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Jaroslav Jarůšek
z Vojkova je rybníkář,
rybářem ale nikdy nebyl
Dva „ladovští“
vodníci, jeden čáp jako
pravý na hnízdě, ale i fotopasti střeží pozemky Jaroslava Jarůška, novodobého rybníkáře. Jak sám
zdůrazňuje, je rybníkář,
rybářem nikdy nebyl a rybářský lístek tedy nevlastnil. Výlovy dělá ve svých
vodách, které zarybňuje
a k tomu žádný glejt nepotřebuje. K prutům vztah
nenašel v mládí, ani v důchodovém věku.
„Držím prut s návnadou pět minut a pak jej
složím a jdu opravit hráz,

VOJKOV

Jaroslav Jarůšek si založením několika rybníků splnil svůj sen.
Péče o celý areál je náročná, ale jeho to baví.

Pokračování na straně 4

František Lomoz: Pozorování
„padajících hvězd“ je nejkrásnější
vleže na louce s rukama za hlavou
SEDLČANY Jedním z nejak-

tivnějších a nejoblíbenějších
meteorických rojů vůbec
jsou Perseidy. Na noční obloze se objevují každoročně
v létě, konkrétně v srpnu.
Nebeské divadlo mělo vyvrcholit v noci z 12. na 13.
srpna mezi půlnocí a čtvrtou
hodinou, kdy podle vědců

mohlo průměrně za hodinu
vstoupit do zemské atmosféry kolem stovky meteorů,
z toho asi čtvrtina byla pozorovatelná pouhým okem.
Františka Lomoze, vedoucího hvězdárny Josefa Sadila
v Sedlčanech, jsme se zeptali
na jeho letošní zkušenosti ze
zářícím rojem...

Perseid přímo nad
hlavou
„Perseidy lze sledovat
v intervalu jednoho měsíce,
maximum ale má trvání asi
jednadvaceti hodin. Pozorování rušily ze čtvrtka na pátek
mraky, doufám, že to napraví
Pokračování na straně 2

Já jsem kytka...
SEDLČANY „Já jsem kytka,“

říká tmavovláska Kája. Sedmiletá Adélka je zase Příroda. O čtyři roky starší jmenovkyně Rychlý rys. Okatá
Verunka Kočičí tlapka. Anička si říká Klidná voda a nastávající šesťák Dan si vybral
přízvisko Jedovatá Čupakabra. Ještě že mi sedmiletý Vojta alias Rychlý luk vysvětlí,
že Čupakabra je jedovatá
příšera z Mexika.

To vše se dozvídám při
dopolední svačinové přestávce příměstského tábora
v Petrklíči. Děti se posilňují
mléčnou rýží před náročným dnem. Čeká je výroba
totemů a po obědě výšlap
k Hadí studánce do Kosovy
Hory. Zpět vlakem. Je čtvrtek, právě prožívají čtvrtý,
předposlední den Indiánského léta.
Indiánské léto je jedním

z mnoha týdenních příměstských táborů, jež vznikly
v rámci programu MŠMT Letní kempy 2021. „Rodiče dětí
nic neplatí, celý tábor včetně
stravy je pro ně zdarma,“ vysvětluje místopředsedkyně
Petrklíče Veronika Kotyková.
Cílem těchto kempů není
podle ní ani tak dohánět zameškané učivo, jako školáky
po náročném roce distanční
Pokračování na straně 9

Větrný mlýn se Příčovům
nepodařilo odkoupit
PŘÍČOVY U obce se vypíná

na návrší torzo větrného
mlýna. Zdivo je vysoké 10
metrů a u země má úctyhodnou sílu 1,2 metru. Kolem minulosti této stavby,

která bývá označována
za jeden z nejkrásnějších
větrných mlýnů holandského typu v rámci Evropy, existuje řada otazníků.
Pokračování na straně 3

Výsledky své práce
předvedlo bezmála
šedesát chovatelů
SEDLČANY V chovatelském

areálu Pod duby každoročně předvádějí výsledky své dlouhodobé práce
v rámci sedlčanské poutě
nejenom chovatelé z regionu, ale i ze vzdálenějšího

okolí. Ve dnech 14. až 15.
srpna jich na šestatřicáté
Povltavské výstavě králíků,
holubů a drůbeže spojené
s okresní soutěží vystavovalo téměř šest desítek.
Pokračování na straně 11
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František Lomoz: Pozorování „padajících hvězd“ je
nejkrásnější vleže na louce s rukama za hlavou
Dokončení ze strany 1

ta druhá noc,“ podotkl po probdělém čase Lomoz.
Potvrdil, že čtvrteční večer strávil na hvězdárně,
ale měl k tomu jiný důvod než „padající hvězdy“.
Jeho hostem byl Michal Křížek, profesor matematiky z akademie věd s doprovodem, kterému se při
pracovním setkání věnoval. „Jsme společně členy
kosmologické sekce,“ upřesnil. Vysvětlil, že přímo
na hvězdárně se nedaly perseidy prakticky pozorovat. „Lidem vždycky doporučuji, ať jdou někam
za město nebo za ves mimo osvětlení, ať si lehnou
na louku a s rukama za hlavou si padající meteority
užívají,“ uvedl s tím, že na tento jev měl políčeno
na zahradě u svého domu, kde však na pořízených
snímcích žádné „slzy svatého Vavřince“, jak se Perseidám přezdívá, jeho fotoaparát nezachytil.
Lomoz s úsměvem odpověděl, že není absolutně
pověrčivý a „padající hvězdě“ žádné přání proto nikdy nesvěřuje. „Jednu jsem ale v noci na pátek viděl,
bylo to v momentě, kdy jsem dával do chodu na zahradě kameru a než jsem vše nastartoval, tak jsem ji
zahlédl. Přímo nad mojí hlavou v souhvězdí Labutě
jedna poměrně jasná Perseida letěla,“ sděloval.

Další pozoruhodné roje
František Lomoz uvedl, že zajímavých rojů je
v průběhu roku víc – v hvězdářské ročence je jich
uvedeno čtrnáct. „Ten nejbližší roj k pozorování
budou v září Aurigidy ze souhvězdí Vodnáře, které
vylétají zdánlivě z jednoho bodu. Jejich frekvence

František Lomoz je na pozorování zajímavých jevů
na obloze připraven a může se jim věnovat nejen na Cihelném vrchu, ale i ve své zahradě.

je šest až sto za hodinu. Za zmínku stojí v listopadu
meteorický roj Leonidy nebo v prosinci Geminidy,“
odkázal na další děje na obloze. Pro zajímavost
doplnil, že Geminidy se se Zemí setkávají při
rychlosti 34,6 kilometrů za sekundu.

Na hvězdárnu v pátek a v sobotu
Na návštěvnost hvězdárny na Cihelném vrchu si prý její vedoucí nemůže stěžovat. „Pro
veřejnost je o prázdninách otevřena každý pátek
a sobotu od 20 do 23 hodin, a to za předpokladu,
že je alespoň polojasno. Při větší oblačnosti nebo
pokud je nebe úplně zatažené je hvězdárna uzavřená,“ připomíná.

Jeden z 1 300 pozorovatelů
Na otázku, zda jej stále baví toulání po hvězdách, měl vedoucí Lomoz pohotovou odpověď:

„Já už se netoulám po hvězdách, ale spíš po exoplanetách, což jsou planety obíhající kolem jiné hvězdy
než kolem Slunce. Hvězdy jsou ve vzdálenosti dvacet až tisíc světelných let. Na obloze je vnímáme jako
svítící bod a když pořídím řadu snímků, při takzvané
fotometrii pak porovnávám jasnost sledované hvězdy se sousední neměnnou hvězdou, kdy se promítne
kolísání jasnosti,“ snažil se laicky přiblížit svoje noční dobrodružství s exoplanetami, kterým se vedle
proměnných hvězd věnuje dvanáct let. „Sledovaná
data se soustřeďují na stránce Pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet, což je sekce při České astronomické společnosti, jejímž jsem členem. Na tyto
naše stránky posílají údaje pozorovatelé z celého
světa, kterých je téměř 1 300. V České republice je

nás, kteří se tomuto bádání intenzivně věnujeme, pět
nebo maximálně deset. Data jsou volně přístupná
ke zpracování. To znamená, že profesionální týmy,
které se zabývají přímo výzkumem exoplanet, tato
data využívají. Moje jméno se například vyskytuje
ve třech nebo čtyřech odborných pracích, kde jsem
uveden jako spoluautor,“ podotkl skromně.
Františka Lomoze mrzí jediné: „Mladá generace
nemá příliš velký zájem o astronomii. Někteří mladí
za mnou přijdou, když mají toto téma zpracovat například pro svoji studentskou práci. Další se přijdou
poradit, ale protože současní amatéři mají dobré
technické podmínky a jsou pro ně dostupné dalekohledy, kamery a fotoaparáty... udělají si svůj program
a na hvězdárně se už neobjeví.“ Marie Břeňová
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Čtečka
a informační
systém
SEDLČANY Na recepci
Sedlčanských strojíren
je přibližně dva měsíce
instalována čtečka, která má podchytit údaje
o návštěvníkovi a „dohlíží“ na to, aby se dlouho
v areálu nikdo zbytečně
nezdržoval nebo se nepotuloval jinde než uvedl. Příchozí si projede
čtečkou občanský průkaz a potom elektronic-

výtahu a pod nímž jsou
státní vlajky a snaží se
doklad nesprávně přidržet pod českou vlajkou.
I když prý byly kolem
nové evidence návštěvníků dohady, podle přesvědčení ředitele firmy
Ladislava Filipa rozhodně nejde o porušování
předpisů GDPR.
Informační systém firmy pamatuje na řidiče,
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Větrný mlýn se Příčovům
nepodařilo odkoupit
Dokončení ze strany 1

Vznik stavby není přesně
určen, je datován přibližně
do 16. až 17. století. Také
o jeho zakladateli nejsou
důkazy. Podle některých
indicií jím mohl být Jakub
Krčín z Jelčan a Sedlčan,
podle jiných jej nechali postavit Lobkowiczové...
Také budoucnost „větráku“ není v současné
době jasná. Starosta Příčov Pavel Kymla uvedl,
že mlýn se v minulých
letech snažila obec odkoupit od restituentů. „Chtěli
jsme jej koupit a pronajmout dlouhodobě zájemci,
který nás oslovil. Jediná
cesta, kterou se to mohlo podařit, bylo na radu
právníka vyvolat dodatečné dědické řízení. To jsme
udělali. Mlýn zdědilo asi
dvanáct lidí. Dohodli jsme
se se čtyřmi prvními na odprodeji, ti ostatní váhali.
Jeden z dědiců ale využil možnost předkupního
práva. Od spoluvlastníků,

kteří byli ochotni původně
prodat obci, jejich podíly
získal. Úspěšný byl i u vět-

pravidlech nebo pronájmu
domluvit. Pokud chtějí být
snoubenci oddáni u větr-

Větrný mlýn u Příčov je pro turisty zajímavým objektem a bylo
u něj uzavřeno již nejedno manželství.

šiny ostatních,“ sdělil starosta. Nyní má tato památka podle informací Kymly
tři majitele, z nichž dominantním je Petr Kopidlanský. „Nejde o místního člověka, ale muže z Hostivice.
Komunikujeme spolu zatím prostřednictvím mailu
a vypadá to, že bude možnost se s ním na některých

ného mlýna, což bylo vloni
asi ve třech případech, tak
jim radím, aby se dohodli
na podmínkách s panem
Kopidlanským,“ dodal.
Příčovský starosta zatím
netuší, jaké má s dominantou obce majitel záměry.
Pokusíme se s ním kontaktovat a na jeho plány se jej
zeptat.
Marie Břeňová

Havárie vody omezila provoz
městského úřadu
SEDLČANY Odbory výstav-

ky potvrdí podpisem, že
souhlasí s podmínkami
vstupu.
Pracovnice STROSu
Anna Divíšková potvrdila, že se občas stává, že
lidé zamění čtečku za panel, na němž je obrázek

kteří do areálu Sedlčanských strojíren přijíždí.
Těm, jejichž údaje má
p o d c h y c e n y, n á s l e d ně umožní automaticky
zvednutí závory a vjezd
dovnitř nebo naopak ven.
Marie Břeňová

Senioři si přiblíží
italské baroko
SEDLČANY Na vzdělávání

není v žádném věku pozdě. To dobře vědí sedlčanské knihovnice a zejména
„studenti“, kteří již absolvovali některý z ročníků
virtuální univerzity třetího
věku. Téma semestru je
tentokrát zaměřeno na architekturu a architekty italského baroka.
„Zápis do zimního
semestru se uskuteční
v knihovně od 6. do 18.
září. Předchozí studium

přitom není podmínkou.
Přihlásit se může úplně
každý, koho dané téma
oslovuje a chce se o něm
dozvědět víc. Přednášky začínají 4. října v 10
hodin,“ avizovala Blanka Tauberová, ředitelka
knihovny. Připomněla,
že organizačním garantem tohoto vzdělávání je
jako v minulosti Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské university
v Praze. Marie Břeňová

by a územního plánování,
školství a památkové péče,
investiční odbor, odbor životního prostředí a živnostenský úřad pracují v omezeném provozu. Občanům,
kteří potřebují vyřídit nutně
nějakou záležitost, je doporučeno, aby se s jednotlivými úředníky kontaktovali telefonicky. Co se na náměstí
v budově sedlčanského
městského úřadu stalo?

Na to nám odpověděl
tajemník Vojtěch Hlaváček:
„V noci z pondělí 2. na úterý 3. srpna došlo v administrativní budově Sedlčany č.
p. 34 k havárii vodovodního
rozvodu.“ Tajemník sdělil,
že hned v úterý dopoledne
začaly a byly koordinovány
v zasažených kancelářích
likvidační práce. Úředníci, jejichž kanceláře byly
nejvíc poškozeny, fungují dočasně v náhradních

pracovištích, která pro ně
byla zřízena v téže budově.
„Odbor životního prostředí
plní svoje funkce v omezeném komfortu, rovněž tak
odbor výstavby a územního
plánování,“ poznamenal
Hlaváček s tím, že nedokáže zatím říci termín, kdy se
podaří ﬁrmám práce na obnově městského majetku
ukončit do té míry, aby odbory mohly fungovat jako
dřív.
Marie Břeňová

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

zastavila 8. srpna ve večerních hodinách ve městě
32letého řidiče. Provedený test na drogy byl u něj
pozitivní, konkrétně na látku metamfetamin. Nyní
se bude dotyčný zpovídat
z přečinu ohrožení pod

vlivem

návykové

látky.

