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Na návsi v Příčovech bylo
připraveno několik policistů
a antikonﬂiktní tým, ke střetu
účastníků Vlasteneckého setkání
s demonstranty naštěstí nedošlo
SEDLČANY/PŘÍČOVY Na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech se v sobotu 15. srpna kolem šestnácté hodiny
sešly více než dvě desítky
mladých lidí, z nichž většině bylo od dvaceti do třiceti let. Jednalo se o neformální skupinu ze Sedlčan
a okolí města, podporující
podle svých vlastních slov
myšlenky tolerance, nená-

silí a odmítající nenávist.
Sdružení také z tohoto důvodu vystupuje pod názvem
Sedlčansko proti nenávisti.
Na náměstí se jeho příznivci
sešli, aby reagovali na letošní tzv. Vlastenecké setkání na příčovském zámku.
Na něm, ačkoliv mělo jiný
název, se podle slov členky
sdružení Evy Peškové vloni
sešly přední osobnosti české

extrémní pravice, extrémistů a dezinformačních médií.
Ještě než se průvod odebral
na pochod z náměstí do Příčov, vystoupil u kašny Bohumír Krampera mladší, který
je z Vojkova. Mimo jiné řekl:
„Vzhledem k tomu, že se před
několika dny stala tragická
událost, dotýkající se Příčov,
rozhodli jsme se, že zrušíme

Cena 16 Kč

E-mail:
reklama@sedlcansky-kraj.cz

Autorka bestsellerů
a spoluzakladatelka
biopekárny Zemanka
říká: V každé životní
zkoušce jsou ukryté dary
CHRAMOSTY Hanka Zemano-

vá (44) žila až do svých 32 let
typický městský život. Vystudovala Pedagogickou fakultu
University Karlovy a měla se
stát učitelkou francouzštiny
a občanské výchovy. Její ži-

votní příběh se však ubíral
jiným směrem...
Matka dvou dcer žije
na vesnici, je autorkou
úspěšných Biokuchařek
a Bioabecedáře. Hanka je
Pokračování na straně 10

Pokračování na straně 14

Klíče od bytů v Nechvalicích by měli
nájemníci převzít příští rok na podzim
NECHVALICE Chátrající
bývalá fara v Nechvalicích se brzy začne měnit k nepoznání. Obec ji

po rekonstrukci nabídne
k bydlení. Starosta Jiří
Hejhal předpokládá, že
klíče předá nájemníkům

již na podzim příštího
roku.
„Faru s hospodářskou
budovou a zahradou
v centru obce jsme koupili od Římskokatolické farnosti Petrovice v roce 2017
Pokračování na straně 3

Borůvky je možné na zámku
koupit hned v den utržení
SKRÝŠOV Přicházím k bran-

ce vedle zámku. Nad ní se
skví nový nápis hlásající
prodej borůvek ze dvora.

Vstupuji a dávám se mírně
vlevo, kde je v malém krámečku v úterý a v pátek
odpoledne prodej zahradních borůvek ten den čerstvě utržených na poli pod
Svatým Janem.
Laura Čekanová mi
ukazuje i prostory za ním
Pokračování na straně 8
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Letní dětské
tábory jsou
v plném
proudu
REGION Na území našeho re-

gionu se to tábory jen hemží.
Některá místa organizují tábory po celou dobu letních
prázdnin, někde vzniklo táborové městečko jen krátkodobě. Ačkoliv letos školní rok
skončil až v úterý 30. června,
některé tábory přivítaly své
táborníky již o posledním
červnovém víkendu.
Pokračování na straně 4
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Účinnější nástroj proti
hluku z technoparty musí
nabrousit starostové přes
Svaz měst a obcí ČR
REGION Několikadenní a noč-

ní hluk šířící se do dalekého
okolí je ožehavé téma. Čas
od času se tato akce koná
na Příbramsku, Benešovsku
nebo v jiné části republiky.
Jak starostové potvrzují, občané si stěžují, jejich bydlení
v desítkách kilometrů od burácejícího techna je děsivé.
Protože se však koná na soukromých pozemcích, bývají
proti takové bezohlednosti
bezmocní. Policie místa, kde
jsou technoparty, monitoruje, místo aby se jejich čas
i veřejné ﬁnanční prostředky
využívaly účelněji. Hygienici
dohlíží především na počet
osob, rozdělení do sektorů...
Ale ten největší problém,
kterým je hluk, ani tyto dozory neřeší. Zeptali jsme se
senátora Jiřího Buriana, jak
to vidí on a co by starostům
vzkázal.
„Zatím jsme problematiku tohoto typu v senátu neprojednávali, ani se
k nám nedostala letos a ani
v minulých letech, kdy jsem
v senátu působil. Nejsem vyznavačem akcí tohoto typu,
ale tam, kde se technoparty
konala nebo má konat, by
měly být předem řádně projednány a stanoveny přísné
podmínky. V praxi to zatím
funguje tak, že si pořádající

společnost vybere lokalitu,
kde chce technoparty udělat.
Obec ji nepovolí, ale pořadatelé to následně řeší tak,
že se dohodnou s některým
ze soukromých vlastníku
dalšího území. Pokud splní
podmínky, které jim stanoví
hygiena nebo bezpečnostní
složky a vlastník dá souhlas,
tak jim nic nestojí v cestě,“
uvedl senátor. Stejně jako
starostové je přesvědčen, že
na podobné případy neexistuje účinná legislativa. Změnu zákona v tomto ohledu
podle jeho mínění nemůže
iniciovat senát. „Návrhy tohoto typu by měla podávat
například krajská zastupitelstva, na která by se měly obrátit se svými návrhy krajské
hygienické stanice. Postupovat by se mělo tedy směrem
zespoda. Ano, obecně řečeno, senát může být iniciativní v tom, že půjde o veřejné
projednání, ale musí od někoho získat nějaký podnět.
To se zatím nestalo, jen se
o problému mluví, a pak to
utichne,“ zdůraznil.
„Proč sdružení místních
samospráv nebo především
Svaz měst a obcí ČR nevyvine tlak, aby byl problém
veřejně projednán – třeba
i v senátu?“ naznačil možnou cestu senátor.
-mb-

Dublovice získaly
odběratele
polystyrénu
DUBLOVICE Starosta Dublovic Otakar Jeřicha si slibuje lepší třídění odpadu
díky spolupráci s ﬁrmou,
která chce odebírat polystyrén. „Polystyrénem jsou
vyloženy nejrůznější krabice s elektrickými i jinými
výrobky. Pokud je obyvatelé namíchají do plastů, je to
škoda. Jde o recyklovatelnou komoditu, a tak nabídku vítám,“ uvedl Jeřicha.
„Svoz plastů je v obci zajišťován každé druhé pondělí
v měsíci – plasty si sváží

obec sama do sběrného
dvora, obyvatelé dostávají igelitové pytle, do nichž
je předtím ukládají. Každou druhou středu přijede
do dvora ﬁrma s kontejnery a tu obrovskou hromadu
naloží a odveze,“ přiblížil
starosta. Připustil, že právě lehoučký polystyrén
při větším větru může ze
dvora létat do okolí. „Budu
rád, když se už tohle nebude stávat, protože jej
od plastů takto oddělíme,“
dodal.
-mb-
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Vltava vydala tělo
utonulého muže
RADAVA V brzkých odpoledních hodinách v sobotu
8. srpna se na Orlické přehradě v blízkosti kempu
Radava rozběhla rozsáhlá
pátrací akce po dvaačtyřicetiletém muži, který
seskočil ze člunu a již se
nevynořil.
Na místo vyjely všechny složky integrovaného
záchranného systému.
Policisté ze Zvíkovského
Podhradí za pomoci poli-

cejního kajutového člunu
prohledávali označené
místo. Nechyběli policisté
Zásahové jednotky, potápěči a hasiči z Milevska.
Přijeli také zdravotníci
z Vodní záchranné služby
Plzeňského kraje se silným
sonarem. Pátrání přesto
nebylo úspěšné.
Přesně o týden později, v sobotu 15. srpna odpoledne, vyplavila Vltava
tělo mrtvého muže. Asi

po dvou hodinách se již
pomocí svědků podařilo
potvrdit, že jde o výše zmíněného utonulého muže.
„V odpoledních hodinách
jsme vyrozuměli rodinu.
Tělo muže objevila náhodně žena u břehu, několik
desítek metrů od místa, kde
minulý víkend ve vodě zmizel,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Olga Trachtová
Hadáčková

Rybníku v Líchovech pomáhají
hasiči i bakterie
LÍCHOVY Do opravy rybníku v Líchovech se pustili
místní dobrovolní hasiči.
Pochválil je za to Otakar
Jeřicha, starosta Dublovic, pod něž tato osada
územně spadá.
„Když v rybníku byla
voda i rákosí, tak to bylo
v pořádku. Ale rákosí se
čím dál tím víc rozrůstalo, až to došlo do fáze,
že voda odtud zmizela.
Místní občan mi potvrdil,
že dříve existovali správci rybníků, k nimž patřil i jeho otec. Ten jezdil
po vodě na loďce a rákosí
vytahával, čímž se vodní
plocha nezanášela. Chybou bylo, že se od tohoto
způsobu upustilo. Proto
nyní udělali hasiči brigádu. Obec objednala bagr,
který čistil přítok. Pořídili
jsme také nějakou techniku – podobně jako je to
u čistírny odpadních vod
– kdy bakterie požírají fekál. Teď jsou do rybníku
nasazeny také bakterie,
které by z části měly rozkládat bahno, které se
usazuje na dně,“ vysvětloval starosta. „Vody je už
v rybníku víc, ale jsou to
jen takzvané kosmetické
úpravy na obrovské ploše.
Větší investice odhadem
1,3 až 1,8 milionu korun
nás ale teprve čeká,“ potvrdil Jeřicha. „Na akci
a úplné odbahnění jsme
se pokoušeli získat dotaci,

měli jsme na to i zpracovaný projekt. Podmínkou
vypsaného dotačního titulu ale bylo, že obec musí
být i majitelem pozemku
za hrází. A to obec Dublovice není. Protože jsme se
s majiteli na odkoupení
nedohodli, tak dotaci jsme
nemohli dostat,“ uvedl.
Doplnil, že kvůli současné velké akci – připojení k vodárenskému
systému Sedlčan, kdy
celkové náklady se pohybují kolem 90 milionů
korun a přiznaná dotace
z toho představuje 46 – je
rekonstrukce rybníka odsunuta. „Pustíme se pak
do oprav nějakým způsobem bez dotace svépomocí. Problém je bahno, které
se musí nechat přezkoumat hygieniky. Pokud vyjdou výsledky dobře, tak
se dá uskladnit. V případě,
že rozbor ukáže, že jsou
v bahně obsaženy nějaké
nevyhovující látky, tak se
z toho stává nebezpečný
odpad. To je pak obrovský problém a znamená
to velké náklady, protože
se musí uložit na autori-

zovaná místa,“ vysvětlil
dublovický starosta. „Zatím se rybníku tedy věnovali jen hasiči a obec jim
proplatila nějakou částku
za brigádu. Myslím si, že
tohle by zatím mohla být
cesta, jak rybník udržet
v nějaké slušné kondici,
aby plocha nezarostla,“
dodal k tématu.
Starosta se netají tím,
že někdy přílišná ochrana rybníků má spíš opačný efekt. Jako příklad
může uvést lokalitu rybníka Jezera, který byl
z důvodu vyskytujících
se některých ohrožených vodních živočichů
vzat pod ochranu státu.
V současné době je zarostlý a takřka na suchu.
„Stejně tak byl vyhlášen
za chráněnou krajinnou
oblast rybník Starý – nachází se na polní cestě
mezi propojením mezi
Zvíroticemi a Líchovy.
Z tohoto rybníčku totálně
zmizela voda, v místě,
kde bývala vodní hladina,
dnes rostou náletové keře
a stromky,“ přiblížil situaci Jeřicha.
-mb-

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás 9. srpna
po krátké těžké nemoci navždy opustil náš milovaný
tatínek a dědeček

Zdeněk Masnica ze Štětkovic.
Dnes, 19. srpna, by se dožil 70 let.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina
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Sdružení obcí
Sedlčanska má smlouvu
o dopravě uzavřenou
s Arrivou, požadavky
jiných společností
odmítá
SEDLČANSKO Některá města a obce se obávají, že
pokud vláda odmítne kompenzovat tržby ve veřejné
regionální dopravě, tak
dojde ke škrtání autobusových spojů. Na riziko zhoršení dopravy upozornili
dopisem ministra dopravy
Karla Havlíčka i poslanci.
Zajímalo nás, jak současnou situaci vnímá za Sdružení obcí Sedlčanska jeho
předseda Jiří Burian.
„Region Sedlčanska má
uzavřenou jedinou smlouvu, kdy dotujeme takzvané
obecní spoje, a to je společnost Arriva. Do této chvíle
jsem nezaznamenal nějaký
zásadní problém. Nikdo nás
neoslovil s tím, že by Sdružení obcí Sedlčanska mělo
doplácet na obslužnost víc
než dosud. U žádného podobného jednání jsem nebyl,“ uvedl Burian. Potvrdil
však, že dopravci obecně
očekávají, jak velký bude
ﬁnanční bonus poskytnutý
vládou. „To je úkol vlády,
aby posoudila jednotlivé
ztrátovosti a rozhodla, zda
poskytne ﬁnance na kilometr, na počet cestujících
a nebo podle jiného klíče.
To netuším,“ sdělil. Připomněl, že dlouhodobě je
veřejná dopravní obslužnost dělená na dva základní způsoby – na základní dopravní obslužnost,
kde ztrátovost platí kraj
a na takzvanou ostatní do-

pravní obslužnost, na níž
doplácejí obce. Výše je domluvena smlouvou a představuje přibližně dvaatřicet korun na kilometr.
„Tato smluvní cena vychází
z ekonomiky a ne z pandemie – to s ní nemá nic společného,“ je přesvědčen
předseda Sdružení.
Vzpomněl si, že v květnu nebo v červnu byly
o s l ove ny p ř í m o o b c e
na Sedlčansku, na které
se obracel spolek České
asociace organizátorů veřejné dopravy. „V dopise
nás organizátoři dopravy
upozorňovali na to, že vlivem pandemie se dostávají
do značných ztrát a aby
obce počítaly s tím, že
dojde k navýšení příspěvku. Dostaly to obce i naše
Sdružení. Dopis se samozřejmě dostal až ke mně
s dotazy, jak se zachovat,
jaký postup zvolit, když
dopravní obslužnost řešíme regionálně a funguje
to dobře. Po přečtení jsem
vzkázal starostům jediné:
Vyhodit, neodpovídat! Vyjádřili jsme se za Sdružení
a já dopis jako předseda
nastylizoval a podepsal.
Řekli jsme jednoznačně
‚ne‘ s dodatkem, že máme
smlouvu výhradně se společností Arriva a že s nimi
jednat nechceme a žádné
ﬁnanční prostředky s nimi
řešit nebudeme,“ vysvětlil
Burian.
-mb-

strana

3

Honička skončila na Zrůbku
ZRŮBEK Policejní akce
jako z televizní obrazovky se odehrála v pondělí 17. srpna před čtvrtou
hodinou ranní. Policisté
pronásledovali podezřelé
vozidlo nejprve na dálnici D4. Řidič nereagoval na výzvy k zastavení
a velkou rychlostí ujížděl
nejprve od Dobříše na Příbram a poté po silnici I/18
na Sedlčany.
„U osady Zrůbek dokonce neváhal agresivní řidič
vytlačit služební auto do
příkopu, kdy ohrozil životy

a zdraví policistů, způsobil
tím hmotnou škodu ve výši
asi 30 000 korun. Následně
použila další hlídka proti
vozidlu zbraň s cílem zasáhnout pneumatiky, přesto muž pokračoval v jízdě
až do Sedlčan, kde kličkoval obytnou zástavbou.
Odtud pokračoval zpět
směrem na Zrůbek, kde čekající policisté použili zastavovací pás. I s prázdnými pneumatikami ujel ještě
několik desítek metrů, než
hlídky ujíždějící auto vytlačily mimo komunikaci,“

uvedla policejní mluvčí
Monika Schindlová.
Na místě potom příslušníci policie zadrželi dvě
osoby pod vlivem amfetaminu. Čtyřicetiletý řidič
seděl za volantem kradeného auta. Svým jednáním
se dopustil trestného činu
násilí proti úřední osobě,
poškození cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové
látky a neoprávněné užívání cizí věci, za což mu hrozí
až šest let za mřížemi.
Olga Trachtová
Hadáčková

