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Nevidomá Vladimíra
Miklášová nalezla oporu
v rodině a vodicím psu Charliem
SEDLČANY Vyzkoušeli jste si

někdy zavřít oči a projít alespoň několik desítek metrů
po chodnících na sedlčanském náměstí? Pokud ano,
narazíte na nejednu překážku, kterou běžně nevnímáte
– většinou má podobu plechového poutače, který upozorňuje na výrobky i služby
prodejny nebo provozovny.
A riziko úrazu znamenají výkopy, kterých nebylo

v posledních měsících kvůli
pokládání kabelů ve městě
právě málo.
Jak se v Sedlčanech žije
nevidomé Vladimíře Miklášové (46)? Jak se vyrovnávala se ztrátou zraku? Co
pro ni bylo nejtěžší? V kom
našla životní oporu? Jakým
parťákem je její vodicí pes
Charlie? Nejen o tom jsme si
s ní, jejím manželem Petrem
a dcerou Terezou, student-

kou Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, povídali.

Láska jak z červené
knihovny
Manželé Miklášovi spolu nedávno oslavili 25 let
společného života. Nad
otázkou, jak se seznámili, se pan Petr pousměje:
„Byl to příběh jak z červené
Pokračování na straně 4

Radní opravený záměr z finančně
náročnějšího vnitřního na levnější
venkovní sportovní park podpořili
SEDLČANY Souhlas s před-

běžným projektem Michaela Berana zastupujícího
subjekt LifeByReal na vybudování nového sportoviště v Luční ulici podle ujištění sedlčanského starosty
Miroslava Hölzela trvá. Má
podporu radních i v případě, že sporty patřící do sku-

piny freestyle – BMX, skate
a parkour, nebudou provozovány uvnitř areálu pod
střechou, ale vně.
„Indoorový park – to byl
původní záměr,“ podotkl
starosta. „Finančně očesaný záměr jsme viděli a není
třeba znovu tuto záležitost
projednávat v radě nebo

zastupitelstvu. Chyba se
vloudila jen do zápisu usnesení rady z 15. června letošního roku, kde bylo použito
označení indoorový místo
outdoorový park,“ vysvětlil. „Neočekáváme, že když
bude sportoviště zaměřené
na BMX kola, že to bude
velký rachot,“ sdělil.
„Jednání o parku trvala
přibližně rok. Není to záležitost, která by se rozhodovala ze dne na den. Souhlas
k upravenému záměru a tomuto záměru jsme dali,“ zopakoval s tím, že problémy
s chodem sportoviště neočekává.
-mb-

Zámecký park na Červeném Hrádku patřil v sobotu šestému ročníku beneﬁčního festivalu Chichtyóza. Více na str. 8

Křížek u větrného
mlýna zničili vandalové
REGION Litinový kříž s Kristem, který stál donedávna
nedaleko příčovského „větráku“, zničili vandalové.
Josef Bareš z Příčov nás
na současný neutěšený
stav této drobné sakrální
památky upozornil a rozhořčeně podotkl: „Z kříže,
který tu stál věky a přežil
i světovou válku, zbylo jen
torzo. Našel jsem v blízkosti
kamenného podstavce litinové úlomky, které jsem odnesl domů, aby nezmizely,
ale nejsou kompletní.“
Zeptali jsme se Marie
Bazalové, manželky veterináře a regionálního spisovatele, který se v jedné
knize pověstí soustředil
právě na kříže a křížky
na Sedlčansku, zda se k tomuto místu váže také nějaký příběh o jeho vzniku.
Hledala, ale zmínku o tomto objektu nenašla. Nabídla

vysvětlení: „Protože se křížek nachází na křižovatce
cest, dá se usuzovat, že plnil funkci orientační anebo
mohl být i jakousi hranicí
mezi pozemky.“
Pavel Kymla, starosta
Příčov, o zničení kříže nevěděl. Upozornil ale, že
i když je blízko torza větrného mlýna, není v jejich
katastru. „V těch místech
vede hranice mezi Příčovy
a Dublovicemi,“ podotkl.
Dublovický st arost a
Otakar Jeřicha povrdil, že
sakrální památka do jejich katastru skutečně patří. „Na soupisce majetku
obce ji ale nemám,“ dodal. Na dotaz, zda se pustí
do její opravy, zareagoval:
„V úterý 23. srpna máme
zasedání zastupitelstva, tak
tam toto téma nadnesu. Především také musíme vědět,
Pokračování na straně 3

Stromořadí pojmenované
po učiteli Hellerovi
SEDLČANY Rada měst a
doporučila zastupitelstvu
ke schválení nové pojmenování aleje podél vycházkové trasy – obnovené
polní cesty – ve směru
od vodojemu do Oříkova.
Měla by nést název Stromořadí Tomáše Hellera.
Nedávno zemřelý učitel

1. ZŠ Sedlčany Tomáš Heller byl znám jako ochránce
přírody a autor některých
projektů, které s tím souvisely. Jeho přičiněním
ve zmíněné lokalitě byly
vysázeny nové ovocné
stromy. Starosta Miroslav
Hölzel potvrdil, že návrh
uctít tímto způsobem uči-

telovu památku navrhl on
osobně. „Rada města tuto
myšlenku podpořila a věřím, že tak učiní 5. září
i zastupitelstvo,“ podotkl
s tím, že v aleji by měla být
následně umístěna cedulka s několika základními
informacemi o Tomáši Hellerovi.
-mb-
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Deště nehrozily vylitím
vody z potoka Mastník, ale
pozlobily v ulici kpt. Jaroše
SEDLČANY Protipovodňovou

komisi v době sedlčanské
srpnové poutě, kterou provázely několik dnů vydatné
deště, starosta Miroslav Hölzel nesvolal.
„Nesešli jsme se, ale byli
jsme ve stavu bdělosti. Naštěstí funguje varovný systém
a všechna čidla, a tak jsme
mohli situaci průběžně sledovat. K vylití vody z potoka
nikde nedošlo, ani v oblasti
Na Chalupách. První stupeň
se nevyhlašuje, je ale pravda,
že když v pondělí 22. srpna

a ještě v úterý 23. srpna vytrvale pršelo, voda stoupala
a slyšel jsem předpověď počasí, měl jsem obavy,“ připustil.
„Problém jsme zaznamenali jen na budově v ulici
kpt. Jaroše, konkrétně dešťová voda prosákla do místností úřadu práce a do knihovny,
kde ﬁrma měla opravy provést v červenci, ale bohužel
v termínu na opravu střechy
nenastoupila,“ přidal stručný
komentář starosta s tím, že
nyní havarijní stav musí řešit
přednostně.
-mb-

Vojkov vsadil na úsporné
osvětlení
VOJKOV „Každý rok obmě-

ňujeme lampy veřejného
osvětlení, kdy nahrazujeme
původní výbojková světla LED
lampami,“ uvedl k dlouhodobější strategii obce František
Baťha, starosta Vojkova. Je
přesvědčen, že se to vyplatí.
„Letos jsme náhradu výbojek udělali u deseti lamp

a na celkové spotřebě elektrické energie je to znát,“
argumentoval. Upřesnil, že
místní část obce Bezmíř je
kompletně osvícená úsporně a Vojkov přibližně z padesáti procent. „Budeme se
snažit provést výměny všech
původních světel co nejdříve,“
dodal.
-mb-
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Řidiči ještě musí zdržení
u Dublovic vydržet
REGION Se zdržením musí
nadále počítat řidiči na komunikaci první třídy I/18

metrů. Ten druhý mezi odbočkou na Břekovu Lhotu
a odbočkou na Příčovy je

lace za studena a po nutné
technologické přestávce
bude zahájena pokládka

Silničáři by měli s pracemi skončit na konci září. Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

při cestě ze Sedlčan na Příbram. Na pětikilometrové
opravě povrchu vozovky
a odvodněním silnice mezi
Líchovy a Břekovou Lhotou stále pracují silničáři.
„Pohybují se souběžně
na posledních dvou úsecích. První úsek je na hranici obce Dublovice ve směru
od Příbrami a má délku 800

dlouhý 700 metrů,“ přiblížil
současnou situaci posledních dnů Martin Buček
z Ředitelství silnic a dálnic
České republiky. Uvedl,
že cílem akce je rozšířit
po obou stranách komunikaci a současně sanovat
vrstvy vozovky, včetně příkopové drenáže. „U Dublovic je už plánovaná recyk-

nových asfaltových konstrukčních vrstev,“ upřesnil
Buček.
Provoz je semafory řízen
kyvadlově v obou pracovních částech. „S uvedením
opraveného úseku silnice
I/18 jako celku do provozu
počítáme v závěru září letošního roku,“ doplnil.
Marie Břeňová

Ředitel Bednář novému outdoorovému hřišti
na Mrskošovně zatím jako sportovec nefandí
SEDLČANY „Debat o záměru
udělat v Luční ulici indoourové nebo outdoorové hřiště
nejsem účasten, tak zatím
nevím, s čím kdo přijde,“ zareagoval Pavel Bednář, ředitel
Sportovních areálů Sedlčany
(SAS) na projekt Michaela
Berana, který radní podpořili
tím, že mu pro tyto aktivity
poskytnou městský pozemek
na takzvané Mrskošovně.
Zdůraznil, že plocha poskytnutá k tomuto účelu už
je mimo areál, který má SAS

ve správě a město jej získalo
výměnou za jiný od soukromého vlastníka. Současně
dodal: „Pokud se podíváme na to, co ve sportovním
areálu v Luční ulici je, tak
snad každý musí uznat, že
jde o krásný prostor – oproti
tomu, co tam bylo, když byl
pozemek zarostlý kopřivami
a byly na něm studny, které
kvůli kontaminaci podzemních vod byly nevyužity,“ pokračoval ředitel SAS.
„Já jako sportovec jsem

ale zastáncem toho, aby státní
nebo obecní veřejné peníze
byly směrovány do těch sportů, které mají už strukturu
udělanou. Většina evropských
států se rozhodla, že bude
podporovat zejména olympijské disciplíny. Proto existují
kritéria, že takovým disciplínám se musí věnovat hodně
států na všech kontinentech,
mohou je provozovat jak
muži, tak ženy a podobně.
Takový sport zastřešuje světová a u nás i česká organizace,

má po České republice oddíly,
v nichž pracují trenéři a rodiče
vědí, že o jejich dítě, které je
členem oddílu, je postaráno
a je tam vychováváno k tomu,
aby nemělo čas na drogy a podobné závislosti. Když se udělá veřejné hřiště outdoorové,
tak to podle mého názoru nic
takového nesplňuje. Takové
hřiště může využívat mládež,
která si tam spíš než zasportovat půjde takzvaně zablbnout
a bude přitahovat tím víc problémové osoby. Potom se tam

válí nedopalky cigaret, láhve
od alkoholu... a nese to s sebou
tyto problémy,“ vypočítává
Bednář, proč zastáncem nové
venkovní rampy pro freesporty BMX právě není. „Druhým
problémem bude zřejmě zvýšená hlučnost pro kolem bydlící obyvatele,“ dodává s tím, že
obavy lidí chápe.
Připomněl kritické připomínky kvůli hlučnosti,
které se řešily na lehkoatletickém stadionu Taverny
v souvislosti se skateparkem. „Současná betonová
U-rampa je tišší než ta dřevěná, ale protože je tam jen jeden prvek, tak na něm může
jezdit jen jeden nebo nanejvýš dva lidé. Nevím, s jakým
materiálem a s kolika překážkami pan Beran počítá,
ale víme, že ty betonové jsou
ﬁnančně náročnější. Zastřešená hala by byla určitě lepší,“
doplňuje svůj názor a zkušenosti, které jako ředitel SAS
a sportovec má.
Marie Břeňová

www.sedlcansky-kraj.cz
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Zásadní rozhodnutí ke smlouvě
odborů městské policie před
volbami zřejmě nepadne

Křížek u větrného mlýna
zničili vandalové

Strážníci sedlčanské městské policie jsou
členy odborů zastřešenými
Unií bezpečnostních složek.
Petr Krch, velitel strážníků,
je zároveň předsedou těchto nově vzniklých odborů.
Návrh kolektivní smlouvy,
kterou vedení města předložil, ale není podepsána. Zastupitelé Sedlčan si vyžádali
účast Krcha na jednání, které
se uskuteční v pondělí 5. září
v Kulturním domě Josefa
Suka s tím, aby některé poža-

SEDLČANY

davky ze smlouvy upřesnil
a podal k nim komentář.
Sedlčanský starosta Miroslav Hölzel potvrdil, že
předseda odborů byl na zastupitelstvo pozván, ale zásadní rozhodnutí ohledně
smlouvy podle jeho názoru
stejně nepadne. Odůvodnil
to slovy: „Nebylo by vhodné
svazovat nové zastupitelstvo,
které vzejde z letošních zářijových komunálních voleb
něčím, na co může mít odlišný názor.“ Marie Břeňová

