Číslo 42/Ročník 22

9/11/2011

Mastník jako zdroj vody nevyhovuje, Sedlčany
chystají nejnáročnější akci ve své historii
SEDLČANY - Obyvatelům
Sedlčan by měla téct z kohoutků ve druhé polovině roku 2015
pitná voda z přehrady Želivka.
Výstavba přivaděče bude tou ﬁnančně nejnáročnější akcí v his-

Výstavba hasičárny
je už „na spadnutí“
SEDLČANY – Dobrovolní hasiči
by se v příštím roce mohli dočkat
nové „hasičárny“, která zlepší
podmínky pro jejich činnost.
(pokračování na str. 3)

torii Sedlčan. Předpokládané
náklady jsou 437 milionů korun.
Jak starosta Sedlčan Jiří Burian

Solná jeskyně
Sedlčany
Nádražní 903

-

dárkové vstupenky
relaxační pobyty
masáže od 50 Kč
slevy pro skupiny

Tel.: 318 821 545, 777 073 528

uvedl, skutečná výše investice
bude známa až po výběrovém
řízení na zhotovitele. Od toho se
bude odvozovat i částka, kterou
radnice musí zaplatit z vlastních zdrojů. Ty zatím podle registračního listu stavby šplhají
ke 105 milionům korun.
(pokračování na str. 3)

Cena 12 Kč

Kompletní dodávka
a montáž střech,
nákladní doprava,
zednické práce

STŘECHY - JEŽEK

Hejsek Josef
Ježek Jaroslav
Chwastek Vladimír
Jaroslav Ježek, mob.: 774 212 924
E-mail: aries.jezek@volny.cz
www.volny.cz/aries.jezek

V pivovaru se vařilo borůvkové pivo
VYSOKÝ CHLUMEC - Příznivci piva a pivních specialit
mohli ochutnat v pátek 4. listopadu v hostinci na Chlumu
novinku - borůvkový ležák.

Zkušební várku v objemu 180
hektolitrů uvařil Pavel Kortus,
sládek Lobkowiczkého pivovaru na Vysokém Chlumci.
(pokračování na str. 3)

Čtrnáctiletý Michal Váňa
studia
AKC
E LISTO
PRODEJ z Aerobik
Dvojka bojoval o medaili u protinožců
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ
V CELÉM SORTIMENTU:

GOLD COAST, SEDLČANY
– V australském městě Gold
Coast, které je předměstím
Brisbane, se v polovině října konal světový šampionát ve sportovním aerobiku

juniorů i dospělých. Mezi
účastníky mistrovství světa
byl i čtrnáctiletý člen sedlčanského klubu Aerobik studio
Dvojka Michal Váňa.
Mladý sportovec je žákem

ZŠ Nový Knín, bydlí v Libčicích a trénovat do „Dvojky“
jezdí již delší dobu. Začínal
ve svých osmi letech pod vedením trenéra Otakara Novotného a po čtyřech letech jej začala
trénovat Kristýna Faktorová.
Michal poprvé závodil, když

mu bylo devět, a jeho první

Antifreze
purpuravVW
1,5 litru
sportovní partnerkou
párech
byla Monika Špalková. Později
závodil také s Denisou Bartůňkovou a Veronikou Šerákovou,
s níž dosáhl svých největších
dosavadních úspěchů.
(pokračování na str. 4)

Mladotovi odkázali Červený Hrádek Lobkowiczům,
jejich příjmení nezmizí, bude mít pokračovatele

S Johannesem Lobkowiczem jsme se sešli na jeho zámku v Drahenicích. V rozhovoru jsme se zeptali na jeho vztahy k Janu Mladotovi,
který si přál, aby Červený Hrádek připadl po smrti jeho a Henrietty
Mladotové jejich rodu. Více na straně 2.
Foto: -zk-
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

„Baron Jan Mladota byl jedním z největších
přátel, které jsem měl,“ říká Johannes Lobkowicz
DRAHENICE - Jeden ze synů Johannese Lobkowicze převezme
zámek Červený Hrádek. Abychom se dozvěděli víc, navštívili jsme Johannese Lobkowicze
na zámku Drahenice u Březnice
a požádali jej o rozhovor.
Kde jste dosud žil?
„Narodil jsem se v Německu – v Mnichově, v Německu
jsem studoval. S rodiči jsme pobývali v Německu i v Americe
a později zpátky v Německu.
Tam jsem i pracoval. Od roku
1992 jsem trvale v Čechách.“
Z jaké větve Lobkowiczů
pocházíte?
„Pocházím z mělnické větve
Lobkowiczů. Pradědeček měl
třináct dětí, nejmladším z nich
byl můj dědeček. Ten zdědil
Drahenice po matce, která byla
rozená Lichtensteinová. Dědeček mi Drahenice odkázal.“
Kdy vaši rodiče nebo prarodiče opustili Čechy?
„Můj otec s dědečkem opustili republiku po únoru 1948.
Můj otec perfektně hovoří česky, protože v Praze studoval
gymnázium. Já jsem se česky
začal učit až po roce 1992.“
V jakém stavu jste našli
drahenický zámeček?
„Zámek byl zničený, ale opravitelný. Dáváme jej dohronady
osmnáct let. V prvním roce jsme
udělali alespoň takové úpravy,
abychom zde mohli vůbec žít. Je
to větší rodinný dům, není to zámek, který by měl co nabídnout
turistům. Máme sedm dětí – tři
syny a čtyři dcery, a tak je tady
pro všechny místa dost. Zpátky jsme dostali také lesy, které
byly v poměrně dobrém stavu,
rybníky, které byly zanedbané,

