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Sportovní výkony Lukáše
Novotného ze sedlčanského
gymnázia ocenila
i hejtmanka Petra Pecková
SEDLČANY/PRAHA Lukáš
Novotný bude jistě vzpomínat na letošní květen
jako na důležitý a příjemný
měsíc. Jedním z důvodů je,
že student sedlčanského
gymnázia právě před několika dny složil úspěšně
maturitní zkoušku. Kromě
toho předvedl svoji vynikající fyzičku v rámci projektu Přes bariéry s policií
v několika sportovních disciplínách – jeho sportovní
výkon ocenila také středočeská hejtmanka Petra Pecková, s níž měl možnost se
osobně 20. května v Muzeu Policie ČR setkat.

za službu a významné činy,
a předání ﬁnančního šeku
sedmnáctileté Dáše na za-

koupení bionické nohy,
jejíž pořízení stojí 650 tisíc
Pokračování na straně 6

S dotací na provoz
lékárny se vyčká
do příštího roku
PETROVICE Na posledním
zasedání zastupitelstva
na zámečku v Petrovicích
seznámil starosta obce
Petr Štěpánek přítomné
zastupitele i přítomnou veřejnost s žádostí Oblastní
nemocnice Příbram o provozní dotaci na krytí ztráty
z provozu lékárny v Petrovicích. Zastupitelka a předsedkyně Vendula Vrzalová
byla pověřena vedením

SOLENICE/ORLICKÁ PŘEHRADA V půlce května

Akce Přes brány s policií se ve Středočeském kraji účastnily
desítky škol. Na Příbramsku to bylo pouze Gymnázium pod Svatou
Horou a sedlčanské gymnázium. Lukáš Novotný (na snímku) byl
jedním z pěti studentů, kterého ocenila za nejlepší výsledky ve fyzických testech hejtmanka Petra Pecková.

Kniha sedlčanské
spisovatelky získala
cenu za polygraﬁi
SEDLČANY/PRAHA
Kniha
sedlčanské autorky Markéty Vítkové a spoluautorky
Kateřiny Čížkové Jak barevná je modrá, která přibližuje dětem i dospělým
problémy dětí s autismem,
má na kontě další úspěch.
K vítězství v kategorii Nejkrásnější dětská kniha,
kterou získala loni v říjnu
na 31. podzimním veletrhu
v Havlíčkově Brodě, přibylo letos v květnu další
ocenění. Jaké? „Přihlásily
jsme s Kateřinou knížku
do soutěže Nejkrásnější
česká kniha 2021. Udělaly

Tel.: 604 761 657

obce, aby připravila návrh
řešení této situace. Ta se
proto telefonicky spojila
s náměstkem pro ekonomiku Oblastní nemocnice
Příbram, Radkem Řechkou, který jí poskytnul
dokument se záznamem
nákladů a výnosů za dobu
provozu „nové“ lékárny
v Petrovicích. Informac e s d ě l i l a p ř í to m n ý m
Pokračování na straně 3

Majitelé lodí si vyzkoušeli
zkušební provoz
modernizovaného výtahu,
ostrý provoz začal
koncem května

Sport i charita
V rámci celého slavnostního aktu byl v Praze Lukáš
přítomen také skládání slibu nových policistů a policistek, předávání ocenění

Cena 20 Kč

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

jsme tak na základě doporučení paní, která komunikuje se žadateli o dotace
a ta věděla, že Ministerstvo
kultury ČR vydání naší knihy podpořilo. Navrhla, abychom přihlášku směřovaly
do kategorie Učebnice pro
školy všech stupňů a ostatní
didaktické pomůcky. Později nás také upozornila
na soutěž naše korektorka
Ela Prokopová, opět s doporučením, ať knihu přihlásíme. Poslechly jsme tedy,
jen jsme si nebyly jisté kategorií. Ale tajemnice soutěže
Pokračování na straně 9

si konečně mohla menší
sportovní plavidla vyzkoušet, ač jen zkušebně,
modernizovaný lodní výtah na Orlické přehradě.
Ten má za sebou úpravy,

které se vyšplhaly na 122
milionů korun. Jak informoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán, práce
začaly na podzim 2019, kdy
původní železobetonovou
konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. „Modernizovaný lodní
výtah není kopie nějakého
Pokračování na straně 2

Setkání
rodáků
se neslo
v duchu
vzpomínání
ŽEMLIČKOVA LHOTA Náves

v Žemličkově Lhotě v sobotu po obědě ožila. Konalo se zde setkání rodáků
a přátel Vilasovy a Žemličkovy Lhoty.
Obyvatelé dvou malebných vesniček, které jsou
obě nedaleko Petrovic,
vymysleli pěkný program,
který ve dvě hodiny odpoledne začínal mší svatou,
Pokračování na straně 11
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Město má ve vlastnictví Muž s pervitinem v kapse ujížděl
celkem 145 bytů
policistům
SEDLČANY Po privatizaci

městského bytového fondu zůstalo v majetku města
145 bytů. „Z toho jich je 48
v domech s pečovatelskou
službou, 55 bytových jednotek se nachází v bytovém
domě ve Strojírenské ulici,
což je bývalá ubytovna Strosu, a dalších 42 bytů zůstalo v objektech, kde byly
byty odkoupeny nájemníky
do osobního vlastnictví,“
bilancoval stručně sedlčanský starosta Miroslav
Hölzel. Poznamenal, že
lidé, kteří využili v minulých letech nabídku radnice a byty si zakoupili, vý-

razně ušetřili. „Například
nyní měla jedna paní zájem
koupit byt 1+kk do osobního vlastnictví. Zatímco dříve by jej bylo možné získat
za cenu kolem 150 tisíc korun, v současné době cena
bytu podle znaleckého
posudku vyšplhala téměř
na 1,9 milionu korun. Dnes
ale nemůžeme byty prodávat za těch podmínek, které
jsme nastavili před patnácti
lety,“ argumentoval starosta s tím, že tímto způsobem musí město reagovat
na všeobecný nárůst cen
bytů a nemovitostí.
Marie Břeňová

Majitelé lodí si vyzkoušeli
zkušební provoz
modernizovaného výtahu, ostrý
provoz začal koncem května
Dokončení ze strany 1

prototypu nebo kus pocházející z modelové řady. Jde
o unikátní zařízení navržené a vyrobené na míru,“
uvedl dále Hugo Roldán ve svém prohlášení.
Na konci měsíce se milovníci rekreační plavby konečně dočkali. Sedmadvacátého května byl zahájen
provoz lodního výtahu
konečně na ostro. Generální ředitel Povodí Vltavy,
Petr Kubala ve veřejném
prohlášení informoval a rekapituloval, že zkušební
provoz nového výtahu za-

čal v dubnu a od 6. května
na něj navázal takzvaný
ověřovací provoz, kdy zařízení začali využívat první

rekreanti. Po převzetí díla
(na konci května) byl zahájen takzvaný trvalý provoz, kdy se mimo jiné rozšířila provozní doba z pěti
dnů v týdnu na šest. Zařízení je nyní v provozu kromě úterý každý den od 8
do 11 a od 12 do 18 hodin.
Zájemci o přepravu lodi
mohou využít rezervační
systém. Systém rezervace
přepravních termínů se již
osvědčil v minulé plavební sezoně, kdy byl zaveden v období zpřísněných
podmínek pro přepravu
kvůli covidu. Veškeré po-

třebné informace se dají
dohledat na stránkách Povodí Vltavy.
Jana Motrincová

SEDLČANY Policie infor-

movala o případu, který
se stal v polovině května. Policejní hlídka zde
v noci chtěla zastavit
řidiče osobního vozu,
který jel stokilometrovou rychlostí. Ten ale reagoval pokusem o útěk.
Z Příbramské ulice odbočil do ulice Ke Hvězdárně a odtud se vydal
přes louku do ulic Havlíčkova a Sedlecká. Na kruhovém objezdu pak do-

stal smyk a havaroval.
„Ani poté se nehodlal
jen tak lehce vzdát. Policisté jej pod pohrůžkou
zbraně a za použití donucovacích prostředků tahali
ven zpoza volantu, zatímco muž se snažil zařadit
zpátečku a couvat. Následně ale skončil mimo vůz
s pouty na rukou,“ popsala policejní mluvčí Vlasta
Suchánková s tím, že muž
měl u sebe pervitin, který
si podle své výpovědi apli-

koval den předtím. Test
na drogy odmítl, dechová
zkouška měla negativní
výsledek.
Muž čelí ve zkráceném
trestním řízení podezření
z maření výkonu úředního rozhodnutí a zároveň
je podezřelý z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Hrozí mu
až pět let vězení.
Olga Trachtová
Hadáčková

Plavidla musí být technicky způsobilá
Státní plavební
správa upozornila všechny
majitele plavidel, že jejich
stroje musí být technicky
způsobilé. Podle zákona
o vnitrozemské plavbě lze
na vodních cestách provozovat jen taková plavidla,
která jsou evidována v příslušném rejstříku a která

VLTAVA

byla současně schválena
jako technicky způsobilá.
Doklad o technické způsobilosti plavidla může vydat
jen plavební správa. Pokud
plavidlo splňuje technickou způsobilost, je posléze vydáno osvědčení. To
nadále slouží jako doklad
o technické způsobilosti.

Vydává se na žádost provozovatele nebo vlastníka
plavidla. Varuje, že jiný doklad o evidenci stroje provozovaného na českých
vodách nelze považovat
za doklad o technické způsobilosti a nebude tím pádem uznán.
Jana Motrincová

Davidova hvězda je osázena
jabloněmi a růžemi
KOSOVA HORA Veřejné prostranství bývalého areálu
Interiér, známého výrobce
kuchyní, se v Kosově Hoře
mění v park. O záměru zastupitelů obce, kteří chtějí
ze zanedbaného místa vytvořit odpočinkovou zónu
a zároveň připomenout
pohnuté osudy místního
židovského obyvatelstva,
jsme již čtenáře informovali podrobněji v loňském
roce. Od dobrého nápadu
nyní Kosova Hora přikročila k realizaci. Potvrdil to
Martin Krameš, starosta
Kosovy Hory.
„Úpravu veřejného prostranství jsme zahájili letos v dubnu, poté co jsme
získali Územní rozhodnutí
o změně využití území
za účelem parkové a sadové úpravy poblíž židovského náměstí a synagogy.
Přípravné práce v podobě
terénních úprav prováděli
zaměstnanci obce. První
část je podle schválené studie již hotova. Spočívá v instalování Davidovy hvězdy, v níž jsou zasazeny
okrasné jabloně a růže.“

Starosta Krameš avizoval,
že v průběhu srpna a září

pro nás zajišťuje ﬁrma Zahradní architektura a služ-

Projekt z ptačí perspektivy průběžně fotografuje jeden obyvatel
obce Kosova Hora.

bude pokračovat výsadba dalších keřů a trvalek.
Jmenoval, že konkrétně
půjde zejména o hortenzie, třezalky, mochny,
růže, kosatce, divizny
a mnoho dalších nádherných rostlin. „V říjnu chceme pokračovat výsadbou
cibulovin a dokončíme
mlatovou cestu pro pěší.
Veškeré zahradnické práce

by. Úprava prostranství
tedy zatím pokračuje podle
plánu,“ ujistil nás starosta
Kosovy Hory. „Věřím, že
do konce letošního roku
bude vše hotovo,“ dodal.
Jako „perličku“ poskytl
redakci fotograﬁi, jejímž
autorem je jeden občan
obce, který projekt z ptačí
perspektivy monitoruje.
Marie Břeňová
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S dotací na provoz
lékárny se vyčká
do příštího roku
Dokončení ze strany 1

zastupitelům. Ti upozornili na fakt, že lékárna zatím

diskuze konstatoval, že
obec hospodaří s veřejnými prostředky a musí peč-

Oblastní nemocnice Příbram provozující lékárnu v Petrovicích
požádala obec o ﬁnanční injekci.

není v provozu celý rok,
proto je předčasné dělat
už teď ekonomické závěry.
Nyní je navíc na léky nová
marže, což by se mělo promítnout do příjmů lékárny.
Starosta na závěr plodné

livě zvážit podporu soukromého podnikání, byť
ve veřejném zájmu a proto
se s případnou dotací, pokud ji zastupitelstvo schválí, vyčká do příštího roku.
Jana Motrincová

Eso v rukávu pro
investora: Dostatek
vody a kapacita čistírny
SEDLČANY Náročnou investicí pro město Sedlčany bude rekonstrukce
čistírny odpadních vod
(ČOV) „V radě města
jsme schválili nechat její
kapacitu na ekvivalentní
obyvatele, i když je u ní
po odchodu Povltavských
mlékáren asi padesátiprocentní rezerva. Pokud
máme v podstatě v neomezeném množství k dispozici pitnou vodu pro
potencionální budoucí
potravinářskou investici

a zároveň pokud máme
dostatečnou kapacitu pro
čistírnu, budeme jedním
z mála měst ve Středočeském kraji, které má
takové možnosti. Může
to být rozhodující karta
pro získání případného
developera nebo investora. Je lepší být připraven,
než nějaké prostředky při
rekonstrukci ČOV ušetřit
a zablokovat tím rozvoj,“
myslí si sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.
Marie Břeňová

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

V pátek 3. června tomu budou
tři roky, co nás navždy opustila
paní

Miluška Hrubá
z Lovčic.
S bolestí v srdcích vzpomíná
manžel Pavel s rodinou
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Uživatelé bytů dluží stále kolem
3,5 milionů korun
SEDLČANY Uživatelé bytů
dluží městu Sedlčany
v současné době 3,52 milionů korun. Sedlčanský
starosta Miroslav Hölzel informaci upřesnil:
„U běžného bytového fondu evidujeme k 31. březnu
letošního roku pohledávky ve výši 2,587 milionu
korun, v srpnu 2021 tato
částka byla 2,721 milionu
korun. U bytového domu
791 ve Strojírenské ulici
čili bývalé ubytovny nebylo zaplaceno k 31. březnu
letošního roku 941 tisíc korun, loni v srpnu šlo o částku 951 tisíc korun. Některé
pohledávky se daří vymo-

ci, ale ke stoprocentnímu
doplacení nemůže dojít,
protože některé jsou už
nevymahatelné, neplatič
má více exekucí a dluh
za bydlení je vnímán jako
jeden z posledních v pořadí. Je ale pozitivní, že se
z dluhů, buď minimálně,
daří „ukrajovat“ a exekutorské ﬁrmy, s nimiž spolupracujeme, určité výsledky
mají.“ Také současný systém, který je uplatňován
u nových nájemníků, se
podle starosty osvědčil:
„Nejprve uzavřeme s uživatelem smlouvu na tři
měsíce a pokud vše dobře
funguje, tak je potvrzena

na rok a později automaticky o další rok. Pokud by
se ale do takového městského bytu nastěhoval
neplatič, což se nám teď
nestává, tak bychom se
s ním velmi rychle rozloučili a dluh by nenarůstal
do doby soudního rozhodnutí, jako tomu bylo v minulosti, do obrovských částek.“ Zmínil se také o tom,
že při přidělování bytu je
jedním ze základních parametrů, zda zájemce pracuje nebo zda má z penze
nebo podobných zdrojů
příjem dostatečný k tomu,
aby mohl bydlení hradit.
Marie Břeňová

