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Zastupitelé schválili
Dožínky se nesly v duchu
záměr Mediterry,
slunce, zemědělské techniky,
přehlasovali názor
regionálních produktů a hudby
radních k předzahrádkám
a pojmenovali park
v Tyršově ulici
SEDLČANY Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskutečnilo v pondělí
7. září tradičně v sedlčanském kulturním domě
od 17 hodin. Zastupitelé
i veřejnost od sebe v sále
dodržovali dost atečné

rozestupy a navíc všichni
měli dýchací cesty kryté
rouškami.
Program měl původně
obsahovat patnáct bodů,
ale jeden z nich nebyl
projednán a byl odložen
Pokračování na straně 2

Prodej Povltavských
mlékáren se dostává
do dalšího kola
Jednání společnosti Savencia Fromage & DairyCzech Republic o prodeji objektu
po ukončení výroby v Povltavských mlékárnách
v Sedlčanech opět o krok
pokročila. Ze zájemců, kteří o něj projevili zájem, zůstali dva favorité, kteří byli

SEDLČANY

ochotni přistoupit na podmínky prodeje a zaplacení
požadované ceny. Nabídky
obou byly zaslány na vedení ﬁrmy do Paříže, kde se
mělo rozhodnout o konečném kupci.
„Mám informaci, že sedlčanský uchazeč vybrán
Pokračování na straně 3

Zástupci zemědělských podniků nebo rodin převzali za své dožínkové věnce odměny.

PETROVICE Druhý ročník

dožínek uspořádali zemědělci Petrovicka spolu s vedením obce a ZUŠ
Sedlčany v sobotu 5. září
odpoledne. Hlavním prostorem byl zámecký park.
„Děvčatům ze ZD Krásná
Hora velmi děkuji za krás-

nou výzdobu, která je tady
před pódiem,“ pochvaloval
si spolupráci s největším
místním zemědělcem starosta obce Petr Štěpánek.

Program začal v kostele
sv. Petra a Pavla, kde od 13
hodin celebroval slavnostní bohoslužbu Zdenek
Pokračování na straně 10

Skanzen
se rozrůstá
o poslední
dva
objekty
VYSOKÝ CHLUMEC Muzeum

vesnických staveb středního Povltaví se rozrůstá
o dva objekty, které završí
celou koncepci této pobočky Hornického muzea
Příbram. Celkem jich tak
bude třiadvacet.
Lubomír Procházka,
vedoucí vysokochlumeckého skanzenu, vysvětlil:
„Víc jich na ploše tří hektarů
nechceme dávat. Naším záměrem je navodit v objektu
Pokračování na straně 3
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Zastupitelé schválili záměr Mediterry, přehlasovali názor
radních k předzahrádkám a pojmenovali park v Tyršově ulici
Dokončení ze strany 1

na příště. Schválena byla
rozpočtová změna a zvýšení příjmů o 9,3 milionu,
kdy z této částky představuje 8,78 milionu korun
kompenzační dotace státu
s příspěvkem na občana
města 1 250 korun. Také
ve výdajích došlo ke změně a zvýšení této strany
účtu o 4,5 milionu korun
– finanční prostředky budou využity na opravu
komunikace Na Morávce, která je v havarijním
stavu a další dva miliony
korun byly schváleny pro
Sdružení obcí Sedlčanska
na dofinancování neuznatelných nákladů Krčínovy
cyklostezky.
Schválen byl návrh
obecně závazné vyhlášky
ke stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti. Poté zástupci společnosti Mediterra Václav
Nedvídek a Filip Zítko seznámili přítomné podrobněji se záměrem na rekonstrukci
vybraných
částí nemocnice, kterou
Mediterra Sedlčany provozuje. Rekonstrukce by
měla být rozdělena podle dohody do čtyř etap
s tím, že náklady na první
dvě by podle očekávání
vyšly na 21 milionů korun. Zastupitelé se však

vyjadřovali k souhrnné
částce nutné na čtyři etapy, kde se jedná celkově
o 27 milionů korun.

byl za posledních šest let
s 85,9 mm srážek nejdeštivější. Pršelo 15 dní v měsíci.
Více vody spadlo v letech
2013 (100,6 mm) a 2014 (102
mm), jak vyplývá z archivních dat amatérské meteorologické stanice Miroslava
Votruby.
S průměrnou teplotou
18,91 °C a sedmi tropickými
dny, kdy maximální teplota
vystoupala nad 30 °C (nejvíc

ho kraje na rekonstrukci
hřiště minigolfu a skateparku celkem 800 000
korun. Připomenut byl
vítězný projekt participativního rozpočtu financovaný z městské kasy
– jde o úpravu bývalé pískovny u školy Propojení
na hřiště. Herní prvky
jsou již objednány.
Zastupitelé hlasovali
o prodeji, směnách nebo
bezúplatném převedení
pozemků. Tentokrát se
nerozvinula větší rozprava k návrhu o pojmenování parku v Tyršově ulici,
kdy z původního návrhu
Park Václava Havla rada
ustoupila a nově navrhla
pojmenování Park pod
nemocnicí. Starosta ještě
sdělil, že Radim Passer,
který se finančně na výstavbě parku významně
podílel, zmínil pojmenování Park dobrého pastýře, ale zároveň řekl,
že bude název zvolený
zastupitelstvem plně respektovat. Hlasy třinácti zastupitelů rozhodly
o novém názvu – a tak se
veřejné prostranství v Tyršově ulici bude jmenovat Park pod nemocnicí.
K některým projednávaným bodům se vrátíme
v příštích vydáních.
Marie Břeňová

ka z ministerstva vnitra
s požadavkem, abychom
více specifikovali veřejná
prostranství, kterých se

Při pondělním jednání městského zastupitelstva měli všichni jeho účastníci zakryty dýchací cesty.

Podruhé se dostala
na zastupitelstvo také
otázka oživení náměstí
f o r m o u re s t a u ra č n í c h
a kavárenských předzahrádek, kdy zastupitelé
opět diskutovali o tom,
zda je a nebo není vhodné je povolit na úkor
zeleně. Rada to nedoporučila a navrhla dál využívat možnosti záboru
veřejného prostranství.
Zastupitel Filip Růzha

V srpnu
patnáct dní
pršelo
SVATÝ JAN Letošní srpen

však podal protinávrh,
aby se v manuálu pro
předzahrádky dál pokračovalo a získal pro tento

10. srpna na 32,1 °C) byl srpen na Svatojansku teplotně
průměrný. Za posledních
osm let se zde nejvíce ohřáli
v roce 2015, kdy byla průměrná měsíční teplota 22,51 °C,
tropických dnů bylo o deset
víc než letos a nejvyšší naměřená teplota byla 37,1 °C.
Naopak nejchladnější byl srpen roku 2014 s průměrnou
teplotou 15,99 °C a jedním
tropickým dnem, kdy bylo
rovných 30 °C.
-red-

záměr většinu – ze 17 přítomných zastupitelů pro
předzahrádky
zdvihlo
ruku 13 z nich, jeden byl
proti a tři se zdrželi hlasování.
Obecně závazná vyhláška, která má stanovit
místní poplatky za užívání veřejného prostranství, se však bude projednávat až na příštím
zastupitelstvu. „Ozvala
se nám dnes právnič-

vyhláška dotýká. To znamená, že máme vyhlášku
doplnit o grafické přílohy
s vyznačením veřejných
prostranství a soupisem
parcelních čísel pozemků,
kterých se to týká,“ vysvětlil důvod pro odklad
starosta Miroslav Hölzel.
Zazněly i informace
o výsledcích participativního rozpočtu „Můj kraj“,
kdy město Sedlčany získá
z rozpočtu Středočeské-

Srpen

meteorologické
dny

teplota
v st. C

srážky
v mm

vítr
v m/s

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

5

1

17

3

7

14

3

7

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

11

5

22

14

20

27

16

17

nejnižší v měsíci

5,9

5,1

8,8

5,0

6,5

5,8

8,7

7

dne

15.

25.

23.

11.

23.

27.

15.

28.

nejvyšší v měsíci

36

30

37,1

31,9

36,1

35,4

31,7

32,1

dne

3.

10.

7.

28.

1.

9.

18.

10.

měsíční průměr

17,83

15,99

22,51

17,86

19,93

22,04

19,76

18,91

za měsíc

100,6

102,0

56,0

27,5

62,0

20,1

73,1

85,9

nejvyšší v měsíci

23,1

32,1

26,1

11,2

39,5

5,8

18,9

16,6

dne

25.

4.

16.

29.

11.

24.

20.

10.

úhrn od počátku roku

514,8

399,3

244,4

347,5

344,8

222,1

300,6

397,9

deštivé dny v měsíci

10

16

6

6

10

8

14

15

nejvyšší náraz větru
v měsíci

7,8

12,5

10,6

10,9

9,9

8,0

13

dne

24.

14.

10.

3.

4.

3.

28.
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Skanzen se rozrůstá
o poslední dva objekty
Dokončení ze strany 1

sídelní strukturu vesnice
v oblasti středního Povltaví.“ K novým přírůstkům
uvedl: „Jeden hospodářský
objekt pochází z Mokřan
u Nechvalic, ten druhý je

Lubomír Procházka

z Voticka a jde o obytné roubené stavení se zděnou kamennou stodůlkou. Oba by
měly být stavebně dokončeny do konce roku 2020. Jejich zpřístupnění návštěvníkům ale plánujeme na rok
2022 až 2023. Je to z toho
důvodu, že v příštím roce
nás čeká především náročné kolaudační řízení, což si
vyžádá dost času. Musíme
vyřídit řádné zapsání do katastru nemovitostí, protože
půjde o majetek Středočes-

kého kraje.“ Procházka
zdůraznil, že cílem není
předvádět transferované
budovy veřejnosti v nedokončeném stavu před
vlastním administrativním
procesem. „Zatím nemáme
přesný plán, jaká expozice
v nich bude – pravděpodobně v ní umístíme expozici
řemesel a výrobních činností, které souvisí s tímto regionem,“ zdrženlivě avizoval
vedoucí skanzenu.
Procházka připomněl
h l av n í p o s l á n í v y s o kochlumeckého skanzenu:
„Skanzen uchovává cenné
památky venkovské architektury, které dokládají
vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské
pahorkatiny a ve středním
Povltaví, v oblasti dotčené
těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka
jsme postupně přenášeli
obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty, ohrožené na původním místě zánikem.“
Skanzen je otevřen
v září a ještě v říjnu od úterý do neděle, vždy od 9
do 17 hodin – poslední
prohlídka je možná hodinu
před uzavřením. Lubomír
Procházka upozornil, že
návštěvníci by však měli

počítat s tím, že vzhledem
k výstavbě uvedených objektů bylo nutné staveniště
zabezpečit. „Proto mlýn
a pila nejsou v provozu
a budou až příští rok,“ doplnil.
Dodal, že žádná zvláštní opatření po uvolnění
nouzového stavu nemuseli
na této pobočce zavádět.
„Samozřejmě jsme se ale
řídili vládními opatřeními
nebo těmi, která nařídil Středočeský kraj. Díky tomu, že
se velká část lidí v České
republice orientovala na tuzemskou turistiku a cíle, tak
nám návštěvnost stoupla.
Hovořit o konkrétních číslech by však bylo předčasné,“ dodal. I když některé
jarní akce musely být letos
zrušeny, pracovníky Hornického muzea Příbram
to v plánech nezastaví.
Procházka informoval, že
jeho kolegyně Klára Posekaná uvažuje o Vánocích
ve skanzenu. „Samozřejmě
v rámci omezených provozních podmínek,“ dodal.
Marie Břeňová

Policie hledá svědky
nehody
SEDLČANY Osmadvacetiletý řidič s vozem značky
Škoda Octavia po půlnoci 28. srpna ve městě při
průjezdu kruhovým objezdem nezvládl řízení, při
odbočení doprava do Sedlecké ulice přejel na ostrůvek uprostřed vozovky.
Poškodil přitom obrubník a narazil do dopravní
značky.
„Tuto nehodu však ne-

nahlásil a z místa odjel.
Dále pokračoval v jízdě
na Komenského náměstí,
kde nerespektoval značku
‚Zákaz vjezdu všech vozidel‘, přejel do protisměru,
kde zaparkoval. Odtud
pak šel do místního baru.
Nehodu nahlásil až ráno,
když u jeho auta stáli
strážnici městské policie.
Ti u něj při dechové zkoušce naměřili 0,8 promile al-

koholu,“ sdělila policejní
tisková mluvčí Monika
Schindlová.
Policisté nyní žádají
svědky, kteří by mohli objasnit, za jakých okolností
a v kolik hodin došlo k dopravní nehodě, či jestli viděli dané vozidlo parkovat
na Komenského náměstí
v Sedlčanech, aby se ozvali
na linku 158 nebo na telefon
974 879 503 (251).
-red-

strana

3

Prodej
Povltavských
mlékáren
se dostává
do dalšího kola
Dokončení ze strany 1

nebyl a bližší informace
o druhém nechtějí zveřejnit dřív než po podepsání smlouvy. Má se jednat
o strojírenskou výrobu
s předpokládaným počtem
osmdesáti pracovních
míst,“ sdělil sedlčanský

starosta Miroslav Hölzel.
Předpokládá, že smlouva
s novým majitelem bude
podepsána ještě letos.
„Pro město pak nebude už
zajímavé jednat se společností Savencia, ale s novým vlastníkem,“ doplnil.
Marie Břeňová

