy začínala v dubnu
a vrcholila každoročně v říjnu soutěží o skútr. Pořadatelem hojně navštěvované
akce je Veterán klub Sedlčany, jehož je členem. Klub
historických vozidel také přispívá řadu let do programu

slavností Rosa prezentací
svých „miláčků“ na sedlčanském náměstí. Janeček podniká v mezinárodní kamionové dopravě. V rozhovoru
vysvětlil, jak opatření proti
šíření koronaviru ovlivnila
jeho profesi, ale také zájmovou činnost.
Máte speditérskou ﬁrmu. Kde po světě se vaše
kamiony běžně pohybují?
Naše dopravní ﬁrma SPS
Pokračování na straně 4

pivovaru střídají, abychom
v případě nákazy zabránili
šíření,“ říká.
Pivovar pochopitelně
zasáhly ztráty prodejů v restauracích. A prodej piva
Pokračování na straně 2

Milešovské
kempy
jsou
uzavřeny

Pro speditérskou ﬁrmu Ivana
Janečka znamená současný
nouzový stav pokles zakázek
do zahraničí o třetinu
SEDLČANY Ivan Janeček

Noviny vychází v obvyklém
režimu

společnosti Sedlčanské
technické služby.
Připomněl, že podle
usnesení Vlády ČR z března letošního roku jsou ze
zákazu shromažďování
výslovně vyjmuty pohřby. „Počet osob na smutečním obřadu není nijak

MILEŠOV Vedení obce uzavřelo ve středu 8. dubna
do odvolání kempy Trhovky, Bor a Popelíky. Zároveň
je zde od čtvrtka 9. dubna
vypnut elektrický proud.
Každoročně je podle místního provozního řádu letní
sezóna v kempech od prvního května do posledního
září. Letos ale bude záležet
na vývoji situace. Kempy
se otevřou podle toho,
jaká budou nařízena opatření vládou nebo ministerstvem zdravotnictví.
„V době nouzového stavu a omezení volného pohybu osob se spousta lidí
rozhodla, že tento čas bude
trávit v kempech. Nyní tam
oﬁciálně nemají co dělat jak

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 5

Ředitel Jiří Daněk
doporučuje pozůstalým,
aby neuváděli na parte
ani den obřadu
SEDLČANY I když v přípa-

dě pohřbů při nouzovém
stavu povoluje Vláda ČR
určité výjimky, musí se
dodržovat i v této citlivé
oblasti určitá pravidla.
Jaká? S dopadem legislativy na poslední rozloučení se zesnulými nás seznámil Jiří Daněk, ředitel

Majitelka příčovského zámku Alice
Tomková začíná v dubnu s kompletní
obnovou sýpky a plánuje mnohem víc
PŘÍČOVY Alice Tomková,

povoláním lékařka, je přibližně pět let majitelkou
zámečku v Příčovech. Rekontrukci věnuje hodně
času i peněz. V roce 2017
zaměřila pozornost na zámeckou kapli. Radost měla
především ze zrestaurová-

ní soch svatých – Václava,
Jana Nepomuckého, Františka a Panny Marie Immaculata a ve stejném roce
z návštěvy kardinála Dominika Duky, který v kapli
sloužil mši a sochám požehnal. Zámeckou paní
jsme požádali v rozhovoru

o ohlédnutí za loňským rokem, zeptali se na současné její aktivity a zajímali
jsme se také o její názory.
Co se vám vloni podařilo obnovit či zrestaurovat?
Vloni v srpnu dokončil
Pokračování na straně 10
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Pivovar sčítá ztráty, Textil se krade, nádoby „přetékají“
plánuje využít
mimořádných
programů od státu
Dokončení ze strany 1

pro domácí spotřebu to
vykompenzovat nedokáže:
„I když vidíme u některých
řetězců vyšší poptávku
po lahvovém pivu, nedokáže tento zájem nahradit
prodeje sudového piva,
a to jak v České republice, tak v zahraničí. Proto
v některých dnech dochází
v pivovaru k odstávkám
výroby. Pochopitelně doufáme, že omezení skončí

v co nejkratší době,“ věří.
Ve vztahu k zaměstnancům budou plnit své závazky
i díky ﬁnanční podpoře státu. Vedení pivovaru muselo
přijmout částečná opatření,
která vyplývají z překážek
daných ze strany zaměstnavatele. „V tomto směru
budeme i využívat programů
na ﬁnanční podporu ze strany
státu,“ dodává.
Olga Trachtová
Hadáčková

SEDLČANY Zaměstnanci
Sedlčanských technických služeb se snaží o čistotu a příjemný vzhled
města. V jarním období
je navíc zaměstnává úklid
komunikací.
V „hnízdech“ na tříděný

ratně vyhazovat obsah
kontejnerů. První probírku obsahu udělá skupinka
„vymetačů popelnic“ přímo na místě a s taškami,
které slibují zajímavý obsah, vykročí směr Severní
sídliště nebo jinam. Neu-

odpad jsou také kontejnery na starý textil, které si
samy vyváží některé společnosti. Bývají přeplněné
a navíc jsou tyto „poklady“
středem zájmu některých
skupinek obyvatel – kdy
zejména děti dokážou ob-

vědomují si, že jde nejen
o druh krádeže, ale také
o nebezpečné počínání
a vzhledem k současným
obavám z koronaviru také
hygienicky naprosto nevhodné.
Zeptali jsme se Daniela

Sporné pozemky stály
přes sto tisíc korun
OSEČANY Sousedský spor
o přístup k nemovitostem
přes pozemky, které po desítky let sloužily jako cesta,
má již dva měsíce deﬁnitivní
tečku. Zápis nového právního stavu provedl Katastrální
úřad k poslednímu lednovému dni, přičemž kupní
smlouva mezi všemi zúčastněnými byla podepsána 30.
prosince 2019. Známa je již
i cena, za kterou od právníka Radomila Ondrucha
odkoupili pozemky vlastníci
osečanského zámku Daniel
Krejčík a Matěj Stropnický.
Předmětem převodu byly
dva pozemky. První, vedený
jako zahrada, o výměře 639
metrů čtverečních. Druhý,
popsaný jako zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 141
metrů čtverečních. „Smluvní
strany se dohodly na kupní
ceně za předmět převodu
v celkové výši 112 000 Kč,“
píše se ve smlouvě.
Kromě úhrady kupní
ceny však kupujícím vlastníkům zámku vznikla i další
povinnost. „Oba kupující se
společně a nerozdílně zavazují zřídit zeď na pozemcích
prodávajícího, a to na hranici pozemků mezi objektem
tzv. vepřína a ocelové haly
a plot na hranici pozemku
mezi objektem tzv. vepřína
a mezi zdí tzv. volské stáje,“
stojí ve smlouvě včetně katastrálních čísel zmíněných

pozemků. Nejen podle tohoto ustanovení smlouvy, ale
i podle popisu, jak zeď musí
vypadat, je zřejmé, že kromě kupní ceny musí Stropnický s Krejčíkem sáhnout
ještě hluboko do kapsy.
„Tato zeď bude neprůhledná,
ve výši 200 až 220 centimetrů, betonová či kamenná
v estetickém provedení podle
určení kupujících. Plot bude
dřevěný, plaňkový. Tuto oddělující zeď, respektive plot
se kupující zavazují zřídit
do 18 měsíců od povolení
vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí,“ zní text
smlouvy, která byla do katastru vložena 30. ledna 2020.
Zeď a plot by na svém místě
tedy měly být do konce července 2021. Ve smlouvě je
i pojistka pro případ, že by
zámečtí vlastníci zeď a plot
nepostavili. V takovém případě si zeď a plot zřídí prodávající, tedy právník Radomil Ondruch, sám a Krejčík
se Stropnickým mu na to
dají 200 000 korun, přičemž
tuto sumu lze chápat jako
odhad nákladů na postavení obou dělících prvků.
Všem zúčastněným,
tedy sousedům i obci Osečany, zřídili Stropnický
s Krejčíkem, jakožto kupující, služebnosti stezky
a cesty, a to na dobu neurčitou a bezplatně.
Tomáš Vašíček

Koláře, zaměstnance Sedlčanských technických služeb, zda podle jeho názoru obavy z možné infekce
zpomalil nebo úplně přerušil vyvážení těchto nádob.
„To si nemyslím. Spíš stav
souvisí s nejvytíženějším
obdobím v roce – jarním vyklízení šatníků v domácnostech, kdy jde ‚všechno pryč‘.
Například Diakonie, která
má po městě také kontejnery na textil a jeden velký
ve sběrném dvoře, v tomto
vyklízecím období objíždí
místa po týdnu a přesto jsou
nádoby po městě pokaždé
narvané,“ hledá možné vysvětlení Kolář.
Zlepšení stavu by podle
jeho názoru mohlo podpořit otevření sběrného
dvora, který byl několik
týdnů uzavřený, ale po Velikonocích by se to mohlo
již změnit. „Kdybychom
za normální situace uměli
občany, kteří chtějí dát textil na charitu, přesměrovat
do sběrného dvora, tak by
to bylo skvělé. Po městě
by to s nádobami na textil
vypadalo lépe,“ je přesvědčen.
-mb-

Ředitel Jiří Daněk doporučuje
pozůstalým, aby neuváděli
na parte ani den obřadu
Dokončení ze strany 1

omezen. S ohledem na naléhavost situace je ale
nutné, aby každý, koho
se úmrtí blízkého člověka
dotkne, svoji účast v zájmu zachování bezpečnosti a ochrany zdraví všech
ostatních pečlivě zvážil,“
nabádá ředitel. Potvrzuje,
že ochranné roušky musí
mít všichni. „Smuteční
hosté jsou také upozorňováni, že kondolence podáním ruky není možná,“
dodává.
„Protože v době koronaviru je důležité, aby se
obřadu zúčastnilo co nejméně lidí, doporučujeme
nepsat na smuteční oznámení datum ani hodinu
konání obřadu, ale pouze
místo – tak, aby bylo zřejmé, že se rozloučení usku-

teční v úzkém rodinném
kruhu,“ vysvětluje s tím,
že pokud jde o živou
hudbu, tak tu rozhodně
za současného stavu nedoporučuje.
Potvrzuje, že kanceláře Sedlčanských technických služeb jsou nyní
pro veřejnost uzavřeny,
ale toto omezení důstojnému zajištění všech
potřebných služeb nebrání. „S objednatelem
prostřednictvím telefonu
vyplníme základní údaje, zašleme mu emailem
podklady pro výběr parte,
aby si podobu smutečního
oznámení pozůstalí v klidu doma vybrali a poté telefonicky objednali,“ uvádí ředitel. Až po všech
těchto úkonech dochází
k osobnímu převzetí par-

te, podepsání objednávky a zároveň k předání
oblečení pro zemřelého...
Pro pracovníky pohřební služby se prý
v současné době zase tolik nezměnilo. Při práci se
zemřelými pro ně platila
přísná hygienická pravidla ještě před výskytem
koronaviru. Výjimečná
situace by pro ně nastala,
kdyby museli dojet pro
zesnulého, který na tuto
nemoc zemřel. „Do infekčního prostředí budeme muset vybavit našeho
zaměstnance pohřební
služby navíc ochranným
oblekem, ochrannými
brýlemi a respirátorem.
Zatím jsme naštěstí takový případ ale nemuseli
řešit,“ dodává Daněk.
Marie Břeňová
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Krizový štáb
o bezdomovcích,
Czech Pointu, pomoci
lékařům, školce
a koronaviru
Zasedání Krizového štábu města Sedlčany pro nouzový stav
se uskutečnilo několikrát
v krátkém časovém sledu.
Vždy jej řídil jeho předseda
a starosta Sedlčan Miroslav
Hölzel. V pondělí 6. dubna
například seznámil členy
s došlými zprávami z regionu i celorepublikovými
– s náročnými požadavky
na prostory pro umístění
bezdomovců v karanténě
či s potvrzeným onemocněním COVID-19 a s izolovaným azylem v případě
prokázání nákazy pro osoby
vyloučené z domácnosti.
Ve štábu se hovořilo
o způsobech rozvážení
dezinfekce prostřednictvím
hasičů a rozvozu pro obce
zajišťované Janem Kundrlíkem. Radnice učinila nabídku na pomoc privátním
lékařům. Podle instrukcí
centrálních orgánů byly
projednány podmínky pro
zápis dětí do mateřské školy
s aplikací pro město Sedlčany. Zápis se má uskutečnit
bez účasti dětí, pouze korespondenčně s využitím nástrojů elektronizace a za případné pomoci zaměstnance
radnice.
V úterý 7. dubna zazněly
nové informace o dodávce ochranných pomůcek
a dezinfekce pro praktické
lékaře a dodávkách materiálu pro činnost Pečovatelské služby Sedlčany, kdy
ochranné štíty, roušky a ru-
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kavice byly k odběru připraveny v Oblastní nemocnici
Příbram.
Na dalším zasedání krizového štábu ve středu 8.
dubna se členové seznámili
s alarmující informací o tom,
že 6. dubna byl krizovou manažerkou hygienické stanice
potvrzen pozitivní případ
na koronavir v Nalžovicích.
Pro občany je důležitá
i zpráva o službách Czech
Pointu. „Služby nebyly přerušeny a jsou plně funkční
a v plném rozsahu dostupné
na všech třech administrativních budovách městského úřadu,“ uvedl tajemník
Vojtěch Hlaváček s tím, že
platí dodržování všech zvýšených hygienických a bezpečnostních pravidel. „Kontaktní místa jsou klientům
k dispozici po celou pracovní
dobu, tedy nejen v hodinách
otevřených veřejnosti,“ doplnil s tím, že návštěvníci
vstupují do budov vždy jednotlivě a ještě předtím zde
najdou potřebné informace.
Průběžně jsou členové
štábu informováni o šití
roušek a dalších dobrovolnických aktivitách a zařazena byla i zpráva o tom, že
v současné době navštěvuje sedlčanskou mateřskou
školu 15 až 19 dětí. Tajemník
doplnil: „Ve spolupráci se
Sedlčanskými technickými
službami byla před Velikonocemi také provedena dezinfekce určených veřejných
prostranství.“
-mb-
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Sokolové dávají
k dispozici svá opravená
sportoviště
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU U dvou multifunkč-

ních hřišť, postavených
v roce 2012, bylo v pondělí
6. dubna provedeno strojní
čištění a dekomprese jejich
povrchu.
„Vzhledem k současné
situaci, přijatým hygienickým a bezpečnostním opatřením, jsme do procesu čištění a údržby hřišť zahrnuli
bezchlórovou dezinfekci
vybavení hřiště,“ uvedl Petr
Branda, obchodně-technický poradce ﬁrmy Izotrade.
Čištění a dekomprese umělého trávníku křemičitým
pískem – plochy o rozměru 34 x 34 metrů – byla
zkalkulována na bezmála
čtyřicet tisíc korun. Součástí je kromě výše zmíněné dezinfekce také postřik
proti mechu.
„Náklady na údržbu hřiště jsou vyšší, než si nyní můžeme dovolit. Požádal jsem
proto vedení města o krátkodobou ﬁnanční půjčku.
Vzhledem k aktuální situaci

jsme zrušili rozhodnutím výboru jednoty letošní víkendové pobyty všech dětských
oddílů, takže budeme schop-

ké obce sokolské. Od úterý 7. dubna je opět možné
za konkrétních podmínek
využívat venkovních spor-