Ostrovní dům Ivo Parduse
a další žádosti o změny
územního plánu mají šanci,
i když je kraj „smetl“ ze stolu
SEDLČANY Zastupitelé měs-

ta Sedlčan budou v pondělí 6. června dál pokračovat
v projednávání změny
územního plánu města č. 2,
a to v plném rozsahu tak,
jak plochy a změny jejich
využití do územního plánu
na zasedání 4. října loňského roku schválili. Nebudou
tak reagovat na zamítavá
stanoviska kraje.
Starosta města Miroslav
Hölzel vysvětlil: „Komunikace se Středočeským krajem je neplodná. Na kraji
nechtějí vyhovět našemu
požadavku, aby přehodnotili svůj názor na posouzení
lokalit z hlediska krajinného rázu.“ Připomněl, že
poté, kdy některá doporučení města na změny krajští
úředníci „smetli“ ze stolu,
radnice jim poskytovala
další podklady a argumenty. Vstřícným krokem bylo
například prověření a vyřazení ploch, které byly
v minulosti podle územního plánu již doporučeny
na výstavbu, ale dlouhodobě na pozemcích nejsou
zřejmé žádné aktivity. Blo-

kovaly tak jiné parcely, kde
zájem o výstavbu je. Ale ani
to nepomohlo. „Pro mě je
překvapení vyjádření kraje,
že nám k tomu žádné další

Ivo Pardus a ostatní
žadatelé o změnu
územního plánu, jejichž
záměry již v říjnu loňského roku zastupitelé
Sedlčan podpořili, mají
dál šanci uspět.

stanovisko dávat nebudou,“
uvedl Hölzel. „Ale my budeme v krocích při tvorbě
územního plánu postupovat
dál v souladu se stavebním
zákonem, protože kraj – respektive odbor životního
prostředí – šel v této fázi
podle našich zjištění nad
rámec svých pravomocí. Jejich stanovisko pro nás proto
není závazné,“ pokračoval
starosta. Potvrdil zároveň,

že tak má například stále
otevřenou cestu žadatel
Ivo Pardus a jeho ostrovní
dům, kterým chce řešit svoje budoucí bydlení a současně péči o pozemky.
Starosta avizoval, co
by mělo po červnovém
projednávání v zastupitelstvu následovat: „Musíme
vysoutěžit zhotovitele textové části územního plánu.
Máme řadu našich podkladů, které žádáme změnou
číslo 2 upravit – a to jsou
v podstatě některé nesoulady ve stávajícím územním plánu – mezi tím, co
je do dokumentu zaneseno a skutečností, která je
jiná. Snažíme se tak udělat
pečlivou revizi stávajícího
územního plánu, aby bylo
všechno tak, jak má být.“
Miroslav Hölzel připustil, že až se dostane změna
územního plánu číslo 2
do fáze veřejného projednávání, mohou se vyskytnout
připomínky. „Pokud by k takovým rozporům snad došlo,
tak budeme pokračovat podle
stavebního zákona,“ dodal.
Marie Břeňová

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Sesterny a společenské místnosti
lépe a moderněji
SEDLČANY V sedlčanském

domově seniorů se stále
něco mění a buduje. V současné době se k lepšímu
mění místnosti určené pro
pobyt ve službě zdravotnického personálu, pro
které se vžil název sesterny. Zázemí pro personál

bude mít nové sociální
zařízení, dojde i k výměně
nábytku, včetně kuchyňských linek.
„Úpravy máme v plánu
udělat ve všech pavilonech.
Hotovo už máme na pavilonu č. 3, práce pokračují
v pavilonu č. 1 a doufejme,

že získáme ﬁnanční prostředky, abychom mohli
zkulturnit pracovní prostředí také v pavilonu č. 2,“
uvedla ředitelka Domova
Jaroslava Kocíková s tím,
že zároveň se v pavilonech
upravují i společenské
místnosti.
-mb-

www.sedlcansky-kraj.cz

Jednu vitrínu
nahrazuje elektronická
úřední deska
SEDLČANY Na sedlčanském náměstí při vstupu
do „modré“ administrativní budovy městského úřa-

deska posune níže, aby
mohli elektronickou tabuli
lépe obsluhovat. Původně
měla být deska nainsta-

Při stavbě obchvatu Olbramovic
vzniká několik protihlukových stěn
REGION Jak pokračuje vý-

stavba obchvatu u Olbramovic? Aktuální informace
nám poskytl Martin Buček
z Ředitelství silnic a dálnic
ČR: „Stěžejní práce na stavbě obchvatu Olbramovic
na silnici I/3 jsou nyní
soustředěny do prostoru
mimoúrovňové křižovatky. Pracuje se na křižovatkových větvích i na mostu
na silnici třetí třídy s označením III/00336, která tuto

jich armování,“ sdělil s tím,
že poté bude zahájena
betonáž desky nosné konstrukce. Současně dělníci
připravují založení protihlukových stěn. „Jedna
bude vpravo před mimoúrovňovou křižovatkou, menší
na její pravé větvi, další
stěna má chránit před nadměrnou hlučností z provozu místní části Olbramovice-Městečko. Tady postupně
vrtáme jednotlivé piloty pro

Snímky poskytnuté Ředitelstvím silnic a dálnic zachycují aktuální
stav při budování obchvatu Olbramovic.

komunikaci bude převádět
přes hlavní trasu obchvatu. Na mostě jsou osazeny
nosníky a pracuje se na je-

osazení sloupků protihlukových stěn a následně je betonujeme,“ upřesnil.
„V hlavní trase tento

měsíc pokračuje pokládka
ložné konstrukční vrstvy
vozovky a podél hlavní
trasy, ale i u přeložek silnic třetí třídy se pracuje
na pokládce příkopových
žlabů,“ uvedl dále Buček
a doplnil, že na svazích
všech stavebních objektů
dochází k osevu ploch a je
plánována také výsadba
stromků a keřů.
„Na budoucím podchodu v úseku 2,93 kilometru,
který umožní využití místní komunikace spojující
stávající silnici I/3 s částí
Olbramovice-Městečko, armujeme a betonujeme základy, aby na ně mohly být
umístěny obě jeho opěry.
Počátkem června pak plánujeme převést provoz ze
silnice III/1116 na již dokončenou provizorní komunikaci, abychom v tomto místě propojili hlavní
trasu obchvatu,“ dodal.
Připomněl, že aktuálně
pracují s termínem uvedení do provozu 30. září
letošního roku. Pokud se
to podaří, bude tento termín o půl roku kratší, než
byl původní plán.
Marie Břeňová

Elektronická úřední deska u budovy čp. 34 už začala sloužit obyvatelům i návštěvníkům Sedlčan.

du čp. 34 je již pro občany
i návštěvníky města k dispozici elektronická úřední
deska, která jim bude poskytovat služby 24 hodin
denně. Nahradí tak jednu
z vitrín před obchodním
domem Rozvoj, která brání řidičům při výjezdu
z parkoviště ve výhledu.
Elektronická deska kromě informací, které byly
na klasické úřední desce
zveřejňovány, umožní přechod na webové stránky
města Sedlčany. Na nich je
možné si vyhledat například kulturní a sportovní
nabídku či tipy na výlet.
Novinku uvítají i vozíčkáři, kterým se po dotyku
na symbol vozíčku úřední

lována hned proti vstupu do historické budovy
radnice. Zvolené místo je
vhodnější, protože je chráněno před deštěm a sluneční paprsky nesnižují
čitelnost požadovaných
údajů a manipulaci.
Starosta města Miroslav
Hölzel potvrdil, že klasická
úřední deska se od Rozvoje přemístí k autobusovému terminálu, kde by měla
nahradit vitrínu s ochrannými mřížemi – ta bývá
cestujícími dlouhodoběji
kritizována jako neestetická. Nyní bude záležet
na kultivovanosti lidí, jak
s tímto vstřícným krokem
radnice naloží...
Marie Břeňová

Cena za teplo provětrá peněženky nám všem
SEDLČANY Městská teplá-

renská společnost Sedlčany nemá pro spotřebitele
žádné pozitivní informace.
Konečná cena tepla za rok
2021 byla 541 korun za gigajoule (GJ), kalkulace
na rok 2022 je 1352 korun
za GJ. Důvod je jediný –
obrovská změna cen paliva čili plynu. „Jestliže pro
rok 2021 jsme palivo nakupovali za 7,4 milionu ko-

run a další 4 miliony korun
představoval nákup tepla
od ČEZu z kogeneračních
jednotek, tak v cenách letošního roku vychází nákup paliva na 25,5 milionu
a nákup tepelné energie
z kogeneračních jednotek
na 14,5 milionu korun.
Tento nárůst má velký dopad na ﬁnální kalkulované
ceny,“ konstatoval starosta města Miroslav Hölzel.

Připomněl, že jen pro
chod radnice a městských
zařízení toto zvýšení vedlo v rámci rozpočtových
opatření k navýšení nákladů na energie o pět milionů korun.
Jednatel společnosti
Ondřej Sůva také radu města informoval, že tepelné
hospodářství v ostatních
cenových oblastech funguje jak má. Na letní měsíce

„teplárenská“ připravuje
revize zařízení a drobné
opravy. Odběratelé nemusí mít díky kogeneračním
jednotkám obavy, že by
bylo dočasně omezeno
zásobování teplou vodou.
„Tak to ale fungovalo již
před jejich instalací, protože v centrálních kotelnách
jsou tři plynové kotle a ten
s nejmenším výkonem fungoval pouze na ohřev teplé

vody. Nyní se ohřev dotuje
z kogeneračních jednotek,“
dodal s tím, že také havárie na topných kanálech
a rozvodech nehrozí, protože byly přibližně před
patnácti lety rekonstruovány, včetně výměníkových
stanic. Odtud také nebezpečí v nedostatečných dodávkách teplé a studené
vody nehrozí.
Marie Břeňová


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
122/22

Mladá rodina hledá dům/chalupu/
statek ke koupi – Sedlčany a do 40 km
kolem nich. Za nabídky děkujeme. Tel.:
733 521 752.
123/22

Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr. Tel.: 771 221 112.
124/22
 Koupím srovnávačku/hoblovku
s protahem KDR nebo ROJEK aj. stroje
do truhlářské dílny. Tel.: 774 707 147. 125/22

Dlouhodobě pronajmu byt 3+1
v Sedlčanech, částečně vybaven. Tel.:
734 428 696.
126/22

Prodám kůzlata a králíky. Tel.:
773 445 417.
127/22

Prodám selata. Tel.: 732 149 464. 128/22


Pronajmu byt 3+1 v RD v Sedlčanech,
možnost využívat zahradu. Cena a podmínky dohodou. Tel.: 721 882 000. 129/22

Pronajmu garsoniéru 1+kk v Sedlčanech, solidní jednání a pravidelné platby.
Tel.: 732 279 705, e-mail: martin.carabus@
tiscali.cz.
130/22

Plošná
inzerce
od 14 Kč vč. DPH/cm2
Tel.: 774 414 225

Práce domů

reklama@sedlcansky-kraj.cz

Přijmu pracovnici
(pracovníka)
na výrobu slaměných kruhů
na brigádu i HPP
Podmínkou vlastní prostory
např. garáž

Bližší info na tel.:
605 121 784

Převedu záznamy
z videokazet
na DVD nebo flešku. Levně.
Tel.: 777 554 484
Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

Rekreační zařízení Častoboř
přijme na brigádu

KUCHAŘKU/KUCHAŘE
na červenec a srpen 2022 – týdenní turnusy
(může být i jen na týden za sezonu)

Tel.: 606 405 869, e-mail: tssedlcany@volny.cz
Nabízím sdílený pronájem nebytového prostoru
v Sedlčanech na nám. T.G.M. 2–3 dny v týdnu
Kancelář je vybavena nábytkem, tiskárnou, kopírkou, WiFi,
vč. sociálního zařízení

Tel.: 603 485 782

Oříkov
Přidejte se k nám!
Jsme Biopekárna Zemanka, výrobce sladkých sušenek a slaných
krekrů s dlouholetými zkušenostmi a osobním přístupem.
Rádi bychom rozšířili náš provoz, proto aktuálně nabízíme pozici

PEKAŘ/KA
Jedná se o dvousměnný provoz v provozovně v Oříkově
u Sedlčan. Nástup možný ihned

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz
 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize

Střední odborné učiliště
Sedlčany, Petra Bezruče 364

vyhlašuje výběrové řízení
na pozice:

UČITEL STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ
(Strojírenství, Strojírenská technologie,Technické kreslení a další)
Vzdělání: VŠ technického zaměření

UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY
Požadované vzdělání: dle zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících, nástup od 1. 9. 2022

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
SEKRETARIÁTU A PERSONALISTIKY
Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou, znalost
práce na PC
Na všechny pozice požadujeme plnou způsobilost k právním
úkonům, odbornou kvalifikaci, bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Životopis zasílejte do 10. 6. 2022
na e-mail: reditel@sousedlcany.cz

Společnost Doprava Sedlčany s. r. o.
M. L. ELEKTRO přijme
elektromontážní práce
hromosvody
elektronické
zabezpečovací dodávku do
na chladírenskou
a kamerové systémy
Jedná se o rozvoz mléčných výrobků

ŘIDIČE sk. B (možno i C)
3,5 t

Denní nájezdnost do 350 km
Mzda cca 22 000–24 000 Kč čistého
Nabízíme
dlouhodobě udržitelný příjem
Více info na tel.: 601 172 711 / dopravasedlcany@seznam.cz
Volejte 734 462 216

Tel.: 723 279 026 (do 15 hod.)

Kontakt: 606 305 761

ZEOS
ZEOS s.s. r.r. o.o. Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice

Meritage, spol. s r. o.

provede
provedepráce
prácena
nazakázku
zakázkui iss montáží
montáží

Tel./fax: 317 834 320 (do 15 hod.)

