Reklama v Kraji
již od 13 Kč/cm2
(vč. DPH)
Tel.: 774 414 225
Číslo 30/Ročník 31

12/8/2020

Jak pracovat s malým
autistou? Kniha
Lucie Šarközyové se
po několika týdnech
stala bestsellerem
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU V dubnu jsme infor-

movali o záměru Lucie
Šarközyové, matky Nikoly
s kombinovaným postižením, vydat knihu s názvem
Jak pracovat s dítětem
s poruchou autistického

spektra (dále PAS). Tenkrát to vypadalo nedobře,
Lucie se však nevzdávala.
I když se téma zdálo několika nakladatelům málo
atraktivní a ekonomicky
nezajímavé, kniha se jen
Pokračování na straně 3
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Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Otakar Jeřicha říká: S velkým
optimismem do budoucna nevyhlížím,
ale obecní kasa zatím netrpí
DUBLOVICE Zatímco některá města a obce musí
kvůli propadu v daňových
příjmech přiškrtit rozpočet a vypustit některé plánované akce, Dublovice
s výraznějšími škrty nepočítají. „Zatím ﬁnančně nestrádáme. Samozřejmě že
jsem ale opatrný a nevyhlížím s velkým optimismem
do budoucna. My jsme však
za dobu, kdy se nám dařilo,
nějaké ﬁnanční prostředky

naspořili. Myslím, že následky koronaviru přežijeme, pokud ale nepřijdou
v budoucnu další rány,“
dodal.
S ys t é m ro z p o č tové ho určení daní považuje dublovický starosta
za správný, ale k dotacím
má výhrady. „Byl bych
rád, aby nám peníze přidělil buď stát nebo Evropská
unie podle nějakého klíče
– na rozlohu území, počet

obyvatel a podobně. Tím
by se odbouraly nesmyslné
dotační žádosti, výběrová
řízení a další zatěžující administrativa. Myslím si, že
využitelnost dotačních peněz je tak z padesáti až šedesáti procent a minimálně
dalších čtyřicet procent zhltnou další platby – například
za ﬁrmu, která dotační žádost zpracovává, následně
ji administruje a podobně,“
Pokračování na straně 3

Dvě značky Lobkowiczkého
pivovaru ze tří uspěly
v potravinářské soutěži
VYSOKÝ CHLUMEC Do třináctého ročníku soutěže
Potravinářský výrobek,
pořádané Středočeským
krajem, se přihlásil také
L o b kow i c z k ý p i vova r.
S jakým výsledkem? Na to

jsme se zeptali Martiny
Huskové ze společnosti Pivovary Lobkowicz Group.
Je pravda, že ocenění
získala značka Démon?
Ano, je to tak. Ale
Pokračování na straně 5

HRABŘÍ Také druhý ročník festivalu si našel své fanoušky. Více na str. 4. Foto: Václav Novotný

Na lůžkových
odděleních
stále platí
přísnější
pravidla
SEDLČANY Václav Nedví-

dek, ředitel společnosti
Mediterra, která provozuje sedlčanskou nemocnici, nás seznámil s tím,
jaká opatření proti šíření
koronaviru v objektu aktuálně platí: „V návaznosti
na zhoršování epidemiologické situace v celé České
republice je u návštěvníků
nemocnice zavedena stálá
povinnost nosit ve vnitřních
prostorách roušku. Na recepci je termodisplej, který
při příchodu do vnitřních
Pokračování na straně 3
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Ředitelka Kocíková vzkazuje:
Návštěvy jsou možné každý
den, dodržujeme pravidla, ale
nepřestáváme žít
SEDLČANY I když je to

pro zaměstnance Domova v Sedlčanech organizačně náročné, snaží se
umožnit klientům kontakt
s jejich příbuznými každý den. „Návštěvy jsou
možné vždy od 10 do 18
hodin. Podle mých informací většina podobných
zařízení povoluje návště-

že to pozitivně ovlivňuje
jejich psychiku,“ uvedla
Jaroslava Kocíková, ředitelka Domova. Zároveň
připomněla: „Při vstupu
sledujeme ochranné pomůcky a návštěvy musí
vyplnit dotazník. Díky
termokameře sledujeme
u každého příchozího tělesnou teplotu.“ Setkat se

zvýšené hygieny, provedli
jsme plošnou dezinfekci
a po měsíci ji budeme opakovat. Navýšili jsme přísun
ovoce a zeleniny... Každý
den si přejeme, aby se nám
nákaza covidem-19 vyhnula,“ uvedla dále Kocíková.
„Nepřestáváme ale žít.
Pořádáme kulturní vystoupení, například na čtvrtek

Zahájení i ukončení olympijských letních her v sedlčanském domově seniorů pojímají vždy velmi slavnostně. Zapalují i uhasínají olympijský oheň a nechybí ani vlajka s typickými kruhy.

vy jen v některých dnech
v týdnu. My však chceme,
aby se klienti mohli vidět
se svými blízkými bez
delších přestávek, proto-

se seniorem mohou vždy
dva lidé, klientů v terminálním stavu se toto
opatření ale netýká. „Nadále dodržujeme pravidla

13. srpna chystáme od 14
hodin pouťovou zábavu,
ve středu 2. září slavnostně ukončíme Letní olympiádu,“ dodala.
-mb-
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Lenka Feldsteinová
v kamenech
středozemě
znehybňuje
přetvořené
myšlenky
HRACHOV V Ochraně fau-

ny v Hrachově je v jedné
z místností do neděle 23.
srpna instalována výstava,
která přibližuje dovednost
a tvůrčí myšlenky Lenky
Feldsteinové. Při vyslovení
jejího jména si ji mnozí čtenáři v regionu vybaví jako
učitelku Základní umělecké školy Sedlčany. Vedoucí
stanice pro zraněné živočichy v Hrachově Pavel Křížek o autorce prohlašuje
s obdivem: „Lenka je boží
člověk.“
Výstavu nazvala ZE-MĚ
aneb Kameny mé středozemě. Feldsteinová význam okomentovala slovy:
„Krajina kamenů se nazývá
středozem, kde žiji. Kámen
mám ve svém jménu, které
jsem přijala. Kameny sedí,
trčí, vykukují, trůní v krajině napříč dobami, navzdory času, napříč kulturami
a uskupeními jako mezníky

jí po dotecích, jsou v nich
vtisknuté mé vlastní prožitky, vztahy, které mne potkávají, naplňují i míjejí, vtiskávám do nich své představy
a doteky vlastního nitra.“
Feldsteinová připouští, že proces od myšlenky
k výslednému tvaru je
dlouhý a učí ji trpělivosti
a pokoře. „Hmota si ode
mne nenechá všechno líbit,
má paměť... Je velmi tvárná
a prochází cestou dotýkání všemi živly. Hlína sama
o sobě je prach, teprve voda
jí dodá vláčnost a plastičnost, vzduch ji zpevňuje
a suší a oheň ji rozžhaví
a přetaví, dá jí potřebnou
tvrdost, stálost a pevnost.
Ten proces mne nepřestává
fascinovat. Hnětu tedy hlínu
a hledám tvary a struktury,
které se rozhodnu znehybnit v čase – jakési štronzo,
zachycení přetvořené myšlenky. Baví mne do mých

Jiří Burian přednášel o vodě
a suchu středoškolským učitelům
S E D LČ A N Y S p o l e č n o s t
Enersol, jejímž zakladatelem je Jiří Herodes a zabývá se úsporami energie,
využitím alternativních
druhů energie a úsporami
pohonných hmot, připravuje aktivity pro žákovské
týmy v celé republice. Projekty studenti zpracovávají
zejména v souladu s ministerstvem životního prostředí a záštitu každý rok
přebírají významní představitelé veřejného života.
Jedním z přednášejících
byl v červenci také senátor

a zastupitel města Sedlčany Jiří Burian.
„Byl jsem pozván
na konferenci. Dvě setkání
tohoto druhu pořádá Jiří
Herodes většinou v době
letních prázdnin. Jsou
určena pro ředitele a zástupce ředitelů středních
škol – ať gymnázií nebo
i odborných škol. Já jsem
se zúčastnil 28. července
konference v Ledči nad
Sázavou,“ uvedl Burian.
„Z dalšího setkání pak vyplynou různé náměty, kterých se následně ujmou

žáci škol a vypracovávají
odborné práce. Hlavním
tématem pro letošní i příští rok je voda a sucho. Byl
jsem požádán za vedení
stálé komise senátu o přednášku o činnosti této senátní komise a jejím významu
a nejen to, ale hovořil jsem
o situaci s vodou obecně,“
sdělil dále. „Svůj příspěvek
jsem nepojal politicky, jak
se ode mne možná očekávalo, ale pragmaticky, kdy
jsem hovořil o zkušenostech z praxe,“ dodal.
Marie Břeňová

„Ne-pustím Tě…,“ tak nazvala tuto svoji práci autorka Lenka
Feldsteinová.

v našich životech. Odedávna se vrší na sebe, staví se
z nich mohyly na místech
významných událostí, staví
se z nich cesty, domy, nepodléhají tolik zubu času, snad
trochu obrůstají mechem,
zvětrávají, mění svou barevnost. Jsou našimi němými
svědky. Keramické povrchy
mi je evokují, tvary vola-

plastik i malůvek vkládat
skryté, humorné nebo mýtické symboly a významy.
A vždycky se v nich zrcadlí
můj vnitřní svět, jsou to takové mé niterné intimity...
Možná proto se jejich ukazováním cítím tolik obnažená a nejistá. Jdu s vlastní
kůží na trh... i to jsem já.“
-mb-
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Na lůžkových
Otakar Jeřicha říká: S velkým
optimismem do budoucna nevyhlížím, odděleních stále platí
ale obecní kasa zatím netrpí
přísnější pravidla
Dokončení ze strany 1