SEDLČANY Jak se ukáza-

lo, usedl 46letý motorista,
kterého policisté ve městě kontrolovali 12. srpna,
za volant i přes uložený zákaz řízení, který je platný
až do roku 2024.
PETROVICE Zatím nezná-

mý pachatel vnikl v obci
z 12. na 13. srpna do odemčeného vozidla, z něhož
odcizil osobní doklady
a platební kartu.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek od policejní mluvčí Moniky Schindlové (PČR Příbram).
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Jaroslav Jarůšek z Vojkova je rybníkář,
rybářem ale nikdy nebyl
Dokončení ze strany 1

ořezat větve, zlikvidovat
padlý strom nebo vyčistit přepad,“ vysvětluje.
Než uskutečnil svůj sen
o vlastních r ybnících
a než se mu podařilo nápad převést do současné
podoby, uběhlo čtrnáct
let... „A práce je tady pořád
hodně, ani o další plány by
nebyla nouze, ale k tomu
bych potřeboval alespoň
další tři životy,“ připouští realisticky. Jedním
dechem dodává, že v synech a vnoučatech má
naději, že bude mít jeho
dílo pokračovatele. Mohl
by to být dnes jedenáctiletý vnuk Ondra, ale možná
i jiný z nich...

Hornus, Dubák,
Dubáček, Aréna
a Pršut...
Od silnice I/18 to vypadá, že se v její blízkosti
nachází jen jeden rybník. To ale zdaleka není
pravda. „Celkem jich je
pět, ale v podstatě dva
jsou velké a chovné, které
jsou zakresleny i na mapách a jsou po kolaudaci,“
říká. Každý z té pětice ale
má svoje jméno. Hornus
o rozloze 1 800 metrů čtverečních je hned za vstupní
brankou a název dostal
podle hry ve Švýcarsku,
oblíbené v západním kantonu, kdy soupeří dvě vesnice celé odpoledne proti
sobě. „Mám ve Švýcarsku
kamarády, kteří u mne byli
a na jejich počest jsem zvolil pojmenování Hornus.
Snad to slovo v překladu
znamená včela nebo sršeň,“ vysvětluje u vodní
hladiny ozdobené lekníny.
Ukazuje různé sektory, na jednom z nich se
pasou ovečky, na dalším
má postavenou country
boudu, u níž se občas ro-

dina sejde a zazpívá si při
harmonice. Jarůšek, který
je členem sedlčanského
smíšeného sboru Záboj,
se zmiňuje, že i tahle jejich
prima pěvecká parta tady
v době, kdy se nemohly
konat ve vnitřních prostorách zkoušky, byla.
„Největší rozlohu 0,4
hektaru má rybník Dubák –
tak se nazývají i okolní lesy.
Zajímavý je malý rybníček,
který připomíná trochu srdce a ten jsem pojmenoval
Dubáček,“ zastaví u čtvrtého. Ten vznikl na popud
odboru životního prostředí
s odůvodněním, že budováním velkého rybníka
sebral bažinu žábám a dalším vodním tvorům a obojživelníkům a musel ji nějak
nahradit. Je tu jen pro ně
a Jarůšek do něj rybí násadu nedává.
„A teď musíme jít potichu, protože tady na paloučku mohou tančit víly,“
předesílá u malého Pršutu, o němž vůbec při
koupi pozemku neměl ani
tušení a dozvěděl se, že
mu patří až později podle
geodetických map. „Je to
náš krásný Pršut – protože
to, co nenaprší, tak v něm
není,“ říká s dodatkem,
že si je vědom, že pršut
je také výborná uzenina,
ale s ní to nemá nic společného. Do Pršutu při
podzimním výlovu dodal
pan Jaroslav několik desítek ryb, aby svým čtyřem
vnukům udělal radost
a mohli tak sami okusit
u dědy rybářské řemeslo.
U výlovu těch větších by
se mezi chlapy – profesionály nebo řemesla znalými – neuplatnili.

Norek – největší
z lupičů
„Ze stopadesáti ryb se
jich výlovu, který dělám
každé tři roky, dočká třeba jen dvacet. Jak zmizí,
nevím,“ přiznává náš průvodce. Za největšího lupiče ryb označuje norka,
vydru a volavku. Zkušenosti měl také s lidskými

pytláky. „Protože mám ale
kolem nalíčené fotopasti,
tak jsem je mohl identiﬁkovat a když jsem je navštívil,
dohodli jsme se. Dal jsem
jim na vybranou, že buď
důkazní snímky předám
policii nebo na jejich krádež zapomenu, ale už se
tam nikdy neobjeví,“ říká
svůj recept.
Rybníkář ukazuje
kolem sebe na stromy
a keře i na nedaleký lesík s poznámkou, že to
všechno tady postupně
vysadil. Usedáme na plošině u chajdy s výhledem
na Dubák. Na hladině
šplouchne kapr. „No, to
to trvalo, než jsi nás pozdravil,“ vzkazuje naoko
káravě směrem k rybě...
„Pod hladinou se prohání také amuři. Dorůstají
váhy až sedmi kilogramů.
Ty jsou jako králíci, obden
jim sekám trávu a všechno
smlsnou,“ poznamenává.
Pochvaluje si, že jejich masíčko je ale lahůdkou pro
celou rodinu.

Vše bez dotací
Za štěstí považuje Jarůšek, že má syna geodeta, který mu řekl, co by
se všechno v areálu dalo
udělat. „Potom šlo o peníze. V té době jen studie
a projekt vyšly na 85 tisíc
korun. Moje manželka je
zlatá holka. Udělal jsem
s ní dohodu, že do základního rodinného rozpočtu
nezasáhnu, což jsem splnil. Chodil jsem pomáhat
na stavby, díky bráchovi
Oldovi jsem jezdil v létě,
kdy jsou učitelské prázdniny, autobusem. Peníze
jsem dával sem. Později
jsem začal ještě trochu
podnikat a díky tomu jsem
vše dokončil. Bojoval jsem
také o dotaci, ale tu se mi
nepodařilo získat. Schvalovací úřad projektů byl
tenkrát v Praze Košířích
a vím, že zakladatel Miss
Miloš Zapletal ji dostal, ale
já měl holt smůlu. Komise
mi doporučila, abych tady
udělal osm malých tůněk,

že tím přírodě prospěju,
ale ani korunu mi na to nedali. Později, to už jsem se
obrátil na životní prostředí
v Benešově, jsem sice také
peníze nedostal, ale radu,
abych udělal Dubáček, což
bylo součástí stavebního
povolení. Tomu jsem rozuměl a podmínku respektoval,“ vypráví o začátcích.
„Když jsem nějaké peníze
navíc vydělal, najal jsem si
stroj, autobagr, který udělal
základy, pásák, který zeminu hrnul... Když příjmy navíc nebyly, tak jsem práce
třeba i na půl roku zastavil,“ vypráví. Nepopírá, že
některé rady mu předával
František Budka, známý
chovatel ryb, který má
zkušenosti se zakládáním
rybníků.

Rybníkářův rok
Kolaudací rybníků však
práce Jaroslavu Jarůškovi rozhodně neskončila.
Každý měsíc a roční období s sebou nese jiné
povinnosti. „V lednu je to
například otázka prosekání ledu, aby šlo do vody
rybám světlo. Otázka jara
je, kdy začít krmit – krmím
hlavně ječmenem. Přijde
léto, kdy mohou být problémem velká vedra a klesající hladina... Do rybníků
jsem dával dvoucentimetrové kapříky, které jsem
dostával od Frantíka Budky. Teď jsem ale například
zjistil, že se mi tady vytřelo
spousta kapříků a nerostou
úplně dobře a hodně toho
sežerou. Musím sehnat
dvě štičky, aby slabou rybu
vybraly. Je nutné, aby tu
štičky byly... Také úhořů tu
mám pár, ale nikdy jsem je
neviděl, protože si asi hoví
v bahně,“ uvažuje nad
osádkou. Udržování travnatých pastvin dá i přesto,
že mu v tom ovce pomáhají, také zabrat. Stejně
tak péči vyžaduje smíšený
lesík, který tvoří buk, borovice a duby.

Že by samotář?
„Nejsem družný člo-

věk, který by se obklopoval řadou kamarádů, spíš
samotář,“ tvrdí o sobě
pan Jaroslav. Těžko tomu
uvěřit. Dokáže s heligonkou, kterou ovládal už
jeho praděd, otec, brácha
a oba synové, hodiny bavit společnost. „Setkávat
se na heligónských setkáních s dalšími muzikanty
je také hezké,“ zamýšlí
se. A nemusí jít jen o domluvenou akci. „Jsem
staročech, někdy si sednu
třeba před dům na lavičku
a hraju,“ svěřuje se dále.
Rád s manželkou navštíví ples nebo taneční zábavu... V Záboji působí
dvanáct roků. „Jsou tam
vzácní lidé,“ zmiňuje jen
tak mimochodem. Blízké
mu jsou různé sportovní
aktivity. Profesně se také
celý život pohyboval mezi
lidmi. „Vyučil jsem se v autoservisu a dělal jsem to
řemeslo nějaký rok. Potom
jsem studoval, získal titul
bakaláře a pracoval na učilišti KDS, které se později
přestěhovalo na Červený
Hrádek. Tam byla opravdu výborná parta, Pepík
Nádvorník byl férový ředitel a měli jsme přehled
o všech učních. Dvanáct let
jsem s kluky jezdil do Rakouska na stáže, což nebyla také špatná zkušenost,“
zmiňuje se o životní etapě,
na kterou rád vzpomíná.
„Když jsem byl krátce v důchodu, tak mi zavolal ředitel Kolín ze sedlčanského
učiliště v ulici Petra Bezruče... Tak tam mám dosud
malý úvazek. Vyučuju strojírenské předměty, technické kreslení... ale tohle
je jen epizodka. Pokud by
se ale v příštím roce měla
vrátit distanční výuka, tak
snad z učiliště prchnu,“
směje se. Dodává, že si nechce stěžovat na žáky, ale
nemá prý pocit, že je při
této formě na dálku naučil
to, co v jiných letech...
No posuďte sami, jsou
tohle charakteristické znaky pro samotáře?
Marie Břeňová


Koupím les kdekoliv. Platba v hotovosti. Tel.: 730 529 545.
229/21

Hledám větší byt nebo dům v Sedlčanech. Tel.: 775 982 266.
230/21

Prodám 1 ks pneu 235/55 R 17 103
H (Hankook Dynapro HP 2) a 1 ks pneu
235/55 R 17 103 V XL (Falken Ziex ZE 310
EC) – každá 1 350 Kč. Najeto pouze 3 tisíce
km (nouzová výměna v zahraničí). Tel.:
608 543 848.
231/21

Dlouhodobě pronajmu starší chalupu
v blízkosti Sedlčan. Tel.: 602 437 479. 232/21

Koupím statek, usedlost s pozemky alespoň 5 ha k chovu koní. Nejlépe samota, okraj
obce. Sedlčansko. Tel.: 777 070 023. 233/21

Důchodce motorista hledá přítelkyni
na autovýlety, turistiku atd. Zn. Sedlčany
a okolí. Tel.: 606 255 070.
234/21

Prodám králíky, kozu, kachny, husy
a domácí vajíčka. Tel.: 608 408 009. 235/21


Koupím jakýkoliv byt, i ve špatném
stavu. Tel.: 728 529 372.
236/21

Koupím hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel.: 603 165 320.
237/21

Koupím historický motocykl nebo moped i nepojízdný. Tel.: 608 773 933. 238/21

Koupím soutěžní – terénní motocykl
Jawa i nekompletní nebo jen díly nebo motokrosovou ČZ. Tel.: 608 773 933. 239/21

Prodám rozkládací pohovku (2 m),
levně. Tel.: 737 830 734.
240/21

Prodám seno nebo otavu v kulatých balících, prům. 120 cm, cena 400
Kč/ks, při větším odběru sleva. Tel.:
731 408 679.
241/21

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

PLOŠNÁ INZERCE

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

PRACOVNÍK/CE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Požadavky: zájem o práci v oblasti přímé péče (práce u lůžka)
o seniory, řidičský průkaz sk. B, bezúhonnost, empatie
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zapracování navíc osobní
ohodnocení, pravidelné odměny 2x ročně, příplatky za směnnost
a náročnost, možnost variabilního plánování 12 hod. směn,
obědy zdarma, příjemné pracovní prostředí

Své nabídky spolu s životopisem zasílejte
na e-mail: konickova@dd-vojkov.cz
Tel.: 737 430 788, 317 835 186

od 13 Kč vč. DPH/cm2

Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize
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Přijmeme zaměstnance na obsluhu
strojů na výrobu pletiva
Požadujeme: zručnost, samostatnost
 Zaučíme  Práce vhodná jen pro muže  Dvousměnný provoz
Provozovna: bývalý areál sedlčanských mlékáren