Klíče od bytů v Nechvalicích by měli
nájemníci převzít příští rok na podzim
Dokončení ze strany 1

za 2,4 milionu korun. Původně jsme předpokládali, že ve faře vybudujeme
pět sociálních bytů. Ale
v průběhu příprav se změnily podmínky pro přidělení dotace. Zejména nám
vadilo, že se prodloužila
doba udržitelnosti projektu z pěti na dvacet let, tak
jsme od původního záměru odstoupili,“ odůvodnil starosta, proč místo
sociálních bytů postaví
byty obecní. „Bude jich
pět. V přízemí i v prvním
patře vždy po dvou, každý o velikosti 50 metrů
čtverečních a v podkroví
jeden byt 70 metrů čtverečních,“ sdělil Hejhal.
Dotaci na tento účel získala obec od Ministerstva financí ČR ve výši
8,4 milionu korun. Spoluúčast obce na investici
představuje 4,2 milionu
korun. „Ministerstvo požaduje, aby byly byty minimálně dvacet let v ma-

jetku obce a aby nebyly
pronajímány třetí osobě,
to znamená, aby nájemce
nepronajímal přidělený
byt někomu jinému, ale
sám v něm skutečně bydlel,“ vysvětlil s tím, že
takové požadavky akceptovat lze.
Stavbu zahájí firma
S-B Sedlčany v nejbližší
době, protože dotační
část se musí prostavět
do konce listopadu letošního roku. Zastupitelé mají celkem jasno
i o výši nájemného. Uživatel zaplatí za metr čtvereční 35,30 Kč a bude si
samozřejmě hradit i další

náklady související s bydlením – vodu, elektřinu
a podobně. „Výše předpokládaného nájemného
byla stanovena zjišťovací
metodou se zohledněním
technického stavu bydlení ve srovnání s okolními
obcemi Počepice, Petrovice a Vysoký Chlumec.
Navrhovaná cena bude
zohledňovat procentní
míru inflace stanovenou
Českým statistickým úřadem v daném roce, která
je v lokalitě s přihlédnutím technického stavu obvyklá,“ vysvětlil starosta
Hejhal.
Marie Břeňová
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Ve středu 19. srpna vzpomeneme
nedožitých 75. narozenin pana

Františka Vokrouhlíka
z Křepenic, který již 2,5 roku
odpočívá na chlumském hřbitově.
Nikdy nezapomene
a za vzpomínku děkuje rodina.

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
ROVINA Šestašedesátiletý
motorista se 12. srpna bočně střetl v místě zúžené vozovky v obci Rovina s protijedoucím automobilem.
Na místě však nezastavil
a pokračoval v jízdě. Poškozený řidič se otočil a za obcí
Veselíčko vůz značky VW

Passat zastavil, poté přivolal policii. Způsobená škoda byla následně vyčíslena
na 30 000 korun.
ŠTĚTKOVICE Devětatřicetiletý motorista jedoucí
ve voze značky Audi nerespektoval 13. srpna ráno
v katastru obce dopravní

značení a nedal přednost
v jízdě automobilu VW Touran. Po střetu vyjel vpravo
mimo komunikaci, kde se
vozidlo přetočilo přes střechu a narazilo do vzrostlého
stromu. Hmotná škoda byla
stanovena na 200 000 korun.
OSEČANY Policisté zasta-

vili v ranních hodinách 14.
srpna v katastru obce 67letého řidiče, u něhož provedená dechová zkouška vykázala přítomnost alkoholu
– 1,06 promile. Na místě mu
byl zadržen řidičský průkaz.
TŘEBNICE Škoda ve výši
30 000 korun vznikla při

srážce se zvěří, ke které
došlo 15. srpna navečer
mezi Brzinou a Třebnicemi.
Zvíře z místa poté odběhlo
do lesa.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Letní dětské tábory jsou v plném proudu
Dokončení ze strany 1

V sedlech huculů
Příkladem je třeba Farma
/Y na Cunkově. Pro milovníky huculských koní od osmi
let tady připravili sedm turnusů. Tématem prvního týdne byl Nekonečný příběh.
Druhý turnus šel po stopách Poselství od protinožců. Třetí turnus byl pro milovníky koní. Hlásit se sem
mohly děti starší deseti let.
Pro třetí turnus zvolili táboroví vedoucí téma Hrdinové
versus kameny nekonečna.
Tématem přelomu července
a srpna byli Mimoni, šestý
turnus nesl název Stranger
things a skončil 8. srpna.
Po dvoutýdenní pauze přivítají na farmě ještě zájemce
o pohodový týden.
Všechny turnusy jsou
plně obsazené. Děti jsou
ubytovány v dřevěných boudičkách, spí ve vlastních spacákách na vlastních podložkách. Stravování je tu pětkrát
denně. Během dopoledne se
táborníci seznamují s péčí
o koně a učí se na nich jezdit.
Rozděleny jsou do několika
skupin od začínajících jezdců až po pokročilé. Odpoledne patří pod vedením zkušených táborových vedoucích
nejrůznějším hrám, koupání,
vycházkám do okolí a samozřejmě hlavní táborové hře
podle zvoleného tématu.
Během závěrečného dne se
táborníci rozdělení do několika družstev utkají v jezdeckých závodech. Ty se konají
ve venkovní jízdárně a mohou je navštívit i rodiče.

Skauti na potoce
První oddíl skautů v Kosově Hoře spadající pod
sedlčanské skautské středisko pořádal svůj letní tábor
hned na počátku letních
prázdnin, v termínu od 4.
do 18. července. Třetí ročník
tohoto tábora se uskutečnil
za Krásnou Horou nad Vltavou nedaleko mlýnu u Svatošů. Účastnilo se ho 41 dětí
od 4 do 17 let a 6 dospělých,
všichni jsou členy oddílu.
„Koronavirus nám táboření
příliš neovlivnil, pouze přibyla nezbytná dezinfekce a papírování,“ podotýká vedoucí

Jiří Čihák. Vážnější úrazy se
skautům vyhnuly, návštěva
lékaře nebyla nutná. „Tábořiště se nachází uprostřed lesů.
Z jedné strany je lemováno
potůčkem, rybníky máme
v dosahu dva,“ popisuje Jiří
Čihák. Letos podle něj byla
oproti loňsku i voda, takže
u potoka vyrostla indiánská
parní lázeň.
„Táboříme v indiánských
týpí s možností rozdělání
ohně,“ dodává. Celotáborová hra se letos nesla v duchu záchrany království,
jež bylo ohrožováno zlým
obrem a černokněžníkem.
O záchranu se postaraly
v několika etapách čtyři
dětské týmy, které ve stejném složení zajišťovaly
i chod kuchyně, přípravu
otopu či noční hlídky. „Velmi využívané bylo i volejbalové hřiště. Radost nám
udělali dva z našich skautů, kteří úspěšně zakončili
zkoušku Tří orlích per, která
se dle oddílových tradic skládá ze zkoušek celodenního
mlčení, hladu a osamocení,
celonoční hlídky a hodinového nočního bdění na lůžku,“ pochvaluje si spokojený vedoucí Jiří Čihák.

rých je většinou šest. Po celou dobu je přítomen také
zdravotník, kterým je sama
Barbora. Kromě koňského
a farmářského programu
je tábor výjimečný tím, že
děti bydlí v indiánských
stanech zvaných týpí. Mají
dřevěnou podlážku a krycí
klobouk proti dešti. K dispozici je umývárna, suché WC,
sprcha s teplou vodou.
Mobilní telefony, PC, ani
další elektronická zařízení
nejsou na táboře dovoleny.
„Bez výjimek, takže je dítěti
s sebou na tábor vůbec nedávejte. V odůvodněných
případech dítěti bez potíží
zapůjčíme náš telefon či
dítě k telefonu zavoláme.

ocitá na talíři, pochází. „Občas se tomu diví,“ dodává.
Táborníci mají možnost
ochutnat také med od včel,
které jsou ve mlýně. O životě včel každému turnusu vypráví majitel farmy Vladimír
Kuncl.
Letošní rok byl trochu
opředen
koronavirovým
tajemstvím. „Dlouho jsme si
nebyli jistí, zda tábor vůbec
bude možné pořádat. V podstatě až během června se
rozhodlo na sto procent, že
se tábory povolují. Stále jsme
doufali, protože jsme malý
rodinný tábor, že problém
nebude,“ popisuje Barbora. Přípravy se tedy dělaly
na poslední chvíli. „Všechno

Dopřejte svým dětem naplno prožitý týden v přírodě
bez internetu a sociálních
sítí, kterých si přes rok užijí
dost a dost. Cennosti a šperky nedoporučujeme,“ vyzývají organizátoři již předem
v propozicích k táboru. Rodiče jsou naopak ke sledování táborového facebooku
nabádáni, neboť vedoucí
zde průběžně sdílí denní
radosti a starosti táborového života.
Kromě jízdy na koni se
děti během týdne seznámí
také se všemi hospodářskými zvířaty, která na farmě
žijí. Při prohlídce farmy to
děti nejvíce baví u slepic:
„Zobou jim zrní z ruky, což
ne vždy každé dítě má možnost zažít,“ popisuje Barbora. U býků, které se zde
na farmě chovají na maso,
táborníci podle ní zjišťují,
odkud maso, které se jim

jsme ale zvládli. Na táboře
dodržujeme přísná hygienická pravidla. Do tábora je
také po celý týden zakázán
vstup cizím osobám. Letos
nechodíme ani mimo tábor.
Děti chodívaly do Drážkova
do obchodu, to jsme letos
zrušili,“ dodává.
Nově je tady vybudovaná stezka na boso a mini
koňské překážky. „Děti je
opravdu milují a neustále
přes ně skáčou,“ říká Barbora se spokojeným smíchem.
Děti jsou tu zjevně spokojené, většina z nich se vrací
každoročně. „To nás moc
těší,“ pochvaluje si hlavní
vedoucí. Letos je ústředním
tématem kůň snů. Výtvory
jsou vždy po každém turnusu vystaveny na dřevěném
mostě přes Brzinu. Celé
dopoledne tráví děti u koní.
Učí se péči o ně a uzdění,
sedlání. Pak na nich také jez-

Poníci ve mlýně
Kunclův mlýn hostí letní
tábory pro děti od 6 do 15
let podevatenácté, příští rok
bude ve znamení kulatého
výročí. Stejně jako v jiných
letech se do kalendáře vešlo osm turnusů s nástupem
v neděli a ukončením následující sobotu. Děti se tu tedy
střídají po týdnu. V průměru je letos na každém turnusu kolem 27 dětí, což je
téměř plný stav, neboť maximální kapacita je 29 dětí.
„Jak už to tak na táborech
se zaměřením na koně bývá,
převažují ve většině děvčata.
Kluci také jezdí, ale je jich
méně,“ říká jedna z hlavních
vedoucích Barbora Skřivanová. Tábor má pod svými
křídly společně se svou švagrovou Lucií Kunclovou.
O děti se starají tři kvaliﬁkovaní vedoucí, kteří obstarávají táborový program
během odpoledne. Dopoledne, kdy jsou děti u koní,
mají koňské vedoucí, kte-

dí, pochopitelně podle jejich
individuálních jezdeckých
zkušeností. Je tady vždy
skupina začátečníků, pokročilých a jezdců. Odpoledne
je věnováno výtvarným aktivitám, hrám a koupání.

Ochrana fauny
Ochrana fauny Hrachov
v letošním roce zorganizovala dva příměstské táborové turnusy po třiceti
dětech. Zájem převyšoval
ve velkém nabídku. Tábor
využívá zázemí Kolářova
statku v těsné blízkosti stanice a zároveň jsou dětem
přístupny i prostory přímo
v záchranné stanici. „První
turnus se uskutečnil v červenci a vládlo mu skvělé táborové počasí. Bylo teplo, ale
ne příliš vedro, takže se dalo
věnovat programu bez omezení a zároveň se děti stihly
i vykoupat,“ pochvaluje si
Jitka Kocíková.
Mladší oddíl s dětmi
do osmi let si hrál především
poblíž stanice. Zde se děti
seznámily se zvířaty. Došlo
i na využití pomůcek z výukových programů Ochrany fauny, aby se děti interaktivní formou dozvěděly
o přírodě co nejvíce. Starší
děti do 15 let se proměnily
v trosečníky. „Každý den
provázela programy alespoň
jedna bojovka s daným tématem. Hned první den hledali
trosečníci v opuštěném tábořišti potravu, kterou museli
uvařit v kotlíku nad ohněm
rozdělaným na jednu sirku.
Další dny bojovali o zbytky
pitné vody, místo na spaní
nebo nasazovali svůj život
při obraně tábořiště. Ačkoliv
se jedná o příměstský tábor,
pravidlem bývá jedno přenocování s opékáním buřtů
a noční hrou,“ popisuje Jitka
Kocíková.
O děti se zde starají čtyři vedoucí. Obvykle jde
o tři brigádníky pod vedením hlavního vedoucího,
kterým je zaměstnanec
Centra ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Druhý turnus s indiánským
programem se uskutečnil
od 10. do 14. srpna.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Peloton povede na vysokém kole několikanásobný
mistr světa aneb Cyklisté pomáhají
REGION Trasa druhého ročníku
charitativní cyklojízdy povede opět

nemocnici Motol v Praze. Iniciátorem
je Jakub Kachlík, jehož syn v pěti le-

Také letos povede peloton cyklistů Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa
na vysokém kole.

