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Dominika Pražáková: Nikdy
už nic nebude takové, jako
kdysi, ale vše může být
takové, jako ještě nikdy!
JESENICE Dominika Pražá-

ková (dříve Zoulová) pochází z Jesenice u Sedlčan.
Patří k velkým běžeckým
nadšencům. Od kratších
vzdáleností se posouvala
k několikakilometrovým,
potom vyzkoušela půlmaraton, maraton, ultramaraton... A jaký výkon považuje za svůj největší? A co
doporučuje těm, kteří by
s běháním teprve chtěli
začít?

Dominiko, v Jesenici jste zřejmě chodila
i na základku. Jaké studium následovalo? Měla
jste vůbec představy
o budoucím povolání?
Ano, pocházím z Jesenice u Sedlčan a mám to tam
moc ráda! Základní škola
byla typicky vesnická, kdy
nás ve třídě bylo devět, a tak
různé ročníky byly sem tam
pospojované. A povolání?
Víte, mám dojem, že když

se mě někdo tenkrát zeptal,
co bych chtěla dělat, určitě jsem odpověděla, že by
mě těšila práce se zvířaty,
ale měla jsem ráda i tanec
a nebo také herectví. Každopádně v patnácti letech jsem
jako mladistvý puberťák těžko věděla, co se životem.
Přestože jsem neměla sympatie k matematice, začala
jsem studovat obchodní
akademii. Myslím, že tahle

HOGO FOGO v Drážkově
se v sobotu 4. července
zaplnilo diváky. Dost významnou část ze 150 míst

A je po dovolené...

Studie k přístavbě
školy bude
na podzim, ale
zřejmě zůstane tři
roky v „šuplíku“

obsadily jak bývalé, tak
současné nebo i budoucí
učitelky. Možná žádný jiný
křest s tolika kantorkami

hodlo 77, výtvarný obor si
lecká škola Sedlčany, zvolilo 133 z nich, hudební
jejímž zřizovatelem je obor s výukou individuálměsto, má detašovaná pra- ní i skupinovou byl blízký
coviště ještě v Petrovicích 328 a literárně-dramatický
a v Krásné Hoře. Z celkové obor 30 žákům.
kapacity pro 570 žáků toto
Starosta Sedlčan Mirovzdělávací zařízení v prá- slav Hölzel poznamenal,
vě uplynulém školním že zájem by byl ještě vyšší,
roce navštěvovalo 568 dětí. ale více žáků ředitelka VlaPřevládaly dívky, kterých dimíra Křenková přijmout
se zde do některého z obo- nemůže a nedovolí to
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rů nechalo
zapsat 410. Pro v současné době ani pro9GHxWLUR]YR]SRGSODFKWRX
výuku
tance
se jich roz- storové možnosti. „Město
6NO¿G¿QËXKOËGRSUDYQËNHP
nechalo zpracovat studii
pro přístavbu a rozšíření
školy. Budeme ji mít k dispozici na podzim. Vyplyne
z ní, o jak přibližně velikou investici by se jednalo
a zda by bylo reálné rozšíření školy provést po etapách. Otázkou ale zůstává,
zda město bude dostatečně
solventní. Myslím si, že
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Žádný jiný křest
snad tolik učitelek
pohromadě nezažil
DRÁŽKOV Hlediště Divadla
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VYSOKÝ CHLUMEC Budova,

kde dlouhodobě sídlí úřad
městyse Vysoký Chlumec,
již nepatří rodině Lobkowiczů. Starosta Jiří Svatek potvrdil, že objekt je
plně pod správou městyse a jak to dovolí ﬁnanční
možnosti, tak budou postupně započaty jeho opravy. „Chtěli bychom vrátit
nemovitosti její dřívější
lesk,“ podotkl starosta.
Pokračování na straně 3
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Voda v řece zve ke koupání
VLTAVA V kempech na řece
se 13. července uskutečnilo
již několikáté letošní testování kvality vody. V kempech
Podskalí, Trhovky, Lavičky
i Popelíky na Orlické přehradě byla voda hodnocena
jako vhodná ke koupání.
Pouze na Radavě je zhorše-

ná jakost vody. Na Slapech
je v Županovicích, na Nové
Živohošti, v Živohošti,
na Měříně i v Nové Rabyni
voda ke koupání vhodná,
ve Ždáni je voda vhodná
se zhoršenými smyslově
postižitelnými vlastnostmi.
Na některých místech řeky

je průhlednost vody až tři
metry, výskyt sinic je celkově minimální.
V polovině měsíce byla
hladina vodního díla Orlík
na kótě 349,62 metrů nad mořem. K největšímu poklesu
došlo za poslední týden 16.
července, kdy hladina kles-

la pod 349,2 m. Od té doby
opět stoupá. V neděli večer
se zastavila na 349,8 m. Maximální retenční hladina je
na Orlíku 353,6 m, koruna
hráze 361,1 m. Teplota vody
v pondělí 20. července ráno
byla 21,4 °C.
Maximální retenční hla-

dina vodního díla Slapy je
270,6 m. Koruna hráze dosahuje výšky 297,2 m. V polovině měsíce byla hladina
ve výšce 269,77 m. Nejvyššího bodu za poslední týden dosáhla 17. července
– 270,2 m. Pondělní teplota
vody byla 21,3 °C.
-oth-

Léto je letos chladnější, ale příznivce vltavského koupání to neodrazuje. Snímek nás zavádí na Orlickou přehradu u kempu Radava. Foto: Hana Pechačová

Ve školce bude
dětí v příštím
roce tak akorát
S E D LČ A N S KO Z p r á v u

o školství za Sedlčany, obec s rozšířenou
působností,
připravila
pro jednání rady města
na 24. června Dana Čížková, vedoucí odboru
školství Městského úřadu Sedlčany.
„Odbor školství a památkové péče pečuje
celkem o 21 právních subjektů,“ připomněl starosta města Miroslav Hölzel
s tím, že z tohoto počtu
je v oblasti 13 základních
škol a 11 z nich je sloučeno zároveň s mateřskými
školami. Na příští školní
rok 2020/2021 je v celém
spravovaném území zapsáno do základní školy
243 prvňáčků a do mateřských škol nově celkem
215 dětí.
Mateřská škola Sedlčany poskytuje předškolní
vzdělávání ve třech odloučených pracovištích

pod jedním subjektem.
„V právě končícím školním roce bylo zapsáno
256 dětí v deseti třídách.
Nový školní rok by měl
přivítat 260 dětí, přičemž
celková kapacita školky
je 270 míst. Nejsme, jak se
říká, na doraz, i když kapacita je takřka naplněná.
Je to dáno i tím, že teprve od letošního školního
roku existuje povinnost
přijímat dvouleté, ale my
už jsme je přijímali dva
roky zpátky. Učitelky se
s tak malými dětmi naučily pracovat. Je to samozřejmě náročnější starat
se o ně než o ty tříleté
a starší,“ doplnil Hölzel.
-mb-

Veteráni přijeli o dva měsíce později
covou sobotu se s dvouměsíčním zpožděním
způsobeným koronavirem
uskutečnil třetí ročník akce
Veteráni prvomájových
Petrovic. Několik desítek
automobilových a motocyklových veteránů se sjelo
na náměstí do Petrovic,

nily posádky na náměstí
soutěžní úkoly připravené
pořadateli. Po obědě vyrazily posádky jednotlivých
vozidel na okružní jízdu
po okolí, která byla zpestřena dalšími úkoly. Trasa
vedla přes Krásnou Horu
nad Vltavou, Milešov, Kostelec nad Vltavou, Hrej-

cykly, příjemní lidé, country v podání Starých šedivých psů, to bylo sobotní
dopoledne v Petrovicích.
Díky všem za skvělou atmosféru,“ pochvaloval si
po skončení červencové
akce starosta obce Petr
Štěpánek. Láká příznivce
motorových dědečků ješ-

aby je mohli fanoušci obdivovat. Mezi výstavními
kousky nechyběly prvorepublikové automobily,
vojenské jeepy, velorexy
a další. Motorkám jednoznačně vládly Jawy.
Během dopoledne pl-

kovice, Klisinec a končila
v Kovářově. Ačkoliv vítězi
se jako v předchozích letech stali všichni, úspěšné
plnění úkolů rozhodovalo
o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích.
„Krásná auta a moto-

tě na prvního srpna, kdy
do obce přijedou další
v rámci sedmého ročníku
jízdy veteránů Chotovinské zatáčky. Do Petrovic se
vrátí po třech letech.
Olga Trachtová
Hadáčková

PETROVICE První červen-
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Poslední splátka je
uhrazena, barokní
budova patří městysu
Dokončení ze strany 1

Připomněl, že barokní
dům z 18. století dlouhá
staletí plnil funkci správy

dostal nabídku ke koupi,
nebylo pro zastupitelstvo
lehké rozhodování, zda
ji přijmout nebo se pře-
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Červen byl deštivý a chladnější
SVATÝ JAN Letošní červen
z pohledu měsíčního úhrnu srážek překonal jen povodňový červen 2013, kdy
na Svatojansku napršelo
149,8 mm. Letos to bylo
98,8 mm, což je sice výrazně
méně, než je republikový
průměr, ale přesto červnové
deště vyprahlé přírodě v regionu úžasně pomohly.

(s max. teplotou nad 25 °C)
a dokonce 14 horkých tropických dnů s maximální
teplotou přesahující 30 °C.
Letošní měsíční průměr
byl 16,96 °C, což je trochu
méně, než jsou historicky
obvyklé teploty v tento
měsíc. Pouze čtyři dny
v červnu byly letní s teplotou nad 25 °C.
-red-

Druhým faktorem, který přispěl k oživení přírody, byly nižší průměrné
měsíční teploty, než tomu
bylo v předchozích třech
letech: v roce 2017 byl průměr 20,53 °C, v roce 2018
pak 19,04 °C a vloni dokonce 23,23°C. To byl opravdu
extrém. Loňský červen
přinesl 27 letních dnů

Červen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

horké - teplota max.
rovná nebo vyšší
30 st. C

4

4

4

3

6

2

14

letní - teplota max.
rovná nebo vyšší
25 st. C

11

6

10

9

20

18

27

chladné - teplota
max. nižší jak 10 st. C

1

2020

4

nejnižší v měsíci

4,2

4,4

6,2

8,0

7,7

8,5

7,9

4,8

dne

1.

2.

25.

8.

5.

26.

9.

1.

nejvyšší v měsíci

34,7

32,6

34,0

33,0

34,5

31,4

37,4

29,9

dne

18.

9.

13.

25.

22.

21.

30.

28.

měsíční průměr

16,69

17,23

17,53

18,44

20,53

19,04

23,23

16,96

za měsíc

149,8

26,9

57,4

83,5

88,9

44,2

33,1

98,8

nejvyšší v měsíci

56,4

6,6

10,4

23,3

64,6

13,9

8,8

23,7

dne

2.

17.

8.

2.

29.

13.

20.

8.

úhrn od počátku
roku

377,5

230,8

175,6

242,5

234,4

173,9

179,8

283,7

deštivé dny v měsíci

13

10

13

16

10

13

7

20

nejvyšší náraz větru
v měsíci

11,8

50,1

10,6

14,5

10,6

13,7

5,8

dne

30.

16.

25.

22.

21.

15.

22.