a vrácena nám byla zemědělská
půda, ale pozemků bylo oproti dřívějšku minimum, protože
je dostali místní zemědělci zpět
v restituci a my jsme se snažili
je po roce 1992 po jednotlivých
hektarech vykupovat. Nyní hospodaříme na ploše 1200 hektarů,
což je docela veliké dobrodružství (úsměv).“
Vaše děti se také všechny
trvale zdržují v České republice?
„Chodí do škol v Praze,
v Německu, Anglii...“
Jaké byly první dojmy,
když jste se přestěhoval? Co
se vám líbilo a co naopak nelíbilo?
„Zažil jsem tu silné dojmy.
Bude se vám to zdát asi divné
nebo nepochopitelné, ale pocítil jsem, co je to vlast. A to i přesto, že jsem tu nevyrůstal a neuměl jsem česky. Jednoznačně
na mě zapůsobili příjemným
dojmem lidé a příroda. Lidé
jsou ve středních Čechách velmi dobří. V Sedlčanech je to obdobné. Když cestuji do pohraničí, je to zas o něčem jiném...
Tady jsou lidé víc příjemní, poctiví, pracovití a dobře se s nimi
spolupracuje.“
Jak jste se vůbec sblížili
s Janem Mladotou, který se
rozhodl, abyste se stali po smrti jeho manželky Henrietty
jeho dědici?
„Když jsem měl čtyřicáté
narozeniny, tak jsme na oslavu pozvali hosty ze sousedství
a tam jsme se s Janem Mladotou poprvé poznali. Od té doby
jsme se stýkali častěji, zašli jsme
například v Praze na oběd nebo
na večeři. Baron Jan Mladota byl

Drahenický zámek opravují Lobkowiczovi osmnáct let a proměnili jej
v úpravné rodinné sídlo. Pro všechny je tu prý místa dost.

Johannes Lobkowicz Snímky: -zk-

jeden z nejlepších přátel, které
jsem měl, i když byl o čtyřicet
let starší než já, rozuměli jsme
si, byl velmi vtipný, jeho humor
se mi líbil. Na Červeném Hrádku jsem jej navštívil, když pořádal oslavu k 80. narozeninám,
ale potom jsem tam u něj byl až
krátce před jeho smrtí. V roce
2002 jsem začínal spravovat
jeho majetek, v té době měl ještě
v Kosově Hoře pilu.“
Určitě jste spolu hovořili
o tom, co by si přál, aby se stalo
jednou s Červeným Hrádkem...
„O tom jsme často hovořili.
Jednou se mě zeptal, zda bych
si uměl představit, že by zámek
zdědil jeden z našich synů a zda
by byl ochoten ke změně příjmení na Lobkowicz – Mladota.
Já jsem mu odpověděl kladně
a na tom jsme se domluvili.“
A splnil jste tento slib?
„Ještě ne, ale v současné
době to vyřizujeme. Absolvujeme také celé dědické řízení,
to je záležitost, která v Čechách
netrvá měsíce, ale roky. Paní
baronka H. Mladotová zemřela
v srpnu letošního roku a dodnes nemám rozhodnutí soudu
o tom, že bylo zahájeno dědické řízení. Ale není to problém
jen českých úřadů, ve Švýcarsku nám nechtěli vydat úmrtní
list bez předložení rodného listu baronky. A najít ho, to bylo
umění, protože ona se narodila
v Insbrucku. Nakonec se i to
dohledalo.“
Než bude ukončeno dědické
řízení, máte představu, jak bude
dál fungovat Červený Hrádek?
„To bude záležet především
na rozhodnutí syna, já nejsem
dědicem, jen správcem. Ale určitě nebudeme chtít přijít o kastelána M. Chmelaře, protože on

je zlatý člověk, je naprosto vynikající. Neumím si představit, že
bychom zámek využívali ke komerčním účelům. Syn tam nemůže bydlet trvale, také vzhledem
k jeho zaměstnání. Proto se domnívám, že bude bydlet hlavně
v Praze. Ale nechci mluvit za něj,
to se teprve ukáže. Se starostou
Sedlčan Jiřím Burianem, který
byl na zádušní mši slouženou
za paní baronku, jsme hovořili
o tom, že v zámku bude možné
dál uzavírat manželství. Svatby
jsou tam krásné. Také s pořádáním koncertů počítáme i nadále,
i když v tomto směru necháme
hlavní iniciativu na Městském
úřadu Sedlčany. Nevím, zda syn
bude jako H. Mladotová kulturním mecenášem, ale určitě dá
pro tyto akce prostory k dispozici, jak tomu bylo za jejího života.
Domluvili jsme se také se skauty,
že dál budou využívat pozemek
jako dosud.“
Nemáte chuť se zapojit také
do komunální nebo případně
takzvané vyšší politiky?
„Neovládám češtinu tak,
abych si trouﬂ do politiky s takovým jazykovým vybavením
vstoupit. Neumím hovořit jako
Karel Schwarzenberg, který
může diskutovat jako ´místní
chlap´. Politika by mě sice lákala, ale nepočítám s tím. Mám
v češtině ve slovní zásobě mezery, které nejde přeskočit.“
Jaké máte záliby? Věnujete
se ve volném čase lovu, nebo
raději sportu?
„Začínám s myslivostí, ale
není to pro mě ani tak záliba, jako určitá sebeobrana.
Na našich pozemcích je velké
množství srnčí zvěře a divočáků, kteří nám způsobují obrovské škody. Pro představu
jsou to tak vysoké škody, že
by za ty peníze bylo možné
poslat dva studenty do internátu v Anglii. Četl jsem
vzpomínky svého dědečka,
v té době v Čechách divočáci
vůbec nežili a srnčí zvěře měl
v revíru několik kusů. V současné době jich tu je nejméně
400 kusů. Ale zpět k zálibám.
Velice rád jezdím na koni,
jízdě se věnuji každý den,
hodně čtu a mám rád divadlo
a hudbu. Je dost věcí, které
mám v oblibě.“
Vyptávala se: Marie Břeňová
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Mastník jako zdroj vody nevyhovuje, Sedlčany chystají nejnáročnější akci ve své historii
(dokončení ze str. 1)
Získání 85procentní dotace
z fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí je však
podmíněno tím, že výběrové
řízení určí nejen provozovatele stavby, ale celého vodohospodářského majektu města. Radnice již zná technický
dozor investora. Z výběrového řízení vzešla vítězně pražská společnost S. I. K.
Na otázku, jak zdroje přesahující 100 milionů korun město zajistí, starosta Sedlčan Jiří Burian reagoval: „Je to částka, která představuje
polovinu městského ročního rozpočtu.