Tel.: 607 869 641, nebo e-mail: l.lundakova@seznam.cz

Přijmu prodavače/prodavačku
do prodejny v Sedlčanech

Tel.: 602 437 479

LOKÁLNÍ PŮJČOVNA SEDLČANY

VOLEJTE: 725 099 404
PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM TAKEUCHI
PŮJČOVNA MINIBAGRŮ TAKEUCHI
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Za poslední měsíc se data téměř nehýbou
REGION Již pět týdnů se suma
aktivních případů koronaviru
pohybuje okolo dvacítky za celý
region. Stav se od posledního víkendu změnil pouze v Krásné
Hoře nad Vltavou a Štětkovicích směrem dolů a v Kosově
Hoře směrem nahoru, ve všech
případech konkrétně o jednoho občana. V šestnácti obcích
vidíme v naší tabulce nulu již
po dobu minimálně pěti týdnů.
Mapa s aktuálními počty
zjištěných osob covid+ není
z dat Ministerstva zdravotnictví aktuální a tak tentokrát toto
srovnání nepřinášíme. Počty
očkovaných jsou aktualizované
k sobotě 14. srpna. Votice měly
v ten den proočkováno 60,6 %
populace, nejvíc ve věkové
skupině sedmdesátníků. Také
na Sedlčansku jsou nejproočkovanější skupinou tito senioři,
celkem se tady pro vakcinaci
rozhodlo zatím 60 % populace.
Příbramských obyvatel je alespoň jednou dávkou vakcíny
proti koronaviru naočkovaných
57,9 %. Dohromady je v těchto
třech námi sledovaných obcích
s rozšířenou působností alespoň první dávkou naočkováno
61,5 tisíce obyvatel.
Olga Trachtová
Hadáčková
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ClassFest přináší jedinečnou hudební atmosféru
PETROVICE Druhý ročník

studentského festivalu
nejen klasické hudby se
uskuteční pod záštitou senátora a místního starosty Petra Štěpánka od 23.
do 28. srpna.
První představení festivalu bude činohra s názvem Ze života hmyzu. Nejen příznivci Karla Čapka
si ji budou moci vychutnat
v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 23.
8. od 19 hodin v podání
Hudební akademie Praha
Pavla Zumrová. Myšlenky,
jež dílo sděluje, jsou podle aktérů festivalu nadčasové. Režisér Lubor Cukr
svým pojetím přibližuje
klasické čapkovské dílo
mladé generaci, pro niž
se tato hra mění z pouhé
povinné četby v atraktivní téma k diskuzi nejen
ve školách. Průvodcem
celé hry je postava tuláka ztvárněná samotným

režisérem, což společně
se studenty výše zmíněné
akademie dává vzniknout
unikátnímu spojení, které
modeluje příběh až do samotného konce.
Následující dva dny
bude program pokračovat v píseckém Kostele
Nejsvětější Trojice (24.
8.) a kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí
(25. 8.). V obou případech od 19 hodin čeká
na návštěvníky program
s názvem Barokní mistři
v Čechách, aneb bacha
na Zacha. Koncert složený z duchovních děl českých barokních skladatelů a skladatelů působících
v Čechách nastudovala
a jako dirigentka se při
něm představí Anna Svobodová. Festival nabídne
publiku to nejlepší z díla
Jana Zacha, Johanna Josepha Fuxe, Jana Dismase
Zelenky či Alberika Mazá-

ka. Na koncertě se představí pěvecký ansámbl
složený výhradně ze studentů a čerstvých absolventů vyšších hudebních
škol za doprovodu barokního orchestru Capella
Classfestiana, což je rezidenční těleso festivalu.
Ve čtvrtek 26. 8. se program přesune do Petrovic,
na open air podium v zámeckém parku, kde v 19
hodin začne taneční večer Na vlně swingu. Představí se pražská kapela
BuskMen o čtyřech mladých muzikantech, jejíž repertoár má těžiště ve swingu, jazzových standardech
či českém chansonu.
Vyvrcholením
festivalu budou dvě operní
představení v režii Marka
Řiháka, která jsou plánována na páteční večer
27. 8. v Obecním domě
v Petrovicích a v drážkovském divadle Hogo Fogo

v neděli 28. 8. Představení s názvem Dove e amore e gelosia, tedy Kde je
láska, je i žárlivost, mělo
premiéru v červenci roku
1768 v divadle na zámku
v Českém Krumlově u příležitosti svatební návštěvy Jana Schwarzenberga.
Komickou operu pro něj
zkomponoval
Giuseppe
Scarlatti, který se tehdy
ujal i dirigování. Tentokrát
bude dirigentem Ondřej
Bernovský a v hlavních
rolích se představí Nela
Skarková, Linda Kunclová,
Jan Kukal a Vincenc Ignác
Novotný. Doprovázet je
bude barokní orchestr Capella Classfestiana.
Obřadní síň petrovického zámečku přivítá v sobotu od 14 hodin Vojtěcha
Spurného, jež převzal nad
festivalem patronát, s přednáškou Objevení a novodobá premiéra opery G.
Scarlattiho Dove e amore

e gelosia. V rámci festivalu
se také uskuteční od pondělí do soboty autorská
výstava fotograﬁí Michaely
Pondělíčkové pod názvem
Musicis vitae aneb Život
hudební.
„ClassFest je pro Petrovice velkým svátkem hudby
v podání mladých, velice
nadaných umělců. Celý týden zní z každého koutu
zpěv, potkáváme usměvavé dívky a chlapce, máme
jedinečnou možnost slyšet
tu nejkrásnější hudbu,“ říká
o festivalu starosta Petr
Štěpánek. „Rádi tuto akci
podporujeme, jelikož přijede kultura za námi a my
tak za ní nemusíme nikam
cestovat. Zájem našich občanů je veliký. Ze všech
koncertů, které se v rámci
ClassFestu pořádají, bývá
v Petrovicích tradičně největší návštěvnost.“
Olga Trachtová
Hadáčková
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Nová střecha osečanského zámku
slibuje lepší zítřky interiérů
OSEČANY Přijíždím k Osečanům a už z dálky vnímám,
jak do dálky začíná svítit
nová zámecká střecha. Při
průchodu areálem si uvědomuji, že lešení stojí kolem
celé stavby zámku. Dřív,
než se dáváme do povídání, vydávám se s jedním
z majitelů zámku, Matějem
Stropnickým, na prohlídku
objektu a také nahoru pod
střechu. Ta by měla být hotova do konce srpna.
„Všude jsou tu místa, kde
léta zatékalo. Vždycky, když
jdu kolem, otevírám okna,“
říká při průchodu místnostmi a sahá po okenní kličce.
Kolem komínů zatékalo desítky let. Jeden z komínů byl
na spadnutí a tak nezbývalo,
než ho rozebrat a postavit ho
komplet nově. Ostatní stačilo opravit. „Komínů tu bylo
šest. Při stavbě jsme zjistili, že
tu byl ještě sedmý, tak ten se
teď dodělal. Patřil ke kuchyni,
která byla zrušena už dávno.
Ve stěnách je, tak jsme se rozhodli propsat ho i na střechu,“
vypráví Matěj. Nové budou
i okapy a svody, ty původní už nebyly funkční. Díky
tomu, že byl krov v lepším
stavu, než se předpokládalo,
budou měděné.
Součástí opravy střechy
bylo hustší laťování, aby
se střešní krytina mohla
položit šupinovým krytím
– každá řada tašek tak má
svou laťku, žádná taška nevisí na druhé. Obnovil se
i původní způsob větrání.
Půda pravděpodobně nebyla nikdy využívána nějakým speciálním způsobem
a ani do budoucna to není
v plánu. Její podlaha, tedy
strop obytných místností, se postupně zatepluje.
I zde je dodržen požadavek
památkářů na původní metody a jako tepelná izolace
tedy slouží ovčí vlna. Před
rekonstrukcí tady byla několika decimetrová navážka
ze strusky, pravděpodobně
z příbramských dolů. Tou
majitelé vlastnoručně naplnili dva kontejnery. V lednu
pak předali staveniště ﬁr-

mě, která vyhrála výběrové
řízení.
Majitelé sami se řemeslníky nestávají. „My můžeme
dělat nádenické věci, jako
je vynášení sutě. Vysoutěžili jsme specializovanou
ﬁrmu. Všichni mistři všech
těch řemeslných part jsou
dobří ve svém oboru. Mně
úplně stačí, že musím každý
den vytřít a průběžně tady
luxujeme,“ popisuje Matěj
Stropnický s tím, že obyčejně využívají místních nebo
alespoň regionálních řemeslníků a stavebních ﬁrem,
ale oprava střechy je spojena s dotací a bylo tedy nutné vypsat výběrové řízení.
To neumožňuje zvýhodnění
regionálních
dodavatelů.
„Obvolal jsem sedlčanské
stavební ﬁrmy, ale nepřihlásily se, protože měly na letošek plno,“ vzpomíná Matěj
s tím, že se na stavbě střídá
asi šest řemeslnických part.

Náklady jsou
desetimilionové
Celá oprava střechy by
měla vyjít na 9,3 milionu
korun, ale je třeba ji udělat
najednou, protože jen postavení lešení vyšlo na půl
milionu. Fasáda se k tomu
ale nepřidá, protože by
vyšla na dalších devět milionů, které nyní majitelé
nemají. Od Kraje získali 5,8
milionu, dalších 3,5 museli
získat jinak. „Když to nedáme
do konce roku dohromady,
tak musíme tu dotaci vrátit,“
říká Matěj a masíruje si šíji
se slovy, že tam cítí po celý
rok tlak. Dělají ale maximum.
Divadelní léto na zámku je
bohatší než ta předchozí.
První rok byla tři představení, vloni jich bylo devět, letos
je jich šestnáct. „To je maximum, čeho jsme schopní.
Z velké části to dělá Dan,“ poukazuje Matěj na rozdělení
práce v rámci páru. Do představení obsazují pochopitelně zejména sebe, aby ušetřili
na honoráři a mohli investovat. Také prohlídky jsou častější. Naopak se svatbami je
to na stavbě složitější.

„Pronajímáme pokoje.
Máme projekt ‚Adopce pokojů‘, kde si můžete pronajmout celoročně pokoj,
do kterého můžete občas
přijet jako na chalupu. My
vám to tam upravíme, ale
ne do žádného luxusu.
Koupelna je v prvním patře jedna. Teď máme těch

vodně měla být spoluúčast
na rekonstrukci střechy
ve výši 20 %, dotace ale nakonec byla nižší, než žádali, takže spoluúčast přesahuje 40 %.
„V památkové péči je všechno
desetkrát dražší. Naštěstí jsme
to vysoutěžili komplet i s materiálem už na podzim, před
zdražením materiálů. Teď

nájemníků asi šest, což je
fajn,“ popisuje majitel další
z příjmů, mezi které patří
mimo jiné i transparentní
účet. Pokud ani to nebude stačit, jsou odhodlaní
si zbývající sumu, i kdyby
to byl milion korun, půjčit
a splácet. Ostatně – velká
část příjmů z profesí obou
mužů jde právě na konto
zámku. Přesto to nepovažují za díru na peníze. „Je to
strašná radost, když se nějaká věc udělá a je vidět. Je to
každodenní radost,“ podotýká Matěj.
Místnost, která byla
opravena jako první, slouží mladému páru jako byt.
I tady jsou během letošního
deštivého léta patrné známky špatné střechy a okapů.
Strop si vyžádá kompletní
opravu. Stejné je to v koupelně, která s pokojem sousedí. „Každý den ráno odněkud na něco kape. Na knihy,
na stůl, na hlavu. To jsou
drobnosti, u kterých se těším,
až už budou pryč,“ svěřuje se
Stropnický.
Usedáme zpět ke stolku
ve vedlejší hale a naše povídání provází rytmický zvuk
kapek dopadajících na zem
před vchodem do bytu. Pů-

by to stálo třeba o tři miliony víc,“ pochvaluje si Matěj
s tím, že stavební ﬁrma má
svoje dodavatele a tak ani
nepociťují nedostatek materiálu. Velkou investicí byl už
samotný stavební projekt,
jemuž předcházel stavebně
historický a restaurátorský
průzkum následovaný studií
a jejím posouzením odborníky. „Už to samo stálo milion,
ale nelitujeme toho,“ říká
Matěj s tím, že mají projekt
rovnou na celou rekonstrukci a v návaznosti na konkrétní dotační podmínky z něj
uplatňují konkrétní části.

Důležitý je plán
a risk
Plánování rekonstrukce tak rozsáhlého objektu,
jehož vstupní kupní investice ještě není splacena, je
složité. V zásadě je podle
Matěje Stropnického nutné
jít do rizika ještě předtím,
než jsou k dispozici nějaké
ﬁnanční prostředky. „Když
bych čekal nejdřív na to, až
shromáždím peníze, tak se
tady neudělá nic. Každý rok
je to znovu risk. V památkové
péči soutěžíte s těmi ostatními, takže není automatické,
že příspěvek dostanete, má-

lokdy je v plné výši a navíc
má spoluúčast,“ vysvětluje
s tím, že vždy v zimě věnuje
čas přípravě projektu, které
píše sám. Klíčem k úspěchu
je podle něj spolu s úspěchem v žádostech o dotace
také dobrá organizace práce,
dobrá spolupráce s památkáři, nadšení a štěstí. Za velkou výhodu považuje Matěj
Stropnický to, že na práci
průběžně dohlíží a organizuje ji. Sám sebe považuje
za detailistu, který požaduje
od ﬁnální podoby naprostou
preciznost. „Kdybych tady
nebydlel, tak nemám šanci to
ohlídat,“ podotýká.
Okna se postupně obnovují stávající, stejně je tomu
i v případě dveří, podlahy a dalších interiérových
prvků. „I pro návštěvníky
je zajímavější, když přijdou
do zámku, kde se všechno
snažíme obnovovat,“ sděluje svůj postřeh. Nábytek se
tu nedochoval. Ten, který
v prostorách aktuálně je, je
převážně darovaný z jiných
objektů. Další ale aktuálně
odmítají, aby si nezastavěli
místnosti, které oprava teprve čeká.
Vlastními silami, bez speciálního vybavení, se starají
také o zámecký park. Z padlých stromů si zpravidla
vyberou materiál truhláři,
kteří mají část jednoho z objektů, které k zámku patří,
v nájmu. „Vývraty jsou pro
ně cenné a tady jsou vysoké
a statné stromy, tvrdé dřevo,
třeba javory,“ vysvětluje
Stropnický. S čištěním parku
pomáhají i brigádníci. Zámek si spolu se svými majiteli naštěstí získal velkou
podporu. Až bude pod novou střechou, plánují majitelé postupnou rekonstrukci
dalších místností. Nový kabát dostanou třeba i omítky.
S opravou střechy souvisí
také rekonstrukce věžičky,
která je ale sama o sobě tak
zajímavá, že jí dáme samostatný prostor v příštím čísle
našeho týdeníku.
Olga Trachtová
Hadáčková
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To jsme
tenkrát
hráli pro
muzikanty
Že zdraví není ke koupení?
Tak tuto zajisté moudrou
větu jsme na minule zmíněném ročníku festivalu příliš
nectili. I když se snad stále
něco dělo, pro jednotlivé
kapely, tedy i pro nás, to
znamenalo neustálé čekání
na něco. V podstatě jsme
celý den čekali, abychom

to za to, je skvělá a mám ji
dodnes.
V tom kulturáku tehdy
byl každý, na koho si vzpomenete. Arakain, Čok, Olympic, Keks, Habera, Nagy
a další. Ano, dá se to překonat. Existuje tu ještě taková
zvláštní touha: předvést se,
bojovat za Fantom a Mile-