Vysokochlumecký obecní úřad už sídlí ve svém.

zdejšího Lobkowiczkého panství a i poté, kdy
v novodobé historii Lobkowiczovi prodali hrad,
lesy a další majetek Arco
Zinnebergovi, č.p. 14 si
William Lobkowicz ponechal a obci prostory pronajímal. Starosta Svatek
nepopírá, že když městys

stěhovat jinam. „Nakonec
zvítězila varianta odkupu.
Smlouva byla podepsána
v roce 2018 a podařilo se
nám dohodnout na tříletém splátkovém kalendáři. Poslední splátka byla
uhrazena letos na jaře,“
doplnil informaci Svatek.
-mb-

srážky
v mm

vítr v m/s

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OSEČANY Nedaleko Osečan prováděli silniční kontrolu 7. července navečer
sedlčanští policisté. Hlídka
stavěla projíždějící vozidlo
zastavovacím terčem, jeho
řidička však nereagovala
na daný pokyn a pokračovala v jízdě. Příslušníci policie ji začali pronásledovat
se zapnutým majákem, motoristka ale odmítala zastavit. V obci pak kvůli vysoké
rychlosti nezvládla odbočování vpravo a havarovala,
narazila do vzrostlého stromu. Žena nebyla za jízdy
připoutána a při nehodě
utrpěla lehké zranění. Dechová zkouška i test na drogy u ní byly negativní. Jak
se následně ukázalo, žena
má ale platný zákaz říze-

ní. Nyní se bude zpovídat
z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí.
SEDLČANY V ranních hodinách 8. července došlo
ve městě ke střetu osobního
vozidla a cyklisty. Třiašedesátiletá motoristka nedala
přednost 78letému muži
jedoucímu na elektrokole
po kruhovém objezdu. Cyklista utrpěl při střetu lehčí poranění. Hmotná škoda byla
vyčíslena na 11 000 korun.
NALŽOVICE Pod vlivem
drog usedl za volant 42letý
muž, kterého policejní hlídka kontrolovala 8. července dopoledne na pozemní
komunikaci mezi Nalžovickým Podhájím a rekreační
oblastí Častoboř. Provedený test u něj vykázal pří-

tomnost metamfetaminu
ve slinách. Řidič se svým
jednáním dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
SEDLČANY S řidiči pod
vlivem drog se ve městě
v poslední době roztrhl
pytel. V Sedlecké ulici načapala policejní hlídka 11.
července 39letého řidiče,
který měl pozitivní test,
stejně jako 12. července
23letý šofér, který projížděl Tyršovou ulicí nebo 16.
července 24letý motorista
U Kulturního domu s pozitivním testem na cannabis.
KOSOVA HORA Vlivem
únavy najel 27letý motorista 13. července na silnici I/18 v katastru obce
do protisměru, následně

strhl řízení, dostal s vozem
smyk a vyjel vpravo mimo
komunikaci do příkopu.
Způsobená škoda činila
50 000 korun.
KŘEPENICE Škoda
ve výši 72 000 korun vznikla 15. července v katastru
obce, když sedmašedesátiletá řidička vyháněla mouchu z auta a přitom vjela
na krajnici, kde poškodila
směrový slupek a betonové přemostění vozovky.
Vozidlo skončilo v silničním příkopu.
OSEČANY Mezi Kňovicemi a Osečany došlo 16.
července po třetí hodině
odpolední ke střetu osobního vozidla Audi a srny, která
zůstala na místě střetu usmrcena. Hmotná škoda byla

vyčíslena na 60 000 korun.
SEDLČANY Zatím nezjištěný zloděj odcizil 19.
července v odpoledních
hodinách před restaurací
na náměstí T. G. Masaryka
volně odloženou peněženku. Majitel měl uvnitř hotovost, doklady a platební
kartu.
KOSOVA HORA Policejní
hlídka zastavila v obci 19.
července dopoledne 30letou řidičku, která měla pozitivní text na drogy – konkrétně na metamfetamin.
Žena se nyní bude zpovídat z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Když něco miluješ a hodně tě
to baví, nechceš s tím přestat,
říká proslulá zmrzlinářka
Anděla Vejražková
KAMÝK NAD VLTAVOU V obci

byla otevřena hřešárna. Nikdo se ale nemusí bát, že by
za hříchy přišel do pekla. Tohle je totiž hřešárna andělská.
Majitelka proslulé zmrzlinárny Anděla Vejražková, známá
svou andělskou zmrzlinou
i za hranicemi okresu, rozšiřuje prostory.
Fronty u kamýcké zmrzky
jsou totiž větší a větší; není

přitahuje další a další zájemce.
Pohyb osob před zmrzlinárnou
dokonce vedl k tomu, že byla
osazena nová dopravní značka
„chodci ve vozovce“. A taky
byly upraveny venkovní prostory v přilehlém parčíku, kde
je možné zmrzlinu sníst.
Ani to nestačilo, 20. července se tedy slavnostně otevřela
hřešárna, s možností posedět
uvnitř zmrzlinárny. Pásku pře-

Majitelka podniku podává při otevření Andělské hřešárny přípitek.

to ale tím, že by obsluha byla
pomalá. Naopak, brigádníků
na obsluhu přibývá. V sezóně
jich je i devět. Ovšem andělská zmrzka je čím dál lepší
a sortiment širší. Bezmála padesát druhů zmrzlin (včetně
kuriózních, jako je sezónní
šeříková nebo rebarborová, levandulová, okurková, mrkvová
s ananasem, čokoláda s řepou)

střihla dcera a hlavní degustátorka Rozálka. Na slavnostním
otevření se podávaly nové laskominy, jako třeba panna cotta
s čerstvým jahodovým pyré.
Do oslav se zapojily i čtyři brigádnice, které do noci pekly
občerstvení, a i nadále budou
péci v pekárně, která je součástí zmrzlinárny.
Andělka i bez andělských

křídel byla v jednom letu, a tak
jsem se zeptala prodavačky Mileny Šlahorové, čím že je ta andělská hřešárna odlišná od kaváren a cukráren: „Vše se peče
ze špaldové mouky, z poctivých
surovin – z vajíček od šťastných
slepic, ze smetany, z másla,
z ovoce. Žádné náhražky! Mnohé produkty jsou bezlepkové,
bezlaktózové či bez klasického
cukru pro nízkosacharidové
strávníky.“
Na otevření byla přítomna
i majitelka kavárny z Březnice, která ochutnala nanuka
v kavárně Káva svět v Sedlčanech, kam Anděla dodává produkty. A byla tak nadšena, že
si na obalu vyhledala kontakt
a už nanuky prodává také.
Když měla Anděla konečně
chvilku, sdělila, co bude nově
k dispozici: „Poctivé dortíky,
různé druhy kvalitních káv, limonáda z čerstvého ovoce bez
cukru, kterou si sami podle chuti
vyladíte březovým či třtinových
cukrem, datlovým či čekankovým sirupem. A nebo si můžete
dopřát nápoj i bez cukru.“
Takže v andělské hřešárně se proti zásadám zdravé
výživy vlastně moc nehřeší.
A také se tu dbá na ekologii.
Anděla prozradila i recept –
ne na zmrzlinu, ale na překonávání překážek: „Když něco
miluješ a hodně tě to baví, nechceš s tím přestat.“
Hanka Synková

www.sedlcansky-kraj.cz

Odešla duše nejen
chrámového
sboru
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU Ve věku 88

let zemřela v pátek 17. července Věra
Schubertová. Téměř celý život prožila
v Krásné Hoře nad Vltavou. Pracovala
jako technická kreslířka, projektantka
dálkového energetického vedení, mzdová
účetní, vedoucí drobných provozoven,
projektantka potrubní pošty. Asi jako jedna z mála žen jezdila po celé republice
do hutí, železáren, autoservisů. Pracovala i pro karlovarskou nemocnici nebo
knihovnu v pražském Karolinu.
Celý život se věnovala zpěvu a – dokud
jí to zdraví dovolilo – sportu. Jako cvičitelka nacvičovala s dorostenkami a ženami skladby na spartakiády, zúčastnily se
i natáčení ﬁlmu. Bavil ji stolní tenis, gymnastika, tanec a volejbal. S tím ale musela po úrazu přestat. Zpěvu se věnovala
od svých sedmnácti let. V krásnohorském
kostele byla dlouholetou varhanicí a vedla
chrámový sbor. V roce 1973 založila ženský pěvecký sbor, který vystupoval v doprovodu kapely složené zejména z rodinných příslušníků na různých estrádách.
Populární i lidové písničky prokládaly
anekdotami, Věra Schubertová program
konferovala. Jako čerstvá důchodkyně založila dětský pěvecký sbor při místní základní škole. V posledních aktivních letech
posílila i pěvecký sbor Záboj.
Byla ztělesněním hesla „Co na srdci, to
na jazyku“. Měla ráda upřímné lidi. Ve společnosti se cítila dobře. Ve chvílích volna
se věnovala zahrádce, vykládala pasiáns,
luštila křížovky, četla knihy a hlavně chodila do lesa. Když rostly houby, nejraději by
v něm zůstala. Na její upřímný smích a jiskru v oku budou vzpomínat nejen její synové, manžel a ostatní příbuzní, ale mnoho
dalších, které svým optimismem a neutuchající aktivitou ve svém životě ovlivnila.
Poslední rozloučení se koná v sobotu
25. července od 14 hodin v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou. Poté
bude uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově. Olga Trachtová Hadáčková

Studie k přístavbě školy
bude na podzim, ale zřejmě
zůstane tři roky v „šuplíku“
Dokončení ze strany 1

v nejbližších třech letech
výstavba zahájena nebude. Budeme se vyrovnávat
ještě s následky koronaviru
a s přijatými úvěry,“ sdělil
starosta. „Studie ale bude
materiálem, který navrhne
řešení, jak v budoucnu by
mohlo umělecké školství

v Sedlčanech vypadat,“ dodal Hölzel.
Výuku zajišťuje 23 interních učitelů, ne všichni mají ale plný pracovní
úvazek a pět učitelů je externích – celkem pracují
na 2,1 úvazku – jde zejména o hudebníky, kteří vyučují konkrétní nástroj. -mb-

Přístavba budovy základní umělecké školy zůstane zřejmě ještě dlouho jen krásným snem...


Koupím staré pivní láhve s nápisy pivovarů z pivovarů v regionu. Tel.:
732 170 454, sběratel.
242/20

Prodám velkou sedací soupravu – eko
kůže, bílá barva, šedivé čalounění, do tvaru
U, rozkládací a úložný prostor. Info a foto
na tel.: 777 717 048, Sedlčany.
243/20

Prodám Peugeot 308 sw, r. v. 2014;
1.6 HDi; 227 000 km, tmavě šedá metalíza,
klima, tempomat, tažné zařízení. Pravidelné servisy, jediný majitel, cena 105 000 Kč.
Tel.: 605 417 100.
244/20

Pronajmu chatu 3+1 na Rovišti, 5 lůžek, terasa, bazén, venkovní krb, cca 50 m
řeka, les, hospůdka s možností stravování.
Tel.: 724 368 474.
245/20

Prodám zahradnická okna. Velmi lev-

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372
ně. Tel.: 720 208 686, 797 771 661.
246/20

Prodám rané brambory – Vítěž. Tel.:
604 117 568.
247/20

Prodám odšťavňovací hrnec 1x
použitý a zavařovací hrnec, levně. Tel.:
776 806 965.
248/20

Řádková inzerce 15 Kč/řádek
Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

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

Najdete nás v Petrovicích v areálu zemědělského družstva - přidružená výroba
Tel.: 318 856 219, e-mail: pv.petrovice@tiscali.cz, www.hadicepetrovice.cz

Střední odborné učiliště
Sedlčany, Petra Bezruče 364
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
učitel odborného výcviku pro učební obor

KADEŘNÍK
Požadované vzdělání: vyučení v oboru, doplňkové
pedagogické studium (možno doplnit do 2 let při
výkonu povolání), praxe v oboru
Na pozici požadujeme plnou způsobilost k právním
úkonům, odbornou kvalifikaci, schopnost práce
s mládeží, bezúhonnost a zdravotní způsobilost

OBSLUHA CNC
OBRÁBĚCÍHO STROJE

Životopis zasílejte do 31. 7. 2020
na e-mail: reditel@sousedlcany.cz

přijmeme pracovníka na pozici „obsluha
CNC obráběcího stroje“ v zakázkové výrobě
nábytku a interiérových prvků v Sedlčanech
Náplň práce:
•obsluha CNC obráběcího stroje
Požadujeme:
•vzdělání min. SOU, SŠ
•zkušenost práce v dřevovýrobě – výhodou
•praxe na CNC obráběcím stroji – výhodou
•znalost práce na PC
Nabízíme:
•odpovídající platové ohodnocení
•odměny dle dosažených výsledků
•příspěvky na obědy

DÁLE PŘIJMEME TRUHLÁŘE
Další informace na e-mailu: expedice@unis-n.cz
nebo na tel. čísle: 606 638 515