Voda ve Vltavě už
ke koupání příliš
neláká
REGION Pohled na výhled
počasí už láká do vody jen
otužilce. Navíc se kvalita
vody v koupalištích a zejména v řece Vltavě během léta znatelně snížila.
Na mapě namísto zelené
a modré převládá oranžová, objevila se i červená.
Nejlépe se tváří koupaliště v Hrachově, které
má hodnocení jako voda
vhodná ke koupání, ale
při podrobnějším zkoumání zjistíme, že poslední
měření bylo v polovině
července. Rybník Pilský
u Monínce má poslední
záznam dokonce z léta minulého roku.
Na Vltavě se dělalo poslední měření 24. srpna.
Nejhorší situace je na Radavě, kde voda ke koupání
již není vhodná. Neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko zejména pro děti,
těhotné ženy, osoby trpící
alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
Koupání ale ještě není při
tomto stupni znečištění zakázáno.
Podskalí, Trhovky, Lavičky i Popelíky, tedy

další kempy na Orlické
přehradě, vykazují pouze
zhoršenou jakost vody.
Zde je mírně zvýšená
pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů
zejména u vnímavých
jedinců. Stejné hodnocení má i voda na vodní
nádrži Slapy v Županovicích a na Živohošti. Voda
vhodná ke koupání, jen se
zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi,
je v oblastech Nová Živohošť, Měřín, Ždáň a Nová
Rabyně. Zde je voda nezávadná s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů.
Kontroly jakosti koupacích vod provádějí krajské
hygienické stanice nebo
provozovatelé
koupališť
minimálně jedenkrát měsíčně po dobu koupací sezóny, většinou od května
do září. Vzorek odebrané
vody je pak během několika následujících dnů
analyzován v laboratoři.
Následně jsou výsledky
zveřejňované na různých
serverech a portálech.
Olga Trachtová
Hadáčková

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Čím byl kamýcký trh zvláštní? Většina prodávajících
má blízko k přírodě a dovede udělat něco navíc
KAMÝK NAD VLTAVOU „Už

vím, k čemu jsou uzeniny
dobré,“ zažertovala jsem,
když jsem se dozvěděla, že
kontakt na novou stánkařku s vonnými olejíčky dodal prodejce uzenin, který
už v Kamýku nad Vltavou
byl vícekrát.
Starosta Petr Halada,
který na farmářském trhu
v sobotu 5. září také nakupoval, se upřímně zasmál,
protože můj vztah k uzeninám zná. Také on se
zastavil v krámku Terezy
Viktorové. Nebyly zde jen
oleje a mastičky. Vybrali
si i muži – měli zájem třeba o bylinkovo-octovou
zálivku na saláty. Autorka
voňavých produktů Tereza Viktorová má blízko
k přírodě nejen svým sortimentem. Stihla podávat informace k výrobkům, které
nabízela, ale také se podělila o příběh zachráněného
kuřátka, které jeho matka
nepřijala. A tak se Tereza
stala „náhradní matkou“
a novorozence vypiplala
v teple na vlastním těle.
U stánku jí pomáhaly dcery, které také inklinují
k bylinkám a přírodnímu
způsobu života. Přijely
s mamkou a jejím přítelem
i za tu cenu, že musely
vstávat v půl šesté.
Ostatně na trhu bylo
vícero mladých maminek. Tři děti má mladá
producentka oblíbených
kozích sýrů Iveta Lochová

z rodinné farmy u Lochů
v Kňovičkách. Přesto zvládá vyrábět i prodávat.
Stejně jako Šárka Dědinová, která ve volných
chvilkách zhotovuje nejen bižuterii. V poslední
době je zájem zejména
o lžičky zdobené ﬁmo
hmotou. Díky ozdobě si
je nespletete. Každý může
mít svou originální lžičku,
tudíž nedojde k záměně
nejen v dětském kolektivu, ale i v kancelářích.
A to je zvlášť v době koronaviru docela praktické.
Polymerová hmota ﬁmo je
něco jako modelína, která
se ovšem zapéká v troubě. Šárka má vstřícného
manžela Michala, a tak to
zvládají i se třemi kloučky, včetně dvouměsíčního
Péti. U stánku Šárka seděla
i se svou handicapovanou
sestrou Alenkou, která nabízela vkusné látkové obaly na papírové kapesníčky.
Maminkou čtyř dětí
a čtyř vnoučat je i organizátorka trhu Olina Poslušná. Minule nabízela koláče, ale tentokrát měla zcela
zvláštní zboží. Využila
koronapauzy a vlastníma
rukama vytvořila luxusní
organizéry – a to recyklací krabic a dóz. Takhle
to zní ne zcela přitažlivě,
ale v sadě dóz na tužky,
v organizéru do zásuvky
či v „knize“ alias tajné
schránce na šperky už nikoho ani nenapadne spat-

řovat nepotřebné obaly.
Její dcera Verunka pro trh
našila čepičky a čelenky.
V sobotu bylo teplo a slunečno, ale s nadcházejícím podzimem se budou
hodit.
Recyklovat se dají také
noviny – zajímavé košíčky
z nich umí vytvořit paní
Hálová z Příbrami.
Včelařka Michaela Šťastná z Dobříšska má také
blízko k přírodě. K odnosu
skvělých medů nabídla zákazníkům kompostovatelné tašky. Sklenice s medy
zdobí přízovými háčkovanými kytičkami. Stačí je
odvázat, postupně ukládat
na jedno místo, a na Vánoce člověk jako když najde
– ozdoba na vánoční větvičku je po ruce. Pěkné
obaly by nebyly nic platné,
kdyby med ve sklenicích
nebyl kvalitní. Ale on je –
dokonce za něj včelařka
obdržela několik medailí
ze soutěže Český med.
A například její svazenkový med je opravdovou lahůdkou.
Kvasové chleby Markéty Plavcové z Obor byly
při minulém trhu do hodiny vyprodány. Tentokrát
byla paní Plavcová na hasičské akci v jejich obci.
Zájemci se ale poptávali
i tentokrát, a tak se snad
dočkají i příště.
B u r č á k d o d av a t e l ů
otce a syna Macháčkových ze Zbraslavi se roz-

Organizátorka trhu Olina Poslušná nabízela vlastnoručně vyrobené luxusní organizéry.

hodně nest ačil zkazit.
Děvčatům Benešovým
z Mokřice při pečení pomáhala babička a jejich

voněly po celém nábřeží.
A co bych to byla za občanku z pravého břehu,
kdybych také já nepřispě-

Děvčata z Mokřice nabízela sladkosti z vlastní produkce.

zákusky či tiramisu vypadaly opravdu lákavě. O bylinné limonády z levandule
a z růží byl také zájem.
Sazeničky, domácí vajíčka i česnek připutovaly z Dublovic s paní Vondrovou, která v Kamýku
nad Vltavou nebyla poprvé, a doufáme, že ani
naposled.
Domácí šťávy, džemy
a rakytník plný vitaminů
pocházely z kuchyně paní
Hájkové.
Anna Hovorková
z Obor vystavovala náramky, náhrdelníky a náušnice z navlékaných korálků.
Má operovaná kolena, ale
ruce šikovné a tak se vedlejší příjem hodí.
Keramiku vytvořil Stanislav Novák z Vysokého
Chlumce.
Občerstvení z „komunitního bistra“, jak si říkají tři
sousedky z pravého břehu, už se v Kamýku stává
tradičním. Domácí pizzy,
špenátové i klasické záviny Veroniky Váňové, jihočeský bác Hanky Vokaté,
a palačinky, které Mirka
Vondrášková připravovala
přímo před zraky zájemců,

la svou troškou do mlýna,
a tak jsem ukazovala perilu, která v Japonsku patří
k tradičním léčivkám a která se dokáže vypořádat
s mnoha mikroorganismy.
Používá se tedy i jako přírodní konzervační prostředek. Je ochotna růst jak
na zahrádce, tak na balkóně. Doporučovala jsem též
kadeřávek, což je odolný
zdroj vitaminů a zásadotvorných minerálů a taky
čím dál tím potřebnějšího
sulforafanu. Kadeřávek vydrží přes zimu na záhonu
a za určitých podmínek
také na balkóně. Hodí se
jako alternativa špenátu,
do karbanátků, na kapustovou polévku i na přípravu
čipsů.
Kamýcký farmářský trh
se postupně rozšiřuje, navštěvují ho už nejen místní
občané a chataři, ale díky
cedulím u silnic míří na kamýcká parkoviště čím dál
tím víc projíždějících aut.
A to je dobře – není třeba mít všechno ze supermarketů z daleké ciziny, ale
je dobré podpořit i místní
pěstitele a chovatele.
Hanka Synková
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Pohřešovaného muže nalezli hasiči po několika
dnech mrtvého pod hladinou
MUSÍK Od poslední srpnové soboty pátrali policisté
a hasiči u rybníku Musík

mezi Nalžovicemi a Dublovicemi a také v nedalekém
lese po pohřešovaném


Koupím chvoj stříbrného smrku. Tel.:
608 152 113.
271/20

Koupím byt v Sedlčanech a okolí.
Tel.: 728 529 372.
272/20

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. Tel.: 608 773 933. 273/20

Koupím hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
274/20

Koupím soutěžní – terénní motocykl
Jawa i nekompletní nebo jen díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.: 608 773 933. 275/20

Pronajmu garsonku v Sedlčanech
na Sev. sídlišti – i dlouhodobě. Tel.:
607 663 778.
276/20

čtyřiačtyřicetiletém muži.
Tělo muže bez známek života bylo podle policejní

VÝHODNÉ ÚVĚRY
NA BYDLENÍ

mluvčí Veroniky Čermákové nalezeno v úterý 1. září
v odpoledních hodinách

pod hladinou rybníka. Kriminalisté nařídili soudní
pitvu.
-oth-

FOUNDRY & METALLURGY MANUFACTURING S. R. O.

Strojírenská 381
264 01 Sedlčany
+420 318 820 574
info@fmmsro.cz
www.fmmsro.cz

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

Kontakt: pí. Maříková, 724 306 774

DOBIJTE SI BATERKY

Firma Foundry & Metallurgy Manufacturing s. r. o.

s bylinkářkou

přijme:

a autorkou 5 knih o výživě

v sobotu 19. září 10–16 h.

Prodám brambory

v Kamýku nad Vlt. – budova MŠ

na uskladnění – Adéla, Laura a další,
cena 9 Kč/kg
a vykrmené prase.
Tel.: 604 117 568

Přeladění,
automasážní komplex
na vyrovnání energie,
povídání o bylinkách, koření,
odkyselení,
jak využít plevely pro zdraví,
o termoterapii pomocí horkých
ametystů,
o borelióze…

Více na telefonu 608 067 862

Řádková inzerce

15 Kč/řádek


PRACOVNÍKA EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru


VEDOUCÍHO EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
– vzdělání ÚSO ekonomického směru


PRACOVNÍKA NÁKUPU
– vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní, znalost angličtiny
na komunikativní úrovni

Rekreační středisko
U Candáta na Oboze
přijme na rok 2021

a dále přijme:

KUCHAŘK U
KUCHAŘKU
Sezóna od června do září, možno i na kratší dobu
Ubytování a strava zajištěna


SVÁŘEČE A ZÁMEČNÍKY
– předpokladem praxe v oboru min. s oprávněním ZM1, ZG1


FRÉZAŘE A SOUSTRUŽNÍKY CNC
– vyučen v oboru, znalost programování CNC strojů,
vynikající platové podmínky

Požadujeme: znalost v oboru, komunikativnost a flexibilitu


SERVISNÍHO TECHNIKA

Informace na tel.: 728 285 322 nebo 603 514 687

– vzdělání ÚSO, praxe s montáží strojů, strojírenství, angličtina

Výhodné platové podmínky
Biopekárna
Zemanka s. r. o.

Preferujeme praxi ve strojírenské firmě.
Nabízíme zajímavou práci v nově realizovaných výrobních projektech.

Oříkov 29, Sedlčany
hledá

Vaše strukturované životopisy zasílejte na sídlo firmy.

Doprava Příbram–Sedlčany a zpět zajištěna.

kolegyni/kolegu na HPP
do provozu výroby (pečení a balení) sušenek
Plný úvazek, na dobu neurčitou, směnný provoz (6–14/14–22)
Více na osobní schůzce. Kontakt: Barbora Vaňková, tel.: 733 116 420
e-mail: barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz

Czech Republic

Switzerland

India

Core shooters

Italy
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Starosta Sedlčan na oslavě narozenin Petrklíče přirovnal
rodinné centrum ke krásné mladé dámě, slavící dvacetiny
SEDLČANY Zahrada plná dětí

i dospělých, bohatý program, občerstvení a počasí
jako na objednávku. Co více
si mohly přát pořadatelky
při oslavě dvacátého výročí
založení Centra Petrklíč, které se konalo v pátek 4. září.

Petrklíč dříve
a nyní
„Petrklíč ve svém prvopočátku sídlil v Kovodružstvu
a jednalo se o spolek několika maminek, které se zača-

dvanáct let.“ Dnes je Petrklíč
v pracovních dnech otevřen
denně. Jeho provoz zajišťují dobrovolnicky členové
a kromě toho ve spolupráci
s Úřadem práce Příbram vytvářejí v centru jedno až dvě
pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací.
Občasné dopolední programy připravují maminky,
které mezi sebou rády uvítají
každého dalšího dobrovolníka. Na páteční oslavě jsme
se dozvěděli, že Petrklíč po-

kám na mateřské, navázat
a udržovat nové kontakty
a vyjít tak ze sociální izolace,
do které se dostávají z důvodu celodenní péče o dítě. Zároveň, díky svépomocným
aktivitám, udržuje profesní
orientaci matky. Maminky si
posilují ohroženou sebedůvěru a sebeúctu a děti si přirozeně přivykají na kolektiv
svých vrstevníků.
V současnosti má Petrklíč
třináct aktivních členů a kolem patnácti docházejících

maci dřívější předsedkyně
Petrklíče Lucie Kakosové
a právě vedoucí vzdělávacího programu Evropského
sociálního fondu. „Lidé chodí
opakovaně. Například maminka jde v úterý se svým
mladším dítětem do herničky,
její starší dítě ve středu přichází do kroužku a maminka jde
na kroužek ještě ve čtvrtek.
Na prezentacích jsem proto
vždy říkala, že číslo tři sta
padesát nezaznamenává jednotlivé osoby, ale že se jedná
o počet otevření našich dveří.“
Veronika Kotyková doplnila,
že v Petrklíči je dopoledne
pro veřejnost otevřená také
hernička, o které se zmínila
Lucka, a že rodinné centrum
zajišťuje i hlídání dětí. A aktivní docházející maminky
navíc vymýšlí pro děti různé
programy.