Multifunkční hřiště jsou připravena na další sezónu.

ni dluh částečně splatit z dotace Můj klub 2020. Na zbytek snad vybereme během
léta na pronájmu ze sportovišť,“ uvedl Josef Macke.
Vybírat se ale bude až
výhledově. Od soboty 11.
dubna jsou obě hřiště volně přístupná nejen členům
místní sokolské jednoty,
ale také veřejnosti. Vedení
místní tělocvičné jednoty
tak reaguje na výzvu Čes-

tovišť. Je nutné udržovat
minimálně dvoumetrové rozestupy, ale není již
povinnost při sportování
nosit roušku. Společně
mohou sportovat nanejvýš dvě osoby s výjimkou
členů jedné domácnosti.
To jsou podmínky, které je
možné na krásnohorských
multifunkčních hřištích zajistit.
Olga Trachtová
Hadáčková

Otevřela se některá sportoviště
Některá venkovní sportoviště v Sedlčanech opět fungují. Tajemník města Vojtěch
Hlaváček upřesnil, která to
jsou: „Podle sdělení Pavla
Bednáře, ředitele Sportovních areálů Sedlčany, se řídíme právním stanoviskem
k aktuálnímu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,
které bylo zveřejněno Čes-

SEDLČANY

kou unií sportu. Na základě
těchto informací správce
sportovišť otevírá beach-volejbalový kurt na stadionu
TJ Tatran a hřiště s umělou
trávou ve Zberazské ulici.
Ale pouze hřiště bez jakéhokoliv zázemí.“
Doplnil, že zmírnění
omezení režimu vyplývá z usnesení Vlády ČR
z 6. dubna. Opatřením se

mimo jiné upravují výjimky ze zákazu volného
pohybu osob. „Důležité je,
že toto uvolnění umožňuje
sportování na venkovních
sportovištích, i když při současném splnění dalších podmínek, především zachování všech klíčových opatření
k zamezení šíření onemocnění Covid-19,“ upozornil
tajemník.
-mb-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
KŘEPENICE Zatím nezjiště-

ný pachatel vnikl v době
od 30. března do 3. dubna
do místní restaurace a odcizil zde deset čokoládových tyčinek, deset sušenek, čtyři piva, čtyři džusy,
dva zásobníky na žvýkačky a drobné hračky. Cel-

kem činila vzniklá škoda
15 000 korun.
KOSOVA HORA Šestapadesátiletý cyklista najel 5.
dubna kolem osmé hodiny
večerní v obci na dlážděný obrubník a následně
na něj obličejem spadl.
Do nemocnice ho transpor-

tovala letecká záchranná
služba. Orientační vyšetření na zjištění přítomnosti
alkoholu bylo vyžádáno
kvůli rozsahu zranění až
v nemocnici odběrem biologického materiálu.
OBDĚNICE Škodu přesahující dva tisíce korun

způsobil zatím nezjištěný
zloděj, který se v době od 5.
do 7. dubna násilím vloupal do rekreační chalupy
v obci. Ukradl zde pět piv,
dvě láhve coca coly a dvě igelitové tašky na tříděný odpad. I když odcizením věcí
vznikla škoda ve výši nece-

lých dvou set korun, přesto
pachateli za přečin krádeže
v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí dva až osm
let odnětí svobody.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Pro speditérskou ﬁrmu Ivana Janečka
znamená současný nouzový stav
pokles zakázek do zahraničí o třetinu
Dokončení ze strany 1

Příbram zajišťuje dopravní
služby po celé Evropě. Nejčastější lokací je Německo,
konkrétně oblast Frankfurtu
nad Mohanem a Kolína nad
Rýnem, dále pak Francie,
Belgie a Nizozemí. Pro našeho dlouholetého obchodního partnera zajišťujeme
odvoz výrobků i do Španělska. Pro téhož partnera jsme
jezdili i do Rumunska a Finska, což bylo pro naše řidiče
zajímavým zpestřením.
V době boje s koronavirem a uzavření hranic
se asi podstatně změnily požadavky na vaše
služby. Můžete upřesnit
do jaké míry?
Dopravní služby v mezinárodní kamionové dopravě
nebyly postiženy žádnou
restrikcí v rámci nařízení
vlády. Skutečností ale je, že
se tento výjimečný stav
na množství zakázek, které
dopravní ﬁrmy zajišťují, projevil. Velká část dopravních
kapacit v ČR je orientována
na služby v automobilovém
průmyslu. Protože největší
automobilky na území našeho státu dočasně uzavřely
své výrobní závody, objem
zakázek dopravních ﬁrem
tím automaticky poklesl. Některé dopravní společnosti
tím přišly o téměř všechny
zakázky...
Naše společnost spolupracuje s obchodními
partnery orientovanými
především na produkci
související se zámečnickou
výrobou a dřevařským průmyslem. Částečně utrpěla
i tato odvětví. Proto jsme
v současné době přišli přibližně o třicet procent našich exportních zakázek.
V importních zakázkách je
ale situace poněkud horší,
jelikož ze západní Evropy se
do ČR dovážejí z velké části
hotové výrobky, a to mnohdy přímo do obchodních řetězců. Po uzavření mnohých
prodejen začala stagnovat
i obchodní činnost ﬁrem importujících tyto výrobky.
A jak ztrátu vyplňujete?
Na co se nyní orientujete?

V době, kdy začala do ČR
prostřednictvím leteckého
mostu plynout dodávka zdravotnického materiálu z Asie,

Ivan Janeček

jsme byli předsedou Správy
státních hmotných rezerv
Pavlem Švagrem osloveni,
zda bychom byli schopni
a ochotni vypomoci s dopravou ochranných pomůcek
při uskladnění a následné
distribuci. Rádi jsme hned
vypomohli. Naše vozidla zavážela zdravotnický materiál
do distribučních míst Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Bulovce.
S tak velkými vozidly
vaší firmy nebylo ale
zřejmě snadné v nemocničních areálech „manévrovat“...
Je pravda, že když se
nemocnice stavěly, tak
s podobnými kolosy nikdo nepočítal, tak velká
vozidla sem nezajížděla.
Byla to určitá zkouška i pro
naši dopravní ﬁrmu, která
na dopravním trhu působí
již osmadvacet let. Pro našeho řidiče s mnoholetými
zkušenostmi s řízením velkých vozidel to však nebyl
problém, ale výzva. K vykládací rampě Nemocnice
Na Bulovce dokázal zacouvat tak dokonale, že za svůj
um byl odměněn velkým
potleskem personálu, který se zde staral o vyložení
a převzetí nákladu.
Jste v Sedlčanech členem dopravní komise.
Mělo vyhlášení nouzového stavu vliv také na jednání tohoto pomocného
orgánu města?
V letošním roce se uskutečnila dvě jednání dopravní komise, přičemž druhé
z nich bylo svoláno na 6.
března, což bylo v době

před vyhlášením nouzového stavu. Jednotliví členové byli pověřeni konkrétními úkoly s tím, že předseda
dopravní komise, kterým
je starosta Miroslav Hölzel,
nás svolá v okamžiku, kdy
k tomu bude mít dostatečné podněty.
Chráněncem Veterán
Klubu Sedlčany je zdravotně handicapovaný chlapec
Maxík, kterého z výtěžku
burz na Sedlčanské kotlině ﬁnančně podporujete.
Udržujete s jeho rodiči
kontakt i v současné době?
S tatínkem Maxima Vaška
jsme stále v kontaktu a víme,
že Maxík podstupuje léčebné procedury, které by měly
pomoci ke zlepšení jeho
zdravotního stavu.
Ministři a členové
Ústředního krizového štábu avizují, že zákaz shromažďování na větších
akcích se bude uvolňovat
jako jeden z posledních.
To se jistě dotkne i konání
burz. Jak se tím mění vaše
plány?
Koronavirová pandemie
samozřejmě pořádání letošních burz komplikuje. První
jsme měli plánovanou na 5.
dubna a ta se z pochopitelných důvodů neuskutečnila. Uvidíme, jak se celková
situace bude dále vyvíjet.
V každém případě výpadek
příjmů, které jsou potřebné
k uskutečňování dalších
akcí, pocítíme. Pro letošek
jsme měli naplánovány tři
významné – Milošovu jízdu
věnovanou prvnímu prezidentovi Veterán klubu Sedlčany Miloši Blažkovi, dále
Setkání přátel škodovek
a vyvrcholením měla být
výstava historických vozidel na červnových městských slavnostech Rosa.
Všichni členové Veterán
klubu Sedlčany, určitě i jako
ostatní občané tohoto státu,
si přejí brzký a zejména
šťastný konec současných
mimořádných opatření,
abychom se na podobných
akcích mohli zase setkávat.
Je těžké předjímat, kdy to
bude...
-mb-
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Neobvyklá
doba donutila
vedení obcí
k neobvyklým
jednáním
zastupitelstev
REGION Ani v době přísných opatření se život
měst a obcí nezastavuje.
Kromě sdělování opatření
svým obyvatelům, hlídání dodržování nejrůznějších nařízení a sledování
počtu nakažených ve své
obci musejí starostové,
radní a zastupitelé nadále vykonávat agendu jim
svěřenou. Některé investice nepočkají. A některá
rozhodnutí nemohou starostové udělat, aniž by jim
k tomu dalo zasedání zastupitelstva jasný mandát.
A tak se konají zastupitelstva i nyní, jen mají starostové více starostí s jejich
organizací.
Starosta Petrovic Petr
Štěpánek se rozhodl uspořádat zasedání v sále
Obecního domu ve středu
15. dubna od 18 hodin.
Na programu je mimo jiné
nový územní plán obce,
fond podpory společenských organizací nebo
zpráva kontrolního výboru ke kašně na náměstí.
„Sál Obecního domu jsme
zvolili z důvodu možnosti
zajištění rozestupů zastupitelů i veřejnosti. Dále mají
zastupitelé možnost se zúčastnit zasedání online se
vzdáleným přístupem. Spojení jsme úspěšně testovali
v neděli 12. dubna se zastupitelem, o kterém víme, že
se z preventivních důvodů
nezúčastní. Také veřejnost
se může zúčastnit zasedání
přes Skype. Odkaz na skupinu zveřejníme na našich
webových stránkách v úterý 14. dubna,“ popsal Petr
Štěpánek.
Ve stejný den, ale ještě
o hodinu dříve, se sejdou
také zastupitelé Krásné

Hory nad Vltavou. Pro
své jednání zvolili zcela
netradiční místo. Je jím
tréninkové fotbalové hřiště. Na programu je třeba
vyčištění rybníku. „Jak
zastupitelé, tak veřejnost
budou stát minimálně dva
metry od sebe, pochopitelně v rouškách. Pokud by pršelo, můžeme se přesunout
na kabiny a i tam dodržet
dostatečné vzájemné odstupy,“ popsal záměr starosta
Jiří Urban. „Bojím se nedostatku vody. Jednat musíme
rychle,“ vysvětlil naléhavost jednání i v době nouzových opatření.
Zasedání v podobě
telekonference mají již
za sebou zastupitelé obce
M i l e š ov. St a ro s t a J i ř í
Vokrouhlík je přivítal u obrazovek 23. března. Audiozáznam z tohoto jednání je
na webu obce. Zastupitelé
schválili nabídku ﬁrmy
LAMA PB na přístavbu
společenského sálu, která má stát necelých pět
milionů korun. Finanční
spoluúčast obce bude činit více než dva milióny
korun. Také komunikace
na Trhovky zná vítěze zakázky na svou opravu.
Ve čtvrtek 16. dubna se
v 18 hodin sejdou místní
zastupitelé již osobně, ale
ve větším prostoru společenské budovy zvané Myslivna. Zajímavými body
programu jsou například
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele pro výstavbu kempovacích míst
pro karavany a obytná auta
nebo vyhlášení záměru
pronájmu nebytových prostor restaurace U Kalicha.
Olga Trachtová
Hadáčková
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O události
se dozvíme
prakticky
do několika
vteřin od jejího
nahlášení, říká
Miroslav Tulach
mladší
KAMÝK NAD VLTAVOU Obcí se rozezněla ve středu 8. dubna siréna. Nešlo ale o zkoušku sirén.
Do čtyř minut od vyhlášení poplachu odjíždělo
z kamýcké hasičské zbrojnice zásahové vozidlo
Tatra 815/7 a dopravní automobil Ford Tranzit
směrem k lesnímu porostu u Nečíně. Hořet začalo patrně z nedbalosti. Sešly se tam tři sbory,
takže hasiči požár hravě zvládli. Nicméně velitel sboru a jednotky SDH Miroslav Tulach st.
apeluje na občany, aby se v lesích v období sucha chovali odpovědně a zbytečně neriskovali.
Je chvályhodné, jak rychle se dobrovolní
hasiči dokáží dostat ze svých domovů či pracovišť k zásahovému vozidlu. Jak prozradil velitel družstva Miroslav Tulach ml., kamýčtí hasiči se svolávají novým zařízením FIREPORT,
jehož autorem je náš krajan Lukáš Bartůněk,
původem z Hojšína.
„FIREPORT je svolávací systém pro jednotky požární ochrany, který má za úkol jedinou
věc. Dát nám, dobrovolným záchranným složkám, co nejrychleji a co nejpřesněji informaci
o tom, kde jsme zrovna potřeba, a co nás tam
čeká. Prakticky si to představte asi tak, že když
zavoláte 112 nebo 150, a řeknete, že jste někde
u dopravní nehody a popíšete, co se děje, tak
než zavěsíte hovor s operačním důstojníkem,
který od vás událost nabírá, dochází k automatizovanému vyhlášení poplachu záchranářům
(v našem případě nám, hasičům), které k nehodě operační důstojník vysílá. Například naše
jednotka hasičů v Kamýku nad Vltavou je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany,
která má výjezdový čas do deseti minut od vyhlášení poplachu, a díky FIREPORTu je připojena k operačnímu středisku HZS Středočeského
kraje v Kladně. Málokdo ví, že když voláte 112
nebo 150 kdekoliv ve středních Čechách, dovoláte se právě do Kladna. Doby, kdy nás, hasiče,
svolávali pouhým houkáním sirény, jsou pryč.
FIREPORT nás svolává všemi možnými mobilními možnostmi – SMSkou, voláním a přes
mobilní data a ještě na samotné zbrojnici.
Na monitoru ukazuje všechny možné informace o události, včetně mapy s trasou od zbrojnice
k místu události. O události se dozvíme prakticky do několika vteřin od jejího nahlášení. Víme,
na co se máme připravit, co nás čeká, a proto
jsme schopni vyjet a zasáhnout prakticky okamžitě a přesně,“ dodává Miroslav Tulach mladší, který působí u SDH od svých čtrnácti let.
Hanka Synková
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Milešovské kempy jsou uzavřeny
Dokončení ze strany 1

z důvodu nařízení vlády, tak
i z důvodu provozního řádu a ceníku vydaného pro naše kempy.
Od prvního října do posledního
dubna daného roku mají klienti

zaplaceno zimní stání. To znamená, že je v kempu zaplaceno
stání karavanu a nikoliv pobyt
osob a podobně. Toto je hlavně
z provozních důvodů, kdy ještě
neteče pitná voda, nejsou ote-