Kňovice 116, Sedlčany 26401

Přijme operátorky
na obsluhu tiskových strojů
Praxe v oboru není nutná – nástup možný ihned
Kontaktní osoba: Jana Rybařová, tel.: 734 757 425
e-mail: jana.rybarova@meritage.cz

opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
 opravy
všech
motorových
vozidel,
traktorů,
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
zemědělských
strojů,
prodej
náhradních
dílů
prodej
vodoinstalačního
materiálu
 zámečnické a kovářské práce (mříže, kování, schody)
zámečnické
a kovářské
práce
(mříže, kování,
schody)
 svářečské
práce
v ochranné
atmosféře,
řezání plazmou
svářečské práce v ochranné atmosféře, řezání plazmou
 prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
prodej technických plynů, Linde technoplyn a propan butanu
 prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
prodej
motorových,
převodových
a hydraulických
olejů
 výroba
přístřešků,
markýz
–
polykarbonát
zastřešení bazénů - polykarbonát, ONDEX
výroba přístřešků, markýz - polykarbonát

Najd
Tel.:
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Statistiky vykazují menší počet provedených testů než je prokázaných případů
REGION V minulém čísle
jsme ještě sledovali pokles potvrzených případů
nákazy virem covid-19.
O týden později je celkové
číslo shodné, jako tomu
bylo před sedmi dny. Jedinou změnu vidíme u Krásné Hory nad Vltavou, kde
je o jednoho nakaženého
méně, a u Počepic, kde je
tomu naopak. Počet obcí,
ve kterých koronavirus
aktuálně potvrzen není,
tedy klesl z dvaceti na devatenáct.
Na Příbramsku klesl
v mezitýdenním srovnání
počet pozitivně testovaných z 52 na 39. Počet nakažených v nejvyšší věkové
kategorii klesl o jednoho,
tedy na patnáct. Mezi 20.
a 27. květnem tu bylo provedeno 47 testů. Na Sedlčansku bylo v pátek 27. května
13 nakažených, což bylo
o čtyři méně, než o týden
dříve. Také počet nakažených mezi našimi nejstaršími spoluobčany klesl o jednoho na osm. Provedeno
tady bylo 10 testů. Na Voticku sledujeme ve statistikách stále stejnou nulu,
jako tomu bylo minule.
Olga Trachtová
Hadáčková
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OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vlt.
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Nechvalice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Příčovy
Radíč
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Solenice
Svatý Jan
Štětkovice
Vojkov
Vrchotovy Janovice
Vysoký Chlumec
Zduchovice
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Celkem
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17
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148 149 165 157

Sportovní výkony Lukáše Novotného
ze sedlčanského gymnázia ocenila
i hejtmanka Petra Pecková
Dokončení ze strany 1

korun. „Dívka přišla o nohu
kvůli rakovině a protézu potřebuje, aby se mohla věnovat svému zaměstnání – učí
se kadeřnicí a kosmetičkou.
O pomoc se obrátila na Konto Bariéry,“ poznamenala
Monika Schindlová z Krajského ředitelství Policie ČR
ke sportovně charitativní
akci, kterou středočeská
policie pořádá společně
s dalšími partnery a jedním
z nich je právě Nadace Konto Bariéry.

Voucher
za splnění fyzičky

Projekt Přes bariéry
s policií má ještě jeden
cíl, kterým se nijak netají.
Míří na studenty, kteří mají
po úspěšně zvládnutých
fyzických testech splněn
jeden z požadavků procesu přijímacího řízení a tím
i teoreticky našlápnuto
k tomu rozšířit policejní
řady. Protože Lukáš Novotný testy zvládl, dostal kromě knížek a dalších drobných dárků také voucher
na 150 tisíc korun. „Pokud
by měl zájem po maturitní
zkoušce rozšířit řady příslušníků policie a prošel
by ještě psychologickým

a zdravotním vyšetřením,
byla by pro něj tato částka
náborovým příspěvkem nového policisty,“ vysvětlila
Schindlová s tím, že voucher platí do konce letošního roku.

Volba jiné školy
Lukáš Novotný podle
vyjádření jeho otce Petra
– učitele 1. ZŠ Sedlčany, si
v současné době takovou
budoucnost neplánuje.
„Rozhodl se pro studium
na Českém vysokém učení
technickém a byl na elektrofakultu přijat,“ řekl nám.
Na adresu čerstvého absol-

venta gymnázia také otec –
tělocvikář – sdělil: „Fyzické
prověrky se skládají ze čtyř
na sebe navazujících disciplín – člunkového běhu,
vzporu ležmo – kliku, celomotorického testu a běhu
na 1000 metrů. Domnívám
se, že pro syna, který byl až
do svých devatenácti let vrcholovým kanoistou a měl
hodně natrénováno, nedala žádná z disciplín zabrat
tolik, jako ostatním.“ Lukáš
však odpověď trochu poopravil: „Největší problém
jsem měl s člunkovým během, protože nejsem sprintérem na povel.“

Nejsilnější
okamžik
A jaký nejsilnější okamžik v policejním prostředí mladík zažil? „Byl
jsem upřímně dojatý při
vyhlašování a oceňování
činů policistů, kteří zachraňovali lidem životy,“
měl v odpovědi hned jasno. Jeden ze silných příběhů, který vyslechl, se
týkal i příslušníků policie
ze sedlčanského obvodního oddělení za zásah, při
němž z rybníku vyprošťovali řidičku automobilu.
Marie Břeňová
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Diabetici dodatečně slavili třicáté výročí založení svého spolku
SEDLČANY Ve druhé polovině května si v kul-

turním domě členové Svazu diabetiků České
republiky, pobočného spolku Sedlčany, připomněli třicáté výročí založení organizace. Také
tato slavnostní akce se měla konat již dříve, ale
musela být z důvodu epidemie covidu přeložena na pozdější dobu.
„Sedlčanský svaz diabetiků byl založen 25.
září 1990 Miloslavem Stiborem, který byl téhož
roku zvolen předsedou a tuto funkci vykonával
sedm let. Poté vedení převzala Dagmar Šimková,“ uvedla současná předsedkyně sedlčanských diabetiků Miroslava Mandovcová.
„V roce 2010 se na čtyři roky ujal vedení spolku
Karel Vančura a od roku 2014 byl velmi úspěšně,
v duchu pokračování zavedených tradic, veden
Janou Planetovou, která bohužel před čtyřmi
lety zemřela.“ Na podzimní členské schůzi roku
2018 byla zvolena předsedkyní právě Miroslava
Mandovcová, která připomněla, že na vedení
spolku se vždy podílí celý výbor, který je v současné době sedmičlenný. Vzápětí se vrátila
ke slavnostní schůzi. „Byla na ní zvolena nová
členka výboru Mária Chaloupková místo Martiny Wild, která se odstěhovala z naší republiky,
aby nás byl kvůli hlasování lichý počet. Moc nás
potěšilo, že ačkoliv byla schůze ukončená, mnozí naši členové zůstali na svých místech a dlouho si povídali. Bylo to možná i z toho důvodu,
že po dobu dvou let se schůze nekonaly a naši

členové se nesetkávali. Určitě si potřebovali popovídat…“ V kulturním domě se sešlo šedesát
sedm členů spolku. Pozvání přijali také senátor a starosta Petrovic Petr Štěpánek, starosta
Sedlčan Miroslav Hölzel, velitel městské policie
Petr Krch, ze sociálního odboru byla přítomna Jana Větrovcová a schůzky se zúčastnila
rovněž dvorní masérka spolku Ilona Čedíková. Na slavnostní schůzi vystoupil dětský sbor
Zábojáček, mluvilo se o stém výročí objevení
inzulínu a zazněla také hymna diabetiků. Hymnu na motivy hudby z muzikálu Les Miserables
nazpívala společně s vítězem třetí série soutěže
Česko-Slovensko má talent Jozefem Pavlusíkem
slovenská herečka a zpěvačka Zuzana Haasová,
která je od svých sedmi let diabetičkou prvního typu. Cílem diabetické hymny je vyburcovat
nejenom diabetiky, ale i celou populaci ke zvýšené pozornosti o své zdraví a dodržování zdravého životního stylu.
Členek výboru sedlčanských diabetiků jsme
se zeptali na další akce spolku a dozvěděli se,
že loni se po roční pauze konal rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, kterého se zúčastnilo čtyřiatřicet členů spolku. „Tentokrát to bylo omezeno
nošením roušek ve společných prostorách a nekonalo se ani ranní skupinové cvičení a plavání
v bazénu,“ uvedla místopředsedkyně spolku
Květoslava Truhelková. „Naši členové ale o cvičení ochuzeni nebyli díky Marii Bazalové. Střídali

se po menších skupinách a zacvičili si jógu. Velký
úspěch měl půldenní výlet parníkem na Hlubokou do zoologické zahrady.“ Místopředsedkyně
dodala, že každým rokem se sedlčanská orga-

Dění ve spolku sedlčanských diabetiků přiblížily
jeho předsedkyně Miroslava Mandovcová (zleva),
jednatelka Marie Mošanská a místopředsedkyně
Květoslava Truhelková.

nizace také zúčastňuje pochodu proti diabetu
při příležitosti Světového dne proti diabetu.
„Dosud naposledy se sešlo dvacet osm našich členů a třicet dětí ze školní družiny 1. ZŠ Sedlčany
na náměstí u kašny. Trasu opět připravila Marie
Bazalová. Společně jsme šli na Mrskošovnu a pochod jsme zakončili v městském muzeu, kde se
nás ujal ředitel David Hroch, který nás jako první
návštěvníky zavedl do podzemních prostor.“
David Myslikovjan

Povel Vzhůru do pedálů zazněl už po patnácté,
cyklistická sezóna na Sedlčansku může začít
SEDLČANY U morového
sloupu na náměstí T. G.
Masaryka byl v neděli 29.
května po dvouleté odmlce
odstartován již patnáctý ročník otvírání cyklistické sezóny v regionu pod názvem
Vzhůru do pedálů. Akci pro
rekreační cyklisty všech věkových kategorií od jejího začátku pořádá Sdružení obcí
Sedlčanska.

tras na tenisových kurtech je
připravena. Stejně tak budou
k dispozici špekáčky i pivolimo.“ Štěpánka také hned
pobídla největší skupinu
cyklistů, že pokud chtějí ho-

s tím, že postoupíme do ﬁnále a budeme hrát až večer,“
svěřil se člen chlumského
Bubáku Miloš Vančura. „Náš
tým však podal dost mizerný
výkon a hraje o třetí místo už

ujedeme vždy průměrně padesát kilometrů tři dny za sebou. Máme mezi sebou borce,
který tam chce jet na kole už
odtud, což je kolem dvě stě
čtyřiceti kilometrů. My jsme
začali před lety v Železné
Rudě a postupně jedeme
kolem republiky vždy o kus
dál po hranicích republiky.
Na těchto výjezdech jsme byli
už čtrnáctkrát.“

Konkurencí bylo
počasí a také hokej

Zkušení cyklisté to
měli těžší

Účast na startu byla tentokrát nižší než v předchozích
letech, a to hned z několika
důvodů. Ještě předtím, než
poprvé cyklisté šlápli do pedálů, mluvila o nich i tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska. „Velice si vážím toho, že
jste dnes tady, protože máme
hned několik hendikepů,“
uvedla Štěpánka Barešová.
„Zaprvé se po covidu lidé ještě moc nerozhýbali, zadruhé
nás trochu straší předpověď
počasí a zatřetí dnes naši hokejisté hrají poslední utkání
na mistrovství světa. Buďte
ale v klidu, televize v cíli obou

Š t ě p á n k a B a r e š ov á
na startu připomněla, že stejně jako ve všech předchozích ročnících jsou připraveny dvě trasy. Kratší rodinná
měla zhruba dvacet kilometrů a delší vytrvalostní měřila
čtyřicet kilometrů. A protože
ji absolvují zkušení cyklisté,
pořadatelé jim trasu poněkud ztížili. Zatímco v minulosti byla trať značená buď
šipkami na silnici nebo fáborky na stromech, tentokrát
účastníci dlouhé trasy měli
vyznačenou trasu výhradně v mapkách. Obě trasy
měly dvě zastávky. Dlouhá

Trasu cyklistického výšlapu bylo potřeba před startem nastudovat.

kejový zápas stihnout, musí
trasu absolvovat za hodinu
a dvacet minut. Partu cyklistů totiž z velké části tvořili
hokejisté amatérského hokejového týmu Bubák Chlum,
kteří jsou ale jako doma
i v sedlech svých bicyklů.
„Samozřejmě nám to vadí,
že hokej asi neuvidíme, ale
my jsme tak trochu počítali

odpoledne. Na dnešní den
jsme byli ale domluveni už
dlouho dopředu, protože je
to cyklistická tradice, a ta se
musí dodržovat. Dnes nás
pojede možná patnáct, ale
jinak je nás přes dvacet. Brzy
opět pojedeme podél hranic
kolem republiky, startovat budeme v Dolní Moravě a je nás
přihlášeno šestnáct. Denně

v Dědkově u pily a ve Vítěži
na návsi. Rodinná trasa měla
první zastavení v Nedrahovicích vedle obecního úřadu
a druhé v Jesenici u schodů
před kostelem. A vzhledem
k tomu, že sdružení loni otevřelo novou Krčínovu cyklostezku ze Sedlčan do Sedlce-Prčice, byl by podle slov
Štěpánky Barešové hřích,
aby nebyla využita i při příležitosti otvírání nové cyklistické sezóny na Sedlčansku.
Na trať se vydali zkušení
cyklisté i ti zcela nejmenší.
Ti ale samozřejmě výhradně
jako spolujezdci se svými
rodiči a dalšími rodinnými
příslušníky. Zcela nejmladším účastníkem nedělní
cyklistické akce byl zřejmě
ještě ne tříletý Ondra ze
Sedlčan. Jeho tatínek Aleš
se svěřil, že jede už poněkolikáté, a vzhledem k věku
svého syna tentokrát absolvuje kratší rodinnou trasu.
Jinak je ale docela aktivním
rekreačním cyklistou, vždyť
za sezónu ujede až patnáct
set kilometrů.
David Myslikovjan
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Slyšet ukrajinský jazyk mezi námi je už úplně přirozené
SEDLČANY Válka na Ukrajině už trvá tři měsíce
a lidé, kteří z Ukrajiny
k nám na Sedlčansko přišli se už zabydleli, na úřadech je vše zařízeno.
Děti chodí do školy, ženy
z větší části pracují.
Významně k tomu přispěly Natalija Maletych
a Simona Šeleverová. Nedalo jim to a nabídly oporu pro příchozí Ukrajince
i pro úřady, staly se bezprostředně překladatelkami. Zapojování nových
obyvatel Sedlčan do nového prostředí a nové kultury se stává díky jejich
pomoci jednodušším.
Ani rozsáhlá pomoc široké platformy dobrovolníků Sousedé pro Ukrajinu by nebyla tak účinná
bez jejich asistence.
Natálko, jak jste se
naučila česky?
Naučila jsem se sama.
Když měl syn rok a půl,