Protože jde o tak velikou ﬁnanční náročnost, půjde o vícezdrojové ﬁnancování. A také částka sto milionů bude
rozložena do tří let.“
Starosta uvedl, že kvalitní
vodu a její dostatek potřebuje
město především pro jeho další
rozvoj. Investice do rekonstrukce úpravny pitné vody v Kosově
Hoře nepřichází v úvahu a potok
Mastník jako vodní zdroj již nevyhovuje. „Úpravnu ale nebudeme
likvidovat, jen ji zakonzervujeme.“
V současné době je denní výroba
pitné vody pro Sedlčany 14 vteřinových litrů. „Pokud se má město
rozvíjet, bude potřebovat kolem 25
vteřinových litrů, a možná do bu-

doucna i více. Zvláště pokud se naplní potřeby Povltavských mlékáren,
které odebírají mimo svých vlastních
zdrojů z veřejného vodovodu kolem
100 kubíků denně a požadovaly by
dalších 250 kubíků vody, což nejsme
schopni současnou technologií vůbec
dodat,“ sdělil starosta. Potvrdil,
že v každém případě po přivedení vody z Želivky dojde k navýšení cen vodného a stočného.
„Ve ﬁnanční analýze celého projektu
zaslané Státnímu fondu životního
prostředí se hovoří o tom, že ze současných více než 50 korun za kubík by se pohybovala cena m3 vody
kolem 62 korun. To je kalkulace,
v níž se promítají provozní náklady,

V pivovaru se vařilo borůvkové pivo
širší než klasika v podobě
(dokončení ze str. 1)
Jediná hospoda
výčepních piv a ležáků,“
na Chlumu u Sedlčan
uvedl Pavel Prchal, obpatří mezi pětatřicet
chodní ředitel Pivovaru
dalších ve středních ČeVysoký Chlumec.
chách, které se zapojily
Avizoval, že v příštím
do unikátního projektu
roce potom budou moci
„Cesta pivních znalců.“
pivní labužníci napříč reBorůvkové pivo se v pápublikou ochutnat i další
tek například čepovalo
chlumecká piva – v dubtaké v devíti pražských
nu polotmavý ležák
zařízeních, dále v Kutné
Démon, v červnu kvasHoře, Mělníku, Žebráku
nicový ležák Vévoda
a v dalších restauracích,
a v červenci opět světlý
barech a hospůdkách.
ležák s příchutí borůvek.
„Projekt Cesta pivních
Vysokochlumecký piznalců představuje speciální
vovar vlastní společnost
produkci menších a středK Brewery Trade, majoních regionálních pivovarů
ritní podíl ve skupině má
Čech a Moravy a vstupuje již Sládek vysokochlumeckého pivovaru Pavel Kortus si známý majitel luhačovicdo druhého ročníku. V praxi nalil do degustačního poháru borůvkový ležák, který kých lázní a dalších ﬁrem
má čevenoﬁalové zabarvení. Foto: Marie Břeňová
to znamená, že hospodští
Martin Burda společně
v předem daných termínech, zhruba Cílem tohoto programu je ukázat s ﬁnančníkem Grzegorzem Hókaždý druhý víkend, čepují pokaž- milovníkům piva, že vrcholem pivní- tou. Své minoritní podíly v akcidé jinou pivní specialitu vyrobenou ho světa není jen ta jejich ´desítka´, ové společnosti mají také Zdeněk
v pivovarech ve Vysokém Chlum- ´jedenáctka´ nebo ´dvanáctka´, ale že Radil působící v současné době
ci, Černé Hoře, Jihlavě, Protivíně, v Čechách a na Moravě existují de- také ve funkci generálního řediHlinsku v Čechách, Uherském Brodě sítky menších výrobců velmi kvalit- tele K Brewery a podnikatelka
nebo Klášteře Hradišti nad Jizerou. ního piva, jejichž sortiment je daleko Eva Kropová.
-mb-

nikoliv celková investice,“ poznamenal Jiří Burian. Obcím, které
leží na trase přivaděče, nemůže
nikdo nařídit, aby se na investici
také podílely. Přivaděč vede přes
246 cizích pozemků. Radnice má
zatím uzavřenu smlouvu o budoucím věcném břemenu s 220
vlastníky. „Nejsprávnější cesta by
byla, abychom smlouvu uzavřeli se
všemi dotčenými vlastníky pozemků.
V případech, že k tomu z důvodu nezájmu, nebo absolutního nesouhlasu
nedojde, pokusíme se vedení trasy
v některých částech ještě přehodnotit. Řešíme tyto záležitosti ještě
i po právní stránce s využitím zákona 419,“ dodal Jiří Burian . -mb-