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
106/20

Koupím staré mince a bankovky. Tel.:
731 476 601.
107/20

Pronajmu ihned byt 3+1 v Sedlčanech, Za Nemocnicí. Nájem 8 000 Kč + poplatky. Tel.: 775 947 060.
108/20

Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel:
728 323 827.
109/20

vřena sociální zařízení. Proto je
i vypnutá elektřina do karavanů
a mobilních zařízení,“ vysvětluje starosta obce Milešov Jiří
Vokrouhlík. Olga Trachtová
Hadáčková

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

Plošná
inzerce
od 13 Kč
vč. DPH/cm2

774 414 225
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V makovici kříže je nové poselství
dalším generacím
SVATÝ JAN Ačkoliv se zástupci církve nyní nemohou
setkávat se svými farníky,
rozhodně to pro ně není
čas zahálky. Starost a péče
o svěřený majetek neustává. Na kostele svatého Jana
Nepomuckého ve Svatém
Janu byl koncem minulého
měsíce osazen pozlacený
kříž s makovicí. Jak velí tradice, nechybí zde aktuální
listiny, tiskoviny a mince.
„Zlacení kříže věže kostela
a následně jeho zpětné osazení je vždy významná událost
kraje. Nejen proto, že se to
neděje každým dnem a že se
tím završuje dokončení určité
etapy obnovy části historické
památky, tedy kostela. Ale
také, že se v tomto okamžiku
vkládají do kulatého dutého
prostoru pod křížem, který je
povrchově pozlacen a nazývá se makovice, dokumenty.

Tyto listiny, zápisy, tiskoviny,
fotograﬁe a mince té doby
platné měny jsou do makovice ukládány do uzavřeného,
většinou měděného pouzdra
a přinášejí svědectví, jak se
v daný historický okamžik
žilo, jaké byly vrchnostenské,
církevní a politické poměry,
kolik si bylo možné vydělat
a za co se koupil chleba,“ popisuje významnou proceduru Zdeněk Štěpánek, stavební technik vikariátu Příbram.
V mnohých případech je
podle něj při otevření tohoto pouzdra objevena mimo
oﬁciálního, cenzurou vládnoucí moci zkontrolovaného
dokumentu i v poslední nestřežené chvíli vložená tajná
zpráva budoucím generacím
o pravdě místních poměrů,
vložená buď místním farářem nebo klempířem, který
pouzdro do makovice mon-

Zbigniew Grzyb (vlevo) a Zdeněk Štěpánek osobně při usazování
makovice s křížem asistovali.

toval. „Je třeba si uvědomit
hrdinství našich předků, neboť prozrazení tohoto činu
bylo za předchozích dob přísně trestáno,“ doplňuje Zdeněk Štěpánek.
Výjimkou není ani kostel
ve Svatém Janu. V prvním
takovém záznamu popisuje
tehdejší farář Jaroslav Karpíšek zrod místní památky:
„Farní kostel ve Sv. Janě postaven byl v letech 1760–1764
na kopci nad Skrýšovem, kde
již stála kaple od roku 1705
zasvěcená sv. 14 pomocníkům. Kapli postavil Adam
Ignác Mladota, rytíř ze Solopisk, kanovník a děkan metropolitního chrámu páně sv.
Víta na hradě Pražském. Brzy
po r. 1729, kdy byl prohlášen
za svatého bl. Jan Nepommucký, stala se kaple nad Skrýšovem střediskem věřících
z celého okolí. Se šířící se
úctou svatojanskou přibývalo
i návštěvníků kaple, zvláště
když byla později spolu zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Když kaple nestačila,
rozhodl tehdejší majitel panství skrýšovského Norbert
nebo také František Norbert
svobodný Pán, baron Kfeller ze Sachsengún-Zakšova,
který byl ‚aktualis supremus
silvarum praefektus‘ knížete

Schwanzenberga v Krumlově, postaviti na místo kaple
nový kostel nákladem 6 000
zlatých.“ Popisuje i další
opravy do října 1954.
Další záznam připojil Stanislav Zápotocký v listopadu
1994, kdy došlo na drobnější
opravu věže. Pod letošním
zápisem jsou podepsáni
zdejší farář Zbigniew Grzyb,
starosta obce Svatý Jan Václav Hrubý a výše zmíněný
stavební technik příbramského vikariátu Zdeněk Štěpánek. „Kříž byl osazen pomocí mobilní plošiny. Náklady
na restaurování byly ve výši
54 919 Kč. Těmto opravám
v kostele předcházely následující opravy. Na konci roku
2019 byly dokončeny restaurátorské práce na hlavním
oltáři, vyjma dvou hlavních
postranních soch sv. Václava
a sv. Norberta v celkové výši
1 736 700 Kč. V roce 2017 byla
provedena výměna šindelové
krytiny věže včetně nátěru
v hodnotě 317 463 Kč. V letech
2012–2016 byly provedeny dílčí opravy venkovní omítky
kostela ve výši 686 896 Kč,“
stojí v úvodu dokumentu.
Nové záznamy zachycují
i aktuální průměrnou hrubou mzdu a popisují hospodářskou situaci počátku

V pouzdře se ukrývá staré i nové poselství včetně mincí.

tohoto tisíciletí. Nechybí ani
zmínka o loňském třicetiletém výročí získání svobody.
„Zcela určitě si vážíme svobody, včetně svobody náboženského vyznání. Registrovaným církvím a náboženským
společnostem v České republice byl v restitucích navrácen
komunisty zabraný majetek
a církve teď stojí před úkolem naučit se s navráceným
majetkem hospodařit a stát
se nezávislými na státu. Bohužel je dnes demokracie
ohrožovaná mnohými věcmi, některé mají globální
charakter. Jedná se zejména
o nárůst populismu, xenofobie a nacionalismu, což narušuje celkové morální klima
a působí rozdělení společnosti, bez ohledu na náboženské
vyznání,“ vzkazují mimo jiné
autoři dokumentu budoucím generacím.
Zbigniew Grzyb, Václav
Hrubý a Zdeněk Štěpánek
nevynechali ve svém poselství ani otázku víry a ateismu
nebo hledání se. Dokument,
který byl uložen spolu s dalšími předměty do makovice,
vypráví také o kůrovcové kalamitě a aktuální situaci způsobené šířením koronaviru.
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

7

Gymnázium se střední odbornou školou ekonomickou se
stalo prázdnou tichou budovou, vzdělává se virtuálně
SEDLČANY Již měsíc vzdě-

lávají na dálku také učitelé
středních škol. Na několik
otázek k fungování školy
v nestandardním režimu
nám odpověděla zástupkyně ředitele školy Lenka Lichtenbergová.
Jak změny vnímáte?
Všechny školy jsou zavřené, ale proces vzdělávání
zdaleka neskončil! Naopak,
hledání nových cest, jak nahradit prezenční výuku výukou distanční, přinesl mnoho nových metod a způsobů
vzdělávání, na které jsme
jako škola zareagovali velmi rychle a kvalitně, za což
všem velice děkuji a nemám
na mysli jenom pedagogy,
ale především naše žáky a jejich rodiče.
Jak tedy výuka vypadá?
První týden byl ve znamení hledání způsobů
a volby organizace práce
při distančním vzdělávání,
cílem bylo vytvořit fungující
systém, poskytnout vyučujícím podporu jak materiální, tak i v podobě dalšího
vzdělávání formou konzul-

tací, která trvá a bude trvat
nejen v době nouzového
stavu. Nejen žáci, ale i učitelé se v této nestandardní
situaci zdokonalují v online
komunikaci. Učí se využívat
nejrůznější aplikace, programy, sociální sítě, vzdělávají
se ve webinářích, konzultují
své zkušenosti a poznatky
nejen s dalšími učiteli naší
školy, ale i s jinými školami
podobného typu.
Jak to vidíte s přijímacími zkouškami a maturitami?
Bohužel jasné odpovědi
v tuto chvíli nemáme, protože vše se bude odvíjet
od termínu, kdy se školy
otevřou, zatím je to den
nula. Nepochybuji o tom, že
by v těchto podmínkách byl
náš způsob distanční výuky
nedostačující, ale je jasné,
že za těchto okolností není
možné zcela obsáhnout plnohodnotně tematické plány, které máme pro každý
předmět zpracovány.
Studenti druhých ročníků píší od září své odborné práce, které měli obha-

jovat před komisí. Není ale
jisté, že to tak bude moci
zůstat...
Ano, současná situace přináší mnoho dalších problé-

jestli bude možné ústní prezentaci uskutečnit, ale určitě
žáci budou svou práci odevzdávat v elektronické podobě společně s prezentací.

mů. Žáci pracují na odborných pracích, jejichž téma
si zvolili podle svého zájmu.
Jde o velmi přínosnou průpravu pro studium na vysoké škole. Výsledky svých
prací na konci školního roku
pak obhajují před odbornou
komisí a učí se prezentovat
své poznatky na veřejnosti.
Nejlepší práce jsou dále přihlašovány do soutěže všech
středních škol pod názvem
Středoškolská odborná činnost. V tuto chvíli nevíme,

Hodnotíte studenty
za jejich domácí studium?
Hodnocení práce žáků
v době distančního studia je
také velmi diskutované téma.
Vyučující si vytváří samozřejmě podklady k hodnocení,
slouží především k motivaci
žáků k jejich další práci, ale
jakou podobu bude mít závěrečné hodnocení, to v této
chvíli neumíme říct.
Po měsíci distanční výuky již můžete i hodnotit.
Jak jste obstáli?

Po několika týdnech
jako škola fungujeme velmi
dobře, nedošlo k přerušení komunikace mezi základními články naší školy,
mezi učiteli, žáky a rodiči.
Na základě zpětné vazby
od všech zúčastněných
v procesu distančního
vzdělávání, která je převážně kladná, i když jde o období velmi náročné v různých směrech, si troufáme
říci, že jsme se zorientovali
velmi rychle, našli jsme
fungující platformy a zvládáme celou situaci profesionálně.
Jan Amos Komenský by
mohl mít radost...
To ano. Svátek velikána
naší historie jsme v podobě
Dne učitelů bohužel tentokrát oslavit nemohli, ale
radost by měl jistě jak z přístupu našich učitelů, tak
i žáků. On sám přece řekl:
„Naši učitelé nesmějí být
podobni sloupům u cest,
jež pouze ukazují, kam jít,
ale sami nejdou.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Úřad práce funguje hlavně elektronicky, vyplácet bude
i peníze ze zaměstnaneckého programu Antivirus
SEDLČANY Na Úřad prá-

ce je možné od pondělí
6. dubna podávat žádosti
o ﬁnanční prostředky z programu Antivirus na podporu zaměstnanosti. Jeho
prostřednictvím chce stát
kompenzovat zaměstnavatelům vyplacené mzdové
prostředky a předejít tak
masivnímu propouštění.
„Zatím není možné určit
zájem ze strany zaměstnavatelů. Podle výsledků prvního
dne se ale dá konstatovat, že
zájem ze strany zaměstnavatelů bude,“ sdělil redakci Petr
Šindelář z krajské pobočky
Úřadu práce v Příbrami.
Kompletní informace včetně
podrobného manuálu jsou
na webu Úřadu práce.
Žadatelé všech dávek
včetně výše zmíněného příspěvku by měli upřednostnit
elektronickou žádost. Pokud
potřebují cokoliv projednat
osobně, mohou přijít v pondělí nebo ve středu mezi de-

vátou a dvanáctou hodinou,
vždy ale až po předchozí
emailové nebo telefonické
dohodě. Pokud nelze uskutečnit podání elektronicky,
Úřad práce žádá své klienty,
aby zvážili, zda je nutné tak
učinit okamžitě.
„Všichni zaměstnanci Úřadu práce jsou uchazečům
k dispozici i v nouzovém stavu. Došlo samozřejmě k některým úpravám. V souvislosti se zavedením preventivních
opatření Úřadu práce ČR se
ruší všechny naplánované
osobní kontakty v případě
uchazečů a zájemců o zaměstnání na ÚP ČR. K novému osobnímu jednání jsou
klienti vyzváni telefonicky,
emailem, či písemně,“ uvedl
k tomu Petr Šindelář, příbramský analytik trhu práce.
V souvislosti se situací
kolem koronaviru došlo
zatím k mírnému nárůstu
žádostí o zprostředkování
zaměstnání a žádostí o pod-

poru v nezaměstnanosti.
Podle Šindeláře většina zaměstnavatelů stále vyčkává, jak se bude situace nadále vyvíjet. I když dochází
k určitému nárůstu žádosti
o zprostředkování zaměstnání, zároveň jiní uchazeči ukončují svou evidenci

a nastupují do nového zaměstnání.
Podle statistických údajů
evidoval Úřad práce k 31.
březnu na Sedlčansku 451
uchazečů o zaměstnání,
ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet uchazečů zvýšil o 19 osob. Podíl

nezaměstnaných činil k tomuto datu 2,9 %, tedy o 0,1
procentního bodu méně než
minulý měsíc. Volných bylo
269 pracovních míst (o 65
více než ve stejném měsíci
minulého roku).
Olga Trachtová
Hadáčková
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Jana Vlková: Říká se, že z bolesti
vznikají ta nejlepší umělecká díla
SEDLČANY Původní profesí