STS Olbramovice, a. s.
Veselka 16, 259 01 Olbramovice

přijme do pracovního poměru
pracovníky následujících profesí:
OBSLUHA CNC HYDRAULICKÉHO
OHRAŇOVACÍHO LISU
SVÁŘEČ CO2 – MIG/MAG (TIG)
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
OBRÁBĚČ KOVŮ
OBSLUHA LASERU
LAKÝRNÍK DO PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
Životopisy zasílejte na: personalni@stsolbramovice.cz
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Dominika Pražáková: Nikdy už nic nebude takové,
jako kdysi, ale vše může být takové, jako ještě nikdy!
Dokončení ze strany 1

volba nešťastná nebyla. Rodiče výběr naštěstí nechali na mne, za to jsem jim vděčná.
Jaká je vaše profese?
Život je nakonec ta nejlepší škola a člověk si
v něm najde později sám, co ho vlastně baví
a čemu by se chtěl věnovat. Rok po maturitě
jsem vyhledávala různé brigády a pak jsem
dojížděla dva roky do Prahy, kde jsem pracovala pro jednu investiční ﬁrmu. Později jsem
si vyzkoušela práci s lidmi – ať už jako prodavačka kávy či zpracovatelka objednávek v naší
malebné všem známé papírenské ﬁrmě ve Voračicích. Mé současné zaměstnání je „pomocný
kreslič“ pro jeden táborský ateliér, takže všechny obchodní znalosti šly tytam a já se učila
s programem a mapami.
Odstěhovala jste se z regionu až
po svatbě?
Odstěhování přišlo dřív než partner. Asi pět
let jsem bydlela v Sedlčanech v bytě. Chtěla
jsem se už postarat sama o sebe a nebýt takzvaně na krku rodičům. Navíc jsem byla poslední,
nejmladší ptáče, takže i to bylo třeba, aby jednou už vylítlo z hnízda. Tenkrát to hnízdo bylo
ale jen sedm kilometrů od rodičů. Jako vdaná
bydlím o něco dál, ale pořád ne tak daleko,
abych si nenašla na návštěvu u rodičů čas.
Kdy jste v sobě objevila schopnost, že dokážete zvládnout dlouhé běžecké tratě? Váže
se k tomu nějaký zážitek nebo „křižovatka“?
To je trochu úsměvné, protože na základce
jsem našla spíš schopnost, jak běh na dlouhé
tratě nesnášet. Ale ve skříni bych našla ještě
diplom za 3. místo v běhu na 1 500 metrů, což
byla tenkrát nejdelší uběhnutá vzdálenost asi
do mých dvaceti let. Všechno začalo procházkami v přírodě s mým čtyřnohým kamarádem.
Nejprve šlo o krátké asi tříkilometrové běhání.
Tuším, že jsem potřebovala „vyběhat“ mou první nešťastnou lásku a také jsem po maturitě běhala do přírody kvůli urovnání myšlenek o životě a o tom, co vlastně chci. Víte, to okysličování
mozku působí dobře jak na psychiku, tak i na fyzičku člověka. Začala jsem čistě v teplákách, nějakých levných botech a v obyčejném triku. Zato
s neobyčejným odhodláním, že i přes bolest, kterou to se sebou na začátku neslo, to překonám
a posunu své tři kilometry třeba na deset. To byl
můj osobní cíl. Objevila jsem ten nepopsatelný
pocit při vyplavování endorﬁnů a začala jsem
na tomhle osvobozujícím pocitu být asi i závislá.
A tak jsem postupně musela mého čtyřnohého
kamaráda nechávat doma, protože ze tří kilometrů jich bylo deset a pak se začala ta hranice posouvat stále dál, a s tím i moje touha sama sobě
si dokázat, kolik kilometrů jsem vlastně schopná uběhnout. Obyčejné tenisky jsem vyměnila
za speciální běžeckou obuv a pořídila jsem si
také i funkční oblečení. Vlastně to byla vždy taková odměna za nějaký uběhnutý kilometr navíc, funkční oblečení, či jiné speciální doplňky
právě na běhání.
Jaké máte za sebou sportovní akce?
A jaké umístění považujete za nejlepší?

Běhala jsem si hlavně sama pro sebe. Pro
svůj skvělý pocit po běhu, pro vnímání jen
sebe sama a přírody kolem. Jednou se to ale
změnilo a já jsem si zaběhla svůj první závod
na pět kilometrů v Praze v Holešovicích. Sem
tam mě ta chuť poměřit své síly s někým jiným
lákala. A tak jsem začala trénovat na deset kilometrů. Odběhla jsem si pár pražských desítek,
kdy ale nemáte tak úplně šanci na umístění,
protože ve velkoměstě běhají opravdu profíci.
To já nebyla. V Praze jsem si vybírala půlmara-

Běžkyně Dominika Pražáková

tony a asi po třech akcích i maratony. Víc mě ale
lákaly místní běhy, které nebyly tak komerční,
kdy navíc už i šance na umístění občas byla.
Jenže když se umístíte jeden rok, očekává se
od vás, že ten další si své místo obhájíte. To
mě nebavilo a ta představa mě stresovala a vytrácel se ten pocit radosti z běhu. Takže jsem
hledala něco jiného než závodění. Sama jsem si
naplánovala trasu v okolí Jesenice – Petrovice –
Sedlčany na vzdálenost 50 kilometrů. Opět jsem
chtěla posunout doposud uběhnutou maratonskou vzdálenost na ultramaratonskou a zkusit,
co tělo dokáže. Proﬁl trati nebyl zrovna jednoduchý a velkou podporu mi dělala rodina, která
mi v tom běhání fandila. Můj brácha to se mnou
absolvoval na kole jako sparing partner a kontrola, kdyby se něco stalo a já jsem po doběhu
pochopila, že čím větší vzdálenost uběhnu, tím
větší zážitek si vrývám do mého běžeckého
srdce. Brácha mi tenkrát mou vzdálenost i čas
doslova vyryl do kamene na památku. Navíc to

byl přelom léta, podzimu, takže příroda kolem
byla nádherná! Postupně jsem poznala i pár podobných běžeckých nadšenců, přičemž s jednou takovou bandou jsme běželi první tři ročníky Vltavarunu – štafetového běhu od pramene
Vltavy až do Prahy – což je trať 360 kilometrů.
To byl teprve zážitek! Jasně, byla to štafeta,
takže každý o tom víkendu zaběhl ve dvanácti lidech asi celkem 30 kilometrů. Zkusila jsem
i jeden překážkový Spartan běh, kdy jsem si
užívala plazení se v blátě pod ostnatým drátem
a následně koupel v ledové říčce.
Zmínila jste nějaký závod, tuším 72 kilometrů...
Moje běžecké srdce si získaly až běhy v horách – Horské výzvy. Ty jsem absolvovala tři
a nejdelší zaběhnutá vzdálenost byla opravdu
72 kilometrů. To už se slovy opravdu nedá popsat, co jsem sama v sobě prožívala za pocity
blaha a člověk, který neběhá, to samozřejmě
nepochopí. Startujete pět minut před půlnocí v Božím Daru vstříc vycházejícímu slunci
a probouzející se horské divočině. Zkusila jsem
i krátké, šílené výběhy na skokanský můstek
v Harrachově, kdy vás za tři minuty tak moc
pálí nohy, že si nadáváte, jestli máte opravdu
zapotřebí tohle zcela dobrovolně podstupovat.
Kdy jste prožila osobní krizi?
Největší krize byla při prvním maratonu a na mé
poslední Horské výzvě. Maratonci mi dají za pravdu, že prostě někdy kolem třicátého až pětatřicátého kilometru takový okamžik přijde. Běžecká zeď.
A je jedno, jestli jste poctivě trénovali. Mě osobně
pomáhalo představit si ten modrý koberec v cíli
a to, jak jsem hrdá sama na sebe, že jsem to zvládla.
To mě pohánělo dál. No a Horská výzva? Tam jsem
zažila svou žabařskou chybu, kdy jsem si dala moc
pozdě ampulku čistého magnesia kvůli možným
křečím a nedostatečně jsem to zapila. To, že má
magnesium projímavé účinky je asi každému známé a umíte si představit, co to se mnou po takové
vzdálenosti udělalo. Už vlastně po dvaceti kilometrech jsem vyloženě trpěla a dělala svojí běžecké
parťačce spíš značkujícího psa. Doteď nerozumím
tomu, že to tělo v takovém stresu dokázalo uběhnout tolik kilometrů a ještě se umístit na 3. místě.
To považuji asi za můj největší, samozřejmě hlavně
úsměvný, běžecký úspěch. Ale místního sedlčanského půlmaratonu či poblíž příbramského, jsem
se taky ráda zúčastnila a oba ve mě zanechaly nesmazatelnou běžeckou stopu i s úspěchem na bedně, který ale tak důležitý nebyl. Z těch náročnějších
půlmaratonů byl zimní běh na Blaník, který jsem
taky mívala ráda.
Jak vypadá vaše současné sportování
– začínáte den nebo třeba víkend, že si obléknete tričko a tepláky a dáte si pro kondičku nějakou oblíbenou trasu u Prahy nebo
na Jesenicku?
Stále doufám, že si ještě nějakou Horskou
výzvu zaběhnu a můj velký běžecký sen byl
proběhnout se na sto kilometrů. Vzhledem
ke zdravotním potížím se zády mi tělo říká, že
už by raději chtělo jen běh pro tu kondičku.
A navíc teď v manželství běhám spíš kolem
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rodiny. Takže v současnosti běhávám
tak do těch deset kilometrů tady kolem
Berounky a brdských lesů. Jako vdaná
žena s manželovou podporou jsem si
ale přeci jen ještě na jeden půlmaraton
v Praze v Kunraticích minulý rok trouﬂa. A co se koronavirové doby týká, tak
chvilku to byl dusivý běh s rouškou, ale
ta opatření pro běžce v přírodě zas tak
přísná nebyla. Takže zůstaly i mé kondiční výběhy jednou až třikrát týdně.
Měla jste někdy možnost hovořit
s takzvaně běžeckou hvězdou?
Já těm celebritám moc nefandím, ať už
jde o jakoukoli. Pravdou je, že ty běžecké
nejsou většinou tak egoistické jako třeba ty pěvecké nebo herecké. Rozhodně
jsem měla ale možnost mluvit a dopisovat si s milou ultramaratonskou běžkyní Michaelou Dimitriadu, nebo jsem si
psala právě kvůli potížím se stovkařem
Radkem Brunnerem. Na Pyšelském kopečku jsem startovala společně s bosým
běžcem Tomášem Zahálkou. To jsou pro
běžce asi známá jména. Každopádně
jsou to jen lidé z masa a kostí a neměla
jsem nikdy potřebu k nim vzhlížet ani je
nějak aktivně vyhledávat.
Co byste doporučila těm, kteří
chtějí s běháním teprve začít?
Určitě odhodlání a pevnou vůli.
Ostatně tu si s běháním časem vytvoříte. Hlavní je mít doma vhodné boty
a triko či tepláky se vždycky najdou.
Navíc, každý kilometr se počítá a ti
nejlepší běžci se museli taky učit nejdřív chodit, a až pak mohli běhat. Takže nevzdávat se, když se určitý plán
na běhání nepodaří. Chce to malé cíle
a postupně si dávat vyšší a netepat se
za to, že jste po té svíčkové nebyli už
týden běhat.
A tu svíčkovou se čtyřmi nebo šesti knedlíky si klidně dáte?
Každý den svíčkovou se šesti nejím,
ale také nejsem nějaký dietologický blázen. Omezila jsem bílé pečivo, snažím
se jíst vyváženou stravu a dodržovat
pravidelnost. Mám ráda maso, těstoviny ale i pizzu nebo palačinky. Každopádně ovoce a zelenina mi taky nejsou
cizí. Zkrátka ve všem je potřeba hledat
vyrovnanost a najít si sám, co komu
zrovna vyhovuje. Tělo si o potřebné
vitamíny a látky sem tam řekne i samo.
Jaké jsou vaše další záliby?
Manžel mi pomohl najít si cestu
k MTB cyklistice, takže ten běh prokládám s občasnou vyjížďkou do přírody
a to mě také moc baví. Procházky mi
zůstaly a to buď s přáteli, nebo sem tam
se ráda projdu i sama.
Máte nějaké moudro – citát nebo
životní motto, s kterým byste se ráda
podělila s ostatními?
Mám jeden oblíbený citát, a to: Nikdy už nic nebude takové, jako kdysi,
ale vše může být takové, jako ještě
nikdy! A tím myslím právě ten života
běh.
-mb-
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Malí detektivové pomáhali
Sherlocku Holmesovi
na příměstském táboře
luštit záhady
SEDLČANY Fitness centrum Pevan
gym před časem zařadilo do svého
programu skupinové cvičení pro
děti a s dětmi ve věku pět až patnáct let, účastníci lekcí cvičí pod
názvem Pevanovi špunti. Mnozí
z nich se o prázdninách zúčastňují
příměstského tábora, který je rovněž zaměřený především na sportování, ale také na hry, bádání a letos i na luštění detektivních záhad.
Každý ročník příměstského tábora Pevan gymu, který se letos