řekl svůj názor. „Pokud by
ﬁnance dostaly obce přímo,
tak si našetří další prostřed-

ky a záměr realizují podle
svých potřeb a bez zbytečných podmínek a nákladů,
kdy jde často o zbytečné

utrácení peněz, jen aby se
dodržela všechna pravidla,“ dodal.
Marie Břeňová

HRACHOV V pátek 7. srpna návštěvníci koncertu podpořili aktivity Ochrany fauny ČR. Snímek zachycuje účinkující Duo Bárka – Ivanu Pokornou a Pavla Barnáše. Foto: Miroslav Votruba

Dokončení ze strany 1

prostor automaticky měří
každému teplotu,“ uvedl.
Potvrdil, že další hygienická opatření, jako dezinfekce rukou a dodržování
odstupů, platí stále. „Pro
návštěvy na lůžkových odděleních jsou nastavena
přísnější pravidla – tedy
nutnost si koupit nanoroušku – a také jsme omezili
počet návštěvníků u jednoho pacienta na dva. Zdržet
se u něj mohou omezenou
dobu třicet minut,“ pokračoval Nedvídek. „Tím, že
jsme od těchto opatření
v mezidobí po opadnutí
první vlny zatím neustoupili, nyní nemusíme pravidla dramaticky zpřísňovat.
Stále platí, že v nemocnici
na lůžkovém oddělení je
nejohroženější skupina pacientů, a proto se snažíme
je stále chránit,“ podotkl.
Jedním dechem dodal, že
stále sledují epidemiologickou situaci v příbramském

okrese i dalších okolních.
„Jsme připraveni přijmout
i přísnější opatření v případě, že by se situace dále
zhoršovala. Snažíme se
i předzásobit ochrannými
pomůckami, abychom byli
i v tomto směru krok napřed,“ dodal.
Na dotaz, jak postupuje Mediterra při návratu
svých zaměstnanců z dovolených v zahraničí nebo
z rizikových oblastí České republiky, odpověděl:
„Před nástupem z dovolené na pracoviště s každým
konzultujeme jeho zdravotní stav. V případě podezření na nákazu koronavirem
řešíme danou situaci například přesunem služeb
daného zaměstnance nebo
odebráním vzorku rapid
testem na covid-19. Snažíme se tedy situaci řešit vždy
individuálně, s ohledem
na bezpečí a zdraví našich
pacientů a zaměstnanců.“
-mb-

Jak pracovat s malým autistou? Kniha Lucie Šarközyové
se po několika týdnech stala bestsellerem
Dokončení ze strany 1

několik týdnů od vydání
stala bestsellerem.
Lucie objevila webové
stránky, díky kterým svůj
záměr zrealizovala. Knihu
vydala jako samonakladatel. Bez velké počáteční
investice se dostala do prodeje v pátek 3. července,
první výtisky byly k expedici připravené v úterý 7.
července. O necelý měsíc
později se titul stal nejprodávanějším na e-shopu.
„Mezi odbornou literaturou, která je na trhu, mi
chyběla kniha psaná na základě praktických zkušeností
a ne jen teorie, která v praxi
mnohdy nefunguje. Teď jsem
sama pyšná na to, že se stala bestsellerem a pomáhá
spoustě rodičů jako praktická
příručka,“ říká Lucie. Rodiče
ji po přečtení kontaktují,

jsou z knihy, která je psaná
prakticky a srozumitelně,
nadšeni. „Nejvíce si cení, že
knihu napsal odborník v této
problematice s praxí v přímé
péči s dětmi s PAS a zároveň
zkušená máma dítěte s autismem,“ dodává.
Lucie navíc vytvořila
150stránkový pracovní
sešit se strukturovanými
úkoly a grafomotorickými cvičeními, piktogramy
pro děti se speciálními
potřebami a ten nabídla
některým velkým nakladatelstvím. „Pokud mě opět
odmítnou, našetřím peníze
a vydám ho sama,“ říká
odhodlaně. Stejně bude
postupovat i v případě své
druhé knihy, kterou připravuje a má již z poloviny
napsanou – Jak naučit dítě
s PAS zvládat každodenní
situace v běžném životě.

Lucie poskytla našim
čtenářům jako ochutnávku úryvek z předmluvy:
„Tentokrát se zaměřuji
na problémové chování
a následné zklidnění dítěte,
komunikaci a nácviky dovedností, Son-Rise program,
relaxační techniky. Rozebírám jednotlivá úskalí běžného života, která zažívá
dítě s autismem, a nabízím
řešení těchto situací. Všechny informace a poznatky
pramení z vlastních nabytých zkušeností z praxe
a s dcerou Nikolkou.“
Její motivací je, stejně
jako tomu bylo v případě prvního titulu, dobrý
pocit, že může svými zkušenostmi pomoci maminkám v bezvýchodných
situacích. „A že dodám
naději, odhodlání, že život
s autismem není jen o strá-

dání a zoufalství. Snažím se
tímto způsobem pomáhat
rodičům pečujícím o dítě
s autismem,“ říká masérka,

chickou pohodu. Nebojím
se svým osobitým stylem
aplikovat a kombinovat
různé terapie, které takové-

která absolvovala kurzy
klasických i zdravotních
masáží. „V relaxačních technikách naleznete i provádění jednotlivých masáží dítěti
s autismem a jaké mají blahodárné účinky na jeho psy-

mu dítěti dokážou navodit
klid a pohodu. Těmi relaxačními technikami se stává knížka exkluzivní,“ láká
své budoucí čtenáře.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Lhotecký pětiboj se konal v parném
Punkový
odpoledni a téměř bez mraků na obloze,
festival
přesto se nečekaně spustil pořádný lijavec U Kozy
má
za sebou
druhý
ročník

PROSENICKÁ LHOTA Místní
sbor dobrovolných hasičů
uspořádal v sobotu 8. srpna
již dvaadvacátý ročník recesistické akce, známé pod
názvem Lhotecký pětiboj.
A protože hasiči jsou vesměs
i členové místního spolku
ochotníků, kteří se prezentují
pod názvem Zvonokaplička,
dalo se čekat o jedné z přestávek i nějaké překvapení.

a dvě dívky soutěžily pod názvem Fox Girls. Zato několik
dalších týmů si dalo takové
názvy, že by se daly jen těžko publikovat, případně by
se pro jejich zveřejnění muselo získat zvláštní povolení.
A tak jsme raději oslovili Křečováky, kteří se představili
těmito slovy: „Já jsem Vojta

svým parťákem v neckách
se přepravit na druhou stranu rybníka. „Kdybych se
zadkem streﬁla do té gumy,
tak bych to možná i vyhrála,“
řekla nám ještě zadýchaná
Lucka. „Bohužel mi to nevyšlo. Jak jsem sjížděla křivě,
tak jsem se do gumové duše
netreﬁla. Já jsem původně

bylo skutečně mimořádné teplo, soutěžící byli jistě rádi, že se pohybovali
hlavně u rybníka na návsi
a na jeho hladině. A diváci
zase kvitovali, že moderátor nešetřil vtipnými průpovídkami, které zpestřily
soutěžní odpoledne. Například když ke břehu dorazil

Debatu přerušil
déšť
A to skutečně přišlo.
Po třetí disciplíně moderátor akce, jímž byl starosta
Prosenické Lhoty Petr Červenka, oznámil, že do programu pětiboje je zařazena
také ukázka ze hry Divadla
Járy Cimrmana Lijavec,
kterou má Zvonokaplička
ve svém repertoáru. Byla
ale v poněkud jiném provedení. Do středu dění napochodovala šestice účinkujících a sotva zasedla za stůl
a nad pěnivým mokem
začala debatovat, spustil se
déšť. Postaral se o něj jeden
z usměvavých pořadatelů,
jenž s hasičskou stříkačkou
namířenou k nebi patřičně
pokropil nejenom protagonisty hry, ale i všechny soutěžící a přihlížející. Nikomu
to ale nevadilo, právě naopak. Všichni se v horkém
dni pěkně zchladili. „Letošní vystoupení bylo skutečně
velice decentní a lehké,“
připomněl s úsměvem Petr
Červenka. „Před dvěma lety
při jubilejním dvacátém ročníku Lhoteckého pětiboje
jsme v dobových kostýmech
předvedli představení Dobytí
Prosenické Lhoty, což je pro
nás už nepřekonatelné vystoupení, takže jsme se tentokrát rozhodli pro ukázku
komornější.“

Soutěžící se
představují
Do soutěže tentokrát zasáhlo patnáct dvojic, a některé týmy měly skutečně poetické názvy, jako například
Krevetky nebo Koblížci. Přijeli i Křečováci, Termostati

Při uvedení ukázky ze hry Lijavec se spustil lijavec skutečný.