učitelku a nyní již na plný
úvazek umělkyni Janu Vlkovou znáte již z velkého
profilového rozhovoru,
který jsme zveřejnili před
třemi lety. V aktuálním
rozhovoru mimo jiné popisuje, jak na ni dopadla
současná krize spojená
s pandemií.
Co se ve vašem profesním životě událo za poslední tři roky?
Zásadnější bylo, co se
odehrálo v mém osobním
životě, a to se velmi promítlo do života uměleckého.
Během posledních tří let
jsem přišla o životní jistoty
a deﬁnitivně se uzavřely
některé kapitoly mého života. Za tragických okolností jsem přišla o tátu.
Byl přes rok v komatu, než
zemřel, a to byl obrovský
psychický tlak na celou
rodinu. Ve stejnou dobu
umírala kamarádka na rakovinu. A pak mě opustila moje zvířecí parťačka,
po skoro třinácti letech.
Ve chvílích jako jsou tyto,
se vám z minuty na minutu
změní svět. Uvědomíte si,
jak je život křehký a pomíjivý. Proto je tak důležité,
abychom vždy byli spojeni
s tím, co děláme a zůstali
otevřeni nečekaným možnostem. Bohužel si vnější
okolnosti našeho života nevybereme. Ale to, jak na ně
zareagujeme, to ovlivnit
můžeme. Říká se, že z bolesti vznikají ta nejlepší
umělecká díla. Je pravda,
že pár povedených kousků jsem z toho proměnila
a posunulo mě to zase dál
na mé cestě. Je to v danou
chvíli určitá katarze.
Na čem jste za poslední tři roky pracovala
nejvíce, co vám vyplňuje
nejvíce pracovního času?
Bylo toho hodně a bylo
to velmi rozmanité. Mou
cestu odstartovaly Hudební omalovánky a Dětské
mluvící omalovánky pro
ﬁrmu Bobo. Pro Káva svět
vznikly omalovánky pro

milovníky kávy. Ilustrovala
jsem knihu místní spisovatelky Evy Hölzelové, knihu
o Vlčici – Arinu. Dále mé
ilustrace můžete od loňského roku vidět na obalech sušenek Biopekárny Zemanka. Pro Standu
Pencla, českého aktivistu
a disidenta, jsem dělala
šablony pro pískování skla.
Na zakázku jsem také dělala větší dřevomalbu, jejímž
tématem byla rovnováha.
Tu jsem sdílela na sociální
síti a měla úspěch, nabalily se na to další zakázky.
Největší a nejnáročnější
byla určitě zakázka pro
sedlčanskou ﬁrmu Unis,
dřevomalby do jednoho
hotelu ve Špindlerově mlýně. Jednotlivé kusy nábytku – stoly, truhly, dveře
a pult. Na měsíc se mi kuchyň proměnila na ateliér.
Další věc, která mi zabrala
opravdu hodně času, byl
ilustrovano-animovaný
videoklip pro místní kapelu The Beautifuls. To pro
změnu zase byla komplet
digitální tvorba. Bylo to
poprvé, co jsem dělala takovou věc, tedy učila jsem
se za pochodu. Velkou radost jsem také měla ze spolupráce s ﬁrmou Ragwear,
která si můj design vybrala
do nové kolekce oblečení
na letošní sezónu. Za velký úspěch také považuji,
že ﬁrma Oxalis si vybrala
jeden z mých návrhů pro
svoji kolekci v konkurenci čtyřiceti dalších tvůrců
a devadesáti návrhů.
Umění vás nyní živí
takříkajíc na plný úvazek? Jak vnímáte obecně
skloubení mateřských
povinností a práce?
Ano, momentálně je
umělecká tvorba mou
hlavní pracovní činností.
Nejsem si jistá, co je náročnější, neboť sice jsem dříve
měla stálé zaměstnání, ale
ve volném čase jsem se
věnovala umělecké tvorbě a musela jsem si na to
najít čas stejně jako nyní.
Skloubení rodiny a práce

je obecně náročné. V kreativní oblasti to podle mě
platí několikanásobně,
neboť tady je celý proces
na vás, od původní myšlenky až po uskutečnění
a zahrnuje to v sobě hromadu činností, ke kterým
potřebuji klid a naprosté
soustředění. Pokud chcete
být dobří a dát tomu přesah, který osloví a vtiskne
to danému výtvoru přidanou myšlenku, musíte
tomu často něco obětovat,

Jana Vlková

a to bohužel bývá na úkor
rodiny a přátel. Také hodně záleží na tom, jaké máte
rodinné zázemí a ﬁnanční
prostředky. Zda máte hlídací rodiče anebo možnost
zaplatit si někoho k dětem.
Navíc teď, když je umění
hlavní pracovní činnost,
musím se ohánět mnohem
více než dříve, učit se nové
věci, učit se v nových programech, shánět zakázky,
plnit sociální sítě, tvořit si
webové stránky, a také se
snažím získat nějaký stabilní zdroj příjmu. Je tu
spousta věcí, které nejsou
nikde vidět, a které zaberou většinu volného času.
Kde a jak hledáte inspiraci pro svá díla?
Inspiraci hledám téměř neustále všude kolem sebe. Kamkoliv jdu,
kde, co zajímavého vidím.
Hodně sleduji jiné umělce
na sociálních sítích. Nejen

jejich díla, ale i jejich způsob prezentace. Chodím
dost na výstavy, nebo sleduji zajímavé ﬁlmy. Telefon
mám plný tisíců fotek, které si ukládám a ze kterých
čerpám. Také mi pomáhají
koncerty. Tam ale většinou
ráda chodím sama, nebo
také s nějakým introvertem, právě abych si mohla nerušeně utéct do toho
svého světa a nechala si
volně hlavou lítat obrazy.
Pomáhají vám v prodeji sociální sítě? Nebo
svůj zisk generujete spíše prodejem přes web či
osobně?
Sociální sítě blahořečím, neboť pro mě jsou
zatím nejlepší reklamou,
jakou mám. Přinesly mi
téměř všechny zakázky,
aniž bych se musela sama
více angažovat. Což vítám,
neboť na webovkách se
teprve pracuje. Velkou výhodu mají hlavně v tom, že
daný klient si vás vybere
právě proto, že se mu líbí
vaše tvorba a sednete mu
i lidsky. Kromě vaší tvorby totiž může poznat i vás
samotné. A to je většinou
klíčové v následné spolupráci.
Je umění zároveň svoboda?
Určitě. Umění je hodně
o svobodě. Přináší svobodu v tom, že na plátně je
všechno možné, můžete
si dovolit téměř cokoliv.
Ale o svobodě by se dalo
i dlouze polemizovat. Vždy
záleží na tom, jak svobodu
vnímáte a co pro vás znamená.
Když chce člověk volně tvořit, může se zároveň normálně uživit,
nebo i v umění platí, že
člověk musí dělat, oč je
zrovna zájem?
Nemyslím si, že to platí
obecně. Než si vybudujete
svou identitu, a získáte své
klienty, často se přizpůsobujete tomu, co po vás
chce klient a děláte to, o co
je zrovna zájem. Ale jakmile se zapíšete, něco se vám

mimořádně povede a lidi
vás rozpoznají mezi jinými,
většinou máte vyhráno. Já
jsem zatím ve stádiu, kdy si
nemůžu dovolit ze zakázek
si vybírat.
Co je pro vaši práci,
pro umění podle vás
největší problém, hlavní
překážka?
Pro mě osobně je zatím
největším problémem nedostatek soukromí a málo
prostoru v bytě. Chtěla
bych svůj ateliér, kam se
zavřu a nebude tam v tu
chvíli nikdo mít přístup.
Potřebuji se totiž na tvorbu
a nápady plně soustředit,
nebýt ničím a nikým vyrušena. Abych mohla chytit
ten proud, na který se napojím a pak to jde téměř
samo. Což je momentálně,
kvůli nucené karanténě
ještě náročnější.
Máte strach ze současné situace? A dopadla
na vás pandemie ekonomicky?
Vnímám to intenzivně,
neboť jsme teď ve dvou
propojených místnostech
tři, a ta místnost je zároveň obývákem, kuchyní, pracovnou, ateliérem
a hračkárnou najednou,
a to je někdy neskutečný
mazec. Na svou práci nemám klid, a to mě hodně
brzdí. Myslím ale, že jsme
v tom teď všichni dost podobně, vychýleni ze své
životní rovnováhy. Zažíváme něco, na co nejsme tak
úplně připraveni. Obklopuje nás strach a hromada nařízení. Máme strach
o blízké i o sebe. Omezuje
se naše svoboda. Většina z nás se bojí o svou ﬁnanční existenci. Já také
patřím do ohrožené skupiny. Už teď mám v neproplacených fakturách
tolik, že jsem celý minulý
měsíc pracovala zadarmo.
Snažím se nepříjemné výpadky nějak zmírnit, začala jsem například prodej
svých výrobků přes facebookový obchod.
Tomáš Vašíček
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Z některých plánů
kamenosochaře
Michala Maška sešlo,
další se odkládají
na pozdější dobu
S E D LČ A N Y K a m e n o s o -

chař Michal Mašek byl až
donedávna v pořádném
zápřahu a pracovní dny

město. Mám také domluvenou velkou křtitelnici
ke kapli z hořického pískovce.

Sedlčanský kamenosochař při své práci na památníku „Díky,
Ameriko“

trávil u kamenické práce
a také se podílel na renovaci soch a památníků.
Karanténa změnila rovněž jeho práci.
Nakolik změnil nouzový stav vaši pracovní
činnost?
Tak jako pro většinu
lidí, i pro mě se jedná
o velké omezení a nutnost v této nečekaně
těžké době dělat jen to
n ej p o t ře b n ě j š í . M o h u
dodělávat většinou jen
tu práci, kterou jsem měl
domluvenou předem.
Co jste měl naplánováno ve své umělecké
činnosti před vyhlášením nouzového stavu?
Více věcí. Z některých
sešlo úplně a některé se
pozdržely. Měl bych dělat již domluvená žulová
pítka pro ptactvo. Jedno
by mělo být umístěno
v horní části sedlčanského náměstí naproti budově muzea a druhé v nové
části sedlčanského hřbitova. Obě budou z místní
žuly. Takže po několika
letech se snad dočkám,
i když malé, ale přece
jen své práce pro naše

Které svoje práce považujete za dosud nejvýznamnější?
Za dosud nejvýznamnější bych považoval práci na památníku „Díky,
Ameriko“ pro město Plzeň. Za významnou pro
mě považuji také novou
sochu s podstavcem pro
obec Osečany.
Možná se to nezdá,
ale kamenosochař musí
být v dobré kondici,
protože při své práci je
vlastně neustále ve strnulé pozici. Poznal jste
už také někdy dopad
na své zdraví?
Určitě. Jako u většiny manuálních prací je
nutné si zdraví udržovat.
Nechci si nějak stěžovat,
ale samozřejmě s přibývajícím věkem tu nějaké problémy jsou. U mé
práce nejvíc trpí ruce
a mě konkrétně nejvíce
trápí karpální tunel. Trpí
i krční páteř a také záda.
Nejhorší pozice jsou při
sekání písma na hřbitovech, kdy musím sedět
v těžkých pozicích i několik hodin.
David Myslikovjan
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Ředitel divadla Ungelt Milan Hein
říká: Momentálně vláčkem z Voračic
do Sedlčan nejezdím, jsem ukázněný
senior, dům a zahradu ve Vrchotových
Janovicích neopouštím
VRCHOTOVY JANOVICE He-

rec, moderátor a majitel
známého pražského divadélka Ungelt Milan Hein
nyní přesunul velkou část
svých aktivit na Sedlčansko. Ve svém domě ve Vrchotových Janovicích tráví
ještě daleko víc času, než
tomu bylo vloni.
„Jsem ukázněný senior
a dům a zahradu neopouštím. Nakupuje můj partner
Martin. Vláčkem z Voračic
do Sedlčan tak momentálně nejezdím. A chybí mi to,
stejně jako kafíčko v kavárničce na sedlčanském náměstí,“ řekl nám. „Přichází
jaro a s ním na zahradě potřeba úpravy trávníku, keřů
a podobné práce, ale já píšu
hlavně knihu ‚Mé čtvrt století s Divadlem Ungelt‘, což
mi zabírá nejvíc času,“ přiblížil, k jakým činnostem
využívá nucenou prodlevu
po uzavření divadel.
Roušku nemusí proto
nosit často. Ale rozhodně
si ji nasazuje v případě,

shánět nemuseli,“ poznamenal.
Zdůraznil, že i v době
koronaviru je s publikem
v kontaktu, a to díky internetu. „Z našeho divadla
vysíláme přímé přenosy.
Na pokračování jsem četl
z knihy, kterou jsem napsal
s Milošem Kopeckým, odvysílali jsme záznam ﬁlmové
podoby muzikálu Touha
jménem Einodis vyprávějící
o baronce Sidonii Nádherné
ze zámku Vrchotovy Janovice,“ zmínil se o úspěšné
hře, kde baronku představovala Marta Kubišová s Anetou Langerovou.
„Nedávno jsme zahájili
vysílání živých talk-show
s hereckými hvězdami
Ungeltu a osobnostmi, které
k nám přicházejí jako diváci. Mé pozvání přijali z herců a zpěváků například
Hana Maciuchová, Alena
Mihulová, Táňa Dyková,
Jirka Langmajer, Richard
Krajčo, Pavel Liška, z osobností profesoři Pavel Pafko,

musíme si na sebe vydělat,
jezdit na zájezdy, shánět
sponzory,“ konstatoval
věcně. „V Ungeltu jsme zatím všechna zrušená představení přesunuli na podzimní termíny a vstupenky
zůstávají v platnosti,“ dodal. V případě představení
divadla Ungelt „Housle“
v sedlčanském kulturním
domě, které bylo plánováno na 21. května, zatím
úplně jasno nemá. Na rozhodnutí si s ředitelem
Martinem Severou dali čas
do konce dubna.
Čtenářům Sedlčanského
kraje vzkázal, aby vydrželi: „Byli jsme před koronavirem, budeme i po něm!“
A tak se i divadelní principál připravuje na znovuotevření divadla: „Všichni moji
zaměstnanci jsou nyní doma
a chrání se, ale až zase budeme hrát, zaberou na dvě
stě procent. O prázdninách
chceme účinkovat nejen
na naší Letní scéně na hradčanském Novém Světě, ale

Milan Hein tráví nyní ve Vrchotových Janovicích víc času než vloni. Foto: Marie Břeňová

když jede natáčet do Prahy přímý přenos, po jehož
skončení se vrací do domku ve Vrchotových Janovicích. Na svém pozemku ji
zas odkládá. „Martin našel
při úklidu garáže v Janovicích jednoduché pracovní
respirátory, takže jsme nic

Petr Neužil a Cyril Höschl.
Diváci nám mohou po odvysílání posílat ﬁnanční příspěvky,“ zmínil se o možné
podpoře v nelehké době,
kdy divadla bojují o přežití.
„Nejhůř jsou na tom divadla
soukromá, ať malá či větší.
My nemáme žádné dotace,

i v kamenném Ungeltu, kde
se jindy v tomto čase představení nekonají.“ A ještě jeden záměr nám poodhalil:
„Pokud bude možné v září
v Ungeltu hrát, chceme sem
pozvat lékaře a zdravotní sestřičky z Nemocnice
na Bulovce.“
-mb-
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Majitelka příčovského zámku Alice
Tomková začíná v dubnu s kompletní
obnovou sýpky a plánuje mnohem víc
Dokončení ze strany 1

Jan Stöckl restaurování
plátna hlavního oltáře –
Nanebevzetí Panny Marie.

nice jsou vidět nově osazené barokní mříže, které
tam roky chyběly anebo
byly zazděny. Do Veliko-

hranic nyní nedostanou.
V květnu započne další
etapa opravy hlavního oltáře v kapli sv. Vojtěcha.

