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Kvalitu vody ovlivňuje
počasí, na mnoha místech
došlo k mírnému zhoršení
REGION Klasiﬁkace kvality

vody KHS (Krajskou hygienickou stanicí), se provádí
podle mikrobiologických
ukazatelů po odebrání
vzorků vody, které ukazují na riziko možné nákazy
infekčním onemocněním.
Nastupující infekci lze roz-

poznat například podle
vyskytujících se problémů
zažívacího traktu, nebo horečnatým onemocněním či
vyrážkou bezprostředně
po vykoupání ve volné přírodě. K celkovému zhoršení kvality vody dochází
opakovaně v době příliš

teplého počasí, nižších
dešťových srážek či sníženého průtoku vody. V letní
době pravidelně dochází
k výskytu vodních květů
sinic, které se nacházejí
především při břehu jezera na návětrných stranách.
Pokračování na straně 7

Rally Příbram se konala po roční
pauze opět jako jednodenní sprint
REGION Pod záštitou no-

vého partnera se o uplynulém víkendu uskutečnil
již 41. ročník Silmet Rally
Příbram. V pátek 22. července byla předstartovní

akce v Příbrami, rychlostní
zkoušky sobotního závodu
uzavřely několik komunikací na Sedlčansku. Součástí závodu byla Pirelli
Rallysprint série, Autoklub

RZ 3 Nalžovice – Líchovy byla zrušena z důvodu havárie.

Rallysprint série v rally
historických automobilů
a Česká Trophy v rally pravidelnosti historických automobilů.
Předseda organizačního výboru Petr Šefr již
dopředu informoval, že se
závod pojede v osvědčené
koncepci podle jubilejního
40. ročníku. Program začal
v pátek v poledne nejprve
aktivitami pro děti a mezi
19. a 21. hodinou se na příbramském náměstí T. G.
Masaryka představily vybrané posádky.
V sobotu byl start RZ
1 v 9:50. Jezdce čekaly
Pokračování na straně 10

Skauting a farmářská prodejna naplňují
Pavle Pittnerové kus jejího života. Hřiště
pro maminky a děti je nepochybně tím
nejvýše položeným v Sedlčanech
SEDLČANY Pavla Pittnerová

z Kosovy Hory je známá
ve svém rodišti především
jako skautka – vede oddíl
děvčat „světlušek“. V Sedlčanech se s usměvavou ženou můžeme potkat ve farmářské prodejně v Pasáži 7
v ulici 28. října. Jen část zákazníků ale ví, že pamatovala na maminky a jejich děti

a vytvořila pro ně příjemné
hřiště s pískovištěm a hracími prvky, trsy levandulí,
pítkem pro ptáky a slunečníky, kde může doprovod drobotiny posedět a relaxovat.
Vstup do této příjemné oázy
je možný buď po vystoupání točitých schodů hned
proti vchodu do obchůdku
nebo maminky „do výšin“

mohou pohodlně vyjet
s kočárky po dlážděné cestě v zadním traktu budovy.
Klíče od branek má u sebe
po nepěkných zkušenostech s vandaly majitelka
prodejny a ráda je zapůjčí.
Víc nám o sobě a o svých
aktivitách řekla paní Pavla
v rozhovoru.
Pokračování na straně 4

Cena 20 Kč

Tel.: 604 761 657

www.sekacky-traktory.com

zahradní
traktory

Filip Zítko:
Velkokapacitní
očkovací centrum se
v kulturním domě
obnovovat nebude
SEDLČANY Pokud od apli-

kace třetí dávky vakcíny
uplynuly alespoň čtyři
měsíce, mohou se nechat
zájemci od 18. července
nechat přeočkovat další posilující dávkou. Jak
vypadá situace v Sedlčanech? Na to jsme se zeptali Filipa Zítka, provozního
ředitele Nemocnice Sedlčany. Informaci o zapojení
nemocnice do vakcinace
nám potvrdil s tím, že jako
zázemí k tomuto účelu
slouží prostory plicního
oddělení v prvním patře
polikliniky a v současné
době pouze v úterý od 8
do 12 hodin. Provozní
doba se však může v příštích týdnech měnit. „Situaci kolem vývoje covid-19
i související nastavení pravidel průběžně sledujeme
a kapacitu našeho centra

nastavujeme dle očekávaného zájmu o očkování.
Naposledy ve čtvrtek 21.
července jsme se účastnili
videokonference pořádané
Krajským úřadem Středočeského kraje. Tématem
byla právě organizace
očkování druhou posilující
– takzvanou čtvrtou dávkou,“ uvedl Zítko. Ujistil, že očkovací látky má
nemocnice dost atečné
množství. „Poptávka veřejnosti po očkování je závislá na rozložení jednotlivých očkovacích dávek
v čase, a proto je poměrně
dobře predikovaná. Otazníky tedy visely v podstatě
hlavně nad čtvrtou dávkou
a její parametrizací – neboli jakých skupin obyvatel se
bude týkat a od kdy ji bude
možné čerpat. Toto je již
Pokračování na straně 2

2

ZPRAVODAJSTVÍ

strana

www.sedlcansky-kraj.cz

Filip Zítko: Velkokapacitní Do obnovy polních cest Sedlčany
očkovací centrum se
letos investovaly téměř 400 tisíc korun
rénu alej, v níž by mimo jiné myšlenka se šířila více směSEDLČANSKO Obnova polv kulturním domě
ních cest má příznivce mezi přibývaly stromy zasázené ry. „Obnovit starou cestu ze
obnovovat nebude
sedlčanskými
zastupiteli, při narození nových sedl- Sedlčan na Luhy nás napadlo
Dokončení ze strany 1

od začátku minulého týdne
známé. Spuštění vakcinace se původně očekávalo
od poloviny srpna tak, aby
lidé byli chránění před nastupující podzimní vlnou.
Nicméně situaci pravděpodobně akceleroval rychlejší nástup infekce oproti
původním očekáváním.

Filip Zítko, ředitel
nemocnice

My jsme na zvýšený zájem
o očkování připraveni a dle
potřeby budeme přidávat
další očkovací termíny tak,
abychom zájemcům nabídli dostatečnou kapacitu.
Pro začátek budeme očkovat pouze po předběžné registraci,“ zdůraznil ředitel.
Na další náš dotaz ohledně možného obnovení velkokapacitního očkovacího
centra v místním kultur-

ním domě zareagoval, že
s touto možností nepočítá.
„S ohledem na celkovou
proočkovanost populace
očekáváme zájem prakticky pouze o posilovací dávky. Očkovat budeme tedy
pouze v areálu nemocnice.
Postupovat budeme podle metodiky Ministerstva
zdravotnictví ČR,“ uvedl
a doplnil, že přednostně
by měli posilovací dávku
získat nejvíc ohrožené
skupiny obyvatel, tedy senioři nad 60 let, lidé s oslabenou imunitou a mladší
rizikové skupiny pacientů.
Na otázku, zda zvládnou
vše vlastními silami nebo
počítají opět se zapojením
dobrovolníků, Zítko sdělil:
„V případě potřeby jsme
připraveni naše řady posílit
o administrativní síly.“
Doplnil, že pokud jde
o první dávku vakciny proti koronaviru, je již několik
měsíců zájem nulový. „Pokud jde o zapojení do očkování praktickými lékaři, tak
to není otázka pro mě, protože toto řídí krajský koordinátor sdružení praktických
lékařů,“ vysvětlil Zítko.
Marie Břeňová

Konkrétní hygienická
opatření mohou
s okamžitou platností
nařídit sami ředitelé
REGION Situaci kolem nákazy

koronaviru monitoruje Středočeský kraj. „Nemocnice
zatím vše zvládají, ale v případě výraznějšího zhoršení
by mohlo opět dojít k omezování určitého rozsahu péče.
Na zvyšující se počet případů
zareagovala před několika
dny také Krajská hygienická
stanice (KHS) Středočeského
kraje. Doporučuje při návštěvách klientů v pobytových
zařízeních sociálních služeb
a pacientů hospitalizovaných
na lůžkových odděleních nemocnic nosit respirátory či nanoroušky,“ vysvětluje Pavel
Pavlík, náměstek hejtmanky
pro oblast zdravotnictví.

„Nutné je samozřejmě dodržovat další hygienická opatření. Lidé s projevy jakéhokoliv
infekčního onemocnění by
měli návštěvu odložit. Chrání
tím nejen sebe, ale zejména
své blízké. Nikdo z nás si
nepřeje, abychom zase došli
do stavu, kdy by bylo nutné
omezit či úplně zakázat návštěvy v těchto zařízeních
a izolovat tak naše blízké,“
dodává Pavlík s tím, že
konkrétní hygienická opatření mohou, po konzultaci
s KHS, s okamžitou platností
nařídit sami ředitelé nemocnic anebo domovů se sociálními službami.
Marie Břeňová

u řady občanů a také má
nemalou oporu v sedlčanském starostovi Miroslavu
Hölzelovi. Ten vysvětluje, že
i když náklady na tento projekt nebyly uvedeny v rozpočtu města Sedlčany na letošní rok jmenovitě, budou
k tomuto účelu využity prostředky z kapitoly na opravu
komunikací, případně zapojí
radnice rezervy z neplánovaných příjmů. Zároveň ocenil
zodpovědný přístup Jiřího
Daňka, jednatele Sedlčanských technických služeb.
„Za první pololetí letošního
roku vyčistili pracovníci technických služeb cestu nad Zberazí směrem k Vítěži a obnovili cestu ze Sedlčan ke Lhotce
směrem na Kolihovy,“ uvedl.
Připomněl také odvedené
práce na úplné obnově dříve
neprůchodné cesty od Krčínovy cyklostezky přes
kamenný mostek pod Rudolcem do Klimětic. Starosta konkretizoval, že náklady
na uvedené tři akce činily
celkem téměř 400 tisíc korun.

