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Před dvěma roky byla v Kosově
Hoře podepisována petice
za udělení státního vyznamenání
in memoriam pro generála Karla
Mareše, čas běží a Hrad mlčí...
REGION Již více než dva
roky nese park v Kosově Hoře jméno generála
Karla Mareše. Obyvatelé obce tímto způsobem
vzdali 21. dubna 2018 poctu významné osobnosti –
prvnímu veliteli 311. bombardovací perutě RAF
(Royal Air Force – Královského britského letectva),
který se místo uznání stal
po skončení 2. světové
války jednou z obětí komunistického režimu.
V Kosově Hoře byla
Marešovi odhalena s vojenskými poctami pamětní
deska a současně zde přítomní podepisovali petici,
v níž žádali prezidenta

Miloše Zemana, aby mu
při příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky propůjčil „in memoriam“ některé z nejvyšších státních vyznamenání.
Čas ale běží a Hrad mlčí.

Pane
prezidente...
„Pane prezidente České
republiky“..., tak začíná
nejen známá píseň Jarka
Nohavici, ale i petice adresovaná na Kancelář prezidenta republiky Miloše
Zemana. Inicioval ji příznivec vojenské historie Daniel Ryl spolu se starostou
Kosovy Hory Martinem
Kramešem a brigádním

generálem Petrem Hromkem, velitelem vzdušných
sil Armády ČR. Na listině
nemohlo chybět v záhlaví
podpisových archů jméno
Dagmar Jungmannové ze
Sedlčan, dcery generála
Mareše.

Úryvek z petice
V petici předložené hlavě
státu se mimo jiné pravilo:
Pokračování na straně 4

Cena 16 Kč

Osobní podání v redakci:
PO, ST, PÁ 8–12 hod.
Kontakty: 774 414 225
tisk@sedlcansky-kraj.cz

Provozovatelé restaurace
Colorado v Nádražní ulici
končí, stěhují se jinam
V poslední
době se hodně mluví
o tom, že restaurace Colorado v Nádražní ulici
má být v blízké době uzavřena, respektive, že současní provozovatelé, kteří

SEDLČANY

mají zdejší prostory pronajaté, mají odejít jinam.
Znamenalo by to, že nejenom s nabídkou tradiční
české i mezinárodní kuchyně, ale i s pořádáním
Pokračování na straně 9

Monínec začíná ožívat
zábavou, otevírají se i okénka
restaurace a na terase,
covid–19 však na hospodaření
zanechal krvavé šrámy
SEDLECKO-PRČICKO Uvolněním vládních opatření pozvolna ožívá i areál

Monínec. Spolumajitelem
a výkonným ředitelem
sportovního a rekreačního
komplexu u Sedlce-Prčice
je Jaroslav Krejčí mladší.
O státním svátku 8.
května se mohl podle
jeho informací otevřít Aktivity park, který poskytuje
i v této roční době uživatelům spousty zábavy. Projet
se mohou na místních kopečkách například na elektrokole nebo koloběžkách,
Pokračování na straně 5
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Úhoří monté
z Francie
doputovalo
Františku
Budkovi
na sádky
před
vypuknutím
pandemie
Rybář
František Budka se snaží
udržet a obnovit ve vodních
revírech Českého rybářského svazu populací úhoře
říčního, která v České republice začala dramaticky
klesat. Usiluje o oživení zejména řek Vltavy, Sázavy,

ČERVENÝ HRÁDEK

Pokračování na straně 6
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Hlasovat je možné elektronicky
nebo papírovou formou
SEDLČANY O přízeň obyva-

tel města se v letošním roce
ucházejí v rámci participativního rozpočtu tři projekty. Nápady pro Sedlčany
předložené občany vstoupily do fáze hlasování. Na hlasujících záleží, který z nich
bude do konce letošního

za předpokladu, že se stačili
SMS do 29. dubna registrovat
do systému – nebo mohou
dát přednost osobnímu hlasování na podatelně Městského úřadu v Sedlčanech.
Tuto možnost už mají jen
do 15. května.
„Papírová forma je velmi

Karolína Váňová u hlasování v podatelně městského úřadu

roku uskutečněn. Podporu
některému nápadu mohou
vyjádřit buď elektronicky –

jednoduchá. Zájemce si musí
při vstupu vydezinﬁkovat
ruce a navléci si jednorázové

rukavice. Potom jde do další
místnosti, kde předloží platný
doklad, aby byla ověřena jeho
totožnost – zda je občanem
města a jestli dosáhl věku patnácti let a zároveň abychom
zjistili podle seznamu, jestli
již nehlasoval elektronicky.
Potom dostane propisovací
tužku, která mu kvůli hygienickým opatřením zůstává.
Na tiskopise udělá jen křížek
před projektem, který ho nejvíc zaujal,“ poznamenala
k základnímu postupu Karolína Váňová.
Připomeňme, že na projekty participativního rozpočtu zastupitelstvo letos
schválilo půl milionu korun,
z této sumy bude proto možné uskutečnit jeden, maximálně dva. Projekt „Úprava a vybavení pískovny“
u školy propojení vychází
přibližně na 445 000 korun.
Na podobně vysokou částku by vyšla „Revitalizace
parku na Severním sídlišti“,
na nejméně ﬁnančních prostředků by vyšel třetí záměr,
který usiluje o obnovení oddechové zahrady a dětského hřiště v Sokolovské ulici.
-mb-

Zastupitelstvo je zatím plánováno
na červen, židlí v sále ubyde
SEDLČANY Nejbližší jednání

zastupitelstva města je plánováno na pondělí 8. června.
Uskuteční se jako obvykle
v Kulturním domě Josefa
Suka a bude se řídit metodikou, která je pro tyto případy
s ohledem na současná omezení proti šíření koronaviru
vydaná.
„Předpokládám, že v té
době budou opatření podstatně rozvolněnější. Pokud ne,
bude sezení koncipováno tak,
že zastupitelé budou u stolu
sedět od sebe tak, abychom
dodrželi mezi nimi dvoumetrovou mezeru. V sále bude
také omezený počet židlí pro
veřejnost, aby byly zachovány odstupy a celkový povolený počet účastníků,“ uvedl
sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. S velkým zájmem
veřejnosti o projednávaná témata podle zkušeností nepo-

čítá. Ale i na tuto alternativu
musí být radnice připravena.
„Pokud by nemohli všichni
zájemci o projednávaná témata usednout v sále, mohou
vše sledovat prostřednictvím
online přenosu v hale,“ vysvětlil.
Zastupitelstvo se má například vyjádřit k poskytnutí
ﬁnančního daru 120 000 korun pro Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje,
Územní odbor Příbram,
o němž radní jednali a doporučili jej ke schválení. „Hasiči
chtějí pořídit v příštím roce
chemický kontejner a shromažďují na něj prostředky
i z dalších měst. Kontejner by
zůstal v Příbrami, ale byl by
k dispozici pro zásahy v celém okrese. Zakoupení kontejneru jsem podporoval a stále
podporuji. Osobně jsem se
přesvědčil při velkém požá-

ru Kovošrotu v Sedlčanech,
jak je toto zařízení potřebné
– umí například plnit průběžně dýchací přístroje, provádět
rozbory na místě, což je velmi
důležité, aby se podle výsledků mohl nařídit některý ze
stupňů poplachu a v krajním
případě i evakuace obyvatel,“
podotkl.
Po d o t k l , ž e j e d n í m
z bodů programu červnového zastupitelstva bude
úprava vyhlášky o nočním
klidu. O jeho zkrácení požádal spolek Regenerace,
který naplánoval na poslední srpnový víkend charitativní akci na Červeném
Hrádku. „Nevíme, jak v té
době bude povolené nebo
nepovolené shromažďování většího počtu osob, ale
chceme být na situaci připraveni,“ avizoval starosta.
Marie Břeňová
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Zloděj se přiznal
DUBLOVICE Minulý týden

obvinili kriminalisté 37letého muže z přečinu krádeže a poškození cizí věci.
V únoru vnikl s dosud
neztotožněným pachatelem do bývalého hotelu
u Líchov. Přitom poškodil
čtvery dveře a dvě okna.
Zcizil zde plastovou vanu
a 16 dřevěných masivních dveří. Celkem byla
způsobená škoda ve výši
160 000 korun.

„Dotyčný však netušil,
že je s jeho kumpánem
zachytila fotopast. Ke krádeži věcí se nakonec doznal a prý se domníval, že
když je hotel opuštěný, nikomu škodu nezpůsobuje.
Za výše uvedené činy stanovuje trestní zákoník až
pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla k případu
policejní tisková mluvčí
Monika Schindlová.
-red-

Knihy tři dny
v karanténě
D U B LOV I C E K n i h o v n a

v obci obnovila opět provoz. Čtenářům je k dispozici vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.
Příchozí musí dodržovat
hygienická opatření – dezinﬁkovat si ruce a mít nos
a ústa zakryty rouškou.

„Vrácené knihy jsou uloženy do karantény na tři dny,
což znamená, že si nelze
půjčit knihu, kterou právě
jiný čtenář vrátil. Přečíst
si ji další zájemce může
až další týden,“ upozornil
starosta Dublovic Otakar
Jeřicha.
-mb-

Krizový štáb
navrhuje: Neúčtovat
dva měsíce školné
Krizový štáb
města Sedlčany pro nouzový stav zasedal v minulém
týdnu dvakrát. Obě jednání řídil Miroslav Hölzel, starosta města.
V pondělí 4. května například zazněly informace
o zajištění odběru a dovozu hygienických prostředků z odběrového místa
Oblastní nemocnice Příbram. Jednalo se konkrétně o rukavice a ochranné
obleky pro Pečovatelskou
službu Sedlčany. Členové
byli seznámeni s aktivitami dobrovolníků a také
s oznámením manažera
Krajské hygienické stanice s tím, že již hlášení
nebude pro starosty obcí
od 1. května posílat. Tato
hlášení o případném počtu nakažených koronavirem bylo příliš obecné
a krizový štáb vyhodnotil službu manažera jako
nedostatečnou. Obce nemohly přijímat potřebná
opatření ani nemocnému
pomáhat, protože jeho

SEDLČANY

totožnost byla utajována.
Na jednání ve středu 6.
května byla přítomna ředitelka mateřské školy Milena Říčařová. Přednesla
podrobnou zprávu o plánech v souvislosti se znovuotevření dalších dvou
odloučených
pracovišť
školky, a to od 18., případně od 25. května. Avizovala též, jaké dopady budou
mít opatření na rozpočet
a o dalších souvislostech
k tématu – o každodenním měření teploty dětem
u vstupu, o náročnosti
stravování při dodržování
všech opatření apod. Podala také informaci o zápisu do mateřské školy
na další školní rok. Zápis
byl stanoven na dny od 4.
do 15. května a je organizován bez přítomností dětí
i rodičů. Z krizového štábu
vzešel po diskuzi s Říčařovou návrh do rady města,
aby za dva měsíce trvání
nouzového stavu nebylo
účtované rodičům školné.
-mb-
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Pavel Švagr k návštěvě
ministryně Schillerové
na Sedlčansku: Doufám,
že to do třetice vyjde
ČERVENÝ HRÁDEK Pavel