Zleva: Vilda Čok, Láďa Stěhule a Míra Kudrna

během pěti minut odehráli
to své. Hodiny se neuvěřitelně vlekly, plodně strávené
mezi alkoholickým opojením a střízlivěním.
Z nějakého důvodu nás
vybrali, abychom zahráli
na večírku uspořádaném
pro všechny účinkující festivalu, tedy amatérské i profesionální hudebníky. Měl
jsem docela velké obavy,
cítil na sobě pichlavé pohledy, když jsem ladil svoji červenou Westone spectrum
MX, která má svůj příběh
z dnešního hlediska téměř
nepochopitelný. Tuto kytaru, tedy japonskou kopii
Fendra, jsem objednal v Anglii, platil holandskými guldeny, a když přišla konečně
do Prahy, musel jsem ještě
zaplatit proclení. Ale stálo

vsko. Nechtěl bych, aby to
vyznělo infantilně, tak to je.
Dodával jsem si odvahy pohledem na stoicky klidného
Jindru, roztomile laxního
basáka Václava a spolehlivého, stabilního Jirku Zelenku
zvaného Zelí. Svíraje kytaru
jsem hleděl sálem, kde se to
hemžilo osobnostmi, abych
od Jindry obdržel snad
do té doby nejstrašnější informaci: „Vendula nepřijde.
Prostě se jí nechce. Musíš to
nějak zahrát, vyplnit i místa
jejích sólových pasáží.“
Zatmělo se mi před očima. Za pár vteřin na to paličky našeho skvělého bubeníka zasvištěly vzduchem
a ochromený Fantom bez
klávesistky Venduly, autorky Zeleného sametu, spustil.
Miroslav Kudrna

www.sedlcansky-kraj.cz

Senioři se nemusí obávat, že
na péči v sedlčanském domově
seniorů ﬁnančně nedosáhnou
SEDLČANY Informace v médiích o tom, že řada lidí si
nemůže z ﬁnančních důvodů dovolit péči v domově seniorů a proto končí na ulici,
v Sedlčanech neplatí. A také
na umístění nemusí čekat žadatelé dlouhé měsíce nebo
dokonce roky. Ředitelka
tohoto krajského zařízení
Jaroslava Kocíková to uvedla v rozhovoru, který nám
poskytla.
Kapacita domova je kolem tří set lůžek. Máte ji
zcela naplněnou?
Víte, v době koronaviru to bylo trochu složitější.
My jsme museli držet deset
procent kapacity na izolaci,
což bylo třicet lůžek. Také
během loňského i letošního
roku jsme se navíc setkávali
s tím, že řada žadatelů zemřela. Zda to bylo kvůli covidu–19 nebo z jiných důvodů, to nevíme. Všichni jsme
pocítili, jak to byla náročná
doba. Nyní se nadechujeme
a kapacitu opět naplňujeme.
Momentálně je u nás 283 klientů a máme domluvenou
návštěvu dalších čtyř, aby
si zařízení prohlédli a rozhodli se, zda k nám nastoupí
nebo dají přednost jinému
domovu seniorů. Na umístění u nás se dlouho nečeká –
pokud nemá budoucí klient
speciální přání – například
takové, že požaduje jen jednolůžkový pokoj...
Jak v současné době
péči rozdělujete?
Na domov seniorů (DS),
kde jsou jak mobilní tak imobilní klienti a na domov se
zvláštním režimem (takzvaný DZR), kde jsou lidé s různými typy demencí. Protože
o DZR je větší zájem než
o DS, požádali jsme nyní
Středočeský kraj o navýšení
kapacity s tím, že bychom
chtěli udělat z celého našeho
zařízení domov se zvláštním
režimem. Já jsem stále čekala na nový zákon, v němž by
měly být speciﬁkovány „domovy speciální péče.“ Zatím
ale nebyl schválen...
Neznamenal by souhlas
kraje se zařazením domo-

va do DZR pro klienty výraznější omezení?
Pro naše současné klienty zařazené do DS bychom
nechali jedno oddělení nadále otevřené. Vůbec nic se pro
ně nezmění. Jde spíš o postupné zařazování nových
klientů, k němuž můžeme
přistoupit až po schválení
krajem, nejdříve od příštího roku. Postupná změna
může trvat tři nebo čtyři
roky. Ráda bych ale zdůraznila, že domov se zvláštním
režimem nelze chápat tak, že
budou u nás „pod zámkem“.
Je potřeba dělat rozdíl mezi
jednotlivými odděleními –
při lehčích formách demence jsou a byla by nadále
otevřená, senioři s těžkými
formami ale potřebují kvůli
svojí bezpečnosti zvýšený
dohled. V žádném případě
bych ale nechtěla, aby se lidé
této naší snahy lekali a byla
chápána negativně. Když to
shrnu – jednak je o DZR větší zájem a nepopírám, že by
to bylo pro naše zařízení výhodné i ekonomicky a mohli bychom zajistit vyšším
počtem zaměstnanců ještě
o něco kvalitnější péči.
Je podle vás pravdivá informace, že existuje
řada lidí, kteří si nemohou
z nízkého důchodu péči
v domovech seniorů dovolit? A dáváte přednost těm
movitějším?
Žádosti zcela určitě neposuzujeme podle výše
příjmů, ale podle data, kdy
jsou k nám doručeny a také
posuzujeme zdravotní a sociální potřeby. To, co zmiňujete, se u nás nemůže
stát, ale u soukromých zařízení to vyloučit nemohu...
U státních příspěvkových
organizací kraje nejde o to,
jak vysoký má kdo důchod.
Samozřejmě máme taxy
za ubytování a za stravu.
Pokud se ale senior do této
částky nevejde, k úhradě
ﬁnančního výkyvu máme
k dispozici státní dotaci
– od ministerstva práce
a sociálních věcí a příspěvek na provoz dostáváme

od kraje. Člověk s nízkým
důchodem se proto nemusí
bát, že se k nám nedostane.
Navíc podle zákona každému klientovi musí zůstat
z důchodu 15 % jako kapesné na svoje potřeby.
Neměli by místo státu
uhradit rozdíl v nákladech
příbuzní?
V žádném případě to není
podmínka a my je k takovému kroku nemůžeme a ani
nesmíme nutit. A neděláme
to. Pokud se příbuzní k doplácení rozhodnou, uděláme
s nimi smlouvu.
Může klient, který má
naopak
nadstandardní
příjmy, žádat nějakou nadstavbu v péči?
Pokud jde o jídlo, tak to
mají všichni stejně kvalitní.
Movitější člověk si ale může
objednat například častěji
zákusky v naší kavárničce
U Václava nebo si koupit
dortík, chlebíček nebo jinou
dobrotu na recepci častěji.
Ale všechny služby mají
všichni naši klienti stejné.
Ostatně – personál ani neví,
kolik kdo peněz má.
Před několika lety jste
otevírali solnou jeskyni
a rehabilitační centrum.
Jsou v provozu?
Všechno jede – solná jeskyně i masáže. Bohužel nám
ale ze zdravotních důvodů
odchází jedna rehabilitační
sestra, to nás mrzí. Vyřešili
jsme to tak, že další rehabilitační sestra naučila aktivizační pracovnice dechovým
cvičením a dalším metodám
a pod jejím dohledem péče
pokračuje. Individuální rehabilitace byly i v době koronaviru.
Plánujete na letošek nějakou investiční akci?
Jistě, v plánu máme
ve spolupráci s krajem například elektronickou protipožární signalizaci, čekají nás
práce na trafostanici. Hodně
ﬁnančních prostředků jak
z našeho investičního fondu,
tak z peněz kraje – našeho
zřizovatele – dáváme průběžně na rekonstrukce pokojů.
Marie Břeňová

SPOLEČNOST

www.sedlcansky-kraj.cz

Já jsem kytka...
Dokončení ze strany 1

výuky znovu aktivně zapojit
do kolektivu a obnovit jejich
sociální, pracovní i studijní
návyky. „Aktivity a hry jsou
zábavnou formou zaměřeny na spolupráci dětí, rozvoj
komunikace a vzájemné tolerance,“ dodává Veronika.
Spolek Petrklíč tak ve spolupráci s některými základními školami i jednotlivci
o letošních prázdninách
organizoval celkem dvanáct
takovýchto kempů. „Přímo
u nás v centru Sokolovské ulici jsme naplánovali čtyři. Dva
zaměřené na angličtinu, jeden
cestopisný – Cesta kolem světa a aktuální Indiánské léto,“
bere si slovo předsedkyně
spolku Kateřina Čiháková,
zatím co dohlíží na přesun
sedmnácti indiánů na terasu
Petrklíče. Tam na ně již čeká
lektorka kroužku Práce se
dřevem.
Děti nejprve pod jejím
dohledem stlučou hřebíky

ně tak trochu ochutnávkou našich kroužků, které
v běžném školním roce organizujeme,“ rozpovídá se
Kateřina, když už se všichni indiáni zabrali do práce. „Dnes a v úterý je tu
s námi Simona Šeleverová
a děti tvoří ze dřeva. Dnes
totemy, v úterý si vyráběly
dřevěné přívěsky na krk se
svými indiánskými jmény.
Dvakrát nás také navštívila
nová členka našeho spolku,
muzikoterapeutka Michaela
Hamáčková.“ –– „Moc mě
bavilo, jak jsme bubnovaly!“
ozve se od práce Klidná
voda Anička. Kočičí tlapka
i lukostřelec Vojta souhlasí.
„Myslím, že společné bubnování na šamanské bubny
byl pro děti opravdu silný
zážitek,“ usmívá se předsedkyně.
Věkové rozpětí dětí na táboře je sedm až jedenáct let.
„Někdy je to docela rébus,
nastavit aktivity tak, aby se

Malým indiánkám nečinila výroba totemu sebemenší potíže. Kladívek
a hřebíků se děvčata chopila se ctí a totem stloukla v mžiku. O to více
času se pak mohla věnovat pečlivé výzdobě zvířecími motivy.

připravená prkýnka do podoby totemu a pak se pustí
do zdobení barvami. Dívčí
skupinka je, jak už to bývá,
o poznání klidnější a jejich tichá spolupráce přináší rychle své ovoce. Někteří kluci si
nejprve vyjasňují pozice a totemy pro tuto chvíli barvami
příliš nehýří, ale je vidět, že
skluz brzy doženou.
„Indiánské léto je vlast-

v nich našli všichni,“ míní Veronika, která se právě vrátila
od mytí nádobí. Bubnování
i podle ní fungovalo skvěle.
„Ostatně máme štěstí, sešla se
tu super parta dětí!“ dodává
energicky.
Její slova stvrzuje Vojta.
Když se ho ptám, zda tu má
nějaké kamarády, vyhrkne:
„Všichni jsme kamarádi!“
Lucie Kakosová
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Knihovnice připravují mač
čtenářů a spisovatelů, setkání
miminek, rekord s Veterán
klubem, zvou na knižní
křest, výstavu historické
architektury a přednášku
o „zemi sta božstev“
SEDLČANY Druhý prázdni-

nový měsíc není v sedlčanské knihovně programově chudý. Až do 1. září je
v prostorách výstava fotograﬁí, kde se prezentují potřinácté členové místního
fotoklubu FotoFlegmatici,
dospělé návštěvníky pobaví kvízy, jejich vědomosti
jsou oceněny drobnými
dárky. Ředitelky knihovny
Blanky Tauberové jsme se
zeptali, na které programy
by upozornila v září.
Čtenářskou ligu zakončuje tradičně fotbalový mač čtenářů se spisovateli a ilustrátory. Jak
to bude letos?
Fotbálek, kdy na hřišti
proti sobě nastoupí tyto
sportem příliš nepolíbené
týmy, začne v sobotu 11.
září ve 13 hodin na hřišti
Tatranu Sedlčany. Fotbálek aneb Loučení s létem
pořádáme posedmnácté.
Tradičně bude cenou dort
ve tvaru hřiště, o který se
však v závěru rozdělí vítězové a poražení. Nový ročník dlouhodobé soutěže
Čtenářská liga poté odstartuje v říjnu.
Prý chystáte letos kromě toho adventního pokusu o český rekord ještě
další... Je to pravda?
Ano, dohodli jsme se
s prezidentem pelhřimovské agentury Dobrý den
Miroslavem Markem a Veterán klubem Sedlčany, že
utvoříme společný rekord
s motoristickým tématem.
Pokusíme se o nejdelší leporelo s kolonou aut a opět
na něm mohou zapracovat
všichni, koho téma osloví.
Co pro jeho úspěšnost
mohou děti i dospělí udělat?
Na m a l ova t o b r á z e k
na šířku čtvrtky A4 jedno

jakékoliv auto, vybarvit jej
a opatřit jej komiksovou
bublinou. V bublině má
být napsáno „Co říká automobil“? Text může být
apelem směrem k chod-

Blanka Tauberová

cům, cyklistům, ekologii
a podobně. A ještě jedna
důležitá podmínka – musí
být kolem něho alespoň
naznačené okolí. Obrázky
budeme průběžně shromažďovat v knihovně do 30.
září a potom obrázky slepíme nebo svážeme do „harmoniky“, aby leporelo bylo
co nejdelší.
Jakou výstavu připravujete na září?
Chceme přiblížit návštěvníkům Ondřeje Hladíka – kreslíře a historika
se zaměřením na architekturu, české památky, ale
i na objekty zařazené
do světového dědictví
UNESCO. Výstavu zahájí
vernisáž 2. září v 18 hodin
a potrvá až do 6. října.
Máte již termín křtu
nové knihy sedlčanské
spisovatelky Markéty Vítkové?
Ano, audioknihu o našem významném malíři,
ilustrátorovi a graﬁkovi
Kamilu Lhotákovi pokřtíme v pondělí 6. září v 17
hodin. Připomínám, že
knihu namluvil a nazpíval
známý herec Petr Stach.