Pohoštění
připravily
pořadatelky
i studenti

Místopředsedkyně mateřského centra Veronika Kotyková (zleva), předsedkyně Kateřina Čiháková
a dřívější předsedkyně Lucie Kakosová byly s oslavou narozenin Petrklíče spokojeny.

ly scházet,“ přiblížila vznik
pozdějšího rodinného centra místopředsedkyně RC
Petrklíč Veronika Kotyková.
„A protože maminky měly
o dění ve spolku zájem, začal
se rozrůstat. Za dvě desetiletí
se ve vedení Petrklíče vystřídalo několik předsedkyň a nejdelší dobu jí byla Lída Hegerová, která tuto funkci zastávala

řádá spoustu akcí, jako jsou
besedy pro děti, výlety, karnevaly, oslavy narozenin,
burzy dětského oblečení,
divadelní představení a nechybí ani sportovní činnost.
Součástí nabídky centra
jsou také kroužky pro malé
i velké zájemce. Hlavním posláním Petrklíče je pomáhat
rodičům, především mamin-

nečlenů včetně dojíždějících
maminek s dětmi z okolních
obcí. „Průměrně k nám chodí zhruba dvě stě lidí týdně,
ale když počítáme i zájemce
o kroužky a rodiče, kteří se
k nám chodí školit v rámci
vzdělávacího programu pro
dospělé Třetí klíč k práci,
může jich být až tři sta padesát,“ přidává další infor-
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Důkazem toho, že Rodinné centrum Petrklíč je
v Sedlčanech důležitým
sdružením, byla přítomnost
představitelů města a podpora Patronátu Sedlčansko.
Přišli se podívat místostarosta Zdeněk Šimeček i starosta Miroslav Hölzel, který
ve svém proslovu zavzpomínal na začátky Petrklíče,
u nichž také byl, připomněl
jeho zakladatelky, a také
přirovnal toto sedlčanské
rodinné centrum ke krásné
mladé dámě, slavící dvacáté narozeniny. Součástí
slavnostního odpoledne
byla kromě tvořivých dílen
rovněž hudební produkce,

o kterou se postaral Živel
Duo Band, v němž hrají
bratři Žakovi, a svoje kytary rozezněly Anička Chmelařová a Emily Steele.
Na terase měli stanoviště studenti sedlčanské
obchodní akademie, prezentující hned dvě studentské společnosti. Profesorka
Radomila Prokůpková nám
představila obě jejich prezidentky Míšu Růzhovou
a Denisu Blandovou. „Ve výuce ve třetím ročníku máme
předmět, v jehož rámci si
můžeme vybrat, zda se chceme věnovat ﬁktivní, nebo
reálné ﬁrmě. Vybrali jsme si
reálnou a zvolili jsme si jídlo. Jedna ﬁrma připravuje
sladké a druhá slané. Jsme
jedna třída, která je rozdělena na dvě skupiny, tvořící
studentské společnosti. Prezentovali jsme se také u nás
ve škole na Dni otevřených
dveří, na rodičovské schůzce,
nebo v muzeu. Jsme rádi, že
tady na oslavě to, co naše třída připravila, lidem chutná,“
svěřily se studentky. Jejich
týmy tak doplnily pohoštění, o něž se postaraly pořadatelky.
Na oslavy dvacátých
narozenin Petrklíče naváží
Dny otevřených dveří, které
se v prostorách mateřského
centra konají tento týden.
Možný je vstup na dopolední hernu zdarma a také je
možnost prohlédnout si prostor, kde se konají kroužky.
Lze zde rovněž získat o nich
informace. Navíc se budou
dopoledne konat ukázkové
hodiny. V pondělí angličtina,
ve středu Matlámo patlámo
a v pátek Montessori.
David Myslikovjan
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Při Setkání přátel Škodovek
uctí Veterán klub Sedlčany
i památku Antonína Dolejše
SEDLČANSKO V Radíči se uskuteční

v sobotu 19. září akce, která bude
zajímavá nejen pro skalní příznivce motorismu. Více nám Setkání
přátel škodovek přiblížil Ivan Janeček z Veterán klubu Sedlčany.
Co vás k akci motivovalo?
Závod Auto Škoda letos slaví
125 let od svého založení. Dohodli
jsme se, že k tomuto výročí také
my uspořádáme opravdu důstojnou oslavu automobilů s okřídleným šípem ve znaku. Jedná
se celkově o šestý ročník této
oblíbené akce, na který se vždy
sjíždí několik desítek vozů. A obracíme se na majitele vozů Škoda,
aby nás v tom „nenechali“ a svojí účastí nás podpořili. Původní
květnový termín jsme museli
z důvodů vyhlášení nouzového
stavu přesunout na 19. září. Rád
bych za Veterán klub Sedlčany
ještě avizoval, že akce je pořádána zároveň jako memoriál Antonína Dolejše, sedlčanského rodáka,
automobilového závodníka a patriota vozů Škoda. Mnozí občané
Sedlčan si ho jistě pamatují jako
velkého nadšence vozů této slavné značky. Mnoho let působil jako
vedoucí dílny v bývalém autoservisu a po roce 1989 jako prodejce
vozů Škoda ve své nepřehlédnutelné prodejně.
Jaký program na majitele
škodovek a další návštěvníky
v Radíči čeká?
Setkání se uskuteční v Radíči
na přírodním parketu. Od brzkého rána se do této obce blízko
Sedlčan budou sjíždět účastníci se
svými vozy. Registrace je naplánována od 8.30 do 10 hodin. Poté
bude následovat rozprava s jezdci
a okolo půl jedenácté vyrazí první
účastníci na okružní jízdu.
Kudy „spanilá jízda“ povede?
Především bude rozdělena
do dvou etap. V té první dlouhé
14,1 kilometru pojedou posádky
podle šipkového itineráře po trase z Radíče přes Bačkory, Žďár,
Chlum, Kňovice a Kňovičky
do Sedlčan, kam by měla první
vozidla přijet okolo 11. hodiny.
Diváci si budou moci postupně
všechna vozidla prohlédnout
na ploše námětí T. G. Masaryka.
Jejich posádky půjdou do městského muzea, kde pro ně bude
p ř i p rave n a s o u t ě ž n í ot á z k a
vztahující se k Sedlčanům a též

k produkci slavné automobilky.
Poté vyjedou všichni účastníci
do druhé etapy dlouhé 18,1 kilometrů. Tentokrát pojedou jízdu podle
mapy. Trasa povede přes Kosovu
Horu, Luhy, Prosenickou Lhotu,
dále okolo rozhledny Drahoušek
a odtud přes Osečany a Dubliny
zpět do Radíče.
V Radíči tím ale zřejmě program nekončí...
Zdaleka ne. Od 12 hodin bude
v areálu v Radíči vytyčena trať jízdy zručnosti. Při ní nepůjde o rychlost projetí, ale o přesnost. Zde se
teprve pozná, jak který řidič je sžit
s ovládáním své škodovky. Následně každý z účastníků bude plnit
další dovednostní úkoly. Přibližně
v 16 hodin budou vyhlášeny výsledky a nejúspěšnější posádky
obdrží věcné ceny. Zároveň bude
podle hlasování příchozích diváků
vyhlášen vítěz soutěže elegance.
Zástupce našeho klubu pak vyhlásí a předá cenu pořadatele pro nejzajímavější vozidlo.
Během celého dne si budou
moci všichni, kdo do Radíče přijedou, prohlédnout i nejmodernější
výrobky z mladoboleslavské automobilky. Firma Verold Benešov
zajisté přiveze do Radíče nějakou
horkou novinku z produkce slavné automobilky. Přítomným bude
k poslechu i tanci hrát hudební
skupina Neptun.
Mysleli jste i na dětské návštěvníky?
Pro ty nejmenší bude přichystána dráha, po níž se budou moci
prohánět na šlapacích minikárách
a možná se dočkají ještě nějakého
dalšího překvapení.
Co byste ještě sám dodal?
Ještě jednou bych chtěl vyzvat
příznivce vozů značky Škoda,
a to bez rozdílu v datu výroby jejich vozidel, ať určitě do Radíče
přijedou. Každý účastník poveze
na svém automobilu samolepku
s logem akce. Více informací je
k nalezení na stránkách našeho
Veterán klubu Sedlčany.
-mb-

www.veteran-klub-sedlcany.cz
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Kotlina praskala
ve švech
SEDLČANY Sobotní program klubového závodu Rallycross Cupu se
na Kotlině protáhl vinou problémů
s časomírou do pozdních hodin, první kvaliﬁkaci nedělního závodu dojížděli jezdci téměř za tmy. Nakonec
se v soutěži RX Cup mohli radovat
z vítězství Lukáš Krotil ve třídě Škoda Cup, Martin Knápek mezi jezdci
N1400, Filip Nakládal ve třídě N1600,
Petr Crhák v N1600+, Vlastimil Suk
v divizi S1400, Jiří Dobeš v S1600,
Zbyněk Nováček S1600+, Marek Lukáš v S 4x4, Tomáš Kohout ovládl
divizi Historické automobily do 1600
ccm a Petr Čada silnější historiky. Celkově bylo do závodu přihlášeno 82
jezdců, z toho dvě ženy a dva muži
z Rakouska.
Hlavním lákadlem nedělního závodu bylo semiﬁnále a ﬁnále závodu
FIA Zóna Střední Evropy. Do divize
historických automobilů do 1600
ccm se přihlásilo 13 jezdců včetně
dvou žen. Vítězem se stal dominantní Tomáš Marchal. „Tomáš si svého
R a p i d a u ž ív á
a má ho obrovsky v ruce,“ hodnotil jeho výkon
komentátor Jan
Nováček. Druhý
skončil Marek
Zeman a třetí
Miroslav Sýkora,
který takticky
zvolil průjezd Joker lapem hned
v prvním kole.
Závod byl nejprve zastavený hned
po startu pro kolizi v první zatáčce,
po které skončilo auto Tomáše Kohouta na boku. Problém potkal také
Jaroslava Marchala.
Historické automobily byly zastoupeny šesticí mužů včetně komentátora Tomáše Zajíce. Nejlepší
jízdu předvedl Pavel Koutný, za ním
dojeli do cíle Luboš Čížek a Jiří Matějka. Divize National byla zastoupena
v síle 1600, a to osmičkou vozů. Nejlepší výkon předvedli Matěj Šenk, Jiří
Štěrba a juniorský Martin Knápek,
který má pod kapotou pouze 1400
ccm. David Hasman ohlásil po tomto
závodu pauzu.
Vozů s označením SuperTouringCars a kubaturou do 1600 bylo
do závodu přihlášeno osm. Na nejvyšším stupni stanul po velkých bojích a útoku zezadu Michal Sklenář,
stříbrný byl Tomáš Stránský a bronzový Radek Dvořák. O stupeň silnější
divize měla o jedno jméno na star-

tovní listině méně. Vítězem se stal Polák Damian Litwinowicz, druhý dojel
Tomáš Mičík a třetí Karel Václavík.
Kubatura nad 2000 měla na startovní
listině pětici mužů. Roman Častoral
opět nenechal nikoho na pochybách,
že na trůn zde patří on. Za ním skončili Roman Šindelek a Slovák Vladimír Marko.
Nádherně obsazená divize Super1600, kdy pohled na start připomínal velké evropské závody, zde měla
svého krále. Naprosto suverénním
výkonem si pro zlato dojel známý
rallyový jezdec Jan Černý, který ze
srpnového závodu na Kotlině odjížděl zklamaný kvůli technickým závadám své Škody Citigo. Tentokrát
se z úspěchu mohl radovat také jeho
osobní spotter, komentátor Nováček.
Druhý dojel do cíle Václav Veverka
a třetí Maďar Andrei Vajda. Celkově
se do závodu zapojilo deset vozů.
Stejně jako v srpnovém závodu
se ze zlaté trofeje ve třídě SuperCars,
tedy čtyřkolek, kterých bylo ve star-

tovní listině šest, radoval polský
jezdec Zbigniew Staniszewski. Jediným českým mužem na bedně byl
stříbrný Aleš Fučík, který ztratil během ﬁnálového závodu část výfuku.
Poslední kolo tohoto velkého ﬁnále
bylo přímo infarktové. Dva přední
muži spolu bojovali do posledních
metrů. Ze třetího místa se radoval Rakušan Alois Höller.
V programu nechyběl ani závod
KartCross Mascom cupu. Body si
v Sedlčanech připsalo 14 jezdců včetně jedné ženy. Nástrahy sedlčanské
trati nejlépe zvládli Michal Pihávek,
Luboš Gešvinder a Adam Kotaška.
Po ﬁnálovém závodu bylo třeba odklidit z trati tři vozy, které nedojely
do cíle po vlastní ose.
„V minulých letech se nám zdálo,
že tento sport je trošku na ústupu. Bylo
málo aut, málo diváků. Ale tato sezóna má opravdu perfektní účast,“ ocenil hojnost diváků komentátor Zajíc.
Olga Trachtová Hadáčková
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Na knize Markéty Vítkové o malíři Kamilu
Lhotákovi se podíleli i někteří Sedlčaňáci
SEDLČANY Markéta Vítková