Švagr, zastupitel města Sedlčan, je v současném dění
kolem pandemie covidu–19
mediálně vnímán především jako předseda Správy
státních hmotných rezerv
České republiky. Ke svým
povinnostem a aktuálnímu
dění ve skladu na Červeném Hrádku nám řekl více
v krátkém rozhovoru.
O prvním květnovém
víkendu přistálo podle
televizních zpráv čínské
letadlo s rouškami, respirátory a dalšími ochrannými prostředky naposledy. Můžete nám k akci
sdělit pár podrobností?
Především to ale neznamená, že je to skutečně
poslední letadlo se zdravotnickým materiálem vypraveným z Číny. Šlo o poslední letadlo zajišťované
ministerstvem vnitra. Pro
ministerstvo zdravotnictví
máme ještě naplánováno
několik dalších leteckých
přeprav.
Zajišťovali vykládku
opět hasiči?
Ano, je to tak a do Sedlčan nám z tohoto posledního letadla přišlo přes milion
roušek. Takže to byl prostě
další pracovní víkend.
V úterý 28. dubna jste
očekával ve skladu hmotných rezerv návštěvu
ministryně ﬁnancí Aleny
Schillerové, ale k té nakonec nedošlo...
Paní ministryně Schillerová se na návštěvu těšila,
ale prostě již dva termíny
jí znemožnil pracovní program, který se jí také operativně mění. V úterý 28.

dubna například žádala vláda poslaneckou sněmovnu
o prodloužení nouzového
stavu a jak víme, jednání se
pořádně protáhlo. Tak doufám, že to do třetice vyjde.
Co mělo být hlavním cílem její návštěvy na Sedlčansku?
Přála si prohlédnout
sklad na Červeném Hrádku
a seznámit se s celým procesem distribuce. Myslím si,
že by to měla být i důležitá
návštěva právě z hlediska
našeho dalšího zapojení
do nákupů. Mimo jiné by to
byla dobrá příležitost představit jí lokalitu Sedlčany.
Jaké úkoly bude sklad
hmotných rezerv na Červe n é m H r á d ku p l n i t
po ukončení nouzového
stavu? Jak to bude s dalšími nákupy a zásobami
ochranných prostředků?
Do doby rozhodnutí
vlády jsou všechno jenom
úvahy. Ale je celkem logické, že po konci nouzového
stavu dává smysl naplnit
státní hmotné rezervy a být
tak připraveni na pandemii
příští. Nyní se o tom hodně
povídá, vede se řada jednání a úvah na nejrůznějších
úrovních. Abychom mohli
nakupovat, potřebujeme
jak požadavky se speciﬁkací materiálu, tak také
ﬁnanční prostředky od ministerstva ﬁnancí. Jinak
nákupy musí běžet podle
zákona o zadávání veřejných zakázek. Popravdě řečeno, jsem toho názoru, že
preference domácích dodavatelů je spíše přáním než
možná realita v souladu se
zákonem.
-mb-
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Zástupci městského úřadu se
s pečovatelkami scházejí každý
pracovní den
SEDLČANY Město Sedlčany
v době mimořádných epidemiologických opatření
prostřednictvím své služby – Pečovatelské služby
Sedlčany, kterou provozuje od roku 1992, poskytuje
služby nejenom smluvním
uživatelům. Těmito uživateli
jsou lidé seniorského věku,
kteří potřebují pomoc zejména ve svém přirozeném
domácím prostředí tak, aby
si zachovali v maximální
míře svůj dosavadní způsob
života.
„Stejné služby jsou poskytovány i dalším osobám
starším sedmdesáti let nebo

a střídají se ve dvoudenních
cyklech, protože služby jsou
uživatelům a dalším osobám
aktuálně poskytovány v rozsahu pouze nezbytných úkonů. Jedná se o nákupy a dovážky obědů. Některé, jako
je například úklid, se pro uživatele dočasně neprovádějí,
zejména z hygienických důvodů. Zmenšené týmy jsou
schopny základní úkony
v nezbytném provést. Každý
pracovní den se ve středisku
v areálu Mediterry s pečovatelkami schází k rozdělení
práce i zástupci zřizovatele,
kteří při potřebě zajistí doplnění týmu a provedení

Ivana Němcová pracuje
u Pečovatelské služby Sedlčany čtrnáct let, Irena Pokorná se tomuto poslání věnuje
od roku 1997. Obě pečovatelky se shodly, že si s klienty
i s dalšími uživateli pečovatelských služeb také hodně
povídají, protože mají zájem,
co všechno se děje a ptají
se, jak se daří rodinám pečovatelek. Zaměstnankyně
pečovatelské služby s klienty v době, kdy ještě neplatil
nouzový stav, často chodily
i na vycházky. A protože pečovatelky dennodenně při
své práci používají vůz, stává
se, že musí z času na čas řešit

Věra Skálová (vlevo) a pečovatelky Ivana Němcová (uprostřed) a Irena Pokorná. Foto: Jana Máchová

osobám se zdravotním postižením,“ připomněla Věra
Skálová z odboru sociálních
věcí sedlčanského městského úřadu. „Tuto pomoc město
nabízí, a takto nabídku zveřejnilo bezodkladně po vyhlášení nouzového stavu.
Zájemci mají možnost se přihlásit na určených telefonních
číslech nebo prostřednictvím
emailové zprávy.“
V preventivním opatření
byl v dubnu tým pečovatelek
rozdělen na dvě skupiny, které se pracovně nepotkávají

úkonů služeb dobrovolníky
nebo pracovníky městského
úřadu.
„Obědů z Domova Sedlčany, kde se připravují, rozvážíme nyní asi pětačtyřicet.
Jezdíme nejenom po městě,
ale mimo jiné i do Sestrouně, směrem na Hrádek nebo
k cihelně,“ přiblížila vedoucí
služby Jana Máchová. Minulý týden ve čtvrtek jsme
na Komenského náměstí zastihli také dvě z pečovatelek,
které s jídlonosiči spěchali
za svými klienty. Zatímco

i problémy z oblasti motorismu. Před několika dny například píchly kolo a musely si
zajistit jeho výměnu.
„Pečovatelky jsou vybaveny ochrannými prostředky,
jsou pravidelně zdravotně
testovány a jsme rádi, že s výsledkem negativním. Své úkoly plní velmi dobře, za což jim
náleží poděkování. Všichni
doufáme, že nákaza nemocí
nepostihne ani pracovníky,
ani klienty a uživatele služby,“ uzavřela Věra Skálová.
David Myslikovjan

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
SEDLČANY Neznámý pa-

chatel odcizil ze 4. na 5.
května dvaadvacet metrů
okapových svodů z domu
v Kňovické ulici. Vzniklá škoda byla vyčíslena
na 15 000 korun. Zloději

hrozí v případě dopadení
až osmiletý pobyt ve vězení.
HŘIMĚŽDICE Mezi obcemi Lipiny a Háje se 6.
května hodinu po poledni čelně střetla osobní

vozidla. Sanitky převezly
do nemocnice k ošetření dvě řidičky ve věku
65 a 25 let a dvě malé
děti. Hmotná škoda činí
180 000 korun.
SEDLČANY Šestapade-

sátiletou řidičku zastavila
ve městě 8. května dopoledne policejní hlídka.
V dechu měla 1,4 promile
alkoholu a navíc řídila přes
vyslovený zákaz. Nyní se
bude zpovídat z přečinu

ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Před dvěma roky byla v Kosově Hoře podepisována
petice za udělení státního vyznamenání in memoriam
pro generála Karla Mareše, čas běží a Hrad mlčí...
Dokončení ze strany 1

„Generál Karel Mareš, narozený 1898, byl po celou svoji
kariéru příkladným vojákem a velitelem. Působil jak
v československých legiích
a letectvu ČR, tak i aktivně
bojoval v řadách exilového
vojska. Byl prvním velitelem
311. československé bombardovací perutě RAF v Anglii,
kde se osobně zúčastnil historicky prvního náletu nad
Berlín v roce 1940. Po svém
převelení do SSSR působil
při vojenské misi v Moskvě
a po návratu až do roku 1949
vykonával vysoké vojenské
funkce v poválečném letectvu armády Československé
republiky. Po převzetí moci
KSČ byl generál degradován
na prostého vojína rozkazem ministra Čepičky a odsunut po zbytek života do obce
Kosova Hora, kde působil
jako zemědělský dělník. Zemřel v roce 1960 po těžké
nemoci.“
Předkladatelé upozorňovali také na okolnost,
že generál Karel Mareš byl
plně rehabilitován v roce
1990 do hodnosti brigádního generála tehdejším
prezidentem Václavem
Havlem, že je držitelem
řady prvorepublikových
i britských řádů a vyznamenání, ale dalšího ocenění za své služby vlasti
se nedočkal. Tuto křivdu,
která na něm byla spáchána, chtěli hlavní iniciátoři
i stovky dalších lidí zmírnit
alespoň oceněním „in memoriam“. Zatím neuspěli.

Další pokus
senátora
Zajímali jsme se o to,
zda je naděje na udělení

státního vyznamenání generálu Marešovi při příležitosti 28. října letos. Daniel
Ryl nám sdělil, že žádné
nové informace nemá. „Petici převzal již v minulosti
Senát ČR od senátora Jiřího
Buriana a ten přislíbil, že
ji letos znovu předloží, tak
uvidíme, jak to na podzim
dopadne,“ podotkl Ryl.
Jiří Burian slib dodržel.
K záležitosti nám sdělil:
„Návrh na vyznamenání
generálu Karlu Marešovi
jsem podal letos 27. března – přesně podle pokynu
k organizačnímu výboru
Senátu PČR. Termín pro

nout. Zjistil, že pokud by
prezident žádost opětovně neschválil, není v tomto případě žádná šance
na získání Stříbrné medaile
předsedy Senátu ČR. Burian vysvětlil: „Toto vyznamenání se totiž neuděluje
in memoriam, ale jen žijícím lidem.“ Zároveň slíbil,
že celou záležitost bude
dále sledovat.

adresovaná prezidentu republiky byla v předchozím
roce či dvěma neúspěšná.
Uvidíme, zda pan prezident
tohoto hrdinu vyznamená
letos, kdy si připomínáme
tři čtvrtě století od konce
druhé světové války a 60 let
od úmrtí generála K. Mareše – Tomana,“ komentoval
Velﬂ další pokus směrem
k prezidentu Zemanovi.