A pozvání na křest přijali snad všichni ti, kdo se
na ní podíleli, včetně Petra
Stacha. Akcí současně zahájíme projekt, který byl
kvůli koronaviru o rok odložen. Má název podobný
jako kniha a audiokniha
Kamil Lhoták – malíř snů.
K tématu budou připraveny různé programy, zapojí
se školy i kulturní instituce a na jaře příštího roku
se s ilustracemi a obrazy
Lhotáka potkáme i na výstavách.
A co zase z jiného
soudku?
Pozvala bych na přednášku o Japonsku, které
bývá nazýváno „zemí sta
božstev“. Tyto bytosti podle mytologií člověku pomáhají nebo mu naopak
škodí. Zajímavosti lidového náboženství, ale i oblékání a odlišnosti v kultuře
přiblíží v pátek 17. září v 18
hodin Anna Štefanová. Jde
o studentku posledního
ročníku university v Pardubicích, která se v rámci
svého studia a diplomové
práce zaměřuje na východní náboženské tradice, jakými jsou například
buddhismus nebo japonské šintó.
Jakou akci nabídnete
rodinám, které se v poslední době rozrostly
o dalšího člena?
Pořádáme
pro
ně
ve středu 15. září od 15 hodin akci Setkání miminek
aneb Den za dnem s miminkem. Přihlášky přijímáme
osobně v knihovně nebo
mailem. Na toto slavnostní
setkání naváže Rok s miminkem, kdy další schůzky
jsou společné i pro ostatní
malé děti ve věku až do tří
let a jejich rodiče.
Marie Břeňová
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Uplynulý víkend byl jednou velkou Pouťovkou
SEDLČANY Pod názvem Pou-

ťovka se sice v sobotu 14.
srpna na Mrskošovně konal
koncert několika regionálních kapel a jednoho sólisty,
ale stejně tak se dal označit
celý víkend. Ve městě se
konala spousta akcí, spojených s tradiční poutí, a díky
letnímu počasí, a také proto,
že v nedávné době se lidé
nemohli ve větším množství
nikde pobavit, bylo všude
docela plno.
A neplatí to výhradně
pro atrakce, které byly již
potřetí za sebou postaveny v areálu U zahrádek
a v jeho blízkém okolí,
nebo pro Povltavskou výstavu. Především ze strany mladých lidí byl velký
zájem o Pouťovku na Mrskošovně. Již kolem jednadvacáté hodiny, kdy se
teprve na svoje vystoupení chystala kapela Matyas,
pořadatelé u vstupu hlásili,
že prodali už přes šest set
vstupenek. Několik posluchačů se sice po skončení
některého z předchozích
vystoupení odešlo podívat na sousední pouť, ale
mnozí přicházeli teprve
na závěrečný program. Tím
byl právě koncert skupiny

Matyas, která prostřednictvím svého koncertu slavila třicet let své činnosti.
Při této příležitosti jsme
se bezprostředně před zahájením produkce sešli se
spoluzakladatelem kapely,
baskytaristou Františkem
Houskou. Jeho slova doplnil další zakládající člen,
někdejší bubeník skupiny
Jirka Papež, který vzápětí
zasedl na pódiu za bicí soupravu a rozjel se tak, jako
by hrál dodnes s Matyasem
pravidelně.
V jaké sestavě jste se
dnes sešli? Přišli si zahrát
i vaši bývalí členové?
Několik bývalých členů
tady bude, ale bohužel ne
úplně všichni. Ze zakládajících členů bude chybět zpěvák Jarda Bezkočka. Zpívat
proto bude náš současný
člen Jarda Hošna a také jeden z bývalých zpěváků, což
je Martin Konop.
V této době jste určitě
moc vystoupení neměli.
Hráli jste někde vůbec?
Loni tady, na konci srpna v Kosově Hoře a potom
přišla další vlna koronaviru.
Letos hrajeme už od června.
Vystupovali jsme v Tomicích
a v Přestavlkách, jsme při-

praveni hrát a budeme čekat
na příležitosti.
Kolik jste už nahráli
a vydali hudebních nosičů
s vlastní tvorbou?
Dohromady jsme jich
dali sedm a také dvě audio

vystupovat na zábavách
a koncertech?
Velmi dobře. Ta doba byla
pro hraní rockové muziky
velmi příznivá. Nebylo tolik
aktivit jako dnes a lidé na zábavy chodili. Vzpomínám si

Také letošní pouť v Sedlčaneh byla zaplavena perníkovými srdci
s nejrůznějšími vzkazy.

kazety. Naše první CD vyšlo
pod názvem Jsme z toho
na větvi a Hymna závisláků vyšla na kazetě. Potom
přišlo druhé CD Probuzení
slepců a následoval nosič
Černá nebo bílá, Natvrdo,
Hajej má a Jinej svět byl poslední. Druhá naše kazeta
byla bezejmenná, a pokud
si dobře pamatuji, bylo na ní
devatenáct skladeb.
Jak dnes vzpomínáte
na dobu, kdy jste začali

na naše první oﬁciální vystoupení, které jsme měli
v listopadu roku 1991 v dřívějším hotelu Vltavan. Přišlo
čtyři sta, možná čtyři sta padesát lidí. Až do poloviny devadesátých let téměř nikdy
nebyla návštěvnost pod tři
stovky lidí. Jednou, když jich
přišlo sto osmdesát, chtěli
jsme zavírat „kšeft“.
Svoje třicetiny na kulturní scéně v sobotu v rámci
Pouťovky neslavila výhrad-

ně kapela Matyas, ale stejné
výročí si připomínal také DJ
a moderátor Sláva Bloch.
„Snad bychom to ani neměli nikde říkat, vždyť holky
na vystoupeních mi ještě pořád tykají, protože nevědí, že
hraju takhle dlouho,“ smál se
Sláva při otázce, zda nějak
oslavuje, a už vážně dodal:
„Když si vzpomenu na svoje
začátky, musím zmínit, že
po revoluci to byla nádhera.
Myslel jsem si, že jsme všichni
superstar a nakonec jsme to
dotáhli až sem na Mrskošovnu.“ Sláva Bloch to ale přece jenom dotáhl dál, a to až
do hudební televizní stanice
Óčko. Na Óčku Gold dělal
živé přenosy s interprety,
kteří měli co dočinění s touto
stanicí. Sláva také zavzpomínal, že k práci moderátora
a DJ inklinoval už v dětství
a často se mu o této činnosti i zdálo. Už na prahu dospělosti si sehnal aparaturu
a ještě za minulého režimu to
zkoušel v klubu v pražském
Edenu. Oﬁciálně začal působit na kulturní scéně právě
v roce 1991. V tomto roce
totiž začal fungovat dnes již
legendární sedlčanský klub
Manhattan.
David Myslikovjan

V kapele Kaktus Verde hrají bývalí spolužáci ze základní školy
SEDLČANY Na sobotní sedl-

čanské Pouťovce ze všech
tří vystupujících sedlčan-

Zdeněk Vlásek (kytara),
Míša Zelenková (zpěv), Vojta Hrazánek (kytara a klá-

Kapelu Kaktus Verde tvoří hodně mladí muzikanti.

ských kapel byla složena
z jednoznačně nejmladších
hudebníků ta, která hraje
pod názvem Kaktus Verde.
Tvoří ji bývalí spolužáci ze
základní školy a všem je kolem osmnácti let.
Kapela hraje ve složení
David Skalník (baskytara),

vesy), Martin Fára (kytara)
a Vojta Kocourek (bicí).
Při našem rozhovoru se
hudebníci různě doplňovali, a proto jejich odpovědi
uvádíme jako společné.
Jak dlouho je činná kapela Kaktus Verde a kdo
z vás ji založil?

Nápad založit kapelu měl
náš baskytarista David. V té
době jsme byli ještě spolužáky na základní škole.
První vystoupení jsme měli
už po několika měsících
společného zkoušení a hraní na Zahradní slavnosti 2.
ZŠ Propojení. Potom nás
pozvali do jednoho příbramského klubu, kde se
konalo společné rockování
začínajících kapel. Minulý
rok jsme vystupovali také
tady na Pouťovce a byli
jsme i v Přestavlkách a hráli
jako předkapela Matyasu.
Při vašem dnešním
pouťovém vystoupení
v Sedlčanech se před pódiem vytvořil hlouček
posluchačů, který vás
nadšeně povzbuzoval. Už
také máte svůj fanklub?
Povzbuzovali nás naši
kamarádi a právě spolužáci
ze základní školy.

Skladby kterých skupin hrajete nejčastěji?
A máte také nějakou svoji
vlastní?
Zatím ne, ale připravujeme ji. Na její tvorbě se
podílíme všichni. Hrajeme
převážně české i světové
rockové a popové písničky. Ze světových kapel se
nám hodně opakuje Green
Day a z českých nesmí chybět skupina Kabát. Míša se
snaží prosadit i dívčí umělkyně, ale zatím se jí to moc
nedaří. Kluci mají zkrátka
převahu (smích).
Scházíte se společně
i mimo zkoušky a vystoupení?
Určitě, scházíme se
docela často. Společně
chodíme jen tak posedět,
protože nejsme výhradně
spoluhráči, ale i kamarádi.
Třetina naší kapely je teď
na internátu v Táboře, tak-

že ve školním roce nacvičujeme jenom o víkendech,
ale teď o prázdninách to
vychází úplně skvěle.
Těžko lze vynechat
stěžejní otázku. Proč se
jmenujete právě Kaktus
Verde a co tento název
znamená?
Dá se říci, že tak trochu
vznikl podle léku tantum
verde. Je to také proto, že
máme zkušebnu v Dohnalově Lhotě u tety, která bydlí v Itálii, a verde znamená
italsky zelená. Do našeho
názvu jsme proto tak trochu
zabudovali italštinu a jsme
Zelený kaktus. Chtěli jsme,
aby naše muzika bodla.
Kde budete vystupovat
v nejbližší době?
V sobotu 28. srpna budeme mít celovečerní koncert
v Sedlci-Prčici při příležitosti zdejšího tradičního derby.
David Myslikovjan

SEDLČANSKÁ POUŤ

www.sedlcansky-kraj.cz

strana

11

Výsledky své práce předvedlo
bezmála šedesát chovatelů
Dokončení ze strany 1

Chovatelé byli
z třiatřiceti míst
Stejně jako v předchozích letech všichni víkendoví návštěvníci areálu
měli možnost nahlédnout
do odborně zpracovaného
katalogu, z něhož se mohli dozvědět, že vystavující
chovatelé jsou ze Sedlčan,
Sedlce-Prčice, Krásné Hory
nad Vltavou, Kosovy Hory,

Křečovic, Krchleb, Vysokého Chlumce, Veselíčka,
Příčov, Solopysk, Líchov,
Oříkova, Hřebenů, Zadního
Chlumu, Lazska, Příbrami,
Votic, Žabovřesk, Mokrovrat, Mrače, Krusičan, Drásova, Sychrova u Jistebnice, Sepekova, Bystřice
u Benešova, Nového Podlesí u Čisovic, Rožmitálu pod
Třemšínem,
Nepomuku,
Jinců, Svatého Pole, Lázu,
Občova a také z Prahy. Za-

O Povltavskou výstavu měli zájem malí i velcí návštěvníci.

stoupení obcí a měst bylo
tedy na výstavě skutečně
bohaté. A rovněž pestré
bylo zastoupení návštěvníků, kteří také zdaleka ne
všichni byli domácí.

Nejlepší je králík
na houbách
Z Rabyně u Slap přijeli do Sedlčan Jan a Alena
Žižkovi se svojí malou
vnučkou, která si na výstavě pořídila do svého
chovu nového králíka.
Rodina nebyla na výstavě
poprvé. „Děda choval králíky dlouhá léta, ale teď už
špatně slyší a vidí, tak chov
zrušil. A protože vnučka
Hanička má ráda králíka
na houbách, protože ten je
prý nejlepší, tak jsme přijeli. Vnučka se s králíčky ráda
pomazlí, ale ví, že také patří
na talíř. Bere chov po praktické stránce, tak jak to má
být. Samici, kterou jsme si
ale koupili v Sedlčanech,
tak ta vydrží, bude na plemeno. Vnučka chtěla kalifornskou, tu neměli, takže
si vybrala jinou,“ přiblížila
nám chovatelské záměry
své vnučky Alena Žižková

z Rabyně a dodala, že společně s dědou, jako dlouholetým chovatelem, jezdí
na Povltavskou výstavu
pravidelně každý rok. Rodina se dobře znala s Antonínem Sirotkem a zná
i současného předsedu
sedlčanské chovatelské organizace Petra Sirotka.