Voda z potoka pomáhá, ale
neplatí to při výrobě ledu
SEDLČANY Zimní stadion

je jedním ze sportovišť
vedeným pod organizací
Sportovní areály Sedlčany
(SAS), jejichž ředitelem je
Pavel Bednář. Uvedl, že
prázdniny využívají k údržbě a opravám zařízení, koncem srpna je hotový nový
led a začínají na něm tréninky, veřejné bruslení...
„Pří výrobě ledu je obrovská spotřeba vody. Musíme
‚ledovat‘ z městského vodovodního řadu. Z pohledu hygieniků by byla potoční voda
závadná. Nepovolují ji především proto, že na zimáku
dochází ke zranění a existuje
tu tak vyšší pravděpodobnost
zavlečení nákazy. Jejich požadavek čisté vody musíme respektovat,“ vysvětlil Bednář.
Na dotaz, zda jsou SAS závislé jen na odebírání vody
z městského vodovodního
řadu nebo využívají také
užitkovou z potoka Mastník,
odpověděl: „Více vody bereme rozhodně z Mastníku,
řekl bych, že z 80 procent.
Pitné vody odebíráme přibližně tisíc kubíků za rok,
z potoka kolem 500 kubíků
měsíčně, ale spotřeba kolísá
v závislosti na ročním období
a počasí. Ale aby si lidé nemysleli, že si z potoka můžeme
brát tolik vody, kolik chceme,
to v žádném případě. Máme
s Povodím Vltavy smlouvu,
je nastavená tak, že pokud
čerpáme nad sjednaný limit

v počtu kubíků, tak musíme
za vodu platit.“
Mastník je hlavním zdrojem pro fotbalové hřiště
Tatranu. „Fotbalisté, kteří
opouštějí zelený trávník
v polovině června, se v polovině července na green
opět vrací. My většinou děláme v mezidobí větší údržbu
travnatých hřišť, vyseje se
tráva, proto se na hřišti nějaký týden hrát nesmí. Správci
se musí v tu dobu o areály
co nejvíce starat. Máme velké starosti, abychom u nás
– na rozdíl například od Anglie, kde roste tráva celý rok,
udrželi její růst,“ podotkl
Bednář s tím, že pravidelné
kropení je nutné.
Voda z potoka Mastník se
využívá hodně i na lehkoatletickém stadionu Taverny
a výhodou podle jeho slov je
jez nedaleko fotbalového hřiště TJ Tatran, který zadržuje
vodu téměř až k hrázi na Sedleckém potoce a vody je
dost, pod jezem ale už takový ideální stav vody nebývá.
„Letos se sice mluvilo hodně
o suchu, ale některé předchozí roky byly z mého pohledu
horší,“ hodnotil ředitel SAS.
Závěrem podotkl, že
na spotřebu vody a její odběr z vodovodního řadu je
náročná sauna, kdy při větším počtu návštěvníků roste
i její spotřeba a každý den se
musí měnit voda v bazénu.
Marie Břeňová
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jestli by náš zásah nevadil
nějaké instituci – například
památkářům, i když to se
nedomnívám.“
Starosty Dublovic jsme
se ve středu 24. srpna zeptali, jak na jeho podnět
o zničeném křízku reagovali místní zastupitelé.
Odpověděl: „Nakonec se
na tento můj příspěvek nedostalo. Projednávali jsme
přednostně mnohem důležitější věci. Snad tedy příště.“
Josef Bareš bez ohledu
na názor zastupitelů sdělil:
„S rodinou Pilíkových, kteří mají k místu bližší vztah
a chodí tam zapalovat kahánky, jsme se dohodli, že kříž
zdarma opravíme. Teď sháníme náhradu za sošku ukřižovaného Ježíše – tu původní
někdo ukradl. Ale o nějaké
náklady s tím spojené nám
vůbec nejde. Chtěl jsem jen
poukázat, jak se k podobným
památkám, které na vesnici
ochraňovaly a uctívaly celé
generace, může současník
hrubě zachovat.“
Marie Břeňová

Kříž blízko větrného mlýna přežil těžké válečné roky, přečkal také
minulý režim, který nebyl podobným památkám nakloněn, ani
kapku úcty k historii a památce ale neměli neznámí vandalové.

Knihovna má nové
osvětlení
SEDLČANY Po dvou týd-

nech se mohla městská
knihovna v pondělí 29.
srpna opět otevřít návštěvníkům. Uzavřena byla
od 15. srpna z důvodu rekonstrukce osvětlení a ná-

sledného malování prostor.
Práce podle informace
starosty Sedlčan Miroslava Hölzela vyšly přibližně
na 400 tisíc korun a elektro práce zajišťovala místní
ﬁrma Strnad. S koncem

prázdnin opět bude knihovna pro veřejnost otevřena
vždy v pondělí až středu
od 9 do 18 hodin, v pátek
od 9 až do 20 hodin a služby poskytne také v sobotu
od 9 do 12 hodin.
-mb-

Deště tentokrát ničily
jinde. Na Sedlčansku ne
REGION Téměř po celý
víkend platila na území

středních Čech výstraha
kvůli silným dešťům, pak
i z důvodu očekávaného
krupobití. Mezi nejzasaženější okresy patřily i Benešov a Příbram, kde bylo
potřeba řešit nebezpečné
stavy způsobené rozvodněnými toky.

Nakonec se ale to nejhorší regionu vyhnulo:
„Na Sedlčansku nebylo nic.
Na Příbramsku jako takovém bylo na víkend dvacet
tři událostí, ale vše v lokalitě
Příbrami a Dobříše,“ uvedla
tisková mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. -oth-

Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. E-mail: info@nes.cz, tel.: 603 504 097
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Nevidomá Vladimíra Miklášová nalezla oporu v rodině
a vodicím psu Charliem
Dokončení ze strany 1

knihovny. Mojí profesí je řidič sanitky a Vlaďka pracovala jako zdravotní sestra
v nemocnici. Padli jsme si
do oka, byla z toho láska,
která končila svatbou.“
Když si vyměnili prstýnky se slibem, že budou
společně snášet dobré i zlé,
ještě netušili, jaká je čeká životní zkouška. Vladimíra se
nenarodila s oční vadou, ale
v dospělosti zrak ztrácela
postupně. „Nejdřív jsem přestala vidět na jedno oko, pak
na druhé, poslední čtyři roky
už nerozeznávám ani světlo
a stín. Podstoupila jsem řadu
operací, ale už vím, že tudy
cesta nevede,“ říká. Potvrzuje,
že zrakový handicap jí nahrazuje parťák vodicí pes Charlie a samozřejmě rodina.

ším výtahu vím, které tlačítko
zmáčknout,“ podotýká.

Vodicí pes Charlie
Mezi takzvané kompenzační pomůcky patří i vodicí
psi – tento termín používají
Miklášovi neradi. Pes je prostě „kámoš“, který po odborném výcviku toho umí
mnohem víc než jen podávat tlapky. Je schopný vést
svého páníčka s poruchou
zraku přes veřejná místa
v domácím i cizím prostředí,
vyhýbat se překážkám, a tím

jsem přání mít světlou fenku
a paní ředitelka Jasenovcová
mi sdělila, zda bych přijala
od nadačního fondu Matylda
černého psa, nikoliv fenku.
Uvědomila jsem si, že barvu stejně vidět nebudu a že
i ´kluka´ místo čubičky přijmu,“ vybavuje si souvislosti.
A Charlie jí denně dokazuje,
že neprohloupila.
„Nejsem odkázaná na to
čekat doma, až někdo přijde
a pomůže mi s nákupem,
nebo si mohu samostatně dojít
do sedlčanské knihovny a vy-

Těžké smiřování
s bílou holí
„Hodně těžké pro mě bylo
vydat se s bílou holí ven,“
poznamenává ke smiřování
se s tvrdou realitou. Zařízení domácnosti a uspořádání
v rodinném domku nijak
rodina neupravovala, vše
má paní domu zažité tak, jak
tomu bylo před ztrátou zraku. Platí zde ale přísná pravidla – hrneček, talíř, mouka,
sůl a vše ostatní se musí vracet na stejné místo. Manžel,
dcera Tereza i syn Martin si
na tento řád prý postupem
času zvykli. Jen na schodišti
přibylo zábradlí, aby se jej
mohla při chůzi do prvního
patra přidržet.

Mluví mobil,
počítač i váha
Vladimíra Miklášová používá mobil i počítač s hlasovým výstupem. „Mluví
se mnou ale například i kuchyňská váha, na které si
odvážím mouku, olej a všechno další.“ Potvrzuje, že nadále vaří i peče, ale kromě
váhy „štěbetalky“ má ráda
nějakého asistenta poblíž.
Z praktických důvodů se
učí i Braillovo písmo. „Knihy
si v něm určitě nepřečtu, ale
znalost využiji v lékárně, kde
je základní informace o léku
sdělována body vyraženými
na krabičce nebo v moderněj-

Každodenní život ve tmě pomáhají Vladimíře Miklášové zvládnout
co nejlépe dcera Tereza, manžel Petr a vodicí pes Charlie.

předcházet úrazům. Vodicí
psi například umí na povel
najít schody u autobusu,
dveře, poštovní schránku,
semafor pro chodce nebo
dokonce v autobusu upozorní na volné sedadlo.
Charlie se stal členem
rodiny před více než třemi
roky. „Měla jsem velké štěstí.
V prosinci roku 2018 jsem se
rozhodla pořídit si vodicího
pejska a obrátila jsem se s žádostí na SONS čili Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR. V Praze
se mnou sepisovali dotazník,
do kterého jsem sdělovala
svoje představy a možnosti,
ale i povahové vlastnosti a podobně. Ředitelka střediska vodicích psů Hana Jasenovcová
mi slíbila, že se mi ozve, že
možná by vhodného pejska
pro mě měla. Došlo k tomu
po dvou měsících. Projevila

půjčit si nějakou zvukovou
knížku nebo společenskou
deskovou hru přizpůsobenou
možnostem nevidomých.
To všechno zvládnu s pejskem sama. Také doma je
pro mě oporou, jakmile mi
něco upadne, hned je u mě
a předmět mi podá,“ chválí
čtyřnohého parťáka. Jako zajímavost uvádí, že vodicí pes
není pořád ve službě. „Když
má na sobě postroj ví, že pracuje. V momentě, kdy je bez
něj, tak se chová úplně stejně
jako jakýkoliv běžný pes,“ vysvětluje.
„Jezdí s námi i na výlety,“
podotýká paní Vladimíra.
Manžel nepopírá, že pro něj
bylo bolestivé, když si uvědomil, že jeho žena nikdy neuvidí svoje děti, jejich partnery nebo později vnoučata.
„Bylo to těžké přijmout, ale
život jde dál...“ Na výletech

svojí ženě popisuje v detailech i barevnosti okolí,
podělí se s ní o vše, co jeho
oči za oba vidí. „Vyprávím jí
o louce, co na ní roste, jaké
jsou mraky, jak svítí sluníčko.
Snažím se jí předat co nejvíc
informací, aby si z nich dokázala složit svůj obrázek,“
vysvětluje. „Za žádnou cenu
bych manžela nevyměnila,“
přerušuje ona spontánně
jeho vyprávění.

Pletení šály
hráběmi
Paní Vladimíra se netají
tím, že pletení, háčkování
a šití dříve k jejím zálibám
rozhodně nepatřily. „V momentě, kdy jsem přestávala vidět, jsem jezdila s manželem
do Českých Budějovic. Než
jsem dostala speciální počítač
pro nevidomé, musela jsem se
učit psát na klávesnici všemi
deseti a pak následoval v Praze kurz klávesových zkratek.
V Českých Budějovicích navíc
existoval pletací kroužek pro
nevidomé, kdy jsme se učili
plést a jako pomůcku používali vedle prstů i normální
hrábě. Touto metodou se mi
podařilo uplést například šálu
nebo povlak na polštář,“ přibližuje stručně, jak tvořila se
svojí instruktorkou. Výuku
přerušila, protože její instruktorka, s níž se snažila osvojit
i Braillovo písmo, je v současné době na rodičovské
dovolené. „Pevně věřím, že
budeme po jejím návratu pokračovat,“ doufá.