Sedlčanskem, ale také dalšími místy
turistické destinace Toulava. „Oﬁciální název jízdy je Na kole dětem
Toulavou. Jde o akci, při které účastníci, ale i diváci podporují děti, které
se léčí s onkologickým onemocněním. Výtěžek je určen konkrétně pro

tech onemocněl leukémií a nyní se
zotavuje po transplantaci kostní dřeně,“ uvedla Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska,
která je zároveň ředitelkou Toulavy.
Připomněla, že původně se jízda
měla uskutečnit v květnu, ale zasta-


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).
262/20

Nabízím k pronájmu pozemek o velikosti 980 m2 v Sedlčanech. Pronájem dlouhodobý, cena dohodou a více infomací
na telefonu: 602 437 479.
263/20

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.
264/20

Daruji 6 dvouletých slepic. Tel.:

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

HODINOVÝ MANŽEL
Tel.: 728 529 372

vila ji opatření proti šíření koronaviru. „Přeložena byla na 22. srpna
s tím, že startuje v 10 hodin ve Voticích,“ uvedla a přiblížila další místa
na trase – Zdice, Vojkov, Kosova
Hora, Sedlčany, Vysoký Chlumec,
Počepice, Petrovice, Nechvalice,
Nové Dvory, Sedlec-Prčice, Heřmanicky a odtud se budou účastníci
vracet zpět do Votic.
Barešová potvrdila, že v čele pelotonu opět pojede Josef Zimovčák,
několikanásobný mistr světa na vysokém kole a účastník nejtěžších cyklotour Tour de France. „Protože se pojede za běžného silničního provozu,
součástí pelotonu se stanou policejní
motorky a auta, aby byla zajištěna
bezpečnost účastníků,“ upozornila.
Během cesty jsou naplánovány
tři zastávky – z toho první v Sedlčanech. „Na náměstí cyklisty přivítáme v čase mezi 11.15 až 11.30 hodinou společně se starostou Sedlčan
Miroslavem Hölzelem a připravíme

pro jezdce občerstvení. Nejen jim,
ale i všem, kteří se přijdou podívat,
přiblížíme, proč se tato akce pořádá
a budou mít možnost přispět do putovní kasičky. Další zastávka bude
přibližně třicet až pětačtyřicet minut
po poledni v areálu u Hejhalů v Počepicích. Třetí zastavení je naplánováno kolem patnácté hodiny na náměstí v Prčici,“ sdělila Barešová s tím,
že i v těchto bodech bude program
podobný jako v Sedlčanech. Zdůraznila, že účastníci uvítají, když se
k jízdě přidají další lidé. „Nemusí se
účastnit celé trasy, podpora spočívá
i v ujetí jednoho nebo dvou kilometrů, osobní účastí na startu nebo v cíli
a přispěním jakéhokoliv ﬁnančního
obnosu,“ dodala.
Štěpánka Barešová prý do pedálů kola nešlápne. „Ve spolupráci se
sedlčanským turistickým informačním centrem budu zajišťovat ozvučení i občerstvení,“ vysvětlila.
Marie Břeňová

603 218 078.
265/20

Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Sedlča-

nech, první až druhé patro. Tel.: 739 876 227
– večer kdykoliv.
266/20

SDH Podmoky zvou na

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

Prodej
zahradních
borůvek
ze dvora:

www.floydpulses.cz

středa 26. srpna – Milešov hřiště
předkapela Drops Rock

start 18:30

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
Více na www.karelroden.cz

Hotel FLORIAN Sedlčany přijme vhodné kandidáty na pozice:

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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Majitele zámků v Osečanech a Skrýšově
podpořil kraj vysokými dotacemi
REGION Mezi sedmi
úspěšnými žadateli o dotaci na opravu památek
jsou také majitelé zámků
ve Skrýšově a v Osečanech.
Středočeský kraj celkem
rozděluje 30 milionů korun
a jak herec Karel Roden, tak
Matěj Stropnický se svým
partnerem Danielem Krejčíkem z děleného „koláče“
dostanou na objekty, které
vlastní, nemalou část.

pograﬁckými motivy. Stav
je velmi špatný, největší poškození vykazují výmalby
v hlavním sále zámku. Předmětem poskytnuté dotace je
její kompletní restaurování
v pěti místnostech v prvním
patře zámku a kompletní
renovace podlah v těchto
prostorách. Stávající jednoduché podlahy budou navráceny dle dochované dokumentace do podoby podlah

tí poškozené konstrukce krovu, oprava stropních a vazných trámů a veškerých míst
napadených hnilobou. Pro
další postup při celkové obnově zámku je bezodkladné trvale vyřešit poruchy
konstrukce krovu a střešní
konstrukce, neboť s ohledem na rozsah poškození
nemohou provizorní opravy
zajistit dostatečnou ochranu
ostatních konstrukcí objektu.

Památky musely
být v seznamu
Krajští zastupitelé odsouhlasili, že pošlou Rodenovi
5,5 milionu korun na obnovu podlah a výmalb v interiéru. Matěj Stropnický
s partnerem se mohou zase
těšit na ﬁnanční injekci 5,9
milionu korun na obnovu
a opravu krovu a střechy.
Peníze kraj může na tyto
záchranné práce poslat díky
tomu, že jsou objekty zapsány v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR a jejich majitelé museli splnit
i další kritéria.

Vzácná ﬁgurální
malba
K současnému stavu
obou památek nám Helena Frintová, zaměstnankyně kraje, sdělila: „Stavebně technický stav zámku
ve Skrýšově je v současné
době velmi špatný. Stavební
nosné konstrukce a prvky
jsou v havarijním stavu v důsledku v minulosti dlouhodobé absence veškeré údržby
a nevhodných zásahů z 60.
let minulého století. V posledních letech byla provedena
tesařská obnova krovu, střešního pláště a fasád zámku.
V roce 2016 byly zahájeny
práce na statickém zajištění
nosných konstrukcí budovy
a zahájeny práce na obnově
interiéru zámku.“
Uvedla dále, že původní
výmalba z doby výstavby
zámku byla objevena až
v loňském roce. „Výmalba
všech místností zámku je
ve srovnání s podobnými
stavbami mimořádná. Jedná
se o celoplošnou ﬁgurální
výmalbu s žánrovými a to-

Matěj Stropnický (vpravo) se svým přítelem Danielem Krejčíkem
mohou díky krajské dotaci pokračovat v rekonstrukci zámku
v Osečanech.

z vídeňských parket,“ dodala. Její kolega Jan Nováček
doplnil, že hlavním cílem obnovy je záchrana architektonicky uměleckých hodnot
této památky na Sedlčansku. „Restaurování výmalby
a obnova podlah bude mít
jednoznačně pozitivní dopad na kulturně společenské
využití objektu, kdy hlavně
velký sál bude po kompletní
obnově využíván k pořádání
komorních a jazzových koncertů, divadelních představení a dalších společenských
akcí,“ přiblížil Nováček pro
naše čtenáře plány Karla
Rodena.

Střecha a krov
volají po opravě
Stav zámku v Osečanech
označil Středočeský kraj
za špatný a staticky ohrožený. Bližší komentář opět
podala Frintová: „Krytina
střech zámku je dožilá, krov
je napadený dřevokaznou
houbou a dřevokazným
hmyzem. Předmětem dotace je výměna střešní krytiny,
včetně laťování, výměna čás-

Stav objektu dokládá statický
posudek zpracovaný jako
výchozí dokumentace pro
následnou obnovu celého
objektu.“

Hotovo musí být
koncem roku 2021
Oba příjemce dotace
nyní čeká velký kus práce.
Matěj Stropnický nám sdělil, že opravu musí provést
do konce příštího roku.
„Firmu teď samozřejmě ještě
vybranou nemáme, musíme
ale dodavatele soutěžit. To
se odehraje během zimy,“
sdělil. Krajskou dotaci samozřejmě vítá a moc si této
podpory váží. Upřesnil, že
komplet obnovu střechy,
krovu, okapu a věže náklady nepokryje. Ty jsou vyčísleny celkem na 9,5 milionu
korun. „Dotace představuje
‚větší půlku‘. Pokusíme se
náklady ještě snížit soutěží,
ale zbytek je prostě na naší
spoluúčasti. Na tu budeme
muset vydělat,“ zauvažoval
Stropnický.
„Ačkoliv střecha není
viditelně děravá, protože

popadané tašky průběžně
nahrazujeme novými, je logika naší situace následující:
ze 70 % nefunkční okapy
nelze vyměnit z důvodu katastrofálního stavu zejména
podzednic krovu, aniž by se
nezřítila na mnoha místech
odpadávající korunní římsa.
Biotický a statický průzkum
nařizuje vyměnit krov ze
30 %. To by mělo zabránit
pokračující hnilobě, množení dřevomorky a tesaříka
a zatékání v již opravené
části, kde bydlíme. To však
bez toho, aby byla střecha rozebrána a vyspravena trvale,
nelze. Lokální nebo částečná
oprava naši situaci nevyřeší.
Pokud se tedy máme v rekonstrukci pohnout dál, zabránit další degradaci, která
zvyšuje budoucí náklady, zároveň neomezit rozsah společenského využití zámku,
a naopak jej rozšířit, musíme
střechu, krov a jejich příslušenství celkově rekonstruovat,“ vysvětlil problematiku
Stropnický. Potvrdil, že je to
první větší dotace, kterou
s partnerem získali. „Těch
menších už za sebou máme
víc,“ podotkl.

Čerpání veřejných
peněz je závazek
Matěj Stropnický vysvětlil, že na vysokou dotaci
dosáhli díky tomu, že kraj
má vytvořený program pro
památky s takzvaným společenským využitím. „Je rozdíl, když vlastník památku
opravuje jen pro sebe, nebo
když ji jako my zpřístupňuje
veřejnosti, dělá prohlídky,
pořádá tu divadelní festival,
dětský den, umožňuje konání veřejných bohoslužeb
v kapli a podobně. Na tento
typ památek kraj poskytuje
větší ﬁnanční částky. Obecně
si ale myslím, že kdo čerpá
veřejné prostředky – a u památkových objektů to skoro
jinak nejde, pokud nejste
miliardář – měl by památku
zpřístupnit, aby za ty veřejné
peníze lidé také něco viděli.
To si myslím, že děláme, co
nám síly stačí, a jsem rád, že
to kraj ocenil,“ dodal.
Marie Břeňová
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Hledali jsme
veterinární
pomoc pro
naši fenku
S dcerou jsme 10. srpna
kolem jedenácté hodiny
hledali veterinární pomoc
v Sedlčanech s fenkou Arven, neboť to s ní vypadlo
hodně špatně. Byli jsme
s ní u babičky na prázdninách.
Bohužel veterinární ambulance v centru
měla z důvodů nemoci až
od 16 hodin, tak jsem zajel
k MVDr. Miroslavu Zoulovi,
kam jsme jezdívali dříve
s jiným pejskem. Potkali
jsme se u něj u domu, akorát chtěl odjíždět. Požádal
jsem ho o pomoc. Na dotaz,
jestli fenka se motá, jsme
sdělili, že ano. Jeho odpověď zněla – to je mrtvička.
A řekl: Počkejte teda tady, já
si musím zajet jen do banky. Trošku mne jeho přístup
zarazil, ale budiž, on by měl
vědět, co má dělat.
Když jsme čekali v tom
vedru již hodinu a doktor
stále nikde, zjišťovali jsme
další možnosti. Dostal jsem
číslo na doktora Zdeňka
Šímu z Petrovic, že jezdívá
tímto směrem. Byl velice
příjemný a ochotný, sešli
jsme se v Nalžovicích a během pár minut provedl
základní ošetření na místě samém. Doktor Šíma
je člověk na svém místě,
moc mu děkujeme a přejeme mu, ať se ještě dlouho
může věnovat své práci.
Fenka poté byla v klidu,
dávali jsme ji dostatek tekutin injekční stříkačkou,
usnula. Přesto dcera raději
odjela k večeru do Liberce. Bohužel mi druhý den
oznámila, že Arven musela
být odpoledne utracena,
takže již není.
Veterinář Zoul má ode
mne prst dolů. Člověk, který si své poslání svobodně
vybral a neváží si klientů
ani zvířat, si nezaslouží ani
jednoho z nich. A je jen
na vás lidech, jestli jeho
služeb využijete. Já to rozhodně nebudu.
Petr Kotaška
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Kdo koho nenávidí?
V Sedlčanském kraji z 12.
8. je článek o tom, že Sedlčansko bude podruhé pochodovat proti nenávisti.
Pochod organizuje skupina
lidí, nazývající se Sedlčansko proti nenávisti, která se
dala dohromady vloni, jak
říká jedna její členka.
Byla to prý reakce
na tzv. Vlastenecké setkání na zámku v Příčovech,
kde se sešly přední osobnosti ultrakonzervativní
pravice, extrémistů, či dezinformačních médií. Akce
údajně má silný rasistický
a ultrapravicový podtext.
Za všechny účastníky padla tři jména: Jaroslav Foldyna, Martin Konvička a Tomáš Vandas. Vadí také, že
Krajský úřad vloni setkání
podpořil částkou 50 000
korun. Letos navíc, jak se
zdá, hodně vadí lidem,
kteří chtějí jít do Příčov
protestovat, že je akce pod
záštitou prezidenta Miloše
Zemana. Připomenuto je,
že hosty jsou i předlistopadoví funkcionáři KSČM.
V Příčovech na Vlasteneckém setkání jsem vloni
nebyla a tak jsem se podívala na záznamy. V tom, co
jsem viděla a slyšela, jsem
nezachytila žádnou nenávist k ničemu. Jen obavy
ze současného dění, ze
směřování naší euroatlantické společnosti. Bohužel
se do zámku v Příčovech
nepodívám ze zdravotních
důvodu ani letos, ale přidám můj názor na osoby
jmenované v článku.
Jaroslav Foldyna je statečný člověk, nikdy jsem ho
neslyšela mluvit nebo psát
o nenávisti ke komukoliv.
Vážím si ho, že mluví otevřeně o tom, o čem naše oﬁciální média korektně mlčí.
Nebál se vystoupit z ČSSD,
když nesouhlasil s jejími

kroky. Jsem ráda, že zůstává
v politice a přidal se k SPD.
Biolog docent Martin
Konvička předvídal už
v roce 2009, jaké problémy
budou v Evropě s přílivem
muslimů. Spoluzakládal tehdy facebookovou komunitu
nazvanou Islám v České republice nechceme (IvČRN).
Komunita byla zablokována
ze strany Facebooku, když
počet příznivců přesáhl
150 000 – kvůli údajně nenávistným příspěvkům. Sám
Konvička ale nic nenávistného neříkal ani nepsal.
Dnes se o něm moc nemluví, v oﬁciálních médiích je
stále nazýván extrémistou
a islamofobem. Že varoval
před islámem v Evropě už
v roce 2009 se nepřipomíná, muselo by být řečeno,
že měl pravdu. Jak je islám
neslučitelný s naší křesťanskou civilizací, a co její příslušníci v Evropě páchají,
zde nebudu rozebírat.
Tomáše Vandase neznám, vím jen, že o něm
oﬁciální média píší, že je populista a extremista. Na internetu jsem si přečetla, že
je mj. zastáncem podpory
tradičních rodin, zavedení
jednokomorového parlamentu (zrušení senátu),
zrušení státních dotací pro
politické strany za mandáty
poslanců a senátorů, vypovězení ilegálních přistěhovalců, zřízení zemských
hranic Moravy a Slezska
a vedle dalšího je zřejmě
hlavně pro vystoupení ČR
z EU a NATO. Tam přece ale
také není nic nenávistného.
To, že Středočeský kraj
vloni podpořil setkání v Příčovech 50 000 Kč mi vnucuje
otázku, co asi říkají protestující v Příčovech dotaci jeden
milion korun na letošní homosexuální pochod Prahou.
Ta se jim zdá v pořádku?