Kdo získal
vítězné poháry?
Jak je dobrým zvykem,
také tentokrát nejúspěšnější vystavující chovatelé obdrželi v jednotlivých
odbor nostech pohár y.
Pohár starosty města Sedlčan pro nejlépe oceněného králíka, holuba a drůbež, který věnoval starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel,
v kategorii králíků získal
Roman Kodat z Lázu (zakrslý beran divoce zbarvený), v kategorii drůbeže
byl nejúspěšnější Milan
Kváča ze Solopysk (bojovnice ko šamo) a v kategorii holubů František Novák
ze Sedlčan (dragoun černý). Pohár obce Křečovice pro nejlépe oceněnou
kolekci králíků, holubů

a drůbeže v kategorii králíků obdržel Petr Sirotek
ze Sedlčan (hermelín červenooký), v kategorii drůbeže Jindřich Eisenreich
z Rožmitálu pod Třemšínem (zdrobnělá velsumka
rezavě koroptví) a v kategorii holubů byl nejúspěšnější opět František
Novák (dragoun černý).
Pohár pro nejlepší kolekci
zvířat mladého chovatele
v kategorii králíků získal
Pavel Franěk z Krusičan
(rex dalmatinský strakáč
černožlutý), v kategorii
drůbeže Albert Dufek ze
Sedlčan (zdrobnělá staroanglická bojovnice červená sedlatá) a v kategorii
holubů Tobiáš Eisenreich
z Nepomuku (prácheňský
káník modrý kapratý).
Po oba dva dny výstavy
byl připraven i doprovodný program. Králičí hop se
svými čtyřnohými svěřenci
předvedly sestry Karolína
a Natálie Milotovy a k poslechu i k tanci zahrála
Dechovka Míly Nováka,
Sedlčanka a country kapela
Fanda Tomášek a přátelé.
David Myslikovjan

Stanislav Kulanda se pro chovatelství narodil
SEDLČANY Většina chov a t e l ů , v y s t av u j í c í c h
na víkendové Povltavské výstavě, se věnuje
své zálibě již spoustu let
a v současné době předává získané zkušenosti
svým nástupcům. Patří
k nim i Stanislav Kulanda
z Krásné Hory, který je
jednatelem Základní organizace českého svazu
chovatelů v Sedlčanech
a předsedou okresní organizace Příbram.
Jaké odbornosti se věnujete?
Chovám králíky a slepice. Pokud se týká králíků,
už třicet sedm let chovám
kuní modré, což je malé
plemeno, a několik let
i kuní hnědé. Přes dvacet
let mám také zakrslé krá-

líky. V drůbeži chovám
slepice velsumky.
Co vás přivedlo k chovatelství?
Dá se říci, že jsem se
do toho narodil (úsměv).
Celý můj život, včetně profesního, je s chovatelstvím
spjatý. Zvířata mám kolem
sebe nejenom doma, ale
i v práci. Pracuji jako zootechnik v ZD Krásná Hora
na farmě v Petrovicích.
Mohl byste připomenout některý ze svých
úspěchů na výstavách?
Nějaké už byly. V roce
2004 jsem se stal s kolekcí
kuních modrých králíků
mistrem Evropy na evropské výstavě v Praze
a získal jsem také čestnou
cenu na evropské výstavě
v Lipsku 2006 v kategorii

zakrslých králíků. S kuními králíky jsem mnohokrát mistrem republiky
a mistrem klubu plemene,
v kterém vykonávám přes
dvacet let funkci registrátora. Čestných cen a pohárů
z výstav všech úrovní mám
dnes hlavně na králíky, ale
i slepice doma desítky.
Máte v chovatelství
spoustu znalostí. Předáváte je dál?
V Sedlčanech je kroužek mladých chovatelů,
v němž jsou činní hlavně
Drahuška Dufková a Petr
Sirotek, ale pokud můžu,
a má někdo zájem, rád
poradím. Mám dvě děti,
ale ani jedno z nich se
nepotatilo, ačkoliv chovatelství se věnoval můj táta
a děda byl lesák. Doufám,

že se tomuto koníčku jednou budou třeba věnovat

moje vnoučata (úsměv).
David Myslikovjan

Stanislav Kulanda na výstavě představil také králíka plemene
zakrslý marburský.
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KONCERTY
 Monínec
26. 8. Vojta Nedvěd
vystoupení kytaristy a zpěváka
 Petrovice – zámecký
park
26. 8. Na vlně swingu
taneční večer jako doprovodná akce studentského
festivalu Classfest; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
27. 8. Classfest
opera v rámci studentského
hudebního festivalu; 19:00
 Příčovy – letní parket
27. 8. Keks
tradiční taneční zábava
na konec léta; 21:00
 Sedlčany – Červený
Hrádek
28. 8. Chichtyóza č. 5
5. ročník beneﬁčního festivalu, vystoupí Třetí Slunce,
Until Tomorrow! a další,
projekce ﬁlmů, beerpong,
program pro děti; 12:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
28. 8. Taneční zábava
hraje kapela Kaktus Verde
a DJ Chipo, ohňové vystoupení Pánů ze Zvěřince; 21:00
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Vavřince
29. 8. Varhanní koncert
15. ročník Českého varhanního festivalu; 18:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – muzeum
Láska k historii
výstava o Veterán klubu

Sedlčany v letech 2011–
2021; do 29. 8.
Martin Dyrynk 80
výstava typografa a knižního designéra; vernisáž 31.
8. v 18:00, výstava do 19. 9.
 Kamýk nad Vltavou –
infocentrum
Ptáci ve větvích
výstava do 31. 8.
 Drážkov – muzeum
Váchův špejchar
Cesty světla
autorská výstava Petra
Šiky; do 31. 8.
 Sedlčany – knihovna
Fotonádech aneb Sedlčanská fotka žije
výstava fotograﬁí členek
a členů klubu Fotoﬂegmatici; do 1. 9.

spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí komedii
Kena Ludwiga; 19:30, 22. 8.
v 17:00
 Sedlčany – kult. dům
23. 8. Ze života hmyzu
činohra v rámci Classfestu,
studentského hudebního
festivalu; 19:00
 Osečany – zámek
23. 8. Milostný dopis
ženě, kterou nemilujeme
komedie; 20:30
28. 8. Pyšná princezna
pohádka pro nejmenší; 14:00
29. 8. Úča musí pryč!
hořkosladká komedie
o boji rodičů s třídní učitelkou; 20:30
30. 8. Zlý jelen
myslivecká komedie; 20:30

KINO
DIVADLO
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
19. 8. Sen noci svatojánské
Shakespearova komedie
v podání Městského divadla Kladno; 20:00
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
21. 8. Kočka v oregánu
komedie divadla Kalich;
19:00
22. 8. Smím prosit?
svižná komedie; 19:00
28. 8. Classfest
komická opera Dove è
amore è gelosia v rámci
studentského hudebního
festivalu; 19:00
 Petrovice – Obecní dům
21., 22. 8. Pod praporem
něžných dam

 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
18. 8. Letní kino: Gump –
pes, který naučil lidi žít
rodinný dobrodružný ﬁlm;
20:30
 Sedlčany
21. 8. Chci tě, jestli to
dokážeš
český dokument; 20:00
28. 8. První kráva
americké drama; 20:00
 Sedlčany – U Háječku
27. 8. Letní kino: Bábovky
české komediální drama;
20:30

SPORT
 Zhoř – hasičská zbrojnice
21. 8. Zhořská osma
soutěž v požárním sportu

www.sedlcansky-kraj.cz

se stroji PS8 a s místními
úpravami pravidel; 12:30
 Petrovice – hřiště SK
28. 8. Petrovice CUP
mezinárodní fotbalový
turnaj ročníku 2012 (U10)
s charitativním účelem
 Sedlčany – kotlina
28. 8. Retro racing day
Sedlčanskej kotel
Šotolina cup

 Sedlčany – nám. T. G. M.
21. 8. Food festival
akce pro příznivce gastronomie, jídla a pití, k poslechu
hrají Inﬁnity Melody a Fanda
Tomášek a přátelé; 10:00
 Vysoký Chlumec
Skanzen
otevřeno veřejnosti;
9:00–17:00 úterý až pátek,
9:00–18:00 o víkendu

ROZHLEDNY
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sokol Sedlec-Prčice
28. 8. Derby Sedlec versus Prčice
21. ročník, součástí soutěž
pro děti, dámský trojboj,
pivní štafeta a další, večer
zábava; 8:00
 Zvírotice – nohejbalové
hřiště
28. 8. Zvírotický koule
tradiční turnaj dvojic v pétanque; 9:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – Hvězdárna
20., 21., 27., 28. 8. Pozorovací program
20:00–23:00
 Sedlčany – Kotlina
21. 8. Posedlí Dakarem
2021 Open Air
talk show s Martinem Macíkem jr. a členy dakarského
týmu Big Shock! Racing,
areál se závodními vozy
přístupný od 11 hodin; 13:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
21., 28. 8. Letní otevírání
kostela
otevření kostela veřejnosti,
varhanní hudba; 14:00

 Osečany
Drahoušek
otevřeno denně; 10:00–
17:00
 Onen Svět
Langova rozhledna
otevřeno denně; 9:00–19:00
 Přední Chlum
Milada
otevřeno denně; 10:00–
19:00
 Petrovice
Kuníček
otevřeno denně; 11:00–
12:00, 12:30–18:00
 Mokrsko
Veselý vrch
otevřeno denně mimo
pondělí; 10:00–18:00
 Všechny podrobnosti
k uvedeným akcím najdete na našich internetových
stránkách
www.sedlcansky-kraj.cz
v rubrice Kalendář. Umístění akce do rubriky je
zdarma. Upoutávky posílejte včas e-mailem na:
kalendar@sedlcansky-kraj.
cz nebo poštou na adresu
redakce.

Srpnové soboty v kostele zpestřuje
varhanní hudba
SEDLČANY V kostele svaté-

ho Martina v Sedlčanech
je možné se každou srpnovou sobotu zaposlouchat
do varhanní hudby. Jde
o novinku, s níž letos přišla Milena Šimková a našla
podporu i u dalších farníků.
Od 15 do 16 hodin 14.
srpna rozezvučel tento nástroj Jiří Němeček. Pomocníka, který mu pomáhal obracet noty, našel ve svém

synovi Jiřím. Oba zdůraznili, že nejde o žádný koncert,
ale o zpříjemnění druhého
měsíce prázdnin veřejnosti a proto se žádné vstupné nevybírá. „U varhan se
budeme střídat. Sedmého
srpna tu hodinku hrál nový
místní kaplan Robert Benno
Štěpánek, další týden potom
varhaník, kterého doporučila paní Šimková a sérii
uzavře v sobotu 28. srpna

Martin Švejda,“ avizoval Němeček.
Na otázku, jaké skladby si vybral, Jiří Němeček
odpověděl: „Říkám tomu
Ze svatebního šuplíku, to
je výběr z toho, co hrávám
při svatebních obřadech, ale
letos k tomu v kostele dosud
nebyla příležitost. Mám jich
připraveno na dnešek asi
patnáct. Například to bude
skladba Nebeští kavalérové

od Adama Michny z Otradovic, Humoreska od Antonína Dvořáka, ale zazní i ty
modernější – Stín katedrál,
kterou známe v podání
Václava Neckáře nebo Petra
Muka a vybral jsem i oblíbenou píseň z ﬁlmu Tenkrát
na západě od Ennio Morricone.“
Hudební zážitek ještě
umocňuje dobrá akustika
kostela. Návštěvníci mají

možnost si varhanní hudbu vychutnat ještě dvě
následující soboty. Kostel
bude ale otevřen vždy již
od 14 hodin, kdy zájemci
mohou až do 18 hodin absolvovat prohlídky individuální nebo s průvodcem
a v interiéru si prohlédnout kromě jiného vzácnou středověkou fresku
Průvod a Klanění Tří králů.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz

SPORT

O vítězi Brdské ligy se
v kategorii mužů rozhodovalo
až v posledním osmém kole
Na Mrskošovně se
ve dnech 14. až 15. srpna konalo
závěrečné dvoukolo letošní Brdské ligy v požárním útoku, které

SEDLČANY

čtvrtﬁnále ve vyřazovací části znamenalo pro Sedlčany stopku. A tak
o vítězi Brdské ligy 2021 musela
rozhodnout až neděle.

Vítězný tým, SDH Sedlčany, rozbíhá jeden ze svých víkendových požárních útoků.

pořádal domácí dobrovolný sbor
hasičů. Pro SDH Sedlčany bylo
v sázce hodně, v kategorii mužů
ﬁguroval před sedmým a osmým
kolem na prvním místě soutěže.
Po oba dva dny panovalo tropické počasí, což ztěžovalo práci
hlavně těch rozhodčích, působících s praporky na otevřeném
prostranství u terčů. Nebylo proto divu, že také oni se o pauzách,
kdy se na startu střídala jednotlivá družstva, alespoň na chvíli
chodili ochlazovat pod nedaleké
přístřešky stanů. „Na úpravě dráhy na Mrskošovně a budování potřebného zázemí jsme začali pracovat už před čtrnácti dny,“ uvedl
předseda Brdské ligy a vedoucí
týmu SDH Sedlčany Petr Janský.
„A protože působíme i v Benešovské lize, která se už podruhé kryla
s Brdskou ligou, zvládli jsme i start
v Makově u Jistebnice. Vyhráli
jsme tam v novém osobním rekordu a zvýšili náskok na prvním
místě před druhými Zdislavicemi
o dalších asi deset bodů. Rychle
jsme se vrátili a ještě stihli i nástup
v Sedlčanech. Benešovská liga má
dnes na programu ještě noční kolo,
takže ještě pojedeme do Jankova
a pokusíme se získat další cenné
body do tabulky. Před sezónou
jsme ani nedoufali, že by se nám
mohlo takto dařit.“
Jenomže v sobotu to už tak
zcela neplatilo, protože základní
pokus se sedlčanským hasičům
tentokrát příliš nevydařil, ačkoliv
jej měli výborně už zezadu rozběhnutý. Jeden z proudařů totiž
poněkud zaváhal, což se samozřejmě někdy stává. Přesto celý tým
věřil v postup do play off. Ten se
sice nakonec podařil, ale sobotní