Křížek a kamarád se jmenuje
Pepa Plachý. Oba jsme z Křečovic a v Prosenické Lhotě
startujeme každý rok. Zatím
jsme byli pokaždé čtvrtí a letos bychom chtěli toto umístění vylepšit. Při běhu po igelitu potřeným mazlavým
mýdlem, kdy se soutěžící dvojice na laně rozbíhaly od sebe
a počítaly se uběhnuté metry,
jsme zkoušeli vlastní taktiku,
ale moc nám nevyšla. Ta ale
nevyjde asi skoro nikomu.
Tak uvidíme, co bude dál.
Na podobné akce, jako je ta
dnešní, chodíme docela často.
Zúčastnili jsme se v Prosenické Lhotě i soutěže v pití piva
na čas.“ Klukům z Křečovic
v některých disciplínách
pomáhala také Lucie Klapková z Břišejova, která měla
od pořadatelů povolený
„střídavý start“. Zvlášť statečná byla v disciplíně, kdy
se soutěžící zkoušeli po sjetí
skluzavky streﬁt do nafouknuté duše pneumatiky položené na vodě a společně se

přijela jako divák, a potom
jsem se do soutěže přihlásila. Mám tady manžela a děti,
které si myslí, že jsem se
dočista zbláznila.“ (smích)
V Prosenické Lhotě se neztratily ani dvě dívky, které si
dokonce nechaly natisknout
trika s nápisem „I když duo
holčiček, nepijem jen čajíček.
Fyzičku my dobrou máme,
občas si i zaběháme. Hej,
hej, hej, pro výhru si jdem.“
Veronika Švehlová a Tereza
Lišková, které jsou z Luhů
a z Prosenic, soutěžily pod
názvem Fox Girls. Obě se
svěřily, že startují vůbec poprvé, ale to jenom proto, že
se do jmenovaných vesnic
přistěhovaly teprve před rokem. Tato dvojice po celou
dobu soutěže dokazovala, že
se jedná o děvčata do nepohody, která nezkazí žádnou
legraci.

Soutěžilo se
hlavně na vodě
Vzhledem k tomu, že

poslední plavec v neckách,
původně určených na paření prasat, Petr Červenka
navrhl, že pokud je někdo
z chlapů hodně na hrudi
chlupatej, měla by být přinesena smola na paření
a soutěžící by se měl nechat odrbat. Kromě tradiční
disciplíny v pití piva na čas
a další nesoutěžní v popíjení pro diváky, byly i další
soutěže na vodě. Při čtvrté
z nich jeden soutěžící stál
na gumové duši, měl před
sebou štít a druhý se ho
snažil přetlačit silným proudem vody z požární stříkačky na druhou stranu rybníka. Na závěr byla zařazena
tradiční disciplína, kterou je
přetlačování dvou kanoistů,
jejichž lodní zádě jsou spojeny lanem. Kdo nakonec
vyhrál, určitě nejdůležitější
nebylo. Každý ale musel
ocenit, že v Prosenické
Lhotě dovedou místní připravit dobrou zábavu.
David Myslikovjan

HRABŘÍ Po pěti letech se
v sobotu 8. srpna konal
na louce v Hrabří druhý
ročník punkového festivalu s názvem U Kozy.
Díky skvělé propagaci
mladých organizátor ů
a jejich přátel se zde sešlo
poměrně hodně lidí.
Akce začala již v poledne při největším horku. Line up odstartovala
dvoučlenná skupina Řev
budíku a následoval skvělý Hodokvas. Už o něco
větší a profesionálnější
byli D Potejtouz ze Sedlčan, kteří také zahráli
na akordeon. K dalším patřili místní Priestly meadows, Repete nebo Until
Tommorow.
Mohutný úspěch měl
rapper Vojtaano a jeho
Galantní jelen. Zlatý hřeb
pak utvořila Zlomená
14ka, RV-4 z Benešova
hrající jak své písně, tak
slavné kusy známých kapel jako například Punk
Floid. Nakonec to byli
Vision Days z Brněnce,
kdo asi nejvíce rozvášnili
pogo v prvních řadách.
O doprovodný program o pauze se postarala
parta takzvaných Divočáků, kteří sjížděli na velmi
starých kolech překážkovou dráhu končící v kupce sena.
Pro klidnější a unavené posluchače bylo vítaným zpestřením několik
gaučů a křesel rozesetých
před pódiem. Skvělé bylo
i to, že posluchači byli
ukáznění a téměř nikde
se netvořily fronty na občerstvení.
Za zdařilou akci patří
uznání především zmíněným mladým pořadatelům.
Václav Novotný

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

5

Dvě značky Lobkowiczkého pivovaru
ze tří uspěly v potravinářské soutěži
Dokončení ze strany 1

nezaznamenali jsme
úspěch jen s jedním z našich piv, ocenění si kromě
polotmavého speciálu Démon vysloužila také naše
Chlumecká desítka Max.
To, že hned dvě značky
zabodovaly, je pro nás
nejlepším oceněním práce
a důkazem, že pivo vaříme
poctivě.
Kolik druhů piva jste
celkem přihlásili?
Tři – kromě zmíněných
značek to byl ještě náš výrobek Vévoda.
Předávání ceny, které se mělo uskutečnit
v Lysé nad Labem, se
z důvodu koronaviru posunulo. Už jste „trofej“
měli možnost vyzvednout?
Ocenění v podobě di-

plomu už máme doma.
Po uvolnění opatření souvisejících s koronavirovou
nákazou si pro něj zajel
osobně sládek pivovaru
Vysoký Chlumec Vít Zrůbek. Vzhledem k situaci
bylo předání komorní, ale
příjemné.
Účastnil se pivovar
této soutěže poprvé? Měl
„horká želízka“ letos
také na jiných degustačních akcích – například
v Táboře?
Určitě to nebyla pro nás
s podobnou soutěží první
zkušenost. Pravidelně se
do soutěží zapojujeme
a zaznamenáváme úspěchy. Můžeme zmínit například Zlatý pohár Pivex,
Golden Bohemia, Česká
a Moravská Pivní Koruna, Zlatá pivní pečeť, Pivo

České republiky a mnohé
další. Soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje byl pro nás letos
novinkou, o to víc jsme
byli potěšeni úspěchem.
Bohužel, vzhledem k situaci s pandemií koronoaviru bylo v letošní sezóně
několik tradičních soutěží
zrušeno.
Jak se Lobkowiczký
pivovar vyrovnává s výpadky způsobenými
několikaměsíčním uzavřením hospod a restaurací?
Několikaměsíční krizová opatření, která byla
vládou zavedena v souvislosti s onemocněním
covid-19, se samozřejmě
odrazila na fungování řady
podniků, segment pivovarnictví nevyjímaje. Stejně

Řádková inzerce 15 Kč/řádek

Prodám zahradnická okna. Velmi levně. Tel.: 720 208 686, 797 771 661.
257/20

Prodám zbytek smrkového řeziva
od majitele lesa – levně. Střešní latě 60x40
mm/4 m, hranoly 100x140 mm/4 a 5 m,
nesámované fošny tl. 60 mm/4 m. Tel.:
725 635 825 (okolí Petrovic).
258/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
259/20

Nabízím k pronájmu pozemek o velikosti 980 m2 v Sedlčanech. Pronájem dlouhodobý, cena dohodou a více infomací
na telefonu: 602 437 479.
260/20

Nabízíme pozemek pro dlouhodobý
pronájem – vhodný pro parkování vozidel
či strojů v Sedlčanech. Jedná se o 2 525 m2
oplocené plochy s garážemi. Pozemek má
zpevněnou plochu a uzamykatelnou bránu. Tel.: 602 437 479.
261/20

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
Martina Pejlová
ﬁnanční poradce Modré pyramidy
tel.: 728 720 130
Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště),
Sedlčany

jako další ﬁrmy v tomto
odvětví, tak i pivovary ze
skupiny Lobkowicz zaznamenaly propad v prodeji
sudového piva na českém
i zahraničním trhu. Situaci jsme řešili operativně
a snažili se tyto dopady
minimalizovat. V tuto chvíli se začíná trh obnovovat
a pozorujeme nárůst objednávek doma i v zahraničí. Z pohledu celé skupiny Pivovary Lobkowicz
Group registrujeme u některých regionů, že se již
poptávka dostala dokonce
na úroveň před covidem,
konkrétně jižní a západní
Čechy. Jinde je tento proces velmi pozvolný.
Můžete uvést ještě nějakou zajímavost z dění
v pivovaru na Vysokém
Chlumci?

Těší nás, že jsme mohli
opět otevřít brány pivovaru veřejnosti. V současné
době se zde již pořádají
pravidelné exkurze. Dále
jsme připravili dva minikoncerty, které se uskuteční v srpnu a v září.
Konkrétně 21. srpna se
v areálu představí skupina Divokej Bill a 5. září
to bude kapela Škwor.
Při veškerých aktivitách
jsou samozřejmě dodržována aktuální epidemiologická opatření, která
sledujeme.
Marie Břeňová

SDH Podmoky zvou na

Best Czech
Pink Floyd tribute
věrný zvuk, světelná show, originální projekce

www.floydpulses.cz

středa 26. srpna – Milešov hřiště
předkapela Drops Rock
Prodám palivové dřevo 800 Kč/prms,
nařezané a naštípané. Dovoz zdarma.
Tel.: 730 529 545

start 18:30
Hořovická chata na Cholíně

Prodej
zahradních
borůvek
ze dvora:

PŘIJME KUCHAŘE
Tel.: 602 893 425
www.horovicka-chata.cz

Hotel FLORIAN Sedlčany přijme vhodné kandidáty na pozice:

úterý 16:00–19:00
pátek 14:00–17:00
Skrýšov 1, Svatý Jan
(z boku zámku, do dvířek)

Cena: 199 Kč/kg
Těšíme se na vás



HLAVNÍ KUCHAŘ a dále pak
POMOCNÝ KUCHAŘ (přípravář)
Nabízíme velmi dobré platové podmínky a zázemí
oblíbené restaurace
V případě zájmu volejte: 774 093 336
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U Musíku na Prófově louce
tábořili příbramští skauti
P Ř Í ČOVY S a š a , H o n z a
a Houbař – to byly první tváře, s nimiž jsme se
po příchodu do letního
dětského tábora u Krčínova rybníka Musík viděli.
Povídali si v jednom z klasických podsadových stanů, kterých tu bylo rozmístěno celkem osmadvacet.
„Byli jsme se koupat v lomu

vody jsme tuto možnost zavrhli,“ dodal.