Život ve tmě
Zmiňuje se také o besedě v sedlčanském domově
seniorů, kterým vyprávěla
o tom, jaké je to žít ve tmě.
„Bylo to moje první takové
veřejné vystoupení, před kterým jsem byla hodně nervózní, ale zároveň to pro mne
bylo nabíjející,“ sděluje paní
Vladimíra stručně svoje dojmy. Po této dobré zkušenosti by prý nebyla proti tomu
uspořádat další besedy –
pro školy, úředníky, diabetiky a další zájemce, kteří mají
chuť proniknout víc do světa nevidomých.
Dcera dodává: „Mamka
začala spolupracovat s paní

z domova seniorů, která tam
provádí canisterapii a bude si
dělat kurz, aby získala kvaliﬁkaci a mohla také tímto způsobem prostřednictvím psa
lidem pomáhat.“

S hůlkou na Blaník
„Nedávno jsme společně
s Vlaďkou vystoupali na Blaník. Kdo to tam zná tak ví,
jaká je tam darebná cesta
a že s terénem má co dělat
i zdravý člověk, natož holka,
která nevidí. Ale my jsme to
s bílou hůlkou dali! A možná,
že příště si troufneme pokořit
i Říp a pak i Milešovku,“ hecuje pan Petr trochu manželku a láskyplně ji bere kolem
ramen...

Dceřina iniciativa
Vodicí pes není žádná
levná záležitost. „Zažádala
jsem si o příspěvek na sociálním odboru a z 300 tisíc jsem
hradila z této částky deset
procent,“ říká k nákladům
za společníka, kterých rozhodně nelituje.
Studentka Tereza Miklášová chce klubu držitelů
vodicích psů pomáhat. Domluvila se sedlčanskými
knihovnicemi a společností
SONS, že umístí v knihovně
kasičku na dobrovolné příspěvky. Přístup ke kasičce
mají jen zástupci SONSu.
U zapečetění i odpečetění
bývá přítomna navíc pracovnice sociálního odboru městského úřadu a po ukončení
sbírky bude o výši příspěvků sepsán úřední protokol.
A k jakému účelu peníze dárců poslouží?
„Nejsou určeny pro výcvik vodicích psů, ale těch,
kteří výcvikem již prošli. To
znamená například na krytí výdajů u veterináře nebo
na rekondici, na niž držitelé
těchto psů každoročně jezdí.
Jde o týdenní pobyt, kde si vodicí psi prozkouší i ty dovednosti, které běžně nepoužívají
– v našem případě například
chování na eskalátorech, protože do Prahy často nejedeme
a tak si to Charlie v rámci výcviku vyzkoušel v Táboře,“
vysvětluje důvod svojí iniciativy studentka Tereza.
Marie Břeňová


Koupím les nebo pole jakékoliv výměry. Tel.: 730 529 545.
180/22

Med přímo od včelaře: květový smíšený (ovocné stromy, lípa, akát) 180 Kč.
Tel.: 721 022 411.
181/22

Výprodej soukromého majetku podle zákona, sbírek, vetešnictví. O víkendech
po tel. domluvě na č.: 602 809 870. 182/22

Koupím československé dukáty a jiné
zlaté mince. Tel.: 778 080 060.
183/22

Muž 61/170 hledá ženu k vážnému se-

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

známení. Tel.: 705 107 205.
184/22

Darujeme dvě krásná koťátka, dvouměsíční – jedno je celé černé – kocourek
a druhé bílo černé – kočička. Obě mají
hustou srst. Tel.: 732 426 861, Solopysky
u Sedlčan.
185/22

Hledáme brigádníka/ci
na obsluhu stroje na výrobu
slaměných kruhů
Tel.: 605 121 784

Řádková inzerce

15 Kč/řádek

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

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.

Odhady cen a prodej nemovitostí
Realitní makléř Jiří Dráb

přijme zaměstnance na pozici

www.JiriDrab.cz

Tel.: 606 731 978

PRAKTICKÁ A VŠEOBECNÁ SESTRA
Požadujeme:
• SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání
• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra,
praktická sestra (zákon č. 96/2004 Sb.)
• spolehlivost, pracovitost
• pozitivní a vstřícný přístup
Nabízíme:
• HPP (plný i částečný úvazek)
• rodinné prostředí v malé nemocnici v centru města
• možnost dalšího vzdělávání a růstu
• odpovídající platové ohodnocení, čtvrtletní odměny
• náborový příspěvek ve výši až 60 tis. Kč
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů řádné dovolené, 3 dny placeného
volna za rok, příspěvek na stravování (výběr z několika jídel),
odměna při životním jubileu, slevy na přírodní kosmetiku firmy
Nobilis-Tilia, slevy na vybrané rehabilitační služby, benefitní
program – Cafeterie, karta Multisport)

Kontakt:

• Bc. Miroslava Kudrnová – 602 642 524
• miroslava.kudrnova@mediterra.cz
• jaroslava.haskova@mediterra.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
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 %
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První dny školy stráví
U Candáta
V rekreačním
středisku Oboz U Candáta
budou od pondělí 5. do pátku 9. září účastníci adaptačního kurzu. Je určený studentům prvních ročníků
sedlčanského gymnázia
a obchodní akademie.
Program je zaměřený
jako v předešlých kurzech
na poznávání nového kolektivu a také na sezná-

SEDLČANY

mení s učiteli. Kromě výukové části jsou pro žáky
připraveny sportovní aktivity. Po celou dobu pobytu
budou se studenty třídní
učitelé a další vyučující,
dohled bude mít také lékař. Na rekreační středisko
se musí dopravit účastníci
kurzu mezi osmou a desátou hodinou individuálně
sami.
-mb-

Obec Petrovice pronajme

PROSTORY HOSPODY
v Obděnicích čp. 42,
262 55 Petrovice
Možno již od října 2022

Bližší info po–pá 8–11 hodin
na tel.: 318 856 106 – paní Stiborová

Toulavé
kočky půjdou
na kastraci
SOLENICE Vzhledem k na-

růstajícím stížnostem občanů na toulavé kočky,
které se vyskytují na území obce, se místní obecní
úřad rozhodl jednat.
Toulavé kočky jsou
postupně odchytávány
a ujímá se jich veterinární
lékař, který je vykastruje,
aby se předešlo nežádoucímu a nekontrolovatelnému množení. Kočky navíc
odčerví a odbleší. Zvířata

jsou poté vrácena do lokality, kde byla odchycena.
Zaměstnankyně obecního úřadu Kateřina Hájková
informovala: „K dnešnímu
dni se zatím podařilo odchytit šest koček. Odchyt
toulavých koček bude pokračovat v úterý a ve středu 30. a 31. srpna. Majitelé
koček domácích by si v té
době měli zabezpečit své
domácí mazlíčky.”
Jana Motrincová

Toulavé kočky jsou problémem mnoha obcí i měst. V Solenicích se
rozhodli jednat.

www.sedlcansky-kraj.cz

Pátrání po muži skončilo
hned druhý den
vozidlem Toyota RAV4.
Obavy nejbližších se bohužel naplnily hned následující den. „Odvoláváme
pátrání po 48letém muži ze
Sedlčan. Jeho odstaveného vozidla si všimla žena
na základě zveřejnění pátrací relace na sociálních sí-

SEDLČANY V sobotu dopoledne se rozjelo pátrání
po muži ze Sedlčan. Podle
rodiny měl zdravotní problémy a často mluvil o sebevraždě. Naposledy byl
spatřen v místě bydliště v sobotu kolem deváté hodiny
ranní. Z domova odjel svým

tích a zavolala na linku 158.
Nedaleko pak policisté našli
i pohřešovaného, bohužel
bez známek života, který
podle všeho ukončil sám,“
uvedl tiskový mluvčí Pavel
Truxa v neděli.
Olga Trachtová
Hadáčková

Po mírném vzestupu
počty opět klesají
čovech a Svatém Janu.
Sedlčanská obec
s rozšířenou působností
měla v neděli 28. srpna
25 potvrzených případů
nákazy, příbramská 124
a votická 14. V nejvyšší
věkové kategorii nad 75
bylo 8 aktivních případů

REGION Během posled-

ního srpnového týdne
poklesl počet potvrzených případů covidu
o 32 procenta. V patnácti obcích není nikdo
nakažený, v osmi se
stav snížil. K nárůstu
došlo v Petrovicích, Pří-

OBEC
Dublovice
Hřiměždice
Jesenice
Kamýk nad Vltavou
Klučenice
Kňovice
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vltavou
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
Celkem

na Sedlčanku a 25 na Příbramsku, na Voticku nikdo. Ze sedlčanských ani
votických
nakažených
nebyl žádný hospitalizovaný, příbramských bylo
v nemocnici šest.
Olga Trachtová
Hadáčková
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www.sedlcansky-kraj.cz
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Tak trochu jiná zmrzlina – jediná ve Středočeském kraji
SEDLČANY V regionu je spousta vý-

robců zmrzlin, ale pouze na jednom
místě vás stánek zve na „Tak trochu
jinou točenou“. A jak nám za provozovatele potvrdila Vladana Vildová,
nejde jen o motto, ale o název ﬁrmy.
Od jarních měsíců má stanoviště
v Luční ulici v Sedlčanech.
Schůzku jsme si zde domluvili
s majitelem Martinem Vildem (32)
z Prosenické Lhoty, ale protože
nestíhal, tak do Sedlčan vyslal svoji

na podnikání v tomto oboru byl ale
jeho nápad. Já mu s tím pomáhám, taková byla naše dohoda. Myslím si, že
podobný stánek je ve Středočeském
kraji jediný, další má syn v Peci pod
Sněžkou v Královéhradeckém kraji,“
uvedla paní Vildová. Na otázku, proč
je druhý zmrzlinový stánek tak vzdálený, odpověděla: „Je to z toho důvodu, že má v Peci pod Sněžkou kamarády a jezdí tam za nimi na chalupu.“
Nelitují prý, že požádali město

že v nabídce padesáti variant tak trochu jiné zmrzliny ale mají také mlsalové možnost výběru ve vanilkové
a čokoládové sladší příchuti.
„Kombinací zmrzliny je nepřeberně. Někdo si například poručí trochu
banánu, trochu meruňky, jednu jahodu a jednu borůvku... Vyhovíme mu,“
vysvětlila. Protože ne každý chce studenou ovocnou porci sníst na místě,
připravili Vildovi novinku: „Zmrzlinu
připravíme na přání také do termokelímku, aby si ji zákazník mohl vzít
domů. Vydržet by v něm měla, aniž by
se roztékala, asi půl hodiny,“ doplnila.

Zmrzlináři v zimě
malují a šijí
„Martin si tuto značku Tak trochu
jiná točená se sídlem na Severní Moravě zvolil i proto, že spolu se stánkem
koupil i recepty. Zájem o zmrzlinu
bývá všeobecně závislý na počasí.
Sezónu vnímáme od dubna do konce
září. Ale musíme se poradit a domluvit se i s radními, jestli nerozšíříme

prodej ještě na celý měsíc říjen. Chodí
sem dost maminek na kávu se sušenkou, dětem u nás kupují limonády, tak
uvidíme, jak by to se zmrzlinou v termokelímcích fungovalo. Otevřen je aktuálně stánek každý všední den od 14
zpravidla do 19 hodin, o víkendech
od 11 hodin s tím, že za déletrvajícího
deště necháme zavřeno,“ uvedla dále
Vladana Vildová, která se často sama
chopí role prodavačky zmrzliny.
„O prázdninách nám ale pomáhají
brigádnice,“ podotkla.
„Syn je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy. Primárně
se zabývá s manželkou uměním
– malování abstraktních obrazů.
Vystavuje především v Praze,“ přiblížila paní Vildová, jakou má její
zmrzlinář hlavní profesi. Zároveň
tím částečně zodpověděla dotaz:
Co dělá zmrzlinář v zimě? „A co dělám v zimě já? S dcerou šijeme pro
miminka hnízdečka do postýlek, zavinovačky, dečky...,“ doplnila.
Marie Břeňová

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ÚDRŽBY - ÚDRŽBÁŘ
Vladana Vildová má o prázdninách zastání při výrobě a prodeji zmrzliny v brigádnicích. „Jsou šikovné,“ hodnotí pomocnice. Jednou z nich je také studentka Terezka
Pacovská.

maminku Vladanu. „Ona toho stejně
o zmrzlině ví víc než já,“ okomentoval tuto změnu.