ze Sedlčan vydala dvanáctou knihu. O její fantazii
a píli svědčí mimo jiné
okolnost, že první úspěšný
titul O velrybě ze Sedlčan
představila v roce 2012
a do dnešního dne uvedla na knižní trh pro dětské
čtenáře zmíněný úctyhodný počet. Novinku nazvala
„Kamil – Malíř snů“. Jejím
prostřednictvím se mohou čtenáři více seznámit
s osobností malíře, ilustrátora, graﬁka a ﬁlmového
tvůrce Kamila Lhotáka.
Od úmrtí tohoto umělce
uplyne 22. října třicet let.
Lhoták miloval vše, co mělo
kola, volant, vrtuli, pohybovalo se na souši po silnici
nebo kolejích, ve vzduchu
i pod vodou.
O něco blíž k této knize
než ostatní čtenáři budou
mít autorčini tři synové
ve věku čtrnáct, jedenáct
a šest let, ale také další
Sedlčaňáci, kteří se na ní
podíleli nebo se na fotograﬁích najdou. Zvlášť vhodná
je knížka také pro zrakově
postižené.
Autorka chystá křest
na pátek 18. září – v Městské knihovně v Sedlčanech
začne program v 17 hodin.
Účast přislíbil devětasedmdesátiletý syn malíře Kamil
a návštěvníci budou mít
také jedinečnou příležitost,
aby viděli, jak se na 3D tiskárně tiskne jeden z modelů dopravních prostředků,
které známý malíř Lhoták
obdivoval a tak rád maloval. Sedlčanská knihovna
má přislíbený od ﬁrmy
Prusa Research, která modely dopravních prostředků podle obrazů Lhotáka
tiskne, dárek. Podle předběžné informace, kterou
máme, půjde o celou sadu
– můžeme zatím jen hádat,
zda v ní bude maják, vzducholoď, ponorka nebo model automobilu...
Ve stejný den bude
v knihovně také představen projekt, který vyvrcholí v březnu a dubnu příštího
roku výstavami a dalšími

akcemi připomínajícími
„malíře snů“ Kamila Lhotáka. Markéty Vítkové jsme se
v rozhovoru zeptali:
Co vás k napsání knihy
především inspirovalo?
Byla to snad návštěva výstavy Lhotákových obrazů, která byla před dvěma
lety v Praze?
Přesně tak. Na výstavě
v Obecním domě v roce
2018 mě napadl hlavní
motiv knihy. Její děj vy-

milu Lhotákovi mladšímu
se také můj nápad líbil a nechali mi volnou ruku v tom,
jak s obrazy pracovat. Já
do nich nechtěla zasahovat
a tak mají svůj vlastní prostor a není přímo do nich
sáhnuto. Vychází se ale
z nich výtvarně.
Na knížce o Kamilu
Lhotákovi se prý podíleli
i další Sedlčaňáci...
Graﬁky se ujala Zorka
Sokolová a musím ji po-

Novou knihu pokřtí její autorka Markéta Vítková 18. září v sedlčanské knihovně.

chází z toho, že ve snu se
malý Vašek dostane přímo
do obrazu Kamila Lhotáka
a tam zažívá různá klučičí
dobrodružství.
Vždycky
jsem Lhotákovy obrázky
obdivovala, a tak jsem se
rozhodla, že se pokusím
oslovit Spolek přátel Kamila Lhotáka kvůli autorským
právům, abych je do knihy
mohla přímo použít. Napsala jsem mail předsedovi
Evženu Škňouřilovi a delší
dobu žádná reakce nepřišla. Přesto jsem na knize
začala pracovat. Když se mi
pan Škňouřil ozval, omluvil se za držení. Choval se
velmi vstřícně a domluvili
jsme se na spolupráci. Ka-

chválit. Přišla jsem za ní
s představou, že v knížce
budou obrazy pana Lhotáka, moje ilustrace, fotograﬁe – některé ode mne,
další od člena sedlčanského klubu FotoFlegmatiků
Radka Foučka a „zatáhla“
jsem do toho i rodinu Paroubkových. Přitom jsem
nechtěla, aby z toho všeho
vznikl jakýsi guláš. Věděla jsem ale, že když se vše
uchopí citlivě, tak bude výsledkem harmonický celek.
Dohodli jsme se, že snímky
budou černobílé a některé
rozostřené, aby to evokovalo snové prostředí. Zorka se
přesně do toho všeho treﬁla a já před ní smekám.

Vaše obrázky jsou také
ve stylu Lhotáka? A pokud ano, jak je lze rozeznat?
Styl je stejný. Čtenáři
se ale v ilustracích lehce
zorientují. Každý z mistrových obrazů je – na rozdíl
od těch mých kreseb – podepsaný.
Kdo vydání knihy podpořil? Byl to zmíněný spolek?
Knížku podpořil Ochranný svaz autorský. Spolek
přátel Kamila Lhotáka mi
pomohl především udělením licence a díky tomu
jsem mohla obrazy použít.
Pánové Škňouřil a Lhoták
mě podpořili dále tím, že
jsme byli v kontaktu a probírali jsme koncept knížky. Nechtěla jsem vytvořit
něco, co by jim nebylo milé.
Pozvali mě také na vernisáže výstav, které pořádají
a já měla možnost například v Praze přečíst úryvek
z knihy Kamil – Malíř snů.
Navrhli mi i větší spolupráci při projektu, kterému se
budou věnovat několik měsíců místní kulturní zařízení, školy základní i umělecké. Další rovina podpory se
ubírala cestou Spolku pro
nevidomé, pro který jsem
psala knihu Narozeninová
kočka a mezi tím se mi rozjel projekt o tom, jak vytvořit lépe, levněji a snadněji
hmatové knížky. Nakonec
se tato myšlenka přerodila ve hmatové 3D modely, které mají být vhodné
pro zrakově postižené. To
jsem uplatnila i v knize Kamil – Malíř snů. Důležitým
partnerem projektu pro
nevidomé už od počátků je
společnost Vodafone.
A kniha má také sloužit jako jakýsi prostředník k těmto modelům.
Vysvětlíte stručně, jak to
bude fungovat?
Na zadní straně knížky
bude odkaz na webové
stránky ﬁrmy Prusa Research, kde si zájemci mohou
najít podklady pro modely,
ty vybrané si stáhnout a následně se domluvit s ně-

kým, kdo má 3D tiskárnu,
na zhotovení... Tak získá
jako předmět například Eiffelovu věž, maják, delfína,
auto....
Přiblížíte zmíněný projekt ještě trochu detailněji?
Zapojí se do něj knihovna – 3. března v den svátku
Kamila – bude v ní bude
po dohodě s ředitelkou
Blankou Tauberovou zahájena výstava knižních
ilustrací Lhotáka. Domlouváme se na to, že v muzeu
by byly vystaveny autorizované reprodukce jeho
obrazů. Ve stádiu úvah je,
že by místní kino mohlo
promítnout ﬁlm Dědeček
automobil, na kterém malíř
s autorem Adolfem Brandlem spolupracoval. Základní umělecká škola se
zajímavou osobnost pokusí
pojmout ze všech možných
úhlů a jednu část tradiční
jarní výstavy v kulturním
domě by „malíři snů“ žáci
věnovali. Osobnost Kamila
Lhotáka je nesmírně zajímavá a spletitá. Knihovnice
nabídnou například školám
program, aby se s ním mohly víc seznámit. Už při křtu
18. září budou vyhlášena
pravidla přehlídky a bylo
by skvělé, kdyby se do ní
co nejvíc dětí zapojilo.
A ještě máme rozpracované další nápady...
Čím vás osobně okouzlil Kamil Lhoták jako člověk?
Obdivovala jsem vždycky atmosféru jeho obrazů,
znala jsem jeho ilustrace
k románům Julese Verna.
Když jsem ho začala víc
poznávat z lidské stránky,
tak se mi líbil jeho vztah
k handicapovaným, ale
také jeho výřečnost, smysl
pro humor a záliba v cestování, zajímavý je celý jeho
životní osud.
Kde bude možné knihu
Kamil – Malíř snů, získat?
Za výhodnější cenu je
již v prodeji v sedlčanské
knihovně a dostat by se
měla do celé distribuční sítě.
Marie Břeňová
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Na faktech záleží, paní Kovalová
Ve vydání Sedlčanského
kraje z 19. srpna jsme měli
možnost si přečíst zamyšlení Marie Kovalové pod
názvem „Kdo koho nenávidí?“. Na něj bychom nyní
rádi reagovali my, organizátoři protestu Sedlčansko
proti nenávisti. Byli jsme,
na rozdíl od paní Kovalové, přímo na místě, a to
letos i vloni. Dovolte nám
vysvětlit, proč jsme protestovali a kdo vlastně jsme.
Nejen paní Kovalová ale
i další spoluobčané se nás
ptali „Kde byla na Vlasteneckém setkání Příčovech
ona nenávist?” Podívali
jsme se detailně na účastníky setkání, jejich slova
i činy. Výběr toho nejlepšího vám předkládáme.

V hledáčku
kontrarozvědky
Na zámku MUDr. Alice
Tomkové vystoupil vloni
jako panelista Ivo Gec, jedna z předních postav tzv.
Domobrany, který mimo
jiné řekl, že: „Přichází doba,
a není daleko, kdy zrádci
a rozvraceči už nebudou
trestáni jenom slovně“. Pokud toto paní Kovalové
nestačí jako jasný projev
nenávisti, tak již nevíme,
co dál by asi na zámku
v Příčovech muselo padnout, aby tomu tak bylo.
Nutno dodat, že příslušníci
Domobrany se zúčastnili
setkání i letos. Na okraj
bychom rádi poukázali
na fakt, že před skupinami,
které chodí v uniformách,
mají své velitele, nosí zbraně a pořádají samy pro
sebe cvičení, opakovaně
varuje jak ministerstvo vni-

tra, tak i kontrarozvědka.
Tudíž obava, že by jednou
pan Gec a jeho nohsledi začali „trestat nejen slovně“,
je dle našeho názoru zcela
namístě. Pojďme se ale podívat dál.

Vandasova
neonacistická
mládež
Mohli jsme se také
dočíst, že paní Kovalová
nevidí nic nenávistného
na postavě Tomáše Vandase. Bylo nám naznačeno,
že o něm média chybně
píší, protože pan Vandas
je pouze zastáncem tzv.
tradičních hodnot. Podívejme se tedy na postavu
Tomáše Vandase blíže.
Vandas byl několik let
předsedou Dělnické strany, která byla napojena
na české neonacistické
hnutí a která byla v roce
2010 rozpuštěna Nejvyšším správním soudem.
Soud tehdy shledal, že
Vandasova strana představovala bezprostřední riziko ohrožení demokracie,
protože byla ideově navázána na nacionální socialismus a neonacismus
a podporovala násilí. Běžnému člověku se základní
znalostí dějin by to stačilo
k tomu, aby se s Vandasem nevyfotil, ba co víc –
aby se od něj jasně distancoval. V Příčovech se však
Tomáš Vandas na fotkách
objímal s organizátory
a účastníky jak vloni, tak
i letos.
Mnohem víc alarmující
je ale fakt, že letos se setkání
zúčastnila i mládežnická odnož Dělnické strany – Děl-

Plakát Dělnické mládeže (2020) a nacistický propagandistický
plakát (1936). Zdroj: FB Dělnické mládeže, Fórum 24

nická mládež. Tato organizace totiž nijak neskrývá svoje
sympatie k hitlerovské Třetí
říši. Používá nacistickou rétoriku a graﬁku a truchlí nad
smrtí nacisty Rudolfa Hesse.

Vrchní ideolog
KSČ
Na setkání v Příčovech
však neﬁgurovali jen zastánci ultrapravice. Letos
byl pozván i Josef Skála,
bývalý poslanec za KSČM
a vrchní ideolog KSČ. Skála
byl veden ve složkách StB
pod krycím jménem Josip
a mj. je zde citován takto:
„Internacionální
pomoc
SSSR a ostatních socialistických zemí v srpnu 1968
jsem přivítal s nadšením
a ulehčením. Sovětská vojska jsem uvítal za úsvitu
na ruzyňském letišti.“ Skála také bojuje proti údajnému „přepisování dějin
na školách“. O západních
politicích mluví jako o válkychtivých a brojí proti
znevažování zásluh sovětských vojáků na osvobození Československa.

my, kteří proti nenávisti
protestujeme? Dali jsme
se dohromady takříkajíc „na koleni“ a spontánně vloni v létě. Jsme
přátelé, známe se z dob
studia na sedlčanském
gymnáziu. Jsme lidé různých profesí, zálib a politických názorů. Někteří

vlastenců, nýbrž xenofobů a lidí s fašizujícími
názory?
Strach je mocná zbraň.
A my chápeme, že mu
dnes lidé – při sledování
médií – podléhají. Bojíme se o naši budoucnost
i o budoucnost našich
dětí. Strach je však také

SPD - Strana
plivající
demokracie
Do Příčov letos dorazili
také dva zástupci SPD, Tomio Okamura a Jiří Kobza.
Jejich stranický kolega Jaroslav Staník dostal v roce
2019 roční podmíněný trest
kvůli výrokům, které pronesl ve sněmovní restauraci na adresu homosexuálů, Romů a Židů. Bývalý
tajemník SPD 24. října 2017
mimo jiné uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc
a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil údajně
také, že by se homosexuálové, Romové a Židé
měli posílat do plynu. Sám
Tomio Okamura se proslavil lživým výrokem o romském pracovním táboře
v Letech u Písku za druhé
světové války. Tábor podle
něj nebyl hlídaný a vězni
se v něm mohli volně pohybovat.