Čas, poklad
i ﬁlmy
Tématem celotáborové
hry skautů z Brdské smečky je cestování v čase,
vlčata pořádají výpravy
k památkám v okolí při
putování za pokladem

věnují svému programu
a služba se pouští do přípravy oběda. Po poledním
klidu se věnujeme hrám
a případně přípravě večerního ohně. U táboráku nechybí ani zpěv oddílových
písní doprovázených hrou
jednoho z vlčat na ukulele a některých vedoucích
na kytaru. Každý účastník

Saša, Honza a Houbař si povídali v jednom z klasických stanů.

u Solopysk a voda tam byla
dobrá. Těšíme se, co všechno tady prožijeme,“ vyprávěli kluci.
Pozemek, kde se kluci
a děvčata učí dovednostem a lásce k přírodě, patří Františku Zemanovi ze
Sedlčan, zvanému Prófa.
Sám se skautingu věnuje
desítky let. „Pozemek u Příčov jsem získal v restituci
v roce 1995 a rozhodl jsem
se jej neprodat, ale nabízet
právě na pořádání dětských
táborů, především skautských,“ uvedl Prófa s tím,
že letos se o pronájmu dohodl se skautskými oddíly
z Příbrami a z Višňové.
Hlavním vedoucím tábora byl Pavel Kozel alias
Mamut. „Jsme tady dva oddíly – 1. oddíl Brdská smečka a 19. oddíl Příbram. Jsme
na Prófově louce poprvé,
dosud jsme využívali jiná
tábořiště. Naše spokojenost
je veliká, líbí se nám louka
samotná i její okolí. Zklamal nás ale rybník Musík,
vody je v něm málo a není
možné se v něm koupat.
Náš oddíl je vybavený loděmi, protože jezdíme i na vodácké tábory. Nebyl by problém pramice sem dopravit,
ale vzhledem ke kvalitě

a 19. oddíl se ocitl v centru ﬁlmového průmyslu
v Hollywoodu. Hlavní vedoucí však připustil, že
poznávání pamětihodností
regionu je letos svázáno
doporučeními vydanými
kvůli zamezení šíření koronaviru. „Daleko přísnější
jsou také pravidla pro vaření, vydávání stravy a vyšší
nároky jsou i na používání
dezinfekčních prostředků.
Doporučovány nejsou ani
výlety po památkách, a tak
se snažíme pohybovat jen
po okolní přírodě. Tím nejbližším venkovním zajímavým objektem je pro nás
zřícenina nedalekého větrného mlýna.“

Táborový den
Budíček v táboře je
podle zvyklosti kolem půl
osmé. „Vstáváme v půl
osmé, kdy už má služba
připravenou snídani. Po nástupu se jednotlivé oddíly

tábora má také příležitost
zažít, jak zní noční příroda,
během své noční hlídky.“

Brdská smečka
čtyřicetiletá
Oddíl Brdská smečka
slaví letos kulaté výročí.
„První schůzka se uskutečnila 6. listopadu 1980 pod
vedením Zdeňka Hejkrlíka
s přezdívkou Náčelník, který byl zakladatelem a dlouholetým vedoucím oddílu.
Oslavíme tedy na podzim
40 let oddílu.“ Ke své osobě
dále řekl: „Jsem jedním ze
zakládajících členů oddílu.
Na začátku nás bylo sedm,
kteří jsme se onu středu
před čtyřiceti lety setkali.
Nyní vedu skauty Brdské
smečky společně s Jakubem Karasem – Pařezem.
Vlčata vede Petr Soukup
- Peťas, kterému pomáhají Jakub Hasil – Jaykman
a Václav Beck – Švejk.“
Marie Břeňová

Již uplynulo 30 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil drahý tatínek
a dědeček, pan

Josef Sůsa

z Dublovic.
Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

www.sedlcansky-kraj.cz

Ruchadlo
s kukadlem zavítaly
do Kamýka nad
Vltavou
KAMÝK NAD VLTAVOU Pe-

píček, devítiletý chlapec,
se ptal: Paní učitelko,
víte, co bych si přál k narozeninám? Kytaru a mixážní pult.
Ten den byl totiž v Kamýku nad Vltavou tým
z Českého rozhlasu 2,
konkrétně zvukoví designéři, jimž se dřív říkalo
režiséři ozvučení či ruchaři. Bylo to na 3. turnusu příměstského tábora.
Děti si mohly vyzkoušet,
jak se vytvářejí iluze a jak
se zvukem obarvují pohádky či rozhlasové hry.
Zvukoví designéři Petr
Šplíchal a Jiří Litoš přivezli scénář zkrácené verze pohádky O princezně
na hrášku, v níž děvčata
ztvárnila role vypravěčky, princezny a královny,
a ostatní si mohli zahrát
na plech a vytvořit tak

zali, jak se dají zahalovat
zvuky a tím způsobem vytvářet tajemno. Děvčatům
se líbilo zejména starobylé
kukadlo a vrzadlo. Dnes už
je v rozhlase většina zvuků
setříděna a uchovávána
v digitalizované podobě,
ale i ty zmíněné starobylé pomůcky jsou pečlivě
uchovávány a používají
se dodnes – třeba když se
za účasti posluchačů v rozhlase dělá retro a když se
rozhlasová hra vytváří
takzvaně naživo.
Děti, které v pondělí
ještě vůbec nehodlaly zpívat, si v pátek zazpívaly
docela s chutí. Ruchaři
totiž slíbili, že jim nahrají
a pak pustí písničku, kterou si nacvičí. V improvizované kapele hrála Bára
na bicí soupravu, vytvořenou z dřevěných kvádrů,
Rózka na ﬂétnu, Lucka

Vypadají že zpívají, ale Rozálka s Bárou pod vedenim ruchaře
Jiřího Litoše vytvářejí fujavici.

hrom, nalévat „víno“, otvírat „dveře“ a podobně.
Děti též na vlastní oči viděly „kročeje ve sněhu“,
i když žádný sníh nepadal
a nikdo nikde nechodil,
jen Petr Šplíchal mačkal
latexový balónek naplněný škrobem.
Pepovi se líbilo otáčet
knoﬂíky a tahat kliky na mixážním pultu. Zvukoví
designéři chlapci totiž uká-

vybrnkávala tóny na kytaře, Hanka hrála akordy,
Štěpán na housle. Ostatní
lidovou písničku Prší prší,
jen se leje zpívali nebo
v mezihře aspoň kukali.
Ruchaři, kteří též hrají
na různé nástroje, přidali píseň Na Okoř je cesta.
A najednou děti měly chuť
zpívat dál, jenže to už tábor
končil. Tak snad příští rok…
Hanka Synková

SPOLEČNOST
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V malé vesničce připravují hasiči
velkou oslavu
VLETICE Vesnička s třiceti
trvale žijícími obyvateli a 35 popisnými čísly
oslaví v sobotu 22. srpna
výročí 800 let od první
písemné zmínky v historických dokumentech.
Zároveň si místní hasiči
připomenou 70 let od založení sboru. Pro oslavy
se do slavnostního oblékne vletická náves.
Neformální zahájení
programu je naplánováno na 14. hodinu. V tu
dobu už se po Vleticích
bude linout hudba, bude
připraveno občerstvení
a dětský koutek. Moderátorkou dne se stane Jana
Šejbová, rodačka z Vletic. Na panelech budou
informace nejen o historii vesnice a hasičského
sboru, ale také o historii
jednotlivých domů, které
zde stojí. Vše bude doplněné fotograﬁemi. Od 15
hodin začne oﬁciální část
programu fanfárou v podání místního hudebníka
Jiřího Doubravy a následnými proslovy. Jedním ze
slavnostních bodů bude
přestřižení pásky a vysvěcení nově vybudované hasičské zbrojnice a zvonu
kapličky místním knězem
Zbigniewem Grzybem.
Mezi hosty nechybí Kamýčan, který návštěvníkům předvede své taneční
vystoupení po společném
fotografování v 16 hodin.
Mezi 16.30 a 18. hodinou
potěší příznivce nejen
strunných nástrojů kapela
Todáme, k níž se budou
návštěvníci moci připojit
a zazpívat si známé písně.
Kolem 18. hodiny přijdou
na řadu Strejčci se svými harmonikami a večer
bude při hezkém počasí
ukončen ohňostrojem.
Největším finančním
partnerem je město Krásná Hora nad Vltavou.
Sponzorsky se ale podílejí
i místní ﬁrmy a podnikatelé. Další partneři se podílejí nepeněžně. Vstupné
bude dobrovolné, a kdo

přispěje, dostane dřevěnou upomínkovou placku.
Na jedné její straně bude
znak hasičů a na druhé
Vletic. K prodeji budou

nost. „Pro nejednotnost
občanstva však akce tato
zůstala neuskutečněna,“
stojí v kronice. K založení
došlo až 9. června 1949,

čaly jsme shánět ﬁnanční
prostředky a připravovat
různé materiály. Všichni
se pustili do zpracování
údajů o jednotlivých sta-

Většinu práce na nové hasičské zbrojnici si místní hasiči udělali svépomocí.

půllitry s logem Vletic.
Všichni účastníci dostanou brožurku, která k této
příležitosti vznikla. Jsou
v ní základní informace
z historie obce i zajímavosti ze současnosti včetně fotograﬁí. Na své si přijdou i milovníci sladkého:
„Místní dámy napečou,“ informuje Hynek Mühlbach.
Parkování bude zajištěno
na louce směrem na Hostovnici nebo při příjezdu
od Bláhovy Lhoty. Ideální pro klid organizátorů
i návštěvníků bude, když
všichni řidiči zanechají
svá vozidla na parkovišti
ve směru, odkud přijedou.