„Zatímco v sobotu se v sobotu
v obou kategoriích zúčastnilo sedmadvacet družstev, v neděli jich
bylo šestatřicet,“ přiblížil závěrečné
kolo Petr Janský. „Na start jsme šli
zhruba třicátí v pořadí. Náš největší
konkurent v boji o titul, tým Nahorub, běžel svůj pokus v základním
kole před námi, ale s velkou chybou
a svůj pokus dokončil s časem daleko za bodovanými příčkami. V tomto momentu nám stačilo umístit se
v základním kole do šestého místa.
Na start jsme šli s pevnými nervy
a dali jsme jeden z nejlepších časů
o víkendu.“
SDH Sedlčany tak v neděli vyhrál základní kolo a stal se šampiónem jednadvacátého ročníku
Brdské ligy. Druhé skončily Vranovice a třetí byla Březnice. V kategorii žen zvítězila Lužná z okresu Rakovník, druhé skončily Zahořany
a třetí Zalužany.
David Myslikovjan
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Nohejbalisty dlouhodobě trápí
vandalové, kteří dělají u jejich
areálu nepořádek
SEDLČANY Nohejbalový kurt v Hájku
byl zbudován před více než čtyřiceti
lety a nově se dočkal renovace před
půldruhým rokem. Antukové hřiště
využívá spolek sedlčanských nohejbalistů, jichž je v současné době
bezmála dvacet. Jsou ve věku od třiceti až téměř do sedmdesáti let, scházejí se zde od jara do podzimu vždy
ve čtvrtek a v zimě navíc trénují v tělocvičně. Na turnaje jezdí pravidelně
po širokém dalekém okolí.
V poslední době sedlčanské nohejbalisty tíží jeden vážný problém,
s nímž bojují tak, že před zahájením
každého ze svých tréninků uklízejí
okolí svého areálu se zázemím, které
si za pomoci města svépomocí vybudovali. „Kromě oploceného kurtu
jsme si hned vedle vybudovali posezení s lavičkami a se stoly, a tato část
našeho zázemí je využívána zvlášť
ve večerních a nočních hodinách
mládeží, která po sobě v žádném

asi dvacet metrů od našeho areálu,
a to je pro tyto návštěvníky hodně
daleko... Pravidelně v rámci našeho
tréninku musíme uklízet láhve a plechovky od piva, krabičky od cigaret,
nebo sáčky od brambůrků. Všechno,
co ti lidé zkonzumují, tak potom tady
pohodí. Možná by pomohlo, pokud
by byly přímo k našemu areálu instalovány odpadkové koše. A pokud by
se to minulo účinkem, měla by na toto
místo více dohlížet hlídka městské
policie. Stoly s lavičkami jsme vybudovali pro dobrou věc a vůbec jsme
netušili, co se na tomto místě bude dít
v době, kdy tady nejsme. Vždyť sem
chodí i maminky s malými dětmi, a ty
se mohou pořezat o rozbité sklo, které
tady taky nacházíme. Dokonce jsme
jednou našli na plotě nabodané židle. Nám by nevadilo, kdyby sem lidé
chodili, ale měli by si po sobě uklidit.“
Dosud poslední akcí, které se zúčastnili sedlčanští nohejbalisté, byl

Sedlčanští nohejbalisté by uvítali, pokud by před každým svým tréninkem nemuseli
uklízet okolí svého hřiště.

případě neuklízí,“ uvedl člen spolku
sedlčanských nohejbalistů Jaroslav
Novák. „Nejbližší odpadkový koš je

druhý a zároveň rozlučkový turnaj
u Vltavy, v rekreačním středisku
U Candáta na Oboze, který se konal
ve středu 11. srpna. Na turnaji tentokrát startovalo sedm trojic, tvořených
většinou místními rekreanty. Z týmů
ze Sedlčanska do hry zasáhly trojice Tondy Tesaře, čili tým Sluníček,
Milana Kunce pod názvem Hájek
a nechyběli ani kluci z Kosovy Hory,
kteří si říkají Kosáci. Nejdříve se týmy
utkaly systémem každý s každým
a potom nastoupil první proti čtvrtému a druhý proti třetímu. Vyhrála
místní trojice, nastupující na kurt pod
názvem Joudové, druzí byli Kosáci, třetí skončil Hájek a čtvrté místo
obsadila Sluníčka. Turnaj trval více
než sedm hodin a po jeho skončení
všichni účastníci poseděli v areálu,
jak to bývá zvykem, až do večerních
hodin. Při další akci nad nízkou sítí se
hráči ze Sedlčan a okolí setkají v září.
David Myslikovjan
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Tatran vítězstvím nad Táborskem prvně Penalty jsou mistrovská
postupuje do druhého kola Mol Cupu
disciplína Pavla Capoucha
TJ Tatran
Sedlčany – FC
MAS Táborsko
2:2 (1:0),
v prodloužení 1:1,
na penalty 4:3

ně jako střílející Schick
na Euru proti Skotům, a balon zapadl za bezmocného
padajícího brankáře Zadražila – 1:0.

SEDLČANY Na hřiště Tatra-

Brazilec Almeida
orazítkoval
břevno

nu přijel ve středu 11. srpna
odehrát 1. kolo Mol Cupu
profesionální klub z Táborska. Tým z jihu Čech, který
koncem července porazil
na stadionu Litavka domácí celek 1. FK Příbram,
která ještě loni hrála první
ligu a podle bookmakerů
byl před utkáním jasným
favoritem, odjížděl ze Sedl-

Druhý poločas začali hosté náporem a brankář Glogar
musel několikrát zasahovat.
V 53. minutě bylo vyrovnáno, když na zadní tyči hlavičkoval Tijani do protipohybu
brankáře Glogara – 1:1. Vyrovnání však netrvalo dlouho. Hned po rozehrání si
vzal Tatran vedení zpět. Petr
Haas uvolnil Luboše Soldá-

tým poprvé do vedení –
2:3. Trenér Ladislav Šach
o poločase udělal poslední změnu, když do útoku
přesunul brankáře Glogara a do branky z lavičky
nastoupila legenda Pavel
Capouch. A právě Pavel
ve 107. minutě našel svým
odkopem rozběhnutého
Luboše Soldáta, který
prostřelil vyběhnutého
brankáře Zadražila a balon se zastavil až v síti –
3:3. Luboš svými brankami dovedl rozstřel nejen
k prodloužení ale nakonec
do penaltového rozstřelu
a Pavel zase svými zákroky, kterými přiváděl střelce Táborka k zoufalství.

Capouch dvakrát
chytil

Pavel Capouch právě chytá pokus Leoše Vozihnoje a poprvé v historii posílá Tatran v poháru dál.

čan po dlouhém zápase
jako poražený. Radovali se
fotbalisté v zeleno-bílých
dresech.

Vyhraný poločas
Táborsko sice nenastoupilo v nejsilnější sestavě,
ale to nic nemění na faktu,
že jedenáct hráčů mělo
profesionální smlouvy.
Hosté měli mírnou převahu, ale domácí hráči
obrovskou bojovností likvidovali jejich snahy dát
gól. Táborsko mělo první
velkou šanci díky kapitánu Kopečnému, ale ten
branku přestřelil. Tatran
odpověděl pohlednou akcí
Novotného s Dvořákem
a zakončujícím Haasem,
kterou musel brankář Zadražil krýt. Ve 27. minutě
napřáhl Matěj Habart z nějakých 40 metrů, podob-

ta, který svoji pumelicí nedal
nehybnému brankářovi Zadražilovi šanci – 2:1. Patnáct
minut před koncem však vyrovnal Miranda – 2:2. A mohlo být pro domácí celek
ještě hůř. V 80. minutě byli
hosté blízko k vedení, když
z trestného kopu orazítkoval
břevno Brazilec Stephano
Almeida. A tak mohl trestat
Tatran. Ale Kdolského střela
šla nad.

Soldát dovedl
zápas k penaltám
Zápas tedy pokračoval
prodloužením 2x15 minut.
Ve 100.minutě došlo k bolestivému zranění Sochůrka, který musel být odnesen na nosítkách a Tatran
hrál chvíli v deseti. Toho
využil Tijani a prudkou
střelou přes celou branku
dostal ve 106.minutě svůj

Šlo se do penalt. Tatran je umí, hráči je dávají
a s Capouchem v brance..?
Kdolský, Brotánek dali,
hosté rovněž první dvě
proměnili. Střelec utkání Soldát nedal a vzápětí
brankář Capouch vychytal
Brazilce Stephana Almeidu! Sosnovec dal, hostující hráč rovněž, Novotný
dal a protože poslední
pokus Leoše Vozihnoje
brankář Pavel Capouch
vystihl a chytil, radost
na sedlčanském stadionu
vybuchla naplno. Tatran
se radoval z historického
postupu do druhého kola
Mol Cupu, v němž se může
těšit na dalšího zvučného
soupeře, kterého jim los
přinese.

Sestavy
Sedlčany: Glogar - Repetný, L. Brotánek, Sosnovec, Novotný, Kouklík (27.
Soldát), M. Dvořák, Kdolský, D. Čipera (72. M. Krůta), M. Habart (72. Sochůrek, 105. Capouch), Haas
(66. Hašek).
Táborsko: Zadražil –
Svatek (46. Hornát), Praveček (72. Matoušek), Brabec,
Kopečný, Fulei (72. Vozihnoj), Drozd, Schramhauser
(77. Icha), Škrleta (72. De
Almeida), Da Costa Miranda (120. Ott), Tijany.
David Štverák

SEDLČANY Po středečním
vítězném zápase nad druholigovým Táborskem nám
navrátilec a hrdina utkání
brankář Pavel Capouch sdělil své dojmy.
Byl jsi před utkáním
nervózní?
Ne, vůbec ne. I po čtyřech letech, co jsem pryč, to
prostředí tady znám. Takže
tyhle kozí léta už mám za sebou a spíš se soustředím
na svůj výkon.
Věděl jsi, že dnes půjdeš mezi tři tyče?
Nevěděl jsem, že dnes
budu chytat. Nejdříve jsem
měl jít na hrot, ale to se mi
moc nechtělo (smích).
V prodloužení jsi zneškodnil minimálně čtyři
velké šance soupeře…
To byly takové zákroky
nezákroky. Ale ano, něco
jsem tam chytil, aspoň jsem
klukům trošku pomohl. Ti
mi taky pomohli, nebyla tam
vlastně skoro žádná přímá
střela, spíš takové odražené
míče do souboje.
Jak jsi se těšil na penalty?
To je vlastně moje dis-

ciplína. Vždy ta třetí, čtvrtá
a pátá série, hlavně ta pátá,
je pro mě nejsilnější.
Studoval jsi nějak hráče
před utkáním, jak zahrávají penalty?
Vůbec. Jdu od hráče
k hráči. Studuju jejich pohyb,
jak jde k míči, jak si staví míč
na puntík a tak dále. Mám
zkrátka svoji režii a podle
toho pak reaguji na střelecké
pokusy.
Jaký je pro tebe osobně
postup v poháru úspěch?
Úžasný pocit. Já jsem se
s fotbalem v Sedlčanech loučil v Karlových Varech, takže
jsem se konečně mohl pořádně rozloučit s domácími
diváky. Protože sem se asi
už nikdy jako hráč nevrátím.
Možná jako soupeř.
Není žádná šance, že
by tě ještě diváci uviděli
na hřišti ve druhém kole
Mol Cupu?
Určitě ne. Druhé kolo začíná až někdy v září a s Počepicemi startujeme v polovině
srpna. Není čas a už ani nejde protáhnout můj přestup.
Bylo by toho už moc.
David Štverák

Sedlčanští hráči si
fyzicky sáhli na dno
SEDLČANY Po středečním

zápase prvního kola Mol
Cupu jsme požádali o hodnocení utkání trenéry obou
mužstev.

Miloslav Brožek,
Táborsko
Pohár, bez ohledu na to,
že jsme dnes vypadli, nám
byl trošku čert dlužný. Měli
jsme problém dát tým dohromady tak, abychom nehráli
v šesti dnech tři zápasy v základní sestavě. Jsem rád, že
dnes dostali příležitost naši
dorostenci, kteří poznali, jak
to vypadá v dospělém fotbale. Pro náš úzký kádr není pohár prioritou, i když jsme ho
chtěli zvládnout. Nezastírám.
Branky jsme dostali typické
– ze snahy domácích, když
něco někam překopli a zúročili nějakou naší chybu. Ale
to nás neomlouvá, měli jsme
dnes vyhrát v jakékoliv se-

stavě. Gratuluji domácímu
týmu k postupu. Jsem rád,
že nastoupil Pavel Capouch,
bývalý brankář z Benešova
s ligovými parametry, který
nás vychytal. Domácím hodně pomohl.

Ladislav Šach, TJ
Tatran Sedlčany
Diváci viděli výborný
zápas. Kluci vydali na hřišti
maximum, že v nich nezbyla ani špetka fyzických sil.
Ani herně to nebylo úplně
špatné. Konec konců vyřadit
druholigové mužstvo se přece jen nepovede každý den.
Určitě klobouk dolů. A při
troše štěstí může do Sedlčan
v druhém kole poháru zavítat ještě zvučnější tým, než je
druholigové Táborsko. Je to
obrovský úspěch, ale raději
bych vyměnil tohle vítězství za nedělní tři body proti
Lomu.
David Štverák
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Přes šest set diváků vidělo šest branek,
radost z nich drtivá většina neměla
TJ Tatran Sedlčany
– TJ Sokol Lom 0:6
(0:3)
SEDLČANY Ve 3. kole divize

A zavítal v neděli 15. srpna
do Sedlčan soupeř z Lomu.
Domácí fotbalisté, povzbuzení středečním postupem
do druhého kola Mol Cupu
a ve sváteční atmosféře
ochucené nejen pouťovou
příchutí, ale i velkou událostí v podobě křtu knihy o stu
letech fotbalu v Sedlčanech,
utkání prohráli. Krásné poča-

minut hosté ukazovali svoji
sílu a rychlé útoky ve čtyřech
hráčích byly smrtící. Na nedostatek práce si opravdu nemohl stěžovat brankář Tomáš
Glogar, který byl v zápřahu
skoro po celé utkání. V 11.
minutě otevřel skóre Neužil.
Za další čtvrt hodinu zvýšil
na 0:2 Musiol, který nakonec
završil v zápase hattrick. Tatranu svitla přece jen naděje,
když Kdolského bomba skončila na břevnu a Novotný skokem hlavičkoval, ale přesně
metr nad zemí. Pro brankáře

O poločasové přestávce byla pokřtena nová kniha o sedlčanském fotbale.

sí přilákalo, jak se již tradičně
u pouťového zápasu očekává,
hodně diváků a u vchodu nechyběl ani František Urner se
svojí sklenicí na sbírku pro
nemocného Kubíka Fuňka.

Jasný vládce hřiště
Lom do svátečního utkání
v Sedlčanech v nové divizní
sezóně ještě neprohrál a neinkasoval ani žádnou branku.
Aspirant na postup do vyšší
soutěže? Svoji roli naplnil dokonale... Hned od úvodních

Matouška ideální výška a tak
vytěsnil míč na roh. Musiol se
před koncem prvního poločasu trefil podruhé a dal „šatňáka“ – branku do poločasové
přestávky.
V té se konal slavnostní
křest knihy 100 let fotbalu
v Sedlčanech (v období 1971–
2021).