Alice Tomková se snaží o postupnou rekonstrukci celého historického objektu, soch a církevních relikvií, které se v kapli staré 303 let nacházejí.

Obraz je nádherný, jde
o krásnou práci lidového
baroka, v řeči památkářů
jde o velmi dobré venkovské baroko. Restauruje se
ale na etapy i hlavní oltář.
Zajímavostí, kterou bych
chtěla zmínit, je ozdoba
na hlavním oltáři – volutami (spirálami) zdobené
oko, kde původně byl namalován symbol božího
oka ve tvaru trojúhelníku,
ale restaurátor Jan Stehlík
po odkrytí vrstev objevil
původní obraz – holubici
se svatozáří, Ducha svatého... Obnovení holubičky
je jedním slovem krása.
Nyní máme nová, tedy
zrestaurovaná, velká vrata do průjezdu směrem
od silnice. Ze strany od sil-

noc mi byly slíbeny hotové
dvoje vnitřní dveře – směrem do zákristie a do kaple. Už jsem si vyzvedávala
nově pocínované barokní
panty, které jsem odvezla
následující den k panu restaurátorovi.
Jaké další plány máte
pro letošek?
Nyní v dubnu startujeme kompletní obnovu
sýpky – do konce léta by
měla být sýpka jako nová
– zvenku i uvnitř. Na tento
účel se podařilo získat příspěvek od Středočeského
kraje. Současný nouzový
stav vyhlášený kvůli koronaviru ale harmonogram
prací ohrožuje. Tesaři jsou
většinou ze Slovenska a ti
se k nám kvůli uzavření

V pátek 17. dubna to bude
15 let, co nás opustil pan

Cyril Maďar.
Skvělý člověk, manžel, dědeček
a tatínek. Chybíš nám.

Počítám, že letos se celý
oltář dokončí a začne se
opravovat i kazatelna.
Jaké akce jste musela zrušit nebo odložit
v souvislosti s nouzovým
stavem a všemi vládními
opatřeními?
Rušíme jen mši svatou
nyní na jaře, která v kapli
bývá při příčovské pouti.
Doufám, že 15. srpna se
již sejdeme při další bohoslužbě a že nepřijde
veřejnost o „Vlastenecké
setkání“, které pořádáme
u nás na zahradě. Na podzim chceme opět uskutečnit oblíbené dlabání dýní.
V prosinci, jak bývá zvykem již několik let, chceme
zpříjemnit
předvánoční
období čtyřmi adventními
koncerty. Na dva z nich už
účinkující máme zajištěny.
Jak se odrazila opatření ohledně koronaviru
ve vaší lékařské praxi?
Máte dostatek ochranných
pomůcek v ordinaci?
COVID-19 jistě moji lékařskou praxi hodně ovliv-

nil. Starší lidé se bojí do jakéhokoliv zdravotnického
zařízení přijít, proto jich
fyzicky do mojí pražské ordinace přichází méně. Naopak ale je nyní více těch,
s nimiž komunikuji elektronicky, vystavuji jim e-recepty, zároveň se na mě obrací
noví pacienti z jiných pražských obvodů. Důvod je
jasný – řada lékařů své praxe uzavřela či zredukovala
ordinační hodiny.
Máte v ordinaci k dispozici dostatek ochranných pomůcek?
Měla jsem jich dostatek,
protože jsem zvyklá si dělat zásoby. Proto jsem měla
přibližně na tři roky ve větším množství nakoupené
roušky. Nyní se mi hodily.
Hodně jsem jich rozdala,
takže brzy zmizely. Hlavní
město Praha však začátkem dubna přidělovalo
ochranné prostředky ambulantním
specialistům.
V mém případě to znamenalo jeden štít, deset respirátorů pro mě a zdravotní
sestry a dostala jsem také
krabici nesterilních rukavic. Bylo to jako za války,
přídělově... bylo mi až
smutno. V Praze vidíte

mladé lidi, jak třeba venčí
pejska v gumových rukavicích a lékaři si ve zdravotnickém zásobování žádné
objednat nemohou, protože nejsou... A to nemluvím
o cenách, které jsou nyní
všude ve srovnání s těmi,
které platily ještě před měsícem, dost nehorázné.
Z čeho máte vy osobně
obavy?
Z lékařského hlediska
z faktu, že se nyní zredukovaly zcela totálně plánované operace a preventivní
vyšetření. Obávám se, že
může v důsledku tohoto
zemřít mnohem více lidí
na nezachycené nádory
gynekologické, interní, ale
i třeba na kožní melanom,
který je ve své agresi strašně rychlý.
Jak byste v této situaci ohodnotila sousedské
vztahy v Příčovech?
Místní jsou bezva, mám
ty nejlepší sousedy, jaké
jsem mohla mít!
Máte nějaký optimistický vzkaz?
Začíná jaro, užijeme si
slunce, nemoci odejdou...
A já přeji všem slunce
nejen na zahrádce, ale
i v duši.
-mb-

NÁZOR

Koronaviru bych se
nebála
Obecně bych se koronaviru již nebála – myslím, že
od počátku jde o prezentaci čísel, chybnou prezentaci
čísel – od podzimu do ledna zemřelo v ČR na chřipku
55 lidí – to nikdo roušky nenosil, nikdo o tom nepsal.
Při chřipkových onemocněních v minulosti se pohybovala čísla nemocných okolo sto tisíc! Na jaře se vždy
přece umíralo, nyní se jen díky polymerázové řetězové
reakci ví, že to způsobuje koronavirus...
Obecně chovám k virům i bakteriím respekt, do budoucna nás bude ohrožovat i klesající účinnost antibiotik, ale toto mediální vytvoření pandemie mi připadá zvláštní. Myslím, že toto vše je spíše černou labutí
nadcházející ekonomické krize a ta nám ublíží více...
Kromě toho – viry a bakterie tu budou i na podzim, i z
a rok...
Alice Tomková, kožní lékařka
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Sýpka na náměstí už nebude ostudou města
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU O záměru města pře-

stavět na podzim koupenou budovu bývalé tvrze
s barokním jádrem na budovu městského úřadu,
knihovny a muzea s depozitářem jsme naše čtenáře
informovali před časem.
V nově vzniklém podkroví
bude spolu s depozitem
také archiv města.
Termín dodání všech
podkladů pro získání rozhodnutí o poskytnutí dotace byl 31. března. Součástí dokumentů již byla

smlouva s budoucím zhotovitelem. Během února
a března se konalo výběrové řízení, do kterého se
nakonec přihlásilo sedm
ﬁrem. Celkové náklady
byly původně vyčísleny
na 27 720 246 Kč, celkem
19 404 172 Kč bude hrazeno z dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na tak
zvané brownﬁeldy pro nepodnikatelské využití.
Posledního března podepsal starosta města Jiří
Urban smlouvu o dílo s Jiřím Bartákem, jednatelem

firmy S-B, která vyhrála
výběrové řízení na obnovu kulturní památky.
Zahájení stavebních prací je již za dveřmi, termínem pro jejich dokončení je poslední červen
2022. Celková cena díla
bez DPH je 19 425 893 Kč.
Z toho architektonicko-stavební řešení je vyčísleno na 16 704 354 Kč bez
DPH a terénní úpravy
na 2 721 854 Kč bez DPH.
Z dotace bude rovněž placen i nákup nemovitosti
za 1,9 mil. Kč. „Během

dvou týdnů bychom měli
dostat rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všechny
potřebné podklady jsme
v pořádku předali. Tím nabude účinnosti i smlouva
se zhotovitelem,“ vysvětluje místostarostka Jana
Mašková.
Vladimír Kabát má
do konce roku 2021
smlouvu o pronájmu hospodářských budov, které
k tvrzi náleží. Do tohoto
termínu je má vystěhovat. Po celou dobu budou
od stavby odděleny plo-

tem. Budova sýpky je již
kompletně vyklizena. Postarali se o to zaměstnanci
Městského úřadu. „Něco
jsme darovali do muzea
do Příbrami, kde dělají
expozici vojenského vězení. Mnoho krásných věcí
jsme si nechali do našeho
muzea. Je tam třeba stará
mlátička, demižony, židle,
vyřezávané skříně a mnoho dalších věcí,“ nechává
nahlédnout pod pokličku
příprav Jana Mašková.
Olga Trachtová
Hadáčková

Dublovická „úča“ říká: Dětem se hodně
stýská, a tak se je snažím rozveselit
DUBLOVICE Všem příznivcům humoru Gabriely
Falcové autorka vzkazuje,
že křest knížky „Diagnóza
učitelka 2 – Úča na cestách“ se musel z březnového termínu z pochopitelných důvodů přesunout.
Podrobnější informace
nám sdělila v rozhovoru,
v němž nám také přiblížila, jak coby „úča“ v dublovické škole komunikuje se
svými žáky.
Máte představu, kdy
by se náhradní termín
knižního křtu mohl
uskutečnit?
Křest knihy, který se
měl uskutečnit v Divadle
HOGO FOGO v Drážkově koncem března, jsme
museli přesunout na náhradní termín, jako ostatně všechny představení
a koncerty v našem divadle. Je mi trochu líto,
že jsme divadlo rozjeli
na plné obrátky a teď nás,
jako ostatně všechny, situace na dlouhé týdny
ochromila. Ale samozřejmě, že zdraví je to nejcennější a já věřím, že se
situace zlepší a zase se sejdeme v krásném prostředí Divadla HOGO FOGO.
Máme připraveno i nové
posezení na letní terase,
tak doufám, že si toto vše
stihneme užít. Křest jsem
po domluvě s herečkou
Jitkou Smutnou, která

bude kmotrou knihy, přesunula na pátek 3. července. Doufejme, že akci nebudeme muset ještě více
odložit. Knih jsem objednala dostatečné množství,
takže je jich nyní přes 200
kusů uskladněných v divadle. Ještě, že se nemohou zkazit!
Mohou ji nedočkaví
čtenáři získat dřív?
Knihu lze – až se uvolní bezpečnostní opatření
– zakoupit ve všech knihkupectvích. Ta jsou nyní
samozřejmě zavřená, ale
jde ji objednat na internetových stránkách. Na křest
připravovaly moje skvělé
kamarádky vtipnou dramatizaci, dokonce s tanečními prvky a dále moje
„listovací skupina“ studentek listování z povídky
„Dublovičtí vlastenci“. Ale
to všechno bude, pouze trošku se zpožděním.
Kniha vyskočila na svět
a bude se tedy klubat trochu pomaleji. Doufám, že
alespoň někomu přinese
špetku radosti a humoru
ve chvílích, kdy to všichni
potřebujeme.
A jak komunikujete
coby dublovická učitelka, čili „úča“, v době
uzavření škol se svými
žáky?
Samozřejmě, že uzavření škol byl šok pro každého z nás. Nikdy jsme

se s takovou situací nesetkali. Já si pouze pamatuji
jako dítě školou povinné dva týdny uhelných

lického jazyka i videa. Komunikujeme přes emaily,
telefony, Viber, WhatsApp.
Ještě, že máme všechny

„Úča“ Gábina Falcová se těší, až se s žáky dublovické školy bude
opět setkávat osobně. A ví, že také děti se na školu těší.

prázdnin, ze kterých jsme
jako děti byly nadšené.
Musím říci, že i když jsme
žákům situaci vysvětlili,
ihned pochopili, že tohle
prázdniny nejsou a většina z nich byla hodně smutná, že škola musí být uzavřená. Se svými žáky jsme
všechny učitelky ve spojení. Vždy jednou týdně
mají na stránkách školy
rozpracovaný plán základního učiva na celý týden.
K tomuto jim zasíláme pracovní listy, dále podcasty,
zvukové záznamy nové
látky, slovní zásoby z ang-

tyto nové technologie
a děti jsou i na prvním
stupni schopny takové
technické pomocníky používat. Děti i rodiče nám
mohou kdykoliv zavolat
a opravdu jsme se všemi ve spojení. Máme jak
od žáků, tak i od rodičů
zpětnou vazbu. Snažíme
se, aby si školáci rozplánovali učivo a pracovali co
nejvíce samostatně, protože si uvědomujeme, že
rodiče ve většině případů
chodí do zaměstnání a pro
nikoho tato situace není
jednoduchá.

Jaké osobní nápady
jste do výuky na dálku případně vnesla vy
osobně?
Dětem se hodně stýská, a tak se je snažím rozveselit například prezentací s veselými fotkami
nebo hlasovými zprávami, a tím je povzbuzovat.
Jedna holčička mi volala:
„Paní učitelko, mamka
si hraje na paní učitelku,
ale moc jí to nejde. Občas na mne křičí a to vy
neděláte.“ Naše děti jsou
vtipné a posílají i zábavné fotky, jak s maminkou
vaří a podobně. Rozhodli
jsme se na stránky školy umístit takové dlouhé
psaní, které jsme nazvali
„Jsme spolu.“ Děti i rodiče nám posílají své postřehy z domácí práce,
ale i fotky, jak pracují, co
vyrábí... Rodiče se připojují, a tak vzniká povzbuzující, často veselé a vždy
srdečné psaní. Těšíme se
tak na chvíli, až se situace zlepší, až zase budeme
doopravdy spolu. Víme,
že si toho budeme mnohem více vážit.
Marie Břeňová

12 strana

NA MOTORCE KOLEM SVĚTA

www.sedlcansky-kraj.cz

S MICHALEM V SEDLE

V Mosambiku Michala potrápí policejní hlídky i startovací relé
MOSAMBIK V minulém díle Michal
Vaněk na motorce kolem světa přejel
z Malawi do Mosambiku, kde mu Filip a Carmen poskytli luxusní ubytování zdarma. Zde Michal několik dní
odpočívá.