Některé úkoly soutěžící plnili venku
a některé v naší posilovně, záleželo
na počasí.“ To sice nebylo zcela ideální, ale pršelo jen málokdy, takže
děti většinu dní trávily v přírodě.
Pokud se týká stravování, chodily
na obědy do jídelny v areálu Kovodružstva, a po celý den dostávaly
hlavně mléčné výrobky a ovoce.
„Udělali jsme ale také jednu výjimku a na samém konci prvního
turnusu tábora jsme se stravovali
také nezdravě. Nemohli jsme vyne-

boře Pevan gymu poprvé, avšak
spousta dětí se sem nejenom vrací,
ale dokonce absolvuje naráz oba
prázdninové turnusy.
Jedné z účastnic jsme se zeptali,
jak se jí sportovně-detektivní tábor
líbil. „Bylo to tu fajn. Líbilo se mi, že
se stále něco dělo, a hlavně se mi
líbil výlet minulé úterý,“ svěřila se
Lili Cvetková, která se svojí sestrou,
bulharským tatínkem a maminkou,
která je místní rodačkou, bydlí
v Sedlčanech. „Byli jsme na Vyso-

Účastníci prvního turnusu příměstského tábora Pevan gymu se pravidelně setkávali na zahradě posilovny.

koná počtvrté, má totiž ve svém
názvu jiný podtitul. Zatímco například v loňském roce to byl Tábor
pro tvořivé a sportující děti, letos
dostal název Detektivové s. r. o., pomocníci Sherlocka Holmese. První
letošní turnus skončil v pátek 17.
července, a tak mohli o uplynulém
víkendu jeho účastníci bilancovat.
„Na turnusu jsme měli sedmnáct
dětí ve věku od šesti do třinácti let,
které jsme rozdělili do několika skupin,“ uvedla za Pevan gym Zdeňka
Vanišová. „Děti každý den luštily
tajenku, ve které bylo ukryto, co
lupič vyloupil, a vždy, když splnily
úkol, dostávaly do tajenky písmena.

chat táborák, který ke správnému
táboru prostě patří, a tak jsme měli
špekáčky a uhlířky. Každý si vybral
to, co má rád,“ doplnila Zdeňka
Vanišová a představila také trojici
vedoucích, která se dětem věnovala. Byly to její dvě dcery Adriana
s Adélou a Aneta Koucká z Nedrahovic. „Chodím na střední pedagogickou školu, takže mám k dětem
blízký vztah. Navíc je Adélka moje
kamarádka, takže jsem ráda, že s ní
můžu být tady. Jsem jen o něco málo
starší než děti, takže získat si u nich
autoritu není někdy jednoduché.
Společně si ale dobře rozumíme,“
připomněla Aneta, která je na tá-

kém Chlumci ve skanzenu, kde jsme
měli prohlídku i s výkladem, a potom jsme šli lesem do Počepic, kde
jsme si u pana Hejhala dali točenou
zmrzlinu. Mají tam hodně sportovního náčiní, takže jsme se svezli na lanovce a zaskákali na trampolíně.
Z Počepic jsme se vrátili do Sedlčan
autobusem.“
Druhý turnus příměstského
tábora, na kterém budou děti pomáhat Sherlocku Holmesovi rozlousknout velkou záhadu, se rozběhne v polovině srpna a v příštím
školním roce se do posilovny vrátí
i Pevanovi špunti.
David Myslikovjan
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Veterinář Pán má nejednu historku se zvířaty
v Sedlčanech i z táborské zoologické zahrady
SEDLČANY Téměř dvanáct

let působí na Sedlčansku veterinář Martin Pán.
V péči o zvířata tak navázal
na dobrou pověst svého
předchůdce Karla Bazala – vysoce hodnocena je
i u něj jak profesionalita, tak
i lidský přístup. Více nám
o sobě i svých pacientech
řekl v rozhovoru. V době
naší návštěvy ošetřil psa
Bertíka se zánětem ucha.
„Chvíli před tím jsem tu měl
méně obvyklého pacienta –
srnku,“ podotkl.
Měl jste předtím, než
jste začal ve městě působit,
k Sedlčanům nějaký bližší
vztah?
Žádný. Jsem Benešovák,
většinu příbuzných mám
v Táboře, kde jsem se také
po studiích zabydlel. Že jsem
v Sedlčanech, to je vlastně
shoda náhod. Oslovil mě kolega s tím, že je tu volná ordinace. Bylo to v době, kdy
jsem měl dva roky po škole,
byl jsem zaměstnanec a rozhodl jsem se, že sám začnu
podnikat. Myslím, že to nebyl špatný krok. Náš terén
tady sahá od Nového Knína
až k Třeboni a klienty mám
v okolí Sedlčan.
Odkud do Sedlčan dojíždíte a ordinujete ještě
na dalším místě?
Do Sedlčan téměř denně
s kolegyní dojíždíme. Bydlím, jak už jsem se zmínil,
v Táboře a tam se také věnuji v zoologické zahradě
velkým zvířatům. Práce je
hodně...
V Táboře je určitě vaše
klientela hodně zajímavá a víc nebezpečná než
tady...
V zoo jsou velké, především kočkovité, šelmy
– lvi, tygři, pumy, byli tam
i levharti a medvědovité
šelmy... V současné době je
takovým zoologickým „špekem“ druh, který se nazývá
fosa. Vybavit si tuto šelmu,
pocházející z Madagaskaru,
mohou čtenáři prostřednictvím animovaného ﬁlmu Lví
král od Walta Disneye, kde
však vystupuje v záporné
roli. Těchto šelem je celosvětově málo a je unikát,

že fosa žije právě v Táboře. S exotickým zvířetem je
samozřejmě těžší pořízení
a je nutná prevence. Snažíme se vyvarovat chyb, abychom se nemuseli dostávat
do situací, kdy je nutné použít anestezii. Zvířata v zoo
stárnou... Pokud je potřeba
vyšetřit například lva nebo
tygra, je nutné volit určité
riziko a zvíře uspat.
Mohl byste ze Sedlčanska, kromě zmíněné srnky,
jmenovat méně obvyklého
pacienta?
Spolupracuji s Ochranou
fauny Hrachov – buď jedu
já tam nebo naopak. I když
tam bývají vážně zraněná
zvířata, například u dravců
amputované křídlo, tak se
Pavlu Křížkovi a ostatním

abychom je dostali ven.
A další případ? Před dvěma
lety jsme jezdili k paní, která
měla fenku a tu jsme měli
operovat. Fenka byla velmi
hodná a přítulná. Když jsme
ale už byli před ordinací,
tak se nám u přepravky otevřela dvířka a fenka vzala
takzvaně čáru. S kolegyní
jsme ji autem i pěšky doháněli po celých Sedlčanech,
lapli jsme ji až na silnici
směrem na Votice. Byla celá
udýchaná, my také, tak jsme
operaci odložili. Naštěstí se
nikomu nic nestalo a žádnou havárii jsme také nezpůsobili, tak historka měla
dobrý konec.
Jak často se stává, že
ošetřujete loveckého psa
potrhaného černou zvěří?

Veterinář Martin Pán vyšetřuje v ordinaci pejska Bertíka, který měl
problém s ouškem.

ochráncům daří vytvořit jim
podmínky, v nichž mohou
důstojně dožít. V přírodě
by bylo takové poškození
likvidační, protože by se
handicapovaný jedinec neuživil. Rád bych upozornil
na rozšířený nešvar. Léto je
dobou, kdy se rodí srnčata
nebo zajíci a bohužel lidé
z nevědomosti mládě seberou, protože si myslí, že je
opuštěné a ono to tak není.
Tím, že je vytrhnou z jeho
prostředí, tak mu vlastně
ublíží. Bohužel.
Přidáte nějakou humornou historku?
Už jsme tady po místnosti několikrát honili divoká koťata – když utečou,
tak mi v ordinaci zalezou
za kuchyňskou linku a pak
nábytek musíme odtáhnout
a zašťourat tam koštětem,

Stává se to sem tam v období naháněk, ale není to
příliš často a za takovým případem vyjíždím i do terénu.
Měl jste možnost srovnávat veterinární péči
v České republice a cizině?
Měl. Díky táborské zoo,
kdy provádím i transporty zvířat, mám tak kolegy
i v zahraničí. Pokud jde
o kvalitu, tak se už můžeme
se západní Evropou srovnávat. Nepoměr je ale ﬁnanční.
Čím jdete na mapě severněji, tak tím se cena za ošetření zvyšuje – dokonce až
dvacetkrát nebo třicetkrát.
V Rakousku nebo Německu
jsou náklady za veterinární
péči dvakrát nebo třikrát
vyšší než v Česku. Pokud
jde o naši republiku, tak
po stránce ﬁnanční také záleží, zda je zvíře ošetřeno

ve velkém městě na klinice
se špičkovým vybavením,
nebo zda působíme tak
trochu na periférii. I tady
se snažíme diagnostiku
v základní sféře udělat také
pokud možno co nejlépe.
Máme diagnostické přístroje na vyšetření krve, sona,
rentgeny... My jsme v podstatě takoví „obvoďáci“, ale
už se i u nás formují specialisté – co do vybavení, tak
do znalostí, kteří mohou
řešit těžké a komplikované
případy.
Jak pohlížíte na čipování? Existuje už napojení
na centrální registr, aby
bylo možné majitele psa
spolehlivě dohledat?
Podle dostupných informací by měl být centrální
registr za dva až tři roky.
Začínáme čipováním – tedy
od konce, což je podle mého
názoru špatně. Zákon o povinném čipování ale platí
od ledna letošního roku.
Na podzim jsme zaznamenali obrovský boom, kdy jsme
v ordinaci nedělali téměř nic
jiného než čipovali. Snažím
se, aby lidé už s tím neměli
žádné další starosti, tak jsme
načipovali, zároveň zaregistrovali, což bylo pro nás časově náročné. V současné
době přijde majitel se psem
na čipování výjimečně. Hlavu jim za zpoždění neutrhneme. Je ale pravda, že v současné době bez čipu nesmím
podat pejskovi ani vakcínu.
Nebylo tedy účinnější
tetování uší?
Asi ne, protože časem tetování bylo hůře k přečtení.
V současné době existuje
sedm nebo osm registrů.
Každý výrobce čipů má svůj
registr, což je problém. Vím,
že existuje jakýsi vyhledávač, který registry propojuje
a díky tomu lze zjistit majitele, ať je v kterémkoliv z nich.
Je to ale složité. K přečtení
je nutná čtečka, kterou většinou vlastní státní i městská
policie, veterináři... Nyní se
k čipům dávají i známky
s QR kódem, a tak prakticky
kdokoliv má chytrý telefon,
tak si kód vyfotí a zobrazí se
mu vizitka chovatele.