Natalija Maletych

tak jsme spolu přijeli
za manželem Andrijem,
jsem tady 14 roků. Něco
uměl manžel, ale ne úplně spisovně. A tak když
jsme slyšeli nějaký slova,
začali jsme se domýšlet
anebo jsme se někoho
zeptali. Když začal syn
chodit do školky, tak už
to bylo lepší. Přinesl nějaká slova, zeptali jsme
se přátel. Nebylo to vůbec lehké. A když jsem
šla k doktorovi nebo bylo
něco odborného, tak jsem
si předem nastudovala,
co mám říct. A pořád to
bylo lepší a lepší. Syn
Markiyan šel do školy,
pak i dcera Veronika.
Jak tehdy přijímali
Češi, že neumíte úplně
dobře česky? Češi bohu-

žel často neumí ocenit,
když se jakýkoli cizinec
snaží česky mluvit.
No bylo to tak, když
slovíčko nesedělo. Nebo
slyšeli ten měkký přízvuk, tak se zeptali vy jste
k nám odněkud přijela?
Mysleli, že ze Slovenska.
Jsem od západních hranic
z oblasti Lvova.
Je u nás hodně zdravotních sester z Ukrajiny. Pracujete v nemocnici. Taky jste zdravotní
sestra?
Studovala jsem 6 let
ekonomickou školu, obor
bankovnictví. Tady mi neuznali vzdělání, a tak dělám pomocnou sílu v nemocnici. Nabízeli mi, ať si
znovu vystuduju v oboru,
ale to je náročné.
Simono, jak jste se vy
naučila ukrajinsky?
Manžel je Ukrajinec,
pochází ze Zakarpatské
oblasti, a když jsme se
poznali, mluvila jsem ruštinou, ještě jsem z ní maturovala. Vlastně jsem se
ukrajinsky neučila. Stačilo pár pobytů na Ukrajině
a šlo to samo. Je to zvláštní, ale mluví se mi dobře.
Přijedu tam a úplně přirozeně přepnu na ukrajinštinu. Mám ten jazyk ráda
a zapomínám tam na češtinu. Teď se mě kolegyně ptaly, jak dlouho tady
žiju, slyší mě pořád mluvit ukrajinsky. I Natálka
se mě ptala. Tak jim říkám
– žiju tady od narození.
Co pro vás osobně
znamenalo vypuknutí
ozbrojeného konfliktu?
Natálka: Říkala jsem si,
jestli sem někdo přijede,
zvala jsem rodinu, přátele.
Ale jsou starší. Přijeli noví
přátelé, kousek Ukrajiny
je teď tady. Cítila jsem, že
musím pomoct, aby se necítili zrazení a ztracení.
Simona: V prvé řadě
strach o blízké. Chaos, volali nám i známí a známí
známých. Věděli, že jsme
v Česku. Znamenalo to
celý den na telefonu, pořád jsem něco překládala,
pak pro někoho jela nebo
něco vezla. Manžel sháněl
potraviny pro lidi, kteří

sem přijeli, ubytovávali
jsme. Přijde vám to automatické, ale pak zjistíte,
že vám docházejí síly, zpočátku jsem spala třeba dvě
hodiny denně. Do toho
přijde smutná zpráva, že
někoho ztratíte navždy.
A vy tady dál pomáháte.
Jak se z vás stala překladatelka?
Natálka: Na začátku to
bylo strašně těžký. Bylo
dobře, že Ukrajinci poznali, že někdo umí oba
jazyky. Může jim poradit
a spoustu věcí zařídit.
A hlavně, že to bylo rychlejší. I na úřadech to bylo
složité pro obě strany.
Jazykově náročné bylo
například překládat prohlídku kostela sv. Martina. Někdo rychle mluví,
nemůžete to přeložit. Ale
dokumentace, běžná řízení, tak to bylo lehký.
Simona: Už tři dny po začátku války přišli do školy,
kde pracuji rodiče, kteří
potřebovali umístit děti.
Obrací se na mě děti, rodiče a také učitelé. Děti se
pochopitelně cítí bezpečně,
když se mnou můžou mluvit. Rodiče říkají, že jsem
jejich máma ve škole.
Jak vypadá váš den?
Pracujete, a ještě pomáháte oběma stranám.
Natálka: Když je něco
většího, snažím se to naplánovat na den, kdy mám volno. Rodina mě podporuje,
děti umí ukrajinsky a můžou
překládat. Pomohly i s překlady z městského úřadu
do ukrajinštiny, s některými
slovíčky pomohl manžel
a s maminkou na Ukrajině
jsme také něco konzultovali. Na začátku toho bylo
samozřejmě hodně. Například s dítětem do nemocnice nebo dotazy, kde najít
práci. Všichni čekáme, když
přijedeme do zahraničí, že
je tam hodně práce. Říkám
jim, že tady na Sedlčansku
je práce málo. Diví se, jak je
to možný.
Simona: Můj den byl
od počátku nabitý. Hned
když přijely první rodiny,
pomáhala jsem s překladem
při jejich ubytování na Tavernách. Bylo třeba zjistit,

jestli není někdo nemocný
nebo nepotřebuje léky, zajistit základní potřeby pro
kojence. Jsem koordinátorkou městského úřadu
pro pomoc běžencům.
Pomáhám s formalitami,

Simona Šeleverová

s papíry, úřady, bankou…
Kromě překládání ve škole
mě zastavují lidi v supermarketu, chtějí konzultaci,
volají na mě přes ulici a samozřejmě i telefonují, často
v překvapivou hodinu. V rodinném centru Petrklíč mám
k mým předchozím aktivitám taky výuku češtiny
pro děti z Ukrajiny. Minulý
týden na česko-ukrajinském
večeru v knihovně to bylo
poprvé, kdy jsem s Ukrajinci mohla v klidu pobýt.
Při všech těžkostech,
zažila jste nějakou radostnou situaci?
Natálka: Většinou mi
dělají radost drobný věci.
Třeba naši lidi se naučí
trochu česky, někam přijdou a sami se dorozumí.
Nebo volá ředitel - Natálko, ty lidi co jste přivedla
jsou opravdu úžasný, šikovný. Chválí je, jak jsou
pracovití. A jsem ráda,
když už mě nepotřebují,
sami věci zvládají.
Simona: Když přijdu kupříkladu za někým, kdo je
úplně izolovaný, uzavřený
a on se mi najednou otevře
– to mě hrozně těší. Tady
je nejvíc vidět, že dělám
opravdu něco smysluplného. A jak jich už znám
víc, můžu si vzít spontánně na pomoc další, kteří
přirozeně někoho zoufale
uzavřeného vtáhnou opět
do života. Jako se nám to
podařilo s jedním mladým
člověkem, který se psychicky úplně propadl. Taky

je příjemné slyšet od Ukrajinců slova podpory. To mi
pomáhá nabrat síly a pokračovat v pomoci.
Čeho si vážíte na Češích a Ukrajincích?
Natálka: Vážím si hodně
českých lidí, solidarity, kterou jsem poznala. Osobně
je moc obdivuju, nečekala
jsem od nich, že budou tak
nápomocní a tak vstřícní.
Klobouk dolů, jak hodně
pomáhají. Finančně, s češtinou, jak byly ty sbírky
tady na náměstí, to bylo
lidí! Kolik toho přinesli.
Dojalo mě, jak tam pár lidí
zpívalo ukrajinskou hymnu. Chtělo se mi brečet
a brečet. Taky bych chtěla
zmínit naší sedlčanskou
nemocnici, poslali toho
hodně pro nemocnice
na Ukrajině. Nestačí děkovat. A co se týče ukrajinských lidí, tak jsem ráda,
že sem přijeli, že se cítí
trochu v bezpečí, že děti
nemusí poslouchat poplašné sirény. Co nejvíc bych si
přála? Aby se všichni mohli brzo vrátit.
Simona: Já si obecně
vážím lidí. Když cítím, že
by mohl nastat konflikt,
tak se snažím, aby byl
klid. Cením si na všech
všeho. Je kupříkladu těžké vnímat, co cítí rodiče,
kteří zůstali na Ukrajině
a přišli o syna. Tady mi
spousta maminek říká - já
jsem tady šťastná, mám
u sebe zdravé děti. To,
že tady musí začít úplně
od začátku, to je vedlejší.
Jsou silní. A Češi, ti drží
při sobě a umí pomoct.
Na lidech si vždycky hledám to hezké.
Při našem rozhovoru
Simonu i Natálku zastihly telefonické konzultace
a mohu vidět naživo jejich
pomoc, která je doslova
rozsahem nepředstavitelná a penězi neocenitelná.
Obě si zaslouží naši úctu.
Iva Fišerová
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Kniha sedlčanské spisovatelky získala cenu za polygraﬁi
Dokončení ze strany 1

nás uklidnila, že i kdybychom my samy kategorii
nevybraly nejlépe, komise
knihu přeřadí do té, kam

hlašovaných Ministerstvem
kultury ČR a Památníkem
národního písemnictví jsme
naši knihu neviděly, tak
nás velmi mile překvapi-

za vynikající polygraﬁcké
zpracování Svazem polygrafických podnikatelů,“
uvedla Vítková. „Téma je
velmi dobře zpracované.

Příjemným překvapením pro Markétu Vítkovou bylo při vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější česká
kniha 2021 třetí místo, kterým ocenil Svaz polygraﬁckých podnikatelů titul Jak barevná je modrá.

nejvíce patří. Mezi nominovanými v kategoriích vy-

la zpráva o tom, že kniha
byla oceněna třetím místem

Kniha obsahuje mnoho
edukativních a interaktiv-

ních řešení, včetně výseků,
náseků a 3D prvků. Knižní
blok je připevněn k tuhým
deskám kroužkovou vazbou, která umožňuje snadnou manipulaci. Porota
ocenila vysoký podíl ruční
knihařské práce a neobvyklé řešení katalogové vazby,“
dozvěděla se hodnocení
při slavnostním vyhlášení
vítězů soutěže 23. května
v Praze. Převzala diplom,
kterého si považuje. Kniha Jak barevná je modrá
uspěla v silné konkurenci
342 přihlášených knih. „Je
to společný úspěch, na kterém má velký podíl graﬁčka Zorka Sokolová. A je to
také vizitka dobré práce
a profesionality ﬁrmy Samba a Tiskárny Vančát,“ zdůraznila Markéta Vítková.
Marie Břeňová
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Mladí dudáci
přivezli
stříbro
Třináctiletá Julie Nevlidová
a sedmnáctiletý Jaromír
Kunc, členové lidového
souboru Základní umělecké školy v Sedlčanech
a třídy, kterou vede učitelka Eva Mayerová, mají
za sebou skvělý úspěch.
V ústředním kole soutěže
v komorní hře na dudy
v Mikulově získali krásné
2. místo. Na jižní Moravu
odjeli 26. května a vzorně
reprezentovali svoji školu i město. Podle prvních
zpráv učitelky Mayerové
byla celá soutěž psychicky i fyzicky náročná. Gratulujeme. Více informací
nabídneme v příštím čísle.
Marie Břeňová

SEDLČANY/MIKULOV

Deváťáci z Propojky se toulali Prahou
SEDLČANY/PRAHA Konec
května, dvoudenní Toulky
Prahou. Pravidelná aktivita Školy Propojení určená
pro zájemce z 9. ročníků.
Po covidu se vracíme
do normálu. Z obou tříd
se přihlásilo 22 žáků, ze
školy dva učitelé. Nechtěli
jsme pro ostatní cestující
blokovat linku autobusu,
zvolili jsme České dráhy.
Bolí mě, když to píšu, ale
pravda je ta, že cesta byla
sice dražší, zato delší, a to
podstatně. Hodina a půl
zpoždění je dost.
První den Toulek tím
byl ovlivněný, muselo se
chvátat a to při toulání přece není dobré. Žáci povídání o památkách víceméně
uměli, někteří výborně
a informace sdělovali se
zájmem. Národní divadlo,
socha svatého Václava, vyprávění o Janu Palachovi,
pasáž Lucerny s Václavem
od sochaře Černého, Stavovské divadlo a Karolinum. A potom už čekala
paní průvodkyně ve Staroměstské radnici. Apoštolové na orloji vypadají
zezadu z kaple úplně jinak
než zdola, z chodníku.
Románská sklepení pod
radnicí, povídání o nich,
i o obřích plátnech pana