Výstavba hasičárny
je už „na spadnutí“
(dokončení ze str. 1)
Bude stát v oblasti mezi Církvičkou a výrobnou rybích produktů
ﬁrmy Třešňák. O tom, že to vedení radnice myslí vážně, svědčí
projekt, který nechává zpracovávat. S jeho podobou seznámí
starostu SDH2 Františka Hofmana a velitele výjezdové jednotky
Milana Šeráka při schůzce s projektantem, aby mohli přednést
případné připomínky k dispozičnímu uspořádání. Oba dobrovolní hasiči se zúčastnili ve středu 2.
listopadu jednání městské rady
a zajímali se o plánovanou výstavbu „hasičárny“.
„Hasiči drží pohotovost ve dvou
směnách, vyjíždí na pokyn operačního střediska profesionálního hasičského sboru, letos měli zatím třiadvacet výjezdů,“ uvedl místostarosta
Sedlčan Miroslav Hölzel.
Od nového zázemí si slibují
členové SDH2, že budou více
rozvíjet i klubovou spolkovou
činnost a práci s mládeží. –mb-

Mluvčí policie Monika Schindlová radí, jak se neztratit v terénu
REGION - Příbramští policisté a kriminalisté od ledna
do října letošního roku pátrali již po 48 osobách, z toho
bylo sedm seniorů. „V loňském roce jsme hledali celkem
šest dříve narozených. V osmi
případech byly osoby dohledány včas, pět pohřešovaných bylo
nalezeno bohužel pozdě,“ uvedla příbramská policejní mluvčí Monika Schindlová.
Upozornila, že pátrací akce
jsou většinou poměrně složité
a náročné, zvláště když je pro-

pátrávaný terén nepřehledný.
Důvodem, proč senioři zabloudí, bývá ztráta orientace či
paměti, Alzheimerova choroba, nebo je mohou postihnout
náhlé zdravotní problémy.
„V zimním období je nutno najít
člověka během pár hodin, jinak
dojde k prochladnutí, v letních
měsících zase hrozí dehydratace,
nebo se také osoba může zranit.
Důležité je pohřešovaného člověka
najít co nejdříve, ale je to obtížné,“ upozornila mluvčí.
„Příbuzní by měli vždy zvažo-

vat, jaký je aktuální zdravotní stav
seniora a k tomu by měli přizpůsobit
svou péči. Díky technickému pokroku
je možné používat takzvané lokátory
osob. Starší člověk pak může žít relativně aktivně, ale přitom svobodně
a bezpečně. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit například do kapsy u oblečení. Za několik
tisíc korun mohou příbuzní osoby zajistit klid pro sebe i pro seniora. Většinou má lokátor i SOS tlačítko, které
může člověk v nouzi použít. Některá
zařízení umožňují i telefonické spojení na předvolená čísla. Díky lokátoru

je pak možné určit přesné místo, kde
se osoba nachází, lze dohledat i historii
pohybu,“ uvedla Schindlová s tím,
že použití přístroje je vhodné nejen pro seniory. Lokátory mohou
mít i děti nebo vášniví houbaři
a obdivovatelé přírody, kteří se
mohou v terénu ztratit.
-red-
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Čtrnáctiletý Michal Váňa z Aerobik studia Dvojka bojoval o medaili u protinožců
(dokončení ze str. 1)
Společně vybojovali druhé
místo na mistrovství Evropy
i světa v kategorii kadetů.
Svoji párovou účast Michal
většinou kombinoval se sólem
a letos po přestupu k juniorům
zůstal výhradně v kategorii
sólo. Na mistrovství ČR loni
v září i na jarních závodech
obsazoval druhá místa a proto
byl Českým svazem aerobiku nominován na mistrovství
světa juniorů v Austrálii. Protože byl jediným sedlčanským
závodníkem, pro něhož se podařilo zajistit ﬁnance (jednalo se
o přibližně padesát tisíc Kč), byl
vyslán na dalekou cestu společně se svým konkurentem
a kamarádem Tomášem Posekaným z Kladna. „Michalovi
se podařilo ve své první sezóně
mezi juniory v Austrálii vybojovat pěkné čtvrté místo,“ řekla
nám vedoucí cvičitelka Aero-

Úspěšný Michal Váňa

bik studia Dvojka Alena Novotná. „První dvě místa obsadili
Australané a třetí byl Posekaný.
Za Michalem skončil Belgičan
a Jihoafričan. Cenné zkušenosti
Michal jistě zúročí i v další sezóně, která bude ve ,Dvojce´ pro

něho poslední. Končí základní
školní docházku a bude studovat
i trénovat v Praze. Přáli bychom
si, aby jeho příštím trenérem byl
Sedlčaňák a náš odchovanec Pavel
Sirotek, několikanásobný mistr
světa a Evropy. Michal se s ním
setkal i v Austrálii.“
Dospělí reprezentanti
ve sportovním aerobiku tentokrát nezaznamenali tolik úspěchů a jediný titul mistra světa
získali v týmech. Pavel Sirotek
s Veronikou Šindelářovou v kategorii párů skončili na třetím
místě. Je to také pěkný výsledek, ale přesto Pavel na internetových stránkách lituje, že se jim
nepodařilo navázat na předchozí sérii titulů. Částečně to bylo
podle jeho slov vinou neobjektivity rozhodčích a prosazováním soupeřů z pořadatelské
země. „Michala i Pavla nyní čeká
zasloužený odpočinek a zbývajících
republikových závodů se na rozdíl