Obnova krajiny
našich předků
O polních cestách coby
obnově krajiny našich předků s nadšením hovořil historik Tomáš Zouzal: „Péčí
o staré cesty dokazujeme,
že si vážíme krajiny, kde žijeme. Ta, po které chodívali
v minulosti lidé z Luhů přes
Kolihovy do Sedlčan, přestala v některých úsecích existovat. Dnes již je opět průchozí.“ Zouzal změny průběžně
sleduje a úsek ze Sedlčan až
do Vítěže si prošel i naboso.
„Cesta je pěkná a čistá. Pokud někoho v současné době
přiláká, tak apeluji na poutníky, aby ji udržovali v čistotě a netrousili tu odpadky,
jak je bohužel kolem Sedlčan
zvykem. Okolí našich domovů o nás hodně vypovídá,“
zdůraznil. Souhlasí s vizí
Barbory Kelichové, Filipa
Růzhy, Jaroslava Nádvorníka a dalších zastupitelů, aby
právě na obnovené cestě
od Lhotky směrem na Kolihovy vznikla po doladění te-

čanských občánků. „Pokud
vím, ještě je předmětem diskuze, o jaké konkrétní stromy by se jednalo. V současné
době jsou podél cesty některé staré dřeviny v kombinaci
ovocných a jiných listnatých
stromů. Domnívám se, že by
bylo vhodné navázat na to
novou výsadbou kombinací
hrušní, jabloní, třešní, švestek, lip...,“ sdělil svůj názor.
Při realizaci projektu Stromy občánkům předpokládá

na podzim loňského roku při
setkávání se sousedy, když
jsme promýšleli, co a jak
zlepšit ve Vítěži a okolí,“ doplnil Vojtěch Kolín z Vítěže.
„Byl jsem se v té době podívat, v jakém stavu cesta je.
Místy byla neprůchozí, někde
po ní nebylo ani památky.
Rozhodli jsme se navrhnout
panu starostovi Hölzelovi,
aby se tato stará polní cesta
zprůchodnila a zachovala
pro budoucnost. Jako další

Nejvíc prací při obnově tří polních cest bylo odvedeno na úseku
směrem od cyklostezky přes kamenný mostek pod Rudolcem
do Klimětic. Zprovoznění vyšlo na čtvrt milionu korun.

Zouzal, že dojde ke spolupráci místních lidí. „Pomoc
při sázení stromů slíbil předběžně za učiliště v Bezručově ulici ředitel této školy Jiří
Kolín a také si myslím, že se
zapojí ředitel 2. ZŠ Propojení
Jaroslav Nádvorník. Osobně
jsem pro to, aby se nečekalo jen na možnost získání
dotace nebo ﬁnancování
z městských prostředků,“
dodal. Uvítal by prý, kdyby
se letos podařilo utřídit nápady kolem druhů dřevin,
ale i ohledně případného
zapojení žáků místních škol,
a příští rok by mohly první
stromy v aleji zapustit kořeny. Váží si také toho, že obnovu polních cest podporují
zastupitelé Sedlčan napříč
politickým spektrem. „Je to
příklad i pro další obce: Když
je vůle, všechno jde,“ podotkl Zouzal.

Setkání se sousedy
ve Vítěži
Nad obnovou polních
cest neuvažovali jen zastupitelé a vedení radnice, ale

krok bychom rádi vysázeli
podél cesty stromovou alej,“
potvrdil. Roli při dalších krocích v obnově cest a stromořadí by mohla sehrát
také komise pro občanské
záležitosti města Sedlčany,
kterou vede zastupitel města a ředitel kulturního domu
Martin Severa.

Vypořádání
pozemků
Sedlčanský st arost a
Hölzel potvrdil, že je třeba v rámci polních cest
ve směru na Kolihovy
provést ještě majetkové
vypořádání s majitelem
pozemků panem Rohlíkem.
„V průběhu let se někde cesta vyjezdila nebo vyšlapala
mimo obecní pozemek. Protože se konﬁgurace terénu
měnila, bylo by nesmyslem
vracet vše zpět. Dohodli
jsme se na zaměření těchto
částí a na následné směně
pozemků tam, kde je to potřeba,“ dodal starosta a jednání označil za velmi vstřícné.
Marie Břeňová
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Příspěvkové organizace
uzavřely rok
Rada města
schválila účetní závěrky
za rok 2021 příspěvkových
organizací, kterými jsou 1.
ZŠ a 2. ZŠ Propojení a jejich školní jídelny, základní
umělecká škola, mateřská

SEDLČANY

škola, kulturní dům, muzeum, knihovna a Sportovní
areály Sedlčany. Pokud
skončily v přebytku hospodaření, tak jsou tyto
prostředky převáděny
do rezervního fondu. -mb-

Jak přežít tropické teploty?
Dodržováním pitného
režimu, lehkým oblečením,
odlehčenou letní stravou
i ranním a večerním větráním
Vysoké teploty, kterými se vyznačuje
letošní léto, znamenají

SEDLČANY

Ředitelka Jaroslava
Kocíková

v neposlední řadě zvýšená
zdravotní rizika. K nejrizikovějším skupinám patří
senioři. „Mnoho klientů vysoké teploty nesnáší a zhoršuje se jejich zdravotní stav,“
říká Jaroslava Kocíková,
ředitelka
sedlčanského
domova seniorů a pokračuje: „Klientům především
doporučujeme dodržování
pitného režimu. Na každém
oddělení i ve velké jídelně
je nabídka pěti druhů nápojů, které jsou k dispozici
po dobu 24 hodin. Personál
dohlíží také na vhodné oblékání i vhodné stravování
našich obyvatel. Po dobu letních měsíců se v jídelníčku
objevuje odlehčená strava
s dostatkem zeleninových
i ovocných salátů. Nabízíme

i vlastní zmrzliny z nutričních přípravků.“
K hlavním zásadám doplňuje, že imobilní klienti
jsou omýváni během dne
vlažnou vodou. „Do pokojů jsme zakoupili větráky
a mobilní klimatizace. Klienti mají možnost pobývat
na terasách nebo venkovním posezení se zastřešením. Budeme kupovat ještě
slunečníky. Na pokojích
se větrá ráno nebo večer,“
doplňuje ještě Kocíková
k osvědčeným receptům.
Potvrzuje, že vysoké pokojové teploty znamenají
velkou zátěž také pro personál. „Pro letní období mají
zaměstnanci k dispozici lehké uniformy. Na sesternách
máme větráky a mobilní
klimatizace. Jen si ale představte, že služba na oddělení kromě jiných povinností
každý den koupe nejméně
10 imobilních klientů.“ Netají se tím, že ji velmi znepokojují uváděná narůstající čísla covidu. „Budeme
muset přistoupit ke známým
opatřením. Personál bude
nosit respirátory, možná
i ochranný oděv a to jim už
tak náročnou práci značně
ztíží,“ sděluje s obavami.
Marie Břeňová

 čištění  frézování
 vložkování
 revizní zprávy  sanace
 stavby a opravy komínů
 zajišťování revize
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Hausbót zaměstnal hasiče na dva dny
ORLICKÁ PŘEHRADA Letos
již podruhé museli hasiči
zasahovat u potápějícího se
hausbótu. Poprvé to bylo
v květnu ve špatně přístupném terénu poblíž Žďákovského mostu. Tentokrát zaměstnal potápějící se dům
na vodě hasiče na dva dny

u Vystrkova, tedy nedaleko
oblíbeného kempu Podskalí.
Na místě byli kromě středočeských a jihočeských
hasičů také příslušníci Policie ČR a Vodní záchranná
služba. První den byla loď
přitažena ke břehu a zajištěna před odplutím. Pro ri-

ziko úniku kapalin bylo také
rozhodnuto o použití absorpčních hadů. Druhý den
se hasičům pomocí dvou
potápěčů podařilo plavidlo
vyzvednout. K ohrožení
na životě ani zdraví nedošlo.
Olga Trachtová
Hadáčková

Do Sedlčan opět přijeli
novofundlanďani
SEDLČANY V sobotu 23. července se

v areálu Základní kynologické organizace Sedlčany, ve spolupráci s Klubem novofundlandského psa ČR, konal druhý
ročník Dne přátel novofundlandského
psa. Přátelské setkání majitelů a chovatelů těchto exteriérově velice impozantních psů bylo zahájeno úderem desáté
hodiny.
Dopolední část programu byla věnována praktickému tréninku předvedení
psa ve výstavním kruhu. Po obědové
přestávce následovalo neméně důležité téma, a to předvýstavní úprava srsti
v teorii i praxi. Helena Zemanová všem
přítomným vysvětlila základy nezbytné péče jako je koupání, vysoušení
a samozřejmě pravidelné vyčesávání
a střih. Trpělivě odpovídala na konkrétní dotazy účastníků.
Cílem tohoto srazu bylo upozornit budoucí handlery na to, jak důležitá je samotná příprava na výstavu. Nejen ukáznění psa a jeho precizní předvedení, ale
i včasná a správná úprava srsti je velice
důležitým faktorem k dosažení prestižních výstavních titulů. Tato akce navazuje na celoroční práci sedlčanských kyno-

logů. Brány cvičáku se pro majitele psů
všech plemen, kteří chtějí sebe a svého
psa připravit na výstavní premiéru, otevírají každou středu v 17. 30 hod.
Lucie Stiborová Spálenková

Trénink výstavního postoje pod vedením Heleny
Zemanové

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy,
přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
ČERNÁ KRONIKA
OSEČANY V neděli 24. čer-

vence jel ve večerních
hodinách 33letý muž přes
katastr obce. Vlivem situace v silničním provozu
musel náhle zpomalit mo-