Brožíka. Dříve jeho Jan
Hus či Jiřík z Poděbrad
zdobili každou poctivou
ve n kovsko u h o sp o d u .
Žáci se samozřejmě těšili
na rozchod i oběd a pak už
čekala Pinkasova synagoga
a tajuplný židovský hřbitov. Pak už jen pár letmých
slov tentokrát o Šalounově
Janu Husovi, Ungelt a děti

vrat k památkám, protože
všechny se nestihly. Tedy
Prašná brána, Obecní dům
a premiéru mělo povídání
o obchodním domě Kotva
a Palladiu – příklad rekonstrukce, při které skřípají
památkáři zuby.
A pak čekal podvečerní
a noční Vyšehrad. Poslední nejmenší a nejklidnější

také socha Václava, která
původně stála na Václavském náměstí, bazilika sv.
Petra a Pavla, Myslbekovy
monumentální sochy, Libušina lázeň, Horymírův
Šemík a půlnoční návrat
do školy, kde jsme spali.
Škola v Táborské se sprchou, spacáčky.
Druhý den brzy ráno

hlídaly čas, protože začínalo kino. Film, který je náramně baví, ale učitelé by
si ho nevybrali. Po něm ná-

páté pražské město. Rotunda svatého Martina, opevnění vojenské pevnosti,
vyšehradské brány. Ale

tramvají k Národnímu divadlu. Dál na Pohořelec
a snídaně u paty sv. Jana
Nepomuckého. Vzhůru

ke Strahovskému klášteru k vyhlídce na Petřín
a nádhernou probouzející se Prahu. Pak už čekal
monumentální Černínský
palác, vyprávění o Janu
Masarykovi i zajímavosti
o hospodě U Černého vola.
Seděli jste někdy na schodech u Lorety? Vznášeli
se vám nad hlavou baculatí andělíčkové? A už se
otevírá ulička Nový Svět
se zlatými domovními znameními a pak Hradčany.
Se vším, co k tomu patří
i závratí z věže katedrály.
Kružby Vladislavského
sálu, strohost Jiřské baziliky, malebnost domečků
Zlaté uličky. Klesání okolo
desítek domovních znamení Nerudovy ulice, přání
u Brokoffových mouřenínů
rumunského velvyslanectví a perla českého baroka
sv. Mikuláš malostranský.
Po obědě už jen Kampa,
zeď Johna Lennona, kolo
Velkopřevorského mlýna
od sekerníka pana Mikyšky z Petrovic, Karlův most
a cesta domů. Někdo vyplnil pracovní listy během
povídání spolužáků, někdo
dělal doma.
Jaké to bylo? Hm, to
musí říci žáci a jejich bolavé nohy.
-jn-
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Chtěla jsem ženám pomoci, jeden obchod nestačil
PETROVICE „Žena musí své tělo znát a vědět, v čem
jí je dobře,“ říká Helena Konarovská, zábavná,
moudrá, bodrá a schopná česká podprsenková
guru. Tak ji nazval Jan Kraus ve svém pořadu
Uvolněte se, prosím – a od té doby jí nikdo neřekne jinak. Paní Helena, je odbornice na spodní
prádlo pro všechny věkové skupiny i pohlaví.
Obléká nejen celebrity, ale i úplně obyčejné lidi.
Když jsme se viděly poprvé u ní na chalupě, hned
po pozdravu si mě změřila a řekla mi přátelsky:
„Kočko máš blbě prsa. Proto se hrbíš a zlobí tě krční
páteř, viď že se nepletu?“ Nepletla… O to víc jsem
se na náš následující rozhovor těšila. Vyzařovala
z ní neuvěřitelně pozitivní energie. Na nic si nehrála a přesně věděla, o čem mluví. A já snad poprvé při rozhovoru se známou osobností nebyla
vůbec nervózní…
Paní Konarovská, prozraďte mi, jak jste se
ocitla v Petrovicích?
Tak to je jednoduché. Pochází odsud můj muž.
Jsem tady v podstatě od svých třiadvaceti let,
kdy jsme sem začali společně jezdit na chalupu
za jeho rodiči. A dnes už sem jezdí i naše děti
a vnoučata a jsme tady rádi.
Jak to všechno okolo podprsenek začalo?
Kdysi jsem pracovala v obchodě s prádlem
a tam jsem dostala výpověď. Takovou tu slušnou.
Moc vám děkujeme, strašně jste nám pomohla,
ale už vás nepotřebujeme. Přišla za mnou bývalá zákaznice, kamarádka. Přivedla mne na myšlenku, proč nezačnu sama podnikat. Tak jsem se
do toho pustila, ač začátky nebyly jednoduché.
Jak to?
V té době byl samozřejmě problém s penězi,
což znal každý, kdo tenkrát s podnikáním začínal.
Ty se ale nakonec podařilo sehnat a podnik rozjet,
za což jsem dodnes ráda.
Řekněte mi, jakou největší chybu dělají české ženy při výběru spodního prádla?
Je to s podivem, ale ani v dnešní době si řada
žen neumí vybrat správnou podprsenku. A nejčastější chyba? Když pominu tu základní, že nosí
špatnou velikost, tak je to určitě chybné zapínání
podprsenky. Velká část dam si podprsenku zapne
na břiše, a pak ji násilím otáčí jako krunýř směrem
dozadu. Kostice v košíčcích se ale takovým zacházením poničí.
Jak je to tedy správně?
Prsa by si žena měla vložit na kostici u podprsenky – nejdřív jedno prso a pak druhé a poté
do košíčků. Pak jdete rukama po zapínání a hezky
v klidu si podprsenku zapnete na zádech.
Na co nezapomenout dál?
Důležitá jsou i správně nastavená ramínka. Ty
pak dokážou s vaší postavou divy. Povolená ramínka vám plný dekolt nevykouzlí, je proto důležité si ramínka nastavit tak, aby prsa neležela
na břiše.
Co vaše první podprsenka, vzpomenete si
na ní ještě?
No jéje. Kupovala mi ji tenkrát moje náhradní
maminka. Moje vlastní maminka bohužel brzy
zemřela. Já byla hodně štíhlá, ale prsa jsem měla
už tehdy velká. Už tenkrát jsem měla čtyřky. Náhradní maminka mi tenkrát přinesla podprsenku na nulky a řekla mi, že mi to musí být. Samozřejmě nebylo! Tak jsem z toho byla nešťastná.

Večer jsem si potají vlezla do její podprsenky
a ta mi byla. Nikdo mi v té době neřekl, co mám
dělat. Bohužel, že maminky na své dcery s radou ohledně spodního prádla zapomínají, vidím
v obchodě dodnes. Těžko to někomu vysvětlovat. Bohužel v té době nebylo zvykem podprsenky zkoušet. Prostě se přišlo do obchodu, tam
stála za pultem prodavačka a před ní jsem stála
já, mladé štěně s velkými prsy. Ta prodavačka
mi tenkrát oznámila, že na „to“ nic nemáme. Asi
ani nevěděla, co tím způsobí. Z mindráku, který mi způsobila, mi pak pomohl až po čase můj
manžel. Řekl, že je šťastný, že „to“ máme. Ale
vraťme se k tomu nákupu. Prodavačka mi nakonec podala podprsenku a řekla, ta vám bude.
A nedalo se ani vysvětlit, že je mi sedmnáct let,
myslím si, že mi patří celý svět a nechci prádlo,
které vypadalo jako pro starou babičku. Díkybohu dnes už je to jinak. Tohle ve světě vůbec

Helena Konarovská je uznávanou odbornicí v oblasti
spodního prádla.

neznali, proto jsou mnohem dál a já se – když
jsem s podnikáním začínala - učila až ve Francii
na veletrhu, jak se prádlo vybírá, co je důležité
a nezbytné a že se prádlo prostě musí vyzkoušet, aby sedělo a bylo v něm příjemně. Možná už
tenkrát mě to tak trochu nasměrovalo k tomu,
co mě dnes baví i živí.
Jste majitelkou několika obchodů v celé
zemi. Le Chaton. Tak se jmenuje vaše značka, v překladu z francouzštiny, koťátka? Proč
koťátka?
To kdysi vymyslel můj nejmladší syn, který
mluví dobře francouzsky. Měli jsme doma dvě
kočky a zrovna jsme doma probírali, jak se bude
moje značka jmenovat. On na ty kočky koukal
a říká a co Le Chaton? A bylo hned jasno.
Jak se povede z jednoho obchodu jich rozjet hned několik dobře fungujících v několika
městech naší země?
Z mé strany to bylo hlavně o tom, že jsem chtěla ženám pomoci. Jeden obchod už to nestačil,
tak jsme otevřeli další. Nebyla to ani moje ambice
mít více prodejen. Zájem žen utvořil to, že přibyly
obchody.
Kde berete v dnešní době kvaliﬁkovaný
personál?
Není jednoduché si někoho vybrat. Každá
prodavačka si musí umět poradit a být zároveň

odborníkem. Já všude být samozřejmě nemohu,
tak potom musí umět poradit ona. Opravdu se
věnujeme tomu, aby naše prodavačky byly profíky a uměli kvaliﬁkovaně nejen vybrat prádlo, ale
i poradit zákaznici.
Jaký máte názor na silikonová ňadra?
Všechno, co podpoří ženskou psychiku, je ku
prospěchu. Dřív jsem silikonová prsa odsuzovala
a říkala, smiřte se s tím, co vám příroda nadělila, mějte se ráda taková, jaká jste. Ale jak šel čas,
tak jsem to přehodnotila. Prsa jsou pro ženy hodně důležitá. Ženská psychika je strašně křehká,
a dnešní společnost na ni klade obrovské nároky.
Takže všechno, co jí může pomoct, je dobré.
Jaké jsou trendy pro letošní plavkovou sezonu?
Letošní trendy jsou v barvách zelené všech
odstínů. Objevuje se i více modelů bez výztuže,
s trojúhelníkovým střihem.
Obracejí se na vás i místní ženy s žádostí
o radu při výběru podprsenky?
Ano obracejí.
Jezdí za vámi do Prahy do obchodu nebo
i do jiných měst?
Ano jezdí. Ale nejen ženy z Petrovicka. Většinou se domluví parta ženských odkudkoliv z naší
země, která spojí - jak já říkám příjemné s užitečným. Takže si zajdou například na muzikál nebo
divadelní představení a předtím navštíví naši prodejnu a udělají si radost koupí pěkného spodního
prádla. Jezdí za mnou často i třeba celé generace
žen z jedné rodiny. Babička, maminka a berou
i dcery, což je velmi důležité a jsem ráda, že dnes
už není v ženském světě nákup podprsenky tabu,
jako tomu často bývalo dřív.
Když vám někdo přijde pod ruku, jste
za léta praxe schopná tipnout, s jakým kouskem od vás půjde domů?
To jsem.
Tak schválně, co já? (hecuji královnu podprsenek záměrně)
V tu chvíli se na mě Helena Konarovská podívá a v podstatě mi přesně řekne, co mám na sobě,
což mě mírně řečeno šokuje. Jsem dost nabalená,
sedíme totiž na zahradě v terase, takže to musela
poznat přes kabát, mikinu a tílko. Schválně jsem
si na tento rozhovor vzala nejlepší prádlo a říkala si, že třeba projdu. Omyl! Helena Konarovská
se trefí nejen do obvodu ale i do velikosti košíčků
podprsenky. Samozřejmě nezapomene dodat, že
to mám všechno blbě a proto se hrbím, mám problém s krční páteří - (jizvu po operaci krční páteře
mám schovanou pod límcem) - plus mi sdělí další
informace o mém spodním prádle. Šokující je, že
se vůbec nemýlí a treﬁla se do černého ve všech
bodech! Ta ženská prostě umí! Navíc je i výborný
psycholog! Nezapomene dodat, kde dělám chybu
a společně se domlouváme, jak ji napravit.
Na závěr Helenko, pojďme pryč od prádla,
v práci toho asi máte dost. Máte nádhernou zahradu i dům. Jak stíháte starost o to vše kolem
nás?
Já toho času tolik nemám a tak to padá na mojí
rodinu, hlavně na moji dceru a manžela. Oba jsou
zapálení do zahradničení. Ale když to řeknu obecně, pro nás všechny je práce na zahradě relaxem
i koníčkem.
Jana Motrincová

SPOLEČNOST
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Sedlčanská vonička tentokrát voněla
pohádkami a ﬁlmovými melodiemi
SEDLČANY Vonička je prý

svazek bylin nebo květin.
A také ta sedlčanská je každoročně, pokud nehrozí
epidemie, svazkem, v němž
nechybí hudba, zpěv a také
tanec. Sedlčanská vonička,
kterou připravila sedlčanská základní umělecká škola a místní pěvecké sbory
Záboj a Zábojáček opět zavoněla v kulturním domě
ve středu 25. května.
Tradiční jarní pořad
se tentokrát nesl hlavně ve znamení pohádek
a také ﬁlmových melodií.
Zazněly písničky z Princezny ze mlejna, z večerníčků
Mach a Šebestová, o Křemílkovi a Vochomůrkovi
a svoje „umění“ dokonce
předvedli Pat a Mat. Velký
potlesk sklidila šestnáctiletá Eliška Soukupová z Křepenic, která zazpívala známou pohádkovou písničku
Když se načančám, a potom vystoupila v několika

působivých blocích v triu
společně s Barborou Křenkovou a Terezou Jankovskou. Eliška po skončení

Zkoušíme vícehlasy, vyšší, nižší a hlavní. Společně
jsme vystupovaly už vícekrát na třídních koncertech

Na Sedlčanské voničce zaujaly svým zpěvem Eliška Soukupová
(zleva), Barbora Křenková a Tereza Jankovská.

programu prostřednictvím
rozhovoru přiblížila svoji
uměleckou činnost.
Vaše dívčí trio dnes
zpívalo poprvé, nebo už
jste společně někde vystupovaly?
Chodíme na sólový zpěv
už zhruba sedm let a čtyři
roky se společně věnujeme také komornímu zpěvu.

v koncertním sále kulturního domu a také na muzejní
noci nebo na akcích, které
pořádá naše „zuška“.
Kolik zkoušek jste absolvovala před dnešním
programem se svými dvěma kamarádkami?
Každá zvlášť jsme zkoušely na své sólové klasické vyučovací hodině

Setkání rodáků se neslo
v duchu vzpomínání
Dokončení ze strany 1

kdy se všichni sešli u místní zvoničky. Bohoslužbu
pod širým nebem sloužil
kněz Jacek Strachowski.
Poté se všichni přesunu-

Kdo neměl chuť na sladké, měl možnost ochutnat
pestrý výběr jídla i pití.
Odpoledne pokračovalo
za hudebního doprovodu
známé kapely Klenováci,

Setkání rodáků bylo příležitostí k hezkému povídání i vzpomínání.

li do připraveného stanu, kde na každém stole
byla květinová výzdoba
a sladké občerstvení, které připravily místní ženy.

která hrála ve složení Jirka
Soukup, Kamil Tomášek
a Vašek Svoboda. Té se
podařilo nejen rozezpívat, ale i roztančit lhotec-

kou náves. Ke kapele se
spontánně přidal se svým
vozembouchem Jaroslav
Votlučka a dohromady potěšili posluchače nejednou
lidovou písničkou v originálním podání. Ani na děti
organizátoři, kterými nebyl
nikdo jiný než místní hasiči
i obyvatelé obou obcí, celé
akce nezapomněli. Půjčili
pro ně skákací hrad, který
byl využit naplno od chvíle, kdy byl nafouknut – až
do večera. Pro zájemce
nechyběla ukázka historické hasičské techniky
a ve stanu byla připravena
výstava dobových fotograﬁí a zajímavých informací
z historie obou vesniček.
Když se setmělo, došlo
i na promítání historických
a současných fotek. A tady
se hodně vzpomínalo…
Vydařený sraz rodáků
na závěr večera doprovodila skupina RELAX.
Jana Motrincová

a společně jsme zkoušely
před generálkou asi tak
jednu hodinu.
Sál byl dnes zaplněný
téměř do posledního místa. Zvykla jste si vystupovat před tak početným
publikem?
No, měla jsem větší
trému, než jsem čekala
(směje se). Protože vystupovaly i moje sestřenice,
měla jsem v publiku svoje
tety a také rodiče a sestru.
Nakonec jsem to zvládla,
ale nejlepší pocit z toho
nemám, protože vím, že to
mohlo vypadat lépe.
Chtěla byste se jednou
věnovat zpěvu i na profesionální úrovni?
Úplně asi ne. Zpěv mám
jako koníčka a také jako
malý přivýdělek (úsměv).
Zpívám na plesech.
Jakou hudbu posloucháte?
Rock a metal. Třeba Metallicu nebo Sabaton.