od ostatních závodníků nezúčastní,“ dodala Alena Novotná.
V Aerobik studiu Dvojka nyní
jedou naplno všechna cvičení,
ale noví zájemci jsou stále vítáni.
Mohou se přijít informovat, podívat, nebo si rovnou zacvičit. Děti
ve věku 1 – 3 roky cvičí s rodiči
vždy v úterý dopoledne a větší
děti bez rodičů ve středu od půl
čtvrté. Děti ve věku 6 – 10 let cvičí
vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Z této přípravky se již vybírají šikovné děti do závodních
skupin. Ženy cvičí denně v tělocvičně „Dvojky“ v Zahradní ulici
a od pondělka do čtvrtka také
v hale gymnázia a tělocvičně 1.
ZŠ. „Jsme rádi, že cvičenky pochopily nutnost kombinovat zumbu s jinými cvičebními styly, což dokazuje
zvýšený zájem o step aerobik i posilovací a zdravotní hodiny,“ uzavřela
Alena Novotná. Bližší informace
jsou na stránkách klubu.
David Myslikovjan

Nejvíc šly na odbyt jitrnice a jelítka
SEDLČANY - Vepřové hody uspořádala ve čtvrtek 3. listopadu restaurace „Na Růžku“ v Sedlčanech. Kuchař Jiří Chýle připravil v kuchyni řadu zabijačkových specialit. Chuťové buňky
návštěvníků tak dráždily tmavá i světlá tlačenka, ovárek, jitrnice, guláš a další nabízené menu. „Nejvíc šla na odbyt jelítka,
jitrnice a zabíjačkový guláš v chlebu,“ uvedl majitel restaurace
Pavel Vystyd. „Při loňských hodech se po všem jen zaprášilo, a tak
jsme se pořádně zásobili,“ poznamenal. Návštěvníci si stěžovali
na jediné. „Po takových porcích se nemůžeme ani zvednout od stolu,“ to byla častá připomínka. Současně se ale vyptávali Pavla
Vystyda, kdy zas pro gurmány něco mimořádného nachystá.
Na to měl okamžitou odpověď. „V pátek 11. listopadu bude na jídelníčku svatomartinská husa a samozřejmě vínečko.“
-mb-

Na snímku ukazuje zabijačkové lahůdky kuchař Jiří Chýle, číšník Milan
Kroupa (vlevo) a vedoucí restaurace „Na Růžku“ Pavel Vystyd. Foto: -zk-

Partner České spořitelny - oranžový partyzán
Na některé z vývěsních skříněk
v Havlíčkově ulici v Sedlčanech
kouknu pravidelně, je tam často
něco nového. V jedné bylo od jara
stále totéž, již vybledlé oranžové
plakátky s požadavkem nových
voleb, nové vlády, všeho zase
od začátku. Málem jsem si tedy
nevšiml, že tam je novinka.

váš názor
Obsah těch plakátů je vždy
snadno předvídatelný. Upřímně řečeno, tomu chlapci, který
vyšel ze školy, vešel do politiky
a nikdy nepracoval ani ve své
právnické profesi, ani když byl
ve vládě, tomu – nyní předsedovi - vůbec nevěřím ten jeho
tradiční zájem o pověstnou chu-

dou babičku a o rodiny, atd.
Nevěřím mu od té doby, kdy se
zjistilo, že veškeré poslanecké náhrady použil jen pro osobní potřebu a na bydlení (asi 5 mil. Kč).
Babičce asi nic. Řekl, že to není
protiprávní, ani protizákonné.
Prostě právník, který asi potřebuje zákon, který by mu takovou
krádež zakázal. Co není zakázáno, je dovoleno. Pojem tzv.
„dobrých mravů“ se na právech
za jeho studia ještě asi neučil.
Ale k té vývěsní skříňce: Na plakát tam je připevněna cedulka,
která vyzývá občany, aby podepsali petici proti vládě, za její
odstoupení a proti reformám.
A pozor, petici najdete v kanceláři „Partner České spořitelny“.
Trochu jsem uvažoval o tom po-

litickém boji a doma mě napadlo,
zda vůbec Česká spořitelna jako
apolitická ﬁrma to má jako přidruženou nabídku ke svým
produktům. Zavolal jsem tedy
zatím jen pobočku v Sedlčanech,
zda mají partnera v Havlíčkově
ulici, a poctivě jsem se představil. Na druhé straně se představila „přepážka“ s dotazem: „Co
potřebujete?“ Ptám se, zda mají
partnera. „Tak to se musím zeptat
vedení,“ řekla a pak jsem poměrně dlouho čekal. Vedení se neozvalo, jen se opakoval dotaz, co
potřebuji. Vycítil jsem tu anonymitu a ptal jsem se tedy konečně,
zda se souhlasem vedení České
spořitelny ten partner organizuje petici proti vládě a proti
reformám, nebo zda právě na to

potřebuje pobočka ještě partnera. Ozvalo se po chvíli, že o tom
nic nevědí (maje skříňku za rohem) a že učiní příslušné kroky.
Asi pár kroků k té skříňce. Nebo
že by ta ostuda zmizela? Bojím
se, že se bude opakovat historie
Stanislava (bohatého) Grosse.
Tehdy se objevovaly transparenty „Stydíme se za svého premiéra“.
Uznávám protesty soukromých
osob proti prezidentovi, vládě,
sněmovně, senátu, magistrátu,
např. článkem v tisku, podáním
žaloby, nakonec třeba i hladovkou. Partnerovi by snad i mohla
prospět. Ale důvěryhodnosti
České spořitelny partner neprospěl. Nevím, zda budu nadále jejím klientem. Vladimír Roškot,
Sedlčany