Jediný
ve Středočeském kraji
„Pocházíme z Prahy. Když mi bylo
asi 45 let, rozhodli jsme se odstěhovat. Syn hrával hokej a od patnácti let
býval mimo domov, protože působil
v Plzni, v Mladé Boleslavi, v Táboře...
Tak jsme se sešli a rozhodli se pro
změnu a život na vesnici. V Prosenické Lhotě jsme zakotvili asi před pěti
lety – v obci bydlí syn s manželkou, já
s manželem. Dcera, která má dvě děti,
je pořád Pražanda, ale bývá u nás
nebo u koní ve Skrýšově hodně často,“ ve zkratce vysvětlila Vladana Vildová, jak se všichni ocitli v regionu.
„Rodinná rada“ následně projednávala možnosti obživy a padlo
zásadní rozhodnutí: „Syn od dětství
miloval zmrzlinu a celá naše rodina je
na tom podobně. Není snad den, kdy
bych si tuhle dobrotu nedala. Nápad

Sedlčany o povolení zabrzdit na delší dobu kolečka pojízdného stánku
a vyrábět a prodávat mraženou pochoutku právě v Sedlčanech v areálu Mrskošovna. „Je to tu příjemné
místo. Myslím si, že naše zmrzlina
se stala oblíbenou. I když je stanoviště trochu stranou centra, tak si k ní
zájemci našli cestu a stále se k nám
vracejí. Prodejnost je ale určitě lepší
ve školním roce. Na sportovišti se konají i různé větší akce, je to tu fajn.
Lidé oceňují, že zmrzka není vyrobena z prášku, který se ráno mixérem
rozmíchá, nechá se namrazit a točí se
celý den, ale je z ovoce, které se pomele. Každá porce se dělá samostatně. Hmota není vůbec uměle přislazovaná, což je zajímavé jak pro děti,
tak třeba pro alergiky. Když si člověk,
který má alergii na laktózu, u nás
vybere například zmrzlinu z banánů a meruněk, tak ví, že se vyhne
případným zdravotním problémům,“
jmenovala přednosti zdravé zmrzliny paní Vladana. Zároveň připustila,

Požadavky - předpoklady:
• min. SOU
• praxe na podobné pozici a odborná způsobilost dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ
č. 50/1987 Sb.výhodou, nikoliv podmínkou
• řidičský průkaz skupiny B
• organizační a komunikační dovednosti
• manuální a technická zručnost
• samostatnost při plnění zadaných úkolů
Náplň práce:
• zadání a realizace drobných oprav budov a zařízení
• vedení a zadávání práce údržbě, evidence požadavků
• drobné údržbářské práce na nemovitostech firmy (topení, voda, elektro,
zámečnická údržba)
• evidence revizí elektro a ostatních technických zařízení
• kontroly stavu topení, plynu, elektroinstalací a rozvodů
• komunikace s dodavateli
• vykonávání operativních úkonů zadané nadřízeným
Nabídka:
• mobilní telefon
• pružná pracovní doba
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů řádné dovolené, 3 dny placeného volna
za rok, čtvrtletní odměny, odměna při životním jubileu, příspěvek
na stravování, slevy na vybrané rehabilitační služby, benefitní program –
Cafeterie, karta Multisport)

Kontakt:

Jaroslava Hašková, tel.: 725 850 589
Životopisy můžete zasílat do 9. 9. 2022
na e-mail: jaroslava.haskova@mediterra.cz
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Chichtyóza vybírala na vysokochlumeckou
Lesní mateřskou školku
ČERVENÝ HRÁDEK/VYSOKÝ CHLUMEC Sedlčanská iniciativa Regene-

race uspořádala v sobotu 27. srpna
v zámeckém parku na Červeném
Hrádku šestý ročník festivalu
Chichtyóza. O organizaci festivalu
se postarala dvacítka pořadatelů
a přibližně stejně dalších pomocníků. Zábavu zajistilo asi padesát
účinkujících, na které se přišlo
podívat nebo si je poslechnout asi
450 platících návštěvníků, z nichž
mnoho mělo s sebou děti.
Do sobotního poledne vyrostla v parku hlavní stage, šapitó,
přístřešek ve tvaru chobotnice
a několik dalších stanů. Ty sloužily jako zázemí pro návštěvníky,
občerstvovací stanice, ale také pro
bazárek. Pod chobotnicí našly zábavu především děti, ale nenudily
se tady ani jejich rodiče. Šapitó
hostilo divadelní představení ZUŠ
Sedlčany, loutkové divadlo Štěpána Gajdoše, vystoupení tanečnic
z Lučnice a také vystoupení Štěpána Nezdvořáka.
„Vozíme si tyče, ze kterých se v pátek staví pódium. Po okolních vesnicích si půjčujeme stoly, lavice a stany.
Máme půjčené centrály, z domova
vozíme ledničky, vyrábíme sirupy,
vaříme, pečeme a tak. Všechno, co je
možné, si zajišťujeme vlastními silami. Pak je tu ale také Káva Svět, která
nám dává část výdělku pro beneﬁční
účely. Vybíráme od lidí oblečení, které se prodává v bazárku,“ nechala
pod pokličku příprav nahlédnout
jedna z organizátorek, Kateřina Ho-

odpoledne a večera vystřídalo
velké množství muzikantů, většinou s programem okolo hodiny.
Vše doprovázeli slovem moderátoři akce Vojtěch Süsser a Dominik Sosnovec. V půl čtvrté zde
do připravených křesílek usedl
moderátor besedy o nově vznikající Lesní mateřské škole ve Vysokém Chlumci, Martin Pešek a jeho
hosté. Těmi byly ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vysoký
Chlumec Veronika Křenková, známá jako sestra Tereza, a její zástupkyně Blanka Kaše.
Jak se na Chichtyózu dostala
Lesní mateřská škola z Vysokého
Chlumce? „Protože Tereza se prozíravě zeptala,“ popisuje Kateřina
Hodysová. „Řešili jsme to někdy
v zimě a zůstali jsme u toho, protože to byla jediná věc, která byla
regionálního charakteru, pro lidi
a zároveň šlo o osvětu, což jsou
vždycky ty tři věci, které tady chceme,“ vysvětluje.

je také škola s jídelnou a prostory,
které by se mohly stát dětem a jejich učitelkám útočištěm v případě
opravdu velmi špatného počasí.
Hlavní učitelkou bude žena, která je pojítkem mezi Chichtyózou
a Lesní mateřskou školou. Jde
o zmíněnou Kateřinu Hodysovou,
která má s Lesní mateřskou školou
již zkušenost. „Máme to obrovské
štěstí, že do projektu vstoupily dvě
báječné paní učitelky. Nyní běží příprava a už jenom ta mi dává jistotu,
že jsme vykročily správným směrem,“ pochvaluje si Tereza.

Začít spolu
Novinek má ale vysokochlumecká škola více. Po letním tý-

Sen se proměnil
ve skutečnost
„Kde se vzal nápad udělat lesní
školku?“ ptal se v úvodu besedy
moderátor Martin. „Na začátku
školního roku jsme hledaly cestu,
jak rozšířit mateřskou školu. Naše
první cesta vedla po budově školy,
kde jsou některé málo využívané
místnosti, ale to se ukázalo jako
ﬁnančně náročné. Takže jsme se
rozběhly po velké zahradě, která
je u naší školy. Tam je přístřešek

Absolventské představení Takové jedno období divadelního oboru pod vedením
Jáji Trojanové doprovodily hudebnice Jarmila Vlčková, Tereza Jankovská a Barbora
Křenková (zleva).

dysová. „Program mají na starosti
Martin Pešek a Dominik Sosnovec. Ti
vždy seženou účinkující a doprovodný program je stejný.“
Na hlavním pódiu se během

cesty za druhou třídou mateřské
školy s tím, že pracovnice krajského úřadu poradily postavit na zahradě jako zázemí pro děti stan.
Blanka Kaše pak ještě upřesnila,
že legislativa nesvazuje lesní mateřské školy tolika pravidly, jako
klasické třídy.
„Mohly jsme do toho projektu vstoupit jenom s velkorysostí
městysu Vysoký Chlumec. Za tu
odvahu jim patří veliký dík, protože volili něco, co vůbec neznali,“
uvedla ředitelka školy s tím, že
to původně vypadalo, že se vše
bude moci uskutečnit až o rok
později. Nakonec po několika
diskusích padlo rozhodnutí, že
na zahradě bude stát dřevěná

u stodoly, kde jsou bezvadné prostory. Jenomže podle zákona by
tam nemohla být lesní školka, nemohla by tam být venkovní třída,“
popsala sestra Tereza počátky

Hosty besedy Martina Peška byly Veronika Tereza Křenková (uprostřed) a Blanka Kaše.

chatka. A že to bude už letos. Sestra Tereza má totiž velmi dobré
přátele. Mezi ně patří například
truhlář Zdeněk Doležal, který se
po vyslechnutí jejího snu zavázal
domek postavit už během letošního léta a zapůjčit jej do doby,
než budou na jeho zaplacení finanční prostředky.
Prostřednictvím ČSOB se uskutečnila veřejná sbírka, díky které
dostane škola asi 130 tisíc korun.
Ty chce ještě zhodnotit dotací.
„Domek sice stojí, ale je více méně
prázdný. Běžné pomůcky, které jsou
hrozně důležité, tam zatím chybí –
kobereček, poličky, věšáky, hasicí
přístroj, kamna, dřevo... Výhledově
bude potřeba investovat také do vybavení zahrady. Chtěli bychom tam
třeba i blátoviště,“ popisuje Blanka
Kaše. „Domek je řešen tak, že se
může stále vylepšovat. Zatím je postaven, aby byl co nejlevnější, nicméně do budoucna bude potřeba
například střecha, okapy, možná
zateplení,“ dodává Tereza.
Zázemí je velmi blízko. Blízko

denním školení se ve stávající
mateřské škole, ale také ve škole
základní, bude od září rozbíhat
vzdělávací program Začít spolu
zastřešený organizací Step by
Step. V posledních srpnových
dnech se třídy přestavovaly, aby
tam vznikla hnízda, která budou
fungovat jako centra aktivit. Program si klade za cíl smysluplné
učení v souvislostech formou
spolupráce. Je postaven na aktivitě žáků a formativním hodnocení. „Věříme tomu, že to je cesta
ke změně a k propojenosti základní a mateřské školy v jeden organismus,“ sdělila ředitelka školy.
Slavnostní zahájení nového školního roku se bude konat na zahradě školky ve čtvrtek 1. září od 8.30
hodin. „Každý, kdo bude mít odvahu, chuť, čas a zvědavost podívat
se, jak vypadá a funguje Lesní mateřská škola, je srdečně zván,“ láká
sestra Tereza. V Lesní mateřské
škole jsou dvě volná místa.
Olga Trachtová
Hadáčková
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Kapelu Tortilla kdysi založili spolužáci na gymnáziu,
dnes se věnuje výhradně vlastní tvorbě
Tortilla prý
ovládla svět gastronomie
zásluhou mexické kuchyně, která ji převzala
od Španělů. O sobotním
večeru a noci na Mrskošovně v Luční ulici vládla
jiná Tortilla, hudební ze
Sedlčan.
Tortilla v současné době
vystupuje v tomto složení:
Erik Schmidt (basová kytara, zpěv), Petr Bilina (kytara, foukací harmonika,
zpěv), Honza Bilina (bicí),
Jan Laštovička (kytara,
zpěv). S posledně jmenovaným muzikantem jsme
si povídali o začátcích kapely i o její současnosti.
V kterém roce byla založena vaše kapela a kdo
stál u jejího zrodu?
To je těžká otázka
(úsměv). Naše prapočátky
se datují až do našich studií na sedlčanském gymnáziu, na kterém jsme Erik,
Petr a já byli ve stejném
ročníku. V letech 1985 až
89 jsme se průběžně potkávali a tehdy to všechno
začalo. Potom jsme se rozprchli do všech možných
koutů. Seskupení s názvem
Tortilla vzniklo počátkem
devadesátých let a kromě
mne a Petra Biliny s námi
hrál na basovou kytaru
Martin Krotil. Zkoušeli
jsme tehdy v jeho garáži

SEDLČANY

naproti poště. Za bubny
sedával Honza Chocholoušek z Petrovic. To nám
vydrželo asi pět let. Kolem

Hrajete převzaté skladby, nebo máte
i vlastní tvorbu?
Začínali jsme jako ka-

ský příspěvek má Erik.
Kde všude jste už vystupovali?
Většinou hrajeme

Kapela Tortilla hraje v sestavě Jan Laštovička (zleva), Petr Bilina, Jan Bilina a Erik Schmidt.

roku 2005 jsme to zkusili
v rodinném tandemu –
bratři Laštovičkové, tedy
Kuba a já a bratři Bilinové,
Honza s Petrem. Tato sestava hrála společně tři nebo
čtyři roky. Tortilla verze 3
byla oživená v roce 2013,
kdy ji oprášili chlapci Bilinové. Ozdobou tehdejší
sestavy byl i Petrův syn Šimon, Petr Koupený a Petr
Šach. Vyměnilo se několik
muzikantů a vše vykrystalizovalo do dnešní sestavy.