Kominictví Tuháček
tel.: 777 811 898
kominictvi.tuhacek@seznam.cz

strana

tocykl a při intenzivním
brzdění se mu zablokovala kola motorky, následně spadl na vozovku.
Motorkář utrpěl při nehodě poranění lehčího cha-

rakteru, sanitka ho poté
převezla do nemocnice
k ošetření.
Informace v této rubrice
pocházejí ze svodek PČR
Příbram
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Skauting a farmářská prodejna naplňují Pavle Pittnerové kus jejího
života. Hřiště pro maminky a děti je nepochybně tím nejvýše
položeným v Sedlčanech
Dokončení ze strany 1

Jak dlouho se věnujete skautingu?
Přibližně dvanáct let.
Když v Kosově Hoře začínal
skauting, byl pouze chlapecký. Dívčí oddíl se otevíral později. Začala jsem se
o oddíl zajímat až díky svým
dvěma dcerám. Přála jsem
si, aby smysluplně trávily
volný čas a samotné hnutí
mě zaujalo svými myšlenkami a principy - vede mladé
lidi k plnění povinností vůči
sobě, svému okolí a k vyšším hodnotám. Dnes je jedné
dceři dvacet, druhá je o tři
roky starší, obě už mají svoje
bydlení, svoji práci...
Pomáhají vám někdy
se zajištěním některé větší
akce?
Ale ano, zapojují se a jsou
stále aktivními členy. Mladší dcera mi například teď
o prázdninách pomáhala
na skautském čtrnáctidenním letním táboře. Ale je
jasné, že nemají čas se mnou
jezdit pravidelně na výpravy.
Kolik máte v oddíle
„světlušek“?
V současné době jednadvacet – jsou ve věku od šesti
do jedenácti let, stejné věkové hranice jsou také u chlapeckého oddílu „vlčat“, které vede Jirka Čihák.
Jak často se scházíte?
Během roku každé pondělí, s výjimkou letních prázdnin, kdy kromě dvou týdnů
tábornictví máme volno.
Jezdíte na stejné místo?
Ne, snažili jsme se jezdit
každé dva roky takzvaně
na zelenou louku. O zapůjčení pozemku se samozřejmě dohodneme s majitelem
a s obcí a dalšími lidmi, podle toho, co je potřeba. Máme
vlastní veškeré vybavení,
včetně latrín, kdy splňujeme
veškeré hygienické předpisy,

z vojenské sprchy, kterou
máme k dispozici, teče i teplá voda... Vaření obstarávám
já s nějakou pomocnicí. Letos byl náš tábor u Kamenice
blízko Nedrahovic, předtím
opakovaně u Krásné Hory.
U Kamenice to bylo moc
krásné místo.
Skauti se zapojili do letošních oslav 750. výročí
Kosovy Hory pořadatelsky
a také tím, že jste připravili pro zájemce stezku,
díky které mohou zájemci
poznávat během července a srpna zajímavá místa
v okolí Kosovy Hory. Připomenete krátce, oč jde?

obsahuje list s informacemi a jednoduchou otázku
vhodnou i pro děti. Správné
odpovědi budou slosovány
a odměněny knihami Historie Kosovy Hory od Jiřího
Němce a Ivany Lomozové.
Všechny informace jsou
uvedeny na stránkách obce
Kosova Hora, kde si každý
stáhne a vytiskne kartičku.
Pokuds tím by někdo měl
problém, tak pár lístků mám
ve farmářské prodejně nebo
jsou k dispozici v kanceláři
obecního úřadu.
Jaký je o toulky zájem?
Máte zpětnou vazbu?
Musím se zeptat na obec-

mají na jaře také „Kolihovská strašidla“, která do určité míry zaplňují mezeru
po Pohádkovém lese, který
býval na Červeném Hrádku. Do Kolihov za strašidly
s námi vloni vyrazilo kolem
250 děti a desítky dospělých
– to je slušný počet.
K dispozici v případě
nepříznivého počasí máte
klubovnu na nádraží v Kosově Hoře, kterou opravila za nemalé prostředky
Správa železnic...
To je pravda, klubovna je
krásná, ale když se v ní sejde kolem čtyřiceti lidí, tak
jsou dvě místnosti – bývalá

Překvapením při naší návštěvě bylo hřiště vhodné pro relaxaci maminek a hry dětí, na které je Pavla
Pittnerová právem pyšná.

Během procházky po Kosově Hoře a jejím blízkém
okolí může poutník poznat
dvacet zajímavých míst,
jejichž historii mnoho, a to
i místních, občanů nezná.
Trasu si může každý naplánovat podle svého, případně ji rozdělit do více dní.
Zajímavá místa jsou vyznačena na mapce společně
se zeměpisnými souřadnicemi a nápovědami, kde
jsou ukryty kešky. Keška

V sobotu 16. července to bylo 100 let, co se
v Tisovnici u Krásné Hory narodil pan

Jiří Triner.
Dne 8. září uplyne 30 let od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají synové Jiří, Pavel, Josef, Stanislav
a Jan s rodinami.
Redakce Sedlčanského kraje se omlouvá za chybně uvedený inzerát v minulém vydání.

ním úřadě, kolik se vrátilo
soutěžních lístků, ale myslím
si, že je na vyhodnocení ještě brzy.
Na co se mohou „světlušky“ ještě v tomto roce
těšit?
Mám sestavený roční
plán, podle kterého chodím s děvčaty každý měsíc
na výpravy, existují také oddílové akce, které dáváme
dohromady koncem srpna,
aby se nám jejich termíny
pro světlušky, vlčata, rovery
a skauty nekryly.
Které v terénu patří
k těm nejoblíbenějším?
Oblíbená je rodinná podzimní hra, kdy si děti spolu
s rodiči projdou určitou trasu, opečou si buřta a u ohně
s námi mohou pohovořit
nejen o skautingu. Úspěch

čekárna – už nedostatečně
veliké. Přednost, jak to jen
jde, dáváme venkovním aktivitám. K dispozici máme
ještě zahradu.
Jak se vám daří skloubit skauting s vaším zaměstnáním?
Vzhledem k tomu, že farmářský obchod vlastním,
tak s prací skauting, který
dělám ve svém volném
čase, celkem zvládám. Je to
dobrovolná činnost, kterou
mám ráda...
Jak obchod dlouho
vlastníte?
V říjnu to budou tři roky.
A rozhodnutí nelituji.
Kde jste pracovala předtím?
V Povltavských mlékárnách v Sedlčanech jsem
byla v obchodním oddělení.

Když byly kanceláře ﬁrmy
přestěhovány do Prahy, dostala jsem se na marketingovou pozici – jednoduše řečeno, šlo o podporu výrobků
v obchodě reklamou a dalšími způsoby.
Co je nejtěžší ve farmářské prodejně „ukočírovat“?
Nejobtížnější je uhlídat
objednávky a u zboží jeho
trvanlivost. Je potřeba dobře
odhadnout, kolik přijde zákazníků v závislosti na dny,
na počasí, termíny výplat –
těch faktorů je celá řada.
A sortiment?
Nevedeme jen takzvané
suché potraviny – čaje, těstoviny... Snažíme se dávat
přednost kvalitě, zejména
regionálních potravin. Prodáváme mléčné výrobky
od farmářů z okolí, hodně
jsou oblíbené i houskové,
bramborové, ovocné nebo
karlovarské knedlíky vyráběné v Kosově Hoře.
Jsem ráda, že se lidé naučili na takzvané odprodeje z mlékárny. Hermelíny,
Lučina a další výrobky tak
nabízíme za hodně příjemnou cenu.
Obchod je trochu stranou, přesto si vás zákazníci našli...
Zvykli si na naši prodejnu jak senioři, tak maminky
s dětmi, které uvítaly dětské
hřiště, ke kterému je přístup
po schůdkách nebo bezbariérově z druhé strany. Máme
od nich hodně kladných
ohlasů, kdy uvádí, že je to
ve městě jedno z nejhezčích
pískovišť – je bezpečné, uzavřené, čisté... osvědčilo se
nám i v době koronaviru.
Plánujete ještě nějaké
vylepšení?
Teď jsem si splnila sen.
Dosud jsme měli malé skladové prostory. V současné
době se naskytla příležitost,
kterou jsem využila. Pronajala jsem si bývalé klíčové
centrum, které skončilo. Navíc je výhodná pozice v tom,
že výklad je situován přímo
do ulice a můžeme na náš
farmářský obchod a jeho
umístění v pasáži daleko
lépe upozornit.
Marie Břeňová


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
155/22

Hledám bydlení v rodinném domě
za výpomoc, údržbu domu, zahrady atd.
Tel.: 602 809 870.
156/22

Prodám zahrádku v zahrádkářské

kolonii v Sedlčanech v Nademlýnské ulici.
Tel.: 606 958 954.
157/22

Pronajmu byt 2+kk s balkonem v Sedlč.
Nekuřák. Nájem 8 500 Kč/měs. + služby 2 000
Kč/os. Energie převod na nájemce. Kauce
21 000 Kč. Tel.: 606 465 853.
158/22

Petrovice
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 jednosměnný provoz v provozovně
v Petrovicích u Sedlčan. Nástup možný ihned

Kontakt: 606 305 761

Prodám palivové dřevo měkké 900 Kč/prms
a tvrdé 1 300 Kč/prms nařezané a naštípané.
Dovoz zdarma. Tel.: 730 529 545

Řádková inzerce: 15 Kč/řádek

ZD Krásná Hora a. s.
přijme pracovníka
na úsek přidružené
výroby do Petrovic
na pozici

OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ
SOUSTRUŽNICKÝCH AUTOMATŮ
jednosměnný provoz, pevná pracovní doba Po-Pá 6:00–14:45
Požadujeme: mechanickou zručnost při seřizování soustruhu, broušení
vrtáků a nožů, samostatnost, praxe v obdobném provozu výhodou
Nabízíme: zaměstnanecké benefity, jistý výdělek, valorizaci mzdy,
5 týdnů dovolená, placené náhrady, závodní stravování, volné víkendy,
příjemný kolektiv, prohlídka pracoviště na místě možná

Bližší informace na telefonu: 728 561 023

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska

Stáří: 16–20 týdnů Cena: 220–269 Kč/ks
Prodej: Sedlčany – parkoviště u firmy KDS
7. 8. – 13 50 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po–Pá 9–16 hodin

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
Po - Pá: 7 - 17
So: 8 - 11
www.lumial.cz
Milan Poncar, Kosova Hora 77 (za hřištěm) Tel.: 318 821 249, 603 286 328

VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE

MFC Invest
Invest 1. s.r.o.
hledá na HPP pro pracoviště v Sedlčanech
zodpovědné a spolehlivé zaměstnance:

 SKLADNÍK EXPEDIENT
 ŘIDIČ DODÁVKOVÉHO VOZU
NA ROZVOZ DRŮBEŽÍHO MASA
(možnost i sk. B)
 DĚLNÍK NA ZPRACOVÁNÍ
A BALENÍ DRŮBEŽÍHO MASA
 OBSLUHA ŠKUBACÍHO STROJE
(možno i brigáda)
Nástup možný ihned
Tel.: 734 428 696

velkoobchod - maloobchod

 boilery DRAŽICE, TATRAMAT,
AEG, MIRAVA
 kompletní sortiment KORADO
 čerpadla do vrtaných studní
Grundfos, Sigma, Pedrolo, Dab
i domácí vodárny týchž značek

3D vizualizace
koupelny zdarma

Vzorkovna
koupelen
400 m2

 kotle elektrické, plynové, tuhá paliva
DAKON, SLOKOV, VIADRUS,
PROTHERM, KOVARSON,
BENEKOV atd.

PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
na tuhá paliva
AKCE na kompletní koupelny – sleva až 20 %

PLOŠNÁ INZERCE
od 14 Kč vč. DPH/cm2

Tel.: 774 414 225, E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz
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Nárůst je
o málo
mírnější,
ale za kratší
dobu
REGION Zatímco minulý týden jsme sledovali nárůst počtu pozitivně testovaných o 74 % za tři týdny, tentokrát narostl
za pouhý týden o 65 %. Stále ještě máme
desítku obcí bez aktuálně prokázaného
výskytu koronaviru, v Sedlčanech je ale
počet nakažených více než dvojnásobný.
Ke snížení počtu případů došlo
v Klučenicích, Kosově Hoře, Milešově, Solenicích, Štětkovicích a Vysokém
Chlumci. Deset obcí má stejný počet
nákazy covidem-19 jako tomu bylo před
týdnem. Dvanáctka obcí eviduje nárůst
pozitivně testovaných. V neděli 24. července bylo evidováno 204 nakažených
na Příbramsku, 59 na Sedlčansku a 18
na Voticku. Nad 75 let bylo 42 pozitivně
testovaných v obci s rozšířenou působností Příbram, 13 v Sedlčanech a jeden
ve Voticích. V nemocnicích byli čtyři
pacienti Příbramska, dva Sedlčanska
a jeden Voticka.
Olga Trachtová Hadáčková
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Indiánský den měl úspěšnou
premiéru
HRACHOV I když v Ochraně

fauny Hrachov pořádají už
po mnoho let nejrůznější
akce, Indiánský den měl
v neděli 24. července svou
premiéru.
Od desáté hodiny dopolední do čtvrté odpolední
tady bylo pro malé i velké
návštěvníky
připraveno
šest stanovišť s indiánskou

www.sedlcansky-kraj.cz

tématikou. To první bylo
ve výstavních prostorech,
které jsou aktuálně věnované včelám. Odlévaly se zde
sádrové odlitky stop. Druhé
až čtvrté stanoviště bylo pod
stanovým přístřeškem. Bylo
zde připraveno vyrábění
indiánských čelenek, navlékání korálků na náramky
či náhrdelníky a malování

na obličej. Další dvě stanoviště byla zaměřená pohybově. Úkolem účastníků bylo
prolézt tunelem, zaskákat
si v pytli, pochytat rybičky
a vyzkoušet si lukostřelbu.
V ceně vstupného ve formě
kartičky na jednotlivá stanoviště byla i odměna – dřevěná medaile, pochopitelně
s přírodní tématikou.
Součástí programu byly
také komentované prohlídky
areálu. Každou celou hodinu
bylo možné za šedesáti korunový poplatek vyrazit spolu
s lektorem na prohlídku místních zvířecích pacientů a dozvědět se mnoho zajímavého. Dětí sem zavítalo skoro
šest desítek, což bylo podle
organizátorek tak akorát,
aby se dalo vše dobře stihnout. I když se místy tvořily
na stanovištích drobné fronty, všichni odcházeli z areálu
spokojeni.
-oth-

Dechovka
roztančila
zámecký park

Kapela Boršičanka vznikla v roce 2001 a jejím zakladatelem a kapelníkem je Antonín Koníček

PETROVICE Nedělní odpoledne 24. července patřilo příznivcům dechové
hudby. Do zámeckého
parku v Petrovicích přijela
na pozvání SDH Mezihoří
kapela Boršičanka Antonína Koníčka. Kapela slože-

ná ze třinácti muzikantů
a třech zpěváků potěšila
své příznivce známými
lidovými skladbami a dokonce i přes parné odpoledne se mnozí vydali
i na taneční parket.
Jana Motrincová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Kvalitu vody ovlivňuje počasí, na mnoha
místech došlo k mírnému zhoršení
Dokončení ze strany 1

Zjišťovali jsme, jak jsou na tom
hygienou sledované vodní plochy
v našem regionu. VN Slapy − Měřín
− dle informací KHS je tato koupací
oblast vhodná ke koupání. VN Sla-

py − Nová Živohošť − voda v této
oblasti je na tom dle měření kvality vody vhodné ke koupání o něco
hůře. Byly zde zjištěné zhoršené
smyslově postižitelné vlastnosti
vody. Stejně na tom jsou i oblasti

vodní plochy okolo rekreačních
oblastí Popelíky, Trhovky, Lavičky
a Podskalí. Po koupání v těchto
vodách je vhodné, aby se citlivější jedinci sprchovali, koupání zde
zakázáno není. Právě na přehradní nádrži Orlík sice došlo oproti
výsledkům před 14 dny ke zvýšení obsahu chlorofylu, včetně sinic
a tím pádem se i zhoršila kvalita
vody, ale voda byla na všech sledovaných proﬁlech v příbramské
části přehradní nádrže Orlík klasiﬁkována stupněm 2. Při podobném
vývoji počasí není tento stav nijak
výjimečný a koupání na uvedených místech není v žádném případě zatím nijak omezeno.
KHSSK oﬁciálně veřejně vydala i další důležité informace pro
milovníky koupání ve venkovních
vodách. Informuje příznivce přírodního koupání, aby vždy pečlivě
zvážili, v jaké vodě se rozhodnou
vykoupat. V případě vizuálního
znečištění včetně zeleného zbarvení je vhodné orientačně otestovat přítomnost sinic či řas. Pokud
voda obsahuje sinice, je vhodné
omezit pobyt ve vodě na minimum
a po vykoupání se osprchovat čistou vodou (pozor zejména na pobyt dětí a těhotných žen). Pokud se
sinice vyskytují ve formě vodního
květu, je lépe se koupání v takové
lokalitě úplně vyhnout a zbytečně neriskovat zdravotní problémy.

A jak sinice poznat? Je to poměrně
jednoduché. Jednak je třeba rozlišit přirozeně zakalenou vodu kvůli řasám a fytoplanktonu, který je
ve vodě vždycky. Voda pak působí
zeleně. Sinice jsou sice taky zelené,
ale vypadají jako drobné jehličky
nebo zelená krupička u hladiny
vody. Tam však vystoupají až tehdy, když je jich ve vodě už hodně
velká koncentrace. A voda tím pádem pro člověka ke koupání již
vhodná není. Takže je dobré použít

Kvalita vody se díky horkému počasí
mírně zhoršila

jednoduchý a rychlý test, který přítomnost sinic odhalí: nabrat vodu
z rybníka či nádrže do průhledné
plastové lahve a chvíli počkat, až
se hladina ustálí. Jestliže k povrchu vystoupá po dvaceti minutách
kroužek drobného zeleného jakoby
nasekaného jehličí, ale jinak zůstává voda čirá, ve vodě se nekoupejte
– jsou tam sinice! Jestliže je zakalená rovnoměrně, můžete se osvěžit,
jde jen o řasy a fytoplankton, který
není toxický.
Jana Motrincová

Domov seniorů Vojkov
hledá nové zaměstnance na pozici

KUCHAŘ(KA)
Požadavky: výuční list v oboru, zájem o práci
v kuchyňském provozu, řidičský průkaz sk.B,
bezúhonnost
Nabízíme: plat dle tarifních tabulek, po zkušební
době osobní příplatek, pravidelné odměny 2x ročně,
po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou, obědy
zdarma, příjemné pracovní prostředí
Pracovní doba: 8 hodin, pracovní směny pondělí – pátek

Své nabídky společně s životopisem zasílejte
na e-mail: kucerova@dd-vojkov.cz, tel.: 605 850 809

Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb
www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Petrovice – zámecký
park
29. 7. Axiom
letní taneční zábava, součást Petrovického řezbování; 20:00
 Kosova Hora – zahrada
OÚ
29. 7. Hudební odpoledne
k tanci a poslechu hraje
kapela První káva; 17:00
 Osečany
31. 7. Rožmitálská Venkovanka
pouťové posezení při dechovce; 14:00
 Solopysky – parket
6. 8. Pouťová zábava
hrají Podříci; 20:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb
 Sedlčany – knihovna
Rozmarné léto ve fotograﬁi
výstava fotograﬁcké soutěže; dernisáž s vyhlášením
výsledků 29. 8. v 18:00,
do 31. 8.
Sedlčanské střípky
výstava „na chodbě“ příběhů a ilustrací žáků 4. tříd
sedlčanských ZŠ; do 31. 8.
 Petrovice – knihovna
Tvoření pro radost
výstava kreseb, maleb a výtvarných objektů místních
tvůrkyň; do 2. 9.
 Sedlčany – muzeum
Sanctus Benedictus
výstava fotograﬁí středověké architektury v muzejním sklepním prostoru
Krysáci
výstava animovaného
večerníčku; do 2. 10.
 Vysoký Chlumec –
Skanzen
Vznik a dvě desetiletí bu-

dování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty
a fotograﬁe Čeňka Habarta;
31. 10.