z K o u p í m v t v e m a h o n u
a buxusu. Tel.: 317 835 288,
608 152 113.
429/11
z P r o d á m r u n v y b í r a n é
brambory na uskladn ní, pšenici
a brambory na krmení. Tel.:
430/11
607 638 365.
zHledám u itele francouzštiny.
Tel.: 604 243 921.
431/11
z P r o d á m z d n o u g a r á ž
s pozemkem v Sedl anech ul. K.
H. Máchy. Zastav ná plocha 24 m2.
Podlaha a strop betonový, v dobrém
technickém stavu. Tel.: 602 217 893,
macaro@volny.cz
432/11
z
Prodám zahradu na Cihelném
vrchu. Cena dohodou. Tel.:
723 464 869.
433/11
z
Chceš m ? Jsem 7m sí ní kot ,
chytám myši. Tel.: 737 150 640. 434/11
z
Daruji 3m sí ní ko ata, chytají
myši. Tel.: 775 231 829.
435/11
z
Prodám družstevní garsonku

Inzerce od
11 Kč/cm2 vč. DPH

Modrá pyramida
Opět otevřená kancelář
Pondělí, středa: 900 - 1700

Jiný termín možno domluvit na tel.: 777 064 703 - J. Roubíčková
Mail: jana.roubickova@mpss.cz

- hypotéky, úvěry ze stavebního spoření KB
- stavební spoření
- penzijní pojištění
- spotřebitelský úvěr, kreditní karty, účty v KB
- Vital Invest (investiční životní pojištění)
- rizikové životní pojištění
- pojištění majetku, povinné ručení, havarijní pojištění
- půjčka na auto Essox

na Severním sídlišti v Sedl anech
436/11
Tel.: 737 330 863.
z
Pronajmu byt 2+1 a 3+1
s balkonem v Sedl anech. Tel.:
737 756 565.
437/11

Malby - nátěry
Pavel Ivanica

Tel.: 737 330 863

Opravím
chalupu, byt či
dům
Stavební a truhlářské práce
včetně zajištění financování
Tel.: 602 257 458
E-mail: pejla.m@volny.cz

MASÁŽE
www.masazesedlcany.cz
607 688 594, 603 485 938,
724 003 390

Dárkové poukazy na masáž
Balíčky masáží za akční ceny
(skvělý vánoční dárek)
VELKÝ VÝBĚR MASÁŽÍ (relaxačně - regenerační, havajská
masáž, indická masáž - antistresová, čínské masáže,
baňkování, moxa, quasha, anticelulitidová masáž
+ ozonoterapie, masáž horkými lávovými kameny,
čokokoládová masáž, medová masáž - detoxikační,
reflexologie, aromaterapie, masáž těhotných a další)
Pro firmy: možnost čerpání na fakturu

Kosmetické studio

Pasáž 7, ul. 28. října, Sedlčany

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

Viktoria Styl
OD MOD R É P Y R AMIDY

peníze na Váš mstský byt
a nejen na nj
z možno ruit kupovaným bytem


bez nutnosti ešení odhadu
z bez poátení hotovosti


300 000 K - 1 648 K/ms.
400 000 K - 2 197 K/ms.

Martina Pejlová
tel.: 728 720 130

Značkové oblečení z druhé
ruky - Second hand
Doplňky, bižuterie a malé dárečky

Nové zboží
Česká značka triček ADLER
Italské kabelky
Víta Nejedlého, Sedlčany
bývalé prostory AV Technik

Út - Pá 800- 1700

So 800 - 1130

1. základní škola Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany

NÁVŠTĚVNÍ DEN
NA 1. ZŠ
úterý
22. listopadu 2011 od 15 hod.
Milí předškoláci i rodiče,
připravili jsme pro vás odpoledne plné
zajímavých činností, při kterých se seznámíte
s vyučujícími, prohlédnete si školu a pobavíte
se při plnění různých úkolů. Přijďte si vyzkoušet,
jaké je to ve velké škole…
Těší se na vás všichni vyučující

Nabí zí m e:

vyhledání pramene se zárukou
zařízení patřičných povolení
vrtání průměrem 150 - 254 mm
montáže čerpadel a vodáren
vrty pro tepelná čerpadla
kompletní dodávky tepelných čerpadel
Tel.: 606 840 202, 602 370 948
e-mail: stecher@studnarstvi.cz
www.studnarstvi.cz

Nabízíme ihned k dispozici
objekt samostatného skladu
a kancelářských prostor
v blízkosti centra Sedlčan. Objekt je tvořen nádvořím
(zpevněnou odstavnou plochou) a je ohraničen ze 2/3
třemi vzájemně navazujícími víceúčelovými budovami.
Jedná se o starou administrativní budovu, budovu
skladu a staré sýpky. Administrativní budova

a budova skladu je určena k pronájmu.

Administrativní budova (dxšxv 14x7x9 m) je zděná,
střecha sedlová, střešní krytina - eternitové šablony,
vytápění elektrickými akumulačními kamny. V přízemí
budovy jsou sociální místnosti a prostory bývalé
kanceláře, v patře se nachází garsoniéry 3+KK a zcela

nahoře půda. Budova skladu (dxšxv 20x10x8,5 m)
- přízemí je tvořeno kamennou vyzdívkou a dvěma
vjezdovými vraty, patro budovy včetně malé pavlače je
z dřevěných prken, střecha opět sedlová s eternitovými
šablonami. Do areálu je bezproblémový samostatný
přístup z hlavní silnice.