Bramboráky a kalamáry
pro všechny
Druhý den odpočinku jede
do města nakoupit – nabídl se, že
všem udělá bramboráky. Vyrazí
zcela nalehko, bez helmy, oblečení
na motorku, dokladů… Cestou ho zastaví policejní hlídka. „Mám štěstí, neumí nic anglicky, tak je to legrace. Vím,
co po mně chtěj, ale nemám nic. Naznačují, že mě zavřou. V tom okamžiku nastavím ruce před sebe a naznačím, ať mě teda zavřou, že doklady
tu prostě nemám. Ptají se po telefonu,
ale ten také nemám. Říkám, že vše je
v areálu, kde teď několik dní sem, že
jedu pouze do obchodu na nákup. Nějakou minutku tam s nima jsem a pak
mě pouští, ať jedu. Byl to moc milý
okamžik, který jsem si užil ale opravdu. Vůbec jsem neměl obavy, že by se
mi mělo něco stát nebo že by mě fakt
chtěli zavřít.“ K plánovanému nákupu přidá tři plechovky coca-coly pro
policisty, kteří tam již ale nebyli. „Vykládám to Nině na baru a ona mi říká,
že mám štěstí, že občas to s policií není
vůbec snadné a mnoho místních jim
ani na povel nezastaví. Také mi říká,
že od narození mají na ruce jedinečné
ID, prostě jsou označeni a s tímto číslem je spjatý i doklad osobnosti. Jsou
označkováni jak dobytek. Mazec, to
jsem netušil, že to někde takto je.“
Po bramborácích se s ním dá
do řeči mladík – chladící technik.
„Kecáme o všem možném. Také se
mě ptá, zda hulím trávu. Řekl jsem
mu, že už několik let ne, jelikož naposled jsem myslel, že umřu. Také mu
vykládám o Maroku, kde bylo ohromné území plné polí s konopím. Úplně
mu svítí očička, jak by tam chtěl být.
Také se naše řeč dostane na kameny.
On mi ukazuje drobné diamanty a já
mu na oplátku ukazuju můj speciální
kámen z Angoly, který je plný železa.
Nakonec mě navede na myšlenku, že
to bude možná meteorit.“
Druhý den si Michal přivstane,
aby nafotil úsvit slunce z Indického
oceánu. Místo toho vidí rybáře vytahovat sítě z vody a jde se podívat
na úlovek. „Čekal jsem, že v tak velké síti uvízne více ryb a větších ryb.
Z toho, co vytáhli, se ani skupina rybářů nenají. Vidím tam kalamáry, jednu
jehlici a další ryby, které bez encyklopedie nedokážu pojmenovat. Ptám

se, kolik chtějí za kalamáry. Cenu mi
dali 200 metical (mosambická měna,
pozn. red.) za kilo. Váží všechny, co
pochytali, a mají dvě kila něco. Počítají
mi dvě kila, tak jim říkám, že to beru.“
Kalamáry donese do kuchyně a sleduje jejich přípravu. „Hlavní a nejlepší
část na výrobu kroužků je jejich obal
ve tvaru střelného náboje. Na můj
dotaz, proč se nejí chapadla a části
hlavy, mi říkají, že oni to jedí, ale turistům to nedávají. Ovšem já je prosím,
ať udělají všechno aspoň na zkoušku. Příprava je rychlá a nenáročná.“
Usmažené kalamáry si Michal nenechá pro sebe, ale podělí se se všemi
zaměstnanci. „Všichni se ostýchaj, tak
vezmu tác s kalamáry do ruky a chodím po areálu a rozdávám všem. Je to
sranda a perfektní reakce od všech mě
přesvědčují o tom, že jsem první bílý,
který jim servíruje jídlo až pod nos.
Jsou nadšení a mnoho z nich se s chutí
a hlasitě směje. Někteří se opravdu ládují a s velkou chutí.“

kontrola čím dál častější. Michal je
již poučený, tak nezrychluje, dokud
nemá jistotu, že je z vesnice venku.
„Je to ale zajímavá hra, jelikož cedule
vesnic jsou pouze v jenom směru,
a když z vesnice jedete, na vaší straně není nic. Proto se otáčím na cedule
v protisměru. Zajímavé v Mozambiku
také je, že každá policejní hlídka je
vybavena minimálně jedním vojákem
s pořádným kvérem. Asi aby se lépe
dal prokázat přestupek. Na jedné kontrole zase z dálky vidím, jak na mě
hlídka mává, ať zastavím. Jelikož jedu
ve stoje, pouštím řízení a naznačuji
rozpaženýma rukama a dlaněmi na-

Překročení povolené
rychlosti
Po několika dnech se Michal
vydá opět na cestu. Dostal kontakt
na Carlose, motorkáře z města Maputo. Po několika kilometrech ho
staví policejní hlídka. „Už zdálky
vidím, že je něco špatně, když jeden
z policistů vehementně a velmi svižně
překračuje silnici na moji stranu a velí
mi zastavit. Nebyl to policista, ale policistka, a než deﬁnitivně vypnu motor,
vím, co je špatně. Za autem mají schovaný radar na trojnožce. Krucinál,
jak z toho ven. Jediné, co je pravda
a o co se mohu opřít je, že nemám ani
korunu. Teda mám dolary, ale to jim
říkat nechci. Slézám z motorky a jdu
za nimi na druhou stranu. Ptám se,
jaký problém mám. Říkají, že jsem jel
rychle. Teda říkají to zprostředkovaně
skrze vojáka, který s nimi slouží. Místo
60 prý 75. No to je možné, ale říkám
a ukazuju na okolí cesty, ať mi vysvětlí, proč na rovném přehledném úseku
bez křižovatek, vesnic a všeho ostatního je 60. Otočí se pohledem a ukážou
na ceduli 50 metrů od hlídky, která
naznačuje konec vesnice. Říkám velmi slušně, že to není fér a pokud trvají na trestu, musí mě zavřít, jelikož
nemám ani korunu a jejich tři bankomaty, které jsem od rána navštívil, mi
nedaly ani halíř. Po chvilce mého mlčení mi vrací trochu znechuceně můj
řidičák beze slov. Abych se nevytratil
jenom tak a trochu jim vrátil náladu,
že udělali dobré rozhodnutí, každému
třesu pravicí a loučím se.“
Cestou do města je radarová

horu proč? Poté udělám gesto prosím
a na to jen mávli, ať jedu. To bylo moc
pěkné a ani jsem z šedesátky nemusel
zpomalit. To ještě odzkouším, pokud
bude možnost.“

Potíže se startovacím
relé
Ve městě se chce Michal podívat,
kolik má najeto. Čeká ho ale nemilé
překvapení. „Motorka je bez napájení. Opět moje startovací relé. Ovšem
dnes je opravdu celá patice roztavená na uhel. Tak rozjíždím akci shánění součástek. Něco se prý najde,
ale až zítra. Nastal čas se přesunout
na místo, kde budu stanovat. Startuju motorku na provizorně opravené
vypálené relé a jedem. Je to pět minut. Jak dojedem na místo, opět zhasnou přístroje. To už mi je ale jedno,
jelikož motorku parkuju za vrata
a zhasínám motor. K mému překvapení jsem se dostal do místa, které
má stejný majitel jako kemp, který
jsem dnes ráno opustil 500 kilometrů
severně v Toﬁnho. Poprvé v životě
budu stanovat na střeše, na které je
umělá tráva. Fakt ojedinělé místo pro
baťůžkáře a jiné ne moc movité cestovatele. Prostě místo akorát pro mě.“
Druhý den jede Michal do pouličního servisu. Podle Michalových
slov je to magické místo, které v Evropě nenajdete. Majitel a mechanik
v jedné osobě dokáže opravit cokoliv z ničeho. „Porovnávám to s tím,

jak to chodí u nás. Používáme to nejlepší, jelikož když v servisu nemáte to
nejlepší, nemáte důvěru a motorkář
vám motorku nesvěří, a když už by
svěřil, tak většinou takovou, která už
je hodně sešlá. Motorkáři u nás, co
mají nové a většinou i hodně drahé
motorky, hodně hledí na to, v kterých
rukou a v jakém zázemí přistane
na servis. Zpět do Mosambiku. Vidím
tu spoustu rozpracovaných motorek,
kolem kterých se povalují šroubky
a nejrůznější díly. Mnoho motorek má
vyteklé tlumiče nebo jezdí na brzdové
destičky až na kov. Kolikrát tu vidím
opravdu novou motorku, která má ještě na pneumatikách vousy z výroby.
Bavím se s majitelem a on mi vykládá
o jedné z nich. Je to policejní motorka, kterou možná hned při první jízdě
policista rozmlátil. Říká mi, že málo
kdo tu dokáže velmi dobře ovládat silné stroje a tak se mnohdy velmi záhy
motorka ukáže v jeho servisu.“ Michal poprvé svěřuje svoji motorku
někomu, kdo mu ji opraví. „Udělal
vše po svém a nezasahoval jsem
do toho. Třeba ta oprava nebyla
tak ‚učesaná‘, jak bych to chtěl, ale
je velmi solidní a věřím, že s touto
úpravou klidně objedu celý svět.“
S několika kluky pak vyrazí
na pivo. Většina jede na motorce.
Jezdí bez helem, některé motorky nemají namontovanou ani registrační
značku. „Pro mě opravdová svoboda.
Nějak tak to muselo být desítky let nazpět v minulém století. Ptám se, jak to
mají s policií. Prý jim to tolerují minimálně v tomto městě, kde mají mezi
sebou uzavřenou jakousi toleranční
dohodu. Tak a teď se vrátím k té svobodě. Ano, mohou jezdit na motorce,
jak chtějí, a mohou v klidu konzumovat jakékoliv množství alkoholu,
na který se cítí. Ovšem v momentě,
kdy se připletou do nějaké nehody
(nemusí ji zavinit), všechna jejich svobodná rozhodnutí se sečtou a nesou
plné následky. Neříkám, že je bezpečné řídit opilej nebo jezdit bez helmy,
ale třeba ta helma, si myslím, by měla
být na rozhodnutí každého. Pravidel
dnes je tolik, že v republice a Evropě
už máme ke svobodě hodně daleko,
a to nejenom při jízdě na motorce.
Na omezení svobody narazíte na každém rohu, každý den vašeho aktuálního života. Bez veškerých pravidel by
vládl chaos, ale otázka je, jestli už jich
není opravdu až příliš?“
Po dalších dvou dnech se Michal
těší na odjezd. „Města prostě nejsou
moje krevní skupina.“ Kam ho zavedly příští kilometry zase někdy příště.
Jana Novotná
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Petra Arcimovičová se poznáváním jiných
kultur učí respektovat druhého člověka
KOSOVA HORA Petra Arci-

movičová z Kosovy Hory
zdědila zájem poznávat
vzdálené země a jiné
kultury po své mamince,
spisovatelce a publicistce
Janě Arcimovičové. Díky
svým toulavým botám
přes svůj mladý věk už
stihla navštívit spoustu
destinací, do nichž turisté
běžně nejezdí a nelétají.
Petro, do jakých vzdálenějších zemí jste se už
podívala?
Byla jsem dvakrát
v Číně. Jednou jsem tam
byla měsíc s maminkou
a podruhé také měsíc
částečně sama. Dvakrát
jsme se tam zúčastnily
semináře o čínské medicíně s naším čínským
učitelem Bai Yunqiao.
Oba tyto semináře trvaly
čtrnáct dní. Tři měsíce
jsem byla na Novém Zélandu, kde jsem putovala
na turistická víza. Věnuji
se kruhovým Tancům univerzálního míru (tak se
jmenují), které propojují
různé národnosti a náboženství. Dávají směr, že
lidé si mohou rozumět
nezávisle na své víře.
Tyto kruhové tance jsme
na Zélandu tančili. Bydlela jsem tam v rodinách,
které jsem navštěvovala
prostřednictvím různých
organizací. Funguje to tím
způsobem, že lidé nabídnou bydlení na několik
dní zdarma a společně si
můžete vařit, nebo si vaří
každý zvlášť. Poznáváte
kulturu prostřednictvím
těchto lidí a dostanete se
na místa, kam se normální turista nepodívá. Měsíc
a půl jsem byla v USA,
kde jsem cestovala a také
tančila kruhové tance.
Měli jsme tam mezinárodní mítink s lidmi z celého
světa do třiceti let a sešlo
se nás kolem šedesáti.
Vloni jsem byla tři týdny
v Mexiku, což byla pro mě
hlavně poznávací cesta.
Mě hodně baví poznávat
jednotlivé kultury, jak žijí.
Inspiruji se jimi a učím se

respektovat druhého člověka. Mexiko pro mě byla
nádherná země, protože
jsou tam hodně otevření
lidé. Jižní Amerika mě
také velmi láká, národy
tam mají povahu jak divokou, tak převážně velmi
srdečnou.
Kterou ze vzdálenějších zemí jste navštívila
naposledy?
I z r a e l . Po t ř e b ov a l a
jsem si vyčistit hlavu
a udělat si výlet. Vlastně
mi bylo jedno, kam. Vloni v prosinci jsem objevila linku do jižní části
Izraele, a protože letenka
byla velice levná, nasedla jsem do letadla. Vloni

nechtěla, ačkoliv jsem zároveň chtěla mít trochu
volný prostor pro cestování. Prostřednictvím internetové seznamky jsem se
seznámila s jedním horolezcem, s nímž jsem se dohodla, že se na cestě potkáme. Společně jsme několik
dní cestovali, chodili jsme
do přírody a navštívili
jsme krásný kráter. Pro nás
je Izrael zejména v jižnější části kamennou pouští,
ale když je člověk v této
krajině, poznává, že také
má svoje kouzlo a jinou
energii než naše zatravněná plocha. Já bych to ale
rozhodně za krásu v naší
zemi neměnila. Pro hlavu