DIVADLO
 Osečany – zámek
30. 7., 3. 8. Kalifornská
mlha
obnovená premiéra, detektivní komedie o umění; 20:30
29. 7. Očistec si zaslouží
každý
tragikomedie z Pražského
hradu; 20:30
31. 7. Petrana, praštěná
čarodějnice
kouzelné představení pro
děti; 18:00
 Křepenice
27. 7. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Nalžovice
28. 7. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Kňovice
29. 7. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Solopysky
30. 7. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Vysoký Chlumec – hřiště za školou
31. 7. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Jesenice – hřiště
1. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Vojkov
2. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní

loutkové divadlo
 Štětkovice
3. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Prosenická Lhota
4. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo
 Osečany – náves
5. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo; 18:00
 Příčovy
6. 8. Dařbuján a Pandrhola
pohádkové představení
pro děti i dospělé, putovní
loutkové divadlo

KINO
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30. 7. Turnaj dvojic v pétanque
19. ročník oblíbeného
turnaje o Pohár českého
Meránu; 13:00
 Přestavlky – střelnice
31. 7. Střelecké závody
O Pohár českého Meránu
46. ročník střeleckého
závodu; 7:30
 Prosenická Lhota
6. 8. Lhotecký pětiboj
 Sedlčany – kotlina
6., 7. 8. Rallycross
Zóna střední Evropy Rallycross

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
29., 30. 7., 5., 6. 8. Pozorovací program
20:00–23:00
 Petrovice – náměstí
30. 7. Petrovické řezbování
hvězdní řezbáři s motorovými pilami
31. 7. Vernisáž řezeb
vernisáž hotových řezeb;
14:00

 Sedlčany
29. 7. Kdyby radši hořelo
česká komedie; 20:00
5. 8. Co jsme komu všichni udělali?
francouzsko-belgická komedie; 20:00

 Vysoký Chlumec – kaplička sv. Anny
30. 7. Mše svatá
tradiční mše; 14:00

 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
3. 8. Letní kino: Po čem
muži touží 2
česká komedie; 21:15

 Sedlčany – knihovna
1. 8. V říši pohádek
program pro rodiny s dětmi; 10:00

SPORT
 Petrovice – Skoupý
30. 7. Memoriál Zdeňka
Vanžury
6. ročník charitativního nohejbalového turnaje; 8:30
 Sedlec-Prčice – hřiště
Na Starce

 Kamýk nad Vltavou –
vrch Čeláková
7. 8. Odhalení sochy sv.
Jana Nepomuckého
15:00
 Kamýk nad Vltavou –
přístaviště
Plavby na vltavském
voru
plavby se konají o víkendech za příznivého počasí
ve dvouhodinových intervalech; 10:00

ROZHLEDNY
 Jesenice – hřiště
6., 7. 8. Brdská liga
soutěž v požárním sportu;
9:00

 Sedlec-Prčice
29. 7. Ušák Chicky a Zlokřeček
animovaná rodinná komedie; 16:00, 20:00
5. 8. Tři tygři ve ﬁlmu:
Jackpot
česká akční komedie; 20:00

 Svatý Jan – hřiště
5. 8. Letní kino: Po čem
muži touží 2
česká komedie; 20:30

VII. ročník, jízda zručnosti,
zábava pro diváky a další;
13:00

 Osečany
31. 7. Pouť

 Svatý Jan
6. 8. Traktoriáda

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

Osečany

Rožmitálská
Venkovanka
pouťové posezení při dechovce

neděle 31. 7. od 14 hodin

ZPRAVODAJSTVÍ

www.sedlcansky-kraj.cz

Organizátory příměstského
tábora inspirovala televizní
reality show Survivor
SEDLČANY Ve Sportovním

klubu Pevan Family v Sedlecké ulici byl v pondělí
18. července zahájen první
turnus nového, již šestého ročníku příměstského
tábora, který je zaměřen
nejenom na pohyb a sportování, ale také na soutěže
v přírodě, bádání a výlety.
Jak říkají sami pořadatelé, tábor zkrátka nabízí
od všeho trochu.
A také má ve svém názvu vždy jiný podtitul.
V minulých letech se například nesl ve znamení
letních olympijských her,
měl název Detektivové s.
r. o., pomocníci Sherlocka
Holmese a jindy to byl Tábor pro tvořivé a sportující
děti. O letošním příměstském táboře a jeho názvu
jsme si povídali s instruk-

ha nebo šipkovaná. Společně jsme šli podle šipek
a děti odpovídaly na různé
otázky, ukrytých v obálkách na trase.
Co dalšího jste letos
připravili pro účastníky
tábora?
Ve čtvrtek 21. července
společně pojedeme do pekárny do Křepenic, kde
máme domluvenou prohlídku a uvidíme, jak se
peče chléb a další pečivo.
Kolik máte dětí na prvním turnusu vašeho tábora a v jakém jsou věku?
Naše maximální kapacita je deset dětí, abychom
se jim mohli individuálně
věnovat. Vedoucí je moje
sestra Adriana a já jí pomáhám jako instruktorka společně s Anetou Kouckou.
Děti jsou ve věku od první

dojíždí z Votic a další děti
jsou ze Sedlčan a z okolí.
Například dva kluci jsou
z Dublovic. Další turnus se
bude konat od patnáctého
do devatenáctého srpna
a je v něm ještě několik
volných míst.
Vy na vašich příměstských táborech využíváte zkušenosti i z jiných
akcí vašeho klubu. Co
všechno ještě pro děti
děláte?
Teď o prázdninách poprvé pořádáme prázdninové cvičení, protože chceme
vést děti k pravidelnému
pohybu. Kurs jsme zahájili
už koncem června a zájemci se stále mohou hlásit.
Jedná se o cvičení formou
her a také všestrannosti.
Zkušenosti z minulých let
skutečně využíváme, pro-

Účastníci prvního turnusu příměstského tábora Pevan Family se setkávali pravidelně na zahradě
posilovny.

torkou Adélou Vanišovou,
jejíž maminka Zdeňka celou akci zaštiťuje.
Jaký podtitul vašeho
příměstského tábora jste
vymysleli tentokrát?
Přemýšlely jsme o něm
společně se sestrou Adrianou a shodly jsme se
na názvu Survivor, což
v překladu znamená Přeživší. Samozřejmě je vše
ale myšleno s nadsázkou
a děti u nás nic nebezpečného zažívat nebudou
(úsměv). Inspirovala nás
televizní reality show pod
tímto názvem, a tak jsme
vytvořily týmy červených
a modrých, které soutěží
o to, kdo z nich bude lepší. Máme různé disciplíny,
jako je například opičí drá-

až do deváté třídy, ale také
tady máme jednoho předškoláka. Je fajn, že všechny děti se i přes rozdílný
věk hrami hodně semknou
a společně si rozumí.
Musíte se předškolákovi nějak speciálně věnovat?
Trochu ano, protože je
malý a samozřejmě mu ne
všechno jde. Je ale velice
šikovný, a když mu ukážeme a podrobněji vysvětlíme, jak na to, všechno
zvládá. Stačí mu vše ukázat na začátku a on už ví,
jak pokračovat.
Odkud jsou děti na vašem táboře a kdy budete
letos pořádat jeho druhý
turnus?
Jedna slečna k nám

tože jsme pořádali kroužek, ve kterém jsme cvičili
s různými pomůckami.
Cvičili jsme na bosu, učili děti správně dřepovat,
aby si v budoucnu neničily klouby, a také jsme
je učili správně dělat kliky. Pořádali jsme v rámci
kroužku i různé akce, jako
byl například halloween,
kdy děti přišly v maskách.
Také jsme měli jedno představení pro rodiče. Tento
program jsme společně se
sestrou pořádaly pod názvem Pevanovi špunti, ale
protože sestra má teď miminko, tak jsme jej na čas
pozastavily. Určitě bychom
se ale společně k této akci
v budoucnosti rády vrátily.
David Myslikovjan
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STRUČNÉ DĚJINY
SEDLČAN (7)