Jak to všechno
začalo?
Asi před třemi lety,
kdy místní dobrovolní
hasiči hledali přesné informace o vzniku sboru.
Z místní kroniky zjistili,
že snahy sice byly učiněny již v roce 1924 včetně
pořádání hasičského bálu
a vybrání peněz na čin-

prvním starostou byl Alois
Davídek a velitelem Stanislav Skalička. Aktivní činnost začala před sedmdesáti lety, v roce 1950, kdy
byl sbor uznán platným.
Historické dokumenty
zároveň potvrzují, že to
bude letos i 800 let od první písemné zmínky. Uvádí se, že v roce 1220 byla
za účasti mnoha pánů
podepsána ve Vleticích
smlouva o prodeji Kojetína, kdy Vítek z Prčice prodával obec milevskému
klášteru. Pečeť, která je
na listině použita, je zároveň první dochovanou pečetí Vítkovců v Čechách.
Bylo rozhodnuto, oslavy se uskuteční letos. Přišel ale koronavirus a bylo
jasné, že velká akce, jako
byla třeba před rokem
v Krašovicích, už se nedá
stihnout. „Koncem května
nakonec vznikl program,
který se hasiči rozhodli uskutečnit. Každý se
chopil úkolů podle svých
schopností a možností. Za-

veních, hledání fotograﬁí
nebo sestavování písemných materiálů ke zveřejnění. Čerpají přitom nejen
z vyprávění místních starousedlíků či příbuzných,
ale i z kronik,“ popisuje
Hynek Mühlbach. I když
v obci nemá žádné předky, připadalo mu fajn, aby
se lidé po letech potkali
a společně zavzpomínali.

Svědkem
slávy bude
nová hasičská
zbrojnice
První nápad na postavení nové hasičské zbrojnice místo dvou plechových garáží přišel před
asi deseti lety. Tenkrát byl
stejně neúspěšný jako první snahy o založení sboru.
Motivace a shoda přišla
znovu až v nedávné době.
„V prosinci 2018 představili
hasiči svůj záměr vedení
města, které souhlasilo.
Starosta Jiří Urban nechal
zpracovat projekt. Hasiči

pak zahájili zemní práce
na nové stavbě 5. prosince 2019. Stavíme svépomocně s ﬁnancováním ze
strany města Krásná Hora
nad Vltavou. Firma Dřevěné konstrukce Hořejší ze
Sedlčan dodala dvoudílný
dřevěný objekt. Klubovnu
jsme jako hasiči zateplili,
v garáži na stříkačku nechali samotnou konstrukci.
Do slavnostního odpoledne by měla být osazena
i okna a dveře a hotové
elektrorozvody,“ popisuje
Hynek Mühlbach. „Přípravy byly delší, než jsme si
představovali, ale od jara
to nabralo příjemný obrat.
Pavel Macháč jako největší
stavebník z nás a odpovědná osoba za sbor vždycky
objednal materiál, pak
jsme sehnali ruce a dělali. Nejdříve jsme byli třeba i jen sami dva, ale teď,
když jsme dělali například
střechu, nás bylo až osm,“
dodává.
Starostou sboru je Jaroslav Šerák, velitelem David
Mühlbach. Na seznamu
členů je 27 jmen, z toho 2
děti a 11 žen. Sbor je členem 18. okrsku SHČMS,
jejímž starostou je Václav
Šplíchal. Jde o nejstarší
spolek města, který čítá
6 sborů. Nejstarším členem je Antonín Davídek,
kterému před několika
dny členové popřáli k 75.
narozeninám. Ve sboru je
57 let. Dalším matadorem
je Stanislav Faktor, který
ve věku 73 let slouží hasičům také 57 let. Naopak
nejmladší hasičkou je čtyřletá Johana Mühlbachová.
Bohužel 1. srpna zemřel
ve věku nedožitých 75 let
další z dlouholetých členů
sboru Bohumil Hanzlík.
I v posledních letech se
jako třetí služebně nejstarší aktivně podílel na práci
sboru nejen jako strojník,
ale několik let i jako jeho
starosta. Hasičskou uniformu oblékal 53 let.
Olga Trachtová
Hadáčková
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KONCERTY
 Obděnice – parket
14. 8. Pouťová zábava
 Sedlčany – areál U Chovatelů
15. 8. Sedlčanka
koncert dechové hudby;
14:00
16. 8. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby;
10:00
 Vys. Chlumec – pivovar
21. 8. Divokej Bill
koncert oblíbené kapely
pro omezený počet návštěvníků; 17:00
 Svatý Jan – zámek
Skrýšov
21. 8. Jazz u Rodena
19:00

 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové
výstava pastelů, akvarelů
a akrylů; denně mimo pondělí 10:00–17:00, do 31. 8.
 Sedlčany – knihovna
Výstava Na chodbě
výtvory žáků 4. tříd ZŠ
z projektu Malí ilustrátoři
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. léta 20. století ve spolupráci s GaSOŠE Sedlčany;
do 20. 9.

 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Vavřince
23. 8. Varhanní koncert
14. ročník Českého varhanního festivalu v podání
Adama Viktory a Gabriely
Eibenové; 18:00

 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.

 Milešov – hřiště
26. 8. Best Czech Pink
Floyd tribute
věrný zvuk, světelná show,
originální projekce; předkapela Drops Rock; 18:30

 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; vernisáž 15. 8.
v 19:00, výstava do 25. 10.

VÝSTAVY

DIVADLO

 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
14. 8. Zajíc v pytli aneb
Ze Soboty na Šimka
kabaretní pásmo Miloslava
Šimka, Luďka Soboty a Jiřího Krampola; PŘELOŽENO
22. 8. Jan Budař a piáno
koncertní recitál; 19:00
 Osečany – zámek
14. 8. Už zase miluju
hudební komedie; 20:00
21. 8. Duncan MacMillan:
Všechny báječné věci
monodrama, hraje Daniel
Krejčík; 20:00
 Chlum – Hostinec
U kostela
14. 8. Zábavná travesti
show
20:00

KINO
 Sedlec-Prčice
14. 8. Rambo: Poslední
krev
americký akční ﬁlm; 20:00
21. 8. Dolittle
rodinná komedie; 16:00
 Solopysky – hřiště
14. 8. Letní kino: 3Bobule
česká romantická komedie;
20:30
 Sedlčany – U Háječku
21. 8. Letní kino: Ženy
v běhu
česká romantická komedie;

www.sedlcansky-kraj.cz

20:00
22. 8. Letní kino: Na samotě u lesa
český ﬁlm; 20:00

kostela
každou sobotu; 14:00–18:00
 Sedlčany
16. 8. Pouť

SPORT
 Mokřice – hřiště
15. 8. 2. fotbalový turnaj
2. turnaj nad 35 let; 9:00
15. 8. Noční hasičské
cvičení
20:30
 Votice – náměstí
22. 8. Na kole dětem
charitativní cyklojízda
Toulavou na podporu léčby
onkologicky nemocných
dětí; 9:30
 Zhoř
22. 8. Zhořská osma
soutěže v požárním sportu
se stroji PS8, od 17:00 oslava 70 let s kapelou; 12:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
12., 19. 8. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
14., 15., 21., 22. 8. Pozorovací program
při dobrém počasí; 20:00–23:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
15., 22. 8. Letní otevírání

 Obděnice
16. 8. Pouť
 Vletice
22. 8. Vletice 800 let
a SDH Vletice 70 let
14:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00
 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

Sedlčansko bude pochodovat už podruhé proti nenávisti
REGION Ve městě a v jeho

okolí je činné již delší
dobu sdružení občanů,
vystupujících pod názvem
Sedlčansko proti nenávisti.
O jeho představení jsme
požádali jednu z členek,
Evu Peškovou.
Proč vzniklo Sedlčansko proti nenávisti, co je
jeho posláním a kdo v něm
působí?
Jsme neformální skupinou lidí ze Sedlčan a okolí,
kteří podporují myšlenky
tolerance, nenásilí a odmítají
projevy nenávisti. Dali jsme
se dohromady v loňském
roce v reakci na tak zvané
Vlastenecké setkání na zámku v Příčovech. Chtěli jsme
projevit nesouhlas s konáním a myšlenkami této akce
a rovněž s faktem, že jej dotací podpořil Středočeský kraj.

O co konkrétně šlo
v loňském prvním ročníku
vaší akce?
V příčovském zámku se
v srpnu 2019 sešly přední
osobnosti české ultrakonzervativní pravice, extrémistů
či dezinformačních médií.
Za všechny jmenujme poslance, dnes již SPD, Jaroslava Foldynu, Tomáše Vandase z Dělnické strany sociální
spravedlnosti či Martina Konvičku z iniciativy Islám v ČR
nechceme. Některé tyto
osobnosti považuje za bezpečnostní hrozbu i Bezpečnostní informační služba.
Proč a jak jste vystoupili?
Nelíbilo se nám, že právě u nás, v kraji se smutnou a v hlavách pamětníků stále živou zkušeností
s nacismem, zejména s vy-

stěhováním Sedlčanska, se
může konat akce se silným
rasistickým a ultrapravicovým podtextem. Akce, při
které se pro slova nenávisti
k různým skupinám obyvatel nejde daleko. A to vše
s ﬁnanční podporou z kraje,
tedy z našich daní. Zorganizovali jsme proto spontánní
protestní akci na příčovské
návsi, abychom alespoň
symbolicky vyjádřili svůj
nesouhlas. Mimochodem,
hejtmanka kraje Jaroslava
Jermanová veřejnost nejprve do médií ujišťovala, že
dotaci padesát tisíc korun
pořadatelé dostali tím, že
krajský úřad uvedli v omyl,
a budou ji proto muset vrátit. Před měsícem nám však
na náš dotaz kraj sdělil,
že dotace vrácena nebyla, protože pořadatelé prý

formální podmínky splnili.
Co se chystá letos?
Vlastenecké setkání se
v Příčovech opět koná, a to
v sobotu 15. srpna. Bude
dokonce pod záštitou prezidenta Miloše Zemana. Mezi
hosty jsou kromě ultrapravice například i předlistopadoví funkcionáři KSČM.
My jsme se v tomto kraji narodili. Naši prarodiče nám
kromě vystěhování vyprávěli také o táboře nucených
prací u Příbrami, kde byli
za minulého režimu političtí vězni nuceni mimo jiné
k nebezpečné těžbě uranu.
V úctě k našim předkům
i tomuto kraji jsme se proto opět rozhodli vystoupit
proti jakékoliv formě nenávisti, ať již zprava či zleva.
A to ve formě shromáždění
a průvodu.