Kdo jsme?
A kdo vlastně jsme

Tomáš Vandas, MuDr. Alice Tomková, Příčovy 15.8.2020
Zdroj: Facebook

již máme děti. Spojuje
nás však jedno – potřeba
ohradit se proti šíření nesnášenlivosti a lží.
Ptáme se tedy s velkým znepokojením: Jak je
možné, že tito lidé nazývají sami sebe vlastenci?
Jak je možné, že majitelka zámku a organizátorka
setkání Alice Tomková
se fotí s Tomášem Vandasem? Jak je možné, že
jeho a další účastníky obhajuje paní Marie Kovalová na stránkách Sedlčanského kraje? Jak daleko
bude třeba v Příčovech
zajít, abychom se shodli
na tom, že taková akce
není žádným setkáním

ideálním nástrojem manipulace. S ustrašenými
ovečkami, které uvěří
a neověří, si může vlk dělat, co chce. Nezapomeňme, že strach nás již v minulosti zavedl do náruče
nacismu a komunismu.
Zeptejte se rodičů a prarodičů, jak rychle se to stalo.
A proto máme na vás dvě
prosby – hledejme venku
fakta a hledejme v sobě
lidskost. Pokud toto nedokážeme, tak si připravme
jízdenku do totality.
Za organizátory
Bohumír Krampera ml.
Eva Pešková
Eliška Hronová
(Hodysová)
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Dvojice mladých kytaristek
hraje písničky současných
interpretů, ráda má ale
i Beatles

Dožínky se nesly v duchu
slunce, zemědělské techniky,
regionálních produktů a hudby

SEDLČANY Na oslavě dvacátých narozenin Rodinného

Dokončení ze strany 1

centra Petrklíč v několika blocích vystoupily dvě mladé kytaristky, které se poznaly už v době, kdy chodily
do mateřské školy. Anna Chmelařová a Emily Steele mají v muzice
skutečně široký
záběr, pokud se
týká interpretace
z n á m ý c h sk l a deb, a dokázaly
to i při svém pátečním vystoupení na zahradě
Pet rk l í če . O b ě
sedlčanské muzikantky hrají nejenom na kytaru,
ale rovněž na piano. Společně
vystupovaly také
v programech
základní umělecké školy a na něko l i k a f e s t i va lech, mimo jiné
Kytaristky Anna Chmelařová (vlevo) a Emi- v minulém roce
ly Steele
na Chichtyóze.
Po svém koncertu v Petrklíči se svěřily, že poslouchají
téměř všechny druhy hudby. Nejenom pop a rock, ale také
třeba jazz a folk. Děvčata nám odpověděla na několik otázek.
Kolik vám je let a kde studujete?
Anička: Bude nám osmnáct. Já studuji na víceletém
gymnáziu a Emily je v Praze na taneční konzervatoři
Duncan Centre. Chtěly bychom se věnovat hudbě, tanci
a zpěvu.
Emily, váš tatínek pochází z Londýna, kde se poznal s maminkou, protože ta na ostrovech působila
jako au pair. Navštěvujete Anglii?
Emily: Já jsem se v Londýně narodila a žila tam
do svých tří let. Pamatuji si, kde jsme bydleli, i kam jsme
chodili na procházky. Hlavně do parku a na hřiště. Taky
ráda vzpomínám na to, že například na Vánoce jsme jezdili za naší českou rodinou maminky a slavili jsme je anglicky i česky.
Nestýská se tatínkovi po velkém městě, když teď
bydlí v malém?
Emily: Vůbec ne, moc se mu tady líbí. Myslím si, že
toho Londýna už měl dost (smích). Jednou za čas tam
společně jezdíme za rodinou, ale teď v nejbližší době nic
neplánujeme.
Jak dlouho společně vaše dvojice vystupuje?
Anička: My dvě jsme společně vyrůstaly, ale spolu
jsme začaly hrát až asi před dvěma roky u Miloše Jelena,
který je naším učitelem na kytaru.
Na dnešní slavnosti jste připomněly písničky
současných světových interpretů, ale zahrály jste
i Beatles. Čím to, že vás oslovila tvorba hudební skupiny, která neexistuje již padesát let?
Obě nadšeně: Beatles posloucháme od malička, je to
naše srdcovka. Samozřejmě, že víme, že pocházejí z Liverpoolu.
David Myslikovjan

Wasserbauer, generální
vikář a pomocný biskup.
Slavnostního zahájení se
zúčastnili i zajímaví hosté.
Spolek pro obnovu venkova tady byl zastoupen
předsedkyní, europoslankyní Veronikou Vrecionovou, a krajskou předsedkyní Jarmilou Smotlachovou.
Společnost Agir reprezentovali samotní majitelé
manželé Meyerovi.
V parku měla hlavní
slovo hudba a zemědělské
stroje. Stovky návštěvníků
vyslechly nejprve vystoupení Lidového souboru
ZUŠ Sedlčany, pak zahrála
k poslechu a několika zájemcům i k tanci dechová
kapela Kovačka pod vedením Jiřího Doubravy.
S půlhodinovým zpožděním pak předvedl dvě
svá taneční i hudební vystoupení folklorní soubor
Kovářovan. „Je to soubor
z vedlejší vesnice, ale už
z Jihočeského kraje. Představuje folklór, který k dožínkám patří od nepaměti.
Jsem moc rád, že stejně
jako loni v prvním ročníku
i letos přijali naše pozvání
a předvedou nám, co umí,“
uvedl jejich vystoupení
starosta obce a konferenciér odpoledne Petr Štěpánek.
Po celé odpoledne bylo
možné nakoupit na jarmarku nebo ochutnat regionální potraviny, které sem
přivezlo Krajské informační středisko. To je podle
slov starosty obce Petra
Štěpánka odnoží ministerstva zemědělství, která se
stará o propagaci zemědělství. Vedle zámku stála
připravena na předvedení
stará mlátička, exponát Jihočeského zemědělského
muzea. Stačilo větší množství zájemců, aby ji Jiří Netík, předseda správní rady
muzea, spustil. Vedle ní
hrál ﬂašinetář Jan Bondra.
V parku byly k vidění nejrůznější zemědělské stroje.
Ty, které byly přístupné,

www.sedlcansky-kraj.cz

vyzkoušely zejména děti.
Pro ty byl přistaven ještě
speciální kombajn, nafukovací hrad, ze kterého
se neustále ozýval spokojený jásot a drobotina jej
opouštěla až po dlouhém
naléhání rodičů nebo se
spálenými patami. Zájemci
o prohlídku místní farmy
zemědělského podniku se
sídlem v Krásné Hoře nad
Vltavou se tam mohli vydat v doprovodu jejího vedoucího Marcela Herouta.
Následovalo vyhodnocení soutěže o nejhezčí
dožínkový věnec. Vystavených soutěžních kusů
bylo pět. Zájem o hlasování byl velký, organizátoři
museli doplnit asi hodinu
před jeho ukončením hlasovací lístky. Odevzdaných lístků bylo nakonec
úctyhodných 197. Svůj
věnec dodali Jindrákovi
z Radešína, Procházkovi
z Mašova, ZD Krásná Hora
a ze Lhot Kubecovi a Jarolímkovi. Nejvíce hlasů
v počtu 83 získal věnec,
který do soutěže dodala
ZD Krásná Hora. Na dožínkách společnost zastupoval ekonom Marek Kadeřábek, který se nemohl
rozhodnout pro cenu,
a tak nakonec poslepu
ukázal nejprve na starostu
Petra Štěpánka, stojícího
na pódiu, který mu se smíchem pogratuloval, že vyhrál jeho. Následně už byl
přesnější a jeho prst se vydal směrem k vystaveným
cenám, aby našel pásový
kombajn, po kterém pokukovali snad všichni malí
návštěvníci, kterých tu
bylo opravdu velké množství. Kromě toho dostal
zemědělský podnik ještě
speciální cenu od společnosti Agir, lom Skoupý.
Jaroslav Nerad předal
Markovi Kadeřábkovi poukázku na 25 tun vápence
s aplikací na pole.
„V těsném závěsu s šedesáti devíti hlasy se na druhém místě umístil věnec
Jarolímkových,“ ohlásil

Štěpánek dalšího výherce. Zvolenou cenou této
zemědělské rodiny byla
další zemědělská technika
v podobě hračky, traktoru
Steyer. Na děleném třetím
místě se shodným počtem
17 hlasů se umístily věnce
rodin Jindrákových a Proc h á z kov ý c h . Z á s t u p c i
těchto zemědělských rodin neměli jen stejný počet hlasů, ale stejné chutě.
Oba si odnesli domů soudek Budvaru. „Děkujeme
společnosti Agrozet, která
soudky do soutěže věnovala, že věděla, že budou
třetí místa dvě a dala shodnou cenu,“ hodnotil výběr
se smíchem Štěpánek.
Nejméně hlasů získal věnec rodiny Kubecovy. Její
zástupce si odnesl zimní
bundu. Na žádost diváků
si ji hned na místě vyzkoušel.
„ M u s í m sp rav e d l i v ě
za sebe říct, že jsem nehlasoval. Nehlasoval jsem proto, že se skláním před všemi, kteří ty věnce vyráběli.
Jsou tak krásný, že bych se
cítil nespravedlivý, kdybych
měl o nějakém rozhodnout,
že je nejhezčí,“ ohodnotil
účastníky soutěže Petr Štěpánek.
Následovalo losování
divácké soutěže. Lístek
každého, kdo hlasoval, byl
v osudí, ze kterého losova
Amálka Soukupová ze Zahrádky. Mezi cenami byly
kšiltovky, trička, rukavice a také model traktoru.
Ten si domů odnesl Marcel Motrinec. Po odchodu
spokojených výherců se
posluchači přiblížili se
svými lavičkami blíž k pódiu. Na řadu totiž přišlo
vystoupení mladých hudebníků a operních zpěváků Láska a intriky v životě
Mozartově – závěrečný
koncert prvního ročníku
festivalu ClassFest. O hudební doprovod k večerní
taneční zábavě se postarala skupina Repete.
Olga Trachtová
Hadáčková
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První ročník ClassFestu sklidil divácký úspěch
PETROVICE Zlatým hřebem

sobotního dožínkového
programu bylo vystoupení
mladých hudebníků. Program s názvem Láska a intriky v životě Mozartově
secvičili v rámci prvního
ročníku festivalu ClassFest
za pouhé dva dny, aby
s ním pak vystoupili nejprve v drážkovském divadle
Hogo Fogo a pak v sedlčanském kulturním stánku.
Organizačně se o festival
i vystoupení postarali zejména Václav Mašek a Zuzana Petrasová.
Petrovičtí návštěvníci
dožínek se představení dočkali s půlhodinovým zpožděním. Vzhledem k prostředí, ve kterém nebylo možné
důkladné ozvučení, se sice
někteří posluchači marně
dožadovali větší hlasitosti,
ti ostatní, kteří z vystoupení
chtěli mít ten pravý zážitek,
se ale se svými lavičkami
přesunuli jednoduše blíž
pod venkovní pódium.
A první řadu, přímo v sedu
na betonu, založili ti nejmladší. I předškolní nebo
mladší školní děti vydrželi
fascinovaně poslouchat
a sledovat představení až
do samého konce, aby pak
nadšeně aplaudovaly. Atmosféru a podporu na konci ocenili i sami účinkující.
„Jsou to studenti vysokých hudebních škol,
kamarádi a hlavně výbor-

ní muzikanti, kteří letos
poprvé spustili takzvaný
ClassFest,“ popisoval skupinu mladých, kteří se v té
chvíli usazovali za jeho
zády petrovický starosta
Petr Štěpánek v roli konferenciéra. „Protože to dělají

me slovům zpěváků. Stačí,
když známe příběh. „Opera
může být úplně pro každého. Můžete si ji užít. Stačí,
když víte, o čem se zpívá,
o čem ji ten autor napsal,“
vysvětlila Terezie. „Hudba
je vynikající způsob, jak

Programem provázeli Petr Jeřábek a Terezie Jelínková.

mladí lidé, dělají to rádi
a dělají to zvesela, tak to
bude něco úplně jiného,
než jste viděli v Národním
divadle, ve Státní opeře
nebo někde jinde. Znají se
sice přes facebooky, ale
v tomto složení spolu nacvičovali pouze dva dny.“

Seznámení
s Mozartem bylo
hudební i slovní
Moderátoři Petr Jeřábek
s Terezií Jelínkovou se během programu pokusili diváky přesvědčit o tom, že
klasické hudbě je možné
rozumět, i když nerozumí-

chápat emoce, jejich vrcholy
a propady,“ doplnil ji Petr.
Operu si podle nich můžeme užít úplně stejně, jako
ﬁlm, seriál nebo knížku.
Poukázali na to, že Wolfgang Amadeus Mozart
inspiroval mnohé další hudební skladatele, Beethovena nevyjímaje. „Inspiroval i nás a vznik tohoto
festivalu ClassFest,“ sdělil
přítomným Petr Jeřábek.
Představil pak spolu s Terezií zakladatele festivalu:
„Otce zakladatele si člověk
většinou představuje jako
starýho muže s vousama.
Bývá většinou jenom jeden,

jenomže my žijeme v moderní době, tak my máme
otce dva. Jedním z nich je
Hunza Kukal, náš dirigent,
a druhým je Vincek Novotný. Vincek je režisér, zároveň choreograf, zároveň ředitel festivalu a většinu času
je zalezlý vzadu a přemýšlí,
jestli to byl vůbec dobrý nápad. Jako každý režisér…“
Moderátoři diváky seznámili například s tím, že
Mozart začal tvořit již jako
dítě nebo že v dospělosti,
ačkoli měl vysoké příjmy,
nedokázal peníze udržet,
nesmyslně utrácel a propadal hazardu. Během
podvečera zazněly ukázky z představení Bastien
a Bastienka, Únos ze serailu, Don Giovanni, Figarova svatba, Cosi van tutte,
Kouzelná ﬂétna. Ve všech
těchto dílech jde o komplikovanou lásku a intriky
s ní spojené. Dalšími motivy jsou mimo jiné kouzla
a boj dobra se zlem.
Celé představení bylo
protkáno moderními prvky
a doplňky, jako jsou světelné řetězy, barevné brýle
a další. Mladí hudebníci neopomněli ani vysoce aktuální speciﬁka, kterými jsou
roušky, dezinfekce a dostatečný mezilidský odstup,
a vtipně je zařadili do scénáře. Sólisté Nela Skarková,
Martina Závodná, Linda
Kunclová, Kristýna Melicha-

rová, Kateřina Vogelová,
Zuzana Petrasová, Vincenc
Ignác Novotný, Václav Mašek, Ondřej Benek, Radek
Martinec, David Malát a Michal Marhold se předvedli
každý v několika rolích. Doprovodilo je komorní těleso
Classfest orchestra, jehož
členové se pod vedením
Jana Kukala věnují historicky poučné interpretaci staré
hudby, dokonce na barokních hudebních nástrojích,
které zajistil Matyáš Keller.
V samém závěru se mikrofonu chopil Vincenc
Novotný: „Chtěl bych poděkovat dvěma osobám, bez
kterých by tento festival
nevznikl. Jejich podpora je
neskutečná. V první řadě to
je starosta Petr Štěpánek,
který nás celé ty dny podporoval a jenom díky němu
vzešla idea, že bychom
mezi vámi toto představení
mohli udělat. Druhá osoba je duše celé naší party,
která nás celý ten týden
a obecně vždycky, když
tu jsme, velmi podporuje,
je hrozně hodná a dává
tomu všemu řád. Je to Bára
Stěhulová.“ Těmto dvěma
strážným andělům festivalu byl věnován i přídavek
v podobě ﬁnále opery Don
Giovanni, které je symbolem toho, že všechno
vždycky dobře dopadne.
Olga Trachtová
Hadáčková