Máte zkušenosti s „množírnami“ psů nebo s týráním zvířat?
To ano, ale většinou
se k těmto případům dostanu sekundárně, kdy
někdo přijde do ordinace
a chce se například postarat o psa, který byl někde
přivázán a opuštěn. Česká
republika je na špici chovu
čehokoliv, bohužel často to
nemá úroveň. Spousta lidí
si pořídí zvířata, aniž by si
uvědomila, že chovatelství
stojí peníze a čas, který jim
musí dát. Nemohou nechat
zvíře doma a jet na dovolenou a to si někteří uvědomí, až když si ho pořídí. Je
to závazek napořád. Pokud
jde o zkušenost s množírnami, tak je pravda, že
do ordinace přijde člověk
s tím, že si pořídil štěně
a nemá doklad o očkování.
Podle zákona když přechází zvíře od chovatele k novému majiteli, tak by mělo
mít za sebou očkování.
Stále se stává, že se setkám
s neoočkovaným, neodčerveným a nečipovaným štěnětem a majitelé tvrdí, že
jim zvíře bylo předáno někde na parkovišti a ten způsob jim nepřipadal divný...
Správný chovatel pozve
většinou zájemce domů,
aby viděl matku štěněte
a udělá mu zároveň servis
– minimálně první očkování, odčervení a nyní i čipování a dává spolu s tím novému majiteli informace,
jak krmit, a podobně...
Byla ordinace v době
nouzového stavu uzavřena?
Ne, péči jsem nepřerušil.
Podle vládního zařízení jsme
mohli dál vykonávat svoji
práci. Udělali jsme samozřejmě různá hygienická opatření – od dezinfekce, přes
nošení roušky, až po uzavřenou čekárnu. Po ordinačních
hodinách jsme celé prostory dezinﬁkovali. Lidé, kteří
k nám se zvířaty přicházeli,
byli disciplinovaní, nevyskytl se žádný problém. Chodili
s nutnými záležitostmi, preventivní návštěvy nechávali
na pozdější dobu.
-mb-
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Ocenění seniorů v celostátní soutěži bylo oprávněné

Helena Krátká s vnučkou Anežkou

KAMÝK NAD VLTAVOU Druhé místo v celostátní soutěži Obec přátelská seniorům v letošním roce
získal Kamýk nad Vltavou.
Není divu – proslulý a již tradiční je turistický pochod s názvem Kamýcká šlápota organizovaný kamýckými seniory. Je
všeobecně známo, že senioři
pomáhají s pořádáním Kamýckého prášení a Pohádkového
lesa. Organizace farmářských
trhů se ujala také seniorka –
Olina Poslušná. Šikovné seniorky šily roušky, ale nejen to. Už
jsme v SK publikovali rozhovor
o charitativní akci šití panenek
s předsedkyní kamýcké seniorské organizace Mílou Postawovou.
Co dalšího se hodnotilo,
na to jsme se tentokrát zeptali
členky výboru Heleny Krátké.
„Třeba spolupráce s obecním
úřadem. Zajišťujeme a roznášíme balíčky seniorům k sedmdesátinám, pětasedmdesátinám,
k osmdesátinám, a pak každý
další rok,“ uvádí.
Jak si zpestřujete život?
„Čtyřikrát ročně jezdíme plavat do bazénu – do Příbrami, Berouna či Měřína. Organizujeme

výlety na hrady, zámky, do zoo,
do botanické zahrady a na jiná
zajímavá místa – alespoň dvakrát do roka. Patnáct seniorů
studuje Akademii třetího věku.
Zajímá nás historie Čech a památky od doby ledové až po současnost,“ uvádí Helena Krátká,
která je též studentkou.
Co děláte pro děti?
„Spolupracujeme s pionýry:
zajišťujeme kantýnu při mikulášské pro děti, při maškarní zábavě dětí, tam děláme chlebíčky
a napečeme dobroty, připravíme
a prodáváme i pití. Pomáháme
zprovoznit letní tábor na Loužku, uklízíme kuchyň a co je potřeba, navíc chodí některé seniorky
každý rok vařit pro děti na táboře. Děti během roku sbírají hliník
a my ho třídíme. Na den knihy
dětem čteme ve škole úsek z vybrané knihy. Čte se večer před
spaním – odpoledne mají děti
hry a opékání špekáčků a pak
spí ve škole v tělocvičně. Jednou
za rok připravujeme pro děti
hry na hradě s ostatními neziskovkami,“ vzpomíná na různé
aktivity babička čtyř vnoučat,
která na seniorský věk vůbec
nevypadá.

Myslíte ale i na ty, kteří
jsou starší než vy?
„Několik seniorek jezdí jako
dobrovolnice za seniory do sedlčanského domu seniorů,“ uvádí
Krátká.
Seniorky rády pečou…
„Ano, dokonce před Vánoci
pořádáme soutěž v pečení cukroví – přinesené vzorky se vyhodnocují a odměňují,“ prozrazuje Krátká.
Je známo, že se udržujete
v kondici…
„Někteří senioři chodí s KADISEM, tedy s Kamýckým divadelním spolkem, hrát divadlo,
tancovat s Kamýčkem Českou
besedu. S kroužkem ‚KántryBáby‘ jezdíme na pozvání zatancovat i do okolních obcí.“
Co děláte pro to, aby to
v Kamýku nad Vltavou vypadalo lépe?
„Snažíme se mít pěkné zahrádky a výzdobu v oknech.
Na podzim se vyhodnocuje výzdoba balkónů, oken a zahrádek.“
Z výčtu aktivit kamýckých
seniorů je patrné, že ocenění
do Kamýka nad Vltavou přišlo
oprávněně.
Hanka Synková

Co radil Kamýčanům herec
Pavel Nový?
KAMÝK NAD VLTAVOU „Kdy-

by vám upadl bonbon, tak
se pro něj neshýbejte, mohli byste mě totiž prošvihnout,“ zasmál se herec.
Bylo to totiž před promítáním nové české komedie
Chlap na střídačku, kde
hraje menší roli. Jeho role,
pravda, nebyla velká, ale
bez něj by to nebylo ono.
Stejně jako hlavní postava
tam jednoznačně prezentuje mužský pohled na nevěru. V hlavních rolích
si to užili Jiří Langmajer
a Ivana Chýlková.
Diváci se od Pavla Nového krom veselých historek z natáčení dozvěděli i to, že v tomto ﬁlmu
poprvé hrál manžela Ivě
Janžurové. A že tam jsou
spolu vidět i na fotce, která má představovat fotku
svatební. Ivina část fotky

je z 60. let z muzikálového
seriálu Píseň pro Rudolfa
III. Jeho část fotky ale pochází, jak řekl, z kovbojského období, kdy si v polovině sedmdesátých let
nechal dovézt z USA pravý
kovbojský klobouk. Jaké
bylo jeho překvapení,
když v útrobách klobouku objevil cedulku a na ní
nápis Tonak (TOvárna
NA Klobouky) Nový Jičín!
Pavel Nový se nevyjadřoval pouze k tomuto
filmu. Každý si ho pamatuje coby skvělého lyžaře
z komedie století S tebou
mě baví svět. Na otázku
„S kým vás baví svět“
odpověděl, že s jeho rodinou a také s Ypsilonkou, kde už od roku 1989
hraje. Ve zdejším kraji
se mu líbí, pár kilometrů
od Kamýka nad Vltavou

má dokonce chalupu.
Za zmínku stojí také
to, že kamýcké letní kino
vlastně promítalo pro otužilce. Pavel Nový otužilý je
– jednak v civilu (i sem přišel v pověstných krátkých

kalhotách), ale i ve ﬁlmu:
každý asi viděl ﬁlm Bába
z ledu. Večer 12. července
bylo pouhých 11 stupňů,
noc z 12. na 13. července s teplotami 7 stupňů
byla dokonce nejchlad-

nější za posledních 34 let.
Divákům vedro nebylo. Horké chvilky zažíval
tedy asi jen hlavní hrdina – záletník – na filmovém plátně.
Hanka Synková

Herec Pavel Nový v družném rozhovoru s kamýckým starostou Petrem Haladou v letním kině u školy
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Pro herečku Jitku Smutnou Drážkov znamená nejen
současnost, ale i vzpomínky na dětství
DRÁŽKOV Pro známou herečku, šansoniérku

a dabérku Jitku Smutnou představuje Drážkov
nejen vesničku s Divadlem HOGO FOGO, kde
má možnost hostovat, ale také prázdninové místo jejího dětství.
Jak dalece jste znala Drážkov?
Mám k němu velmi blízký vztah. Moje babička měla devět vnoučat a všechny děti jsme bydlely v Praze. Jsem ročník 1952 a ona si v roce
1956 nebo 1957 naproti Váchově špejcharu, který
byl v té době v žalostném stavu, pronajala chaloupku. Dodnes tam chalupa stojí, ale vypadá
úplně jinak. Tenkrát to byla dřevěnka s jednou
místností a s černou kuchyní, se stodolou a malým dvorkem. My vnoučata jsme tak měla tady
na Sedlčansku prázdninový byt. Moji bratři hráli
se současným kastelánem špejcharu Františkem
Váchou tehdy fotbal, moji bratranci se zapojili
také. Babička mi udělala obrovskou radost tím,
že před nástupem do první třídy si mě do Drážkova vzala na celých osm měsíců. Od té doby cítím vztah k venkovu, k přírodě. Zdejší okolí proto
stále vidím neregulovanýma očima – vybavuji si,
jak po cestách jezdili koně zapřažené do vozů se
senem, pamatuji si, jak jsme chodili na Váchův
statek a maminka pana Váchy cpala husám šišky

Jitka Smutná zazpívala v Drážkově několik vlastních
šansonů, na kytaru ji doprovázel Milan Kramarovič.

do krků. Dokonce si umím přivolat obrázek, kdy
chodili za našim stavením nějací chlapi a zpívali
a bouchali klacky do země. Až později jsem pochopila, o co jde – že vlastně mlátili cepy obilí.
A kdy jste si cestičku do Drážkova zase
našla?
Asi před dvanácti nebo patnácti lety mě František Vácha sám vyhledal, pozval na špejchar a začali jsme se opět přátelit. Teď je jeho dcera Gábina Falcová mojí kamarádkou a byla jsem kmotrou
obou dílů jejích knih – Diagnóza: Učitelka.
Jak hodnotíte Divadlo HOGO FOGO, jehož je Gábina programovou ředitelkou?
Je naprosto neuvěřitelné, co se podařilo vystavět – divadlo je skvostné zvenku i zevnitř.
Pro mě je krásný zážitek, když vidím v hledišti
všechny ty nastrojené lidi.
Kdy si na jevišti HOGO FOGO zahrajete?
Bude to v neděli 6. září, kdy zde budeme
hrát s Alenkou Mihulovou v představení divadla Ungelt „Přítelkyně“ a doufám, že časem
do Drážkova přivezeme další tituly, v nichž

jsem obsazená. Když se bude dařit, tak přijedeme znovu – zazpívat s kapelou, v níž je kromě
mě také dcera Tereza Nekudová, kytarista Milan Kramarovič a jeho synové – dvojčata Matěj
a Jakub. Kapela má název Rodinná fúze. Na repertoáru máme písničky, které jsem složila.
Křest knihy Gábiny Falcové oddálil o několik měsíců – až do 4. července – koronavir.
Jak jste tuto dobu izolace a uzavření divadel
prožívala?
Od března do května jsem byla doma. Potom
jsem nazkoušela pro Ungelt novou hru – jmenuje se Dovolená paní Josefy. Hrajeme ji společně
s Radkem Valentou, kterého si – ovšem v mlad-

ším „vydání“ – pamatují diváci z ﬁlmu Princezna
ze mlejna a vystupujeme společně s mojí dcerou
Terezou, které je stejně jako Radkovi čtyřicet.
Teď v červenci má tato komedie premiéru a doufám, že s ní pobavíme diváky na Sedlčansku.
Před vlastním křtem knihy Diagnóza: Učitelka 2 jste zazpívala několik šansonů. Nepočítáte s jejich vydáním na CD?
Ne, ne. K tomu jsem nedozrála. Pro mě je ale
především radostí setkávat se přímo s diváky
a posluchači živě – vím, že by si nahrávku někteří
koupili, ale já bych tím ztratila tu radost – protože by pak už třeba na koncert nepřišli. Já se ráda
s lidmi potkávám naživo.
Marie Břeňová
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Žádný jiný křest snad tolik učitelek
pohromadě nezažil
Dokončení ze strany 1

a kantory v jeden okamžik
na jednom místě pohromadě by nemohl tomuto drážkovskému konkurovat.
Úkaz to byl sice neobvyklý, ale vysvětlitelný.
P ro g r a m ová ře d i t e l k a
Gabriela Falcová, které
prázdninový den především patřil, má mezi
přáteli mnoho pedagogických pracovníků.
Sama působí dlouhodobě
na dublovické základní
škole a do školního – jí tak
známého prostředí – jsou
zasazeny humorné příběhy, o něž se rozhodla se
čtenáři podělit. Tentokrát,
jak sama říká, „součást
rozšířené rodiny“ pozvala na křest nového titulu
„Diagnóza učitelka 2 – Úča
na cestách“. Jde o volné
pokračování její prvotiny
„Diagnóza: Učitelka“, kde
líčí zážitky a průšvihy
venkovské „úči“. V druhém dílu s nadsázkou
přibližuje svůj studijní
pobyt v Anglii se všemi
trapasy a záludnostmi.
Do Velké Británie se podívala také díky grantu
s žáky dublovické školy,
zve na víkendový pobyt
do Drážďan, kam vyrazila se svými kamarádkami
– učitelkami a líčí, jak si
užívala New York, který

byl splněním jejího snu...