Důstojnou tečkou
za přehlídkou mluveného slova, tance i zpěvu
v kulturním domě bylo
vystoupení Záboje a podhoubí tohoto smíšeného
pěveckého sboru, Zábojáčku. Kolik účinkujících se
ve středečním podvečeru
v divadelním sále vystřídalo na pódiu, nám řekla
ředitelka ZUŠ Sedlčany
Vlaďka Křenková. „Bylo
jich celkem i s pěveckým
sborem Záboj sto dvacet.
Účinkující z naší školy byli
ve věku od šesti do sedmnácti let. Program jsme dosud vždy měli v lidovém jarním tónu, ale letos jsme se
rozhodli pro změnu v podobě pohádek a ﬁlmové
hudby. Zkoušet jsme začali
na konci ledna a generálka
trvala asi tři hodiny, abychom vše dali dohromady.
Pro některé děti se jednalo
o první zkoušku na pódiu.“
David Myslikovjan

Kosova Hora připomíná výročí
mší, hudbou nebo jarmarkem
z doby Přemysla Otakara II.
KOSOVA HORA Program
oslav k 750. výročí první
písemné zmínky o obci Kosova Hora je hotov. „Průběh
jsme začali projednávat již
na březnovém zastupitelstvu
s tím, že do příprav se zapojili
místní hasiči, sportovní klub,
volejbalisté, klub seniorů,
skauti, mateřská i základní
škola a další dobrovolníci,“
připomněl starosta Kosovy
Hory Martin Krameš s tím,
že oslavy začaly již 23. dubna výjezdem Kosohorské
šlechty, což je spolek příznivců jednostopých vozidel
a zakončeny budou v závěru
srpna nebo začátkem září
Dnem plným her. „Hlavní
programová nabídka se odehraje v Parku generála Mareše v pátek 10. a v sobotu 11.
června,“ avizoval starosta
a upřesnil, že promítaný
ﬁlm Srdce na dlani je z české
produkce a v letním kině začne v pátek ve 21 hodin. Filmová komedie z roku 2022

s Eliškou Balzerovou nebo
Bolkem Polívkou v hlavních
rolích vypráví o třech generacích jedné rodiny, jejíž členové najdou lásku. Diváci se
mohou těšit i na dokument
o historii i současnosti obce.
Neděle se svátečně uvede od 9 hodin nejprve mší
v kostele sv. Bartoloměje.
Zájemci si budou moci od 10
hodin prohlédnout, jak vypadá místní základní škola
po rozsáhlé a úspěšné rekonstrukci. Od 12 hodin bude
zpestřením řemeslný jarmark z doby Přemysla Otakara II. a vystoupení kapely
Vektory. Po vypuštění balónků má hudební nabídka pokračovat ve 14.40 vystoupením kapely Blue Orchestra
ze Sedlčan, od 17.40 zahraje
Kaktus Verde a od 20 hodin
Holečkova parta. Do programu oslav se vejde od 15.20
i šermířské vystoupení Pánů
ze Zvěřince nebo od 16.50
Bubenická show.
-mb-
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Sedlčany – Červený
Hrádek
3. 6. Mladota Ensemble
Prague
tradiční koncert součástí 56.
ročníku hudebního festivalu
Sukovy Sedlčany; 18:00
 Sedlčany – areál U Chovatelů
5. 6. Sedlčanka
koncert dechové hudby; 14:00
12. 6. Dechová hudba
Míly Nováka
koncert dechové hudby; 14:00
 Sedlčany – kult. dům
7. 6. Zpívaná
pořad zpěváka Štěpána Kojana, člena kapely KEKS;
19:30
15. 6. King’s College
London Symphony Orchestra
koncert symfonického
orchestru hudební fakulty
King’s College v Londýně;
18:00
 Sedlec-Prčice – kostel
sv. Jeronýma
10. 6. Noc kostelů 2022
koncert duchovní hudby;
18:00
 Krásná Hora nad Vltavou – restaurace Na sále
letní parket
11. 6. Taneční zábava
hraje Axiom; 19:00
 Jesenice – hřiště, letní
parket
11. 6. Pouťová zábava
20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Sedlčany – knihovna
Matlámo patlámo
výstava výtvarného kroužku pro malé děti (4–7 let);
od 10. 6. do 4. 7.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; od 10. 6.
do 31. 8.
 Sedlčany – muzeum
Vesnice

výstava fotograﬁí Milana
Dlouhého a Martina Zemánka; do 12. 6.
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru;
vernisáž 15. 6. v 18:00
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava obrazů rodiny
Hellerových
výstava obrazů Jana Hellera (otec), Evy Hellerové
(dcera) a Františka Hodinky (vnuk); do 30. 6.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty a fotograﬁe Čeňka Habarta; 31. 10.

DIVADLO
 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
4. 6. Mlčeti zlato
česká premiéra francouzské komedie; 19:00
13. 6. Proton
jevištní rozhlasovou reportáž uvádí divadlo Vosto5;
19:00

KINO
 Sedlčany
3. 6. Promlčeno
český thriller; 20:00
4. 6. Notre-Dame v plamenech
francouzské drama; 20:00
10. 6. Známí neznámí
česká komedie; 20:00
11. 6. Srdce na dlani
česká komedie; 20:00
12. 6. Ušák Chicky a Zlokřeček
dětské představení; 15:00
 Sedlec-Prčice
3. 6. Myši patří do nebe
česká rodinná animovaná
komedie; 16:00, 20:00
10. 6. Betlémské světlo
česká komedie otce a syna
Svěrákových; 20:00
 Kosova Hora
10. 6. Letní kino: Srdce
na dlani
česká komedie, v úvodu
dokument Historie a současnost Kosovy Hory; 21:00

SPORT

 Sedlčany – autobusové
nádraží
4. 6. Přírodní park Džbány – Žebrák
turistický pochod, trasa cca
20 km z Líšna do Votic; 7:45
 Kamenice
4. 6. Okrsková hasičská
soutěž
soutěž v požárním sportu;
10:00
 Kosova Hora – hřiště
4. 6. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – SK Nový
Knín; 17:00
11. 6. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – FK Sparta Luhy; 17:00
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
4. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Zduchovice; 17:00
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora B – SK
Sokol Kytín; 17:00
 Dublovice – hřiště
4. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – TJ
Sokol Sedlec-Prčice B; 17:00
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – TJ
Sokol Nečín; 17:00
 Sedlčany – Taverny
5. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany C – TJ
Sokol Rosovice; 10:15
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
5. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Petřín Plzeň; 17:00
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B –
MFK Dobříš B; 17:00
 Jesenice – hřiště
5. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ Vltavan Borotice; 17:00
 Sedlčany – sokolovna
11. 6. Turnaj ve stolním
tenisu neregistrovaných
hráčů nad 50 let
9:00
 Sedlčany – kotlina
11., 12. 6. FIA Zóna Střední Evropa
rallycross; 9:00, 12. 6.
od 8:00
 Vysoký Chlumec – hřiště
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11. 6. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – FK
Drevníky; 14:00
 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Stará Huť; 17:00
 Petrovice
12. 6. Cesta pohádkovým
lesem
 Počepice – hřiště
12. 6. Fotbalové utkání
TJ Sokol Počepice – SK
Jince 1921; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – knihovna
1., 8. 6. Hajánek
podvečerní čtení pro děti
z knih Daniely Krolupperové; 17:00
3. 6. Píšu, píšeš, píšeme
program pro mladé budoucí autory, kteří navštěvují 1.
stupeň ZŠ; 13:00
3. 6. Letní kapsička
vyrábění letních kapsiček
na kurzu Šikovné ruce;
18:00
10. 6. Turnaj v pexesu
souboj se soupeři a vlastní
pamětí, pro všechny věkové kategorie; 15:00
13. 6. Už víme, jak to
dopadlo
slavnostní vyhodnocení 18.
ročníku Čtenářské ligy; 15:00
 Sedlčany – muzeum
2. 6. Sedlčanská muzejní
noc – Řeč krajiny
netradiční a interaktivní
prohlídka expozic, hudební,
taneční a literárně dramatické vstupy; 18:00–20:00
 Sedlčany – hvězdárna
3., 4., 10., 11. 6. Pozorovací program
20:00–23:00
 Kamýk nad Vltavou
3.–10. 6. Kamýcké prášení
 Kamýk nad Vltavou –
zřícenina hradu Vrškamýk
4. 6. Pohádkový les 2022
trasa vhodná i pro kočárky;
9:00–12:00

 Sedlčany – areál v Luční ulici (Mrskošovna)
4. 6. Bezpečný den
ukázky techniky IZS, Městské
policie Sedlčany a zásahové
jednotky Věznice Příbram,
živá hudba, pohádková
stezka a další; 9:00–16:00
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
4. 6. Vojáci na vsi
program, během kterého
vojáci, sedláci a řemeslníci
přenesou Skanzen do počátku 17. století; 10:00
 Kojetín – náves
4. 6. Sraz rodáků a přátel
Kojetína
mše, divadlo, historie Kojetína, dechová hudba Kovačka, večer taneční zábava
s kapelou Axiom; 13:00
 Sedlčany – kotlina
5. 6. Burza
všeobecná auto moto
burza, pořádá Veterán klub
Sedlčany
 Dublovice – u školky
5. 6. Dětský den
trasa s úkoly „Po stopách
zvířátek“, sportovní aktivity
včetně jízdy na koni; 14:00
 Sedlčany – park v Tyršově ulici
6. 6. Číst a hrát si můžeme i venku
program pro rodiny s menšími dětmi; 10:00
 Sedlčany – kostel sv.
Martina
10. 6. Noc kostelů 2022
Detektiv v kostele – program pro děti, prohlídky
věže, hudební vystoupení,
beseda Dotek Mongolska
a Spiritualita manželství
ve 21. století; 16:30
 Sedlčany – nám. T. G. M.
11. 6. Farmářské trhy
8:00
 Kosova Hora – náměstí
11. 6. Obecní slavnost
k 750. výročí Kosovy Hory
mše v kostele, řemeslný
jarmark, vystoupení ZŠ,
bubenická show, Páni
ze Zvěřince, hraje Blue
Orchestra, Kaktus Verde,
Holečkova parta; 9:00
 Jesenice
11., 12. 6. Pouť

SPORT
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Tatran se vrátil
i z Hořovic s prázdnou
SK Hořovice – TJ
Tatran Sedlčany
2:0 (2:0)
HOŘOVICE V sobotu 28. května zavítal Tatran ve 27. kole
Divize A do Hořovic.

Dvougólový
Jandera
Hořovice – tým, který by
měl být v divizi pro Sedlčany hratelným soupeřem
nejen v boji o možném setrvání v této soutěži. Jde
také o získání sebevědomí
hráčů do dalších zápasů.
Po sérii proher hráči pomalu zapomněli, co je to pocit
vítězství. A tak to chtělo
v Hořovicích zabojovat

a černou sérii zlomit! Jenže
úvodní minuty ukazovaly
opak. Ve 22. minutě Rostislav Jandera uklidil balón
k levé tyči a bylo zase zle
– 1:0. Po půl hodině bylo
ještě hůře, když se prosadil
opět Jandera – 2:0. Domácí
tým byl pozorný a obrana
všechny pokusy, včetně
dlouhých míčů, zachytávala a nepustila tak hosty
do vyložené šance.

Divize si ze
Sedlčan pomalu
začíná balit kufry
Druhý poločas patřil
brankářovi sedlčanské svatyně – Lukášovi Dřevojanovi, který zneškodnil několik

brankových příležitostí domácí ofenzivní snahy. Tatran sice vsítil branku, ale ta
nebyla uznána v 79. minutě
kvůli ofsajdu.
Sestava Tatranu: L. Dřevojan – Hofman, Kdolský
(72. Doubrava), Hašek (46.
Sirotek), P. Lípa (62. Sosnovec), Hanuš, Haas, D. Čipera
(79. Nováček), L. Brotánek,
Krotil, Novotný (62. V. Lípa)
Tatran je po 27. kole
v tabulce na patnáctém
místě s 18 body a skórem 37:76. Další utkání se
hraje v neděli 5. června
od 17 hodin. Tatran přivítá na svém hřišti pátý tým
v tabulce Petřín Plzeň.
David Štverák

Na turnaji malých ragbistů startovalo
pětašedesát týmů, svá želízka v ohni
na něm měly i Sedlčany
P R A H A /S E D LČ A N Y R a -

gbyové dění, do něhož se
pravidelně zapojují sedlčanští hráči různých věkových kategorií, se nezastavilo ani koncem května,
ačkoliv do něho tentokrát
nezasáhli úplně všichni.
Více nám řekl předseda
RC Sedlčany.
„Další ragbyový týden
je za námi a dívky v něm
tentokrát nehrály,“ uvedl
Miloš Vodrážka. „Naše dvě
naděje, Bohouš Švagr a Richard Houdek, kteří hostují
v Říčanech, pomohli k po-

stupu týmu juniorů o konečný boj o mistra republiky. V dětských kategoriích
mladší žáci U12 cestovali
do Přelouče opět ve společenství AMMOR (Asociace
malých a mladých oddílů
rugby). Tentokrát hráli
ve skupině B a C. Oběma
týmům se dařilo ve stylu
střídavě oblačno, občas
slunečno a občas také deštivo. Oba týmy hrály jako
podle nálady. Pokud se
budou zlepšovat, mohou
postoupit do vyšší skupiny.
Naši nováčci, kteří hrají