Petra Arcimovičová (vlevo)

jsem pracovala dost, potřebovala jsem zvolnit,
a uvědomila jsem si, že
i dovolená bez větších
nákladů může fungovat.
Izrael ale sám o sobě je
velice drahou zemí, ceny
potravin i ubytování jsou
tam
několikanásobně
vyšší než u nás. Já jsem
zvolila cestu přespávání
přes couchsurfing, což je
organizace, přes kterou
si lidé navzájem nabízejí
bydlení. Bydlela jsem tak
i v Mexiku a Rusku.
V Izraeli jste byla úplně sama?
Odletěla jsem sama, ale
cestovat sama jsem tam

se jedná o velkou změnu.
Člověk se odpojí od svojí
země a potom se vrátí s jiným pohledem na různé
věci v životě. Přespávali
jsme u jedné moc fajn paní
v malém bytě a potom
jsme přejeli do Berševy.
Právě byl šabat, což je svátek, který trvá od pátku večera do soboty do večera.
Přespali jsme u jednoho
studenta biologie, který
pocházel z židovské rodiny, takže jsme si u něj i trochu zazpívali. Student nás
druhý den vzal k Mrtvému
moři. U nich prší opravdu
jenom několik dní v roce
a my jsme právě v ten den

schytali déšť. Byli jsme v té
části, kde jsou horké prameny, takže jsme se mohli
koupat. Protože nejezdily
žádné autobusy, s kamarádem Vítkem jsme pak
stopovali a vzal nás jeden
tatínek se svým synem.
Dovezl nás do Jeruzaléma
a tam jsme měli dohodnutý další couchsurﬁng u jednoho pána, který se o nás
moc hezky staral. Strávili
jsme u něj dvě noci a on
nás vozil po různých místech v Jeruzalémě.
Co jste v hlavním
městě Izraele viděli?
Všechny hlavní památky. Olivovou horu, byli
jsme u Zdi nářků a chodili kolem mešity, kde dříve
stál Davidův chrám. Tato
mešita je v Jeruzalému
hlavním místem, o které
se náboženství dohadují.
Je to nejposvátnější místo a všichni by tam chtěli
mít svůj chrám. Člověk se
kolem mešity nesmí začít
modlit, jinak ho hlídači
vyprovodí. Tím, že nemám jasně danou jednu
víru, o které bych řekla,
že je ta nejsprávnější, tak
to pro mě bylo zajímavé,
jak se tam lidé kočkovali
a bylo pro ně složité najít
cestu, jak vymyslet, aby
všichni byli spokojení.
Pod mešitou je Zeď nářků, a je to nejbližší místo
k centru pro modlitbu
pro židy, kde stál jejich
chrám. Tam to bylo pro
mě hodně silné. Šla jsem
do ženské části, kde byly
ženy z různých kultur, které tam psaly svoje přání,
modlily se tam. To se mi
líbilo. Můj kamarád Vítek
už potom odlétal do Čech
a já jsem ještě jela do Tel
Avivu, kde mám jednoho
známého Izraelce. Byla
jsem s ním na jedné meditaci v Polsku. V Tel Avivu
je nádherné moře s obrovskými vlnami, po dva
dny jsem se tam na něj
chodila dívat. Společně
se známým jsme dělali
meditace, hodně jsem si
tam odpočinula. Potom

jsem se vrátila zpátky
na jih, kde jsem si našla
ubytování v křesťanském
hostelu. Zde se setkávali
nejenom křesťané z různých států. Všichni si povídali o svých pocitech
a o své víře. Pro mě to
bylo moc hezké, protože
já sama mám víru v Boha,
aniž bych říkala, že věřím jenom jedné cestě.
Mám přátele z různých
kultur a líbí se mi, když
lidé věří v život. Po cestě
jsem potkávala i lidi, vyznávající islám a strávila
čas s fajn klukem, který
mi popisoval všechna tři
náboženství, křesťanství,
židovství a islám. Ve své
knize popisuje, že mají
společného Boha, a mě
zajímá propojování našich cest v životě a hledání spojnic, aby si lidé
mohli rozumět. V Izraeli
proto pro mě byla zajímavá krajina a hlavně historie země, která je hodně
silná a dlouhá. Zajímavé
pro mě bylo, co se tam
děje a jak se země přetváří. Myslím si, že je dobré ji
navštívit a vidět, že spousta věcí, co my tady ze sdělovacích prostředků slyšíme v rámci rozporů, tak
úplně pravdivá není. Pro
mě jsou Izraelci nesmírně srdeční lidé a velmi
pohostinní. Zajímavá pro
mě byla také jejich vojenská služba. Mají ji povinnou i ženy, takže jsme
potkávali mladé holky
v uniformách, které vypadaly spíše jako modelky.
Mě zajímají náboženství
obecně, zajímá mě i židovství. Mám jednoho
dobrého kamaráda, rabína, který teď žije ve Vídni, a pochází z Izraele,
takže se zajímám i o hebrejštinu. Také mám ráda
židovskou hudbu a jejich
modlitby. Nejdříve jsem si
říkala, že týden v Izraeli
je málo, ale poznala jsem,
že když se chce, i za tuto
dobu se toho dá stihnout
hodně.
David Myslikovjan
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Lucii Spálenkové dělají psi společnost už od dětství
SEDLČANY Lucie Spálenková

je rok předsedkyní Základní
kynologické organizace Sedlčany. Svoji funkci převzala
po Martinu Holcmannovi.
I sedlčanští kynologové museli na čas přerušit svoje aktivity, které měli naplánované
na jarní měsíce.
Lucie, jak dlouho se
věnujete kynologii a proč
jste se rozhodla pro práci
s pejsky?
Sportovní kynologii se
věnuji poměrně krátce, a to
jedenáct let. Kynologie není
koníček, ale pořádný kůň.
A pro mnoho lidí tak trochu
i způsob života. Připravit psa,
nejen, na vrcholové zkoušky
ve třech disciplínách – stopa,
poslušnost, obrana – vyžaduje ze strany psovoda notnou
dávku nadšení, odhodlanosti a důslednosti. Tak jako
kynologie, tak ani pouhé
majitelství psa není koníček
vhodný pro každého. Ročně
se na cvičáku i mimo něj setkávám s desítkami nepochopených psů, a to je to, co mě
nikdy nepřestane trápit. Velice smutným a opakovaným
případem je ten, když majitel
o svém psovi tvrdí, jak hrozně nezvladatelný a agresivní
je a nakonec se mu na vodítku krčí vystrašený pes se
zlomeným sebevědomím,
který útočí ze strachu. Kromě
nulové znalosti psí etologie
bývá nejčastější chybou ze
strany člověka samotný výběr plemena. Přestože poskytujeme v této oblasti osobní
konzultace zdarma a rádi,
málokdo tuto možnost využije. Motorem pro práci se psy

a veřejností je pro nás asi to,
že dokážeme majiteli ukázat
správnou cestu k jejich psovi. Samozřejmě je tu i druhá
strana mince, stejně tak jako
někdo nebude celý život dobrým řidičem auta, nebude ani
dobrým majitelem psa.
Kolik jste už měla na starosti svých chlupatých svěřenců a jakých úspěchů
jste s nimi dosáhla?
Psi doprovázejí celý můj
život. V dětství jsem u své babičky vyrůstala s německým
ovčákem, který po tragické
smrti mého strýce respektoval pouze mě, ačkoliv jsem
byla vlastně ještě dítě. Mým
skutečně prvním psem byl
dlouhosrstý jezevčík, kterého
jsem si v útlém dětství doslova vyplakala. Před jedenácti
lety, po jeho smrti a ukončení
studia na vysoké škole, jsem
si pořídila svého vysněného
psa. Rotvajlera. A tomuto plemeni nenávratně propadla.
Nesmím však opomenout ani
na fenu amerického pitbulteriéra, s kterou jsem, stejně
tak jako se svým prvním rotvajlerem, složila canisterapeutickou zkoušku. V současné
době mi doma dělají společnost tři „rotvíci“. A kdyby
nám vládní opatření nepřekazila plány, pravděpodobně
bych letos překonala hranici
dvaceti společně složených
zkoušek z výkonu. Okrajově
se s nimi věnuji i výstavám,
kde se nám podařilo vyběhat desítky titulů a několik
šampionátů. Před čtyřmi lety
jsme dokonce vybojovali třetí místo v závěrečné soutěži
O nejkrásnější pár na Svě-

tové výstavě rotvajlerů.
Jaké je vaše občanské
povolání?
Pracuji jako veterinární
sestra v praxi soukromého
veterinárního lékaře.
Kolik má vaše základní organizace v současné
době členů a v jakém jsou
věku?

pro úplné začátečníky, kde
mohou majitelé dostatečně
zaměstnat své vášnivé aportéry a milovníky míčků. Samozřejmě se i nadále konají
individuální tréninky našich
členů ve stopách a poslušnosti. Na obraně jsme navázali spolupráci s novým a velice šikovným ﬁgurantem.

Lucie Spálenková se svými třemi rotvajlery. FOTO: Archiv majitelky

V současné době má
naše organizace osmadvacet řádných členů a asi desítku zájemců o členství.
Nejmladšími jsou v naší
partě třicátníci, naše nejstarší členka oslavila v březnu
krásných šedesát pět let.
Všechno nejlepší, Helenko.
Co je u vás nového?
Na co se můžou potenciální zájemci o spolupráci se
cvičákem těšit?
V loňském roce jsme zavedli tréninky předvedení
psa na výstavě, které jsou
u nás pravidelně, a to první
a třetí středu v měsíci. Nováčci se v rámci tréninku
naučí správně předvádět
psa ve výstavním kruhu, a to
ve statice i v pohybu. Největší novinkou je kurz Flyballu

Sedlčanský cvičák rozhodně nespí! V případě zájmu
o spolupráci najdou všichni
zájemci dostatečné informace na našem nově zrekonstruovaném webu v rubrice
Tréninky pro veřejnost.
Věnují se členové vašeho klubu vedle závodní
činnosti i propagaci kynologie? Pokud ano, tak jakým způsobem?
Samozřejmě se snažíme
kynologii propagovat v tom
nejlepším světle. I když nám
na tuto činnost vedle osobního a profesního života nezbývá tolik času, kolik bychom si
sami představovali. Někteří
naši členové zajišťují ukázky
pro mateřské a základní školy, či dětské a hasičské dny.
Co všechno měl klub

v plánu v jarních měsících,
a co z těchto plánů zbude,
pokud nouzový stav nebude trvat příliš dlouho?
V březnu jsme měli zahájit
Jarní kurz základní ovladatelnosti a poslušnosti psů pro
veřejnost a Flyball pro úplné
začátečníky, které jsou plně
obsazeny. K zahájení kurzů
již nedošlo, a tak čekáme, jak
se nadále situace vyvine, abychom mohli stanovit náhradní termíny prvních lekcí. Další
akcí, které se nařízení dotklo,
jsou dubnové zkoušky podle
Národního a Mezinárodního
zkušebního řádu, které byly
Českým kynologickým svazem zrušeny. Pevně věříme
v náhradní červnový termín.
Omezení se pravděpodobně
ještě dotkne i květnového
Výstavního kurzu, pro který
také budeme muset stanovit
náhradní termín.
V současné době nemáte možnost se scházet
na cvičišti s pejsky, kteří
jsou na setkání zvyklí. Jak
vaši čtyřnozí kamarádi
tuto skutečnost snášejí?
Myslím, že naši psi krátkodobé uzavření areálu ani nepostřehli. Všichni jsme si dali
v tréninku dostatek domácích úkolů, které bylo možné
trénovat i mimo kynologické
zázemí. Minulý týden byla
venkovní sportoviště opět
otevřena, a tak se můžeme
i my, alespoň částečně, vrátit
k tréninkovým plánům. Věříme, že brzy opatření pominou a budeme moct stanovit
náhradní termíny pro všechny naše jarní akce.
David Myslikovjan

Trenér fotbalistů Ladislav Šach věří, že přece zase musí být lépe
SEDLČANY V normální situaci

by se na zelených trávnících
proháněl nespočet fotbalistů
a diváci by si užívali sportovní atmosféru. Koronavirovou
stopku ale pocítil i sedlčanský fotbal.
Co pro fotbalový oddíl
znamená tato nevšední situace?
Určitě to není nic příjemného pro nikoho, ale taková
je realita a všichni se s ní
musíme smířit a doufat, že
to nebude trvat věčně. Co se
týče ﬁnancí a sponzoringu,
je to spíše otázka pro výbor

oddílu. Budu rád, když dopad bude co nejmenší a oddíl bude moci pokračovat se
všemi mužstvy a ve stejných
soutěžích.
Jak se hráči připravují?
Mají nějaký plán?
Hráči se musí připravovat
individuálně, jinak to prostě
nejde. Jít si zaběhat, projet se
na kole a doma nějaké posilování a rotoped. Ale nějaký
plán, že bych je kontroloval,
to ne. Přestože hrajeme čtvrtou nejvyšší soutěž, jsme jenom ryzí amatéři, kteří mají
fotbal jako koníčka.

Jaký mají na situaci názor hráči?
To je otázka spíše pro ně
samotné. Samozřejmě to
všechny štve a přejí si, aby
už to bylo s co nejmenšími
problémy pryč a život se vrátil do normálu.
Co říkáte na rozhodnutí
výkonného výboru Fotbalové asociace ČR?
V úterý 7. dubna padlo deﬁnitivní rozhodnutí o ukončení sezóny všech soutěží
s výjimkou profesionálních
soutěží první a druhé ligy
a MOL cupu. Rozhodnutí

bylo očekávané, nová sezóna začne ve stejném obsazení jako sezóna 2019–2020,
nikdo z týmů tedy nespadne
ani nepostoupí.
Byl jste někdy takhle
dlouho bez fotbalu a kontaktu s hráči?
Při první operaci kolena
jsem nemohl hrát více jak
půl roku a po operaci oka
to bylo stejné, ale se spoluhráči jsem byl v kontaktu
pořád. To je dnes bohužel
nemožné, ale beru to jako
nutnost. Bohužel je to celosvětový průser a všichni by

se měli snažit respektovat
nařízení, která jsou vydána,
abychom mohli co nejdřív
začít normálně fungovat. Že
je zakázán sport na všech
úrovních, je pro nás sportovce nepříjemné, ale jsou
na světě daleko důležitější
věci a to především zdraví
všech lidí, a aby lidé mohli zase normálně pracovat
a mít tím slušnou životní
úroveň. Takovou situaci si
snad nedokázal představit
nikdo, nejsem výjimka. Ale
přece zase musí být lépe.
David Štverák
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Pětinásobný mistr
světa ze Žemličkovy
Lhoty trénuje v domácí
„tělocvičně“ nebo
na zahradě, občas také
vaří nebo peče

Venkovní sportoviště
ožila, zatím ale
velice málo

REGION Luboš Hanus ze
sedlčanského Aerobik studia Dvojka vybojoval v sólo
vystoupeních na Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku pět zlatých medailí (Martinik, Vídeň a třikrát Leiden)
a další zlato ze světového
šampionátu mu zacinkalo
na krku ještě dvakrát v kategorií párů, a to ve Vídni
a Leidenu. Zajímalo nás, jak