Kontakt:
K
725 050 088
7
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Film Jana Svatoše o Keni byl oceněn
na prestižních mezinárodních festivalech
PRAHA
RAHA - Ivan Svatoš se s čtečte
náři Sedlčanského kraje podělil
o úspěchy, kterých na festivalech
jako scénárista dosáhl. Co má
s městem Sedlčany tento mladý fotograf a cestovatel kromě
toho, že zde má on a jeho rodiče známé, společného? Právě
v sedlčanském muzeu měla 5.
října minulého roku celorepublikovou premiéru jeho slideshow
s názvem „Fotograﬁcké návraty“. Návštěvníci měli možnost
v badatelně Městského muzea

Nejnovější technologie Motorola PMP430 bez potřeby přímé viditelnosti
- rychlost až 50 Mbps
- špičkové technologie Motorola
- ceny od 244 Kč
- telefon bez paušálu
- zřízení od 1 Kč
Kontakt pro oblast Sedlčany: prodejna DATin, Tyršova 138,
proti nemocnici Sedlčany
Tel.: 326 539 400, 604 422 078, datin@datin.cz, www.datin.cz

v Sedlčanech vidět jeho unikátní
snímky pořízené během čtyřicetidenní cesty po vyprahlých končinách severní Keni. Mimo jiné zde
expedice chtěla nalézt odkaz prvních fotograﬁckých průkopníků
- Martina a Osy Johansonových,
kteří tu ve 20. letech minulého
století natáčeli jeden z prvních
přelomových ﬁlmů o divoké africké přírodě. V Sedlčanech Svatoš spolu se svojí partnerkou,
kameramankou expedice Romi,
líčili, jak do divočiny odjížděli se
starými fotoaparáty, kdy snímky
vyvolávali přímo na místě klasickým procesem a jaká dobrodružství zde zažili.
Režiséru Ivanu Svatošovi
udělila v Českém Krumlově
mezinárodní porota festivalu
EKOFILM „Cenu za nejlepší
scénář“ , a to za dokument Africa obscura. Jeho koprodukční ﬁlm s Českou televizí získal
také cenu za 2. místo v kategorii
„televizní dokumenty“ na nejstarším světovém festivalu cestopisných ﬁlmů TOURFILM
v Karlových Varech. Mezinárodní porota byla složená
z profesionálů z USA, Nového

Jan Svatoš (třetí zleva) přebírá cenu v Karlových Varech na festivalu
TOURFILM, kde večer moderoval Tomáš Hanák (vpravo).

Zélandu a ze zemí Evropské
unie a ocenila ﬁlm „Za originální téma, za objevný a pokorný

přístup k práci s dobovými materiály a technikou a jejich konfrontací se současností.“ Oba
prestižní festivaly vrcholily
shodou okolností v říjnu.
„Obou cen si velmi vážíme,“
řekl v rozhovoru pro Český rozhlas režisér Jan Svatoš
vyhledáníapramene
se zárukou
dodal: „Je
to ocenění nejen
našeho úsilí povolení
a práce celého týmu,
zařízení patřičných
ale je to 150
i pocta
vrtání průměrem
- 254severní
mm Keni
a především odkazu manželů
montáže čerpadel a vodáren
Johnsonových.“
vrty pro tepelná
čerpadla
Festivalové galavečery modekompletníroval
dodávky
tepelných
čerpadel
v Českém
Krumlově
Jaro-

VRTANÉ STUDNY
TEPELNÁ ČERPADLA

slav 602
Dušek,
Karlových
Tel.: 606 840 202,
370 v948

J. Svatoš uspěl i v Českém Krumlově.

Varech
herec Tomáš Hanák.
-mbwww.studnarstvi.cz

„SEDLČAŇÁK“ UVAŽUJE, ŽE BY SE S NOVÝM KAMARÁDEM Z BŘEZOVÝCH HOR VYDAL DO ANTARKTIDY

Karla Tarnovského
Setkání
s nejstarším Čechem, jenž zdolal Kilimandžáro
měli stejně nádherné pocity.

Frank Juran, který zdolal v sedmdesáti letech Kilimandžáro
se sešel s nejstarším Čechem
Chrudošem Fialou z Příbrami,
který dosáhl stejného vrcholu
v 80 letech. Redakce Sedlčanského kraje této schůzce trochu napomohla. Jak dopadla?
- to si můžete přečíst v následujícím příspěvku.
Bylo to velmi příjemné posezení při kávičce. Konalo se
ve Spolku Prokop na Březových Horách. Chrudoš Fiala
je ve svých osmdesáti letech
velice charismatický člověk.
Je starostou spolku, který se
stará o revitalizaci určitých
částí dolu, jeho údržbu a zabezpečování prohlídek pro
veřejnost. Tento důl jsem si se
svým výtečným průvodcem
prohlédl a byl jsem nadšen.
Toto místo bylo v roce 1892
dějištěm veliké katastrofy
způsobené chybnou manipu-

píšete nám

Snímek připomíná výstup Franka Jurana (vpředu) na Kilimandžáro.
Teď spřádá další cestovatelské plány...