pela, která hraje výhradně
covery hlavně ze šedesátých a sedmdesátých let.
Hráli jsme muziku našich
oblíbených skupin a autorů jako ZZ Top, Rolling
Stones, nebo Jimi Hendrix.
Z toho jsme všichni vyšli.
Nyní se však už věnujeme
výhradně vlastní tvorbě.
Kdo je autorem textů
a hudby?
Povětšinou se o autorství dělím já s Petrem,
nezanedbatelný autor-

na soukromých akcích.
Před dvěma lety jsme hráli
například na Chichtyóze
na Červeném Hrádku. Dosud poslední naše vystoupení se konalo začátkem
prázdnin v Petrovicích
na pouti. Naší kmenovou
záležitostí přes zimní období je sedlčanská Beseda. Pokud se nám podaří
pobesedovat zde i tento
rok, budeme rádi. Máme to
nárazově, nemáme manažera, akce si řešíme sami,

a protože jsme víceméně
„chaoti“, podle toho vypadá plánování našich akcí
(úsměv).
Stíháte i zkoušet?
Snažíme se zkoušet jednou týdně v petrovické
zkušebně. Scházet se je potřeba, ačkoliv je pravda, že
někdy to i nevyjde.
Jaká mají zaměstnání
členové kapely Tortilla?
Tady je to ve stylu „každý pes jiná ves“. V kapele
máme ekologa, doktora,
zaměstnance v sociálních
službách a učitele.
Co vaše publikum?
Chodí na vás mladší
i starší věková kategorie?
Myslím si, že na nás
chodí převážně naši vrstevníci a maximálně, když
je přemluví, tak vezmou
svoje děti.
Proč jste si dali název
Tortilla?
Název vznikl spontánně,
protože v té době, kdy jsme
začínali hrát, měli jsme asi
jako všichni tenkrát v oblibě americké spisovatele –
ztracenou generaci a beatníky. Naším oblíbeným
autorem byl John Steinbeck. Knížky Na plechárně
a Pláň Tortilla byly tehdy
povinnou četbou. Možná
jsme tenkrát ani nevěděli,
že tortilla je jídlo.
David Myslikovjan

Představení
vede diváky
k nečekanému konci
DRÁŽKOV Nela Boudová,
Ilona Svobodová a Otmar
Brancuzský poslední srpnový páteční podvečer
na prknech, která znamenají svět. Tentokrát v divadle Hogo Fogo v Drážkově
s černou komedií Žena, která uvařila svého manžela.
Hra pojednává o Kennethovi a Hillary, kteří žijí
ve spokojeném manželství
téměř dvacet let. Pak se
ale Kenneth, procházející
krizí středního věku a stylizující se do Elvise Pres-

leyho, zamiluje do jiné
ženy. Laury. V retrospektivách se divák dozvídá,
jaké události předcházely této „poslední večeři“.
Představení, v němž není
nouze o vtipné okamžiky,
vede diváky k nečekanému konci.
Příjemné představení
naplnilo sál do posledního místa a za perfektní
výkon si herci přišli pro
potlesk zpět na podium
šestkrát.
Jana Motrincová

Divadelní kavárna nabízí nejen klasické pochutiny a nápoje, ale třeba i domácí limonádu nebo
výtečný zákusek.
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Práce Lízy z Ukrajiny se objeví na výstavě v centru Lukáš
SEDLČANY Výtvarné prá-

ce účastníků kurzu, který

hem uplynulého školního
roku u malířských stojanů

Líza Hončarenko ráda vezme do rukou tužku nebo štětec a akvarelové barvy, ale umí si poradit i s velkým úklidem po malování.

dlouhodobě vede Anna
Tauberová, bude možné vidět od pátku 2. září
do středy 5. října v prostorách komunitního centra
Lukáš v přízemí sedlčanské
knihovny. Výstava začne
v 18 hodin a nebude chybět
ani hudební doprovod.
Návštěvníci se seznámí s tím, co všechno bě-

vzniklo. Jednou z vystavovatelek bude ukrajinská
studentka Líza Hončarenko, která našla se svými
sourozenci a matkou azyl
v Sedlčanech. Několik dnů
před vernisáží bylo možné
Lízu vidět v prvním patře
knihovny v pracovním oblečení s kýblem a smetáky,
kde pomáhala jako brigád-

nice s úklidem při dvoutýdenní rekonstrukci osvětlení a následném vymalování
místností.
Pot v rd i l a n á m , že
s knihovnou má úzký vztah:
„Paní ředitelka knihovny
Blanka Tauberová je něco
jako moje česká babička
a o mně říká, že jsem její
ukrajinská vnučka. Trávím
s ní a její dcerou Aničkou,
která mě učí kreslit, dost
času. Učím se tu také lépe
mluvit česky, teď jsem tu
dostala navíc jako uklízečka
práci a spolu s dalšími, kdo
navštěvují kurz Lukáš, tu
budu mít od pátku výstavu.“
Téměř dvacetiletá studentka Umělecké akademie v Charkově, které válka
v její rodné zemi zásadním
způsobem přetrhala její
plány a představy o životě,
se k umění vrátila v České
republice. Od jarních měsíců dochází každé dva týdny do kurzu v Sedlčanech
a také bude ve studiích
pokračovat na Akademii
výtvarných umění v Praze.
„Ráda maluji od dětství –
v první třídě to nejdřív byly
kočičky a různá zvířata.
Na školu v Charkově jsem
byla přijata v roce 2020.
V kresbách se teď soustřeďuji hlavně na přírodu, portréty a postavy lidí,“ uvedla
s tím, že v Sedlčanech chce
ukázat jak svoje nové práce, tak si díky digitálnímu
archivu v tabletu vytiskne

některé obrázky vytvořené
ještě před válečným konﬂiktem.
Líza nám dala také trochu nahlédnout do svého
soukromí: „Bydlím v Sedlčanech na internátu. Jsem tu
s šestnáctiletou sestrou, která navštěvuje v Sedlčanech
gymnázium a je tu s námi
i desetiletý bratr, který se učí
v základní škole.“ Českou
kuchyni pochválila, hlavně
si pochutnávala na polév-

kách, ale sama ráda vaří
tradiční pokrmy, z nichž má
nejvíc v oblibě boršč a také
si ve své dočasné kuchyňce
připraví dezerty podle receptů, které z domova zná.
„Sestra chodí během školního roku do školní jídelny
a moc si chválí, jak dobře
tady kuchařky vaří,“ dodala
s tím, že prý nechápe, že
nad některými jídly ohrnují
místní strávníci nos...
Marie Břeňová

Obecní dům se otřásl v základech. Přijeli fanoušci metalu

Iron Maiden revival zahrál nejznámější hity legendární britské kapely.

PETROVICE Tradiční letní
zábava, chystaná na hřišti
v Obděnicích se letos přesunula poslední srpnovou
sobotu kvůli hlášené nepřízni počasí do sálu Obecního domu v Petrovicích.
Večer zahájila pichlavá
kapela ze Sedlčanska –
Kaktus Verde. Parta spolužáků spolu hraje a zpívá
od roku 2019. Jejich hity
na úvod večera přitáhly
na taneční parket první
příznivce dobré hudby.
Poté předali pódium formaci Iron Maiden revival.
Na „Irony“ už netrpělivě
čekalo mnoho fanoušků
holdujících heavy metalové muzice. A muzikanti,

kteří dorazili z Plzně a Klatov ve složení zpěváka Miroslava Řehoře jako Bruce
Dickinsona, Jaroslava Štětky a Tomáše Kučery, kteří
zahráli na kytaru, Michala
Nejdla s baskytarou a mistra bicích Romana Straky,
představujících další členy legendární kapely, nezklamali. Předvedli show
téměř se rovnající originálu. Obecní dům se tak
otřásl v základech a potěšil srdce skoro dvou stovek fanoušků milujících
tvrdou muziku.
Závěr vydařeného večera ukončila kapela Something Bohemian.
Jana Motrincová
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Varhanní koncert povznesl posluchače na nebesa
SEDLEC-PRČICE Čtyř a půl
měsíční Kristiánek už se
hlasově ladí na začínající
koncert, když se kostelem
sv. Vavřince v Sedlci-Prčici
v nedělním podvečeru 28.
srpna rozeznějí první mohutné tóny barokní toccaty
16. ročníku Českého varhanního festivalu. Dá se to
vnímat jako její harmonická
předzvěst.
Kostel plný posluchačů

v rámci festivalu po jedenácté mimořádně kvalitní
koncert. Opět letos zazní
mimo jiné i píseň z milované Michnovy Loutny české.
A musí samozřejmě zaznít
i Pachelbel, ovšem i další
méně známí barokní mistři.
Kdo jsou ti skvělí hudebníci, kteří svým uměním posluchače koncertu opakovaně povznášeli na nebesa?
Gabriela Eibenová se

Varhany v kostele sv. Vavřince v Prčici

zatají dech. Tóny varhan rezonují nejen celou stavbou,
vše zvuku podlehne, posluchači jinou možnost nemají. Mocnost a krása zvuku
cenného, vrcholně barokního nástroje, umožňuje varhaníkovi Adamu Viktorovi
předvést jeho vlastnosti. Ty
jim vtiskl zdejší stavitel Bedřich Semrád před téměř
třemi sty lety.
Program koncertu dává
pod rukama varhaníka,
mistra svého oboru, vyznít i skladbám jemným či
živým, jako je kupříkladu
dílo G. A. Rigattiho. To bylo
v našich zemích v 17. století
známější než dílo jeho učitele C. Monteverdiho. Navíc je
vzácné, že je u nás ve velké
šíři oproti autorově rodné Itálii notově zachováno.
Program střídá sólové
varhany s doprovodem
barokního zpěvu v podání
sopranistky Gabriely Eibenové. Oba umělci, manželé, jsou věhlasnými mistry
ve svém oboru a v relativně malém prčickém kostele máme možnost slyšet

po studiu v ČR i v zahraničí zaměřila především
na interpretaci staré hudby
a stala se vyhledávanou
sopranistkou v tomto oboru.
Účinkuje po boku renomovaných umělců a účinkuje
na prestižních hudebních
festivalech. Přirozeně také
natáčí. Je ohromné, že mohla mimo jiné významné
osobnosti obšťastnit svým
nezaměnitelným hlasovým
projevem papeže Jana Pavla
II. a Dalajlámu.
Adam Viktora, varhaník
a dirigent, kromě vystoupení na hudebních festivalech,
přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech. Působí také jako
poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan. Věnuje svou pozornost
i činnost záchraně těchto
historických nástrojů. To ho
vedlo k založení ojedinělého
projektu Český varhanní festival, jehož cílem je pořádání
varhanních koncertů v nejrůznějších městech a obcích
země, bez ohledu na jejich

velikost a region. Jediným
kritériem je propagace historických varhan.
Festival šestnáctým rokem představuje nejen
varhany velké a slavné, ale
i takové, o nichž sice třeba
víme z literatury, nicméně
jejich zvukové kvality zůstávají často neznámé. Jak
uvedl Adam Viktora, koncertní programy jsou vždy
jedinečné, připravované
přímo na tělo jednotlivým
nástrojům na konkrétních
místech. Za dobu existence
festivalu zaznělo již více než
sto varhan. Koncerty bývají
často doplněny i seznámením s nástrojem.
Jak upozorňují organizátoři festivalu, historické varhany jsou nezastupitelným

nositelem zvukového obrazu dávno minulých dob a zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní
době dostává. Na způsobu,
jakým budou varhany celospolečensky
vnímány,
závisí i jejich budoucí osud.
Města a obce, které se k tomuto důležitému festivalu
připojují, připravují svým
obyvatelům krásný hudební
zážitek a napomáhají tak i záchraně těchto svérázných
a nenahraditelných svědků
naší vlastní minulosti.
Vybrané vstupné organizátoři věnují majitelům varhan jako příspěvek na jejich
údržbu nebo opravy. Ještě
před vznikem festivalu restauroval nástroj v kostele
sv. Vavřince v roce 2003 var-

hanář Rudolf Valenta a na intonaci se podílel varhanář
Vladimír Šlajch.
Za všechny účastníky
koncertu děkuje jeho organizátorka Alice Valsová
účinkujícím květinami. Při
východu z kostela se na nás
směje širokým úsměvem to
krásně vnímavé miminko,
Kristiánek. Bude z něj zcela
jistě ochránce kulturního
dědictví, konkrétně historických varhan. Vždyť vydržel
poslouchat celý podvečerní
koncert.
Krajinu ještě zalije zapadající slunce. Střední Povltaví se začíná halit do večerního oparu a jímavá chvíle
prožitku vzetí na nebesa má
ozvěnu v půvabu zdejšího
kraje.
Iva Fišerová
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KONCERTY,
ZÁBAVY
 Petrovice – sál restaurace Modrá hvězda
9. 9. Pozdní obraz
písňový recitál, součást
Classfestu – studentského
hudebního festivalu bez
hranic; 19:30
 Petrovice – kostel sv.
Petra a Pavla
10. 9. Händelissimo!
koncert k poctě G. F.
Händela, součást Classfestu
– studentského hudebního
festivalu bez hranic; 19:30
 Sedlčany – Pohoda club
10. 9. Metal Eclipse VII
pokračování metalového
festivalu, hraje Darkwind,
Syridas, In the Abyss a Kazgaroth; 20:00
 Sedlec-Prčice – hřiště TJ
Sedlec-Prčice
11. 9. Malá dechovka
Pepíka Nauše
odpoledne s dechovkou; 14:00

VÝSTAVY
 Sedlčany – kult. dům
Na březích Vltavy – Vladimír Stibor
výstava fotograﬁí Vladimíra
Stibora
Vesmír v obrazech
výstava Stanislava Bouly věnovaná astronomii; od 5. 9.
 Drážkov – Váchův
špejchar
Výstava Tomáše Záborce
autorská výstava dřevomaleb
 Sedlčany – knihovna
Kdo maluje, nezlobí aneb Arteterapie
na Sedlčansku
výstava ukrajinské studentky kurzu Lukáš; vernisáž 2.
9. v 18:00, výstava do 5. 10.
Výstava Píšu, píšeš,
píšeme
výsledky tvůrčího psaní
z klubu Píšu, píšeš, píšeme;
od 5. 9. do 5. 10.
 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 budování Skanzenu Vysoký
Chlumec
etnograﬁcké předměty a fotograﬁe Čeňka Habarta; 31. 10.