Nenasytný soupeř
Tatran se více osmělil
a na týmu byla vidět snaha
o vstřelení snižující bran-

ky, ale byli to hosté, kteří se
v 60. minutě znovu prosadili.
Na 0:4 zvyšoval opět Musiol.
Do konce utkání jela vlastně
jen jedna vlna a to hostující
branková. V 70. minutě 0:5
(Pfeifer) a v 78. minutě 0:6
(Novák).
Sestava Tatranu: Glogar,
Repetný, L. Brotánek, Sosnovec, Hanuš, Soldát (64. Hašek), M. Dvořák (71. L. Matoušek), Kdolský, Novotný, M.
Habart (46. D. Čipera), Haas
(65. M. Krůta).
Tatran je po 3. kole v tabulce na šestnáctém místě
s 0 body a skórem 2:10. Další
utkání se hraje v sobotu 21.
srpna od 14.30 hodin v Přešticích.
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Fotbalové víkendové
výsledky regionálních
družstev
3. kolo divize A
TJ Tatran Sedlčany – TJ Sokol Lom 0:6 (0:3)

3. kolo krajského přeboru I. B
třídy skupina E
SK Petrovice – FJ Jinočany 0:3 (0:1)
SK Tlustice – TJ Tatran Sedlčany B 4:2 (3:2)
Branky Tatranu: 8. L. Matoušek, 18. R. Kvěch

1. kolo krajského přeboru I.
A třída skupina A
TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Sedlec-Prčice
5:0 (1:0)

1. kolo MOL Cupu
TJ Tatran Sedlčany – FC MAS Táborsko 3:3
(1:0), 4:3p
Branky Tatranu: 28. M. Habart, 55. L. Soldát,
107. L. Soldát

Ohlas po utkání

1. kolo okresního poháru

Trenér Tatranu Ladislav
Šach: „Dnes bylo jasně vidět,
že Lom je zaslouženě první.
Mužstvo je zkušené, doplněné
hráči z vyšších soutěží. Neměli bychom na ně ani odpočatí
a v kompletním kádru. Osobně
z toho nedělám takovou tragédii, spíše mi vadí ty obdržené
branky. Rozdíl ve kvalitě byl
jednoznačný, soupeř vyhrál
jednoznačně a zaslouženě.
Vidím ho jako jasného aspiranta na postup. Teď jedeme
do Přeštic a to je to samé jako
Lom, jejich hra je tedy o trošinku rozdílnější. Doufám, že
se mi do tohoto utkání vrátí
alespoň dva zdraví hráči, aby
byla možnost střídání. Protože
mi dnes jeden hráč navíc scházel, kluci toho měli po středě
opravdu plné zuby. Jsem rád,
že se dnes nikdo nezranil nebo
nezkolaboval při tom vypětí.“
David Štverák

FC Višňová – TJ Krásná Hora 3:0 (1:0)
SK Obory – SK Kosova Hora 1:4 (0:3)
Branky Kosovy Hory: 7. a 20. M. Valenta, 8.
P. Růzha, 15. J. Šťovíček
TJ Vltavan Hříměždice – TJ Sokol Nečín
1:4 (0:2)
Branky Hříměždic: 79. D. Poslušný
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Zduchovice 0:3 (0:0)

1. kolo Poháru OFS – Benešov
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Jiskra
Struhařov 7:2 (4:0)
Branky Vrchotových Janovic: 23. P. Kubín, 30.
T. Kubíček, 40. P. Dvořák, 44. (p) P. Němec, 67.
A. Sochůrek, 84. P. Kocourek, 87. A. Sochůrek

3. kolo krajského přeboru
staršího dorostu skupina A
SK Slaný – TJ Tatran Sedlčany 4:2 (1:0)
Branky Sedlčan: 55. J. Chlasták, 88. Š. Macháček

3. kolo krajského přeboru
mladšího dorostu skupina A
SK Slaný – TJ Tatran Sedlčany 6:0 (3:0)
David Štverák

Martin Macík zve příznivce Dakaru na Kotlinu
SEDLČANY Na Kotlině se

uskuteční v sobotu 21. srpna od 13 hodin svérázná
talk show Posedlí Dakarem s Martinem Macíkem
mladším a dalšími členy
dakarského týmu Big Shock
Racing. V letošním ročníku
Dakaru se sedlčanským
závodníkům podařilo vybojovat 4. místo v kategorii
kamionů a vyhrát tři etapy
těžkého závodu.
„Když jsem před pár dny

viděl ﬁlmový dokument
z Dakaru 2021 ze Saúdské
Arábie, adrenalin okamžitě začal pracovat. Záběry
z kabiny mi znova připomněly ty extrémní situace,
šílenou maratonskou etapu,
momenty, kdy jsme se ztratili, nebo naše vítězství bez
předního skla. Mráz mi chodil po zádech a věřím, že diváci, kteří se přijdou do Sedlčan podívat, na tom budou
podobně,“ říká pilot Martin

Macík. Kromě ﬁlmového
dokumentu si návštěvníci
akce užijí jízdy závodních
kamionů Franty a Karla,
prohlédnou si proslulý
bydlík, vůz značky Liaz,
v němž má tým během Dakaru zázemí, i celou ﬂotilu
doprovodných aut. Sami si
vyzkouší řízení v závodním
simulátoru a kdo bude mít
štěstí, sveze se s Martinem
Macíkem v jeho dakarském
speciálu. Na závodní trati

se předvedou také členové
juniorského programu MM
Dakar.
„Na Posedlých Dakarem
se nabijeme novou energií
a hned po akci balíme, vyrážíme závodit na Baja Poland,“
říká navigátor František Tomášek. Už 26. srpna totiž tým
Big Shock Racing odstartuje do třídenní polské rally.
Nedávno přitom zvítězil
ve španělském závodu Baja
Aragon.

„Potřebujeme před příštím
Dakarem najezdit co nejvíce
ostrých kilometrů. Každý start
se počítá. Evropské závody
jsou důležité pro posádku
i pro vývoj naší techniky.
Momentálně máme v dílně
před dokončením několik
dalších kamionů, do kterých
jsme promítli naše zkušenosti
předchozích dvaceti let. A věříme, že je už brzy uvidíme
na trati,“ zakončuje šéf týmu
Martin Macík starší.
-nk-
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Bečva je stále
tajemná

Antivandalin

Zdá se, že ani do voleb nebude zjištěn viník tragédie
na řece Bečvě v loňském
září. Ministr životního
prostředí Richard Brabec
tehdy zpočátku řekl, že
vyšetření „...je otázka několika hodin“. Kdo má trochu ponětí o citlivosti analytických metod moderní
chemie, řekl si: „Ještě aby
taky ne“.
Jelikož to ale nebylo otázkou ani několika
následujících týdnů či
měsíců, přivádělo mě to
k různým podezřením.
A také ke vzteku nad tím,
jak všechny instituce povinné v takových případech jednat, připomínají
spíše mrtvé brouky. Ředitel České inspekce pro životní prostředí Erik Geuss
se dokonce vyjádřil, že
všechny orgány ČIŽP splnily své úkoly. Tak dobře,
ale výsledek nula. Nebo
přísně tajný? Jestliže bylo
zjevné, jak povinné složky nekonají, máme snad
ještě nezávislou policii,
která má vyšetřovat vraždu člověka, ale jistě také
příšerné utrpení čtyřiceti
tun ryb. A pokud nekonala, má příslušný státní
zástupce hledat důvod.
Pokud nehledal, tak jestli máme premiéra, který,
jak sám říká, tady zodpovídá za všechno, pronesl
snad jediné slovo k věci?
O několika vím. Když se
při interpelacích ve sněmovně opoziční poslanec
slušně zeptal na jeho názor a jeho příslušné kroky, premiér Andrej Babiš
zvýšeným hlasem (přímo
ječákem) řekl: „To se mě
netýká. Vy si dejte změřit
svoje IQ“.
Ve sněmovně dlouho
doutnalo rozhořčení, uva-

žovalo se o vyšetřovací
komisi. Komunisté pohotově vykládali, jak pokud
vědí, tak tady žádná taková komise nikdy nic nevyšetřila. Od toho je policie. Nebo není, že... Ale
konečně komise vznikla
a jak se zatím zdá po prvním jednání v postiženém
kraji, poslanci parlamentních stran jen zírají. I komunistická poslankyně
při tiskové konferenci
prozradila, jak si zástupci jednotlivých organizací ve svých výpovědích
odporovali. V údajích
o čase, o místech, o odebraných vzorcích vody,
jejich počtu ap. Proč se
poslanci do toho šíleného
zmatku nezainteresovali
dříve?
Podle mého je zdravé
životní prostředí naprostá priorita. Ale to nějaký
pochybný expert „pracoval“ na odhalení viníka,
nezachoval anonymitu,
špitnul, že zná viníka
a dlouho nic. Končí tvrzením, že to teklo 16 km
z Rožnova. Svědectvím
rybářů i následnými pokusy s šířením rozpustné
látky z rožnovské výpusti, bylo tvrzení vyvráceno. První ryby hynuly až
skoro 4 km po proudu.
A také bylo zjištěno poleptání ryb, což kyanidy
nedělají a může to dokazovat snahu dodatečného zamaskování. Ve státě, kde máme špičkovou
úroveň armádních chemiků, máme ovšem také
vládu, která beze slova
od premiéra ignoruje takový zločin. Pokládám to
za nepřímý důkaz, že je
za tím Deza, premiérův
chemický podnik.
Vladimír Roškot

Není to tak dlouho, co naši
redakci upozornila jedna
z čtenářek na nepořádek,
který pravidelně dělá
omladina, scházející se
pod mostem mezi Mrskošovnou a lehkoatletickým
stadionem Taverny. Ačkoliv zaměstnanci Sedlčanských technických služeb
vždy pečlivě místo uklidili,
uplynulo pár dní a uklízet
mohli zase.
Nyní se ozvali sedlčanští nohejbalisté, které
na opačné straně u jejich
areálu v Hájku trápí stejný
problém. Redakci předložili několik fotograﬁí, které dokumentovaly, jak to
u nich vypadá před každým jejich tréninkem, který zahajují dost netradičně,

a to úklidem. U plotu jejich
kurtu je pravidelně zakládáno malé smetiště ve stylu, jakoby si někdo říkal:
„Plechovku piva mám dopitou, tak pryč s ní na zem,
cigarety mám vykouřené,
pošlu tedy krabičku za plechovkou. A už vůbec se nebudu zdržovat s vyprázdněnými pet lahvemi.“
Člověk si říká, co by
na tyto lidi, co nedokážou
udělat pár kroků a dát
prázdný obal od čehokoliv do odpadkového koše,
mohlo platit. Vzpomněl
jsem si na jeden starší oblíbený televizní pořad, který se jmenoval Tajemství
výchovy a uváděl ho Karel Pech. V jednom z dílů
s ironií a nadsázkou uka-

zoval, co by mohlo platit
na vandaly, kteří ničí parky
a dělají ve svém okolí nepořádek. Představil ﬁktivní vynález ve spreji, který
dostal název Antivandalin.
A hned ho předvedl v praxi. Počkal si na jednoho
vandala, jednoduše ho
sprejem postříkal, a ejhle.
Vandal hned začal všechno po sobě uklízet, narovnávat ohnuté větve na stromech a ostatní vandaly
začal poučovat, že se jako
vandalové chovat nemají.
Jo, tak to by bylo fajn,
kdyby existoval takový Antivandalin, ale je jasné, že
na tyto lidi se bude muset
jít zcela jinak a že to nebude vůbec jednoduché.
David Myslikovjan
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Zeď postavená před šedesáti lety
byla symbolem rozdělení
V Československu na počátku šedesátých let již
pominula strašná doba
represí let padesátých.
V Německu, které bylo
po válce okupováno čtyřmi velmocemi – SSSR,
USA, Anglií a Francií – se
ale stále něco dělo. Stejně
jako země, byl i Berlín rozdělen do sektorů. Mnozí
obyvatelé sovětské zóny
se snažili odejít do západní zóny. Stalin řešil vše silou. Jeho prvotním činem
byla blokáda západního
Berlína, aby nemohl být
zásobován železniční a silniční dopravou. To aby
se lidé naopak stěhovali
do východní zóny Berlína
pod sovětskou správou.
Spojenci tedy začali zásobovat západní zónu města
leteckým mostem – dopravovali tisíce tun zásob
denně, včetně uhlí, velkými americkými letadly.

Po necelém roce Stalin
uznal porážku.
Touto dobou před šedesáti lety začal komunistický režim v Berlíně
na hranici východní a západní zóny znenadání
bleskově budovat zeď,
která měla zabránit masivní emigraci na Západ.
Vydržela až do chvíle
neudržitelnosti nesvobodného režimu, kdy bývalé Německo už dávno
tvořily dva státy – NDR
a SRN, mezi nimiž rozdíly
stále narůstaly. A to mezi
dalšími satelity s vládou
v Moskvě bylo NDR ještě
jakási výkladní skříň socialistického bloku.
Ze zvědavosti jsem
kdysi jel do NDR vlakem s Cestovní kanceláří
mládeže. Navštívili jsme
Drážďany, Lipsko, Erfurt,
Výmar,
Duryňský
les
a také koncentrační tábor
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v Buchenwaldu. Zajímavý
zájezd. Pro mne i tím, že
na univerzitě v Erfurtu nás
prováděl asistent z katedry
fyziky. Pochlubil se i tím,
že po sedmi letech čekání
má konečně Trabanta 600.
Chtěl jsem diskutovat, zda
mu není líto, že kousek
na západ si občan na jeho
úrovni může jít koupit auto
ještě ten den a levně, o kvalitě nemluvě. Jen se výmluvně zatvářil, že takové
diskuse o nespokojenosti
nepřicházejí v úvahu…
Mějme na paměti, že
kde není svobodná diskuse, svobodný zodpovědný
a objektivní tisk, veřejnoprávní rozhlas a televize, hrozí diktatura sil zvolených demokraticky jen
z hloupé důvěřivosti. A potom se nedivme, co přijde.
Vznikají nové zdi, tentokrát
mezi námi.
Vladimír Roškot