Kdy a kam tedy zájemci
o váš mítink mohou přijít?
V sobotu 15. srpna v šestnáct hodin na náměstí TGM
v Sedlčanech. Odtud půjdeme v průvodu do obce
Příčovy, kde zhruba v sedmnáct hodin chystáme kromě
krátkých projevů i hudební
vystoupení místních interpretů. Více informací najdete
na Facebooku „Sedlčansko
proti nenávisti II.”.
Kdo se může zúčastnit?
Každý, komu není lhostejné, co se kolem nás děje.
Vítaní jsou všichni od dětí
i studentů po jejich rodiče
a prarodiče. Podporují nás
i pořadatelé sedlčanské odnože Milionu chvilek pro demokracii, za což jsme velmi
rádi. Doufám, že se k nám
spousta „chvilkařů” přidá.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Vysoký Chlumec zasypaly 3Bobule
VYSOKÝ CHLUMEC Ve Sportareálu Šťastný se ve středu 5. srpna konalo pro-

to místě konala vůbec poprvé. Do areálu totiž dorazilo 450 diváků, z nichž

Kino na kolečkách, sídlící
v Kouřimi,“ uvedl jménem
pořadatelů Jaroslav Šťast-

Sportareál Šťastný se minulou středu pěkně zaplnil, v pohodě by se do něj ale vešla ještě spousta
dalších diváků.

mítání české romantické
komedie 3Bobule a sami
pořadatelé jistě byli překvapeni, když poznali, jaký
je zájem o prázdninovou
produkci, která se na tom-

mnozí nebyli výhradně
domácí, případně z okolí,
ale i ze vzdálenějších míst.
„Vše vymyslel starosta
našeho městyse Jiří Svatek, který oslovil společnost

ný ze sportovního areálu
na Vysokém Chlumci. „Pro
ﬁrmu se jednalo o premiérové promítání, pokud se
týká Sedlčanska. Ve středu
se v našem městysi konalo

již druhé promítání letního
kina, ale u nás se hrálo poprvé. 3Bobule se promítaly
po hlasování občanů.“
Projekce se konala pod
záštitou městyse Vysokého Chlumce a za podpory
místního pivovaru. Místo
ve Sportareálu Šťastný se
ukázalo opravdu jako šťastné a doslova jako stvořené
pro tento typ akcí. Velkou
návštěvnost pořadatelé
zvládli, a ty drobné mouchy, které se snad objevily,
do příště určitě doladí. Jednalo se o fronty u občerstvení a u vstupu. Nečekaně
vysoký zájem o promítání
ale vyřešila samotná ﬁrma
Kino na kolečkách, která
s promítáním půl hodiny počkala. Na otázku, zda by nebyla škoda po tolik úspěšné

letní akci v ní ještě o těchto
prázdninách nepokračovat,
Jaroslav Šťastný odpověděl:
„Zveme všechny zájemce
na pokračování s názvem
Konec prázdnin v letním
kině, které se bude konat
ve středu 26. srpna od dvaceti hodin. Tentokrát se
bude promítat český snímek
režiséra Slávka Hanáka ,Havel‘, jenž si také odhlasovali
diváci. Využijte jedinečnou
možnost zhlédnout toto životopisné drama v letním kině
ve Vysokém Chlumci.“
Návštěvníci dosud posledního promítání se shodli, že ﬁlmové středy ve Vysokém Chlumci se osvědčily,
a že by se mohly stát stejně
tradiční jako chlumecké
pivo a maxi klobásy z grilu.
David Myslikovjan

Děti mají jedinečnou příležitost komunikace s rodilými mluvčími
SEDLČANY English camp je

příměstský tábor, kde se
děti učí jazykovým dovednostem, ale rozvíjí i své
sportovní nebo umělecké
schopnosti. Mohou si vybrat z nabídky různých
tvořivých dílen, kterých
se pak účastní v odpolední části programu. Tábor
má v Sedlčanech dlouhou
tradici, letos se uskutečnil
ve dnech 2. až 7. srpna již
počtrnácté v řadě, tentokrát na místním gymnáziu.
Poslední tři roky jej pořádá
církev bez hranic. Průběh
nám přiblížila organizátorka Kamila Oubrechtová.
Kdo přišel s myšlenkou pořádat v Sedlčanech příměstské tábory
spojené s výukou angličtiny?
Byla to před čtrnácti
lety misionářka z Jižní Koreje Grace Kim, která již
několik let bydlí v Praze.
Pozvala americký tým a založila v Sedlčanech English
camp, který byl spolupořá-

dán Metodistickou církví
Praha. Grace se stále na organizaci podílí a podporuje
nynější tým.
Kolik se letos zúčastnilo dětí a v jakém věku
byly?
Měli jsme šedesát devět
účastníků v průměrném
věku deseti let. Ale přicházejí i dospělí nebo mladší
děti. Letos byl počet poměrně vysoký, a to i přes
komplikace způsobené
epidemií koronaviru.
Můžete přiblížit denní
program?
Jako každý rok začínáme ranním setkáním v tělocvičně, kde se děti učí
několik tanců, které je pak
provázejí celým kurzem.
Následuje jazyková výuka ve skupině podle komunikační úrovně. Letos
jsme otevřeli šest skupin,
do kterých jsme děti rozřadili podle výsledků vstupního testu. Máme skupinku
i pro úplné začátečníky,
ale většinou jsou to menší

V sobotu 15. srpna uplyne 20 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, paní

Anna Bláhová
roz. Pancová ze Skuhrova.
Maminko, nikdy nezapomeneme.

děti. Po obědě jsou na programu workshopy a sportovní aktivity, které si děti
předem zvolí. Mohou si
vybrat výtvarné, hudební
či dramatické, nebo třeba
týmové hry. Při společném setkání na konci dne

k vám vrací i několik let
po sobě?
Každoročně se potkáváme s dětmi, které se k nám
vrací, ale stejně tak máme
mezi přihlášenými i nové
tváře. Je hezké vidět, jak
děti v průběhu let rostou

nou za čas se stane, že se
to lehce prostřídá. Nemůžu ale mluvit za celé roky,
jsem v této roli teprve pár
let.
Vy jste do Sedlčan
na příměstský tábor dojížděla, nebo jste místní?

Kamila Oubrechtová (uprostřed) mezi účastníky tábora

děti mají příležitost vyhrát
odměnu v tombole. Certiﬁkát o absolvování kurzu či
medaili pak dostávají poslední den při příjemném
zakončení s rodiči a kamarády na faře v Havlíčkově
ulici, které je spojené s grilováním a výborným občerstvením.
Obměňují se na vašem táboře děti, nebo se

a posouvají se. Některé
z nich jsou dnes součástí
českého týmu a podílí se
na organizaci.
A jak je to s lektory?
Jedenáctičlenný
tým
lektorů byl z Kanady
a USA, ale většinou jde
o rodiny, které již řadu let
žijí na území České republiky. Skupina bývá stabilní
a moc se nemění, ale jed-

Narodila jsem se v Praze, ale v Sedlčanech už
bydlím skoro 15 let. Vystudovala jsem tady gymnázium a potom jsem absolvovala pedagogickou
fakultu v Praze. Takže se
asi považuji za „místní“.
Nejspíš tu pár let ještě zůstanu a budu učit na základní škole.
David Myslikovjan

ROZHOVOR
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Zbyněk Souček se na svém pracovišti pohybuje vysoko nad
zemí, adrenalinový sport je i jeho koníček
SEDLČANY Zbyňku Součko-

vi je třicet let, pochází z nedalekých Křečovic a už deset let bydlí v Sedlčanech.
Pracuje v podniku STROS
jako servisní technik, takže
se ve svém zaměstnání pohybuje často v pořádných
výškách. V rozhovoru nám
představil nejenom svoji
profesi, ale také koníčka,
který voní benzínem.
Jak dlouho se věnujete automobilovým závodům?
V roce 2014 jsme společně s kamarádem u jeho
táty v Oříkově začali stavět
závodní vůz, konkrétně
škodovku stotřicítku. Kamarád absolvoval silvestrovské závody na kotlině
v Sedlčanech a já jsem
mu dělal mechanika. Potom táta mého kamaráda
Daniela Miroslav Šplíchal
přivezl favorita, kterého
jsme společnými silami
dali dohromady. Dá se
říci, že se jednalo o holou
kastli na nápravách. Navařil se do ní bezpečnostní
rám a udělali jsme různé
úpravy, aby vůz splňoval
podmínky divize Škoda
Cup, co se jezdí v Sedlčanech. V roce 2015 jsem
se svezl na svých dvou
prvních hobby závodech
sériových škodovek, které
se konaly na podzim. Tyto
vozy kromě rámu musí mít
závodní sedačku a pásy,
ale nesmí mít upravovaný
motor, podvozek a další
věci. V té době, kdy to začínalo, bylo na trati asi tak
do osmi aut.