Prvňáčci nastoupili do částečně zrekonstruované školy
JESENICE Školní rok začal
1. září i pro třináct prvňáčků, které očekávala ve vyzdobené třídě jesenické
základní školy jejich třídní
učitelka Kristýna Pejšová.
Do školních let prvňáčky
přivítala ředitelka školy
Drahomíra Peštová, jesenický starosta Miloslav
Hrazánek a nedrahovický
starosta Čestmír Sosnovec. Předali dětem tradiční balíček školních potřeb
pro prvňáčky. Deváťáci
zase připravili pro své
nové spolužáky sladké
přivítání.
Během prázdnin byly
v jesenické základní škole provedeny stavební

úpravy v historické budově školy. Rekonstrukce
učebních prostor zahrnovala rozvedení nové elektroinstalace, oškrábání
a otlučení staré omítky,
natažení nové štukové
omítky a výmalbu, instalaci minerálních podhledů
stropů, položení vinylové
podlahy a nescházelo osazení nových interiérových
vnitřních dveří. Pro žáky to
bylo milé překvapení.
Zahájením školního
roku stavební úpravy
nekončí – přestavbou nevyužitého půdního prostoru ještě vznikne nová
jazyková učebna.
František Vávra

KALENDÁŘ
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KONCERTY
 Krásná Hora nad Vltavou – kult. dům
12. 9. Pouťová zábava
hraje Axiom; 20:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
13. 9. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby; 14:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
13. 9. Malá muzika Nauše
Pepíka
koncert dechové hudby;
16:00
 Sedlčany – kult. dům
14. 9. Pokáč
koncert populárního písničkáře; 19:30
 Mokřice – kult. dům
19. 9. Retro párty
19:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Moje duše
výstava kreseb a poezie
Olgy Pírkové
 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.
 Sedlčany – knihovna
Výstava fotoklubu Uran
Příbram
výstava fotograﬁí; do 30. 9.
 Hrachov – Ochrana
fauny ČR
ZE-MĚ aneb Kameny mé
středozemě
výstava Lenky Feldsteinové; do 30. 9.
 Vysoký Chlumec – budova ÚM
Posvátná místa indická
výstava fotograﬁí z toulek
Michaely Neumannové;
do 30. 9.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Sen
výstava obrazů Moniky
Žemličkové; do 25. 10.

DIVADLO

 Sedlčany – kult. dům
10. 9. Lístky do památníku
hudebně-poetický pořad;
19:30
15., 16. 9. Osm žen
spolek Našlose uvádí detektivní hru; 15. 9. v 16:00
vyhrazeno pro důchodce,
16. 9. v 19:30
22. 9. Třetí prst na levé
ruce
hra Darmota Canavana; 19:30
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
12. 9. Jo, není to jednoduché
francouzská konverzační
komedie; 19:00
 Osečany – zámek
12. 9. Žebrácká opera
premiéra hry Václava Havla, uvádí Našlose Sedlčany;
19:30

KINO
 Sedlčany
11. 9. V síti 18+
necenzurovaný dokument;
20:00
12. 9. Jumanji: Další level
akční dobrodružná komedie; 20:00
18. 9. Proxima
drama; 20:00
19. 9. 3Bobule
komedie; 20:00
20. 9. Mlsné medvědí
příběhy
animovaná pohádka;
15:00
 Sedlec-Prčice
11. 9. Neviditelný
americký horor; 20:00
18. 9. Téměř dokonalá
tajemství
komedie; 20:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
19. 9. Letní kino: Bourák
hudební komedie; 19:30

SPORT
 Sedlčany – zimní stadion
9. 9. Pohárový zápas
HC Kňovice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Kabaret Sázava – HC
Čerti Křepenice; 20:25
11. 9. Pohárový zápas
HC Hrádek – HC Olbramovice; 18:30
HC Votice – Novit Neveklov; 20:25

12. 9. Pohárový zápas
Ševci Nový Knín – HC Kačeři Příčovy; 12:00
DSK Daleké Dušníky – HC
River Boys Zvírotice; 14:00
HC Huroni Vršovice – HC
Genemusic; 19:30
13. 9. Pohárový zápas
HC Domino – HC Bubák
Chlum; 16:30
Stará garda Štětkovice – TJ
Slavoj Obecnice; 18:25
HC Tučňáci Kosova Hora
– HC Žabáci Solopysky;
20:20
14. 9. Pohárový zápas
Rybníkáři – HC Medvědi
Sedlčany; 18:30
HC Miličín – Stará garda
Štětkovice B; 20:25
 Dublovice – hřiště
12. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Nečín; 16:30
20. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918; 16:30
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
SK Nový Knín B; 16:30
 Sedlčany – hřiště Tatran
12. 9. Fotbálek aneb Loučení s létem
16. ročník netradičního setkání Čtenářské ligy; 14:00
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran – FK Hvězda
Cheb; 16:30
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Kamýk nad Vltavou; 16:30
 Sedlčany
12. 9. Údolí děsu
pochod v okolí Berounky
 Petrovice – ZŠ a MŠ
12. 9. Krajem kamenů
46. ročník pochodu, trasy
15, 20 a 25 km, kočárková
trasa 10 km, cyklotrasy 25,
35, 50 a 70 km, koňská
trasa 25 km; 7:00
 Dublovice – rybník
Návesník
12. 9. Sportovní rybolov
pořádá SDH Dublovice;
9:00
 Osečany – náves
12. 9. Osečanská šlapka

www.sedlcansky-kraj.cz

17. ročník cyklo vyjížďky,
trasa 42 a 20 km; 10:00
 Kosova Hora – náměstí
12. 9. 9999 m okolo Kosovy Hory
10. ročník turistického
pochodu; 10:00
 Petrovice – hřiště
12. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – TJ Vltavan
Borotice; 16:30
 Přestavlky – hřiště
12. 9. Fotbalové utkání
SK Přestavlky – TJ Krásná
Hora B; 16:30
 Jesenice – hřiště
13. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – SK
Obory; 16:30
 Sedlčany – vlakové
nádraží
19. 9. Rozhledna Svákov
u Soběslavi
pochod cca 10,5 km; 6:50

řemesel, hudební doprovod, žonglérské vystoupení
a další; 8:00
 Kamýk nad Vltavou –
hrad Vrškamýk
12. 9. Vrškamýcká pivosláva
6. ročník kulturně-pivní
akce, pivo ze 7 pivovarů,
vystoupí Sokolníci Tier,
kejklíři, Veselí bojovníci
a další; 13:00
 Krásná Hora nad Vltavou
13. 9. Pouť
 Sedlec-Prčice
18., 19. 9. Podzimní/zimní burza
burza sortimentu pro děti
i dospělé; 12:00, 19. 9.
od 8:00
 Radíč – parket
19. 9. Setkání přátel
Škodovek
Memoriál Antonína Dolejše, 6. ročník; 8:30

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
9., 16. 9. Hajánek
podvečerní čtení pro děti;
17:00
14. 9. Já už se nebojím!
dopolední program pro
rodiny s menšími dětmi;
10:00
18. 9. Malíř snů
křest knihy Markéty Vítkové; 17:00
21. 9. Kam moje stopy
vedou?
výtvarná dílna pro rodiny
s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – nám. T. G. M.
9. 9. Den zdraví
bohatý program zaměřený
na prevenci, odborné ukázky, individuální poradenství a doprovodný program;
ZRUŠENO
19. 9. Farmářské trhy
8:00
 Sedlčany – hvězdárna
11., 12., 18., 19. 9. Pozorovací program
při dobrém počasí;
20:00–23:00
 Krásná Hora nad Vltavou – náměstí
12. 9. Krásnohorský
jarmark
regionální výrobky a potraviny, ukázka tradičních

 Jetřichovice – kaplička
sv. Jana Nepomuckého
19. 9. Dny evropského
dědictví
mše; 14:00
 Osečany – zámek
Otevřeno pro veřejnost
prohlídky každou neděli
od 10:00, 11:00, 14:00
a 15:00

ROZHLEDNY
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno o víkendech;
9:00–18:00
 Osečany
Drahoušek
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–12:00
a 13:00–18:00
 Mokrsko
Veselý Vrch
otevřeno o víkendech
a svátcích; 11:00–17:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno o víkendech
a svátcích; 10:00–17:00

SPOLEČNOST
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Vrškamýcká pivosláva S míčem se po hřišti rozběhne se
nabídne spoustu dobré čtenáři i spisovatel Žamboch
Pošestnácté se fotbalového hřiště je ukon- kolik jsme jich měli v plázábavy, piva a jídla
uskuteční netradiční fot- čení takzvané Čtenářské nu. Neuskutečnila se ani
SEDLČANY

KAMÝK NAD VLTAVOU Šestý
ročník Vrškamýcké pivoslávy se v sobotu 12. září
od 13 hodin opět bude
konat v romantickém prostředí zříceniny Vrškamýk.
Bohatý program doplní
sedm regionálních pivovarů s nabídkou více než
dvaceti druhů piva přímo
z rukou sládků.
Sokolník nabídne ukázky letu, lovu a odborný
výklad ze života dravců,
nebudou chybět kejklíři,
šermíři a aktivity pro děti
v jejich táborech. Odpo-

ledne bude hrát živě folk
a country v altánku u hradu. Před 18. hodinou začne
rockový program na pódiu, kde se představí mladá dobříšská kapela s rockovými ﬂáky, school punk
příbramského Nástroje
Snahy a večer zakončí kolem půlnoci kapela otce
punku Františka Sahuly –
Synové výčepu.
Samozřejmě se budou
péct kejtičky, klobásky
na grilu, bude tradiční bůčková pomazánka a další
dobroty.
-dš-

balové utkání, při němž
se budou čtenáři a spisovatelé na stadionu Tatran
Sedlčany loučit s létem.
Do Sedlčan přijede a svleče se do trenýrek v sobotu
12. září i jeden z nejčtenějších současných spisovatelů Miroslav Žamboch.
Fotbalový mač začne
ve 14 hodin a akci pořádají jako obvykle sedlčanské knihovnice. Ředitelka knihovny Blanka
Tauberová za pořadatele
připomněla, že amatérský
souboj o dort v podobě

ligy. „Každý rok máme pro
čtenáře hlavní téma. V loňském školním roce bylo
– řečeno mluvou dnešních
dětí – zaměřeno na ‚Fakt
hustý týpky‘. Mladí čtenáři
se seznamovali s nejrůznějšími osobnostmi – například s cestovateli Jiřím
Hanzelkou a Miroslavem
Zikmundem, s profesionálním himálajským horolezcem Radkem Jarošem
a dalšími. Kvůli koronavirovým opatřením a uzavření škol jsme si nepřiblížili
se čtenáři tolik osobností,

tradiční Noc s Andersenem,
kdy do knihovny zveme
průběžné vítěze Čtenářské ligy. Proto jsem se
s kolegyněmi rozhodla, že
ve stejném tématu budeme
pokračovat ještě v letošním
školním roce. Celorepubliková akce Noc s Andersenem je odložena na 9.
října. Ještě nevíme, zda se
k akci připojí a zorganizuje
ji také naše knihovna. Bude
– stejně jako v jiných městech – záležet na konkrétní
epidemiologické situaci,“
vysvětlila ředitelka. -mb-

Jeden z nejstarších fotoklubů vystavuje v Sedlčanech, jeho
předseda přivezl jako dárek minizahrádku v japonském stylu
SEDLČANY Vernisáží začala v sedlčanské knihovně
sobotu 5. září v 17 hodin
výstava fotografií Fotoklubu Příbram Uran. Byl
založen před 60 lety a je
tak v republice jedním
z nejstarších uskupení
fotografů – od těch amatérských až po ty téměř
profesionální. Se sedlčanskými členy FotoFlegmatiků mají „uraňáci“ velmi
dobré vztahy, účastní se
soutěží, které sedlčanská
městská knihovna vyhlašuje, a díky svému společnému koníčku si vyměňují zkušenosti a sdílí
zážitky z „lovů“ v terénu.