Moderátoři Matěj
a Martin
Moderování se ujali
autorčini synové – Matěj
a Martin Falcovi a díky
nim se program změnil
v zábavnou show. „Scházíme se zde v poměrně velkém počtu, tak si myslím,
že by bylo vhodné udělat
bezpečnostní školení...
Za prvé – našeho tátu nepouštět ke slivovici. Za druhé – našeho dědu nepouštět
ke slovu. Za třetí – Gábinu
nepouštět k mikrofonu,
za čtvrté – nenechat bratra
Martina říkat vtipy. Za páté
– Matěje za žádných okolností nenechat vyjadřovat se zpěvem a tancem,
za šesté – dámám chválit
večerní róbu a účes, za sedmé – alkohol nemíchat,
za osmé – utajit, pokud někteří z nás knihu nečetli,“
říkali na střídačku. Poznamenali také, že péče a úsilí, které maminka vkládá
celá léta do jejich výchovy, tak jednoho z nich nutí
cestovat na nejvzdálenější
kouty světa na co nejdelší
dobu a druhého (lékaře)
na poměry českého zdravotnictví zase k tomu, brát
si nadstandardní počet
služeb...
Především s rekvizita-

mi na jeviště a z jeviště
„pryč“ pomáhal Gábiny
manžel Martin a přenechal
synům, aby uváděli představení matčiny knihy formou takzvaného listování,
kdy ve scénkách rozesmála diváky děvčata – žačky
Gábiny vystupující pod
názvem „Dublovičtí vlastenci“ – stejně tak se ostatně jmenuje jedna kapitola
knihy. Deset kamarádek
– učitelek se ve ztvárnění
cesty do Drážďan nenechaly zahanbit a dokázaly,
jak jsou pohybově nadané. Herečka Jitka Smutná,
hlavní kmotra knížky,
předvedla za doprovodu
kytary Milana Kramaroviče šansony s chytrými texty z vlastní tvorby k zamyšlení nad životem. Během
večera se vystřídali i další
hosté, kteří promlouvali
k autorce Falcové slovy
uznání, vyznání, zpěvem
nebo tancem.

Gábina
u mikrofonu
Spíkři promítli na plátno
také snímek, aby ukázali,
jakým způsobem se snažili
matku utahat, aby ji přešly
choutky na další humornou tvorbu, při níž si střílí i z nich. Nocovali s ní
v poušti, absolvovali společně lezení divokou řekou

Ke knižnímu křtu patří autogramiáda.

a potápění freediving – čili
nádechové potápění bez
dýchacího přístroje, tedy
jen se zásobou vzduchu
v plicích potápěče. „Bohužel k umoření její literární
činnosti nedošlo, tak se trochu obáváme, že budeme
vystaveni dalším a dalším
dílům naší skvělé maminky.
Ať se tedy daří knihám již
vzniklým i budoucím,“ popřáli na oko rezignovaně.
Na vzdory úvodnímu
„školení“ k mikrofonu
přece jen matku Martin
a Matěj pustili. Gabriela
promluvila opravdu v krátkosti: „Mám obrovskou
radost, že se už můžeme

Učitelky dokázaly ve scénce, kterou nastudovaly, že mají pro strach uděláno a že jim rozhodně nechybí smysl pro humor.

setkat. Mám obrovskou radost, že se můžeme setkat
v tomto úžasném divadle,
mám ještě větší radost, že
už se můžeme opět potkávat a nebojíme se hloupých
věcí, které nejsou tak úplně
pravda a že jsme hlavně
spolu a že je nám tady dobře. A když se stane nějaký
menší trapas nebo problém,
tak se nic neděje, protože
je v divadle jen nejbližších
136 kamarádů, takže se to
udrží v tajnosti. Pokud se
to úplně v tajnosti neudrží,
tak jediný, kdo by to mohl
rozkecat, jsem já. A já to napíšu, vy to zahrajete a zase
se tady sejdeme.“ Po děkovačkách těm, kteří pomohli nejvíc, řekla na závěr:
„Pokud je nutné opustit
svou komfortní zónu, cestovat, poznávat, tápat, učit
se a ztratit se, abychom se
zase mohli najít, tak jedině
s vámi všemi...“
Kmotřička Jitka Smutná knihu vyprovodila přípitkem a přáním: „Přeji jí,
aby měla hodně čtenářů,
aby měla čtenáře i poté, co
v knihovničce, kam ji dáte,
bude odpočívat, aby si ji
přečetli noví a noví čtenáři,
žáci, učitelky... a aby se stejně tak dobře bavili jako my.
Myslím si, že ten humor,
který je v knize obsažený,
by neměl nikdy vymřít.“
Marie Břeňová
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KONCERTY
 Petrovice – zámecký
park
24. 7. Pohoda Fest Tour
s Božkovem 2020
hudební festival, hrají The
Beautifuls, Třetí Slunce, Repete, Míra Šmarda, W.A.M.
a další; 18:00

a Malí spisovatelé; do 31. 8.
Výstava Z dílen II
výtvory dětí z výtvarných dílen Matlámo Patlámo, Práce
se dřevem a účastníků kurzu
Studijní kresby; do 2. 9.
 Sedlčany – muzeum
Generace X: Jak žily
Husákovy děti?
výstava zaměřená na 70. a 80.

21:30
 Sedlec-Prčice
24. 7. Blíženec
akční sci-ﬁ USA; 20:00
31. 7. Kořist
akční horor; 20:00
 Osečany – zámek
25. 7. Záhada lokálek
promítání ﬁlmu a debata

www.sedlcansky-kraj.cz

Meránu
17. ročník turnaje dvojic
v pétanque; 13:00

sel spojených s venkovským
hospodářstvím a lidovým
stavitelstvím; 10:00

 Sedlec-Prčice – areál TJ
Sokol Sedlec-Prčice
25. 7. Oslavy 130 let
od založení TJ Sokol
Sedlec-Prčice
v rámci oslav bude fotbalové utkání proti Sigi týmu;

 Petrovice – náměstí
25. 7. Petrovické řezbování
10. ročník, řezbování s hvězdnými řezbáři Humbuk
26. 7. Petrovické řezbování
rychlořezba Jiřího Nekoly
s motorovou pilou, vernisáž hotových řezeb; 14:00
1. 8. Výstava historických vozidel
7. ročník jízdy veteránů
Chotovinské zatáčky; 11:30

 Kosova Hora
24. 7. Kabát revival
letní taneční zábava; 20:00
 Přestavlky – náves
25. 7. Pouťová zábava
hraje Matyas

 Svatý Jan – hřiště
1. 8. Traktoriáda

 Vojkov – Špejchar
25. 7. Posezení s country
a dobrým vínem
hrají Šlahouni z Vlašimi; 18:00

 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00

 Sedlčany – hotel Florian
25. 7. The Shamrock
letní venkovní koncert; 19:00
31. 7. Živel Duo Band
letní venkovní koncert; 18:00
 Vrchotovy Janovice –
letní kino
25. 7. Katapult
letní taneční zábava; 20:00
 Osečany – náves
26. 7. Pouťové posezení
při dechovce
hraje kapela Vorginal
z Březnice; 14:00
 Nalžovice – park
1. 8. Oslava 110 let od založení Ešnerovy kapely
taneční zábava s kapelou
Ešner band; 20:00

VÝSTAVY
 Drážkov – muzeum
Váchův špejchar
Výstava Květy a Jiřího
Čapkových
výstava obrazů, keramických plastik a asambláží;
do 30. 7.
 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové
výstava pastelů, akvarelů
a akrylů; denně mimo pondělí 10:00–17:00, výstava
do 31. 8.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Na chodbě
výtvory žáků 4. tříd ZŠ
z projektu Malí ilustrátoři

Skanzen ve Vysokém Chlumci zve tuto sobotu 25. července na Den řemesel. Foto: Petr Mareš

léta 20. století ve spolupráci
s GaSOŠE Sedlčany; do 20. 9.
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
30. 7. Bitevní pole
listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlou Dostálovou
o puberťácích a jejich
rodičích; 20:00
31. 7. Pánská šatna aneb
Mušketýři v Mexiku
kolektivní improvizace
herců Studia Ypsilon v režii
Martina Dejdara; 19:00
 Osečany – zámek
31. 7. Kalifornská mlha
detektivní komedie o umění, hraje Matěj Stropnický
a Daniel Krejčík; 20:00

KINO
 Vysoký Chlumec – hřiště pod hradem
22. 7. Chlap na střídačku
letní kino, česká komedie;

s tvůrci; 12:00, 16:00, 18:00
 Sedlčany
25. 7. 3Bobule
česká komedie; 20:00
1. 8. Cesta za živou
vodou
norská fantasy pohádka;
19:00
 Svatý Jan – hřiště
31. 7. Ženská na vrcholu
21:15

zápas od 16:00
1. 8. Memoriál Františka
Hájka
49. ročník fotbalového
turnaje; 10:15
 Přestavlky – střelnice
26. 7. O pohár Českého
Meránu
44. ročník střeleckého
závodu známého jako
„Anenské střelby“; 8:00

OSTATNÍ
SPORT
 Zvírotice
25. 7. Vltavský vodník
46. ročník turnaje v nohejbale trojic; 7:30
 Kosova Hora – Park
generála Mareše
25. 7. Letní volejbalový
turnaj
7. ročník turnaje; 8:00
 Skoupý u Petrovic –
náves
25. 7. Memoriál Zdeňka
Vanžury
4. ročník charitativního nohejbalového turnaje; 9:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
Na Starce
25. 7. O pohár Českého

 Sedlčany – knihovna
22., 29. 7. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
24., 25., 31. 7., 1. 8. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Přestavlky – náves
25. 7. Anenská pouť
součástí dětský den plný
soutěží a her, nohejbalový
turnaj a večerní pouťová
zábava; 9:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
25. 7. Den řemesel
představení tradičních řeme-

 Kamýk nad Vltavou –
Vltava
Plavby na voru
každý víkend do 16. 8.
v 10:00, 13:00, 14:30, 16:00
a 18:00 (v neděli poslední
ve 14:30)

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–12:00
a 13:00–19:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–19:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.
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Sedlčanské kulturní léto zahájila
kapela Fanda Tomášek a přátelé
SEDLČANY Z důvodu ko-

ronavirové krize se letos
před prázdninami nekonal
v chovatelském areálu Pod
Duby ani jeden z koncertů
dechových hudeb, které
se v minulých letech těšily
velkému zájmu posluchačů. Po rozvolnění opatření
připravilo město akci pod
názvem Sedlčanské kulturní léto, v jejímž rámci
se uskuteční několik promítání letního kina a chybět nebudou ani koncerty
u chovatelů.
První z nich se konal
v neděli 12. července
a zhruba sedmdesát návštěvníků všech věkových
kategorií se přišlo podívat
na country skupinu Fanda
Tomášek a přátelé. Po delší době si přišli do parku
poslechnout dobrou muziku a také si popovídat. Co
je nového v kapele nám
přiblížil její frontman a spoluzakladatel. „V současné
době už na Sedlčansku není
příliš mnoho kapel, které
by mohly vystupovat, a my
jsme byli rádi, když nás oslovil ředitel kulturního domu
Martin Severa s tím, zda
bychom mohli tady v par-

ku zahrát,“ uvedl Fanda
Tomášek. „Dnes už hlavně
jezdíme do vzdálenějšího
okolí a například v loňském
roce jsme měli pětapadesát
vystoupení. Letos nám jich
sedmnáct odpadlo a teď si
všechno
vynahrazujeme.
Hrajeme většinou v sobotu.
Včera jsme hráli v Kamýku
nad Vltavou a 25. července
budeme dělat předskokany
skupině Taxmeni v lesním
divadle v Podlesí u Příbrami. Teď máme objednáno
třicet čtyři vystoupení, a věříme, že nám je už nic nezruší. V country je tak dobrá
nálada a tak velké kamarádství, že v této oblasti hudby
by se snad nic ani nemohlo
roznést.“
Fanda Tomášek připomněl, že nedělní koncert
u chovatelů nebyl pro jeho
kapelu v těchto místech
zdaleka první. Skupina zde
hrála čtyřikrát nebo pětkrát
o pouti a letos zde ve stejném termínu zahraje zase.
„V parku hrajeme rádi. Kam
se tady podíváme, tam se
s někým známe. My jsme
ale doma všude, protože
kam přijedeme, tam máme
kamarády,“ doplnil další

Na prvním koncertu Sedlčanského kulturního léta jeho účastníci
nejenom poslouchali, ale také tancovali.