V úterý 18. srpna uplynulo 20 let, co nás
navždy opustila maminka a babička

Zdeňka Kadeřábková
ze Sedlčan.

Vzpomínají synové Jaroslav a Miroslav a dcera Jana.

Prezident Zeman – ten
je nenávistný? Naopak –
nenávist a sprostota přímo
čiší z některých jeho odpůrců. Když nejsou napadány
jeho výroky, je napadán
jeho zdravotní stav. Ani
komunisté nemluvili tak
odporně o prezidentu USA
Rooseveltovi, který úřadoval z kolečkového křesla,
jako mluví někteří naši politici a novináři o zdravotním
stavu našeho prezidenta.
Proti tomu bychom měli
protestovat.
Připomenutí, že hosty jsou i předlistopadoví
funkcionáři KSČM vzbudilo
mou zvědavost, kteří lidé
byli myšleni, protože KSČM
před Listopadem 89 neexistovala. Někteří bývalí členové KSČ jsou v nové straně,
která si nechala v názvu
slovo „komunistická”. Ani
od nich jsem ale neslyšela
nějaká nenávistná slova.
Mnohem víc je však lidí,
kteří byli v KSČ, či jejích
mládežnických odbočkách,
odhodili starou červenou
legitimaci, jsou třeba v nových stranách a hlavně
z komunistického období vyzdvihují to nejhorší.
O těch lidech hovořit by
bylo velmi široké téma.
Z lidí, kteří mají letos
přijet do Příčov, nevím o nikom, kdo by šířil nenávist.
Zato z velmi trapné akce
protestujících, většinou
homosexuálních aktivistů,
kteří vloni přijeli do Příčov
aspoň hlukem obtěžovat
účastníky vlasteneckého setkání i celé Příčovy,
mám moc ošklivý pocit. Ti
aktivisté rozhodně nebyli ohleduplní a slušní, jak
hlásají na svých webových
stránkách. Jejich megafon
řval opakovaně, že žijeme
v kraji poznamenaném nacismem a komunismem...
Tolik se to podobalo bojůvkám německé (nacistické) mládeže v našem pohraničí z roku 1938 a také
komunistické mládeži, požadující v 50. letech minulého století boření starých
zavedených pořádků...
Marie Kovalová
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Martin Kupka poznával
kraj z lodě, z letadla
i za řídítky kola
SEDLČANY Martin Kupka

se rozhodl zaútočit na post
hejtmana Středočeského
kraje. Pojal to trochu netradičně – problematiku měst
a obcí poznával z lodě, z letadla i za řídítky kola.
„Před patnácti lety jsme
založili tradici čištění Berounky. Bohužel se letos
po patnácti letech nemohla
odehrát tradičně v dubnu
a kvůli nouzovému stavu
jsme ji posunuli na červen,“
vysvětluje, že se odradit
nenechali. „Zároveň jsme
k Berounce přidali ještě
Labe, Sázavu a Jizeru – to
byla fáze, kdy jsme vyzvali
dobrovolníky a vodáky, aby
se k nám připojili a vyčistili středočeské řeky, protože nám záleží na tom, jak
vypadají,“ dodává s tím,
že nejvíc řekám ulevili
brigádníci od pneumatik
a plastových lahví. „I když
se obce snaží lidem vysvětlovat, že většiny odpadu

víkolik peněz,“ tvrdí. „Je
pravda, že ne všechno je
pozitivní – viděli jsme i proschlé lesy. Víme, že stav
stromů trápí i mnoho starostů. V poslední prázdninové fázi kampaně jezdíme
na kolech po obcích a městech Středočeského kraje,
abychom se bavili s lidmi,
co je trápí, co teď v jednotlivých obcích řeší. Je pravda,
že města, která historicky
těžila z lesních pozemků,
se nyní dostávají do ztráty
a to nemluvím o tom, že je
to největší bolest pro krajinu. Město i krajina budou
muset hledat cestu ven,“
dodává Kupka.
Jeden cyklistický okruh
v sobotu 15. srpna startoval
a končil v Sedlčanech v lokalitě Háječek. „Ujedeme
dnes přes padesát kilometrů.
Bude to asi náročnější trasa, protože na Sedlčansku
je přece jen víc kopců, než
bylo v pátek 14. srpna napří-

Martin Kupka (vlevo) před odjezdem pohovořil s účastníky, bylo
mezi nimi i několik místních cyklistů.

je zbaví bezplatně, tak se
podivujeme nad tím, proč
je v přírodě tolik nepořádku. Zároveň jsme ale byli
rádi, že se úseky řek vyčistily,“ dodává. V další fázi
se Kupka rozhodl podívat
na kraj trochu z nadhledu.
„Člověk se má občas na život podívat s potřebným
nadhledem, aby zjistil, co
je potřeba. Pohled svrchu
je zároveň romantický zážitek. Uvědomíte si, jaký
je to nádherný kus země,
kde žijeme. Doporučuji to
každému a nestojí to kdo-

klad na Neratovicku. Těším
se ale na to, že uvidím krásná místa v Českém Meránu,“
prohlašuje Kupka před začátkem cyklotoulek. Vyjmenovává některá z místa, která navštíví: „Bude to Krásná
Hora, Heřmaničky a odtud
zamíříme do Sedlce-Prčice,
Jesenice, Kosovy Hory –
víme, že některé z nich by
měla brzy spojovat budovaná Krčínova cyklostezka,“
podotýká.
Na jízdu s Kupkou se
přidalo i několik cyklistů ze
Sedlčanska.
-mb-
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Borůvky je možné na zámku koupit hned v den utržení
Dokončení ze strany 1

a velkou chladnici. V den
prodeje je tu připraveno
pro zákazníky 100 kg borůvek v půlkilogramových
vaničkách. „Co neprodáme, odveze se do velkého
chlaďáku na pole a dva až
třikrát týdně se to odváží
na Moravu,“ informuje mě.
První dva dny se prodalo
po 70 kg, následující pátek
už to bylo celých 100 kg.
„Zatím to vypadá, že pátky
budou silnější a úterý slabší. V úterý chodí méně lidí,“
přemítá Laura. „Často se
vrací třeba hned z auta, že
už to snědli a že si jdou pro
další, že je to moc dobrý.
Z toho mám velkou radost,“
pochvaluje si. Karel Roden
má v plánu z místnosti
vedle provizorního krámečku vybudovat útulnou
prodejnu, do které budou
zákazníci moc vstoupit
přímo z ulice. Borůvky by
měly lákat své spotřebitele
i za výlohou.
Karel Roden je jedním
ze zakládajících členů organizace Čerstvě utrženo,
přes kterou se borůvky
dostanou do rukou většiny zákazníků. Tady se
ovoce znovu třídí a překládá do menších balení.
Pak putuje třeba do Tesca,
Kauﬂandu, Rohlíku. Základní myšlenkou je, že se
ovoce utrhne zcela zralé
a do několika dnů se dostane na stůl spotřebitele.
„Kromě toho, že to vypadá
jako to ovoce, to tak i chutná a jsou v tom i vitamíny
a tělu prospěšné látky, které borůvky obsahují,“ říká
Laura.
Produkce se v čase
mění. „Raných odrůd
máme míň, ale teď by to
mohla být tak tuna,“ vyčísluje Karel Roden, kolik
borůvek se nakládá pro
odvoz v konkrétní den.
„Doufám, že se to bude zvedat,“ dodává rychle. Sklizeň probíhá ručně pomocí
brigádníků. Kombajny jsou
moc velké a nesbírají tak
kvalitně, jako lidé. „Je to
tak, že se člověk dotkne té
borůvky jenom jednou, než
to přijde k zákazníkovi.
Utrhne to, dá to do vaničky.
Pak je na to třídička, která

každou kuličku několikrát
naskenuje, roztřídí podle
jakosti, a pošle na balení,
ale to bude mít to Čerstvě
utrženo.“ Borůvky, které
si koupíme přímo ve Skrýšově, žádnou technikou
neprošly. Přebírání probíhá pohledem. Sem tam je
na nich stopička nebo lísteček či zbytek květu.

Proč borůvky?
„Celý zámek táhnu ze
své profese. Dovedu si ale
představit, že přestanu ze
dne na den dělat. Je strašně těžký, spoléhat se jen
na můj příjem. Od začátku
jsem věděl, že to má potenciál, aby se to uživilo
samo. Lámal jsem si hlavu
a nemohl jsem na nic pořádnýho přijít. Máme nějaký pozemky a máme krávy,
ale ty to neuživí. Nemáme
tolik hektarů, aby to člověk
táhnul z dotací. Pak jsme
se dopracovali k tomu, že
na malém množství hektarů jsou nejekonomičtější
ty borůvky,“ vysvětluje
Karel Roden s tím, že on
sám na zámku nelpí, ale
nechce, aby ho jednou musely jeho děti prodat se slzami v očích kvůli tomu, že
ho neuﬁnancují. Zatím vnímají borůvky jako dobrou
atrakci a také žrouta času
jejich rodičů.
Borůvky viděl jako velmi romantickou věc. „Představoval jsem si, že budou
chodit sklízet místní maminky nebo babičky a bude to
hezký. Že tu od nás budou
lidi kupovat borůvky, budou se tu píct nějaký koláče,
otevře se krámek s pečivem
a bude to tu žít. Měl jsem takovou pozitivní představu,“
říká se zklamáním v hlase. Zatím se totiž potýká
spíš s opačným přístupem
okolí. „Ale nevzdávám to!“
dodává odhodlaně s tím,
že by chtěl borůvky v budoucnu i sušit mrazem:
„Jsou jak rozinky a neztrácí
to vitamíny.“

Klid na poli
rozbíjí jen křik
špačků
Sedáme do auta a přesouváme se přímo na pole.
Pro umístění foliovníků

s borůvkami vybral Karel
Roden pole, které je co
nejvíc schované a navíc
blízko u rybníků. Letos
prší, tak není se zálivkou
naštěstí problém. „Zalíváme z rybníků minimálně,
jen abychom dostali k rostlinám živiny,“ říká Karel Roden. „Stahování folií nám
dělají Poláci, kteří fóliovníky stavěli. Kvůli koronaviru ale nepřijeli, takže folie
zůstaly srolovaný nahoře
a díky tomu nás zachránilo, že prší,“ doplňuje Laura Čekanová. Shodují se
na tom, že netuší, zda by
v jiném případě na zálivku
stačila voda z opravených
rybníků. V minulé sezóně

ptactva. Očekávám voliéru, ale marně. „To jsou
plašiče ptáků,“ ukazuje mi
Karel Roden do horních
partií jednoho z foliovníků.
„Jsou to zvuky špačků. Oni
mají zvědy, které vyšlou. Ti
jim všechno zjistí a pak přilákají to hejno. Tohle hlásí,
že to tu není dobrý, ať sem
nelítají. A pak jsou tam nahraní i ranění špačci, něčím
napadení. V různých intervalech se to střídá a mění,“
vysvětluje mi Karel. „Já
to vnímám tak, že jeden
ten zvuk je ‚Au, au, au, to
to bolí, to bolí‘ a ten druhý
‚Pozor, pozor, pozor, někdo
jde‘,“ popisuje v nadsázce
Laura.

dováželi vodu cisternami
z Vltavy, používání vody
z vrtů zatím nemají povolené. Využívá se tu vysoce
úsporné kapkové závlahy,
o které jsme naše čtenáře
již informovali před časem.
Odbočujeme ze silnice
na příjezdovou komunikaci. V budoucnu by měla
šestihektarové borůvkové
pole i tuto přístupovou
cestu krýt stromová alej.
Už z dálky je slyšet křik

Kromě špačků a dalších
ptáků ohrožují keře také
třeba hryzci, kteří se již postarali o uhynutí několika
keřů. Proti dalším škůdcům
se používají vosičky nebo
ekologické postřiky s nulovou ochrannou lhůtou.
To znamená, že se plody
dají konzumovat okamžitě
po aplikaci. I tak se to používá co nejméně. „Válčím
se zavíječem kukuřičným.
Letos už jsme proti němu

stříkali dvakrát,“ posteskl
si Karel směrem ke kukuřičným polím, kterých je
v okolí velké množství.

Sběr je v plném
proudu
Vystupujeme z auta
a vydáváme se mezi řádky.
Ochutnávám modrý plod
z keře. Má příjemně jemnou sladkou chuť, jinou,
než mají lesní borůvky.
I velikost je jiná. Zahradní
borůvka je mnohem větší.
„Mají se sbírat jen ráno.
Odpoledne, když je horko, si ta rostlina sáhne pro
vodu do plodu, který tím
trošku změkne,“ vysvětluje mi Karel Roden, proč je
tady nejvíc živo od šesté
hodiny ranní do jedenácté
dopolední.
Stálých zaměstnanců
je na poli sedm, na sklizeň sem chodí brigádníci.
Hlavní jsou ale dva, agronom a technik. Oni dva
organizují i sběr. „Chodím
tam i já, aby se to dalo
zvládnout. Je to hlavně boj
s plevelem,“ posteskl si Karel Roden. Práce na sklizni
začínají většinou koncem
června, letos to bylo díky
zimě o několik dní později. V únoru až dubnu by se
měly keře stříhat. „My jsme
ale věděli, že bychom to nestihli, a tak jsme začali stříhat už na podzim,“ říká Karel. „Mysleli jsme si, že tam
bude nějaká pauza, kdy se
neděje nic, ale zatím nebyla. Když se nestříhalo, bojovalo se s plevelem nebo
přesazovalo z květináčů,“
doplňuje Laura.
Aktuálně čeká zaměstnance vyvazování keřů,
které se začínají pod tíhou plodů ohýbat. „Ono
nám to ucpává meziřadí,
do kterého pak nemůžeme
vjet. Musíme tam dát kolíky
a lanka, jako je to na vinicích, aby se o to větve opřely,“ vysvětluje Karel. Bude
potřebovat asi 5 600 kolíků
na necelých 25 000 keřů.
Výnos z jednoho keře zatím pouze odhaduje. „Počítám, že by to mohly být čtyři
kila z dospělého keře.“ Dospělým se keř stává kolem
pátého roku věku. Tady je
většina keřů dvouletých.
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Ještě příští rok očekávají
úrodu slabší, od čtvrtého
by to mohlo být lepší.
Pokračujeme v chůzi
mezi fóliovníky. „Máme
šest odrůd borůvek. Celý
blok A je Duke,“ ukazuje Karel Roden směrem
k foliovníkům po mé pravé ruce. „Je to nejranější
odrůda, hodně oblíbená
u lidí,“ popisuje už sebranou odrůdu. Dalšími odrůdami v pořadí sklizně jsou
Draper, Valor, Top Shelf.
Právě začíná dozrávat
odrůda Liberty. Poslední je Last call. „S tou ještě
nemáme zkušenosti, vysadili jsme ji teprve minulý
podzim,“ říká k ní Laura.
„Doufám, že začne dozrávat až po Liberty, abychom
to dali. Liberty máme hodně a bude i tak velký frmol.
Pokud nám do toho dozraje
ještě Last call, budeme mít
velkou honičku, aby se to
stihlo posbírat,“ doplňuje
ji Karel. Sazenice nakupuje v Holandsku. Všechny
jsou vypěstované v laboratoři, aby si v genetické
informaci nenesly nějakou
chorobu.
Až toto pole dožije,
je lepší vysázet rostliny
na novém někde vedle
a tohle zorat. Pak se dají ta
dvě pole střídat. Karel Roden expandovat nechce.
„Jsem šťastný, že je to tak,
jak to je, a víc to zvětšovat
nechci,“ říká. Většina keřů
je ještě v květináčích, postupně budou skoro všechny přemístěny do volné
zeminy, aby měly větší životnost. Zatímco v květináči vydrží rostlina asi 16 let,
v zemině i více než padesát. Některé v květináčích
zůstanou. Pod nimi jsou totiž senzory, podle kterých
se pak indikuje dávkování
hnojiva.