Počátky občanské společnosti
S koncem feudálního uspořádání se obyvatelstvo monarchie zhluboka nadechlo.
Ne že by se pod vládou rož-

chlubit svým prvním peněžním ústavem – Občanskou záložnou.
V době pokroku samo-

Koncesní listina pro stavbu a provoz železniční trati z Votic (Olbramovic) do Sedlčan od císaře Františka Josefa I. vydaná 5. června
1893. Foto: Městské muzeum Sedlčany

mberské nebo lobkowiczké
vrchnosti nenašla chvíle
pro slavnost či veselici, ale
nyní nastala doba, kdy směli měšťané kromě nutného
obstarání obživy poměrně
svobodně nakládat se svým
volným časem. A mnozí tuto
příležitost využili skutečně
iniciativně.
V průběhu celé 2. poloviny 19. století v Sedlčanech
vznikaly spolky nejrůznějšího zaměření. Od r. 1862 se
datuje existence pěveckého
spolku Záboje, v 70. letech
najdeme první zárodky
místní knihovny, v r. 1868
oﬁciálně vznikl spolek divadelních ochotníků. Působil
tu spolek včelařský, okrašlovací, hospodářský, spolek
vojenských vysloužilců,
společenstvo hostinských
a výčepníků, v neposlední
řadě také muzejní spolek
a mnoho dalších. S výčtem
bychom zkrátka mohli pokračovat ještě v dalším díle
tohoto seriálu…
Podnikavost obyvatelstva jako by neznala mezí.
Zakládaly a modernizovaly se podniky a výrobny
(např. mlýn Na Lhotce byl
přestavěn na parní pohon
a na konci 19. století ho
koupila rodina Pejšova).
Rozvíjel se i sektor služeb,
od r. 1863 se tehdy okresní město Sedlčany mohlo

zřejmě nesmělo zůstat pozadu školství. V r. 1868 se odpoutáním od církve z hlavní
školy stala škola obecná
a o rok později byla zavedena povinná osmiletá školní
docházka. Stará budova postavená ve 40. letech (dnes
ta část 1. ZŠ nejblíž k nám.
TGM) však přestala dostačovat a město se rozhodlo
navýšit kapacitu učeben
výstavbou budovy nové.
Základní kámen byl položen
r. 1885 a autorem stavebního
plánu byl Karel Hartig.
Naproti u kostela sv. Martina se také mnoho změnilo.
Radní se r. 1860 rozhodli deﬁnitivně zrušit starý hřbitov
a při té příležitosti byla rozebrána původní obvodová
kamenná zeď, pozůstatek
opevnění, jehož dřevěné
podsebití shořelo už v 17.
století. Veřejnost prý byla
silně proti, ale radní si stáli
za svým a místo hřbitova
zřídili park.
Stará radnice na náměstí
tou dobou již sloužila okresnímu soudu a bernímu úřadu, městští zastupitelé nakonec objekt opustili a uchýlili
se do domu čp. 32 na protější
straně náměstí. I ten nakonec
přestal vyhovovat, a tak se
rada na návrh starosty Viléma Holoubka rozhodla pro
stavbu zcela nové radnice.
Pavel Žak

SPORT
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Rally Příbram se konala po roční pauze opět
jako jednodenní sprint
Dokončení ze strany 1

vždy dva průjezdy čtyřmi
rychlostními zkouškami,
jejichž tratě byly samozřejmě po stanovenou dobu
uzavřené pro veřejnost.
Návštěvníci se mohli přiblížit do vyhrazených míst
po zaplacení poplatku, který platil na celý den pro
jedno konkrétní vozidlo.
První rychlostní zkouška vedla ze Sestrouně přes
Zberaz, Hradišťko, Prosenickou Lhotu, Paseky,
Zhorný a Skrýšov do Křečovic. Druhá RZ se jela
z Křečovic přes Strážovice,
Hořetice, Sedlečko, Šebáňovice a Sledovice do Minartic. Pak čekal na posádky přejezd do Nalžovic,

odkud startovaly do další
části. Ta vedla přes Dublovice, kde je divácky velmi
oblíbené místo se skokem
na návsi, a pak směrem
na Zvírotice a do Líchov.
Poslední rychlostní zkouška se konala na trati Drevníky, Borotice, Homole,
Nechalov, Radčany, Drhovce a Drhovy. Všechny tyto
trasy se podle organizátorů osvědčily v minulém
ročníku.
V průběhu RZ 2 se na facebooku objevilo video
od Rudolfa Kasla. Zachytil
na něm osobní vozidlo jedoucí v protisměru v době
závodu. Dopsal k tomu informaci, že takové vozidlo
tam projelo ještě jedno.
Z videozáznamu je patrné,
že bylo velké štěstí, že závodní vozidlo projelo tímto
místem o chvilku později.
Pořadatelé na zprávu hned
reagovali. Situaci řešili nejprve s pořadateli a násled-

ně i s policií, neboť řidiči
neuposlechli pokyny pořadatele na místě. „Ještě
byli vulgární na pořadatele
a jednoho z našich komisařů málem přejeli, když se
jim snažil zabránit v jízdě,“
popisoval dále situaci Rudolf Kasl.
Hned další RZ zpestřil Filip Kohn, když se při
dopadu po skoku v Dublovicích objevily na jeho
pravém předním kole plameny. „Já jsem teda žádný
plameny neviděl,“ sděloval
pak pilot vozu. V jízdě pokračoval dál.
Kolem páté hodiny
odpolední už se závodní
vozidla postupně dostávala do cíle závodu. Mezi
domácími posádkami se
kromě matadora Josefa Petáka či naopak mladičkého
Filipa Kohna představila
také hvězda závodu, Jan
Dohnal. Ten byl nakonec
podle očekávání se svým

Fordem Fiesta WRC v cíli
první. „Je od něj hezký, že
sem to auto přijel ukázat,“
ozývalo se podél trati pochvalně na adresu jediného řidiče vozu WRC v poli.
Kohn se Škodou Fabií R5 skončil na desátém
místě a Peták s Renaultem
Mégane maxi na šestnácté
pozici. Za Dohnalem druhý skončil Václav Kopáček
a na třetím místě se umístil Vojtěch Štajf. Celkem se
do cíle hlavního závodu
dostalo 55 posádek, 21 jich
závod nedokončilo. Z toho
ve čtyřech případech šlo
o havárii bez zranění.
Z dvacítky historických

vozidel jich do cíle dojelo
jedenáct. Vítězem této kategorie se stal Martin Klepáč s Peugeotem 309 Gti.
Za ním druhý byl Luboš
Dolák s Ladou 21011, třetí
skončil Vladimír Mandík
s vozem Mercedes-Benz
190 E. Českou Trofej Rally
pravidelnosti vyhrál Daniel Marič, druhý dojel Jan
Šustr a třetí byl v závěru
dne Lukáš Prošek. První
muž průběžného pořadí
celého seriálu, Pavel Sklenář, dojel v příbramském
závodu na sedlčanských
tratích šestý.
Olga Trachtová
Hadáčková

Dne 30. července uplyne již
10 let od úmrtí naší matky
a babičky, paní

Věroslavy Dumské.
Kdo jste ji znali, zavzpomeňte
s námi. Rodina

Jan Kolárovec se v této sezóně drží na pátém
místě ve své kategorii závodů v driftu
TŘEBNICE Také brzy šestat-

řicetiletému Janu Kolárovci z Třebnic, který se
věnuje automobilismu,
konkrétně driftu, do jeho
závodní činnosti nemilosrdně zasáhla epidemie koronaviru. Ještě do sezóny
2019 nastoupil s novým designem vozu, jenomže k jejímu konci jezdci odešel
motor. Potom už nastala
pauza, než postavil nový.
A ke všemu činnost závodníka omezil covid.
Na otázku, co to vlastně drift je, Honza Kolárovec odpovídá, že se jezdí
na uzavřeném závodním
okruhu, přičemž vozy jezdí řízeným přetáčivým
smykem. Jakmile se auto
rozjede, nesmí jet rovně.
Podle slov třebnického
jezdce se prý jedná z motoristických sportů o jeden
z nejbezpečnějších. Auta
se pohybují v širokém prostoru a na trati jich nebývá
velký počet. Závody v drif-

tu se začaly jezdit v japonských horských oblastech
v devadesátých letech minulého století, ale tehdy
ještě nebyly legální. Dnes
je drift jednou z disciplín
motoristického sportu.
„Přelom sezón
2019/2020 jsem na covidem
dost omezených závodech

koronavirového období
Jan Kolárovec. „Jinak jsem
tuto dobu strávil hlavně
v dílně při stavbě nového
motoru. Starý byl poškozen
natolik, že nemělo smysl
ho opravovat. Sáhl jsem
proto po novější verzi stejného typu, jímž byl Nissan
RB25DET Neo, který po-

Jan Kolárovec v kabině svého závodního vozu

strávil spíše jako doprovod
kamaráda Pavla Lachouta z Líchov, který jezdí
také drift se stejným typem
vozu,“ vrací se na začátek

chází z ikonického vozu
Nissan Skyline R34. Nový
motor jsem do posledního
šroubku rozebral a komplet
nově postavil. I to prodlou-

žilo dobu mé závodní absence. Jelikož se nejedná
a motor v České republice
běžně používaný, všechny
díly jsem objednával přímo
z Japonska. Navíc to bylo
v době, kdy při propuknutí
covidu stagnovala veškerá mezinárodní doprava.
Dílů jsem se nakonec dočkal, motor složil, rovnou na něm udělal novou
elektroinstalaci a v srpnu
2020 konečně vezl auto
na ladění motoru s výsledkem 418HP (koní). Sezóna
2021 se bohužel nesla spíše
ve znamení tréninků a následného dolaďování detailů. Povedlo se, a ta letošní
už vypadá o poznání lépe.
Auto funguje a aktuálně se
držím na celkovém pátém
místě ze zatím patnácti
zúčastněných jezdců v kategorii Gymkhana PRO.
Zatím to vypadá na první
postcovidovou sezónu bez
omezení, ačkoliv epidemie už zase začíná strašit.