Slovo historika

Ještě trocha
historie

Historik a ředitel Hornického muzea v Příbrami
Josef Velﬂ je skálopevně
přesvědčen o tom, že prezident by měl letos žádost

Dagmar Jungmannová, dcera generála Mareše

podání žádostí byl nakonec
prodloužen do 30. dubna.
Během května a června budou jednotlivé návrhy posuzovány organizačním výborem a vedením Senátu ČR.
Poté bude předán do kanceláře pana prezidenta a je
otázkou, zda uspěje.“
Senátor upozornil, že
současně ověřoval, zda
v případě opětovného
neúspěchu, existuje i další možnost, jak hrdinství
Karla Mareše vyzdvih-

o vyznamenání vyslyšet. „K osobnostem, které
se nesmazatelně zapsaly do dějin 1. a 2. odboje
a rovněž do historie čs.
letectví, brigádní generál
Karel Mareš – Toman, který žil po válce v Kosově
Hoře, patří. K uctění jeho
památky v minulosti přispělo spolu s rodinou také
příbramské muzeum, obec
Kosova Hora, město Sedlčany, senátor Jiří Burian
a další lidé. Bohužel žádost

Právě historik Velﬂ podrobně zmapoval Marešův
život jako nikdo jiný –
od jeho vojenských začátků,
přes leteckou kariéru, po zatčení gestapem až po jeho
degradaci po roce 1948,
kdy se ocitl ve vyšetřovací
vazbě proslulého Reicinova 5. oddělení ministerstva
národní obrany, až k posledním rokům jeho života.
„Karel Mareš – Toman se
vyznamenal při mnoha dálkových letech, závodech,
exhibicích a podobně doma
i v cizině jako například
ve Francii, Anglii, Německu,
Itálii, Dánsku, Nizozemsku,
Polsku, Rakousku, Jugoslávii, Turecku, Finsku, SSSR
a Bulharsku. Na podzim
roku 1938 zažil mnichovskou zradu, potupný zábor
našeho pohraničí a nakonec okupaci vlasti 15. března 1939. Jeho důstojnická
čest a vojenská přísaha ho
brzy přivedla do protinacistického hnutí odporu v ilegální vojenské organizaci
Obrana národa,“ připomenul se zaujetím historik
alespoň několik důležitých
momentů Marešova života.
Zmínil se také o událostech, které následovaly

po takzvaném Vítězném
únoru: „Poúnorový režim
se snažil ztrpčovat život Karlu Marešovi i ‚na svobodě‘.
V listopadu 1950 byl Mareš
z rozkazu nového ministra
národní obrany generála
Čepičky degradován z generála na vojína a vystěhován
i s rodinou z pražského bytu.
Hlavní město měl zakázáno.
Od dubna 1951 se stala jeho
novým ‚nuceným domovem‘ Kosova Hora. Přibližně
o dva roky později mu byl
odebrán invalidní válečný
důchod. Následovaly opakované domovní prohlídky
a výslechy... Po propuštění
z vazby měl být Karel Mareš
nasazen do tábora nucených
prací. Vzhledem k špatnému
zdravotnímu stavu skončil
bývalý generál nakonec jako
zemědělský dělník ve Státním statku Kosova Hora. On
i jeho rodina žili v nuzných
poměrech a neustále museli
trpět různá příkoří. Konec
všemu učinila až Marešova
smrt 10. června 1960. Když
skonal, bylo zakázáno jeho
manželce dát mu do rakve
generálskou uniformu, jak
si naposledy přál. Hodnostní
označení muselo být z uniformy odstraněno...“
Marešově dceři Dagmar
bylo v březnu 73 let. Někdy
se prý nestačila divit tomu,
kdo také na nejvyšší státní
„metály“ – například z řad
umělců – dosáhl. S pokorou čeká, zda se dožije
tatínkovy satisfakce. Stále
na něj s láskou vzpomíná a připomíná jej dceři
i vnoučatům občas nejen
vyprávěním, ale i několika fotograﬁemi, které jí
po něm zůstaly.
Marie Břeňová

Nakonec to trvalo jen dva měsíce
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Od roku 2017 požado-

vali obyvatelé ulice vedoucí na Petrovice připojení
na městský vodovodní řad.
Ve čtvrtek 7. května se konečně dočkali.

Stávající rozvody končily na křižovatce před ulicí.
Jejich protažení dál silnicí
nebylo možné. Na stole
tedy bylo vypracování
projektové dokumentace
na napojení přes zahrady

ze souběžné ulice. Termíny se ale neustále prodlužovaly a tak obyvatelům
ulice došla trpělivost a vyvolali jednání, na základě
kterého požádali o připojení ze zmíněné křižovatky.

Nakonec to trvalo jen
dva měsíce. Ve čtvrtek
byla křižovatka uzavřena
a na novém připojení pro
tři domy, které se ocitly již
mnohokrát za uplynulé dva
roky na suchu, pracovalo

poměrně velké množství
dělníků jak místních, tak
z VHS Benešov. Odpoledne
7. května se tak obyvatelé
domů dočkali tekutiny, která se stává stále cennější.
-oth-
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Rozkvetlé
Monínec začíná ožívat zábavou, otevírají se
i okénka restaurace a na terase, covid–19 však okno
nebo dům
na hospodaření zanechal krvavé šrámy

PETROVICE Také v letošním

Dokončení ze strany 1

v y z ko u š et s i l a n ovo u
dráhu nebo lukostřelbu.
Krejčí doplnil, že provoz
bude v květnu vždy o víkendech, a to od 10 do 17
hodin. „Otevíráme také
výdejní okénko u hotelové restaurace, a to také
vždy o sobotách a nedělích
v době od 10 do 19 hodin.
Občerstvit se a posedět
bude možné i na terasách,
kde začne také fungovat výdejní okénko,“ sdělil dále
Krejčí s tím, že ubytování
bude umožněno od 25.
května.
Potvrdil, že samozřejmě i tady platí přísná hygienická opatření jak pro
návštěvníky, tak pro personál. „Při vstupu do restaurace nebo na terasu bude
všem hostům umožněna
dezinfekce rukou. Před
tím, než se nový zákazník
usadí, musíme dezinfekcí
ošetřit stoly i opěrky židlí. Dezinfekční prostředky
jsou u všech umyvadel

na toaletách,“ vypočítával.
Také pro zaměstnance jsou
nastavena striktně pravidla: „Veškeré nápojové sklo

Jaroslav Krejčí

prochází horkým mytím
a sanitací prostřednictvím
certiﬁkovaného sanitačního prostředku. Používáme
pouze certiﬁkované jednorázové obaly na jídlo s sebou, sanitaci dodržujeme
i při balení příborů. Samozřejmostí je pravidelné
a důkladné větrání prostor
provozovny, každodenní dezinfekce s důrazem
na kritická místa, jako jsou
kliky, umyvadla a toalety,“
dával další příklady Krejčí


Výkup starých peřin. Tel.: 720 543 953.
125/20

Osamělým chalupářkám a chatařkám nabízím drobné řemeslné práce, zednické, lakýrnické, svářečské práce, sekání
zahrady i dřeva, odměna dle dohody. Tel.:
602 809 870.
126/20

Koupím nebo pronajmu byt v Sedlčanech 2+1 nebo 1+1 v přízemí nebo výtah.
Tel.: 776 850 100.
127/20

Prodám nový zahradní el. kultivátor,
cena 1 500 Kč. Tel.: 604 280 604.
128/20

Prodám vykrmená prasata, váha cca
130 kg, cena 35 Kč/kg. Tel.: 737 407 647. 129/20

Prodám kůzlata, králíky a vepře. Tel.:
608 408 009.
130/20

Prodám tašky KM BETA základní SPÚ
Elegant, barva cihlová, 4 palety – 1 008 ks.
Cena dohodou. Tel.: 739 656 436.
131/20

Prodám Škoda Octavia 1,6; benzín, r.
v. 2012, 62 000 km, STK 4/22, koupeno v ČR,
1. majitel, ABS, klima man., imobilizér, tón.
skla, CD přehrávač, nastav. volant, dělená
zadní sedadla, litá kola – letní, sada plech.
disk – zimní pneu, střešní nosič, mlhovky, bajonetové taž. zařízení, dálk. centr. zamykání,
zámek řadící páky Construct, pal. počítač, el.
ovl. oken i zrcátek, 4/20 vyměněn olej a ﬁltry,
nehavarované, nestočené kilometry. Cena
185 000 Kč. Tel.: 721 842 412.
132/20

s tím, že pracovní oděvy
zaměstnanců jsou také
dezinﬁkovány a povinně si
musí při změně pracovní
činnosti ošetřit dezinfekčními prostředky ruce. „Veškerý personál je podrobně
o všech zásadách prevence
informován a proškolen,“
doplnil.
Krejčí se netají tím, že
opatření proti covidu–19
zanechala na hospodaření
celého areálu „krvavé šrámy“. „Opatření se na nás
podepsala dost fatálně, protože po ne právě příznivé
zimě jsme měli poměrně
dobře nasmlouvané pobyty
lidí, a to už od začátku našeho kalendářního roku – to
znamená od 1. dubna. S rušením objednávek se jen
tak ‚nepopasujeme‘. Zaplacené zálohy školám na pobyty v přírodě jsme vrátili
a snad se s nimi uvidíme
v příštím roce. Také některé
ﬁremní akce jsme předběžně přeložili na podzimní
období. S individuální kli-


Prodám nové letní pneumatiky Bridgestone Dueler HP 225/55 R18 98V, r. v. 12/19.
Přezuto na autosalonu z nového vozu. Cena
7 000 Kč. Tel.: 721 842 412.
133/20

Prodám výfuk na seno s motorem a roury a obraceč sena TON. Tel.:
723 443 975 – večer.
134/20

Koupím malé množství fošen z tvrdého dřeva. Tel.: 608 543 848.
135/20

Pronajmu byt 1+1 na Sev. sídlišti
v Sedlčanech. Tel.: 736 743 840.
136/20

Hledám dlouhodobý pronájem bytu
3+1 v Sedlčanech do 11 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 739 812 455.
137/20

Z DA R M A
Do konce května soukromá
řádková inzerce zdarma!
Osobní podání v redakci:
pondělí, středa, pátek 8–12 hod.
telefonem: 774 414 225
mailem: tisk@sedlcansky-kraj.cz

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

PRODÁME PALIVOVÉ DŘÍVÍ
200 Kč/PRM
Česká správa nemovitostí, inv. a dřev. k. s., Vysoký Chlumec

Tel.: 603 761 970, 603 829 238

entelou jsme se domluvili
na voucherech nebo vrácení záloh,“ vysvětlil, jak
mimořádnou situaci řešili
a řeší. Nejvíc ho prý mrzí,
že z akcí museli zrušit „Velikonoční balíček“, který
byl koncipován pro vyžití
celých rodin. „Na 2. května
jsme měli připraveny aktivity opět pro rodiny a vystoupit měl i Michal Šindelář,“
zmínil další škrt v kalendáři. Akci „Monínec patří
psům“ se pokusí uskutečnit na podzim.
Krejčí podotkl, že nucenou přestávku při uzavření areálu se snažili využít
k provedení drobných
oprav po vymalování,
ale pustili se také do rekonstrukce přívodu vody
a předělání pokojů v Nové
Javorce. Moc důvodů k radosti uplynulé týdny řediteli Krejčímu nepřinesly,
ale s nadhledem dodal:
„Věřím, že vše špatné je pro
něco dobré.“
Marie Břeňová


Prodám používanou nafukovací kánoi Gumotex Pálava 380 (starší model),
opravovaná; d. 380 cm, š. 90 cm, max. nosnost 240 kg, zelená. Cena 1 900 Kč. Tel.:
608 543 848.
138/20

Prodám nepoužívanou pračku Goddess WFE1015M8S, přední plnění, energ.