Nechybí
tu vysoce
soﬁstikovaná
technika
Blížíme se k něčemu,
co na první pohled připomíná přepravní kontejner. „To je ten chlaďák,“
ukazuje mi Laura Čekanová. Sem míří všechny
borůvky, které sběrači
sklidí. Tady se borůvky

váží a ukládají na palety,
aby byly připravené k odvozu. Rovnou tu probíhá
i evidence toho, kolik
kdo jaké odrůdy nasbíral. „Mají na to takovéhle
vozíky,“ ukazuje mi Karel
Roden vozík zaparkovaný
opodál. Vyrobené jsou
na zakázku, aby splnily
požadavky majitele. Sběrač si na vozík naloží dvě
přepravky. Do ní vyskládá
plastové vaničky na borůvky. Sběrač sbírá do kalíšků, ze kterých to přesýpá do vaniček. Na každou
borůvku sáhne jen jednou. „Každý sběrač si najde svůj systém, který mu
vyhovuje,“ popisuje Karel.
Přicházíme ke dvěma
nevelkým plechovým objektům. „To, co slyšíte, jsou
kádě s výživou. Automaticky se jednou za hodinu pomocí lopatek promíchají,“
vysvětluje mi Karel Roden
a ukazuje řídící jednotku
uvnitř a další vybavení,
díky kterému rostliny dostávají přesně to, co potřebují, přesně tehdy, kdy je
třeba. Celý systém hnojení
a zavlažování je vymyšlený tak, aby všechny živiny,
které počítač do vody namíchá, rostliny zužitkovaly.
Vlhkost i míra propustnosti
živin půdou se měří na různých místech pod květináči. „Co jde z trnu kapkové
závlahy, se měří, a pak se
měří, co proteče skrz ten
květináč,“ popisuje. Pokud
něco utíká, počítač to ubere. Cílem celého systému
je neplýtvat ani vodou, ani
živinami.
Od této stanice vedou
hadice do výše zmíněných
nedalekých rybníků. Jejich
voda se využívá k ředění
výživy. „Už jsem to musel
zahradit, aby mi sem nechodili pytlačit,“ vysvětluje Karel Roden ohradníky
a ukazuje hřbety kaprů
a amurů vyhřívajících se
na hladině na slunci. „Voda
se musí trochu zakalit, aby
nezarůstala. Původně byla
úplně křišťálová, ale čistá
voda je mrtvá voda,“ vysvětluje důvod chovu ryb.
V plánu má ještě instalaci
elektrického ohradníku
jako ochrany proti vydrám.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Patronem mládežnických
fotbalových kempů
v Počepicích byl reprezentant
Antonín Barák, působící v Itálii
P O Č E P I C E V č e r ve n c i

a v první polovině srpna se
v Počepicích konaly dva příměstské fotbalové kempy,
pořádané TJ Tatran Sedlčany. Každého turnusu se zúčastnilo kolem pětadvaceti
fotbalistů ve věku od sedmi
do čtrnácti let a ve druhém
z nich byly i dvě fotbalistky.
Kempy nám přiblížil šéftrenér fotbalových přípravek
Tatranu Martin Habart.
Odkud byli účastníci
kempů a kolik se jim věnovalo trenérů?

vzhledem k věku dětí především formou zábavy
a her, ačkoliv samozřejmě nechyběly činnosti,
související s fotbalovým
tréninkem. Účastníci byli
rozděleni do tří skupin podle věku a každý trenér pracoval s jednou skupinou.
Potom se trenéři prohodili.
V areálu v Počepicích jsme
měli krásné zázemí s minigolfem, chodili jsme tady
i na oběd a potom jsme
vyráželi na různé výlety.
Mimo jiné jsme byli v Hop

ninková jednotka a po obědě následovala druhá,
která trvala stejně dlouho.
Trenéři učili hlavně práci
s míčem.
Vaše kempy už mají
tradici, nebo jsou novinkou?
Dá se říci, že jsme
do toho šli oﬁciálně poprvé. Kempy jsme si vyzkoušeli, a myslím si, že měly
dobrý ohlas. Patronem
obou kempů byl Antonín
Barák, fotbalový reprezentant, který nyní působí

Účastníci prvního turnusu fotbalového kempu v Počepicích ve společnosti hráče pražské Sparty Matěje Polidara (uprostřed v šedém).

Většina dětí byla ze Sedlčan a další dojížděly z Petrovic, z Milevska a okolí
tohoto města. Dětem se
společně se mnou věnovalo několik dalších trenérů.
Aleš Kočí hrál dříve za Táborsko, také za prvoligový Liberec, a v současné
době pomáhá s trénováním i v Sedlčanech. Pomáhal také dorostenec Martin
Jirák a na druhém kempu
nás doplnil Marek Novák.
Rodiče vždy přivezli svoje
děti kolem osmé ráno a odváželi si je v sedmnáct hodin odpoledne.
Co všechno bylo náplní vašich kempů?
Kempy jsme pořádali

Aréně v Táboře, kde jsou
různé atrakce, na nichž
se dá skákat, a jednu akci
jsme měli i přímo na hřišti
v Počepicích. Přijeli hasiči,
předvedli nám ukázku hasičského cvičení a děti si
mohly vyzkoušet hasičský
sport. Dokonce mezi nás
přišlo několik fotbalových
osobností. Mezi ně patří
Matěj Polidar, který je v této
chvíli hráčem AC Sparta
Praha, nebo Petr Javorek,
který působí v Českých
Budějovicích. Navštívil nás
také Lukáš Brotánek.
Jaké jste pilovali fotbalové dovednosti?
Dopoledne se konala
hodinu a půl trvající tré-

v Itálii. Poslal nám dresy
a na konci každého z obou
ke mp ů s i v y l o s ova n ý
účastník odnesl tento cenný suvenýr. Všichni dostali
také pamětní listy.
Máte v nejbližší době
připravenou ještě nějakou akci pro nejmladší
fotbalisty?
Ano, patnáctého září se
bude konat v Sedlčanech
v areálu Mrskošovny velký
celodenní nábor fotbalistů
ročníků 2014–15, ale přijít
mohou i fotbalisté starší.
Pro děti budou připraveny
různé atrakce i fotbalové
terče, a my budeme rádi,
když přijde co nejvíce dětí.
David Myslikovjan
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Autorka bestsellerů a spoluzakladatelka biopekárny
Zemanka říká: V každé životní zkoušce jsou ukryté dary
Dokončení ze strany 1

přirozeně krásná, nesmírně
vitální, empatická, usměvavá a velmi pracovitá žena.
S jejím jménem je také spojena biopekárna Zemanka
v Oříkově, kterou spoluzakládala. Otevřeně odpovídala i na otázky, které se týkaly
jejího osobního života – ta
první „na tělo“ zazněla hned
v úvodu rozhovoru...
Jak jste si po rozvodu
s manželem „přestavěla“
život? Společně jste budovali biopekárnu, bylo těžké výrobnu sušenek i Oříkov opustit?
V Oříkově mají chalupu moji rodiče, táta tam je
rodák (pozn. red.: otec je
známý básník a spisovatel
Josef Peterka), takže chalupu jsem neopustila. Moji
rodiče tam stále jezdí a my
je tam navštěvujeme. Dcery to v Oříkově u babičky
a dědečka milují a nejraději
by tam trávily téměř celé
prázdniny. Už 12 let žijeme
v Chramostech, kde jsme
postavili dům ještě s mým
prvním mužem a já jsem
v něm s dětmi zůstala. Pokud jde o Biopekárnu Zemanka, tak tu vnímám jako
dítě, které jsem vnitřně pustila do světa. Její základní
stavební kameny tvořil můj
bývalý muž, jeho maminka
a já a společně jsme Zemance dali výborný start do života. V rámci rozvodu jsme
se dohodli na majetkovém
vypořádání a majitelem je
už šest let můj bývalý muž
Honza Zeman. Navážu-li
na metaforu Zemanky jako
dítěte, tak když vidím, že se
Biopekárně daří, tak z toho
mám radost. Asi jako máma,
která ví, že už svému dítěti
nemůžete mluvit do života, ale přirozeně se raduje
z jeho úspěchů.
A dovolte ještě jednu
intimní otázku – jak jste se
vyrovnávala s rozvodem?
Letos v zimě už to bylo
sedm let, co se naše cesty rozdělily. Cítím, že tou
symbolickou sedmičkou se
uzavřela jedna etapa mého
života, kdy jsem se s tím
vším nějak vyrovnávala,

přijímala to tak, jak to je,
brala jsem to jako důležitou
zkušenost ve „škole života“
a pracovala sama na sobě.
Někdy to šlo lépe a jindy
hůře, ale celou dobu jsem
si uvědomovala, že v každé
životní zkoušce jsou skryté dary. Chtěla jsem se jim
otevřít a nezůstat zatrpklá,
ublížená a smutná. Chce

k těžkým chvílím má smysl
jen proto, abychom si připomněli dary, které jsme
díky tomu objevili…
Tak obraťme list –
na jaké knize nyní pracujete?
Právě pracuju už tři roky
na knize, která se bude jmenovat „Rytmus roku s Hankou Zemanovou“. I když

Největším pokladem Hanky Zemanové jsou její dvě dcery Natálka
a Eliška.

to čas, trpělivost a víru, že
strůjcem svého štěstí jsme
jen my sami. Někdy jsem
ale překvapená, že i po tolika letech se ozve paměť
těla a vynese na povrch
nějakou bolest spojenou
s rozvodem. S odstupem
ale cítím, že díky téhle zkušenosti žiju lepší variantu
sama sebe. Každý z nás má
ve škole života nějaké klíčové lekce. Místo vysvědčení
získáváme naše svědomí
a každý večer usínáme
s nějakým pocitem, který
odráží to, jak žijeme naše
všední dny. Jak se chováme k lidem, sami k sobě,
k Matce Zemi... A tak uvnitř
sebe vím, v čem jsem se
za těch sedm let stala lepším člověkem. Někdy nás
prostě život určitým způsobem roztrhá na kusy, abychom se mohli znovu složit
do láskyplnější, citlivější či
soucitnější varianty sama
sebe… Je to minulost, už
žiju jiné příběhy a vracet se

ještě není úplně jasné, kdy
vyjde, tak už teď z ní dvakrát týdně zveřejňuji úryvek
na Instagramu. Vybírám
aktuální sezónní inspiraci
k tomu, co jíst, pít, či jak životní styl sladit s rytmem
přírody. Rytmus je totiž lék
a nositel života. Jenže čím je
společnost civilizovanější,
globalizovanější a svobodnější, tím více nám hrozí,
že z rytmu „vypadneme“.
V každém okamžiku se buď
houpáme na jejích vlnách
a energii získáváme, nebo
tančíme mimo rytmus,
od rovnováhy se vzdalujeme a jsme vyčerpaní jako
při přeletu v časových
pásmech. Na knize jsem
spolupracovala se třemi
lékařkami,
zaměřenými
na středoevropské léčivé
jídlo a byliny, tradiční čínskou medicínu, ajurvédu
a antroposoﬁi. Společně
jsme vybraly pro každý
měsíc v roce nejjednodušší
tipy pro sezónní životní styl,

sezónní potraviny a byliny.
Nazývám je pomocnou rukou přírody. Při troše dobré
vůle je totiž máme téměř
všichni na dosah ruky a přitom jsou to superpotraviny.
Jsou to nejdostupnější a nejlevnější poklady z našeho
nejbližšího okolí. Díky nim
můžeme své tělo i duši velmi snadno sladit s rytmem
přírody a každý měsíc udělat něco přirozeného pro
podporu zdraví, rovnováhy
a pohody. A o tom všem
kniha bude, včetně sezónních receptů na jídla, nápoje
i elixíry. Celou knihu propojuje slovo rytmus. Čtenář se
dozví, proč nás léčí, jak nám
dodává energii a vnitřní klid
a proč je život mimo přirozený rytmus zdrojem nepohody a neuspořádanosti už
na molekulární úrovni.
A připomenete předchozí tituly?
Moje první kniha, Biokuchařka Hanky Zemanové,
vyšla v roce 2006 a získala
tehdy cenu Nejlepší kuchařská kniha roku. V té době se
toho moc o zdravém jídle natož o biopotravinách nepsalo. Takže média tehdy o mé
knize psala jako o zjevení
na knižním trhu. Moje druhá
kniha je BioAbecedář Hanky
Zemanové, encyklopedie
všeho, co vás o zdravém
jídle zajímá včetně receptů.
Poslední kniha je Nová biokuchařka Hanky Zemanové,
která pro změnu reaguje
na současnou situaci, kdy
informací o zdraví je příliš
mnoho, často si protiřečí
a tak lidé ve vztahu k jídlu už
ztrácí základní selský rozum.
Jako kdybychom zapomněli,
co je normální zdravé jídlo.
Mých knih se celkem prodalo přes osmdesát tisíc kusů,
takže jsou to všechno bestsellerové tituly.
Čemu se kromě psaní
ještě věnujete?
Každodenní péči o hezký
všední život, dětem, partnerovi, domovu, zahradě,
vztahům s blízkými přáteli
a s širokou rodinou, každodenní přípravě poctivého
jídla, procházkám, čtení, bylinám a zvířatům. Když tvořím

knihu, tak už nic jiného pracovního nedělám, neorganizuju žádné besedy, kurzy
a podobně... Neměla bych
pak čas se dobře věnovat
rodině, všednímu životu ani
psaní. Bylo by toho už moc
a pak bych si nic neužila.
Já vlastně moc nerozlišuju
mezi prací a zbytkem života,
protože když píšu a tvořím,
tak jsem šťastná úplně stejně, jako když si s dětmi hraju
na schovku…
Jak byste krátce popsala svoji zahradu?
Zahradu máme velikou,
téměř dvouhektarovou a přirozeně se prolíná s okolní
krajinou. Takže je to taková
přírodní oáza plná divokých
bylin, trnek, jeřábů, nově
vysazeného sadu a květnatých luk, v kterých sekáme
cestičky a to, co se nazývá
plevelem, my často používáme jako divoké léčivé byliny
na jídlo i na pití. Žije s námi
pět oveček a aktuálně šest
slepiček, kohout, pět kuřátek
a dvě koťátka. Je to dvanáct
let, co tady na tom kousku
země pečujeme o půdu bez
jediné kapky chemie. Tohle
místo v Chramostech milujeme a sledujeme, že zahrada
je plná biodiverzity, že málokde jinde vidíme tolik druhů
ptáků, brouků i motýlů...
Jak jste prožívala období nouzového stavu?
Byl to nezapomenutelný
čas. Mně osobně se zas tak
život nezměnil, protože pracuji z domova a do bazénů,
kin, salónů krásy a restaurací chodíme minimálně nebo
spíš vůbec. Hlavní změnou
byla domácí škola, na kterou jsme se poměrně rychle
adaptovali. Jsem totiž vystudovaná učitelka, ale bez praxe... Svou práci jsem hodně
omezila a doslova jsem si
lebedila v celospolečenském zpomalení a ukotvení
nás všech v náručí domovů.
Dlouhodobě totiž cítím, jak
jsou naše mysl i tělo přetíženy přemírou zážitků, nabídek a informací. A teď jsme
dostali možnost se z toho teroru příležitostí odpojit a připojit se k tomu, co je opravdu důležité.