Tak uvidíme, co bude dál.“
Honza Kolárovec svůj
první závod odjel v roce
2015, a jak sám říká, spíše
z hecu. Momentálně jich
má za sebou už přes třicet
v kategoriích DRIFT PRO3
a PRO2 plus Gymkhana
PRO3 a PRO. „Poslední roky
jezdím pouze závody Gymkhana,“ upřesňuje Honza. „Rád bych si zase zajel
i ‚velký drift‘, ale záleží, co
mi dovolí ﬁnance. Zúčastnil
jsem se i několika exhibičních akcí. Takovou klasikou
už se stalo ježdění na letní
ﬁremní akci u nás v areálu
BOBO Blok ve Voračicích,
kde pracuji. Nebráním se
ani vystavení vozu, jako
tomu bylo několikrát na akcích v pražských Letňanech,
ale i ‚doma‘ při výstavě
veteránů na sedlčanském
náměstí T. G. Masaryka,
nebo na akci ve stále častěji
využívaném volnočasovém
areálu v Luční ulici.“
David Myslikovjan
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„Hasičina je krásný sport, ale ukrutná dřina“, říkají trenéři
úspěšných dorostenek z Petrovic
PETROVICE Manželé Jana
a Jaroslav Šejbovi žijí v Petrovicích. Kdo se o hasičský
sport v našem alespoň trochu
zajímá, tomu není toto příjmení vůbec neznámé. V roce
1985 začal s přípravou mladých hasičů Jarda a v roce
1987 se přidala i Jana. Přes třicet let připravují mladé hasiče
z Petrovic na soutěže po celé
republice. Právě za sebou
mají úspěšné období, kdy přivezli se svými svěřenkyněmi
stříbrné medaile z prestižní
soutěže Krajského kola Středočeského kraje hry Plamen
a soutěže dorostu v kategorii
dorostenky. Poté následoval
postup na MČR kde vybojovali v tvrdé konkurenci úžasné šesté místo. Co to pro ně
znamená? Jak vypadá jejich
příprava? To jsme se dozvěděli při našem rozhovoru.
Máte za sebou obrovský
úspěch, gratuluji, můžete
mi popsat, jak vypadal váš
den na soutěži?
To samozřejmě můžeme,
ale nečekejte nic jednoduchého. Celý den začíná příjezdem na místo určení, nutnou
prezencí družstva a slavnostním zahájením soutěže. Pak
už nastává maratón plnění
jednotlivých disciplín podle
stanoveného harmonogramu. Na nic se nečeká, vše
musíme stihnout splnit v časovém limitu. Hned po provedení jedné disciplíny nastupujeme na přípravu další
a tak pořád dokolečka. Odpočinek přichází až v noci, kdy
nabíráme síly na druhý soutěžní den. Není nic neobvyklého, že místo odpočinku počítáme výsledky, vymýšlíme,
jak budeme postupovat dál.
Občas ošetřujeme drobná
zranění, motivujeme děvčata,
zvedáme pošramocené sebevědomí a tlumíme emoce –
prostě kolotoč, ze kterého se
vzpamatováváme většinou
až doma.
V jakých disciplínách
se soutěží?
Dorostenecké disciplíny
jsou podobné jako u dospělých − štafeta 4x100 m, běh
jednotlivců na 100 m s překážkami, vědomostní test
a požární útok.
Máte co slavit, pro-

běhly už nějaké oslavy?
Neproběhly, nebyl na ně
zatím bohužel čas. Po návratu se některá děvčata
začala připravovat na další
Krajské kolo v kategorii žen
a zároveň jsme naskočili
do přípravy na Mistrovství
ČR. Postup na tuto nejvyšší
možnou soutěž dorostenek
byl pro nás sice „bomba
z čistého nebe“, ale zároveň
velký závazek a chtěli jsme
dopadnout co nejlépe.
Pojďme na úplný začátek... Prozradíte mi, od jakého roku se věnujete trénování mladých hasičů?
No to už je hodně dávno.
(smích) Jarda trénuje mladé hasiče od roku 1985 a já
od roku 1987.
Vzpomenete ještě
na vaše začátky?
Jarda – já jsem po návratu
z vojny převzal otěže trénování mladých hasičů po mých
předchůdcích Ivanu Poslušném a Janu Staňkovi a začal
jsem se prokousávat rolí vedoucího mládeže. Začátky
ale nebyly jednoduché.
Jana – já až o dva roky
později, až když jsem začala
jezdit za Járou do Petrovic.
Začala jsem nenápadně, pozvolna. Nejprve drobnými
radami v oblasti zdravovědy,
naučit děti testy, uzle… Pak
už to pokračovalo a pokračuje až doteď.
A pod kterým SDH fungujete?
Pod SDH Petrovice.
Jakou věkovou kategorii máte na starost?
V současné době dívky
ve věku 13-18 let, kategorie dorostenky.
Jak často s nimi trénujete a kde?
S dorostenkami se v průběhu roku scházíme 1 – 2x
za týden, nebo podle potřeby. Před soutěžemi třeba i 3x
za týden, většinou na hřišti
u školy v Petrovicích, protože tam máme v budově školy svoje zázemí.
Co takový trénink obnáší?
Záleží, na co se konkrétně
připravujeme – rozcvička,
fyzická příprava, běh na překážkách, nácvik jednotlivých
disciplín. Není to jednoduché.

Jaké soutěže máte za sebou tento rok, pochlubíte
se nám výsledky?
Letos jsme se vrátili k práci po dvouleté odmlce –
po covidu, který vše zastavil.
Proto soutěží bylo pomálu
a tak jsme absolvovali pouze
postupové okresní soutěže.
V celkovém součtu soutěží
jsme na okrese Příbram obsadili 1. místo a tedy postup
na Krajské kolo.
A celkově, co se vám
i vašim svěřencům za ty
roky tvrdé práce nejvíc povedlo?
Výčet všech úspěchů
za dobu trénování mladých
hasičů by se sem asi nevešel
a byla by to pro čtenáře nuda.
Tak se zmíníme pouze o několika pro nás asi nejdůležitějších. V roce 1997 postoupila děvčata ze SDH Petrovice

připomínka několika úspěchů, které nás nejvíce těší.
A kde jste se to všechno
naučili? Přece jen asi nejde se hezky vyspat a říci
si, dnes začnu trénovat hasičský sport.
Co k tomu říci? Jarda
převzal prvotní zkušenosti
od svých předchůdců. Později jsme spolu absolvovali
hodiny a hodiny tréninků,
dny a víkendy strávené
na soustředěních a soutěžích. Sledování instruktážních videí, hledání záznamů
ze soutěží… Prostě spousta
času s hasičinou. Někdo jezdí na dovolené, my jsme čas
s rodinou trávili na soutěžích
a na stadionech.
Co vaše současné
funkce?
Většiny důležitých funkcí
ohledně hasičiny jsme se již

Manželé Jana a Jaroslav Šejbovi se svým úspěšným družstvem
dorostenek

(věk 12-15 let) na mezinárodní olympiádu v disciplínách
CTIF do dánského Herningu. Následovaly olympiády
v r.2004 – Chorvatsko, 2007 –
Švédsko, 2009 – ČR Ostrava.
V roce 2004 jsme byli mistři
ČR v kategorii dorostenky,
v r.2009 – vícemistři ČR v kategorii Plamen i dorostenky.
K osobním úspěchům patří
i to, že se naše mladší dcera
Markéta se stala 1x mistryní
ČR a 1x vícemistryní ČR
v běhu na 60 m s překážkami. Za výborný výsledek
naší společné trenérské práce považujeme skutečnost,
že 11 let po sobě postoupily dorostenky z Petrovic
na Mistrovství ČR. A v neposlední řadě i letošní postup
na MČR dorostenek. To je

vzdali. V současné době oba
zůstáváme ve výboru SDH
Petrovice – oba jako vedoucí mládeže a já jako hospodářka sboru.
Poznáte, kdo má opravdu talent a kdo má úspěch
vydřený?
Skutečný talent hned
poznat asi nejde – aspoň
bychom si to nikdy netrouﬂi
o někom říci. Talent můžete poznat až po soustavné
práci. Několik opravdových
talentů jsme za svoji práci
s dětmi poznali, ale hasičina
není o talentech. Hasičina je
kolektivní záležitost a je zde
potřebný každý jednotlivec.
Za důležité považujeme mít
to, co dělám rád a s chutí musím spolupracovat
s ostatními. Každý jedinec

má svoji cenu a dohromady
potom dokážeme nečekané
výsledky. Důležité jsou chuť
do práce, souhra s ostatními
a poctivá práce.
Vykřešete hasiče z každého nebo když to v člověku není, tak se to prostě nenaučí a poradíte mu, aby
se zaměřil na jiný sport?
Víte, v naší práci s dětmi jsme se vždy drželi přesvědčení, že každý člověk
má svoji cenu. Každému lze
najít takovou činnost, která
mu bude vyhovovat a ve které bude vynikat. Někdo je
rychlý, šikovný, někdo rozvážný, ale technicky zdatný.
Je uměním najít každému
správný post a potom to jde
samo. A kdo nemá hasičinu
v srdíčku, ten odejde k jinému sportu sám i bez našeho
doporučení. Hasičina je krásný sport, ale ukrutná dřina.
Děláte nějaký nábor
nebo jak si to případní zájemci mohou přijít zkusit?
Jaké je věkové rozmezí?
V současné době nábor
nováčků neděláme. V našem
okolí nás všichni znají. Děti si
většinou vše mezi sebou řeknou a na hřišti jsme vidět dost
často. Kdo si k nám chce najít
cestičku, ten si ji najde.
Víte o někom z vašich
svěřenců, kdo se začal věnovat profesionálně hasičům? Ať v administrativě
nebo v terénu?
Víme, ale jména prozrazovat nebudeme. Snad pouze
jedno jméno – naše starší
dcera Veronika si našla cestu
k profesionálním hasičům.
Hodně našich svěřenců zůstává u hasičů dobrovolných
a věnuje se hasičině ve svém
volném čase, což nás těší.
Už běží prázdniny, máte
v plánu odpočinek nebo se
trénuje i v létě?
Prázdniny pro nás nás
začaly odjezdem na MČR,
které si dorostenky nedávno
vybojovaly. Tam jsme obsadili 6. místo. Teď už se budeme věnovat pouze několika
jednotlivcům, kteří chtějí trénovat běh na 60 m s překážkami. Jinak je budeme trávit
většinou doma s rodinou
a hlavně s vnoučaty.
Jana Motrincová
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SLOUPEK