Kdy jste se začal zajímat o motorismus?
Vůni benzínu jsem měl
rád už jako malý kluk. Společně se starším bratrem
jsme rozebrali pionýra
a potom ho zase dali dohromady. Chodil jsem se dívat
i na kotlinu, z Křečovic jsem
to neměl daleko. Už odmala
jsem měl sen, že se jednou
svezu v závodním autě,
a tento sen se mi vyplnil.
Vzpomenete si na svůj
první závod?
Už si nevzpomínám
přesně, jestli se jednalo
o můj první, nebo druhý
závod, ale vím, že jsem teh-

dobře rozjeté. Vy jste měl
ve voze spolujezdce?
Ne, mluvím o své rodině, která se závodů účastní
v úloze diváků a je mi velkou oporou. V autě jsem ale
samozřejmě sám.
Jak jste si vedl na trati
v další sezóně?
V roce 2016 jsme absolvovali úplně celou sezónu,
avšak už jsme nejezdili
hobby, ale rallycross cup,
který tady začal pořádat
Daniel Kříž. Odjezdili jsme
pět nebo šest závodů a sezónu jsme vyhráli ve své divizi ve Škoda Cupu. Protože
pracuji na Strojírnách, mu-

Zbyněk Souček se svým závodním vozem

dy byl sám na sebe docela dost naštvanej. Když se
jede na kotlině rallycross,
je povinnost vždy absolvovat jedno kolo joker lapu.
Tenkrát jsme to měli celkově dobře rozjeté, ve ﬁnále
jsem jel po celou dobu
na prvním místě, ale zapomněl jsem projet joker lap
a byl jsem proto diskvaliﬁkovaný.
Říkáte, měli jsme to

sel jsem závodění skloubit
s prací. A vzhledem k tomu,
že dělám „servisáka“ a jezdím po světě, nebylo už tolik času se závodění věnovat. A také si člověk musel
všechno ﬁnancovat sám.
Úplně jsem se závoděním
ale neskončil. Občas se jdeme svézt a v minulém roce
se tak stalo dvakrát, ale už
nás nepustili s mým favoritem do divize Škoda Cupu.

Zařadili nás do speciálů,
do čtrnáctek. V obou závodech jsme dojeli na kotlině
na čtvrtém místě. Když to
začínalo, tyto závody se
jezdily jenom tady v Sedlčanech. Potom se začalo
jezdit v Sosnové nebo v Domažlicích a jednou jsme
dokonce v Sosnové vyhráli.
Závody jsem mohl jezdit
hlavně díky mému zaměstnání. Ředitel mi například
jako sponzorský dar zapůjčuje pojízdnou dílnu a já
zase na oplátku díky svému
vozu propaguji STROS.
Zmínil jste se, že profesí jste servisním technikem. Co konkrétně děláte?
Zabývám se servisem
výtahů, a také výtahy stavíme v mnoha zemích.
Které z nich jste už pracovně navštívil a kde se
vám líbilo nejvíce?
Nejvíce se mi líbilo v Mexiku a potom také v Portoriku, kde jsem byl letos.
V Mexiku jsme byli asi tak
čtrnáct dní, nejvýše tři neděle, a přestože jsme tady
převážně pracovali, měli
jsme jednu neděli volnou,
kdy tam právě měli svátek.
Kluk, co nás měl na starosti, nám ukázal vodopády
v Monterrey, a také nás
vzal k vyschlé přehradě,
ke které jsme jeli doslova
„Kotěhůlkami“. V Portoriku
se mi líbilo, že tam jsou velice přátelští lidé, a také se
mi líbila jejich kultura. V ulicích o víkendu hrála typická španělská muzika, lidé
popíjeli a všichni se dobře

bavili. Pracovně jsem byl
také v Egyptě, Indii, Norsku, na Ukrajině a ve Spojených státech.
Při vaší práci se pohybujete ve velkých výškách. Měl jste už někdy
závrať?
Ne, závratěmi opravdu
netrpím, ale i tak to je kolikrát nepříjemné. Nelze
tuto práci dělat bez toho,
aby člověk měl ne snad
strach, ale určitý respekt
k ní. V Egyptě jsem byl při
stavbě výtahu ve výšce sto
padesát metrů, což je dosud největší výška, ve které
jsem se pohyboval.
Když jste zvyklý pohybovat se ve výškách,
vyzkoušel jste si někdy
bungee jumping?
Nevyzkoušel, ale v loňském roce jsem dostal k narozeninám seskok padákem
v tandemu ze čtyřkilometrové výšky v Dlouhé Lhotě
u Příbrami. Musím říci, že
jsem se docela bál, moc
se mi nechtělo, ale skočili
jsme. (smích)
Zažil jste více nebezpečných chvil ve své
práci, nebo na závodním
okruhu?
V práci ne, ale na okruhu, když jsme v roce 2016
dali auto dohromady a celé
jej nalakovali, jeli jsme první závody. A hned jsme vůz
dali „na čepici“. Znamená
to, že jsme auto obrátili
na trati už v prvním nebo
v druhém kole na střechu.
Kromě leknutí se ale naštěstí nic nestalo.
David Myslikovjan
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Sedlčanští kanoisté vybojovali
zlato na mistrovství ČR v Račicích
R AČ I C E /S E D LČ A N Y Po -

slední červencový týden odstartovalo v Labe
aréně v Račicích několikadenní mistrovství ČR
v rychlostní kanoistice
na krátkých tratích, které je vrcholem kanoistické sezóny a zároveň
nejdůležitějším závodem
v roce. V této nelehké
době byly některé závody přesunuty nebo zcela
zrušeny, proto do poslední chvíle nebylo jasné,
z důvodu stále se zpřísňujících opatření ministerstva
zdravotnictví

Tento domácí šampionát byl završením celoroční přípravy našich
kanoistů, kterou zakončili čtrnáctidenním soustředěním na Slapech,
jež účasti na mistrovství
předcházelo. Náročné
spor tovní soustředění
na Častoboři a zároveň
individuální intenzivní
příprava během karantény přispěly k velmi pěkným výkonům sedlčanských závodníků.
Na tratích dlouhých
200, 500 a 1000 m startovala téměř tisícovka

Julie Havlová (vlevo) a Anežka Hesová (K2 na trati 500 m)

proti covidu-19, zda se
i toto mistrovství vůbec
uskuteční. Došlo sice
na některá dílčí omezení
pohybu na závodišti, ale
díky disciplinovanosti závodníků, oddílů i diváků
se uskutečnily závody
v kompletním rozsahu
podle plánu.

závodníků ze 46 oddílů
z celé České republiky
v disciplínách singl, debl,
čtyřkajak a čtyřkanoe.
Sobotní závody na vodě
ještě zpestřil navečer tradiční běh benjamínků.
V průběhu závodů kanoistům přálo slunečné
počasí, které však dopro-

vázely tropické letní teploty. Nedělní odpoledne
pak přineslo deštivé přeháňky, které zakončily
tropický týden a zároveň
letošní mistrovství.
Ani to však neodradilo naše mladé kanoisty
v jejich úsilí. V kategorii
nejmladších závodníků
– benjamínků si dovezl
bronzovou medaili Hynek Houda na trati 500 m.
Cenné medaile vybojovali i další sedlčanští
mladí kanoisté, kteří stáli
na stupni vítězů vícekrát
– Adam Řezáč (2x zlato,
2x bronz), Julča Havlová (1x zlato, 1x bronz),
Anežka Hesová (1x zlato,
1x bronz). V dorostenecké kategorii získal bronzovou medaili Tomáš
Malina společně s Jiřím
Pavlíčkem, Adamem Fojtíkem a Danielem Tobiáškem na čtyřkanoi na trati
500 m. V žákovské kategorii se umístili na pěkném 7. místě na čtyřkajaku na trati 500 m Honza
Všetečka, Vítek Houda,
Robert Rödl s Ondrou
Mikulášem. Stejně tak
7. místo obsadili na trati
500 m žákyně Bára Kadlečková, Verča Valsová,
Lucie Činovcová a Zuzana Hanušová.
Vě t š i n u z á v o d n í k ů
čeká nyní zasloužený
krátký prázdninový odpočinek. Koncem srpna se již ale naši mladí
kanoisté zúčastní další
série nadcházejících závodů Českého poháru
a mimo jiné i mistrovství
ČR na dlouhých tratích.
-kř-
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Z republikového
šampionátu si vezou
Zlobři pět medailí a titul
nejlepšího oddílu
DÍRNÁ U TÁBORA/SEDLČANY Po nucené pauze způso-

bené covidem-19 se rozjely
i mistrovské soutěže v silovém trojboji a benčpresu.
První srpnový víkend se

zvítězit ve váhové kategorii
do 57 kg. Ve stejné kategorii
se umístila na čtvrtém místě Kateřina Šupíková.
V mužské části se blýskli
dobrými výkony dva sou-

Adriana Holubová se výkonem 72,5 kg stala juniorskou mistryní ČR.

v Dírné u Tábora uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů, dorostu
a veteránů v klasickém
benčpresu.
Sedlčanský oddíl Zlobr
vyslal do soutěže sedm
reprezentantů. Mezi dorostenkami zazářila výkonem
do 52,5 kg Simona Rančev,
která získala zlatou medaili
ve váhové kategorii do 52 kg.
Medaile dále ve svých váhových kategoriích ukořistila
Tereza Matoušková (bronz)
a Renata Šimonová (stříbro).
Mezi juniorkami se nejvíce dařilo Adrianě Holubové. Ta při své premiéře
dokázala výkonem 72,5 kg

těžící z oddílu Zlobr. Marek Sojka výkonem 120 kg
skončil mezi dorostenci
do 93 kg na čtvrtém místě.
Velký návrat se podařil
Jaroslavu Němcovi. Jeden z nejúspěšnějších juniorských reprezentantů
posledních let se na soutěžní pódium vrátil vítězstvím v kategorii juniorů
do 105 kg výkonem 180 kg.
Sedlčanský klub získal
na soutěži tři zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. V bodovém
hodnocení oddílů dokázal
v mládeži z osmatřiceti
zúčastněných týmů vybojovat první místo.
-jp-

Tatran po dobrém výkonu vsítil soupeři čtyři branky
KOMÁROV Fotbalisté Tatra-

nu Sedlčany sehráli v neděli 9. srpna s účastníkem
krajského přeboru FK
Komárov další přípravný
zápas.