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

O čem ještě jste v té
době přemýšlela?
Často jsem měla pocit, že
jsme součástí nějaké divadelní hry a že se dá jen těžko
zjistit, kdo to celé režíruje.
Chtěla jsem věřit, že je v tom
i kus Boží ruky. Většina z nás
se ocitla v situaci, kterou
bychom si asi sami nenaplánovali, ale po které v tom
zběsile rychlém světě vlastně v hloubi duše toužíme.
Dostali jsme možnost přeladit jak sami sebe, tak rodinu
na přirozenější a klidnější
životní rytmus. Opakovaně
jsem si uvědomovala absurditu toho, že se zastaví svět,
aby se chránilo lidské zdraví,
a současně se dál vyrábí zcela zbytečné věci, jejichž produkce i transporty likvidují
přírodu a lidem se dál nabízí
i velmi nezdravé potraviny,
které přímo a trvale poškozují jak zdraví lidí, tak ničí
spodní vodu, půdu a ekosystém Země. Měla jsem radost
z toho, jak lidé začali podporovat lokální výrobky a jíst
doma vařené jídlo. Doba koronavirová nám ukázala, že
se mohou stát ze dne na den
úplně nepředstavitelné věci
a tak neztrácím naději, že se
třeba takhle zásadně jednou
změní přístup zemědělců
k půdě a lidí k jídlu.
Řeknete něco o svém
novém partnerovi? Co vás
nejvíc spojuje?
S novým partnerem jsme
velmi silně hodnotově propojení. Spojuje nás potřeba
chránit přírodu, pečovat
dobře o půdu, biodiverzitu
a inspirovat lidi k tomu, aby
za normální považovali jídlo
bez chemie. Oba pracujeme
v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství. Je pro
mě moc důležité, že má můj
partner moc hezký vztah
s holkami, který vznikal postupně. Nikdy si je ničím
nekupoval a vnímám, že je
má opravdu rád. A to moje
dcery Natálka a Eliška cítí.
Asi těžko bych zvládala jakékoliv napětí mezi dětmi a novým partnerem. Jako rozvedená máma si nevybíráte jen
za sebe, ale i za děti, což je
vždycky složitější. Beru to
jako dar pro mě i pro holky,
že ve všedních dnech vyrůstají v přítomnosti muže,
který sice není jejich táta, ale
má je rád. Marie Břeňová
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Povltavská výstava měla půlkulaté
jubileum, mnozí chovatelé na ní
získávají ceny opakovaně
SEDLČANY K pouti, která

se v Sedlčanech konala
o uplynulém víkendu, již
neodmyslitelně patří Povltavská výstava králíků,
holubů a drůbeže spojená
s okresní soutěží. Základní
organizace Českého svazu chovatelů Sedlčany ji
ve svém areálu Pod duby
uspořádala po pětatřicáté.
S výjimkou jediného roku,
kdy park zaplavila voda

ce přes půl Evropy. „Přijeli
jsme z Anglie, bydlíme už
šestnáct let poblíž Londýna
v klidném městečku, které
je jen o něco větší, než Sedlčany,“ svěřil se Tibor Šopor.
„Pocházím ze Slovenska,
ale Sedlčany znám velice
dobře. Žena tady vyrůstala
a bydlí tu tchýně a babička,
které jsme přijeli navštívit.
Jsme tady jako doma. Na výstavě se nám líbí, a mně

pod vedením Petra Sirotka
patří velké uznání za tuto
zájmovou a veskrze prospěšnou činnost za výchovu mládeže, kterou vedou
k lásce k chovatelskému
umu. Sedlčanským chovatelům rovněž gratuluji k 55.
výročí jejich činnosti a pevně věřím, že ve své aktivitě
vytrvají. Jménem vedení
radnice slibuji podporu sedlčanské organizaci chovatelů
i v dalších letech.“

Tři čestné ceny
za sebou

Úspěšný mladý chovatel Lukáš Hrubý

a chovatelé museli pro svoji výstavu hledat náhradní
termín na podzim, se tato
jejich významná akce konala vždy o pouti.

dvojnásobně, protože tady
máte vynikající pivečko.
V Anglii je také dobré, ale
tak dobré, jako tady, určitě
ne.“ (smích)

Pět desítek
vystavovatelů

Katalog byl opět
připraven

Pod duby výsledky svého úsilí vždy předvádějí
nejenom místní chovatelé,
ale i jejich kolegové z okolí. Letos do Sedlčan přijeli
z Dobříše, Milevska, Rožmitálu pod Třemšínem,
Jinců, Jistebnice, Černošic,
Poříčí nad Sázavou, Olešné,
Sepekova, Neveklova, Bohutína, Krásné Hory a Vysokého Chlumce. Celkem
jich bylo kolem pěti desítek. A návštěvníci výstavy?
Mnozí z nich museli urazit
pěknou dálku, a jeden to
měl se svojí rodinou dokon-

Stejně jako v předchozích letech chovatelé pro
návštěvníky výstavy připravili odborný katalog,
v němž byli uvedeni všichni vystavující a vítězové
jednotlivých odborností.
Návštěvníky prostřednictvím katalogu pozdravil
také starosta města Miroslav Hölzel, který uvedl:
„Přehlídka domácích zvířat
je důkazem aktivity, činorodosti a neutuchajícího
zájmu mnohých občanů
o chovatelskou práci. Sedlčanské organizaci chovatelů

Mnozí z mladých se prezentovali přímo i na této
Povltavské výstavě. Někteří z nich si už po několikáté za sebou odnesli jednu
z cen. Zařadili se tak po bok
svých vzorů, pokud se týká
úspěchů v chovatelství. Patří k nim i devatenáctiletý
člen sedlčanské organizace
Lukáš Hrubý, který bydlí
v Čelině. Z rozhovoru s tímto mladým chovatelem králíků vyplynulo, že jako on,
je pro tuto zálibu zapálený
asi jen málokdo.
Jak dlouho už se věnujete chovu králíků?
„Od mala. Děda mi pořídil králíkárnu a začal jsem
chovat křížence, takový
mišmaš. V jedenácti nebo
ve dvanácti letech jsem si
pořídil čistokrevného samce
Vídeňského modrého. Chtěl
jsem i samici, ale chlapi
mi říkali, že to je pro chov
hodně náročné, a tak jsem
si v Sedlčanech koupil Německého obra strakatého.
Ve svých patnácti letech jsem
dostal doporučení na burgundské králíky, a protože
studuji v Táboře na střední
zemědělské škole, kamarádi
mi poradili, ať se dám k chovatelům. První rok jsem dal
v Sedlčanech na výstavu
osm burgundských králíků
a získal jsem čestnou cenu.
Vloni jsem dal šest králíků
a tuto čestnou cenu jsem
obhájil. Stejně tak v letošním roce, kdy jsem měl

na výstavě šestnáct králíků.
Chov burgundských králíků
se mi líbí a chtěl bych v něm
pokračovat.“
Zkusil jste si i chov
jiných hospodářských
zvířat?
„Společně s maminkou hospodaříme v Čelině
a chováme ovce plemene
suffolk, což je masné plemeno. Mám také holuby
a slepice-vlašky koroptví,
které dobře snášejí. Je to
nenáročné plemeno. Zájem
o chovatelství se u nás dědí
z generace na generaci. Praděda choval plemenné býky
a prapraděda, který pocházel od Neveklova, zase choval plemenné kance. Děda
se strejdou také hospodaří,
takže selské geny u nás
jsou. Doma pomáhám, jezdím s traktorem, a dělám
všechno, co je potřeba.“
A protože Lukáš chová i holuby, také on se byl
na Povltavské výstavě podívat v koutku chovatelů
poštovních holubů, který
nám představil jejich střediskový výcvikář. „Kromě
voliéry s poštovními holuby
zájemcům ukazujeme dokumentace o závodech poštovních holubů. Mohou tak
posoudit, jak to bylo dříve,
a kam se to posunulo dnes,“
uvedl Václav Kraif. „Představujeme také naši organizaci.
Dnes je v Sedlčanech kolem
pětadvaceti organizovaných
chovatelů poštovních holubů. Nejmladšímu je třináct
let a nejstarším je zasloužilý
mistr republiky Láďa Pešek,
kterému je pětaosmdesát.
Láďa letos ukončil vzhledem ke svému věku svoji
aktivní závodní činnost, ale
je samozřejmě nadále naším členem.“
David Myslikovjan

KALENDÁŘ
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KONCERTY
 Vysoký 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
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Vavřince
23. 8. Varhanní koncert
14. ročník Českého varhanního festivalu v podání
Adama Viktory a Gabriely
Eibenové; 18:00
 Milešov – hřiště
26. 8. Best Czech Pink
Floyd tribute
věrný zvuk, světelná show,
originální projekce; předkapela Drops Rock; 18:30
 Příčovy – letní parket
28. 8. Keks
tradiční taneční zábava;
21:00
 Červený Hrádek
u Sedlčan
29. 8. Chichtyóza
4. ročník beneﬁčního
festivalu, divadlo, program
pro děti, vystoupí David
Stypka, Tortilla, Until
Tomorrow, Štěpán NezDvořák a další; 12:00

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.
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
ZE-MĚ aneb Kameny mé
středozemě
výstava Lenky Feldsteinové, do 30. 9.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
29. 8. Můj táta dědek
výjimečný koncert skupiny Katapult, vzpomínka
na Jiřího „Dědka“ Šindeláře; 19:00
 Kosova Hora – u sokolovny
29. 8. Pouťová zábava
hraje Matyas; 20:00
 Petrovice – zámecký
park
29. 8. Fantom – rozloučení s létem
rocková taneční zábava
s kapelou Fantom; 20:30

 Osečany – zámek
21. 8. Duncan MacMillan:
Všechny báječné věci
monodrama, hraje Daniel
Krejčík; 20:00
29. 8. Kalifornská mlha
– Slavnostní zakončení
divadelního léta 2020
detektivní komedie o umění; 20:00
 Drážkov – Divadlo
HOGO FOGO
22. 8. Jan Budař a piáno
koncertní recitál; 19:00
28. 8. Příště ho zabiju
sám!
bláznivá detektivní komedie; 19:00

VÝSTAVY
KINO
 Klučenice – Galerie
Hospodářský dvůr
Výstava obrazů Anny
Svatuškové

 Sedlec-Prčice
21. 8. Dolittle
rodinná komedie; 16:00,

20:00
28. 8. Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw
akční krimikomedie; 20:00
 Sedlčany – U Háječku
21. 8. Letní kino: Ženy
v běhu
česká romantická komedie;
20:00
22. 8. Letní kino: Na samotě u lesa
český ﬁlm; 20:00
 Vysoký Chlumec –
sportareál Šťastný
26. 8. Letní kino: Havel
nové životopisné drama;
20:30
 Kamýk nad Vltavou –
zahrada ZŠ
29. 8. Letní kino: Zakleté
pírko
česká pohádka; 20:00
 Sedlčany
29. 8. Vlastníci
komedie, drama; 20:00

SPORT
 Votice – náměstí
22. 8. Na kole dětem
charitativní cyklojízda
Toulavou na podporu léčby
onkologicky nemocných
dětí; 9:30

www.sedlcansky-kraj.cz

rodiče i starší sourozence;
13:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
22. 8. Letní otevírání
kostela
každou sobotu; 14:00–18:00
 Vletice
22. 8. Vletice 800 let
a SDH Vletice 70 let
14:00
 Vysoký Chlumec –

Skanzen
29. 8. Lidová magie
a pověry
netradiční prohlídky
ve Skanzenu; 9:00
 Kosova Hora
30. 8. Kosohorské posvícení
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

Pouť je jedinečnou
příležitostí k setkávání
přátel i celých rodin
SEDLČANY Už podruhé se

sedlčanská pouť konala
v areálu U zahrádek, kam
se přestěhovala ze sousedního Nového Města.
Dříve byly pouťové atrakce i na kotlině, v Háječku,
na starém hřišti a před
mnoha desítkami let dokonce i na náměstí.
Při příležitosti konání
poutí se mnohdy setkávají
přátelé a rodinní příslušní-

rok hodně bláta. To jsem ale
byl ještě malý kluk.“ Sedlčany
zná dobře i manželka Míly
Nováka, a to nejenom proto,
že odtud pochází její životní
partner. „Já jsem byla zvyklá
jezdit do Sedlčan od malička,
protože jsme měli nedaleko
odtud v Nahorubech chalupu. Do města jsme často
jezdili na nákupy,“ svěřila
se paní Nováková a dodala,
že na pouti její manžel sla-

 Zhoř – u hasičské zbrojnice
22. 8. Zhořská osma
soutěže v požárním sportu
se stroji PS8, oslava 70 let
s kapelou – ZRUŠENO
 Nalžovice – park
29. 8. Brdská liga
7. kolo Brdské ligy, od 17:00
taneční zábava; 12:00
30. 8. Brdská liga ﬁnále
8. kolo Brdské ligy, slavnostní vyhlášení; 10:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
19., 26. 8. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
 Sedlčany – hvězdárna
21., 22., 28., 29. 8. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Zvírotice – u hasičárny
22. 8. Dětský den
soutěže pro děti a jejich

Miloslav Novák (v pruhovaném triku) si pouť užíval se svými
nejbližšími.