DIVADLO

zahrada ZŠ
3. 9. Letní kino: Zátopek
české životopisné drama;
21:00
 Vysoký Chlumec –
Sportareál Šťastný
10. 9. Letní kino: Hádkovi
česká komedie; 20:00

SPORT
 Kosova Hora – Sokolovna
3. 9. Beer Pong
turnaj v pivním pongu

 Drážkov – Divadlo Hogo
Fogo
3. 9. Zavřete oči, swing
přichází
příběh hvězd zlaté éry
československého ﬁlmu
za doprovodu mnoha swingových písní; 19:00
10. 9. Přátelák
divadelní představení o fotbale a početí dítěte; 19:00

 Sedlčany
3. 9. Podél Pšovky kokořínským dolem
turistický pochod

 Solopysky
3. 9. Pohádky na dobrý
den
divadlo pro děti; 17:00

 Vysoký Chlumec – hřiště
3. 9. Fotbalové utkání
SK Vysoký Chlumec – SK
Petrovice B; 17:00

 Vysoký Chlumec –
Skanzen
4. 9. Jak jsem vyhrál
válku
představení pod širým nebem v podání Aleše Hámy
uvádí Divadlo Antonína
Dvořáka Příbram; 20:00

 Kosova Hora – hřiště
3. 9. Fotbalové utkání
SK Kosova Hora – SK Obory; 17:00

KINO
 Sedlčany
2. 9. Hádkovi
česká komedie; 20:00
3. 9. Párty hárder: Summer Massacer
česká komedie; 20:00
9. 9. Ztracené město
dobrodružná komedie; 20:00
10. 9. Střídavka
česká komedie; 20:00
 Sedlec-Prčice – sál ZŠ
2. 9. Příšerákovi 2
animovaná rodinná komedie; 16:00, 20:00
9. 9. Hádkovi
česká komedie; 20:00
 Nechvalice – hřiště
3. 9. Letní kino: Prezidentka
česká romantická komedie;
20:00
 Kamýk nad Vltavou –

 Kamýk nad Vltavou –
hřiště
3. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Sokol Dublovice
B; 14:30

 Sedlčany – zimní stadion
4., 11. 9. Veřejné bruslení
14:00–16:00
3. 9. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Čerti Křepenice; 14:00
HC Domino – TJ Slavoj
Obecnice; 16:00
DSK Daleké Dušníky – Novit Neveklov; 18:00
HC Olbramovice – Rybníkáři; 20:00
4. 9. Pohárové utkání
HC Medvědi Sedlčany –
Rumola; 16:30
HC Bubák Chlum – HC
Huroni Vršovice; 18:25
Ševci Nový Knín – Štětkovice B; 20:20
5. 9. Pohárové utkání
HC Žabáci Solopysky – HC
Hrádek; 18:30
HC River Boys Zvírotice –
HC Kňovice; 20:25
7., 14. 9. Veřejné bruslení
16:00–18:00
7. 9. Pohárové utkání
HC Domino – HC Kačeři
Příčovy; 18:30
HC Miličín – HC Votice; 20:25
9. 9. Pohárové utkání
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HC Rebel Sázava – HC
River Boys Zvírotice; 18:30
Novit Neveklov – Štětkovice
B; 20:25
10. 9. Pohárové utkání
HC Hrádek – HC Olbramovice; 14:00
Rumola – Ševci Nový Knín;
16:00
HC Kňovice – Stará garda
Štětkovice; 18:00
HC Čerti Křepenice – TJ
Slavoj Obecnice; 20:00
11. 9. Pohárové utkání
Rybníkáři – HC Miličín; 16:30
HC Votice – HC Medvědi
Sedlčany; 18:25
HC Huroni Vršovice – AHC
Nový Knín; 20:20
12. 9. Pohárové utkání
TJ Slavoj Obecnice – HC
Kňovice; 18:30
DSK Daleké Dušníky – HC
Žabáci Solopysky; 20:25
14. 9. Pohárové utkání
Stará garda Štětkovice – HC
Rebel Sázava; 18:30
AHC Nový Knín – HC Bubák Chlum; 20:25
 Krásná Hora nad Vltavou – hřiště
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Krásná Hora – TJ Sokol
Sedlec-Prčice B; 17:00
 Sedlčany – hřiště TJ
Tatran
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany – SK
Sokoleč; 17:00
10. 9. Fotbálek aneb Loučení s létem poosmnácté
netradiční setkání čtenářů
a spisovatelů; 14:30
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Tatran Sedlčany B – TJ
Kunice; 17:00

 Sedlčany – kotlina
10. 9. Rallycross
Hobby rallycross
 Osečany
10. 9. Osečanská šlapka
2022
19. ročník cyklistického závodu rekreačních cyklistů,
dětská trasa 20 km, dlouhá
trasa 42 km; 8:30
 Kosova Hora
10. 9. Pochod okolo Kosovy Hory
pochod 10 000 metrů okolo
Kosovy Hory a závěr oslav
750. výročí obce; 10:00
 Jesenice – hřiště
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Kamýk nad Vltavou;
17:00
 Sedlec-Prčice – hřiště
11. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší B; 17:00

OSTATNÍ
 Sedlčany – hvězdárna
2., 3., 9., 10. 9. Pozorovací
program
20:00–23:00
 Sedlčany – Centrum
Petrklíč
2. 9. Zahradní párty
dětský koutek, malování
na obličej, živá hudba,
občerstvení; 15:00
 Kamýk nad Vltavou
3. 9. Farmářské trhy

 Dublovice – hřiště
4. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice – SK
Třebsko; 17:00
10. 9. Fotbalové utkání
TJ Sokol Dublovice B – SK
Kosova Hora; 17:00

 Petrovice – zámecký
park
3. 9. Dožínky 2022
mše v kostele, vystoupí
lidová muzika ZUŠ Sedlčany, Minikamýček, Rožmitálská Venkovanka, Kamýček,
Suteren; 13:00

 Petrovice – hřiště
4. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice – SK Březnice
1918; 17:00
11. 9. Fotbalové utkání
SK Petrovice B – SK Přestavlky; 17:00

 Kosova Hora – Park
generála Mareše
3. 9. Den plný her
zábavné odpoledne pro
děti, od 17:00 večerní zábava se skupinou Repete;
14:00

 Petrovice
10. 9. Pochod krajem
kamenů
tradiční turistický pochod
okolím Petrovic

 Osečany – hřiště u hasičské klubovny
3. 9. Dětský den
soutěže, dětské hry, skákací hrad, hudba; 14:00
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Na prázdninovém turné sedlčanských ochotníků se
na jejich hru na Zvíkově přišlo podívat tři sta diváků
ZVÍKOV/ZVĚSTOV V polovině srpna Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
uzavřel svoje prázdninové
turné, které bylo podobné tomu, jež absolvoval
ve stejném období před
čtyřmi lety. Soubor se
opět představil publiku
na Zvíkově a ve Zvěstově,
zatímco minule si zahrál
ještě v pražském divadle
Studio DVA.
Bezprostředně po návratu ochotníků do Sedlčan jsme oslovili předsedu
spolku Jaroslava Repetného a režiséra Richarda
Otradovce, aby nám přiblížili opětovné uvedení
dosud poslední hry Proč
muži neposlouchají a ženy
neumí číst v mapách.
Při jaké příležitosti
jste vystoupili na obou
jmenovaných místech?
Jarda: V pátek 12.
srpna jsme se zúčastnili festivalu Zvíkovské
divadelní léto, který
pořádá Divadelní spolek – Prácheňská scéna
v Písku. V neděli jsme
s naší hrou vystoupili
ve Zvěstově za Voticemi
a v noci na pondělí se
vrátili domů. Na Zvěstov
má vazby náš člen Jirka
Dundr. Naše představení
v roce 2018 se jim líbilo,
každý rok nás potom zvali, abychom k nim přijeli
s další hrou, a letos na jaře
se dokonce byli u nás
na představení podívat.
Ze Zvěstova tehdy přijelo
kolem pětatřiceti lidí.
Když byste měli srovnávat, které turné považujete za zdařilejší?
Jarda: Daleko úspěšnější je toto druhé.
Na Zvíkově se nám podařilo vytvořit divácký
r e ko r d , p r o t o ž e n a š e
představení sledovalo tři
sta návštěvníků. Byly obsazeny nejenom všechny
židle na hradním nádvoří,
ale diváci seděli i na zemi
a dokonce stáli na okolních ochozech. Dělali
jsme si legraci, že to bylo
3D představení, protože
se nám dívali i do zad.

Trochu tak nastal problém s převlékáním, protože skutečně nebylo kam
se schovat (úsměv). Byla
tam úžasná atmosféra
a vyšlo i počasí. Jediný
problém, co tam je, že
se musí veškeré kulisy
odnosit přes brány, které
vedou k hradu, což bylo
docela náročné. Všechno
jsme museli mít připraveno za dvě a půl hodiny,
aby v půl deváté večer
mohlo začít představení.
Richard: Obě brány,
co tam jsou, jsou bohu-

že jsme všechno přichystali a zkontrolovali. O čtyři
dny později jsme vyrazili
na Zvíkovské divadelní
léto a na místě nás přivítal
pořádající spolek.
Jarda: I když jsme
všechno zkontrolovali,
přesto jsme zapomněli
na rouru pro Janu Smrtovou, kterou se dívá, jak
to vidí muž „tunelovým
pohledem“. Na rouru se
zapomnělo také proto, že
Jana s námi nejela ze Sedlčan, ale vyzvedávali jsme
ji v Milevsku. Že rouru ne-

diváků byla cizích, ale
přijeli se podívat i lidé ze
Sedlčan, kteří byli v okolí na dovolené. Přišli se
podívat mladší i starší diváci, a troufám si tvrdit,
že tam byla převaha žen,
což platilo i o Zvěstově.
Také tam se nám povedlo překonat rekord, protože přišlo sto osmdesát
návštěvníků. Přijeli se
na nás podívat i ochotníci
z Kutné Hory. Chtěli jsme
původně, aby navštívili
představení v našem sále,
protože venku se hra od-

Ochotníci si na svém prázdninovém turné opět po čtyřech letech zahráli na nádvoří hradu Zvíkov.