člen kapely, kterým je Standa Mareček, jehož čeká
vystoupení s jinými muzikanty v rámci Sedlčanského kulturního léta v areálu
Pod Duby začátkem srpna. Na otázku, kde zatím
nejdál od Sedlčan kapela
Fanda Tomášek a přátelé
vystupovala,
hudebníci
odpověděli, že v Holešově,
Nymburce, v jihlavském
pivovaře a také při příle-

žitosti otvírání pivovaru
v Poděbradech. Hráli rovněž v Praze na náplavce
a v Malostranské besedě.
Skupina to ve stejném složení táhne už jedenáctý rok
a předtím každý z muzikantů hrál v jiné kapele. „Změnilo se to v době, kdy jsem
se vrátil do Sedlčan a potkal se s Fandou,“ doplnil
Standa Mareček. „Dnes se
nám daří dělat předkapely

známým sestavám, jako je
například Spirituál kvintet.
Předtím jsme hráli s Pavlínou Jíšovou, s Greenhorny,
a dvakrát po sobě jsme vyhráli hitparádu internetového rádia Rádio City. Hrajeme také v Příbrami ve dvou
hospodách, které vede velká příznivkyně country, folku a bluegrassové muziky.
Jezdíme rovněž do penzionu v Brdech, který je ve srubu a kde se hraje opravdu
perfektně.“
Kapela Fanda Tomášek
a přátelé, jejíž členové jsou
ze Sedlčan, Křepenic, Prahy a Neveklova, je dokonce zařazena do Síně slávy
vedle Jarka Nohavici a dalších známých interpretů.
Muzika kapely je založena
na vlastní tvorbě a hlavně
na festivalech a na svých
recitálech prezentuje písničky, které všechny složil
Standa Mareček. Na menších akcích na přání posluchačů hraje známé
country, trampské a bluegrassové skladby. Na obou
CD nosičích, které kapela
nahrála, jsou ale výhradně
Marečkovy písničky.
David Myslikovjan

Společenský život po karanténě opět pulsuje
JESENICE Místní TJ Sokol

uspořádala v jesenickém
fotbalovém dolíčku na začátku léta turnaj mladých
fotbalistů Junior Cup 2020,
v němž své dovednosti

v sedmnácti družstvech
poměřili mladí fotbalisté
z osmi fotbalových klubů.
V kategorii mladší přípravky zvítězilo družstvo TJ
Tatran Sedlčany, v kategorii

starší přípravky prvenství
získalo družstvo TJ Sokol
Kosova Hora a v kategorii mladších žáků zvítězilo
družstvo TJ Sokol Jesenice.
Do fotbalového dolíčku

Skupina Parkán z jižních Čech přivezla do Jesenice pěknou nálož kvalitního rocku.

na pozvání místních dobrovolných hasičů zavítala
populární jihočeská rocková kapela Parkán. Parádní
muzika přilákala místní
i přespolní příznivce kapely, skalní fanynky a fanoušky k večernímu posezení
a tanci na venkovním parketu. Areál Sokola nabídl
návštěvníkům zcela nové
technické zázemí – sektor rychlého občerstvení
s pestrou nabídkou, sociální zázemí, posezení pod
velkoplošnými stany a krytý prostor pro kapelu.
V zasedací síni obecního úřadu se uskutečnilo
vítání občánků. Po dvacáté
tuto slavnostní akci pro nejmladší děti, jejich rodiče
a rodinné příslušníky připravil místní Sbor pro ob-

čanské záležitosti. Od obnovení tradice v roce 2001
bylo do obce uvedeno 84
občánků. Slavnostní obřad
připravují a slovem provází členky Sboru Hana
Čiháková a Martina Dřevojanová. Kulturní vystoupení zajišťuje základní škola.
Nejmladší děti do obce
uvádí starosta obce Miloslav Hrazánek.
Radost občanů z obnovení společenského života
kalí skutečnost, že místní
Staročeská hospůdka kvůli
nucenému několikaměsíčnímu uzavření provozu zatím znovu neotevře. Pokud
se nenajde zájemce o pronájem, bude obec bez zařízení provozující hospodskou činnost.
František Vávra

SPORT

14 strana

První mistrák divize bude až
koncem srpna
SEDLČANY Přípravu na no-

vou divizní sezónu zahájilo sedlčanské fotbalové
A mužstvo 16. července
čtyřdenním soustředěním
v Plánici u Klatov.
Příprava bude již tradičně pokračovat na hřišti
ve Vysokém Chlumci, kde
se uskuteční většina tréninků. Mužstvo odehraje
i několik přípravných zá-

pasů: 22. 7. od 17 hod. proti
1. FK Příbram U19 na hřišti
ve Vysokém Chlumci; 26.
7. od 17 hod. proti Dražici na hřišti soupeře; 1. 8.
od 10,30 hod. proti Povltavské FA na hřišti soupeře; 9.
8. od 17 hod. proti Komárovu na hřišti soupeře a 12. 8.
od 18 hod. proti Motorletu
Praha na hřišti soupeře.
Začátek soutěží se letos

o čtrnáct dní termínově
posunul. První domácí
mistrovské utkání se bude
hrát až v neděli 30. srpna.
Tradiční „pouťové utkání“
by tentokrát mělo divákům nabídnout pohárový
souboj 1. kola MOL cupu,
ve kterém Tatran přivítá
doma účastníka druhé ligy
– Slavoj Vyšehrad.
David Štverák

Divizní fotbalový tým se sešel po nucené pauze na soustředění v Plánici u Klatov.

Amatérští hokejisté
rozehrají šestnáctý ročník
pohárového turnaje
SEDLČANY Zatímco hokejový A tým Tatranu stihl
v krajské soutěži minulou
sezónu dokončit, hobby
hokejisté, kteří bojovali
o Pohár starosty města,
zůstali z důvodu nástupu
koronavirové pandemie
těsně před branami ﬁnálových utkání a jejich soutěž musela být předčasně
ukončena. Pořadatelé ale
okamžitě začali chystat
nový, šestnáctý ročník
tohoto dlouhodobého turnaje, o jehož startu nás
minulý týden informoval
jeden z členů pohárové
komise.
„První turnajový zápas se bude hrát v sobotu
5. září a naváže na první
veřejné bruslení, které se
uskuteční v pondělí 24. srpna,“ uvedl Jaroslav Rebec.
„Oﬁciální zakončení předchozího ročníku se bude
konat na začátku nového,

kdy budou předány ,prezidentské‘ poháry vítězným
mužstvům podle průběžných tabulek v nedohrané
základní části.“
Do šestnáctého ročníku
soutěže se přihlásilo pětadvacet mužstev, která byla
podle výkonnosti nasazena do dvou skupin. Zatímco základní část se bude
hrát jednokolově, ve druhé fázi turnaje, ve které
budou vytvořeny tři ligy,
se jejich účastníci střetnou ve dvou kolech. Následovat bude jarní play
off, v němž budou usilovat
o vyřazení soupeře všechny týmy s výjimkou posledního mužstva ve třetí
lize. Pro úspěšná mužstva
i jednotlivce bude opět
připraveno několik cenných trofejí. Pohár obdrží
vítěz kanadského bodování a tým, který v sezóně nasbírá nejnižší počet

trestných minut, získá Pohár slušnosti. Připraveny
budou i tři ,prezidentské‘
poháry pro vítěze jednotlivých lig před vstupem
do vyřazovací části soutěže, tři poháry pro poražené ﬁnalisty play off a tři
pro vítěze první až třetí
ligy. Vítězové navíc dostanou velké poháry, které
jsou putovní a vracejí se
k pořadatelům vždy před
začátkem nového ročníku.
V historické tabulce
první ligy soutěže zatím ﬁguruje šest týmů, které stanuly na nejvyšším stupni.
Se čtyřmi vítězstvími kralují hokejisté štětkovické
Staré Gardy a Genemusic
z Benešovska. Třikrát vyhrál River Boys Zvírotice
a jednou zvedli pohár nad
hlavu hráči týmů HC Radětice, Tatranu Stars a Rožmitálu pod Třemšínem.
David Myslikovjan

www.sedlcansky-kraj.cz

Výroční Bohemia drive
Rally Příbram bude
jednodenní, fanoušci
se mohou těšit na čtyři
rychlostní zkoušky,
každá se pojede
tradičně dvakrát
REGION Některé místní ko-

munikace uzavře v sobotu
25. července čtyřicátý ročník
motoristického závodu Bohemia drive Rally Příbram.
Body se budou počítat
do soutěží LIQUIMOLY Rallysprint Série, Autoklub Pohár 2+, Autoklub Mistrovství
ČR v rally historických automobilů, Česká Trofej Rally
Pravidelnosti a Pohár mládeže. Tratě rychlostních zkoušek jsou pro veškerý provoz
zcela uzavřené, nesmí se
na nich nikdo pohybovat.
Soutěžní vozy budou
na jednotlivé etapy startovat
s minutovým rozestupem.
Návštěvníky i obyvatele žijící v bezprostřední blízkosti
pořadatelé žádají, aby svá
vozidla nechali zaparkovaná mimo tyto komunikace.
Lidé by měli dbát zvýšené
opatrnosti při pohybu v jejich okolí a zvýšit dohled
nad domácími mazlíčky a zejména dětmi. Se zvýšeným
pohybem vozidel je nutné
počítat již v pátek 24. července, kdy jsou na programu
seznamovací jízdy posádek.
Ty budou projíždět místy
za běžného provozu s dodržováním pravidel silničního
provozu.
První rychlostní zkouška má start v Sestrouni a cíl
v Křečovicích. Uzavírka
na trase přes Prosenickou
Lhotu, Paseky, Zhorný
a Skrýšov potrvá od 6:50
do 17:45 hodin. Objízdná trasa není stanovena.
Druhá rychlostní zkouška
vede z Křečovic přes Strážovice, Hořetice, Hodětice, Šebáňovice a Sledovice do Minartic. Komunikace bude
uzavřena po stejnou dobu
a ani zde není stanovena
objízdná trasa. V Sedlčanech
bude do mezičasu připravena tankovací zóna.

Startem třetí rychlostní
zkoušky jsou Nalžovice.
V době od 8 do 19:10 hodin
se z nich nedostanou řidiči do Dublovic a následně
do Líchov, kde je cíl. Objížďka vede z Dublovic na Zvírotice po silnici číslo I/18
do Sedlčan, dále do Křepenic a z nich po místní komunikaci. Bude otevřena pro
oboustranný provoz.
Čtvrtá rychlostní zkouška se uskuteční mimo náš
region, na trase Drevníky–
Drhovy. Po dopoledním programu čeká na jezdce přeskupení a servis na základně
na letišti v Dlouhé Lhotě.
Poté nastoupí do odpoledního programu, ve kterém se
pojedou všechny čtyři výše
zmíněné rychlostní zkoušky
znovu.
Do soutěže LIQUIMOLY
Rallysprint Série je přihlášena stovka jezdců. V historických automobilech usedne
za volant 32 řidičů. Ve startovní listině České Trofeje
Rally Pravidelnosti je zapsáno 15 jmen. Mezi řidiči je jen
jedna žena, na místě spolujezdce jich ale usedne hned
dvacet. Většina posádek je
tuzemských. Představí se ale
také jedna francouzská, jedna polská a jedna německá.
Pořadatelé zvou návštěvníky nejen na samotné sobotní závodní jízdy, ale také
na páteční předstartovní
show na náměstí TGM v Příbrami od 16 do 19 hodin,
po 19. hodině budou představeny zajímavé závodní
posádky, připravena je i autogramiáda jezdců. Během
soboty bude na stejném
místě možné vyzkoušet simulátor převrácení, po 17.
hodině zde budou vyhlášeny výsledky soutěže.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Sérii závodů zakončil Tomáš Mošnička vítězstvím v Brně
DUBLOVICE V prvních
třech letošních paracyklistických závodech s mezinárodní účastí obsadil
dublovický
handbiker
Tomáš Mošnička v kategorii MH-3 jednou první
místo a dvakrát druhé.
V posledním čtvrtém
kvalitně obsazeném závodě, konaném na Masarykově okruhu v Brně,
deklasoval své soupeře
a získal cenné vítězství
ve své kategorii.
„Od druhého závodu
v Plzni jsem shodil čtyři
kila, to bylo znát hlavně
v osmiprocentním stoupání před cílovou rovinkou.
Ve druhém kole jsem měl
informaci, že mě stále
nikdo nedotahuje. To už

jsem tušil, že by to mohlo vyjít,“ rekapituluje triumfální jízdu Mošnička.
„Osobně jsem čekal útok
hlavně od polského reprezentanta Rafala Szumiecze, se kterým často
spolupracujeme během
závodů a který je nejen
vynikající vrchař, ale také
dobrý sjezdař, nebo že
mě dostihne nějaká skupinka jedoucí za mnou.
Hodně také překvapil letos velmi dobře jedoucí
slovenský reprezentant
Miloš Hudec, který mě
sice v Plzni ve spurtu
o necelou vteřinu porazil, ale v Brně už mi trať
sedla víc a ujel jsem mu
takřka o dvě minuty.“
David Štverák

Dublovický paracyklista Tomáš Mošnička (usprostřed) má za sebou úspěšnou sérii závodů.