roce vyhlásila petrovická
radnice soutěž „Rozkvetlé
okno, rozkvetlý dům“. Minulé ročníky se osvědčily
a přispěly k lepšímu vzhledu obce. Návrhy, která
nemovitost by si některou
z hodnotných cen zasloužila, mohou podle upozornění starosty Petrovic Petra
Štěpánka občané zasílat
průběžně do podatelny
Obecního úřadu Petrovice
nebo prostřednictvím mailu, a to až do 30. září.
„Nominace se týká
jen domu nebo objektu
ve správním území Petrovic, ale nemusí být v osobním vlastnictví,“ informoval
s tím, že výsledky soutěže
budou oznámeny na podzimním zasedání zastupitelstva.
-mb-

sp. A+, provedení slim (80x60x42 cm), 5 kg,
max. 1000 ot/min., 23 programů, množstevní automatika, cena 1 800 Kč. Tel.:
733 585 378 (sms).
139/20

Prodám travní sekačku Hecht 1800
W, 30 m kabel a stroje a nářadí z malé truhlářské dílny. Tel.: 728 346 091.
140/20
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Úhoří monté z Francie doputovalo Františku Budkovi
na sádky před vypuknutím pandemie
Dokončení ze strany 1

Labe, některých pražských
rybníků a přitom nezapomíná i na svoje vodní plochy.
V červnu nebo červenci na vaše sádky na Červeném Hrádku putují
ve speciálně upravených
automobilech úhoři z rodinné ﬁrmy z Holandska.
Musíte je jistě objednávat
s větším časovým předstihem. Jak vám do scénáře
zasáhl covid–19?
V letošním roce naše
ﬁrma mimo odkrmených
úhořů z Holandska vyhrála
výběrové řízení na dovoz
dotovaného úhořího monté
pro ČRS. Nabídku do výběrového řízení jsem připravoval týden před vypuknutím
covidu–19. Pět dní stačilo
na to, aby situace otřásla
světovým trhem, zvláště
pak kurzem eura vůči koruně. Úhoře jsme dováželi
z Francie, kde dodavatel trval na zaplacení celé částky
v eurech předem. To bylo
hodně velké riziko. Nevěděli
jsme, jestli nám náklad pustí přes hranice, zda se něco
nestane ve Francii... Přitom
zisk na několikamilionové
zakázce byl zcela zanedbatelný. Nicméně 31. března
v ranních hodinách na sádky na Červeném Hrádku dorazilo speciální auto z Francie, které nám úhoří monté
přivezlo a mohl jsem si oddychnout.
Odkrmené úhoře z Holandska máme samozřejmě
objednané již od února.

Zase opět je zde problém
s kurzem eura, naštěstí
u této zakázky, kterou připravujeme na polovinu
června letošního roku, to
nebude tak citelné.
Platí pro přepravu
a manipulaci s rybami
v současnosti tvrdší předpisy?
Jako v minulých letech
hlídají živou zásilku čeští i zahraniční veterináři.
Dohlížejí, aby ryby nebyly
nemocné nebo poškozené.
V přepravním automobilu
jim nesmí chybět kyslík. Proto se průběžně provzdušňuje přídavnými čerpadly
voda, aby dalekou cestu
přežili v dobré kondici. V letošním roce navíc samozřejmě platí, že všichni řidiči,
kteří na naše překladiště přijíždějí, ale i brigádníci, musí
používat roušky. Nepodáváme si ruce a dodržujeme
i jiná bezpečnostní nařízení.
Jak se vás dotklo vyhlášení krizového stavu coby
majitele rybníků?
Pro hospodáře a majitele
rybníků platí stejná opatření
jako pro veřejnost. Musím
potvrdit, že nám nouzový
stav trochu zkomplikoval
jarní výlovy – lovit v roušce,
chodit v bahně a zacákaný
není nic příjemného.
Určitě podobně jako
zemědělci vnímáte velký
srážkový deﬁcit. Jak odhadujete, že jsou rybníky,
na nichž hospodaříte, naplněné?
Rybám se věnuji dvacet

sedm let. Je pravda, že nějaká dešťová voda spadla, ale
nejen se spodní, ale i s povrchovou vodou v rybnících,
je to nejhorší doba, kterou
za ta léta pamatuji. Rybníky, na nichž hospodaří naše
ﬁrma, se ale z větší části
doplnily, protože se jedná
o menší plochy. Máme dva
větší rybníky, na kterých
chybí přibližně do plného

rybníky nebude nutné vypouštět jedenkrát za dva
roky – tak, jak to bývávalo
– a ne každoročně. Od letošního roku k tomuto systému již na dvou rybnících
přistupujeme.
To vám ale snižuje
zisk...
Samozřejmě, že pro
všechny hospodáře je důležitý výsledek. Navíc hor-

Rybář František Budka si vede o dodávkách úhořů podrobnou
evidenci. Letos čeká živou zásilku na sádkách v polovině června.

stavu jeden a půl metrový
sloupec vody. Největší šestihektarový rybník ještě také
není na svém normálním
stavu – chybí mu do něj asi
dvacet centimetrů, což je
stav i na dalších rybnících.
A jaký to má vliv pro
rybí osádku?
Do budoucna budeme zvažovat, zda některé

ké počasí zvyšuje provozní
náklady za nájem, krmení,
a podobně. Proto se domnívám, že by se za rybáře měl
postavit stát a podat jim pomocnou ruku.
Můžete přiblížit, v jakých částech regionu,
případně okresu, hospodaříte?
V současné době hos-

podaříme na 24 rybnících
o přibližné celkové výměře 54 hektarů. Nacházejí se
v lokalitách u Sedlčan, Prosenic, Struhařova, Benešova, Votic, Borotína, Milínska
a Chyšecka.
Co vás přivedlo k působení na tak rozsáhlém
území?
Některé rybníky jsme odkupovali, jiné máme propachtovány a další ve správě.
Můžete některé z nich
přiblížit? A jaká je vaše
největší chlouba?
Největší náš rybník je
v Políčí u Prosenické Lhoty
a myslím si, že jako chlouba
rybníků zakončuje prosenickou soustavu. Dále bych
zmínil třeba rybník Jamský,
do něhož vtéká několik rybníků ležících nad ním a vytváří vodu pro Křečovický
potok, který byl mimo jiné
v loňském roce bez vody.
Naopak například rybník
Vinduška, který se nachází za Voticemi ve směru
na Jankov, má díky svému
povodí i přes velká sucha
stále vody dostatek.
Nechystáte se založit –
za ﬁnanční podpory státu
– nějaký nový rybník?
Novou vodní plochu
za přispění dotace v plánu
nemáme. Je pravda, že stát
částečně zakládání nových
rybníků podporuje. Platí
to o těch, které slouží k záchytu vody a s nimiž není
počítáno pro hospodaření
nebo chov ryb.
Marie Břeňová

Čtenáři při vstupu do knihovny šlapají na „pedál“
SEDLČANY Čtenáři se dočka-

li od 4. května opětovného
otevření městské knihovny.
Možnosti využilo odhadem
30 až 40 procent obvyklého
počtu návštěvníků.
Několik týdnů alespoň
těm dříve narozeným nebo
nemocným přinášely knihy až před domovní dveře
knihovnice. Další možnost
četby byla prostřednictvím
e-knih. Teď mohli opět čtenáři, kterým tištěná literatura chyběla, přijít do jim
známého prostředí a nasát
vůni knih. I když v době

hygienických opatření
proti šíření koronaviru to
tak není doslova. Už při
příchodu do budovy jsou
u pultu, kde se nyní vrací
přečtené svazky, dezinfekční prostředky. Knihy
pak putují do karantény,
čtenář je vyzván, že může
jít vybírat do knihovny.
U přístupových dveří je
ale opět dezinfekce připevněná na stojanu, a tak
si tady návštěvník „šlápne
na pedál“. Plexisklo a samozřejmě i textilní roušky
chrání zaměstnankyně jak

u přebírání knih v přízemí, tak v hlavní místnosti
knihovny.
Výpůjční doba je zatím
do odvolání ve všední dny
od 9 do 16 hodin, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli má
knihovna zavřeno. Knihovnice začínají uvažovat
o tom, které akce by bylo
možné nyní zorganizovat.
Ředitelka Blanka Tauberová naznačila, že možná
brzy dá bližší informace
k takzvanému Listování,
což je představení knih scénickým způsobem.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

7

Provoz na všech třech pracovištích MŠ
Sedlčany by mohl být obnoven od 18. května
SEDLČANY Také všechna tři pracoviště
sedlčanské mateřské školy v současné
době fungují v nouzovém režimu. Nejenom
o tom, kdy by se mohla vrátit k běžné činnosti, jsme hovořili s ředitelkou MŠ Sedlčany Milenou Říčařovou.
Jak fungovaly mateřské školy v Sedlčanech od té doby, co byl v první polovině března vyhlášen nouzový stav?
Po vyhlášení nouzového stavu jsem byla,
ohledně provozu mateřských škol, neustále
ve spojení s krizovým štábem města. Řídili
jsme se především hygienickými a bezpečnostními pokyny vydanými Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a Krajské
hygienické stanice. V souvislosti s uzavřením základních škol výrazně klesla docházka dětí na všech třech pracovištích, a tak
jsme po dohodě se zřizovatelem omezili
provoz na pracoviště Mateřské školy Šafaříkova od 20. března. Zde byly z důvodu
počtu přihlášených dětí otevřeny dvě třídy.
Dle rozhodnutí hejtmanky Středočeského
kraje byla tato MŠ vybrána jako krizové
pracoviště pro celou oblast Sedlčanska.
Vzhledem k obavám z vývoje pandemie byl
stanoven krajským úřadem krizový scénář
pro případ, že budou mít všechny složky
Integrovaného záchranného systému vyhlášenou stoprocentní pohotovost. V takovém
případě by byla MŠ Šafaříkova otevřena
čtyřiadvacet hodin pro děti těchto zaměstnanců. K takovému scénáři vzhledem k příznivějšímu vývoji nákazy covid–19 nakonec
nedošlo.
Kdy se konaly zápisy a v jaké formě?
Byl o ně zájem jako v minulých letech?
Zápis do MŠ Sedlčany běží od čtvrtého