V týmu společenství AMMOR kategorie U12 působí i sedlčanský
ragbista Maty Kabrhel. Na snímku stojící první vlevo

v céčku, už patrně postoupí do týmu B.“
Kategorie U10 hrála
v Praze na Spartě. Odehrála tři utkání a všechna byla
pro ni vítězná. Jen proti
Přelouči desetiletí ragbisté
první poločas váhali, ale
vše dohnali v druhé půli.
KategorieU8 a U6 hrály
také v Praze, ale na hřišti
Tatry Smíchov. Oba týmy
sehrály se svými soupeři
vyrovnaná utkání. Některá z nich vyhrály o jedno
položení a jiné o jedno položení prohrály. „To prakticky není žádný rozdíl,“
připomněl Miloš Vodrážka. „Každý turnaj je úplně
jiný a zde padl i rekord
na regionálních turnajích.
Startovalo pětašedesát
týmů a kolem tři sta osmdesáti dětí. Nesmíme zapomenout i na přítomné
trenéry a rodičovský doprovod. Klobouk dolů před
organizátory. Uvidíme, jak
všechno dopadne, protože
už nyní máme na podzim
naplánovaný turnaj těchto kategorií a na jaro opět
turnaj kategorie U10. Jsme
zvědavi, jestli naší žádosti
bude vyhověno.“
David Myslikovjan
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Fotbalové víkendové
výsledky
27. kolo Divize A
SK Hořovice – TJ Tatran
Sedlčany 2:0 (2:0)

27. kolo krajského
přeboru I. A třídy
skupina A

Branky Chlumce: 14. M. Rosa,
45. O. Kopka, 48. J. Mrázek, 55.
a 70. F. Hron, 68. A. Nečada

12. kolo IV. třídy
skupina E

TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ
Viktoria Vestec 2:2 (2:0)
Branky Sedlec-Prčice: 5. M.
Kaňka, 39. V. Kabíček

TJ Slavoj Obecnice – TJ Vltavan Hřiměždice B 6:0 (3:0)
FC Višňová B – SK Klučenice 5:6p (1:4)
Branky Klučenic: 15. L. Řezník, 21., 32., 45. a 55. H. Holan

25. kolo krajského
přeboru I. B třídy
skupina E

25. kolo III. třídy
skupina A –
Benešov

SK Petrovice – FK Lety 3:0
(3:0)
Branky Petrovic: 6., 21. a 43. M.
Kudrna
TJ Tatran Sedlčany B –
TJ Sokol Daleké Dušníky
6:2 (3:1)
Branky Sedlčan: 4. a 63. M.
Dvořák, 16. a 25. L. Matoušek,
55. V. Lípa, 74. J. Lhota

TJ Sokol Vrchotovy Janovice – TJ Sokol Jírovice
2:3 (0:1)
Branky Vrchotových Janovic:
76. A. Sochůrek, 89. P. Němec

26. kolo okresního
přeboru
TJ Sokol Trhové Dušníky
– TJ Tatran Sedlčany C
2:3 (1:2)
Branky Sedlčan: 29. a 33. R.
Šťovíček, 73. M. Barták
TJ Sokol Dublovice – SK
Březnice 1918 0:2 (0:1)
TJ Sokol Počepice – SK Spartak Příbram B 3:4p (3:1)
Branky Počepic: 19. P. Lišman,
26. M. Pejša, 38. L. Kortan
SK Litavan Bohutín – SK Kosova Hora 8:1 (3:1)
Branka Kosovky: 18. T. Mařík

26. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B – TJ Sokol Dublovice B
9:1 (3:0)
Branka Dublovic: 57. M. Holák
TJ Sokol Sedlec-Prčice B –
TJ Prostřední Lhota 0:1 (0:1)
TJ Vltavan Hřiměždice – TJ
Sokol Jesenice 3:2p (1:2)
Branky: 30. J. Januška, 81. (p)
M. Jílek – 42. V. Burda, 44. (p)
T. Hrstka
TJ Krásná Hora – TJ Vltavan Borotice 2:1p (1:1)
Branka Krásné Hory: 26. M.
Koudelka

12. kolo IV. třídy
skupina D
SK Vysoký Chlumec – TJ Sokol Pičín 6:1 (2:0)

3. kolo nadstavby
o 13. až 16. místo
Krajského přeboru
staršího dorostu
skupina A
TJ Tatran Sedlčany – Sparta
Kutná Hora 1:2 (0:1)
Branka Sedlčan: 90. L. Rákosník

Skupina 4. - 3.
kolo nadstavby
Krajského přeboru
mladšího dorostu
skupina A
TJ Tatran Sedlčany – Sparta
Kutná Hora 1:2 (0:2)
Branka Tatranu: 72. J. Chlasták

29. kolo Krajského
přeboru starších
žáků skupina A
SK Rapid Psáry – TJ Tatran
Sedlčany 3:1 (0:0)
Branka Sedlčan: 45. M. Macháček

29. kolo Krajského
přeboru mladších
žáků skupina A
SK Rapid Psáry – TJ Tatran
Sedlčany 1:7 (1:3)
Branky Sedlčan: 1. J. Křížek,
10. J. Jindra, 26. V. Hončík,
32., 44. a 60. J. Vávra, 32. A.
Sokol

Pohár OFS Benešov
– 2. Semiﬁnále
TJ Sokol Vrchotovy Janovice – FK Týnec nad Sázavou
0:4 (0:3)
David Štverák

SPORT
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Sezóna je pro sedlčanského námořního jachtaře
Vlastimila Faktora zatím velice úspěšná
CHORVATSKO/SEDLČANY

Vlastimilu Faktorovi ze
Sedlčan učaroval jachting
již v dětství a od druhé
poloviny devadesátých let
se věnuje i jachtingu námořnímu. Na konci května
měl za sebou už značnou
část letošní sezóny. Vyrazil v ní na moře, pokud se
týká závodů, hned dvakrát.
Sedlčanského jachtaře
jsme požádali, aby čtenářům přiblížil, co všechno
už letos na závodech zažil.
Úspěšný totiž byl už při
jedněch z prvních letošních regat v Chorvatsku.

a bojovali s proudem,“ líčí
další zážitky sedlčanský
mořeplavec. „Vítr přišel
nakonec našim soupeřům
dřív, byli na správné straně, odkud fouklo a na nás
zbylo krásné třetí místo.
Ujeli jsme 340 km, což je187
námořních mil, za dvacet
osm hodin. Měli jsme štěstí,

Zkušenosti
s jízdou
s genakerem se
hodily
„Velikonoční regata se letos jela od 3. do 8. dubna,“
připomněl Vlastimil Faktor.
„Po loňské neúčasti z důvodu covidu jsme se letos
připravili na závod s vědomím, že musíme udělat dobrý výsledek. Od roku 2016
jsme byli ve čtyřech ročnících třetí, devatenáctí, šestí
a opět devatenáctí. Letos
se nám podařilo získat třetí
místo a mohlo to být i lepší.
Na startu bylo čtyřicet lodí.“
První etapa z Murteru
do Dubrovníku byla větrná a i v noci se posádce
Vlastimila Faktora povedlo
předjet pár lodí a dopoledne byla na vedoucím
místě. Až před Dubrovník,
kde vítr ustal a proud ji
snesl až k ostrovu Koločep. „Tři hodiny jsme se
nehnuli z místa a se dvěma
plachetnicemi, které nás
dojely jsme čekali na vítr

Sedlčanský námořní jachtař
Vlastimil Faktor

protože další loď za námi
přijela až za čtyři hodiny.
Některé nestihly dojet v časovém limitu a nebyly tak
klasiﬁkovány.“
Posádka kotvila v nové
marině a do starého města
tak měla blízko, což využila k jeho prohlídce.
Druhá etapa byla zpočátku bez větru a ještě k tomu
„sedlčanská“ posádka
udělala taktickou chybu,
když se rozhodla jet Šipanským kanálem. Sice to tam
foukalo, ale než se do něj
dostala, tak všechny lodě
odjely od startu na moře
a byla poslední. „Velmi
těžko jsme se po vyjetí ze
Šipanského kanálu dostávali zpět do pole závodníků
na volném moři,“ připomí-

ná Vlastimil Faktor. „Díky
zkušenostem s jízdou s genakerem (přední pomocná
velká plachta 136 m2 – „balon“ – pozn. redakce) jsme
postupovali ze čtyřicátého
místa na třicáté, dvacáté
páté a v noci při projíždění
kamenů u Lastova jsme byli
někde na dvanáctém místě.
To už foukalo i pětadvacet
knotů a posádky sundávaly
genakery. Jízda s ním v takovém větru přináší spinouty a hrozí velké nebezpečí
roztržení této plachty. Pokud jsme však chtěli udělat
dobrý výsledek, museli jsme
genaker udržet. Díky kormidelnické dovednosti a střídání se synem Marianem
jsme snad byli jediní, kdo
s ním v noci jel. Postupně
jsme na sledovacím zařízení SEASEA viděli, že se risk
vyplácí. Naštěstí plachta vydržela, a když jsme ji ráno
u Žirje sundávali, byli jsme
třetí. Zase nás dojely dvě
lodě. Ohlášená změna směru větru přišla místo v šest
až v devět hodin a na stoupačku jsme uhájili v cíli druhé etapy čtvrté místo. Ujeli
jsme 290 kilometrů, čili 160
námořních mil za šestadvacet hodin.“ Posádku dále
tvořili syn sedlčanského
mořeplavce Marian, Honza
Matějka z Trhové Kamenice, Tomáš Bernardin z Plzně, Danilo Česal a Petr Bartoš z Prahy a Honza Šrot
z Židlochovic. Ti všichni si
podle slov Vlastimila Faktora zaslouží obdiv za maximální nasazení po celou
dobu a za konečné třetí
místo. Vše je možné přehrát na stránkách Velikonoční regaty 2022.

Májová regata se konala
v první polovině května.
„Po loňském úspěchu, kdy
jsme byli třetí, to dopadlo
ještě lépe. Jely se dvě kategorie. Elan 4 a Oceánis
38. Naše posádka skončila v kategorii OCEANIS
38 na prvním místě,“ říká
Vlastimil Faktor a dodává:
„Závod má charakter offshorového, tedy dálkového
závodu. Z Murteru se jela
první etapa na Iž. Foukal
slabý vítr a některé lodě
nedojely v časovém limitu.
Druhá etapa se dvěma průjezdními cíli byla dlouhá 90
námořních mil, což je 164
kilometrů. Jela se od ostrova Iž kolem Soline na severu Dugeho Otoka zpět venkem moře kolem Kornat
– Piškera , Opatem na jihu
Kornat do Zlarinu od úterý
rána do středy odpoledne.
Dojezdy některých lodí
v cíli byly po takové době
pouze čtyři metry! Některé
lodě opět nedojely v časovém limitu.“

Vypracovaná
taktika
na bezvětří
Třetí etapa se ve čtvrtek jela kolem ostrova Arta
Mala, Arta Velika a cíl byl
u ostrova Radejl. Jednalo
se o nejnapínavější etapu,
protože soupeři si měli
možnost posádku Vlastimila Faktora lépe ve dne
pohlídat a kopírovat její jízdu. Před cílem opět přestal
foukat vítr a posádka stála
hodinu zhruba 200 metrů
před cílem. „Závodní komise se nás postupně vysílačkou ptala, zda to chceme
dojet nebo skončit závod.

Nám to bylo jedno, protože
jsme měli čtyři první místa,
ale loď číslo 11 si myslela,
že bude první, tak za žádnou cenu nechtěla. Zbývalo
půl hodiny do konce časového limitu. S lodí se nedalo
otočit ani trhavými pohyby
kormidlem. Loď číslo 11
byla v té době nejblíže cílové čáře a trochu jela jeden
knot přímo na cíl. Máme
ovšem vypracovanou taktiku na bezvětří. Můj nápojový důstojník Honza došel
uvařit kafe jako poslední
naději. Jen vylezl z kajuty
s kávou, začal z naší strany
trochu foukat vítr. Položil
jsem hrnek pod kormidelní
sloupek. Z nervozity, která
se dala krájet, jsem do kafe
kopl a trochu vylil, ale jeli
jsme. Sice od cíle, než se
loď rozjela a začalo fungovat kormidlo. Ale jakmile to
bylo možné, tak jsme otočili k cíli a díky větru, který
nám přišel ze strany, odkud
jsme potřebovali, a k ostatním dvěma lodím přišel až
později, jsme projeli cílem
první. Celkem jsme ujeli
180 námořních mil, tedy
330 kilometrů.“
Sedlčanská posádka
tak měla pět prvních etapových míst a celkové
bezkonkurenční první místo v kategorii. O úspěch
a perfektně odvedenou
práci se kromě Vlastimila
Faktora zasloužila posádka ve složení Jirka Altman,
Radan Vladyka a Vladimír
Ulčar z Prahy, Petr Noščák
z Čakovic a Honza Matějka
z Trhové Kamenice. Trasy
lze nalézt na SEASEA Májové regaty.
David Myslikovjan

Kanoisté byli úspěšní a jezdili na bobové dráze
N Y M B U R K / PA S T V I N S K Á
PŘEHRADA Pro sedlčanské

kanoisty je letošní závodní
sezóna v plném proudu.
Tentokrát jeli do Nymburku, kde se konal tradiční závod Nymburská 500
a kde začínali svou první
část víkendových závodů.
Jen v sobotu přijelo téměř
600 závodníků z 36 oddílů
z Čech a Moravy. Počasí

bylo na vodu ideální a přilákalo i mnoho diváků, kteří
přijeli závodníky podpořit.
Na neděli se těšily děti
ještě víc a vůbec jim nevadila cesta až do dalekého Žamberku na druhém
konci republiky. Po závodech je totiž za odměnu
čekala jízda na bobové
dráze na břehu Pastvinské
přehrady, která se nachá-

zela jen pár desítek metrů
od místa závodiště.
Úlovek z úspěšných závodů byl opravdu velký,
tým sedlčanských kanoistů získal celkem 9 zlatých,
16 stříbrných a 18 bronzových medailí.
Děti si domů přivezly
nejen medaile, ale hlavně
krásné zážitky. Ten největší
z jízdy na bobové dráze. -kř-
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Soutěže Začni s mistry v gymnastickém
aerobiku se zúčastnilo jedenáct klubů
z celé republiky
Klub Aerobik
studio Dvojka v sobotu 28.
května ve sportovní hale
gymnázia a obchodní akademie uspořádal čtvrtý ze
série závodů, nazvaných
Začni s mistry. Tato soutěž
je určena pro začátečníky
a méně pokročilé děti. Jedná se o třetí výkonnostní třídu gymnastického aerobiku
v České republice.
„Většinu našich dětí máme
v soutěži Mistry s mistry, což
je druhá výkonnostní třída
v gymnastickém aerobiku,“
připomněla trenérka Dvojky a spolupořadatelka sobotní soutěže v Sedlčanech
Kristýna Faktorová, která
dodala: „Dnešních závodů
se zúčastnilo jedenáct klubů
z celé republiky. Kromě našeho a okolních z Dobříše
a Mníšku pod Brdy soutěžily
například kluby z Prahy, Liberce, Hluboké nad Vltavou,
Kutné Hory, Mnichova Hradiště a Kralup nad Vltavou.
Děti byly rozděleny do čtyř věkových kategorií a nejmladší
z nich byly ve věku šest až
osm let. Nejstarší kategorie
byla patnáct plus.“
Kristýna Faktorová doplnila, že nejmladší domácí závodnicí byla Zuzana Housková, které bude teprve
šest let, a že se v programu
závodů objevilo i několik
dalších dětí, které soutěžily
poprvé ve svém sportovním
životě. Vždyť hlavně pro
menší děti jsou tyto závody
pořádány, aby si užily at-

SEDLČANY

mosféru sportovního klání.
Na otázku, kolik se v Sedlčanech představilo startujících, Kristýna odpověděla,
že jich bylo více než tři sta,
přičemž někteří z nich ale
soutěžili ve více kategoriích.
Téměř do posledního místa
byla zaplněna i tribuna nad

čekání na svoje vystoupení.
Dvojka v sobotu patřila
k nejúspěšnějším klubům.
Její závodníci vybojovali čtrnáct medailových umístění.
Jednou z nejúspěšnějších
závodnic byla Berenika Mašková, která získala hned tři
medaile.