Uran se stal v letošním
roce Martin Moravec. Před
zahájením avizoval, že
snímky budou vystaveny
v příštím roce od 9. února

ději fotí lidi a momentky.
„Z koronavirového období
jsem také nějaké fotograﬁe
udělal, ale ty v Sedlčanech
nenajdete. Vybírali jsme ta-

Myšlenky
Drtikola – guru
fotografů

Snímky jsou
optimisticky
laděny
Výstava v knihovně,
kterou si mohou návštěvníci prohlédnout až do 30.
září, představuje práce
třinácti členů příbramského fotoklubu – jde o výběr z posledních dvou let
na volné téma. Především
zachycují rozmanitost
krajiny, ale některé přibližují portréty lidí nebo
zajímavosti makro světa.
Většina snímků byla pořízena z okolí Příbrami nebo
Sedlčanska, ale jeden z autorů se nechal inspirovat
pobytem v Americe.
Předsedou Fotoklubu

tví a z toho pětatřicet let
v sedlčanské knihovně.“
Po potlesku, kterým přítomní tuto úctyhodnou
bilanci ocenili, předal
Moravec ředitelce a celému jejímu kolektivu jako
poděkování za to, že jim
byla v knihovně výstava umožněna, netradiční
dárek – minizahrádku
v japonském stylu. Jde
o mechové koule zvané
kokedamy, které se stávají
stále oblíbenější nenáročnou rostlinou i v Česku.

Nový předseda fotoklubu předal ředitelce knihovny a jejím kolegyním netradiční dárek – minizahrádku v japonském stylu.

v příbramském Domě Natura. „Uspořádání výstav
v Sedlčanech a v Příbrami
podpořilo ﬁnančně město Příbram částkou 3 000
korun, kterou plně využijeme na pokrytí nákladů.
Příbramská výstava bude
ještě rozšířena a obohacena o další snímky, jejichž
autory jsou naši členové.“
Předseda Moravec podotkl, že on sám nejra-

kové, aby navodily optimistickou a příjemnou atmosféru,“ řekl nám.

Netradiční dárek
pro knihovnice
V úvodu se ředitelka
Blanka Tauberová zmínila o osobním jubileu,
které je pro ni významné: „Prvního září jsem
za sebou měla čtyřicet let
práce v českém knihovnic-

„Spřátelení FotoFlegmatici při výstavách promítají
veselá videa, při nichž se
bavíme. Já bych vám rád
za náš fotoklub přečetl
úryvek z knihy – myšlenky
Františka Drtikola, fotografa, rodáka z Příbrami,
který je nejen pro mě, ale
možná pro fotografy na celém světě takovým guru
čili duchovním učitelem,“
předeslal Moravec a citoval z kapitoly Cvičení:
„Bystrost postřehů si fotograf musí uchovat cvikem
tak, jako si atlet uchovává
pružnost svého těla. Zastavím se někde, kudy prochází mnoho lidí – ve vestibulu divadla, někde pod
lucernou, v průjezdě, pod

lampou na ulici. To nejlépe vidím, jak si světlo pohrává s obličeji, s liniemi,
jak zpracovává ze tmy se
vynořující lidské tváře. To
je nejlepší škola pro fotografa. Je nesprávné nebo
alespoň ani trochu lichotivé, když se o někom řekne, že je na vrcholu své
tvorby. Jsi-li na vrcholu,
nemůžeš už stoupat dál,
jsi zbytečný, můžeš jít...
Zvolil jsi patrně žebřík
příliš nízký. Mně se naprosto nezdá, že bych byl
na vrcholu, že bych uměl
vše, co je možné umět.
Naopak. Jako bych právě
začal doopravdy fotografovat. Tak malicherné se
mi zdají všechny způsoby
a problémy fotografie, jež
jsem si doposud osvojil
a rozřešil a tolik lákavých
otázek vidím před sebou.
Je nutno stále se učit, stále
mít oči široce otevřené.“
Potom vyzval Moravec
svého kamaráda, kterého
představil jako muzikanta Vránu, aby zahrál pár
improvizací na kytaru.
Hudebním zpestřením
ale setkání fotografů ještě
neskončilo a v příjemné
atmosféře u připraveného
pohoštění pokračovalo debatami o vytavených fotograﬁích, ale i o těch, které
s sebou hosté nepřivezli...
Marie Břeňová
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Nohejbalistům přeje počasí
Fotbalové
víkendové výsledky i po prázdninách
regionálních
družstev
JABLONNÁ

3. kolo divize A
SK Petřín Plzeň – TJ Tatran Sedlčany 5:2 (1:2)
Branky Sedlčan: 18. M.
Hašek, 21. D. Krůta

3. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A
TJ Sokol Sedlec-Prčice
– SK Spartak Příbram
1:0 (0:0)
Branky Prčice: 85. (p) T.
Pištěk

3. kolo krajského
přeboru I. B
třídy skupina E
TJ Tatran Sedlčany B –
SK Černolice 8:1 (5:0)
Branky Sedlčan: 5. J.
Dvořák, 22. a 29. Z. Zmeškal, 26. M. Bláha, 45. R.
Kvěch, 63. J. Chocholoušek, 64. M. Sochůrek, 79.
D. Krůta
SK Petrovice – TJ Sokol
Jinočany 2:1 (0:1)
Branky Petrovic: 81. A.
Pelikán, 89. O. Štemberk

3. kolo
okresního
přeboru
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Trhové Dušníky
3:2 (2:2)
Branky Dublovic: 13., 33.
a 64. M. Havel
TJ Sokol Kosova Hora
– TJ Tatran Sedlčany C
1:3 (1:2)
Branky: 38. M. Valenta –
11. a 33. M. Barták, 86. J.
Špaček
TJ Sokol Počepice – SK
Jince 1921 0:3 (0:2)

3. kolo III. třídy
skupina B
TJ Vltavan Hříměždice
– TJ Sokol Sedlec-Prčice B 0:5 (0:3)
Branky: 29. a 49. F. Müller,
34. P. Kabíček, 39. K.
Mára, 50. J. Trnobranský
SK Obory – SK Petrovice B 2:1p (0:0)
Branky Petrovic:

8 5 . T. M ě c h á č e k
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Jesenice 0:3 (0:1)
Branky: 31. D. Voslář, 70.
a 86. T. Jůna
SK Velká Lečice – TJ
Krásná Hora 0:9 (0:5)
Branky Krásné Hory: 1.,
10., 11. a 68. M. Turek, 15.,
35. a 78. M. Klicman, 57.
M. Paulus, 71. F. Kakeš

3. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Teplýšovice B 3:1 (3:0)
Branky Janovic: 3., 26.
a 33. P. Němec

3. kolo IV. třídy
skupina B
FC Višňová B – SK
Klučenice 6:2 (3:2)
Branky Klučenic: 14. M.
Zápotočný, 32. R. Bäumel
TJ Krásná Hora B – SK
Vysoký Chlumec 5:0
(2:0)
Branky: 5. a 65. L. Hůla,
38. M. Koudelka, 69. a 89.
P. Kolář

2. kolo Poháru
OFS Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – Sokol Maršovice 4:0 (2:0)
Branky Janovic: 23. J. Novotný, 33. T. Kubíček, 47.
a 57. P. Němec

1. kolo
Okresního
poháru
TJ Vltavan Hřiměždice
– TJ Sokol Trhové Dušníky 3:4p (1:2)
Branky Hřiměždic: 4.
a 89. (p) J. Pinc, 73. D. Poslušný

2. kolo AGRO CS
poháru SKFS
SK Petrovice – SK Spartak Příbram 1:9 (0:5)
Branky Petrovic: 70. J. Paták
David Štverák

NAD

VLTAVOU

Nohejbalisté se v samém
závěru letní sezóny přemístili z Obozu do Jablonné
u Měřína a v sobotu 5. září
zde odehráli další ze série
nohejbalových turnajů trojic. Za hezkého zářijového
počasí se sešlo devět týmů.
„Hrálo se systémem
na dvě skupiny a první čtyři týmy ze skupiny potom
hrály klasicky vyřazovacím
způsobem,“ přiblížil dění
nad nízkou sítí sedlčanský
nohejbalista Tonda Tesař.
„Organizace turnaje byla
na vysoké úrovni a pohodovou atmosféru doplňovalo
příjemné občerstvení, které
hlavně k venkovnímu nohejbalu patří.“
Na třetím místě skončil
domácí tým Jablonné s názvem Jolly Roger, který
hrál ve složení Martin Janí-

Nejúspěšnější účastníci nohejbalového turnaje v Jablonné. Tonda
Tesař je uprostřed v dolní řadě.

ček, Vašek Padevět a Petr
Beran. Na druhou příčku
vyšplhal tým Vlašim ve složení Tomáš Krunert, Radek
Krunert a Vráťa Brýl. První

místo vybojoval tým Božkov, který reprezentovali
Pepa Brinda, Kuba Jech
a Tonda Tesař.
David Myslikovjan

Přes dobře rozehraný zápas
Tatran utrpěl krutou porážku
SK Petřín Plzeň
– TJ Tatran
Sedlčany 5:2 (1:2)
PLZEŇ Sedlčanský Tatran
zavítal v sobotu 5. září ve 3.
kole divize A do Plzně. Trenér Ladislav Šach musel
poskládat tým bez několika
hráčů, ať už kvůli zraněním
nebo jiným povinnostem
(Řehák, Novotný, Lípa, Sochůrek, Sosnovec). Když
už se mu podařilo dát dohromady to nejlepší, co měl
k dispozici, přišla komplikace v podobě absence Kryštofa Kvěcha, který se nedostavil na předzápasový sraz
hráčů.

Poločasová
naděje
Zápas začal hned po rozehrání rohem Tatranu, domácí odpověděli pěti rohy
za sebou, ale obě obrany
pracovaly bez chyb. První, kdo pořádně ofenzivně
udeřil, byl Tatran. Ve 14.
minutě se kopal roh a míč
po dorážce Brotánka skončil na tyči. V 17. minutě už
bylo na lavičce hostů veselo, to se po přihrávce

Dvořáka prosadil střelecky Hašek a poslal Tatran
do vedení 0:1. Za tři minuty
na to skóroval David Krůta
po přihrávce Kdolského –
0:2. Na domácí padla deka
a Tatran si vytvořil další
gólové příležitosti. Ve 22.
minutě postupoval sám Čipera ale místo zakončení
volil ještě přihrávku na Davida Krůtu, kterého přetlačil domácí obránce. Potom
Čipera našel pod sebou
Soldáta, ale jeho střela šla
nad branku. Ve 33. minutě
našel David Krůta nabíhajícího Matěje Haška, ale jeho
přízemní střelu zlikvidoval
brankář Hrabačka. A tak se
opět potvrdilo známé pořekadlo: nedáš, dostaneš.
Po chybě Repetného, který
váhal s odkopem, domácí snížili Bendlem na 1:2.
Zbytečná branka otřásla
mužstvem. Mohlo být i vyrovnáno, nebýt výborného
zákroku Lukáše Dřevojana
proti samotnému hráči.

Otevření hry
ke zvratu
nepomohlo
Hned v nástupu do dru-

hého poločasu domácí Šimáněm vyrovnali a po dvanácti minutách už vedli 4:2
– v 53. minutě se po standardce treﬁl na 3:2 Vohrna
a v 58. minutě Provod zvyšoval na 4:2. Domácí pak
ještě treﬁli tyč, některé příležitosti zlikvidoval Dřevojan. Hráči Tatranu hru v závěru hru otevřeli a chtěli
ještě zápas zdramatizovat.
Nejblíže k brance byl Zmeškal. Po špatné malé domu
balón brankáři Hrabačkovi
odskočil k noze Zmeškala,
ale ten treﬁl jen jeho. V 87.
minutě zahrával Tatran
standardku, po které domácí založili rychlý brejk, šli tři
na jednoho a Šteﬂ zakončil
na 5:2.
Sestava: L. Dřevojan–
Repetný, Brotánek, Kdolský, M. Krůta, Soldát (67.
Zmeškal), Dvořák, Čipera
(62. Kouklík), Sirotek (76.
Doubrava), D. Krůta, Hašek.
Tatran je po 3. kole v tabulce na šestnáctém místě
s 0 body a skórem 4:12. Další utkání hraje v neděli 13.
září od 16,30 hodin s Chebem na svém hřišti.
David Štverák
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Nejodolnějším
Mladí karatisté vybojovali
účastníkem úvodního v jihočeské metropoli tři
dne nového ročníku bronzové medaile
hokejové soutěže byl
sedlčanský starosta
ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočes-