První
pokoronavirové
kino
SEDLČANY Sedlčanské kino začne opět promítat. Jako první titul Martin Severa, ředitel Kulturního domu Josefa Suka, nasadil na sobotu
16. května od 20 hodin českou komedii Špindl 2. Severa upozornil na hvězdné obsazení.
„Ve ﬁlmu hrají například Radim Fiala, Kateřina
Kaira Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Jana
Syslová, Jan Čenský, Valerie Zawadská, Jana
Synková, Roman Skamene a další známí herci. Doufejme, že brzy bude reálné pořádat více
kulturních akcí. Vláda sice povolila již i divadla
a koncerty v omezeném režimu pro maximálně sto osob, ale zatím je praktické uskutečnění
akce kvůli všem souvisejícím zákazům a požadavkům pro nás velice obtížné a ekonomicky
náročné. Proto je opravdu velmi těžké něco
plánovat,“ glosoval současnost ředitel Severa.
Marie Břeňová

do patnáctého května pouze elektronicky.
Zákonní zástupci byli seznámeni s touto
skutečností prostřednictvím webových
stránek školy a v měsíčníku Radnice. Vzhledem k tomu, že rodiče mohou přihlášky doručovat ještě do 15. května, nedokážu zatím
porovnat, jaký bude zájem o přijetí do mateřské školy oproti minulým létům.
Kdy začnou opět fungovat všechny tři
sedlčanské mateřské školy a v jakém režimu?
Po dohodě se zřizovatelem bychom

chtěli obnovit provoz na všech třech pracovištích od 18. května. Dle metodiky
MŠMT je přesně stanoveno, kterými hygienickými a bezpečnostními pravidly by
se měli jak zaměstnanci mateřské školy,
tak zákonní zástupci dětí řídit. Pro nás se
nic nemění, v tomto bezpečnostním režimu pracujeme od vyhlášení nouzového
stavu. Všechny pokyny k obnovení provozu na všech pracovištích jsou zveřejněny
na webových stránkách školy.
David Myslikovjan
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Snaha, pochopení a mnohdy sebezapření nás určitě
posunulo a obohatilo, říká Vladimíra Křenková
SEDLČANY Na základě roz-

hodnutí vlády se může
od pondělí 11. května opět
konat výuka všech oborů
základní umělecké školy
osobně. Vstup do budovy
je umožněn pouze žákům
v rouškách, nikoli doprovodu. Maximální počet žáků
v jedné učebně je patnáct.
V případě, že je při výuce
hudební nauky skupina větší než patnáct osob, je rozdělena. Žáci, kteří využívají
i nadále distanční formu, plní
touto formou i hodiny hudební nauky. „Ve třídě je nainstalovaný stojan s tabletem
a žáci z domova jsou zapojeni do výuky online,“ vysvětluje Monika Podrázká. Některé

předměty hudebního oboru
mají vlastní pravidla výuky,
která vycházejí z charakteru
předmětu s ohledem na hygienické normy.
Žáci tanečního oboru
jsou rozděleni do menších
skupin a mají upravený
rozvrh. Vedení školy doporučuje, aby chodili již ve cvičebním úboru a minimalizovali tak potkávání více osob
v prostoru šatny.
Výuka výtvarného oboru
se bude uskutečňovat podle
rozvrhu. V petrovické pobočce čeká na výtvarníky,
kteří sem přijdou poprvé
v pátek 15. května, nový ateliér. „Zhodnotíme dosavadní
práci a uklidíme nový ateliér.

Odešla osobnost
českého mlékárenství
SEDLČANY V pátek 8. května

se již doopravdy uzavřela
historie sedlčanské mlékárny. Ve věku nedožitých 89 let
zemřel Jaroslav Štemberk,
který byl neodmyslitelně
spojen s mlékárnou, jež byla
i v zahraničí považována
za úspěch českého sýrařství.
Zásadní podíl na tom měl
právě on.
Narodil se v roce 1931
v Týnčanech a po ukončení obecné školy se vyučil
obchodním příručím v obchodě s potravinami. Na obchodní akademii se v roce
1949 vzhledem ke svému
původu nedostal, a tak
na doporučení pracovního
úřadu v listopadu téhož roku
nastoupil do nově budované
mlékárny. Bylo to vlastně ještě dříve, než zahájila mlékárna 1. ledna 1950 svůj provoz.
Nejprve pracoval jako organizační pracovník a účetní
nákupu mléka, posléze jako
plánovač a vedoucí nákupu
mléka. V roce 1968 dokonce
dostal příležitost stát se ředitelem mlékárny. Coby nestraník tuto funkci odmítl a navrhl na ni tehdejšího ekonoma
závodu Václava Hrbka. Ten
to vzal pod podmínkou, že
se role ekonoma závodu
ujme Jaroslav Štemberk, který tuto funkci přijal. Spolu
stáli u zrodu přebudování
závodu na moderní sýrárnu,

vyrábějící vynikající značky
Hermelín a Lučina.
Po sametové revoluci se
státní podnik Laktos Praha rozpadl a v Sedlčanech
vznikly Povltavské mlékárny
a.s. Ředitelé se měnili, ale
Jaroslav Štemberk byl stále
nejen aktivním ekonomem,
náměstkem generálního
ředitele a místopředsedou
představenstva akciové společnosti, ale zejména tvůrčí
a hybnou silou podniku.
Byl to především on, kdo
stál za prosperitou mlékárny
a tím i zemědělství v kraji.
Byl také u toho, když majoritní podíl ve ﬁrmě v roce
1996 získala francouzská ﬁrma Bongrain. I po svém odchodu do penze v roce 2011
se stále těšil velkému odbornému respektu a úctě svých
někdejších spolupracovníků
i celé mlékařské veřejnosti.
Nadále projevoval zájem
o dění v podniku.
V osobě Jaroslava Štemberka ztrácí region nejen
vynikajícího odborníka s neuvěřitelným přehledem a pamětí, ale především člověka,
který byl vrozeným diplomatem, patriotem a zejména
skromným a laskavým člověkem. Člověkem dávajícím
nejvyšší hodnoty a přednost
věcem, které přispívají pro
dobro ostatních.
Josef Soukup

Až začne být hezky, půjdeme
ven. Děti, které dál budou
pracovat distančně, dostanou
zadaný úkol na email,“ popisuje ředitelka školy Vladimíra Křenková.
„Jsme rádi, že alespoň
za omezených podmínek
můžeme rozjet vzdělávání,
a tak napomoci k pozitivnějšímu běhu doby epidemie.
Tato doba nám přinesla nejenom obavy a omezení,
ale prohloubila vztahy školy
a rodiny. Mnoho žáků pracovalo s plným nasazením
za obrovské podpory rodičů
v učení se na dálku. Učitelé
se naučili spoustu nových
technických možností výuky na dálku,“ pochvaluje

si Křenková. Jak se žákům práce dařily, se mohou i naši čtenáři podívat
na webových stránkách školy, kde přibyla nová záložka
Výuka v karanténě. „Získali
jsme nové výukové materiály, vymysleli nové projekty
a získali novou techniku
za podpory MAP z dotací
pro vzdělávání. Dokonce se
konalo na dálku i vzdělávání v rámci Šablon II. Učitelé,
kteří nejsou rizikově ohrožení, se do školy na své žáky
moc těší a zodpovědně připravují,“ sdělila ředitelka redakci o víkendu před znovuzahájením prezenční výuky.
Na červen se v Městské
knihovně Sedlčany připra-

vuje výstava absolventů výtvarného oboru. „Děkujeme
knihovně, že nám vyšla vstříc
s posunutím termínu. Práce
vzniklé v domácím prostředí
budou jakousi rekapitulací
uzavřené doby. Stejně tak
v omezeném počtu návštěvníků plánujeme absolventské
koncerty, postupové zkoušky
a zápis nových žáků do ZUŠ
od 8. do 12. června,“ vysvětluje Křenková. A čeho si
na uplynulé době cení? „Nikdo by nevyměnil učení přes
obrazovku za učení tváří
v tvář, ale snaha, pochopení
a mnohdy sebezapření nás
určitě posunulo a obohatilo.“
Olga Trachtová
Hadáčková

Dvě stovky roušek s veselými motivy jsou
dárkem pro obě sedlčanské základní školy
LIBÍŇ Iva Nikitinská z Libíně,

zakladatelka spolku Avalone, který se zabývá prevencí popáleninových úrazů
a pomocí dětem po těžkém
úrazu popálením a jejich rodinám, redakci informovala
o novinkách, které organizace připravila na tyto dny.
„Nyní jsme připravili dárek pro sedlčanskou 1. základní školu a 2. ZŠ Propojení,“ uvedla Iva Nikitinská.
„Jedná se o dvě stě krásných
roušek s veselými motivy
a zvířaty. To proto, abychom
nošení roušek ve školách
alespoň trochu zpříjemnili
všem sedlčanským prvňákům a druhákům, až se
vrátí do lavic. Pro učitele

jsme připravili šedesát 3D
ochranných štítů.“ První
předání pro 1. ZŠ se konalo v pondělí 11. května
v ředitelně. Kromě ředitele
Libora Novotného se tohoto setkání zúčastnili Iva Nikitinská a Jiří Barták, jenž
Avalone pomohl s ﬁnancemi na materiál. Jeho ﬁrma
S-B byla jediná ze Sedlčan,
která na prosbu spolku odpověděla. Tohoto vstřícného kroku si jeho členové
velice váží. Stejné setkání
s vedením školy a předání roušek se bude konat
i ve středu 13. května v 2.
ZŠ Propojení. „3D ochranné
štíty v počtu šedesáti kusů
vyrobil a daroval devatenác-

tiletý student příbramského
gymnázia Josef Matějka,
který již předtím věnoval
a osobně dovezl dvacet štítů
sedlčanské nemocnici, ačkoliv bydlí až v Rožmitále pod
Třemšínem,“ podotkla Iva
Nikitinská. „Josef Matějka,
jehož za několik dní čeká
maturita, od začátku karantény vytiskl a rozvezl přes
šest set ochranných 3D štítů. Spolupracuje s Avalone
a je to on, jehož štíty budou
ochraňovat sedlčanské učitele. Josef se zúčastní jejich
předávání ve středu v 2. ZŠ
Propojení. Je to velice pracovitý a přitom skromný kluk
s velkým srdcem.“
David Myslikovjan

Roušky s veselými motivy předala v pondělí Iva Nikitinská řediteli 1. ZŠ Sedlčany Liboru Novotnému
(uprostřed) společně s Jiřím Bartákem v budově školy.
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Provozovatelé
The Beautifuls vydala novou
restaurace Colorado gramofonovou desku
Sedlčanská roc- tence mistra zvuku Micha- pojích SP u Nýdrů a v naší
v Nádražní ulici končí, kabilly kapela
The Beauti- la Barhoně. Postprodukci milované Kávě svět.
Co kapelu v letošním
fuls vydala v půlce března a mastering má na svědostěhují se jinam
své druhé studiové EP al- mí Pavel Brom z klatovské- roce čeká? Jaké máte
SEDLČANY

Dokončení ze strany 1

rodinných oslav, setkávání spolužáků po letech
nebo i někdejších pověst-

v nájmu zaplatil více než
dva miliony korun a nikdy
se ve splatnosti nezpozdil. „Když jsme v této slo-

Na konci června skončí v Coloradu současná parta provozovatelů.

ných country večerů, by
byl ve zdejší starobylé
budově minimálně na určitou dobu konec.
„Ano, skutečně v Nádražní ulici končíme, a to
ke 30. červnu,“ uvedl spoluprovozovatel restaurace Milan Sirotek. „Stěhujeme se, dalo by se říci,
o dům dál, na tenisové
kurty. Tam hodláme fungovat stejně jako dosud,
takže pokud s námi někdo
byl spokojený tady, může
nás navštěvovat i v našem novém působišti. Pro
rozvozy se nemění vůbec
nic.“ Do restaurace u tenisových kurtů se dokonce z Colorada přestěhuje
i obří, více než pětihektolitrové akvárium, v němž
žije maskot pracovního
týmu, zhruba čtvrtmetrový sumeček Pepa.
Zeptali jsme se také,
proč Colorado v Nádražní ulici končí a dozvěděli
se, že je to z finančních
důvodů. Za sedm let tým
provozovatelů restaurace