žel úzké a neprůjezdné
pro dodávku, takže jsme
museli zastavit na mostku
a všechno ručně přepravovat dvě stě metrů dál
na nádvoří.
Hru jste předtím naposledy hráli na jaře.
Nezapomněli už herci
text?
Richard: My jsme hru
oprašovali i teď o prázdninách v kulturním domě,
ačkoliv moc zkoušek jsme
neměli. Před tímto představením jsme se vlastně
sešli jednou a potom asi
tak před měsícem. Jak
byly dovolené, ani jsme se
nemohli sejít úplně všichni, ale účinkující si to hodně pamatovali. Generálku
jsme měli 8. srpna s tím,

máme, se zjistilo až několik minut před představením. Vyřešili jsme to tak,
že jsme použili okapovou
rouru, která tam byla...
V Sedlčanech vystupujete před diváky, kteří
vás často potkávají i při
vaší mimo ochotnické
činnosti, ale tam vás
neznali. Reagovali jinak
než domácí publikum?
Jarda: Řekl bych, že
reagovali suprově. Atmosféra je jiná než v divadelním sále, ale spoustu
diváků o nás vědělo, protože jsme naše vystoupení měli podpořeno anoncí
na Rádiu Kiss, na němž
hlásí zprávy Blanka Holoubková, která s námi
hrála. Převážná většina

víjí v jiných podmínkách,
nicméně si chtěli udělat
výlet a přijeli do Zvěstova. Přišel nám od nich
mail, v němž nám děkují
za nádherný večer. Navázali jsme tak s ochotníky z Kutné Hory spolupráci a oni by se měli
přijet do Sedlčan podívat
na naše říjnové reprízy.
Tento spolek si brzy bude
připomínat 180. výročí
svého založení, stejně
jako jsme to měli nedávno my, takže si členové
souboru přejí, abychom
tam, nejlépe s touto hrou,
vystoupili. Řekl bych, že
přestože jsme se potkali poprvé, vzniklo mezi
námi přátelství, a my jsme
rádi, že je z jejich strany

zájem o bližší spolupráci.
Jarda: Stejně jako
předtím v Komárově,
i ve Zvěstově jsme navázali přátelství s lidmi z obecního úřadu a se starostou,
který je pro kulturu nadšený. Když jsme tam jeli
v roce 2018 poprvé, s naší
scénou jsme se tam nevešli a oni tam tehdy museli
přidat půldruhého metru
pódia. Tolik stáli o to, abychom mohli vystoupit. Ze
Zvíkova bych přidal také
jednu perličku. V naší hře
je scénka s tancem o tom,
že muži hledají v ledničce
máslo a nemohou ho najít. Máme udělané atrapy
z obalů, takže vypadají jako skutečné máslo.
Když skončilo představení, tak za Miluškou Kelichovou, která hraje doktorku, přišla paní a říkala
jí: „Prosím vás, nemohla
byste mi to jedno vaše
máslo prodat? My jsme
rekreanti a zapomněli
jsme ho koupit.“ Miluška
jí musela sdělit, že je to jenom atrapa, takže paní asi
hodně zklamala (úsměv).
Ty, Jardo, i Sláva
Bloch, jste ve hře obepnuti v kostýmech, znázorňujících mužský
a ženský hormon. Nebylo vám v nich teď v srpnu horko, přestože se
hrálo venku?
Jarda: Sláva to měl
horší tím, že byl více vycpaný dole. Na Zvíkově to
bylo v pohodě. Hrálo se
uprostřed nádvoří od půl
deváté večer, a protože to
je u vody, bylo už chladněji. Ve Zvěstově ale šlo
sluníčko proti nám a navíc jsme hráli v dřevěné
boudě, takže tam docela
horko bylo.
Už dnes máte představu, jakou novou hru
uvedete na domácí scéně na jaře příštího roku?
Richard: Jak střídáme
modernější a klasické hry,
režisérka Lidmila Sunegová zařadila do repertáru
našeho spolku Moliérova
Lakomce.
David Myslikovjan
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I přes nejhorší fotbalový projev
podzimní sezóny přivezl Tatran tři body
SK Doksy – TJ
Tatran Sedlčany
1:4 (0:1)
DOKSY Ve 4. kole krajské-

ho přeboru v sobotu 27.
srpna vyrazil sedlčanský
Tatran do Doks na Kladensko. V den utkání
měl opět problémy se sestavou. Kromě Hrabáka
a Krotila chyběli ještě M.
Krůta, Sosnovec a L. Dřevojan.

Úvod patřil
domácím
Na malém hřišti se
Tatranu nedařila jeho
rychlá hra po stranách.
Po častých ztrátách míče
se domácí přesouvali velice jednoduše k hostující
brance. Sbírali i odražené

míče a postupně se začali
dostávat do zajímavých
situací. V 16. minutě pronikl domácí hráč na pravé
straně do vápna a tečovaná střela skončila vedle. V následující minutě
zachránil Tatran brankář
Dřevojan, když zneškodnil pohotovou střelu domácího útočníka. Ve 21.
minutě Dřevojan nepřesně rozehrál, domácí kanonýr Galbavý míč zachytil,
ale jeho střela z vápna
skončila naštěstí vedle
levé tyče. Ve 24. minutě
přišla první nebezpečná akce na druhé straně.
Habart hledal na levé
straně Sochůrka, který
byl před vápnem zastaven jen za cenu žlutého
faulu. K trestnému kopu

V pátek 2. září to bude rok, co nás
navždy opustil pan

Josef Šimek
z Příčov.

Vzpomíná celá rodina.
Nikdy nezapomeneme a za vše děkujeme.

z ideální pozice 18 metrů
od brány se postavil Kdolský a nechytatelnou střelou přes zeď otevřel skóre
– 0:1. Hned v další minutě
se prosmýkl do vápna
Sochůrek, ale jeho přihrávku nedokázal Habart
patičkou z malého vápna
umístit do branky. Ve 32.
minutě vysunul Kdolský
do levého křídla Hanuše,
ten dal pod sebe na Sochůrka, který trefil jen
domácího obránce. Ve 42.
minutě házel Hanuš dlouhý aut, Haas mu míč vrátil a následný centr hlavičkoval Hofman mimo.

Hattrick pro
Sochůrka
Druhý poločas začal
Tatran dobře. V 51. minutě napadal domácí rozehrávku střídající Matoušek, získaný míč posunul
do středu na Sochůrka,
který zachoval klid a technickou střelou k pravé
tyči zvýšil na 0:2. Domácí
se nevzdali a hned o dvě
minuty později mohli sní-

žit. Domácí útočník udělal
dlouhou kličku Dřevojanovi a zazvonila tyč. V 62.
minutě vyslal Habart
do levého křídla Sirotka,
který postupoval ze strany na bránu, nakonec ho
ale domácí obrana zablokovala. V 63. minutě kopali domácí další nebezpečný roh. Gólové zakončení
odhlavičkoval z brankové
čáry Matoušek. Zanedlouho skončil míč na Hanušově ruce a kopala se penalta. Domácí Nesládek si
chytře počkal na Dřevojanův pohyb a k pravé tyči
snížil na 1:2. V 66. minutě
mohlo být vyrovnáno,
ale pohotovým zákrokem
proti střele z deseti metrů
zasáhl Dřevojan. O tři minuty později zakončoval
Galbavý po narážečce,
Dřevojan vyrazil na roh.
Po té přece jen došly domácím síly a tlak opadl.
Zápas pak rozhodl Matěj
Sochůrek. Nejdříve ho
Haas uvolnil v 84. minutě,
Sochůrek udělal kličku
brankáři a zvýšil na 1:3.

V 86. minutě šel míč vzduchem přes obranu, Sochůrek si přehodil gólmana
a doklepl míč do prázdné
branky – 1:4.

Ohlas k utkání
Trenér Vlastimil Zelenka: „V Doksech jsme
odehráli zatím jednoznačně nejhorší zápas v nové
sezóně. Pozitivní je střelecké probuzení Matěje
Sochůrka a tři body. Jinak
nemůžeme být s výkonem
spokojeni a v dalším zápase na zatím neporaženou Sokoleč by zřejmě
nestačil.”
Sestava: Dřevojan –
Repetný, Brotánek, Hofman, Sirotek – Kouklík
(73. Chlasták), Kdolský
(46. Matoušek), Habart
(81. Krůta), Hanuš – Haas,
Sochůrek (88. Novotný).
Tatran je po čtvrtém
kole v tabulce na 8. místě se 4 body a skórem 7:6.
Další utkání hraje doma
v neděli 4. září od 17 hodin s SK Sokoleč.
David Štverák

Děti na táboře obchodovaly
na mezigalaktickém trhu
SEDLČANY Pátým rokem

pořádalo o těchto prázdninách Aerobik studio
Dvojka Sedlčany velmi
oblíbené příměstské tábory. Zájem dětí také tentokrát překračoval možnou
kapacitu táborů, nicméně
na čtyřech příměstských
turnusech se vystřídalo
více než sto deset dětí
ve věku pět až dvanáct let.
„Téma letošního tábora
bylo putování vesmírem,“
uvedla trenérka Aerobik
studio Dvojka Kristýna
Faktorová. „Děti si zdobily
vesmírná trička, zažily ‚astronautský‘ výcvik, navštívily hvězdárnu i Zoopark
jeleni Homole, brouzdaly
virtuální realitou a také obchodovaly na mezigalaktic-

kém trhu. Všichni si tábory
moc užili a organizátoři už
nosí v hlavě spoustu aktivit
na příští táborovou sezónu.“
Další tradiční letní akcí
bylo soustředění závodníků sportovního aerobiku
v rekreačním středisku
v Louňovicích pod Blaníkem. Čtyřicítka dětí zde
celý týden poctivě trénovala. Zdokonalovala své stávající choreograﬁe a chystala i nové soutěžní prvky
a choreograﬁe. Nezbytnou
součástí soustředění je také
tmelení kolektivu a společně trávený čas.
„Po prázdninách zahajuje Dvojka svoji činnost 5.
září,“ připomněla Kristýna Faktorová. „Od tohoto

dne se rozběhnou všechny
hodiny dětí i dospělých.“
Cvičitelky klubu s šesta-

dvacetiletou tradicí jsou
připraveny i v dalším roce
své činnosti dát všem zá-

jemcům co nejvíce radosti
a elánu.
David Myslikovjan

Členky Dvojky a jejich trenérky si letošní prázdniny díky svým aktivitám pěkně užily.
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Vítězi Brdské ligy
jsou dobrovolní
hasiči z Nalžovic
Ve zdejším
parku se v neděli 28. srpna konalo závěrečné kolo
dvaadvacátého ročníku
Brdské ligy v požárním
útoku, v němž už s předstihem zvítězili domácí
hasiči. Ti tak převzali žezlo nejúspěšnějšího týmu
v kategorii mužů po členech SDH Sedlčany, kteří
vyhráli v loňském roce.

NALŽOVICE

a o víkendech jezdíme
na soutěže. Před sezónou
jezdíme i na soustředění.
Přes zimu je příprava individuální, ale samozřejmě se často scházíme
na soustředění v hospodě (úsměv).
Jaký je zhruba věkový průměr vašeho
týmu? Kdo je v něm nejmladší a kdo nejstarší?

vyhraných soutěží v celém ročníku, se stane naším největším úspěchem.
Některé sbory dobrovolných hasičů se zúčastňují i dalších soutěží. Jak je tomu u vás?
Jelikož je hasičina
časově velice náročný
sport, tak jsme se v tomto roce účastnili převážně soutěží Brdské ligy

strana

Fotbalové víkendové
výsledky
4. kolo krajského
přeboru
SK Doksy – TJ Tatran
Sedlčany 1:4 (0:1)
Branky Sedlčan: 24. M.
Kdolský, 5., 83. a 84. M. Sochůrek

4. kolo I. B třídy
skupina D
TJ Jawa Divišov – TJ Sokol Sedlec-Prčice 1:5 (0:3)
Branky Sedlce-Prčice: 23.
Z. Všetečka, 38. a 69. M.
Davídek, 43. (p) M. Prchlík,
57. (p) M. Hájek
TJ Tatran Sedlčany B – Sokol Teplýšovice 2:5 (1:2)
Branky Sedlčan: 42. P. Lípa,
63. Z. Janoušek

4. kolo okresního
přeboru

Z vítězství v Brdské lize se letos radovali dobrovolní hasiči z Nalžovic, druzí skončili jejich kolegové
z Jesenice a třetí byla Březnice.

O úspěchu nalžovických
dobrovolných
hasičů
jsme si povídali s jejich
členem Janem Maškem.
Jak dlouho soutěžíte
v Brdské lize a kdo vás
dal dohromady?
Jestli si správně pamatuji, tak jsme Brdskou ligu
začali běhat v roce 2010.
Už před tím většina z nás
působila v dětských a dorosteneckých družstvech
v Nalžovicích. K přechodu do dospělé kategorie
nás přivedl Patrik Švec,
který nás také provedl
prvními roky v mužské
kategorii a v požárním
sportu nás naučil spoustu věcí, i když ho to určitě stálo hodně nervů
(úsměv).
Scházíte se výhradně
při závodech nebo stíháte i tréninky?
V létě se scházíme jednou týdně na trénincích

V této sezóně je náš
věkový průměr zhruba
pětadvacet let. Nejmladším členem je Adam Hrabák, tomu je jednadvacet a nejstarším členem,
když budu brát pouze
tu stálou sedmičku, která v průběhu roku jezdí na soutěže, je David
Bouček, který za dva týdny oslaví dvacáté osmé
narozeniny. David je také
jediným členem, který
běhá už zhruba třináct
let bez vynechání jediné
sezóny.
Jaké největší úspěchy jste dosud zaznamenali v historii Brdské ligy?
Doposud jsme jako
svůj největší úspěch měli
vítězství v celkovém pořadí Brdské ligy v roce
2017, ale troufám si říci,
že mistrovský titul v tomto roce, i díky množství

a jedné Benešovské hasičské ligy. V minulém
roce jsme se účastnili
více Benešovské hasičské ligy a několika soutěží Extraligy v požárním
útoku.
Už víte, jak oslavíte
svůj úspěch v Brdské
lize?
Myslím, že úspěch budeme zapíjet průběžně
do začátku příští sezóny,
alespoň bude důvod se
scházet a mít na co vzpomínat.
V závěrečném nedělním kole tohoto ročníku Brdské ligy skončili
n a l ž ov i č t í d o b rovo l n í
hasiči na domácí půdě
na druhém místě, první byli jejich kolegové
z SDH Jesenice. V konečném pořadí jim patří druhá příčka právě za Nalžovicemi.
David Myslikovjan
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FC Višňová – TJ Sokol
Dublovice 3:1 (0:0)
Branka Dublovic: 46. O. Šimek
Stará Huť – SK Petrovice
3:4 (3:2)
Branky Petrovic: 2. a 35. J.
Paták, 56. O. Štemberk, 89.
L. Sedlák
SK Březnice 1918 – TJ
Vltavan Hřiměždice 3:1
(2:1)
Branka Hřiměždic: 35. M.
Jílek