Po roce se u řeky opět sešli nohejbalisté na turnaji trojic
OBOZ V kempu U Candáta na Oboze se v sobotu 18. července uskutečnil patnáctý ročník nohejbalového turnaje trojic hráčů, kteří
hrají oﬁciální soutěže, i těch, co
se na pláccích a kurtech scházejí
výhradně pro radost. Na rozdíl
od loňského ročníku, kdy byla
velká účast, a v turnaji se utkalo
patnáct mužstev, letos bylo v akci
pouze osm týmů, přičemž jeden
z nich se dal dohromady až během
sportovního zápolení pod neobvyklým názvem CO?
„Tento název vznikl tak, že když
se pořadatelé ptali na název týmu,
jeden z hráčů se zeptal: ‚Co?‘ a zbývající členové týmu se toho chytli,“ vysvětlil název trojčlenného
mužstva sedlčanský nohejbalista

Antonín Tesař, který se tradiční
nohejbalové akce v kempu U Candáta zúčastňuje pravidelně. Vzhledem k menší účasti byla vytvořena
pouze jedna skupina a hrálo se
systémem každý s každým. Po základní části se bojovalo ve „ﬁnále
útěchy“ o předposlední místo, protože týmy na sedmé a osmé pozici
měly stejný počet bodů. Následovalo vytvoření klasického pavouka mezi první čtyřkou. Na třetím
místě se umístil tým CO? ve složení
Martin Danyo, Josef Justa a Matěj
Glanc. Druhé místo obsadil tým
Oboz v sestavě: Tonda Tesař, Milan
Kunc a Jakub Jech. Pohár pro vítěze si pak odnesli Candáti ve složení: Jiří Steiner, Radek Ulman, Karel
Ulman a Sebastian Steiner.

„Počasí bylo pro nohejbal
ideální. Finále se ale již dohrávalo za mírného deště, přičemž
po ukončení turnaje se spustil
přívalový déšť,“ poznamenal Tonda Tesař a dodal: „Organizátoři

této akce Jirka a Iveta se už těší
na další ročník bleskového amatérského turnaje, který se bude
konat 12. srpna rovněž na Oboze
v kempu u Candáta.“
David Myslikovjan

Společnost Biopekárna Zemanka, hledá
do svého týmu noveho kolegu/yni na pozici

ASISTENT/KA
obchodního oddělení

Vyhlášení výsledků nohejbalového turnaje v kempu U Candáta se konalo
za prudkého deště.

Náplň práce:
- administrativa – vyplňování zalistovacích karet a komunikace
s odběrateli
- elektronické zpracování objednávek a faktur
- analýzy a vyhodnocení promo akcí v rámci obchodních aktivit
- účast a podpora obchodního týmu na veletrzích
Očekáváme:
- minimální středoškolské vzdělání s maturitou
- zkušenosti v oblasti obchodu výhodou
- anglický jazyk – slovem i písmem na úrovni B1
- organizační a komunikační schopnosti
Nabízíme:
- různorodou a odpovědnou práci v oblasti obchodu
- individuální přístup, zaškolení a další odborný růst
- prostředí přátelského týmu
- benefity: notebook, telefon, příspěvek na stravování
V případě zájmu zasílejte profesní životopis spolu s průvodním
dopisem na barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz
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KO M E N TÁ Ř

Od státu nemohou mladí nic očekávat
Život mne zavál do nemocnice. Úžasné vybavení JIP,
potom parádní standardní
pokoj, miliony za každým rohem a k tomu kvalitní strava –
vše bez nejmenší spoluúčasti.
Je mi to trapné, když jsem
sám před sebou ve světle
chudáka, který podstoupí
velmi drahou léčbu a jako
bonus k tomu je zdarma hoš-

těn. Má to ještě slabší logiku,
než jakou má ministryně
práce a sociálních věcí Jana
Maláčová se svým návrhem,
aby žák, když přijde do školy, dostal oběd zdarma.
Rozumné vlády zavedly
v nemocnicích 100 Kč za den,
návštěvu lékaře 30 Kč, uplatnění receptu v lékárně 30 Kč.
Tyto peníze ve zdravotnictví

nejsou a určitě brzy bude
shledáno, že se musí nějaká
forma spoluúčasti obnovit.
Dopřávat politikům chlubení, že oni to platí, nebo že
peníze se mohou dotisknout,
tak to bychom opravdu, ale
opravdu neměli... Tedy neměli bychom je volit. Už takových bylo dost. Počínaje
vládami ČSSD.

Nyní se kdovíjak utratí půl bilionu korun (500
000 000 000 Kč) a bůhví
co příští rok před volbami
do sněmovny. Tím bude
každý z nás zadlužen zhruba dvěma sty tisíci korun
a splácet náš život na vysoké noze budou jistě ještě
naši pravnuci. Proto radím
mladým lidem, aby včas

mysleli na dobré zajištění
budoucnosti, zejména vlastním bydlením. A spořením
na důchod. Od státu, jak nyní
funguje, nemohou nic očekávat. Současné vládě nejde
o budoucnost mladých, jen
o znovuzvolení za dárečky,
jako je jídlo v nemocnici
zdarma a jiné nesmysly.
Vladimír Roškot

GLOSA

Bude Kalousek v tradičních stranách
probouzet síly k záchraně demokracie?
Nejvýraznější poslanec Parlamentu ČR, předseda klubu
poslanců TOP 09 Miroslav
Kalousek, oznámil v televizním pořadu Otázky Václava
Moravce, že se již nenechá
napsat na kandidátku pro
příští volby do dolní sněmovny. Nebojím se říci, že ve sněmovně jako zkušený politik
a pohotový rétor bude nenahraditelný.
Občas se připomíná rok
2006, kdy chtěl sestavit vládu
s ČSSD a podporou komunistů. Tehdy jako předseda
KDU-ČSL vycítil nebezpečí
vzniku velké koalice ČSSD–
ODS. Což by znamenalo obnovení „majstrštyku“ Miloše
Zemana – další opoziční

smlouvu. Nabídl tedy ČSSD
vládu s KDU-ČSL za podpory KSČM. Kdo ho dobře znal,
věděl, že to nemyslí vážně.
ČSSD jednání s ODS zrušila.
Kalousek nemohl přiznat, že
to byl trik, takže odstoupil
z funkce předsedy.
V poslední ﬁnanční krizi
byl nucen udělat v rozpočtu
škrty, aniž by omezil investice. Takže nešlo o snahu nějak se proškrtat k prosperitě.
Později uznal, že některé položky mohly vypadat lépe.
V mezinárodním srovnání
ministrů ﬁnancí v roce 2009
jej evropští oborníci (bankéři, analytici, zástupci ﬁnančních institucí a další experti)
zvolili ministrem ﬁnancí roku

2008. A v roce 2011 znovu.
Problémy s krizí naše občany příliš nepostihly. Sám se
nikdy nechlubil, že je nejlepším ministrem ﬁnancí. Byl
i sebekritický. Nyní můžeme
srovnávat. A nebyl nikdy
na základě různých obvinění
trestně stíhán. A že by to pro
některé státní zástupce bylo
sousto, jak se zavděčit…
Tuší nyní někdo, co se
líhne v jeho hlavě? Koho to
bude nejvíc zajímat? Tentokrát to asi moc raﬁnovaný
trik nebude. Spíše může
z pozice toho nejzkušenějšího probouzet v tradičních
stranách nové síly k záchraně zbytků demokracie.
Vladimír Roškot

Krásná zdobená vrata na Svatojansku okouzlí náhodného poutníka, leč je to tajemná brána odnikud nikam... Foto: Hana Pechačová

FEJETON

Koho maj pověsit, ten se neutopí
Nic mi není, říkáte si. Ale
přesto bych měl po těch letech zajít k doktoru. Jestli mě
ještě vůbec zná a navíc, co
kdyby? V čekárně sedí Karel,
Jarda a jiní vaši známí a...
a nechce se vám s nimi moc
mluvit. Určitě tu nejsou poprvé a něco jim je, protože se
baví jen o nemocech. Po hodině čekání už volá sestra
vaše jméno.
Stojíte v ordinaci. Ani nemusíte nic říkat. Doktorka
na vás od stolu koukne a už je
jí to jasné. Nepotřebuje žádné
informace.

Je vám 60 let a cítíte se
dobře.
„Kdy jste byl naposledy
na sono?“ --- „Tak tam půjdete,
tady máte lístek. Sono prostaty. Hodně se předtím napijte.“
--- „Potřebuju snímek očního
pozadí. Sestro, napište mu žádanku na oční.“ --- „Jistě máte,
pane, úměrně vašemu věku
vysoký krevní tlak. V lékárně
si vyzvednete...“ --- „Dojdete si
na krev. V laborce jsou do devíti. A moč s sebou.“ --- „Cukr.
Ve vašem věku je to normální. Sestro, doporučení na diabetologii.“ --- „Srdíčko vám

tluče jak pendlovky. Na kardiologii jsou celý týden. Zajdete si k nim. Už vám přece není
dvacet.“ ---„Koukám na vaše
nohy. Máte ‚křečáky‘ jak pytel
zmijí. Bolí vás to? Ne? Sestro,
to je na Příbram. Tohle u nás
nedáme.“ --- „Opakujte po mě:
Lavice, stanice, police, stolice,
jitrnice... no to by šlo. Sluch
dobrý.“ --- „Ještě napíšeme
rentgen plic. Kouříte? Kolik?“
--- „Jaký máte vztah k alkoholu? Pozitivní. Dobře. Kolik
toho vypijete? No to byste neměl.“ --- „Jo a dojdete si na revmatologii. Jistě vás občas bolí

nohy.“ --- „Hm, zuby máte jak
lentilky, ale to je váš problém.
Kde je zubní, jistě víte.“ --- „Ještě výtěr stolice. Je to zadarmo.
Tady je takovej kartáček, kterým doma... a přinesete mi to
při kontrole.“ --- „Aha, bolí vás
záda. Dojděte si na masáž,
ale předem se objednejte.
No to víte, něco to stojí. Taky
vám můžu napsat rehabilitaci, ale tam se načekáte.“
--- „Koukám, že máte na rukách ňáký ﬂeky. Svědí vás to?
Na kožní se musíte objednat
sám.“ --- „Cholesterol je jasnej.
Sestro, napište pánovi recept.“
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--- „Přijdete mi na kontrolu...“
Tohle všechno se dá zjistit při pohledu do vaší karty
úměrně věku. Ani vás nemusí
nikdo vidět.
Pak máte několik možností. Třeba: Mávnout nad vším
rukou a říct si, že se vám to
jenom zdálo a nějak dožít.
Podstoupit všechna ta vyšetření, začít se hlídat a zkonzumovat tolik prášků, že už
nemusíte chodit na dršťkovou... Zastřelit se.
Mno, koho maj pověsit,
ten se neutopí.
Petr Frumert