FK Komárov – TJ
Tatran Sedlčany
2:4 (1:2)
Hráči Tatranu hned
od začátku ve velkém ve-

dru ovládali hru. První
střely končily na domácí
obraně. Ale do vedení 1:0
šel domácí celek po chybě
hostující obrany už v 6. minutě. To však trvalo jen čtyři minuty a bylo vyrovnáno. K odraženému míči se
dostal Novotný a prudkou
střelou vyrovnal na 1:1.
V 17. minutě po pěkné akci
Čipery skončila střela Da-

vida Krůty na tyči. V prvním poločase byl hodně
aktivní ve střelbě Dvořák,
ale žádná se neujala. Ve 43.
minutě vyvezl míč Řehák
a všimnul si nabíhajícího
Haška, míč mu na dvacetimetrovou vzdálenost přesně přihrál, Hašek obešel
i domácího brankáře a poslal Tatran do vedení – 1:2.
V 54. minutě napodobil

svého staršího spoluhráče
Řeháka Sosnovec, vyvezl
míč a přihrál Haškovi, který obehrál obránce a zakončil neomylně na první
tyč – 1:3. V 72. minutě soupeř snížil na 2:3. V 82. minutě uzavřel skóre David
Krůta po přihrávce Kouklíka – 2:4.
Sestava: L. Dřevojan
(30. Glogar, 60. F. Dřevojan)

– Doubrava, Řehák, Sosnovec, M. Krůta, D. Krůta (46.
Kouklík), M. Dvořák (65. D.
Čipera), Novotný, Soldát
(46. M. Sirotek), D. Čipera
(46. Sochůrek), Hašek (75.
D. Krůta)
Další přípravný zápas
hraje Tatran ve středu 12.
srpna v Jinočanech s Motorletem od 18 hodin.
David Štverák

PUBLICISTIKA
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GLOSA

Televizní
zábava

Aspoň jedna satira

Snad poměrně dosti oblíbené jsou televizní show Jana
Krause nebo Karla Šípa.
Jsou to taková popovídání
s lidmi, kteří jsou něčím zajímaví a jsou schopni spolu
s moderátorem hlavně pobavit, rozesmát. Takže je to
klidné, přátelské posezení,
jen s nějakým šťouchancem od moderátora pro zasmání. Minulý týden jsem
zapnul ČT1 a právě začínal
program, který jsem nejdříve měl za nový, ale hned
mi došlo, jak pánové vypadají mladší.
Bylo to opakování pořadu Trumfy Miroslava Donutila, který býval jednou
za měsíc a kam si moderátor zval dva hosty. Zřejmě
si vymínil sám, že nebude
potřebovat souhlas s výběrem hostů. Proběhlo pouze
dvanáct dílů za roky 2011
a 2012. Tedy v tom dílu, který jsem sledoval, byli spisovatelé Michal Viewegh
a Jaroslav Kmenta. Oba velice plodní co do počtu děl,
ačkoliv velmi rozdílní. Tematicky se poněkud přiblížili, když Viewegh napsal
Báječná léta s Klausem,
kdy jeho román pronikl
do společensky kritického
žánru. Tam je dlouho jako
doma Kmenta, spisovatel, investigativní novinář,
se svými náročnými díly.
Dosud jde o 16 knih, které
vždy vycházejí z dění kolem jedné osobnosti, jejíž

činnost politická, ekonomická překročila hranice
slušnosti. Často i hranice zákona. Jako Krejčíř,
Mrázek, Zeman, Bárta,
Babiš. Tak asi Kmentu
k Šípovi ani Krausovi
nyní nepozvou.
V onom pořadu byl Donutil zvědavý, zda se dostává Kmentovi varování a výhrůžek. Odpověděl, že ano
a že to považuje za plané
zastrašování. Že totiž se najdou odposlechy, kde jednomu dochází trpělivost
a žádá toho Kmentu zabít.
Druhý namítá, že není zájem upoutávat na sebe
pozornost, že by tak proti
sobě obrátili většinu jinak
lhostejné veřejnosti. Musí
se konat jako pod pokličkou, bez humbuku, že moc
čtenářů nemá.
Natáčelo se za velkého
zájmu v sále dobříšského
zámku, aby bylo připomenuto, že patřil za totality
do užívání českým spisovatelům. Na konci pořadu
řekl, že přítomní diváci
vědí, jen tedy pro ty televizní, že natáčení bylo patnáctkrát přerušeno. A to
bylo ještě za vlády Petra
Nečase, který policii značně uvolnil ruce. Také na to
doplatil, dnes bychom
řekli pro blbost, zásahem
maskovaných ozbrojenců v Úřadu vlády. Kde se
dnes toulají, lajdáci?
Vladimír Roškot

Stali jste se svědky
zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka?

Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz
tel.: 774 414 225

V z p o m í n á m , že k d ys i
jsem napsal postesknutí, jak málo se objevuje,
dokonce snad vytrácí
humor všeho druhu.
V některých pořadech je
chechtání sice mnoho,
ale vlastně není čemu.
Ve společnosti má důležité místo politická satira,
která vlastně po svém komentuje vážné věci inteligentním humorem. Říkalo
se, že pokud lidé jen nadávají, vládnoucím to nevadí. Ale jak se posmívají,
začnou být nervózní.
Proto si nenechám nikdy ujít takový drobný satirický příspěvek „Šťastné
pondělí Jindřicha Šídla“
na Seznamu. Jeho parta
pracuje s citem, vážnou
tváří a ostrými šípy, které trefují do černého.
Tedy ne že by se z toho
člověk nějak uchechtal,
ale to právě je satira, se
smutnou pravdou. Především něco komentuje tak,
že vzbudí aspoň úsměv,

ale hlavně dává s humorem kus moudrosti, pro
pochopení podstaty některých věcí. Obratné komentování koronavirové
krize mohlo někoho poněkud zbavit panického
strachu, nebo dokonce
někoho rozesmát, jak komické bylo jednání krizového štábu při střídání
osob ve vedení.
Poslední díly (doufám,
že ne úplně poslední) se
odehrávaly ve znamení
soutěže o nejhorší vládu
a vítězem jakéhosi vyřazovacího turnaje byla podle
hlasování nejhorší vláda
v historii ČR. Vždycky
bylo stručně uvedeno to
podstatné, čeho se vláda
dopustila, co slíbila a nesplnila. Takže jako silný
argument, například předvolební Zemanův tahák
zavřít všechny zloděje,
podvodníky a tuneláře
v akci „čisté ruce“, končil
jen zatčením a odsouzením jednoho z ministrů Ze-

manovy vlády. To je téměř
bezkonkurenční, nemluvě
o privatizaci bank nebo
vymáhání sovětského dluhu. Pomocí připomenutí
podobných „úspěchů“
jednotlivých vlád proběhlo hlasování, vyřazování,
až se dvě vlády dostaly
do ﬁnále celého turnaje. Ve ﬁnále diskutoval J.
Šídlo, obhajující vládu M.
Zemana, a V. Dolejší, lobující pro druhou vládu A.
Babiše. Šídlo argumentoval tím, že přece všechno
to korupčení začalo právě
za Zemana, tou opoziční smlouvou s Klausem.
Kdežto Dolejší má za to, že
až v posledních letech se
to vše děje bez překážek
a skrytě už v nejvyšších
patrech. Na všech sociálních sítích zvítězila druhá Babišova vláda, která
„získala“ vesměs kolem 80
procent hlasů. To už má
k bodrému humoru ale
hodně daleko.
Vladimír Roškot

ZAMYŠLENÍ

Pomůže školám
ministerský manuál?
Jak slibuje ministr školství Robert Plaga, škola
v září začne normálně.
Není možné, aby žáci přišli o celý rok vyučování.
Školy mají dostat přesný
manuál, jak čelit šíření
nemoci covid–19.
Vzhledem k tomu, že
každá škola je jiná, nebude jednoduché takový
postup vymyslet. Zřejmě
se usoudí, aby každý ředitel použil zdravý selský
rozum, posoudil specifika své školy a sám si to
zorganizoval. Ten ustrašený vymyslí mnoho
opatření samozřejmých,

nutných i zbytečných
a těžko se tím vším budou učitelé, natož žáci,
schopni řídit. Ten pragmatický si uvědomí, že
i učitelé a žáci mají svou
logiku, tedy ten selský rozum, a naznačí všem, co
je nezbytné.
Co se asi bude dít podle manuálu, když se chtě
nechtě stane některá
škola ohniskem nákazy?
Nějaká místní chytrá karanténa pro omezenou
množinu žáků a učitelů
by snad mohla fungovat
dost dobře. S uzavřením
školy se prý již počítat
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nebude, leda tak s uzavřením třídy.
S některými žáky jistě
budou komplikace, konečně i s některými rodiči. Opět jsou to jen lidé,
s různými vlastnostmi.
Někteří budou vystrašení, jiní lehkomyslní nebo
i vychytralí. Mnozí budou mít za měsíc starosti.
Případný malér s nákazou bude řešen hledáním
viníka. Všichni známe
zákon padajícího trusu.
Není nikomu na těch
stupních zodpovědnosti
co závidět.
Vladimír Roškot