Nejmladší zástupkyně sedlčanské Dvojky – Jiráčková, Housková,
Beranová

závodní plochou, protože skoro všichni soutěžící
s sebou měli vícečlenný
doprovod. Podle ohlasů,
získaných přímo z publika,
bylo zřejmé, že přihlížející
jsou s úrovní a průběhem
závodů spokojení, a dokonce jsme získali názor ze středu jedné skupiny diváků, že
tolik odměn, co děti v Sedlčanech obdržely, na jiných
místech republiky nedostaly. Vždyť drobné odměny dostali i soutěžící, kteří
skončili na posledních místech. Sedlčanský závod byl
rovněž zařazen mezi akce
Tipsport Sportuj s námi České unie sportu. Kromě soutěžního klání si děti mohly
v tělocvičně vyzkoušet také
jiné sportovní disciplíny než
aerobik a využít tak čas při

V Sedlčanech se ale nenudili ani diváci, protože
domácí klub pauzy vyplnil
exhibičními vystoupeními.
Kromě dětí z kroužku aerobiku Dvojky se představila
dvanáctiletá sportovkyně
z Ukrajiny, která se ve své
zemi před ruskou agresí
také věnovala gymnastickému aerobiku. Do Sedlčan běženkyně dorazila
s klubem z Kutné Hory.
V exhibičním vystoupení
se představily také členky
Dvojky, které si vybojovaly nominaci na mistrovství
Evropy. Tento šampionát se
bude konat začátkem června v Belgii a bude na něm
startovat Veronika Šeráková
a Marie Bezkočková společně s Lucií Dandovou.
David Myslikovjan

Druhý závod mistrovství
světa v sajdkárkrosu
byl pro Ondru Čermáka
ve znamení technických
problémů
LOKET Letošní světový šampionát v sajdkárkrosu začal
pro holandsko-českou posádku Etienne Bax/ Ondřej
Čermák nejlépe jak mohl.
Ondra, který žije v Dublovicích, si po úvodním závodu pochvaloval, jak si celý
tým užíval psychický klid
a pohodu, a když se k tomu
přidalo jezdecké umění, výsledkem bylo první místo
ve startovním poli.
Není ale každý den posvícení. Koncem května se
konal další závod mistrovství světa, a tam už bohužel
nastaly problémy. „Druhý
závod mistrovství světa, který
se jel u nás v Lokti, nedopadl
úplně podle našich představ,“
připomněl Ondřej Čermák.
„V sobotní kvaliﬁkaci jsme
špatně odstartovali, z osmého
místa jsme se snažili dostat co
nejvíce dopředu, a dokázali
jsme dojet na třetí pozici. Trať
byla velmi náročná a těžká,
takže naše nálada před nedělními závody byla trochu
narušena obavami, co a jak
změnit na technice, aby se
start do závodů povedl.“
Ondra dodal, že oba dva
starty jejich posádce vyšly
perfektně, jenomže ji potrápila technika. V prvním
závodě, po celou dobu co
táhla startovní pole v úloze
lídra, ji tři kola před koncem
předjela posádka Hermans/

Musset kvůli technickým
problémům holandsko-české dvojice. V cíli pro ni tak
zbylo druhé místo. Nevadí,
jedeme dál, řekli si oba jezdci po prvním závodu.
„Start do druhé jízdy byl
opět super,“ přiblížil další
část závodů Ondra. „Jeli
jsme jako první a snažili
jsme se udělat si náskok.
Drželi jsme si dvě až tři vteřiny a pak i pět až šest na posádku
Veldman/Janssens,
která jela za námi. Bohužel
se na našem stroji začala
opět projevovat technická
závada. Z prasklé nádrže
nám začal vytékat benzin,
takže jsme začali zpomalovat a posádka Veldman/
Janssens nás předjela. Naše
motorka se zastavila a my
bohužel ani do cíle nedojeli
(hořký úsměv). Tato nepříjemná situace předznamenala velké zklamání jak pro
nás, tak pro naše fanoušky,
kterých bylo opravdu hodně.
Společně vytvořili skvělou atmosféru.“
I přes tento ne moc povedený závod dvojice Bax/
Čermák je stále v šampionátu na prvním místě. Nyní
posádku čekají dva závody mistrovství Holandska
a za měsíc třetí závod mistrovství světa v holandském
Lommelu.
David Myslikovjan

Sportovní areál Luční patřil místním školám
SEDLČANY Turnaj místních škol
v t-ballu a slowpitchi se konal 26.
a 27. května ve sportovním areálu
Luční. Organizátorem byl SK Pegas
Sedlčany za podpory ČUS Tipsport
Sportuj s námi.
Ve čtvrtečním souboji T-ballu
se utkala družstva 1. ZŠ Sedlčany,
GaSOŠE A, GaSOŠE B, ZŠ Jesenice
a ZŠ Kosova Hora. Boj o finále mezi
1. ZŠ Sedlčany a ZŠ Kosova Hora
skončil nerozhodně 19:19. O vítězství družstva 1. ZŠ Sedlčany rozhodl rozpal. Na třetím místě se umístila ZŠ Jesenice.
V pátečním souboji v Slow-pitch
do 15 let proti sobě nastoupila druž-

stva 1. ZŠ Sedlčany A, 1. ZŠ Sedlčany
B, 2. ZŠ Propojení A, 2. ZŠ Propojení
B, GaSOŠE, ZŠ Kosova Hora a ZŠ Jesenice. První místo vybojoval tým ZŠ
Jesenice, druhé 1. ZŠ Sedlčany A, třetí
GaSOŠE.
„Tým jesenických žáků se dokázal
neuvěřitelně stmelit a vytvořit výbornou týmovou souhru. Nedocházelo
k žádným negativním emotivním výlevům. Bylo vidět, že táhnou za jeden
provaz a toto je výrazně posunulo směrem k vítězství. Myslím si, že vítězství
bylo zasloužené a žáci z toho měli velikou radost,“ hodnotí za vítězné družstvo v Slow-pitch Lukáš Kolář.
Jana Novotná

15

První místo v Slow-pitch získal tým ZŠ Jesenice.
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Barbora Kelichová navázala na svoje zkušenosti
v atletice, v Sedlčanech založila kroužek a vede
osmnáct školáků a předškoláků
SEDLČANY Barbora Kelichová za-

ložila vloni na přelomu září a října
v Sedlčanech atletický kroužek
s názvem AKR Atletika Sedlčany
s tím, že organizačně spadají přímo pod Český atletický svaz. Aby
zdůraznila, že především mladí
sportovci chtějí reprezentovat
Sedlčany, požádala oﬁciálně radu
města o užívání znaku města Sedlčany. Atletický kroužek dostal souhlas. Víc nám o dosavadní činnosti,
o plánech na nejbližší měsíce řekla
Barbora Kelichová v rozhovoru.
Kolik má kroužek členů a v jakém jsou věku?
Zatím je jich osmnáct, oﬁciálně
je členství od devíti do patnácti
let, ale na doplnění jsem přijala
i dvě dětičky z mateřské školy
– moji pětiletou dceru a jejího
téměř šestiletého kamaráda. Dohodla jsem se tak s jeho maminkou, protože do kroužku dochází
i jeho starší sestra.
To není právě malý počet.
Zvládáte je jako vedoucí úplně
sama?
Zatím vše obstarávám pouze
já, ale od září budeme dvě. Budoucí mladičká trenérka si ještě
musí udělat lehkoatletické zkoušky a musí mít takzvané TAP, což
znamená trenér atletické přípravky. Od září rozdělíme děti do dvou
skupin a ještě přibude další skupinka pro ty úplně nejmladší –
od šesti do osmi let.
Kde a jak často trénujete?
Dvakrát týdně na lehkoatletickém stadionu Taverny. Zatím
trénujeme především běh a skok
do dálky a do výšky, protože
už dva měsíce čekám na dodání oštěpů, disků, štafetových
kolíků... Snad objednané zboží
už brzy přijde, abychom mohli
od září začít házet jako „Špotáková“ (úsměv). Oštěpařka Barča
Špotáková pro mě byla v době,
kdy jsem se aktivně věnovala atletice, můj jasný vzor.
Na lehkoatletickém stadionu
nemůžete být celoročně. Máte
ještě jiné zázemí?
V zimním období můžeme vyu-

žívat tělocvičnu v KDS, praktikovali jsme to tak, že jeden den v týdnu
jsme byli venku a druhý den zase
„pod střechou“. Snažíme se být ale
co nejvíc na čerstvém vzduchu.
Zaznamenali jste za tu krátkou dobu už nějaké sportovní
úspěchy?
Účastnili jsme se už několika
přespolních běhů – v Dobříši,
v Českých Budějovicích, v Bohutíně a dokonce už máme medailové umístění díky Jonáši Nietsche,
který byl na běžeckých závodech
Run Tour v Českých Budějovicích

šla jsem na akrobatický rock and
roll, kdy jsem se dostala do české
reprezentace. Na mistrovství ČR
občas zacinkala i nějaká medaile.
Jezdili jsme v té době do Polska,
Německa, na Slovensko i po republice a postoupili jsme i na mistrovství Evropy. Do dvaceti let jsem
se ještě stihla věnovat atletice –
oštěpu, disku a kouli.
Jak jste se přiblížila svému
vzoru, kolik jste oštěpem hodila
nejdál?
Můj největší výkon byl hod kolem 41 metrů, na olympijskou ví-

Barbora Kelichová vede od podzimu loňského roku atletický kroužek AKR Atletika
Sedlčany a její svěřenci jí dělají radost.

třetí a stejného medailového umístění dosáhl i na Běhu Energonu
v Dobříši. Obrovské zlepšení pozoruji oproti podzimu také u ostatních členů, u kterých porovnávám
výsledky. Těší mě, když vidím, že
děti atletika baví.
To je pro vás asi ta nejlepší
odměna...
Máte pravdu, protože kroužek
vedu zdarma. Moc hezký pocit
jsem také zažila, když na závodech
ke mně přišel jeden náš čtrnáctiletý sportovec a složil mi poklonu
v tom smyslu, že je moc rád, že je
vedu a že zjišťuje, že i on je lepší
a lepší. To bylo krásné pohlazení
po duši a motor, proč to dělat dál.
Zmínila jste se, že jste se atletice věnovala v minulosti intenzivněji. Na jaké úrovni?
V šesti letech jsem začínala
s gymnastikou v kroužku, pře-

tězku Barboru ale zdaleka nemám.
Pokud se dobře pamatuji, tak její
výkon je nad 72 metrů.
A proč jste atletiku, kterou
jste dělala na dost vysoké úrovni, opustila?
Atletice jsem se věnovala
ve svém bývalém bydlišti na Karlovarsku. Potom se mi změnil život – odešla jsem do Prahy, kde
jsem potkala budoucího manžela
a v roce 2007 jsem se přestěhovala
na Sedlčansko.
Vraťme se k vašim nynějším
svěřencům. Proč jste do toho
jako trenérka šla?
Především jsem chtěla, aby se
můj syn se jen o fotbal, který je
v regionu hodně rozšířený, ale aby
zkusil také jiné sporty. Také mě postrčilo to, že v Sedlčanech vzniklo
hezké hřiště, které mi připadalo ne
úplně využité.

Stanovila jste si nějaké cíle?
Od příštího roku budeme spolupracovat s příbramskými atlety,
s nimiž jsme se domluvili na společné účasti na závodech družstev,
protože bychom sami požadovaného počtu nedosáhli. Při závodech
jednotlivců budeme stále soutěžit
za AKR Atletiku Sedlčany...
Jak je atletika ﬁnančně náročná pro rodiče?
To jsme zatím řešili vybráním
příspěvku 800 korun na školní rok
od každého člena, abychom mohli
pokrýt náklady za tělocvičnu. Dostali jsme také, jak vloni tak i letos,
dotaci od města Sedlčany a za tyto
peníze jsme měli možnost nakoupit pomůcky, které ale dosud nedorazily. Všechno musíme pořizovat postupně. Máme od města
slíbenou také boudu na nářadí,
snad se to podaří a nebudu muset
to, co už máme k dispozici, převážet sem a zase tam v mém autě.
Plánujete nějaké aktivity
na letní prázdniny nebo budou
mít vaši malí atleti volno?
Děti mě „ukecaly“, a tak pořádáme dva týdny v červenci soustředění. Se zázemím počítáme na stadionu Taverny s tím, že v případě
špatného počasí budeme v tělocvičně. Dopolední program chceme zaměřit na atletiku, kdy jsem
povolala ke spolupráci svoji sestru
Kateřinu – dlouholetou reprezentantku v atletice, která dělá trenérku v Ostrově u Karlových Varů.
Jako učitelka má přes prázdniny
volno, tak do toho půjde se mnou.
Odpoledne zaměříme na výlety, vycházky... Obědy máme pro
účastníky zajištěny v restauraci
Colorado. Přihlášeny už máme
i zájemce, kteří si chtějí atletiku teprve vyzkoušet.
Při jaké příležitosti nejdříve
využijete rožmberskou růži?
Děti budou mít znak města
na tričku. Když pojedou na závody bude jasné, z jakého jsou klubu
a z jakého přijely města. Do budoucna se rožmberská růže objeví
na diplomech, na plakátech...
Marie Břeňová
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