SEDLČANY Mantinely už
zase duní, góly opět padají a na ledě se to hemží hokejisty. Na zimním
stadionu v sobotu 5. září
čtyřmi zápasy začal šestnáctý ročník dlouhodobého turnaje amatérských
hráčů, bojujících o Pohár
starosty Sedlčan.
V úvodní části soutěže se pětadvacet týmů,
rozdělených do dvou
skupin, utká jednou systémem každý s každým,
a hned první den vstoupily do hry čtyři týmy,
které patří k favoritům.
V
duelu
hokejistů
Obecnice s novoknínskými Ševci se začalo hrát
ve svižném tempu. Hodně bylo znát, že mužstva
mají dost sil a na ostrý
start se těší. K vidění byl
docela pěkný hokej, jenom góly dlouho chyběly.
Šest minut před prvním
klaksonem dostal přesný
puk na útočnou modrou
forvard Ševců, upaloval
sám na gólmana, jenomže bekhendový blafák mu
nevyšel. Potom si hokejisté Nového Knína vytvořili
několik dalších dobrých
příležitostí, ale paradoxně
to byli oni, kdo inkasovali. Druhý gól přidal favorit
až v závěru prostřední
třetiny, ale potom už se
rozstřílel a dovedl zápas
k jasnému vítězství.
To ve druhém utkání
nové pohárové sezóny,
v němž se střetly Příčovy
s Vršovicemi, se na gól
dlouho nečekalo. Padl už
po půldruhé minutě hry,
a to do klece brankáře Huronů. Za několik desítek
vteřin přidali Kačeři další
dvě branky, v končící třetí
minutě vedli už 3:0, a zdálo se, že je jasné, kudy se
bude zápas ubírat. Potom
se ale brankostroj Příčov
na dlouhé minuty zastavil a ještě v závěru první

třetiny dokonce stihli Huroni snížit. V ten moment
ale jakoby probudili spící
Kačery, ti přidali čtvrtý
gól a nakonec jich dali
celkem devět.
Hodně branek padlo
také v duelu Genemusic
z Benešovska a Dalekých
Dušníků. První třetina
skončila 7:2 pro Genemusic a favorit si potom
už jenom vysoké vedení
udržoval.
Zvírotice se v utkání s Dominem poměrně
dlouho trápily, gólově se
prosadily až čtyřicet osm
vteřin před koncem první třetiny, ale nakonec si
Domino odneslo účet
s půltuctem inkasovaných gólů.
První den turnaje byl
plný hokeje s absencí
tvrdých zákroků za hranicí hokejového zákona.
Ve čtyřech duelech bylo
vyloučeno pouze deset
hráčů, vesměs za běžné
fauly a za zdržování hry.
A tak zřejmě nejtvrdší
zákrok utrpěl starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel,
který, jak velí tradice,
vhazoval slavnostní buly
v otvíracím mači. Bohužel poznal tvrdost čerstvě
vyžehleného ledu, který
je jako zrcadlo. Zhruba v polovině své cesty od boxu časoměřičů
do středového kruhu uklouzl a udeřil se do zátylku. Ač otřesen, za asistence jednoho z rozhodčích
a hráče Obecnice obětavě
doklouzal do středu hřiště a slavnostní buly vhodil. Stal se tak nejodolnějším účastníkem prvního
dne turnaje.
Výsledky – skupina
A: Obecnice – Ševci Nový
Knín 8:0, Příčovy–Vršovice 9:4, Genemusic – Daleké Dušníky 8:4, Zvírotice–
Domino 6:0.
David Myslikovjan

ký svaz japonského karate
v Českých Budějovicích
uspořádal při příchodu nového školního roku krajský
přebor, který byl kvůli koronaviru z jarních měsíců

tistů se spolu utkalo v kata
i kumite, přičemž Karate-P-Klub Sedlčany reprezentovali tři závodníci.
Starší žák Filip Havel,
starší dorostenec Honza Reinisch a Eliška Havlová v ka-

Trenér Jiří Havel (vpravo) a jeho úspěšní svěřenci

přeložen na tento termín.
Více než devadesát kara-

tegorii juniorek se v silné
konkurenci rozhodně neztra-

tili. V kategorii starších žáků
vybojoval Filip Havel třetí
místo v kata. Další kategorie
starších dorostenců přinesla
bronzovou medaili v kata
také pro Honzu Reinische.
V kumite bohužel skončil
před ﬁnálovou čtyřkou. Také
jediná sedlčanská juniorka
Eliška Havlová nezůstala pozadu a ziskem třetího místa
zúročila svou přípravu.
„Tato umístění přinesla
našim závodníkům tolik
potřebné body, protože
na mistrovství republiky,
které se koná vždy v listopadu, se mohou zúčastnit
jen závodníci s nejvyšším
bodovým ziskem za celý
rok. Body mohou vybojovat
na jednom Národním poháru a v krajském přeboru,“
připomněl trenér Karate-P-Klubu Sedlčany Jiří Havel,
který se krajského přeboru
zúčastnil jako kouč.
David Myslikovjan

Odešel nejstarší
stolní tenista Sedlčan
SEDLČANY Petra Čápa znali

ve městě nejenom zdejší
stolní tenisté, ale díky jeho
„kontaktní“ povaze i mnozí další obyvatelé, ačkoliv
strávil velkou část svého produktivního života
v Olomouci. Petr pocházel
ze Sedlce-Prčice, studoval
na sedlčanském gymnáziu
(jeho spolužákem byl mimochodem i pozdější ředitel této školy a městského
muzea Jiří Páv) a již v hodně zralém věku se do Sedlčan vrátil.
S Petrem Čápem jsem se
seznámil náhodně při stolním tenise, a tehdy jsem
nemohl tušit, že nad nízkou síťkou strávíme společně spoustu pro mě zajímavých chvil. Zajímavých
proto, že mezi jednotlivými sety, nebo při pinkání
a později u piva, které, jak
říkal, po usilovné hře musí

být, poutavě vyprávěl. Třeba o tom, jak před válkou
trávil svůj klukovský čas
v Sedlci-Prčici, nebo jak
po vysoké škole v první
polovině šedesátých let
pracovně pobýval delší
čas na Kubě a dokonce se
tam setkal s Fidelem Castrem. A taky hrál na Kubě
den co den stolní tenis.
Po pravdě řečeno, do té
doby, než jsem Petra poznal, jsem příliš nevěřil
na přátelství mezi dvěma
lidmi, jež dělí od sebe téměř třicet let věku, ale on
tento předsudek snadno
zboural. Když za mnou
přišel poprvé a oslovil
mě, jestli bych si s ním
nechtěl zahrát, díval jsem
se na něho trošičku shovívavě. A když jsem pak vyprávěl, jak za mnou přišel
osmdesátiletý pán a vyzval
mě na souboj v ping pon-

gu, doma mi řekli: „Doufáme, že jsi ho nechal vyhrát.“
A Já na to: „Jo, nechal?! Já
měl co dělat, abych mu stačil a o fous vyhrál.“ S Petrem jsme potom chodili
i na turnaje neregistrovaných hráčů a dokonce
při jednom z nich vznikla
historická fotograﬁe, když
jsem ho pro náš týdeník
zachytil po utkání, kdy se
ve svých třiaosmdesáti
letech utkal s třináctiletou
hráčkou, která ovšem jinak
hrála v klubu.
Když jsme s Petrem trénovali, častokrát při převlékání do sportovního
žertem říkával: „Dneska tě
rozsekám na nudličky.“ Už
se mu to bohužel nepovede, v osmdesáti šesti letech
odešel hrát stolní tenis tam
nahoru. Vzpomínky na něj
mi ale zůstanou…
David Myslikovjan
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Pojďme
volit
do senátu

Když je peněz dost

Při senátních volbách bývá
tradičně nejnižší volební
účast. Mnoho spoluobčanů
není, nebo možná doposud
nebylo, přesvědčeno o jeho
významu. Musím přiznat, že
i já jsem prošla obdobími,
kdy jsem si říkala, proč ho
vlastně máme.
V současné politické situaci jsem ale nesmírně ráda,
že ho máme. A smekám před
jeho předsedou. To, co předvedl svému národu i celému
světu, je na vyseknutí hluboké poklony. Bála jsem se, že
havlovští politici už vymřeli
nebo je někdo umlčel. A zde
se nám – promiňte mi, prosím, to výrazivo – vyklubal
z šedé myšky muž, jehož znají nyní napříč světem. Muž,
na kterého můžeme být po letech opět pyšní jako na svého
zákonodárce. Muž, pro kterého morálka a národní hrdost
nejsou jen prázdnými slovy.
A dokonce je druhým nejvyšším státním představitelem
hned po tom pánovi, o kterém většinou ani nevíme, jestli stále ještě dýchá!
Již několikrát jsem jasně
deklarovala, že nejsem voličem vládnoucí garnitury.
Proto se nyní můj zrak a má
naděje na lepší zítřky upírají
k senátním volbám. Kalkulace je jednoduchá: Pokud
půjdou volit všichni podporovatelé loňských letenských
demonstrací alespoň v regionech, ve kterých letos přišla
na řadu obměna senátora,
bude to jasné znamení, že
na nás koblihy, ať už ty upečené nebo ﬁnanční, jednoduše
neplatí. Že nám není lhostejná nezávislost soudů. Že nám
není jedno, když se druhému
muži našeho státu nepokrytě
vyhrožuje. Věřím, že poslední
srpnový den letošního roku
byl odražením ode dna!
Olga Trachtová
Hadáčková

Ministryně práce Maláčová vykonala pozoruhodný čin. Bez jakýchkoliv příkras, výmluv a mlžení řekla
naplno, jak mizivou zodpovědnost
cítí za hospodaření státu. Prohlásila: „Strašně mě unavuje otázka,
jestli si to můžeme dovolit, nebo ne
a kde na to vezmeme. To je podle mě
taková hloupá, plytká diskuze, kde
na to vezmeme.“ Že dokázala sama
sebe takto zdiskreditovat, mě nepřekvapuje. Vždycky, když tato bývalá
úřednice nakloní hlavu na stranu,
zatváří se vědoucně a otevírá pusu,
přestávám poslouchat.
Na Facebooku její ignorantský
výrok putoval v koláži se slovy Margaret Thatcher: „Problém socialistů
je, že nakonec jim dojdou i peníze
druhých.“ V Reﬂexu zase připomněli větu agrárníka Antonína Švehly:
„Sociální demokraté rádi rozdávají
koláče, které sami neupekli a upéci
ani nemohli, protože snědli těsto, které ještě ani nestačilo vykynout.“
Člověk se zasměje, ale ve sku-

tečnosti je to velmi smutné. Stát je
totiž jediný dlužník, který si k úhradě svých dluhů může vytisknout
nové peníze. Zásada „zadlužme se
a pak natiskněme peníze k úhradě
svých dluhů“ je bohužel stále populárnější. Jenže takové měně nikdo
nevěří, a to se projeví na její hodnotě na vnitřním i vnějším trhu. Kdo
bude mít naspořeno, náhle zjistí, že
nemá nic.
Pokud Andrej Babiš v dalších
volbách zvítězí, ty následující
přijdou, až mu bude 71 let. Předpokládám, že na toto období už
plánuje užívat si svých řepkových
miliard na nějakém soukromém
ostrově. A všechny dluhy, které tu
zanechá, budou muset nové vlády
nějak zvládnout. Andrej Babiš se
neomluví za to, kam veřejné ﬁnance dovedl. Vsadím se, že uslyšíme
něco jako: „Dokud jsem vládl já, lidi
se měli dobře, a teď to převzali oni
a vidíte, jak se máte hůř.“
Stát má hospodařit stejně jako

běžná rodina. Když táta s mámou
donesou domů každý měsíc hodně
peněz, dají si stranou, co jen mohou. Vědí, že jindy bude zase hůř.
Chápou, že když jeden soused dluží
deset milionů a druhý patnáct, není
to důvod, že si mohou také nasekat
takové dluhy. Argumentovat tím, že
ostatní jsou ještě zadluženější, je
nesmysl. Pracovat, vydělávat, šetřit
a investovat do růstu. Já vím, je to
takové plytké. Ministryně Maláčová
má místo toho pouze „utrácet“. To je
jasné jako facka.
Nesmíme jen zapomenout to nejdůležitější. Nejde o peníze státu, jde
o naše peníze. Stát jsme my – jeho
občané. Dluhy státu jsou naše dluhy. Zhruba polovinu peněz, které
vyděláme, nám stát vezme na různých daních. Je v našem nejvlastnějším zájmu, aby nám stát v první
řadě bral našich peněz co nejméně, a s tím, co vzít pro zajištění své
role musí, hospodařil zodpovědně
a moudře.
Bohumil Vohanka
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Statečné české srdce
Předseda Senátu Miloš Vystrčil návštěvou Tchaj-wanu čestně splnil
záměr svého stranického kamaráda
a předchůdce ve funkci Jaroslava
Kubery. Tchaj-wan nemá diktaturu
žádné strany, má demokracii, prosperuje a je spolehlivým přítelem.
Karel Schwarzenberg řekl: „Klobouk dolů.“ Europoslankyně Věra
Jourová (zvolená za ANO) řekla:
„Umožnil nám narovnat hřbet. Kdo
strpí, aby se s ním jednalo jako s lokajem, stane se lokajem.“ Od ní mě
to skoro zaskočilo, když vím, co
říká Andrej Babiš – Vystrčila pomlouvá, že je prý jen lokální nezkušený politik.
Miloš Vystrčil je vysokoškolský
pedagog, byl ředitelem školy, staros-

tou, hejtmanem, předsedou klubu
ODS v Senátu. Nyní je po prezidentovi druhým nejvyšším ústavním
činitelem. A to bez vylhaných kampaní, bez planých slibů, bez podplácení voličů. Není to divné? Nemá
nějaký charismatický zjev, není ani
plamenný řečník, nedisponuje právě statnou postavou nebo znělým
hlasem. Jak řekl pohrdavě předseda
komunistů Vojtěch Filip: „Malý český učitel matematiky bez diplomatických zkušeností.“ Tak to mě trklo.
To je vlastně štěstí, že nemá zkušenosti, co mají ti „diplomaté“ jednající v přátelském ovzduší s představiteli nedemokratických velmocí.
Co tedy má Miloš Vystrčil jedinečného? Napadá mě dnes taková

velká vzácnost – statečné české srdce. Co o tom ví čínský komunista? Je
šokován, co si to dovoluje předseda
českého senátu. A nemá nic lepšího,
než vyhrožování a zastrašování, že
na to moc doplatí. Jaká slabost Goliáše proti Davidovi.
Osobitý projev Vystrčila
na Tchaj-wanu mnozí přirovnávají k vystoupení Václava Havla
v Americe. Zde však šlo spíše o diplomatické vyjádření, jaké máme
mít přátele. Šlo o kontrast s vládou
poníženě děkující Číně na letišti
u předražených krabic s rouškami.
Troufnu si předvídat, že Miloš Vystrčil bude nyní vítaným hostem
v demokratických státech.
Vladimír Roškot

Stali jste se svědky zajímavé události, či potkali
mimořádného člověka? Dejte nám hned vědět!
E-mail: tisk@sedlcansky-kraj.cz, tel.: 774 414 225
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