Dodnes u nás nedostižný

Stíhačky –
dobrá investice
pro budoucí
bezpečnost

Letos 12. července tomu bylo již 90 let, kdy
zemřel podnikatel Tomáš Baťa. Připadá mi, že
jeho jméno nebylo v našich médiích dostatečně využito k inspiraci našich mladých a nadaných podnikatelů. Jeho úžasná vynalézavost,
angažovanost pro celou společnost, ba pro
mnoho zemí světa, je stále hodna velkého obdivu. Pobočky svého podniku založil v padesáti zemích světa, kde zaměstnal desetitisíce dělníků a odborníků na výrobu obuvi. Obuv byla
moderní, levná, ceny měly zpravidla na konci
devítku. Byl dobře vyučen, jeho otec Antonín
a praděd Šimon byli ševci.
Baťa dával podnikatelům radu: „Vyrábějte
cokoliv, třeba pastičky na myši, ale ať jsou nejlepší a ve světě vám budou trhat ruce.“ Za první republiky již byly dobré základy průmyslové
výroby. A pak u nás přišel socialismus. Zatímco třeba v Japonsku si řada výrobců motocyklů konkurovala, u nás Jawa téměř stagnovala,
vždyť pro Rusko to stačí.
Ale chci obrátit pozornost k Baťově významu pro mládež a pro zaměstnance, které
nazýval spolupracovníky. Vymýšlel pro ně
různé sociální výhody, pro mnohé dal postavit pěkné rodinné domky. Jeho lidé žili pro

podnik i v podniku, měli nepoznané výdělky.
Ale i pro město znamenal přínos jako starosta.
Napomáhal kultuře, byl mecenášem umění,
založil i ﬁlmové studio, školu a nemocnici −
tehdy nejmodernější. Ani dnešní obyvatelé si
nepřejí novou.
Zajímavý je také Baťův autorský vliv
pedagogický. Jeho publikace „Zámožnost
všem“ zdůrazňuje, aby nikdo nebyl finančně negramotný. Dalším nadčasovým dokumentem byla knížka „Do nové práce“, kde
seznamuje nové spolupracovníky s filozofií
firmy, uvádí i několik desater: Duševní zdraví; Fyzické zdraví; Deset důvodů, proč si zacvičit. Velmi motivační jsou sepsané rozhovory Bati a Hugo Vavrečky „Jak překonávat
hospodářskou krizi.
Tak vzácný a všestranný člověk byl vážený
nejen společenskou elitou, ale také všemi prostými lidmi. Je to evidentní i podle obrovské
účasti na jeho pohřbu. Při průvodu Zlínem
byla podle některých novin účast až 120 tisíc
občanů. Mám za to, že i v dnešní, tolik odlišné době, by někdo u Tomáše Bati a v jeho díle
mohl čerpat − jako ze studnice moudrosti.
Vladimír Roškot

POZNÁMKA

Uklízecí četa zažila šok, mohou za to
fotbaloví fanoušci
V pátek mě zastavil na sedlčanském náměstí
jeden známý, také fanoušek našeho nejoblíbenějšího sportu. Zeptal se mě, jestli jsem se
díval na čtvrteční fotbalové pohárové utkání
mezi pražskou Spartou a norským týmem
Viking Stavanger. Nejsem ani slávista, ani
sparťan, jsem příznivcem špičkového sportu na mezinárodním poli všeobecně a zvlášť
ve fotbale a v hokeji vždy fandím českým
týmům. A tak moc nechápu, že příznivec Slavie je rád, že proti zahraničním mužstvům
Sparta vyhořela a naopak, když sparťana těší
mezinárodní neúspěch Slavie. Tentokrát mě
ale známý překvapil poněkud jinou otázkou.
Zeptal se mě, jestli už vím, co norští fandové
v Praze na stadionu mezi uklízecí četou způsobili za pozdvižení. A protože se hlavně píše,
jak příznivci toho a toho týmu zdemolovali
ve svém sektoru hlediště sedačky, ze sociálního zařízení v útrobách hřiště udělali kůlničku na dříví, případně se poprali s fanoušky
soupeřícího týmu, hned mě napadlo, že něco
podobného se po skončení televizního fotbalového utkání na Letné konalo i tentokrát. Jenom mi bylo divné, že po skončení přenosu
se zdálo, že na stadionu byl klid. Známý se se

mnou rozloučil, aniž dokončil svoji myšlenku.
Asi mě chtěl trochu napínat, protože mě odkázal na zprávu z internetu.
A tak jsem se na ni podíval a nevěřil svým
očím. Zpráva říkala, že na stadionu se po skončení zápasu stala věc nevídaná, dokonce v ní
bylo uvedeno, že se na našich fotbalových
hřištích možná ještě nikdy nestala. V hledišti fandilo zhruba dvanáct a půl tisíce diváků
a mezi nimi byla dobrá stovka fanoušků z Norska, kteří po celé utkání o sobě dávali vědět
prostřednictvím svých hlasivek. To hlavní se
ale stalo po posledním hvizdu rozhodčího.
Zatímco ostatní diváci začali opouštět své sedačky, norští příznivci po potlesku svým fotbalistům vybalili ze svých batohů obrovské
pytle a ve svém sektoru do posledního papírku uklidili veškerý nepořádek. Největší úžas
z toho měla podle informace z internetu uklízecí četa, která má obvykle po hojně navštíveném utkání na velkém fotbalovém utkání vždy
moře práce. Tentokrát na část stadionu nemusela vůbec sáhnout. Klobouk dolů. Jenom mě
napadlo, zachovají se tak i fandové Sparty, až
přijedou za týden na odvetu do Norska?
David Myslikovjan

Vláda oﬁciálně potvrdila záměr nakoupit 24
amerických stíhaček páté generace F-35 Lightning II. Jde o nejmodernější letadlo na světě,
které v bojových schopnostech předčí jen F-22
Raptor, který však není na prodej a využívá ho
výhradně letectvo USA. Pojďme si říct, proč je
to dobrá zpráva.
Pořízení a provoz F-35 vyjde dráž než u současných Gripenů, ale to se přece rozumí samo
sebou. Pokud si kupuji a provozuji to nejlepší,
zpravidla to nebývá nejlevnější.
F-35 je lepší stroj než všechno, co má ve výzbroji Rusko, zatímco Gripeny jsou s ruskými
letouny srovnatelné. Pokud proti sobě stojí zbraně stejné kvality, pak zpravidla vyhraje ten, kdo
jich má víc. To bychom s čtyřiadvaceti letadly
pravděpodobně nebyli my. Pokud však máte
technologickou převahu, můžete se ubránit i početnějšímu soupeři. Příkladem budiž americký
HIMARS, který v počtu pouhých čtyř kusů působí Rusům velké problémy. Napohled obyčejný náklaďák s nějakými trubkami na korbě, přitom je to rozdílová zbraň.
Technologie určí průběh budoucích válek.
Koordinované akce bojových dronů, naváděných střel, autonomních robotů a bojových vozidel. Vyhodnocování všech operací v reálném
čase s použitím pokročilé umělé inteligence, která bude schopná všechny informace z bojiště
i špionážních satelitů zpracovat rychleji a efektivněji než jakýkoliv lidský štáb. Bude schopná
se učit ze získaných dat. Jak se nepřítel rozhoduje, jak reaguje v různých situacích. Umělá inteligence bude testovat alternativní scénáře. Pokud
se nějaký osvědčí na jednom místě, okamžitě ho
nasadí na celé frontě. Velitelé budoucnosti budou umělou inteligenci jen usměrňovat v tom,
jak má být agresivní, jak moc má brát ohledy
na civilní cíle, jak moc může riskovat. Budou jí
schvalovat či zamítat návrhy, které sama vymyslí. A pokud je schválí, umělá inteligence sama
vyšle instrukce stovkám autonomních bojových
prostředků a zkoordinuje vojenskou operaci.
Říká se, že F-35 a F-22 jsou poslední americké stíhačky, které ještě řídí pilot. Další generace už se obejde bez člověka na palubě. Stroj
nebude omezovaný biologickými limity pilota. Je možné, že už i F-35 bude schopná přejít
do autonomního režimu. Navíc se těmito letouny vyzbrojují další armády NATO. To všechno
jsou jasné důvody, proč je správně, že koupíme
právě tyto stíhačky a ne jiné. Je to ta nejlepší
investice do naší budoucí bezpečnosti.
Bohumil Vohanka

Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin. Vedoucí redakce: Hana Procházková, tel.: 774 414 225 (tisk@sedlcansky-kraj.cz). Redaktoři: David
Myslikovjan, tel.: 721 784 743 (david.myslikovjan@sedlcansky-kraj.cz); Olga Trachtová Hadáčková (olga.hadackova@sedlcansky-kraj.cz), Jana Motrincová,
tel.: 702 286 184 (janamotrincova@seznam.cz), Michaela Faktorová (kalendar@sedlcansky-kraj.cz). Inzerce: tel.: 774 414 225 (reklama@sedlcansky-kraj.cz).
Adresa redakce: Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany. Návštěvní hodiny v redakci: pondělí, úterý, středa 8–12 hodin. Korektura: Radka Hodysová. Sazba: redakce.
Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK ČR E 11724. Internet: www.sedlcansky-kraj.cz