ci, kteří se jinak pravidelně
nevídají. O víkendové pouti
jich v Sedlčanech bylo nepočítaně. Naopak další z nich
se vracejí s železnou pravidelností. Patřila k nim i rodina Miloslava Nováka a otec
jako hlava rodiny se svěřil:
„Dvacet let jsem bydlel v Sedlčanech v Dělnické ulici a potom jsem se oženil do Prahy.
Do místa svého dětství se ale
vracím téměř každý víkend
a na pouti jsem tady každý
rok. Místo, na kterém se teď
koná, se mi líbí, ale na kotlině to bylo ještě lepší. Vzpomínám si, jak tam bylo jeden

ví narozeniny. Společně se
chystali i na večerní Sedlčanskou pouťovku. „Hlavně
se těším na skupinu Matyas,
vždyť jsem na ní vyrůstal. Už
v pátek jsme byli celá rodina
na kapele Vržeto v hospodě
U Dlabana na fotbalovém
hřišti. Bylo to tam fajn a lidem
se muzika líbila. Začalo ale
pršet a program se musel přesunout dovnitř. Pouť v Sedlčanech si pěkně užíváme.
Chystáme se i k chovatelům
podívat se na zvířátka,“ představil menu rodinného programu Miloslav Novák.
David Myslikovjan

SPOLEČNOST
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Na Chichtyóze se budou
bavit malí i velcí, klidní i temperamentní, zkrátka všichni
ČERVENÝ HRÁDEK V zámec-

kém parku a na nádvoří se
v sobotu 29. srpna bude
konat čtvrtý ročník beneﬁčního festivalu Chichtyóza.
Výtěžek letošní beneﬁce poputuje na podporu o. p. s.
MELA a podpoří i nákup automobilu.
V parku zahrají místní
i přespolní hudebníci a nové
i málem zaniklé kapely
a ve stodole na nádvoří se
bude konat divadelní program. Podle slov pořadatelů
si na své přijdou i nejmenší
návštěvníci, protože program je připraven i pro ně.
Pro zájemce bude k dispozici i beerpong. Co to je, nám
vysvětlil Pavel Hodys ze
Sedlčanské iniciativy reGenerace, která stojí za pořádáním festivalu. Pavel připojil
ještě několik dalších zajímavostí.
V kolik hodin je start
vaší akce a kdy by bylo nejlepší přijít?
Zahájení je naplánováno
na 12.30, kdy vystoupí první
interpret, a to Marek Fára,
který hrál s Jaksi Taksi. Protože máme připravené pochutiny a nápoje různého druhu, i dětský koutek, tak se dá
na festivalu strávit celý den.
Festival je velmi různorodý,
není tedy možné doporučit
nějaký konkrétní čas. Jediné
co můžu doporučit, je, ať návštěvníci dorazí co nejdřív,
aby si užili celý program.
Akce je vhodná pro všechny.
Pro rodiny s dětmi, pro mladší i pro starší, klidné i temperamentní. Není problém přijít
pěšky s kamarády, se psem,
nebo přijet na kole či autem.
Jak velký tým Chichtyózu připravuje a kolik času
přípravy zaberou?
Jádro tvoří skupina patnácti lidí v čele s předsedou
spolku Jakubem Pařízkem.
Přímo na akci pomáhají naši
přátelé, kterých je také okolo
patnácti. Bez těchto přátel by
ji nebylo možné uspořádat.
Jsme velice vděční, že pomáhají a mají zájem na tom,
aby se beneﬁční festival
uskutečnil. Další důležitou
součástí týmu jsou sponzoři,
jejich pomoci si velice váží-

me. Příprava byla letos dost
zkrácená, protože jsme díky
zdravotním opatřením dlouho nevěděli, zda akce bude
povolena. Nicméně přípravy
začínají vždy začátkem roku.
Účinkujících je také letos skutečně hodně...
Hlavním tahákem letošního ročníku je rozhodně
držitel několika Andělů
David Stypka, ale vystoupí
i místní interpreti, jako The
Shamrock, D Potejtouz, nebo
Tortilla. A samozřejmě také
i přespolní. Co se divadla
týče, budou k vidění trailery k představení Žebrácká
opera a Osm žen v podání
místních. Premiéru bude mít
na Chichtyóze taneční divadlo, které představí Majda
Junková.
Uvedl jste, že pro zájemce bude k dispozici
beerpong. Má to souvislost
s pivem?
Ano, jedná se o „pivní
hru“, při které proti sobě stojí
dvě dvojice. Mají před sebou
kelímky naplněné pivem
a úkolem je treﬁt se do kelímku soupeře. Pokud se trefíte,
tak soupeř musí kelímek vypít. Vyhrává ten, kdo takto
zasáhne všechny soupeřovy
kelímky. Je to poměrně známá hra, ve které se pořádají
různá mistrovství. A v české
republice je vedena i liga.
Turnaj na Chichtyóze pořádá
Lukáš Viterna, který je jedním z organizátorů ligových
soutěží.
Jak dlouho je činná reGenerace? Kolik akcí a jakého druhu už má za sebou a co připravuje?
Spolek Sedlčanská iniciativa reGenerace vznikl před
pěti lety jednoho letního
večera na Častoboři, kde se
pár přátel rozhodlo, že chce
pomáhat. Zvolili jsme pro to
formu beneﬁčního festivalu.
Je pro nás poměrně těžké se
pravidelně scházet, a proto
každý rok zvládáme zatím
jen dvě akce. Jednou z nich
je právě Chichtyóza. Druhá
akce se koná pod vedením
ZUŠ Sedlčany při příležitosti
výročí 17. listopadu, na které
máme vždy svůj program.
David Myslikovjan
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Na Sedlčanské pouťovce
zahráli heavy metaloví veteráni
i čtrnáctiletý hráč na ukulele
SEDLČANY K pouti patří neodmyslitelně

taneční zábava, a při příležitosti té letošní
vystoupilo hned několik hudebních skupin a jednotlivců. Večer a noc plná muziky se konala na Mrskošovně v Luční ulici
v sobotu 15. srpna pod názvem Sedlčanská pouťovka.
Věkové složení vystupujících bylo skutečně různorodé. Zatímco na jedné straně
stáli heavy metaloví Taranis, což je uskupení ze Sedlčan, tvořené převážně bývalými členy skupiny Sára, na straně druhé
zde zažíval svoji premiéru před větším
počtem posluchačů čtrnáctiletý Oliver
Kolka. Tento hráč na ukulele je rovněž
místní, písničky si kompletně skládá sám,
a přestože jsou texty úměrné jeho věku,
určitě si nejeden posluchač položil otázku:
kdo tohle ve čtrnácti dokáže? Zatímco Oliver ladil svoji brnkačku, odpověděl nám
na několik otázek.
V kolika letech jsi začal skládat písničky?
„Skládám je od svých sedmi let. Už
od mala jsem poslouchal různé písničkáře,
hlavně Ivana Mládka a Jiřího Dědečka. Cizí
písničky mě moc neberou. Snažil jsem se
hudbu také dělat jako oni.“
Vzpomeneš si na svoji první písničku, ke které sis napsal hudbu a složil
text?
„Tak to byla určitě nějaká blbost. Už
si na ni ani nepamatuju. Z těch hraných
jsem asi před rokem složil písničku Dám
si cigáro. Je to ironická písnička, já sám
nekouřím.“
Kolik skladeb máš ve svém repertoáru celkem?
„Je jich kolem dvaceti a většinu z nich
tady zahraju. Zatím jsem vystupoval jenom
před kamarády a před rodinou. Byl jsem
rád, že pointám v písničkách se moji příbuzní smáli. Snažím se, aby písničky byly
zábavné a aby posluchači něco sdělily. Určitě se budu snažit koncertovat i dál.“
Na Pouťovce jsme zastihli také pětici
členů nové heavy metalové skupiny Taranis, která hraje v sestavě Pepa Stolárik

(zpěv), David Skokan (baskytara), Míra
Skokan (kytara), Honza Mašek (kytara)
a Jirka Trčka (bicí). „Všichni jsme hráli
v Sáře, pouze bubeníka máme z Rožmitálu,“ uvedl zpěvák kapely Pepa Stolárik.
„Také repertoár máme takový, co se hrál
se Sárou. Letos jsme absolvovali mini tour,
složené ze čtyř vystoupení. Hráli jsme v Kosově Hoře, ve Smilovicích, v Přestavlkách

Oliver Kolka zahrál na Sedlčanské pouťovce
na ukulele.

a na moto srazu v Rohově v jižních Čechách. V této sestavě jsme asi tak dva roky
a hrajeme většinou cover verze světových
legendárních kapel. Jsou to písničky, které
se nám všem líbí. Máme také několik věcí
od Sáry, což je původní tvorba.“ Na otázku,
co znamená název Taranis, Pepa Stolárik
odpověděl, že se jedná o pan-keltského
boha, hromovládce, uctívaného především v Galii, Británii a Irsku. Hudební skupina tohoto názvu působí i ve východních
Čechách.
Na Mrskošovně na pouťové zábavě zahrál dále Matyas, Kaktus Verde a celý program zakončil DJ Sláva Bloch.
David Myslikovjan

Zhořské Osmě vstoupila do cesty
zhoršující se epidemiologická
situace
ZHOŘ Nejen zhořští hasiči

měli v kalendáři na sobotu
22. srpna poznamenanou
Zhořskou Osmu. Program
měl začít ve 13 hodin prezencí, následovat měla
tradiční soutěž družstev se
stroji PS8 a dětská soutěž,
vyvrcholením měla být

oslava 70. výročí založení
místního SDH s kapelou.
Všemu je ale jinak.
„Po dlouhé, a věřte ne
zrovna jednoduché, diskuzi jsme se rozhodli letošní
ročník Zhořské Osmy odvolat,“ informují organizátoři přihlášené soutěžící

i potenciální návštěvníky.
„Přeci jenom současná epidemiologická situace není
úplně předvídatelná, a proto bychom se rádi chovali
zodpovědně a snižovali rizika nákazy.“
Olga Trachtová
Hadáčková

ZPRAVODAJSTVÍ
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Na návsi v Příčovech bylo připraveno několik policistů
a antikonﬂiktní tým, ke střetu účastníků Vlasteneckého
setkání s demonstranty naštěstí nedošlo
Dokončení ze strany 1

hudební část našeho protestu (v Praze při automobilové nehodě zahynuli dva mladí muži, pocházející
z této obce – poznámka redakce). Pokud by došlo
k nějakému vyhrocení, zachováme důstojnost a odebereme se zpět do Sedlčan. Předpokládáme, že lidí
tam bude mnohem více, než loni a bude tam i silnější policejní doprovod. Proto prosím o klid. I kdyby
došlo opět k provokacím jako vloni, kdy nás napadli,
házeli po nás kameny a shnilá jablka, snažili se nám
vytrhnout megafon a uráželi nás slovně. Prosím,
snažte se ovládat a být v klidu.“
Mluvčí sdružení na sedlčanském náměstí také
přečetl proslov, který o hodinu později zazněl
i v Příčovech. „Setkáváme se již podruhé, abychom
vyjádřili svůj nesouhlas proti intoleranci a šíření
nenávisti vůči různým menšinám,“ uvedl Bohumír Krampera mladší. „Letos se pochybné setkání
na příčovském zámku nejmenuje Setkání spolku
přátel bílého heterosexuálního muže, ale Vlastenecké setkání. I sami organizátoři poukazují na fakt, že

Účastníci protestního pochodu ze Sedlčan do Příčov
byli vybaveni několika transparenty.

na loňské setkání navazuje. Stejně tak navazujeme
i my. Stále platí to, že na Sedlčansku nenávist a intoleranci nechceme. Letos se příčovské setkání snaží
hrát více na notu vlastenectví. Není ale od věci si
připomenout, že tohoto setkání se účastnil jako host
například Tomáš Vandas, předseda neonacistické
dělnické strany. Dnes se účelově všichni od Vandase
distancují, ovšem počet fotek, kteří si účastníci s Vandasem udělali, hovoří spíše o názorovém porozumění, než o roztržce. My tady nejsme proto, abychom
někoho provokovali, nebo vyvolávali konﬂikty.
Snažíme se upozornit na to, že není v pořádku, aby
se v kraji, který má negativní historickou zkušenost
jak s komunismem, tak s nacismem, scházeli lidé,
jejichž názory šíří ideje útlaku a nenávisti.“
Po projevu se průvod, v němž někteří jeho
účastníci nesli transparenty s nápisy „Všichni jsme
lidi“ nebo „Proti nenávisti, xenofobii a fašismu“,
vydal za doprovodu jednoho policejního vozu
na cestu do Příčov, kam v poklidu dorazil zhruba
v sedmnáct hodin. Na příčovské návsi před restaurací U Šimků čekalo několik příslušníků Policie ČR
a v přistaveném voze byl připraven antikonﬂiktní
tým. Ten však nebyl potřeba. Organizátoři opět přečetli projev do megafonu a účastníci pak společně
zazpívali. Z nedalekého zámku se přišlo podívat

několik účastníků Vlasteneckého setkání. Na rozdíl od minulého roku však neházeli ani jablka ani
kameny. Demonstranty si natáčeli na kameru a dokonce se s nimi i někteří dali do hovoru. Dotazovali
se, proč s nimi demonstranti nechtějí jít diskutovat
na zámek. „Toto pozvání se ale vzápětí ukázalo
jako liché, protože byl demonstrujícím přístup odepřen majitelkou příčovského zámku doktorkou
Tomkovou,“ uvedla členka sdružení Sedlčansko
proti nenávisti Eva Pešková. Přítomni byli zástupci TV Raptor a Sputnik News, kteří si organizátory

začali natáčet a několik minut jim kladli dotazy.
„I přes tvrzení, že akce na příčovském zámku
není xenofobního charakteru, se i letos zúčastnili Tomáš Vandas, předseda rozpuštěné Dělnické strany, či
Ivo Gec ze Zemské domobrany, který v loňském roce
na setkání prohlásil, že přichází doba, a není daleko,
kdy zrádci a rozvraceči už nebudou trestáni jenom
slovně. Jim, na rozdíl od demonstrantů, přístup odepřen nebyl,“ dodala Eva Pešková. Kolem půl šesté
odpoledne byla akce oﬁciálně rozpuštěna.
David Myslikovjan
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Rekordní počet diváků viděl kvalitní fotbal
se šesti brankami
TJ Tatran
Sedlčany – FC
Slavoj Vyšehrad
0:6 (0:2)
SEDLČANY O pouťové ne-

děli 16. srpna se hrálo
na hřišti sedlčanského Tatranu utkání 1. kola Poháru
FAČR/Mol Cup. Do Sedlčan zavítal účastník Fortuna národní ligy Slavoj
Vyšehrad a v jeho týmu
nechyběl ani místní odchovanec Jan Suchan.

v čele s trenérem Nádvorníkem, znají diváci již z nedaleké ligové Příbrami,
kde všichni v minulosti
působili a tak se není čemu
divit, že hostující celek
začal hned od začátku náporem na domácí obranu.
Ve 2. minutě po trestném
kopu Jablonského měl první šanci Kokorovič, jeho
hlavičku gólman Dřevojan
kryl. V 5. minutě už ale
poprvé lovil míč ze sítě.

rodák i obyvatel v dresu
Vyšehradu Suchan vyhrál
souboj s domácím kapitánem Kdolským – 0:2. Další
minuty patřily Vyšehradu,
když po centru Jablonského hlavičkoval Vandas
zblízka nad břevno. Další
centr Šandery a opět hlavičkující Vandas, který
minul prostor mezi třemi
tyčemi. Šance v podobě
střely bez přípravy od Suchana a vzápětí od Galuš-

Fotbaloví
fanoušci
pomáhají
Pěkné počasí, známá
pouť a pohárové utkání
proti zvučnému soupeři –
když se tohle vše spojí, je
800 diváků vlastně taková
normální situace, na kterou už je fotbal ve městě
zvyklý... U vchodu nechyběl ani „anděl“ František
Urner, kterého Sedlčansko
dobře zná a ví, co vše udělal a stále dělá pro nemocného Kubíka Fuňka. Neúnavně sbírá každé víčko
z pet lahví, aby klučíkovi,
kterému nebylo přáno,
ulehčil jeho boj s nemocí a vylepšil mu život.
Podle ﬁnančního obsahu
ve sběrných kasičkách, je
v regionu nespočet dobrosrdečných lidí, kteří umějí
potřebným pomáhat.