4. kolo III. třídy
skupina B
TJ Sokol Sedlec-Prčice B
– TJ Zduchovice 1:1 (1:0)
Branka Sedlce-Prčice: 33.
T. Kotva
SK Obory – TJ Sokol Kamýk nad Vltavou 0:1 (0:0)
Branka Kamýku: 65. M.
Chýle
SK Kosova Hora – TJ Sokol Počepice 4:2 (1:0)
Branky: 7. J. Nouzecký, 48.
J. Vyskočil, 57. T. Macháček, 90. T. Sůva – 66. J. Hájek, 89. V. Skalický
TJ Sokol Jesenice – TJ
Sokol Nová Ves pod Pleší
B 5:2 (3:2)
Branky Jesenice: 26. (p) J.
Šika, 42. F. Hulan, 45. M. Havel, 61. a 72. P. Čejda
FK Drevníky – TJ Krásná
Hora 1:2 (0:1)
Branky Krásné Hory: 26.
a 57. L. Hůla

4. kolo IV. třídy
TJ Vltavan Hřiměždice B
– SK Vysoký Chlumec 6:2
(2:2)
Branky: 6. M. Spilka, 41.
a 80. J. Kahoun, 62. J. Baštář, 70. a 83. D. Šneller – 16.
a 33. J. Mrázek
SK Petrovice B – Sokol
Vrtule Láz 3:4 (1:2)
Branky Petrovic: 9. a 79. M.
Krejčí, 47. L. Mandík
TJ Sedlice – SK Klučenice
3:2 (3:2)
Branky Klučenic: 5. H. Holan, 19. (p) M. Zápotočný

1. kolo krajského
přeboru staršího
dorostu U19
(hráno 24. 8.)
SK Slaný – TJ Tatran
Sedlčany 9:0 (3:0)

4. kolo krajského
přeboru staršího
dorostu U19
TJ Tatran Sedlčany –
Hostouň/Švermov
0:5
(0:2)

1. kolo krajského
přeboru mladšího
dorostu U17
(hráno 24. 8.)
SK Slaný – TJ Tatran
Sedlčany 4:0 (3:0)

4. kolo krajského
přeboru mladšího
dorostu U17
TJ Tatran Sedlčany –
Hostouň/Švermov
0:6
(0:0)

4. kolo krajského
přeboru starších
žáků U15
Sokol Hostouň – TJ Tatran Sedlčany 3:1 (1:1)
Branka Sedlčan: 6. P. Machek

4. kolo krajského
přeboru mladších
žáků U13
Sokol Hostouň – TJ Tatran Sedlčany 1:8 (1:5)
Branky Sedlčan: 8., 17., 27.,
35., 35. a 39. J. Vávra, 30. K.
Bláha, 63. M. Rýdl
David Štverák
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Krušná zima
Myslím, že vážnost situace
na lidi zatím zcela nedopadla ze dvou důvodů. Zaprvé
ještě nedostali vyúčtování
za energie, a neví tedy přesně, o kolik víc zaplatí. Zadruhé vláda čaruje s příslibem
jakéhosi tarifu, který by měl
lidem energii zlevnit.
Nemá smysl být předem
paralyzovaný strachem a čekat za všech okolností jen to
nejhorší. Na druhou stranu
ani není dobré si rozmarně
žít a spoléhat na to, že se
o všechno postará vláda.
Můj známý z USA také
zmiňuje obavy z inﬂace a cen
benzínu, na které Američané
nejsou zvyklí. Ale vůbec ho
nenapadlo, že byl měl očekávat nějakou pomoc od Joe
Bidena. Má ﬁnanční rezervu,
má práci, šetří a doufá, že se
inﬂace brzy srovná. Toť pohled na věc od člověka, který
nebyl zavřený v socialistické
zoologické zahradě EU a nepřišel tedy o základní instinkty, jak se o sebe postarat.
Nezaměstnanost je velmi
nízká, jen 3,3 %. Práci tedy
máme. Úspory domácností
rekordně narostly během covidu na tři biliony korun. Já
vím, že jsou mezi námi lidé,

kteří nemají ani práci, ani
úspory, ale makroekonomicky na tom nejsme tak špatně.
Zásobníky plynu máme plné
na 80 %, to je na dva měsíce
provozu bez dodávek. Vláda
rozdá či odpustí domácnostem 51 miliard. Opozici to
bude vždycky málo, ale 51
miliard je přece docela dost.
A navíc, doufejme, bude
stačit, když přežijeme tuto
zimu. I kdyby dál pokračovala válka na Ukrajině, dá se
za rok udělat dost práce. Grétin fanklub by musel skousnout, že v Evropě alespoň
na pár let přestaneme rušit
jádro a obnovíme uhlí. Plynu a ropy je na světě hodně,
za rok se můžeme připravit,
abychom dokázali ve větším
odebírat tyto suroviny odjinud. Máme lesy plné dřeva,
doly plné uhlí. A máme stále modernější a dostupnější
technologie, které umí vyrábět čistou energii.
Tu jednu topnou sezónu
zvládneme. Tím spíš bychom měli držet při sobě,
nenadávat si a nehledat
ve všem problémy. Jestli
na světě existuje spravedlnost, čeká nás teplá zima.
Bohumil Vohanka

GLOSA

Je třeba umět plavat
Od útlého dětství jsme se
chodili koupat na různá místa. Začínali jsme na koupališti
u sedlčanské Kotliny. Někdo
se naučil plavat sám, někomu
bylo pomoženo. To byl i můj
případ, když mě dva starší
kluci povalili, hodili do hloubky… a začal jsem plavat.
V přeneseném významu
se hození do vody používá
jako rčení pro situace, kdy je
člověk donucen nějak přijít
na to, jak si pomoci sám. Většina současných ministrů byla
před poměrně krátkou dobou hozena do vody. I když
někteří pracovali na krajích,
tak mezi krajem a ministerstvem je propastný rozdíl.

Ve sněmovně dnes vidíme velice speciﬁckou opozici
dvou populistických stran dovedně pobuřujících veřejnost
proti vládě. Ta však nemá čas
na hádání, nemůže se topit
ve vodě rozbouřené mnoha vlivy. Například odbory
stále jen požadují plošnou
pomoc státu a další inﬂační
peníze. My občané jsme hozeni do vody, ale když bylo
osm let tak úžasně lépe, musíme mít přece velké úspory
na tyto zlé časy. Leč jak to
bývá, někdo jen šlape vodu,
někdo dobře plave. A někomu zřejmě lépe nebylo, tomu
je třeba pomoci, aby se neutopil.
Vladimír Roškot

www.sedlcansky-kraj.cz

KO M E N TÁ Ř

SLOUPEK

4 × 21

Stárnutí
nezabráníš,
ale můžeš
ho zpomalit

Tak ještě tři týdny a máme
tady folklórní událost roku.
Volby. Po celé zemi zavlají
prapory a občané vykročí
k urnám, někteří se k tomu
i pěkně obléknou. Asi tak
polovina těch, kdo by mohli, ovšem nepůjde. Znechucena politikou řekne,
že špatně je tohle a tamto
a volbami se nic nezmění…
Vždycky se snadněji ničí
než buduje, snadněji kritizuje než vládne. Nadávat
a stěžovat si umí kdejaká
bába na ulici. Jít na kořen
věci, zjišťovat proč jsou
věci tak jak jsou, rozvažovat o nich a případně je
měnit, je mnohem náročnější. Takový je ovšem úkol
právě oněch „zbytečných
lidí, kteří nic nezmění“
a kteří se jmenují zastupitelé. Vzhledem k důležitosti
otázek, o nichž rozhodují,
jsou nároky na ně kladené
velmi vysoké, a to zvláště
v případě, že obec je městem. Jsou tu potřeba lidé
vzdělaní, rozvážní, s rozhledem, porozuměním a s velkým nasazením pro obec
a občany. Nejde o prosté
vyřčení vlastního názoru,
ale o dlouhé hodiny příprav, kdy se věci promýšlejí, sestavuje se argumentace, pročítá spleť zákonů,
nařízení a vyhlášek, řeší se
ﬁnanční otázky, jedná se
s lidmi atd. Podklady, které
zastupitelé před jednáním
dostávají, jsou komplikovaným bludištěm byrokracie
a legislativy, v němž se kolikrát ztrácí i člověk vysokoškolsky vzdělaný.
Sedlčanská obec bude
letos potřebovat 21 takových, nově zvolených
zastupitelů. Ve městě kandidují čtyři uskupení, takže až do schránek dorazí
hlasovací lístky, najdou
na nich voliči 4 × 21 jmen
těch, kdo se rozhodli jít
s kůží na trh. Budou se
ucházet o židli v zastupitel-

stvu města, k čemuž je třeba odvahy a mělo by to být
i důsledkem dobré rozvahy.
Problém nastává, když se
v sedmitisícovém městě nenajde ani 84 lidí, kteří by takové požadavky splňovali.
Pohled na kandidátní listiny
totiž jasně ukazuje jedno:
mnozí se na ně nechali napsat, aniž by to s kandidaturou mysleli vážně. Jsou tam
jen do počtu, aby se naplnila jednadvacítka míst, jak je
to žádoucí vzhledem k volebnímu systému.
Na druhou stranu je
v Sedlčanech dost schopných a charakterních lidí,
kteří nekandidují. Věnují se
své práci, svým rodinám
a do politiky nechtějí. Jinými slovy to znamená, že
lidí ochotných se vedle své
vlastní práce věnovat ještě
řízení města, je velmi málo.
Jsou to vesměs ti, kdo jsou
v kandidátních listinách
psaní zhruba v prvních polovinách, a pak ti, kdo by
zájem měli, ale skromně či
pro množství aktivnějších
se nechali napsat na některá vzdálenější místa. Proč je
zájem tak malý si lze domyslet, nasloucháme-li „hlasům
z lidu“. Politika je v Čechách
sprosté slovo a kombinovat
ji s normálním životem není
nic snadného. Když se věnujete naplno rodině a práci, těžko hledáte čas na věci
veřejné. Když se věnujete
hodně městu, zase vás někdo nařkne, že zanedbáváte
svoji práci a rodinu.
A tak jsme zase na začátku u kritiky, která není
vždy oprávněná, a u zájmu
a nezájmu o věci veřejné.
Kdo se o ně nezajímá a volit nepůjde, ať si pak nestěžuje! Mohl kandidovat sám,
nebo alespoň podpořit
někoho, ke komu má důvěru. Roku 1990 byla volební
účast v Sedlčanech 82 %.
Jaká bude letos?
Tomáš Zouzal
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Kdo si ve vysokém věku
udržuje bezbolestný pohyb a schopnost ještě logicky uvažovat, má štěstí
nebo tomu sám pomáhá.
Bezděčně nebo cíleně.
Někde v čekárně u lékaře se psalo: „Tloustnout,
znamená stárnout“. Je
pravda, že kdo musí nosit
navíc až několik desítek
kilo, jeho klouby dolních
končetin trpí. Říká se, že
jsou dvě zvířata, která žerou, aniž mají hlad – kachna a člověk. Ale jsou i lidé,
kteří mají zvláštní trávení,
že hodně jedí a netloustnou, kdežto někdo se nijak
přehnaně necpe a tloustne. Štěstí nebo smůla.
Dalšími vlivy, způsobující předčasné stárnutí, pocházejí z omezování fyzické námahy pro pohodlnost
nebo nějakou tu bolístku.
V době, kdy jsem měl převážně sedavé zaměstnání, mi začínaly při chůzi
bolesti. Při dřepu jsem si
málem vykloubil koleno.
Ráno jsem pocítil v lýtku
křeče a do práce dokulhal
s bolestí. Stačilo se vrátit
ke sportu, překonat bolesti
a lenost, aby chřadnoucí
tělo dostalo zabrat a přestalo zlobit.
Kromě tloustnutí, nebo
omezení pohybu, je velice
vážným projevem stárnutí
postupující demence. Říká
se, že když začíná, člověk
si to uvědomuje, ale okolí
to ještě nevnímá, v druhé fázi okolí začíná tušit
a ve třetí člověk sám nic
netuší, ale všichni kolem
ano. Je to podobně, jako
s pohybem svalů a kloubů. Zahálející mozek, který
není už nucen nic vymyslet, vyluštit nebo posoudit,
postupně chátrá.
Vladimír Roškot