REGION Několik dní před
velikonočními svátky vláda zpřístupnila s přísnými hygienickými pravidly
venkovní sportoviště pro
individuální sport. Pátek,
sobota a neděle vybízely
slunečným počasím k pobytu venku. Přesto většina
lidí podle doporučení zůstávala doma, a tak i venkovní sportoviště nepraskala ve švech.
V Osečanech jsme
ve sportovním areálu
u rybníka v neděli v odpoledních hodinách zastihli
pouze čtyřčlennou rodinu,
která tady hrála „líný“ tenis. „My jsme hodně zvyklí věnovat se venkovnímu
sportu a už nám to docela
chybělo,“ svěřil se David
Matýsek z Osečan. „Tady
v areálu hrajeme pouze
svátečně, ale jinak se věnujeme ping pongu, chodíme
na vycházky a podobně.
V kolektivních sportech je
nejlepší samozřejmě maminka.“
V dalším venkovním
sportovním areálu, který
jsme v neděli navštívili,
bylo zatím téměř prázdno. Na tenisových kurtech
sedlčanské sportovní jednoty TJ Sokol jsme zastihli
pouze správce areálu Libora Mrázka, který nám řekl:
„Zatím si zájemci mohli
zahrát na jednom z našich
kurtů, a sice na tom s umělým povrchem. Od soboty
18. dubna už bude ale opět
zpřístupněno všech šest
kurtů, takže předpokládám, že u nás bude po čase
zase živo.“
Také v Hájku na sedlčanském Severním sídlišti
byl v neděli prázdný nohejbalový kurt, na lavičkách pod stromy odpočívalo pouze několik lidí,
zato na asfaltovém kurtu
se bylo na co dívat. V přerušené sezóně se zde totiž
připravovala na její zbytek

Luboš Hanus nenechá tělo moc
zahálet.

mladý úspěšný sportovec
prožívá uzavření hranic, tělocvičen a škol.
„Znatelnou změnou je určitě zrušení zatím části jarní
sezóny, na což není asi nikdo
z nás zvyklý. Nominační závody se měly konat 10. až 11.
dubna., 2. až 3. května a 16. až
17. května. Ty s datem do konce dubna už byly zrušeny,
stejně jako letošní mistrovství
Evropy. S ostatními závody,
včetně mistrovství světa, se
čeká na další vývoj situace,“
říká. Jedním dechem dodává, že jeho osobní odhad je,
že dojde k přesunu do podzimní části sezóny a nebo
budou mezinárodní závody
pokračovat až v roce 2021.
Luboš ale ani teď nenechá tělo moc zahálet a snaží
se udržet co nejlepší kondici.

„Trenérka Kristýna Faktorová
nám pravidelně posílá rozpis toho, co si máme doma
cvičit a po každém týdnu
prostřednictvím
sociálních
sítí vyhlašuje, kdo splnil nejvíce tréninku. Trénuji doma
v Žemličkově Lhotě – buď
v domácí ‚tělocvičně‘ a když
je hezké počasí, tak na zahradě,“ vysvětluje. Uvolnění
vládních nařízení ve vztahu
k venkovním sportovištím
pro Luboše na tom nic nemění. „Ale pro lidi žijící ve městě
je to pravděpodobně velice
příjemná změna,“ dodává.
Roušku si prý nemusí
často nasazovat. Není to
ale proto, že by chtěl obcházet zákon. Vysvětluje:
„Vycházím z domu nebo náš
pozemek jen zřídka, tak to
není nutné. Ale zvykl jsem si
na roušku dost rychle.“
Patnáctiletý sportovec
zatím s výborným prospěchem studuje na místním
gymnáziu. Po jeho absolvování, jak nám svěřil, by
se rád stal vojenským lékařem. „Pokusím se o studium na fakultě v Hradci
Králové,“ sděluje ke svým
plánům. V současné době
se v přípravě do školy
od svých vrstevníků příliš
neliší. Uzavření škol pro
něj neznamená prázdniny.
„Učím se sám a úkolů je
někdy hodně, ale když si
v tom člověk udělá systém,
tak je to snesitelné. Na učení mám každý den vymezený čas v přibližné délce čtyř
hodin. Úkoly dostáváme
od učitelů prostřednictvím
zpráv a emailů, ale zanedlouho by jsme i měli zkoušet výuku pomocí videohovorů. Učivo většinou stíhám
i pochopím.“
Na otázku, co mu udělalo
v poslední době radost, odpovídá: „Občas doma ve volných chvílích vařím nebo
peču a těší mě, když se mi
jídlo povede a ostatní mi řeknou, že i dobře chutná.“ -mb-

členka klubu Aerobik studia Dvojka Tereza Vlková,
která je mimo jiné vítězkou
celorepublikové soutěže
Mistry s mistry v kategorii jednotlivců. Její ladné
pohyby a parádní ukázky
části sestav nemohly uniknout pozornosti kolemjdoucích. „Doma nemám
příliš mnoho prostoru,
a protože tréninky v tělocvičně teď nemáme, připravuji se sama venku, jak se
dá. Snažím se sem chodit
co nejčastěji, hlavně když
je venku hezky. Cvičím
nejenom ve skupině, ale
i sama, takže trénuji svoji
sestavu. Doma se zase snažím hodně posilovat. Moc
se těším, až všechno skončí
a budu moci zase trénovat
naplno. Naštěstí trenérka

už po dlouhá léta pravidelně jezdí na dvoukole
vždy, když je příznivé
počasí. Teď měli několikatýdenní nucenou pauzu, ale v neděli si malý
výlet ujít nenechali. „Dříve jsme vyjíždět nechtěli, protože v rouškách se
nám špatně šlapalo,“ uvedl Jaromír Míka. „Měli
jsme je ale i tak připravené v pohotovostních
p o l o h á c h , k d y by c h o m
na trase potkali někoho
z našich známých. Dnes
jsme vyjížděli už po osmé
hodině ráno a putovali
jsme po trase Sedlčany –
Štětkovice – Bořená Hora
– Sedlečko a zpět přes Kosovu Horu. Provoz aut byl
minimální, ale zato jsme
potkávali hodně cyklistů.

Povolení vlády, která umožnila zpřístupnění venkovních sportovišť, využil o velikonoční neděli také David Matýsek z Osečan se
svojí rodinou.

mě i ostatním děvčatům
posílá pravidelně tréninkové plány, takže víme přesně, co máme dělat.“
V regionu jsou hodně
známí také „Koloputovníci“ ze Sedlčan. Manželé Jaromír a Eva Míkovi

Na výlet jsme se už moc
těšili. Bylo to pro nás přece jenom něco jiného, než
když jsme v poslední době
na našem dvoukole vyráželi maximálně na nákup
do supermarketu.“
David Myslikovjan
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ZAMYŠLENÍ

Příležitost pro lepší EU

Co na to děti?

Ve středu 8. dubna jsem na internetu našel
v těsném sledu hned tři zprávy z Bruselu
a myslím, že jasně ukazují nutnost minimálně
určité sebereﬂexe. Věřím, že i ti, kteří zrovna
Unii nechtějí rovnou opouštět, by si přáli, aby
se trochu polepšila. V plné nahotě se ukazuje,
že současná Evropská unie se hodí jen do časů
klidu, míru a blahobytu. Doufejme, že i pro ni
bude krize očistná a vzejde z ní Unie zdravější,
schopnější, s lepšími lídry a více respektující
členské státy.
„EU v boji s virem zklamala. Hlava unijních
vědců končí“ vypráví příběh šéfa evropské
rady pro výzkum, který dle svého otevřeného
dopisu rezignoval na svoji funkci z hlubokého zklamání, které pro něj představovala zoufalá neakceschopnost této organizace. „EU se
opět hněvá na Česko. Tentokrát za rozvolňování opatření,“ zase popisuje, že když už Unie
trestuhodně zaspala nástup pandemie, chtěla
se alespoň angažovat v koordinovaném uvolňování ochranných opatření, které by centrálně dirigoval Brusel. Ovšem Česká republika,
Rakousko a Dánsko na žádné ústřední direktivy nečekaly. „O Marshallově plánu 2 jednali
ministři EU 16 hodin, pak to vzdali“ pojednává
o plánu napumpovat do zemí EU stovky miliard eur. To je pro EU vyzkoušený recept. Natisknout tuny nových peněz a nalít je do děravého vědra. Ten plán byl patrně tak šílený, že
se našlo pár zodpovědných ministrů, kteří ho
brzdili. Výživný den korunoval avatarovský
tweet od eurokomisaře pro životní prostředí,
který napsal, že koronavirová pandemie je
trestem za ničení přírody, ztrátu biodiversity,
odlesňování a obchod se zvířaty. Zajímalo by
mě, za co konkrétně nás tedy příroda trestala
tisíckrát dříve v historii, pokaždé, když lidstvo zdecimovala nějaká nemoc.
Zdá se, že samotnou pandemii zvládneme
dobře. Po ní přijde příležitost, abychom se stejně dobře vypořádali s chronickými chorobami
od reality odstřižených byrokratů a blouznivců.
Bohumil Vohanka

Logopedicky máme velmi zdatné dítě. Ve třech letech kromě č,
š a ř ovládá již celou českou abecedu. Slovní zásoba rozhodně
nezaostává. A tak si teď celkem
rychle do svého aktivního slovníku zařadil slova jako rouška,
karanténa či koronavirus. Ano,
opravdu i ten. A mě v podstatě
denně napadá otázka, co v dnešních malých dětech zanechá
tato doba. Tedy kromě širší slovní zásoby, kterou už třeba (doufejme) nikdy nepoužijí.
Na fakultě nám kladli na srdce, abychom každou aktivitu,
kterou s dětmi děláme, posuzovali ze tří úhlů pohledu. Vždy
bychom se měli ptát, co se dítě

právě teď učí, s jakou hodnotou
se setkává a jaký má prostor
pro samostatnost. Chci s tebou
do krámu. Nesmíš. Tohle si vezmu na cestu. Nevezmeš, budeš
mít roušku. Nechci roušku. Musíš, jinak nemůžeme mimo zahradu. A dalo by se bohatě pokračovat. Předkládáme dětem
příkazy a zákazy, kterým mnohdy sami nerozumíme nebo
s nimi nesouhlasíme. Ale jde
o pravidla a my přece chceme,
aby děti pravidla dodržovaly.
Musíme jim tedy jít příkladem.
Pak jdeme na procházku a snažíme se přijít na to, co je vlastně ono „na veřejnosti“. Jdeme
po louce do lesa, ale obytné

domy jsou doslova, coby kamenem dohodil.
Zdráhám se domyslet, co se
tedy v této době děti učí a s jakými hodnotami se setkávají. Sledování zpráv a jejich hodnocení
se doma nevyhneme, pokud se
nechceme uzavřít do bubliny,
a nebo přijímat všechno slepě,
bez přemýšlení a diskuze. Nevím, jak je tomu v jiných domácnostech, ale u nás teď často znějí
slova, která běžně, v jiných situacích, jsme schopni uhlídat. A dětem se snažíme vysvětlit něco,
čemu sami nerozumíme. A oni
to na nás samozřejmě poznají.
Odnesou si i toto do života?
Olga Trachtová Hadáčková

POZNÁMKA

Máme už si dávat pozor, když
nadáváme na Čínu?
Kdysi jsme žertovali, že je
na čase oblíbit si při stravování zejména rýži, protože
Čína zaplaví a ovládne svět.
V současnosti, když sledujeme od ledna různorodé přístupy jak k nemoci covid-19,
k Číně jako původci či k řešení problému, tak máme v hlavě chaos.
Někteří naši občané mají
k Číně již jakýsi spojenecký
vztah. Redakce obdržela mail
s dotazem kvůli mému komentáři, kde jsem nějaké zavinění
Číny uvedl, že nic není jednoznačně prokázáno. Pochopil jsem smysl mailu jen jako

pokus, aby se redakce zalekla
a už mé texty netiskla. Protože prý moje zmínka o kvalitě
čínských respirátorů (zpráva
z Holandska), je žalovatelná
přinejmenším jako poplašná
zpráva. A známý právník je
prý rozhodnut žalobu podat.
Navíc je odhodlán odeslat můj
text na čínské velvyslanectví...
Autorce textu jsem odpověděl a požádal o kontakt na zmiňovaného právníka, abych si
potvrdil, že by chtěl jednat tak
trapně. A že by mě skoro bavilo, kdyby svoje úmysly naplnil. Kontakt jsem nedostal, jen
sdělení, že je na „druhé straně

barikády“ než já. Máme si už
dávat pozor před někým, když
na Čínu nadáváme?
Takto nesmyslně jsme rozděleni. Když si mohu dovolit
ještě myslet, hledat pravdu
a dát podepřený názor najevo, to jsem na jedné „straně barikády“. A kdo má mé
texty za urážky, aniž by to
vyvracel, je na druhé? Asi je
třeba mi „zavřít hubu“ a nechat ji otevřenou argumentům „druhé strany“. Ale kde
jsou? Blíží se takový stav,
kdy nás naši spoluobčané
budou udávat Číňanům?
Vladimír Roškot

FEJETON

Já hraju na dobro
Mnozí z nás mají v paměti legendární skeč Felixe
Holzmanna pod názvem
Včera, dnes a zítra, v němž
si komik přeje koupit lístky
do kina. Ptá se Ivy Janžurové ve výdejně lístků, jak se
snímek jmenuje, a když mu
několikrát odpoví, že hrají
Včera, dnes a zítra a potom

V sobotu večer a v neděli
ráno, diví se, že mu stále
opakuje, kdy to hrají, ale
názvy ﬁlmů mu neřekne.
Skoro stejně jsem si připadal, v sedlčanském kulturním domě při rozhovoru
s frontmanem jedné country kapely, když jsem se ho
zeptal, na jaké nástroje on

a jeho kamarádi hrají. Odpověděl, že jeden brnká na bendžo, druhý ﬁdlá na housle,
další bručí na basu, a on
že hraje na dobro. „To je
fajn,“ odpověděl jsem. „Ale
na jaký konkrétní nástroj
tedy hrajete?“ Muzikant se
shovívavě usmál a řekl, že
už mi to sdělil. Hraje přece

na dobro. V tu chvíli mi to
začalo v hlavě šrotovat. Hraje na dobro, asi ho to tedy
baví, ale ksakru, na jaký
nástroj to ve skutečnosti
hraje? Hudebník si povšiml
mých rozpaků, nenechal mě
dlouho trápit a s úsměvem
mi řekl: „Dobro je strunný
hudební nástroj, používaný
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především v country hudbě
a je podobný havajské, nebo
steel kytaře.“
A tak dnes už vím, co to
znamená, když hudebník
hraje na dobro. Hlavně, že
mi nemusí dlouze vysvětlovat, že na ně hrál včera
a bude i dnes a zítra.
David Myslikovjan