Soupeř ukázal
svou sílu
Jména jako Jablonský,
Nitrianský, Laňka, Suchan

Míč po hlavičce Jana Suchana (s číslem 6) míří do sítě a navyšuje
skóre na 2:0 pro hosty.

Šandera na pravé straně
hřiště přihrál Galuškovi,
který z rohu hřiště odcentroval, našel u vzdálenější
tyče Vandase a ten střelou
zblízka otevřel skóre – 0:1.
V 10. minutě se po chybné rozehrávce hostujícího
týmu dostal k míči domácí záložník Čipera, který
vyslal pohotový lob pod
břevno branky Vyšehradu, ale vyběhnutý brankář
Otáhal se mezi tři tyče vrátil včas a balon lapil. Ve 14.
minutě odcentroval zleva
Jablonský a sedlčanský

ky byly bez brankového
úspěchu. Do konce prvního poločasu ještě Šandera
rozehrál rohový kop, našel
Kokoroviče, jeho střela lízla tyč a skončila v zámezí.
Dvojitý pokus Galušky si
nenašel cestu mezi tři tyče.
Třetí branku hlavičkou
nedal ani aktivní Vandas.
Snížit mohl po standardce
zpoza vápna alespoň David Krůta, ale přestřelil.

Čtyři kousky
navrch
Po deseti minutách

druhého dějství rozehrál
Šandera rohový kop, jeho
centr tečoval na penaltovém bodě Vandas a poslal
balon k tyči – 0:3. Přesně
po hodině hry se dostal
do náznaku šance Repetný, brankář Otáhal jeho
střelu s jistotou kryl. V polovině druhé půle pak Drobílek přihrál doleva Křížovi, ten odcentroval před
bránu a Pouček hlavou
zvýšil na 0:4. Dvě minuty
nato běžel Pouček sám
na brankáře Dřevojana,
ten mu ale doslova ukradl
míč z nohy. V 77. minutě
po přihrávce od Kříže
střídající Laňka přesným
lobem zvýšil na 0:5. Pět
minut před koncem utkání
po individuální akci Drobílek rozezvučel břevno
Dřevojanovi branky. A ještě v 90. minutě přihrával
Alexandr a Kříž nechytatelnou dalekonosnou trefou do šibenice završil půltuctový účet utkání – 0:6.

Ohlasy trenérů
Roman Nádvorník,
trenér Slavoje: „Bylo to
pohárové utkání. Víme, že
domácí soupeř se chtěl
vytáhnout proti družstvu
z vyšší soutěže. Naším cílem bylo dát co nejrychleji
branku, uklidnit se a zápas dohrát v naší režii. To
se nám nakonec povedlo.
Zápas jsme zvládli tak,
jak jsme si představovali
a vyhráli jednoznačným
rozdílem. Bylo tam i hodně brankových příležitos-

tí, za mě spokojenost.“
Jak se těšil Honza Suchan na utkání?
„Tak určitě se těšil. Vždy
tam, kde jste vyrostl a odkud pocházíte, se rád vracíte. Osobně si utkání užil,
dal i branku.“
Co říkáte na návštěvu? Přišlo 800 platících
diváků, ženy mají vstup
zdarma, takže atak tisícovky určitě byl…
„Sedlčany jsou známé
v ys o k ý m i n á v š t ě va m i
i v divizi. Já jsem rád, že diváci dnes přišli, byla tady
krásná atmosféra a lidé viděli hodně branek. Musejí
být spokojení.“
Ladislav Šach, trenér
Tatranu: „Diváci viděli
slušný zápas proti profesionálnímu mužstvu. My jsme
úplně nepropadli, prohráli
jsme sice o šest branek, ale
ostudu jsme neudělali. Nebylo to tak, že by nás soupeř držel jenom ve vápně,
také jsme měli nějaké náznaky. Rozdíl mezi profesionálním fotbalem a námi je
zkrátka obrovský.“
Sestava Tatranu: Dřevojan–Repetný,
Řehák,
Kdolský, M. Krůta – Novotný – D. Krůta (65. Doubrava), Dvořák (85. Sochůrek), Čipera (46. Kvěch), L.
Soldát (65. Brotánek) – Hašek. Trenér Ladislav Šach.
Pr vní kolo divize
A odehraje Tatran v sobotu 22. srpna venku proti
Soběslavi. Utkání začíná
od 17 hodin.
David Štverák

Bleskový nohejbalový turnaj ovládl tým, jehož název
připomíná oblíbený nápoj
OBOZ Ve známé nohejbalové baště U Candáta se
ve středu 12. srpna konal
tradiční bleskový nohejbalový turnaj trojic. Soubojů
nad nízkou sítí se zúčastnilo sedm mužstev.
„Horké počasí přálo více
koupání, než sportování,
ale přesto si aktivní příznivci nohejbalu na hřišti
nic nedarovali,“ uvedl sedlčanský nohejbalista Tonda

Tesař, který se už spoustu
let prázdninových turnajů zúčastňuje pravidelně.
„Ideální bylo vynikající zázemí a řeka kousek od hřiště, ve které se hráči mohli
kdykoliv zchladit.“
Hrálo se nejdříve systémem každý s každým
a následoval vyřazovací
pavouk mezi nejúspěšnějšími čtyřmi týmy.
Na třetím místě skončil

tým Joudové ve složení
Jaroslav Kronych, Martin
Nagy a Petr Jandák. Druhé místo obsadil tým Hájek ve složení Milan Kunc,
Jaromír Štemberk a Martin Janoušek. Ve finálovém zápase dominoval
tým, který startoval pod
názvem Božkov, ve složení Pepa Brinda, Kuba Jech
a Tonda Tesař.
David Myslikovjan

Tři nejúspěšnější trojice bleskového nohejbalového turnaje na Oboze
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KO M E N TÁ Ř

Už toho bolo dost

Důchodci za volební
jistoty

Jsme v takovém nejistém období. První vlna šíření koronaviru již pomalu končí... nebo
pokračuje a my riskujeme?
Nebo začíná druhá vlna? Ono
asi je to fuk, každopádně virus
je a bude, lék ani vakcína zatím
ne. Jistotu máme aspoň jednu, že naše zadlužení stoupne
o krásnou půlku bilionu korun.
Za takové situace v rodině,
kdy dluh narůstá, se hledá
něco, co si lze pokud možno
bezbolestně odepřít. Tomu se
říká rozumné hospodaření,
že si propočítáme, jak zvládat
splácení dluhu. Zapeklité je
pomyšlení, že nastane další
problém a zadlužení je třeba
zvýšit. Přesně to se může stát
v hospodaření státu. Buď bude
stát nadále rozdávat peníze,
které nemá, nebo najde všechno, co mohou občané postrádat po nezbytnou dobu. Zatím
se zdá, že stát neuvažuje jako
svědomitý hospodář. Zůstal

jsem štajf po sdělení premiéra,
že se mi v příštím roce zvýší
důchod o 500 Kč nad zvýšení
dané zákonem. Je mi to trapné, ale vážně se mi vůbec nelíbí, aby si politik kupoval můj
hlas. Prý těch 30 % preferencí
ANO mají na svědomí hlavně
důchodci. Pokud tomu tak
je, pak je těch slíbených 500
korun zase jen korumpování
voličů, ke všemu státními penězi od daňových poplatníků,
z nichž někteří možná za uplynulé měsíce o všechno přišli
– o živnost, o práci – jen ne
o svoje dluhy.
Před sedmi lety jsem koblihu nechtěl. Tím spíš mi svědomí přikazuje, abych protestoval. Tuším, že zatím marně.
Staří asi se slzou v oku řeknou:
Je to takovej hodnej člověk,
zase nám dá, aby se nám lépe
žilo. Nedá. Okrádá další generace! Řekněme konečně: Už toho
bolo dost. Vladimír Roškot

GLOSA

Zase ty roušky!
Minulý týden jsme strávili
na dovolené na Horňácku
a v Bílých Karpatech. Krásný kus naší vlasti! Vy jedete
na Moravu? To se nebojíte? Je
to tam prý hlava na hlavě... slýchali jsme před odjezdem. Měli
jsme ale zaplacené ubytování
v malé vesničce v soukromí
a do mas se nechystali. Odjeli
jsme v klidu, i když musím přiznat, že pro každého z nás jsem
měla sbalenou roušku. Pro případ, že bychom potřebovali vyhledat zdravotnickou pomoc,
říkala jsem si.
Naše očekávání se naplnilo.
Velmi příjemné a klidné ubytování, na našich cyklo i pěších
výletech jsme potkali opravdu
jen sem tam někoho, zpravidla v místě, kde bylo něco zajímavého nebo občerstvení.
Roušku neměl nikdo. Nebylo
proč. Pak jsme vyrazili na plavbu po Baťově kanálu. Parník
plný, rouška žádná. Klídek byl
i při dvou nákupech, kterým
jsme se nevyhnuli. Nakonec

jediné místo, kde jsme roušku
potřebovali, bylo v prodejním
showroomu Zámeckého vinařství Bzenec.
Týden jsme strávili skoro
mimo civilizaci. Hlavně mimo
zprávy. A tak jsem byla dost
překvapená, když nám rádio
při sobotním návratu hlásilo, že
se v pondělí dozvíme nová protiepidemická opatření. Cože?
Zase budou roušky? Nechtěla jsem tomu věřit. Pak se ale
opravdu v pondělí objevil ministr zdravotnictví s tím, že rouška bude opět naší každodenní
společnicí. Informovala jsem
své ratolesti, že je budou potřebovat v autobusu i ve škole. Dokážete si asi představit, jakým
nadšením sršely. Pak jsem zašla
k mým rodičům. Na žehlicím
prkně byla nově ušitá rouška.
„Ještě nějaké přidělám, ať jich
máme všichni dost,“ dozvídám
se od maminky. Bože! Ono to
opravdu ještě neskončilo!
Olga Trachtová
Hadáčková

Volební počty jsou prosté. Oprávněných voličů
je necelých 8,5 milionů.
Důchodců jsou skoro 3
miliony. Kdo vyhraje hlasy
důchodců, vyhraje volby.
Hlasy důchodců se získávají zvyšováním důchodů.
Zatímco první navýšení
jsem považoval za oprávněné dorovnání životního
standardu v době ekonomické prosperity, další
plánované zvýšení v situaci hlubokého propadu
ekonomiky a obrovského
zadlužování naší země
nepovažuji za nic jiného
než nákup hlasů pro další
volby. Je zřejmé, že ČSSD
si bude chtít také přihřát
polívčičku. Zejména Jana
Maláčová se drží Škopkovic zásady „když Babiš
přistaví, tak my to poženeme vo štok“. Pan premiér
nikdy nenavrhne takovou
částku, aby ji Jana Maláčová neprohlásila za příliš

nízkou a nenavrhla vyšší.
Jan Hamáček je ovšem
také více politik než ekonom. Snížení daně z příjmů pro zaměstnance
považuje za nerealistické,
ale rozdávat desítky miliard na vyšších důchodech mu připadá v pohodě. Ideálně by na to
vybral speciálním zdaněním pilířů naší ekonomiky, aby nebyly tak pevné.
A kdo bude na druhém
místě? Piráti. Protože oni
vyhráli hlasy mladých.
Těch je pohříchu méně
než důchodců, ale je jich
dost na to, aby vykopli
tuto stranu na stříbrnou
medaili. Piráti nabízejí takový zajímavý mix anarchie a novátorství, který je
zejména pro mladší generaci velmi líbivý.
Ostatní menší strany
nemají dost sil. KDU by
měla na víc svým zaměřením na rodiny, venkov

a tradiční hodnoty, ale je
příliš zvyklá hrát svoji oblíbenou roli malého středopolaře. Starosty dle „nomen omen“ volí lidé více
v komunálních volbách.
TOPka je taková pražská
nika pro intelektuály. SPD
přežívá s nálepkou extrémistů. Trikolóra bohužel
stále spíše one-man-show.
ODS pak posbírá vše, co
zbude, což stačí na třetí
místo. S komunisty se,
doufám, v příštích volbách navždy rozloučíme.
Těžko můžeme vyčítat
stoprocentnímu pragmatikovi Babišovi, že jde k cíli
nejsnazší cestou. Těžko
můžeme vyčítat důchodcům jejich vděčnost za další tisícovku navíc měsíčně.
Můžeme jen vyčítat ostatním stranám, že neumí
představit a obhájit nosné
vize, které by jim přinesly
větší voličskou podporu.
Bohumil Vohanka

POZNÁMKA

I stát by si měl dobře
vybírat přátele
Šéf diplomacie USA Mike
Pompeo pronesl při své
nedávné návštěvě České
republiky v Senátu velmi
otevřený, upřímný, jasný projev. Pompeo má
v diplomacii ohromnou
praxi. Jestliže ve svém
projevu varoval před nebezpečími od Putinova
Ruska a zejména od komunistické Číny, určitě
ví, o čem mluví.
S Ruskem i s Čínou obchodujeme, tedy podle
nabídky a poptávky k nim
něco vyvezeme, něco
od nich dovezeme, ale

žádná sláva, co se týká investic. Spíše ostuda, jak si
čínský prezident z našeho
prezidenta udělal užitečného idiota, aby nám tady
Zeman sliboval hory doly,
a pak Čína já nic, já muzikant. V tom je smysl budoucí návštěvy předsedy
Senátu Miloše Vystrčila
na Tchaj-wanu, který plní
co slíbí. Tchaj-wan u nás
investuje asi čtrnáctkrát
více, než čínský obr.
Jako si člověk vybírá
přátele k důležité spolupráci, tak by si i stát měl
v důležitých záležitostech
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vybírat. Například ve věcech strategického charakteru, kdy jde například
o zařízení pro jadernou
energetiku na desítky let.
Jsem přesvědčen, že je
načase, aby z naší strany
bylo Číně řečeno jasné
slovo: Jsme suverénní
stát, spolehlivého přítele
zatím ve vás nehledáme.
Popravujete čestné lidi,
vězníte lidi s názorem,
neplníte sliby, kradete duchovní bohatství. Možná
něco umíte, ale nesmí se
vám věřit.
Vladimír Roškot