žité době požádali o třicet
procent slevy po dobu uzavření restaurace, dozvěděli jsme se, že to nejde a že
si sami můžeme za to, že
vaříme stěží menší polovinu obědů co jindy. Měli
jsme si prý zajistit více
rozvozů, když jsme věděli, že se budou restaurace
zavírat. Takže se ani nikdo nemůže divit, že jsme
dali výpověď a po ukončení výpovědní lhůty jdeme
jinam. Nepřipadalo nám
to prostě od pronajímatelů jako solidní jednání
a finančně to nelze zvládnout. Zvlášť, když nikdo
neví, kdy se všechno vrátí
do normálu,“ připomněl
Milan Sirotek, který se
může se strávníky v současné době potkávat sice
jenom mezi dveřmi, ale
on i tým jeho kolegů věří,
že stihnou ještě otevřít
Colorado v Nádražní ulici
naplno, aby se mohli se
zdejší restaurací důstojně
rozloučit.
David Myslikovjan

Dne 17. května to bude smutných
20 let, co nás navždy opustil pan

Janz Jesenice.
Hrubý
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, příbuzní a přátelé.

bum s názvem Golden Cut.
Kontrabasista David Bareš
nám pověděl více.
Osvěžme si, co je rockabilly za hudební styl?
Pod tímto názvem se
skrývá jedna ze starších
odnoží rokenrolové hudby,
která má svůj počátek v padesátých letech 20. století.
Styl notně čerpá z blues,
swingu a boogie woogie.
Jeho známými představiteli jsou například Bill Haley,
Johnny Burnette, Jerry Lee
Lewis, Buddy Holly, Brian
Setzer, Ricky Nelson nebo
Elvis Presley. A samozřejmě i my, The Beautifuls,
jako rockabilly 21. století...
Co nabízí vaše nová
deska Golden Cut (Zlatý
řez)?
Na albu jsou čtyři písničky, každá je trochu jiná
a dohromady tvoří naši

ho studia ExAvik. Graﬁcké
zpracování samotných nosičů pak vychází z návrhu
Vojtěcha Woodyho Trojáka. O výrobu se postarali,
jako už dnes skoro u každé
gramofonové desky na světě, v Loděnici u Berouna.
Opět vinyl – gramofonová deska. Stále vás toto
tradiční médium láká?
Bez vinylu by to nešlo…
CD je nejdostupnější, nejvíce
žádané a vlastně je to často
i taková vizitka, kterou předáte místo klasické navštívenky. Ale skutečná krása
a potěcha fanouška přichází
v podobě gramofonové desky – je to sběratelský kousek,
dílo, které vás prezentuje.
Ani v éře digitální hudby neztratila své kouzlo a minimálně pro nás teprve s gramofonovou deskou přichází pocit,
že máme nahrávku.

plány?
Letošní sezóna bude asi
velmi speciﬁcká. V březnu jsme měli malé štěstí
v neštěstí, když jsme stihli
poslední možný víkend
v Sedlčanech pokřtít novou
desku. Pár dnů na to se zastavil, nejen hudební, svět.
Pro nás to je obzvlášť hořké, neboť jsme letos dostali
pozvánku na Colours of Ostrava a celkově nás mělo čekat nabité jaro a léto. Uvidíme... Stejně jako všichni se
s tím musíme nějak poprat.
Tvoříme nové věci, vyzkoušeli jsme si populární stream (živý přenos) koncertu
bez diváků a využíváme
nastalé bezčasí k důkladné
inventuře, abychom se vrátili v ještě lepší formě. Show
must go on…
Chtěl bys našim čtenářům něco vzkázat?

představu o skutečném
zlatém řezu žánrem, který
hrajeme. Deska je druhou
v pořadí z chystané trilogie
krátkých desek. První The
Best…so far! byla stříbrná
a po ní následuje deska zlatá – Golden Cut. Nahrávky
vznikly v nově otevřeném
nahrávacím studiu Sound
Bar 22 v Třebnicích za asis-

Kde si mohou čtenáři
novinku poslechnout?
Nové album je k dispozici online na populárních
platformách typu Spotify
či Deezeer nebo ke koupi
v online obchodu s hudbou. Ve fyzické podobě
na CD a 7“ vinylu je deska
k mání na koncertech kapely a v Sedlčanech v Ná-

Asi především popřát
hodně zdraví a pevné nervy… A až se budou vracet
do normálního života, ať si
vzpomenou a podpoří vedle své oblíbené hospody či
obchodu i lokální kluby, divadla, své muzikanty a jiné
své umělce. Třeba tím, že
si koupí desku.
David Štverák
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Strážníci poučili mladíky, že společné kouření vodní dýmky
není tou nejlepší zábavou
SEDLČANY „V oblasti prevence jsme

učinili vloni a zejména v posledních
šesti měsících víc než v předchozích
třiceti letech existence městské policie,“
tvrdí Petr Krch, velitel sedlčanské
městské policie. „Jen besed ve školách
a učilištích jsme za půl roku absolvovali desítku,“ podotýká s tím, že aby byly
tyto akce smysluplné, vycházeli při
přípravě besed z vlastní praxe a čerpali podklady u ředitelů škol, kolegů
z Policie ČR a také od pracovnic sociálního odboru městského úřadu.
Je přesvědčen, že kvůli existenci
různých „partiček“ ve městě bylo
nutné přijmout nová opatření. Tím
prý nemá na mysli jen případ šikany
Na Potůčku, který zamával veřejným
míněním a uspíšil některé kroky.
Vedení radnice v souvislosti s touto
kauzou rozhodlo o zřízení pozice manažerky prevence kriminality, kterou
na částečný úvazek od března zastává
Ludmila Farová. Strážníci jsou však
vedle kolegů z Policie ČR nadále hlavními autoritami s dobrou znalostí speciﬁk sedmitisícového města pro práci
v terénu. Především na nich záleží, jak
se obyvatelé Sedlčan cítí bezpečně
a spokojeně...

Prevence – prázdné
slovo?
Trnitou, ale účinnou cestou k tomu,
aby prevence nebyla jen prázdným
slovem, je podle Krcha důsledné vysvětlování dětem a mladistvým, že
nemají porušovat zákon. „Pokud ale
nedbají našich upozornění, jsem toho
názoru, že musí na neúspěšnou domluvu navazovat sankce,“ myslí si. O represi hovoří souvislosti s kouřením
nebo požíváním alkoholických nápojů – jak v případech nízkého věku uživatelů, tak při popíjení na konkrétních
místech, kde je to městskou vyhláškou zakázáno. Připomíná, jak se může
dostat mládež i dospělí také s policií
do konﬂiktu: „Setkáváme se například
s tím, že někdo z party má psa, který
není označen známkou a víme, že
majitel nemá ani zájem zvíře přihlásil
a platit za něj poplatky. Porušení zákona posuzujeme komplexně.“
Doplňuje, že u dětí školou povinných se zaměřují strážníci nejen na to,
aby nekouřily, ale zároveň působí
preventivně na prodejce. „V některých
prodejnách byly dětem cigarety bez
okolků prodávány. Když se to stalo
opakovaně, předali jsme podnět na řešení konkrétních živnostníků přestupkové komisi,“ říká. Nemyslí si však, že
potrestáním prodejců se nešvar vyřeší. „Cigarety si nezletilí nechávají koupit
kamarády, kterým je víc než osmnáct

let. Proto musíme mít nad dětmi trvalý
dohled. Pomáhá nám v tom i kamerový systém,“ zdůrazňuje.

Co oči nevidí, kamery
zachytí
Kamerový systém je v Sedlčanech
průběžně doplňován o nová stanoviště a také modernizován. Petr Krch to
nepokládá za zbytečné vyhazování
peněz z městské kasy. Připomíná, že
v řadě případů se kamery osvědčily
jako účinní pomocníci policistů. „Uvedu příklad z minulého týdne, kdy parta
mladých lidí kouřila na výstupní stanici
autobusového terminálu – pod přístřeškem, kde je to zakázáno,“ sděluje.
Podotýká, že ve městě jsou skupinky
uživatelů drog, kteří se domnívají, že
zejména kouření marihuany je legální
a státem tolerovanou záležitostí.
„Ono to tak není. Provozování
činnosti pod vlivem jakýchkoliv návykových látek je zákonem zakázáno.
Zákon kromě toho myslí na pěstování
i distribuci drog. Děti jako možní uživatelé jsou věkovou kategorií, na níž
se zaměřujeme – do patnácti až osmnácti let věku patří mezi nejohroženější skupinu. Máme k dispozici tester
na zjištění drog, kdy po setření slin se
nám následně ukáže, které skupiny
návykových látek kontrolovaná osoba v těle má,“ objasňuje. Na rozdíl
od minulých let se uživatelé za to, že
„jedou v drogách“ prý nestydí a jdou
hned takzvaně s pravdou ven. „Stává
se nám to především u pachatelů drobných krádeží, u lidí bez práce, ale není
to výsadou jen těchto osob,“ dodává.

Vodní dýmka úprk
nepřežila
Kamery upozornily také strážníky
před několika dny na mladíky, kteří
si na Rákosníčkově hřišti v nočních
hodinách „bafali“ z vodní dýmky. „Je
zvláštní, že si vůbec neuvědomují, že
na sebe mohou v současné době přenést koronavir. Zábava je pro ně důležitější než zdraví. Myslí si, že jich se tato
nemoc netýká. Když se před námi dali
na úprk, rozbili si přitom vodní dýmku,“ rozděluje se o další příklad starý
několik dnů.

Mrskošovnu si partičky
oblíbily
„Velmi se nám osvědčily časté kontroly přímo v terénu. Udělali jsme jich
za půl roku 150. Víme, že si partičky
oblíbily lokalitu na Mrskošovně, kde
máme na rozdíl od nich zájem, aby
byl areál čistý a udržovaný. Vítáme, že
tam přibyl další kamerový bod. Mládež
se scházela především pod mostem

u Mastníku nebo u rampy obchodního
domu Rozvoj a v dalších lokalitách,
které nechci uvádět,“ podotýká věcně Krch. „Pro nás je důležité, aby prevence dopadala na konkrétní osoby,
u nichž cítíme, že mají tendenci porušovat zákon,“ pokračuje.
Jistě nejen strážníkům vadí, že
v městských lokalitách dochází k odhazování odpadků, popíjení alkoholu,
k hlasitému poslechu hudby z mobilu
a dalším projevům. Taková bezohlednost se pochopitelně obyvatelům
okolních domů nelíbí. Krch ale zároveň nepopírá, že v případě některých

Velitel městské policie Petr Krch se zastavil
na chvíli s dlouholetým bývalým velitelem
Obvodního oddělení Policie ČR v Sedlčanech Jaroslavem Rebcem. Oba dobře
problematiku kriminality ve městě znají
a mají si rozhodně vždy o čem povídat.

problémových mladých lidí se osvědčila spolupráce s jejich rodiči a jejich
chování se zlepšilo. Jedním dechem
připouští, že kvůli většímu dohledu
strážníků se někteří z narušitelů přemisťují za zábavou „podle svého gusta“ ze Sedlčan do okolních obcí.

Čištění komunikací byl
problém
Jarní měsíce jsou každoročně
obdobím, kdy po zimě, byť bez sněhu, dochází v Sedlčanech k čištění
komunikací podle harmonogramu,
který bývá oznámen se značným
předstihem. „Mylně jsme se domnívali, že v době vyhlášení nouzového stavu si řidiči dají větší pozor a nebudou
parkovat v místech, kde jsou více než
týden značkami na čištění upozorňováni. Opak byl pravdou. Letos to bylo
pětatřicet řidičů, kteří úklid ignorovali.
To samozřejmě působilo problémy
zaměstnancům Sedlčanských technických služeb, ale také ﬁrmám, které
po úklidu na silnicích obnovují značení
přechodů, vyznačení míst na zaparkování a nemohou ‚zebry‘a další vodorovné značení dokreslit. Několik hodin
trvalo než jsme dohledali konkrétního
majitele auta, i když jsme vlastníka
vozu s konkrétní ‚espézetkou‘ znali,“
říká velitel Krch.

Noci jsou až na výjimky
tiché

Petr Krch potvrzuje, že opatření proti koronaviru zastavila noční
život. Uzavření hospod a nočních
podniků jsou příjemnou stránkou
pro obyvatele města, kteří se chtějí
v klidu vyspat. „O to víc očekáváme, že až se opět restaurace otevřou,
bude v ulicích rušno. I když musím
říci, že většina lidí v Sedlčanech je
slušná. Problémy způsobují jedinci
a kvůli těm jsme tu my. Některá místa
ve městě byla nově osazena kamerovými body a ty budou události zaznamenávat,“ upozorňuje. Přidává
také historku o skupině řidičů, která
jezdila v nočních hodinách v koloně
po Sedlčanech a nedodržovala dopravní značení. „Většinou šlo o lidi
ve věku kolem 22 let. Přestupek jsme
s nimi řešili na místě.“
A jaké má zkušenosti s nošením
roušek na veřejnosti? „Nerespektování tohoto nařízení jsme zjistili jen
u jedinců. Myslí si, že je to kdovíjaká
revolta, když si roušku nenasadí. Neuvědomují si, že frajeřinou vystavují
nebezpečí sebe i okolí.“ Podle Krchových poznatků ale nesměřují kritická
slova jen do řad mladých, ale nezodpovědně jednají i lidé, u nichž by
to vzhledem k jejich věku, vzdělání
a profesi nepředpokládal.

Až skončí nouzový stav...
Po ukončení nouzového stavu se
opět budou věnovat strážníci bezpečnému přecházení silnic v blízkosti škol, ale i na jiných frekventovaných místech, která mohou být
nebezpečná pro seniory. Musí být
také uvedeny do provozu různá zařízení ve městě, která před opatřením
proti covidu–19 bezproblémově fungovala. „Na parkovištích budou moci
opět starší občané platit mincemi. Pro
mladší a střední generaci se zase rozjede systém placení ‚SMS‘ zprávou, které považují za pohodlnější. Na to navazuje informační parkovací systém
městské policie, který je v nouzovém
stavu vypnut. Těšíme se, až se znovu
obnoví městské trhy. Jakmile dostaneme signál, že mohou být každou třetí
středu v měsíci opět organizovány, tak
veřejnosti informace poskytneme,“ vypočítává některé z úkolů při návratu
k běžnému životu.
Připomíná také, že autobusový
terminál je od 11. května znovu otevřený, ale ve zkrácené době od 6
do 18 hodin. „Na starosti máme jeho
ochranu, kamerový systém v této lokalitě je připojen na naší služebnu.
Máme zájem na tom, aby život lidí
mohl zase normálně fungovat,“ dodává závěrem.
Marie Břeňová
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S MICHALEM V SEDLE

Všem v JAR přijde Michalova cesta neuvěřitelná. Nechápu
to. Mně to tak neuvěřitelné nepřijde, reaguje Michal
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

V minulém dílu jsme s Michalem Vaňkem projeli Svazijsko. Michal zde navštívil
hudební festival a strážní
věž, odkud jel již k hranicím s JAR. Za hranicemi si
nemůže vynachválit přírodu, hory i silnice.

Pobyt v Pretorii
Směrem k Pretorii se
ale krajina proměňuje.
Nejprve zvlněná krajina
s lesy a poli. A pak mnohem hůře. „Pěkná příroda
se vytrácí a jedu kolem velkého množství uhelných
elektráren. Tomu odpovídá
i mnoho kamionů, které
do elektrárny naváží uhlí.
Také jedu kolem spousty
dolů a myslím si, že nejenom na uhlí, ale i na minerály vysoké hodnoty. Celkově byla krajina do Pretorie
hodně rozkopaná. Posledních 130 kilometrů jedu
po dálnici a k mému překvapení se tu neplatí známka, ale vybírá se mýtné,
jako třeba v Itálii.“
Po příjezdu do Pretorie
se Michal ubytuje u Rudyho. „Rudy mi vypráví o tom,
jak to tu chodí. Že už ho
dvakrát vykradli se zbraněma v ruce a také že mu třeba ukradli auto. Vzpomíná
na dětství, kdy tu nebyl vůbec žádný problém a on si
běžně s přáteli hrál na ulici
nebo se po západu slunce
normálně procházeli po obchodech či restauracích.
Dnešní situace je hrozivá.“
Další den se přesune
do kempu. „Není to totiž
běžný kemp, je to kemp
v zahradě rodinného domu.
Zahrada je pěkná. A co víc,
má sem dojet ještě další
motorkář ze Švýcarska, tak
uvidíme. Pokoje mají taky,
ale cena už pro mě je příliš
vysoká. Stavím stan hned
u domu, kde je kuchyň, lednice a vše ostatní pro ubytované hosty.“
Mat, švýcarský motorkář, dorazil následující
den. Seznámí se spolu,
chodí na pivo, vaří společně večeři. Jednou se, ještě

s dalšími známými Neilem
a Mariem, vydají na výlet. „Jedeme na společnou
snídani k nějakému jezeru. Cesta tam není špatná,
ale všude je vcelku hustý
provoz, takže si to tak neužijete. Přejíždíme po hrázi přehrady a to je pro mě
nejhezčí hráz, kterou jsem
kdy viděl. Není zdaleka největší, ale je nejhezčí. Voda
z přehrady za přepady teče
po skále a tak vytváří krásné kaskády.“ Po několika kilometrech dojedou do cíle.
U vstupu do areálu je čeká
důkladná kontrola. „Fotí si
SPZ, Neilovu občanku a ještě nějaký kód z motorky.
Jak kdybychom jeli do FBI
sídla. Parkujem pěkně

tak s Neilem povídáme o životě. Povídá mi, jak na tom
teď je, že pomohl tolika
lidem a ti se na něho pak
vykašlali, že nyní žije pouze z důchodu. I jeho vlastní
dcera mu dluží přes milion
a půl v našich.“
Cestou od Neila se Michal staví pro pivo a jede
do kempu za Matem. „Bylo
to fajn, ale večer na mě
padl jakýsi chmur z toho,
že přede mnou v Africe už
není moc kilometrů, a tím
že se za mnou uzavře
jedna etapa, ale s Matem
vymyslíme ještě jeden super plán, že bych se mohl
po východním pobřeží přes
Egypt vrátit.“
Než opustí Pretorii, jede

do řady a už usedáme na terase a objednáváme kafe.
Holčina to nějak pomotala
a donesla všem kapučíno. Je mi to v celku jedno,
ale Neil si opravdu nechá
kapučíno vyměnit za čaj,
jelikož kafe pít nemůže.“
Povídají si o všem, hlavně
o cestování. Michal navede
řeč na MotoGP a rozjela se
půlhodinová debata. „Ale
měla dobrý konec. Vznesl
jsem prosbu dnes vidět závody a Neil řekl, že odtud
pojedem k němu, kde můžu
závody sledovat. Tak to už
se těším.“
Cesta zpět se podle Michalových slov proměnila
v regulérní závod. „Tempo
je moc vysoké na mé kilowatty, ale přežil jsem a už
jsem u Neilovy televize
na probíhající závody v italském Mugellu. Do hlavního
závodu GP je nějaký čas,

ještě Michal k Neilovi na setkání s jeho přáteli. „Parta
starých chlapů, kteří jsou
staří možná zevnějškem.
Ptají se mě na kde co ohledně cesty a pěkně se zakecáme. Závěrem jeden z nich
pronese modlitbu, ve které
mi přejou štěstí a zdraví
v další cestě. Byl to moc pěkný okamžik.“

Milé překvapení –
průjezd rezervací
Neil pak Michala doprovodí autem kousek za město na silnici, po které se
vyhne kolonám a pohodlně
z města odjede. „Tak jedu
hodně dlouho, až mi dojde
benzín deset kilometrů před
čerpačkou. Vůbec netuším,
zda v nějaké nádrži něco
mám. Naštěstí jsem měl asi
necelé dva litry, které mi
pomohly dojet na čerpačku,
kde bylo i jídlo. Dávám si

tedy burger s dvojitou porcí
hovězího a byl moc dobrej.
Do toho u stejného stolu se
se mnou do řeči dali další
dva chlapíci. Je zvláštní, že
všem v JAR připadá ta cesta
neuvěřitelná. Nechápu to.
Mně to tak výjimečné a neuvěřitelné nepřijde.“
Michal se pokusí o průjezd rezervací, kterou mu
doporučil Mat. „U brány
vyplňuju registrační kartu,
ale neplatím. Tak si říkám,
že budu asi platit na druhé straně. Ani se neptám,
kolik to bude, jelikož jsem
rád, že mohu projet toto
území a třeba se mi poštěstí a uvidím nějaké kočky či
jiné šelmy, které jsem ještě
nezahlédl.“ Jako první vidí
pakoně, dále antilopy, žirafy, zebry, paviány a slony. „Bylo to moc pěkné
a pokaždé jsem zvířatům
poděkoval za to, že jsem
je mohl vidět. Jedu krokem
do padesáti a rozhlížím se
po okolí, jelikož Matovi ze
Švýcarska se tu povedlo
vidět gepardy, jak lenoší
u cesty ve stínu pod stromy.
Bohužel oni se mi neukázali, ale i tak to bylo milé
překvapení. V JAR už jsem
nepočítal, že uvidím zvěř
jak třeba v Tanzanii.“
Navečer se ubytuje u Seana, známého ze Svazijska.
Večer si spolu dají pivo.
„Do toho Sean balí takového lehoučkého jointa, tak si
s ním také dávám. Jsem ale
velmi opatrný. Jak cítím, že
se mi zrychluje srdeční tep,
další kolo odmítám. Tento
večer jsem šel dolu z dílny
do lednice pro pivo asi dvakrát. Po třetí šel Sean a zavřel skleněné dveře, s kterými jsem nepočítal. Mám
štěstí, že se sklo nevysypalo.
Byla to pořádná šupa. Ještě
teď mě bolí nos a čelo, když
si na to vzpomenu. Usoudil
jsem tímto, že je na čase jít
si lehnout. Dopíjíme sklenku
piva a jdem do hajan.“
Ráno jedou nakupovat
vše, co potřebuje Michal
na servis motorky. „Nejprve jedem do Hondy a ta
mi nabízí pouze originální

gufera předních tlumičů
za cenu, kterou si nemohu
dovolit. Proto jedeme dál
a v obchodě suzuki kupuju
druhovýrobu a k tomu olej
do tlumičů, olej do motoru
a hiﬂo ﬁltr oleje. Také jsem
zahlédl olej na řetěz, tak
ho také beru, jelikož nyní
používám obyčejný olej
a ten stojí za starou belu.“
Na zadní destičky Michalovi nezbyly peníze. „Snad
už to do Kapského města
dokloužou. Jedem nazpět
a já preparuju přední tlumiče ven z motorky. Jde to
velmi rychle. Beru tlumiče
nahoru do patra a začínám
rozdělávat první kus. Když
ho zkompletuju a provedu výměnu všeho, co jsem
na tlumiči vyměnit chtěl, je
jedna hodina. To Sean říká,
že musíme jet na pivo. Jo,
říkám v pohodě, tlumič udělám, až se vrátíme. Motorka
musí být ráno pojízdná
na vyjížďku s jeho přáteli.
To jsem ale nevěděl, že se
Sean chce z hospody vrátit
až pozdě v noci kolem jedenácté.“
Byla z toho exkurze jednotlivých hospod. „Bylo mi
opravdu zle. Je pravda, že
mezi jednotlivými hospodami mě vždy Sean někam
vzal. Třeba na hráz zálivu,
kam vplouvají velké lodě.
Na násypu je spousta rybářů a pak také na západ
slunce sedáme o kousek dál
a k tomu jíme velkou porci
domácích hranolek. Pak se
vracíme do stejné hospody,
kde jsme začali a tam se
situace zvrtla a já s klukama začal pít jägermeistera.
Při cestě domů po několika
hodinách jsem pak plynule
za jízdy zvracel z okýnka
Seanova Peugeota Partnera. Než jsme doma zastavili, bylo mi o něco lépe, ale
i tak jsem šel přes koupelnu rovnou do postele. Vím,
že ráno musím vstát brzy,
abych dodělal druhý tlumič na motorku a celou ji
poskládal. Máme odjíždět
v půl osmé.“
O tom, zda vyjedou, někdy příště. Jana Novotná
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Smrt a reklama si nevybírá

Horší, než velmi špatné – neférové

Občas se přihodí opravdu zajímavé náhody. Například v minulém
čísle Sedlčanského kraje jsem objevila reklamní leták kamenictví.
Pochopitelně plný nabídek pro
pozůstalé. V tomto období, kdy
se slova smrt a smrtnost skloňují
v každých zprávách a nelze se jim
vyhnout, mi to připadá až sarkastické. V našem regionu, na který
zjevně reklama cílí, naštěstí žádnou oběť covidu–19 nemáme.
A už na škole nás učili, že i špatná reklama je reklamou. Hlavní je
zaujmout a dostat se potenciálnímu zákazníkovi do povědomí. Co
na tom, zda v nás reklama sama
o sobě vzbudila pozitivní nebo negativní emoce...
Vzpomínám si na svého času
velmi populární reklamu. Věty
„Příště to musí být zelená“ a „Až
to budu natírat příště, maminko, vy
už tady nebudete,“ znají asi všichni
starší tak třiceti let. Produkt už si
nepamatuji, ale od té doby vím, že
existují barvy, které zatočí i s rezavým kovem.
V hitparádě dnešních reklam
by asi podobné místo mohl zaujmout třeba Alzák. Ačkoliv jsem

naprostý televizní nedivák, jemu
jsem ani já nemohla utéct. Jeho
hlas je mi asi stejně (ne)příjemný, jako zvuk skřípajících zubů.
A po poslední zkušenosti s výdejem zboží u mě stojí na prvním
místě antižebříčku. Podle ohlasů
na sociální síti by mu ale mohl
směle konkurovat Jarda Jágr
na elektrickém kole. Reakce typu
„Jestli se Jarda ještě jednou zeptá,
kdo mu to elektrokolo dosud zatajoval, tak poletí televize z okna,“
mi vůbec nepřipadá přemrštěná. Navíc běžela reklama v době
absolutního zákazu vycházení
z domu s výjimkou cesty do práce a na nejnutnější nákup.
V porovnání s tím je kamenictví vlastně ještě úplně v pohodě.
Vždyť máme v současné době ekonomické krize (a prý bude mnohem hůř) všichni peněz nazbyt
a tak můžeme směle investovat
do nového zakrytí hrobů našich
předků. I když – i kameníci musí
z něčeho žít a tak je reklama vlastně i u nich naprosto logickým krokem. Jen teď vzbuzuje rozporuplné reakce.
Olga Trachtová Hadáčková

VZPOMÍNKA

Byli jsme kamarádi celý život
Před týdnem zemřel můj spolužák
Bohumil Ježdík, kamarád od první třídy. Tehdy jsme se uprostřed
silnice v dolním rohu sedlčanského náměstí poprali. Můj otec nás
zamkl do kamrlíku za prodejnou
se slovy: „Tady si vše povězte“.
Mnoho času jsme v dětství spolu
trávili při sportech. Od vojny žil
Bohumil na Moravě, kde si našel
ženu, ale do Sedlčan jezdil za rodiči a sestrami. A tak jsme se setkávali.
Všestranný vztah ke sportu jej
vedl po maturitě ke studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Ke zkouškám se připravoval
houževnatě, ale při tréninku
si nešťastně zlomil nohu a měl
po zkouškách. Nastoupil do zaměstnání a pak na vojnu. Na Moravě pak dělal cokoliv například
závozníka, aby mohl při zaměstnání studovat. Na pedagogické fakultě vystudoval obor český jazyk

– tělesná výchova a až do důchodu pracoval na střední odborné
škole v Bystřici pod Hostýnem.
Při našich setkáních měl vždy
co vyprávět, zejména o úspěších
svých svěřenců na různých závodech. Ale sám soutěživost občas
také projevil. Například si umanul, že pojede Jizerskou padesátku. Ušetřil na luxusní běžky, měl
natrénováno. Přijel do Bedřichova, opřel lyže, odskočil si a běžky zmizely. Neuměl si představit,
že mezi sportovci jsou zloději.
Idealista. Bývala to epidemie, že
kdo nekradl, okrádá svou rodinu.
Vždyť někteří jsme byli okradeni
o všechno přímo podle zákona.
Po válce ve skautingu jsme
měli zásadu, že si můžeme navzájem říci nejen chválu, ale také
upřímnou kritiku. A že ji přijmeme rádi. Bohumil Ježdík byl takový dobrý kamarád.
Vladimír Roškot

Docent Bohuslav Svoboda je kvaliﬁkovaný hygienik, gynekolog
a porodník. Když začal řádit nový
virus v Číně, hned navrhl ve sněmovně provést revizi potřebných
zásob, až začne epidemie a nebude léku. Ale je členem ODS, proto vládní koalice návrh zamítla.
Za čtrnáct dní se vláda divila, že
už nic nelze rozumně koupit. Však
tento lapsus v souvislosti se Svobodou občas někdo vládě omlátil
o hlavu. Říkal jsem si: „Co je to
za lidi? Oni neřeknou, promiňte,
pane docente, že jsme vás zesměšňovali. Měl jste pravdu, jste odborník kvaliﬁkovaný i na hygienu, budeme se s vámi radit.“
Prostě Svoboda byl nepřítelem,
jak to bývá, když je mezi břídili
někdo „moc chytrej“. Předvídal
jsem, že budou proti němu něco
hledat. Měl jsem za to, že najdou
aféru související s jeho funkcí primátora, kdy policie začala stíhání

v kauze Opencard. Spletl jsem se,
to se nestalo.
Dočkal jsem se až minulý týden
ve čtvrtek, kdy v MF DNES vyšel
článek o využívání poslaneckých
náhrad. Jednou z několika složek
je náhrada na pořízení poslanecké kanceláře, její provoz, vybavení, mzdu pro tajemníka a mnoho
dalšího. V článku je jmenováno
několik poslanců „čerpačů“, kteří
za rok využili nejvíce. Svobodovi
možná při jeho aktivitách ani ten
roční příspěvek 386 000 Kč nestačí. Víme, co se platí právníkům.
A aby si ten nezasvěcený čtenář
hned řekl „hajzl Svoboda čerpač“,
je jeho fotka dosti nepěkná.
To je konečně pomsta Babišových novin, že Bohuslav Svoboda
chtěl lidem včas pomáhat a prokázal amatérismus vlády. A to je podle mne mnohem horší než velmi
špatné. Neférové jednání.
Vladimír Roškot

KO M E N TÁ Ř

Poslouchejte vědce
Ke koronaviru se v posledních
dvou měsících vyjádřil kdekdo.
Sportovci, podnikatelé, umělci
i prostí občané všeho druhu. Zazněly názory opatrné, rozhodné
i navýsost bizarní. Někteří lidé se
pak za svá slova omlouvali, jiní ještě více přiložili pod kotlík. Jisté je,
že pořádně nevíme nic.
Já jsem z těch, kterým tato živelná diskuze nevadí. Jsem za ni
rád. Ať se lidé vyjadřují, ať se mýlí,
ať mění své názory, ať se klidně
v rámci mezí pohádají. Je to důkaz toho, že přemýšlíme, snažíme
se věci pochopit a porozumět jim.
A k tomu vede většinou cesta klikatá a plná překvapení.
Zaznamenal jsem i názory
opačné. Proč se kdekdo vyjadřuje k viru, když tu máme virology.
Stačí je poslouchat. A hned se mi
vybavila univerzální odpověď
malé Gretchen na jakýkoliv věcný
dotaz: „Já nevím, poslouchejte vědce.“ To zbavení se jakékoliv vlastní zodpovědnosti je totiž velmi
osvobozující. Pojďme poslouchat
vědce, osvícené vůdce, umělou
inteligenci. Oni ví líp než my, malí

a hloupí. Zvlášť, když nechybí
osvědčený cukr a bič. Posloucháš?
Tu máš cukřík. Nesouhlasíš? Tu
máš šlehu, ať to zabolí.
Přitom v historii se snad nikdo
nemýlil častěji a více než právě
vědci. Objevují nové a vydávají se na neprobádané stezky. Je
tedy logické, že mají na svědomí
nejvíc omylů a přešlapů. Pokorní
vědci ví, že nic neví. Ale nezapomínejme, že vědci jsou také jen
lidé, kteří touží po uznání, po vlivu. Jsou ješitní a pyšní. Stejně jako
my ostatní.
Nevyčítám epidemiologovi, že
by nejraději zavřel celou republiku
na dva roky do izolace. Nevyčítám
Halíkovi, že každému káže. Nevyčítám chudému, že jsou pro něj
nejdůležitější peníze. Každý vidí
svět ze své perspektivy. Kdo je dospělý, ten naslouchá těm, kterým
má smysl naslouchat, ale poslouchá jen sám sebe. Naslouchejme
tedy vědcům, ale neposlouchejme
je slepě. Poslouchat ostatní bez
vlastního přemýšlení chtějí jen ti
z nás, kdo jsou stále dětmi.
Bohumil Vohanka
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