lací při výměně knotu lampy.
Zemřelo 319 horníků. Je to
skutečně unikátní místo.
Ale zpět ke „Kili“. Bylo velmi zajímavé zjistit, že v rozmezí pár týdnů stoupaly obě
naše malé skupiny po stejné
středně náročné trase. Zatímco Martina Navrátilová zvo-

lila nejméně náročnou trasu
o několik týdnů později, neuspěla. V každé naší skupině
nedosáhly vrcholu dvě osoby.
Měli jsme navíc na stejných
místech téměř stejné vážnější
problémy, hlavně s dýcháním během poslední noční
etapy. Ale na vrcholu jsme

Za několik dnů po našem setkání v Příbrami odletěl Chrudoš Fiala na pozvání „Čechoklokanů“ do Austrálie. Volali
jsme si ještě na letišti v Ruzyni,
kde se smíchem zdůrazňoval,
že - a teď cituji: „Vrátím se 7.
listopadu na výročí Velké říjnové
socialistické revoluce!“
Ačkoli je Chrudoš zatím
„bez koruny“, tak už plánuje další anabázi, a to cestu
na Antarktidu přes Argentinu.
Ledová Antarktida po delším
pobytu na Havaji mne nikdy
nelákala, ale jeho nadšení mne
předběžně přesvědčilo, že bychom to mohli eventuelně absolvovat společně, a to dokud
je tam ještě sníh. Ten Mont
Everest tedy na mne musí zatím ještě počkat, tam je sněhu
dost!
Frank Juran, Sedlčany
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Ve společenském centru „adventistů“ začíná série
přednášek, lidé zde naleznou zdarma právní pomoc
BIBLICKÉ ANIMOVANÉ PŘÍBĚHY SE PROMÍTAJÍ V SEDLČANECH, ŠTĚTKOVICÍCH A PŘIPOJÍ SE I KOSOVA HORA
SEDLČANY – Tomáš Chmel věty bývají tištěny zpravidla
zažívání
důsledkem
z Církve adventistů sedmé- těmi nejdrobnějšími písmestresu a špatné životoho dne nás informoval o no- ny, kdy se zejména seniorům
správy.“ Součástí kažvých aktivitách, které pořádají stává, že na takzvané výhoddého klubového setkání
ve svém společenském centru, né nákupy doplácí. Já sám
je ukázka vaření. „Znáte
jež se nachází v dolní části sedl- jsem udělal nedávno špatnou
například produkt ´goody
čanského náměstí. Programová zkušenost s jednou realitní
foody´? Je dokonalá imitanabídka by podle jeho ujiště- kanceláří a kdybych smlouce masa, kdo tomu nevěří,
ní měla mít pozitivní vliv pro vu podepsal, znamenalo by
může to sám vyzkoušet.“
místní obyvatele. Vysvětlil, že to pro mě velikou ﬁnanční
Tomáš Chmel uponejvětší novinkou je bezplatná ztrátu.“ Proto si myslí, že
zornil, že také úzce
rady, čeho se při podobprávní poradna.
spolupracují s projek„Víme, že lidé mají nejrůznější ných transakcích vyvarotem Acet zaměřeným
potíže, mohou se do nich dostat na- vat, nebo jak z nevýhodné
na primární prevenci
příklad tím, že zvolí špatnou formu smlouvy „ven“ bude pro
ve školách, mládežnichypoték a hrozí jim exekuce. Ně- posluchače přínosem.
kých klubech a výchovCírkev adventistů sedkteří chtějí naopak začít podnikat
ně-vzdělávacích zařízea nevědí, kde mohou získat dotace mého dne plánuje na leních. Probíraná témata
a jaké kroky je k tomu třeba podnik- den burzu oděvů. Zisk Ve společenském centru „adventisté“ postupně jsou věnována otázkám
rozvíjí činnost.
Foto: -mbnout z pohledu legislativy,“ uve- půjde na humanitární
otázky kolem sexu,
dl Chmel. „Při první přednášce účely. Informace o tom, kam by církev zahájit až v příštím roce. AIDS, prostituci, promiskuitu,
s právníkem 14. listopadu se zamě- lidé mohli nosit čistě vyprané ob- Rodiče by prý neměli mít obavy, kouření, závislost a podobně.
říme od 16.30 do 18 hodin na téma lečení, které již nepotřebují, ještě že jde o neznámou činnost. „Je to „Lektora zajistíme, téma přizpůso´Cesta z dluhů´. Budeme rozebírat, organizátoři upřesní.
organizace a projekt uznaný minis- bíme po dohodě se školou, aby odNa otázku, zda plánují nějaké terstvem školství, od něhož opakovaně povídala tomu, jakou má konkrétní
co je to osobní bankrot. Při dalším setkání se dotkneme zaměstnaneckých aktivity pro děti, sdělil: „V sou- získal čestný titul. Jde v něm o to vést potřebu a představu. Za přednášky
vztahů – například hromadného pro- časné době promítáme ﬁlmy pod děti k morálním zásadám, slušnému nic neplatí, zajišťujeme je zdarpouštění z práce, povinností zaměst- názvem ´biblické kino´. Každé pon- chování, uznávání rodiny jako hodno- ma,“ poznamenal.
navatele, včetně otázky odstupného. dělí v Sedlčanech a každou středu ty a fungování v přírodě, tedy o podZmínili jsme se také o dopravTaké nabídneme ekonomický servis ve Štětkovicích uvádíme biblické poru jak duchovní, tak fyzické i mrav- ním hřišti ve Štětkovicích. Hřiště
– kdy chceme poskytnout informace animované příběhy. Jsou z dílny pro- ní oblasti,“ přiblížil Tomáš Chmel. bude v zimním období uzavřezačínajícím živnostníkům, přiblížit ducenta, který kdysi působil ve stuUpozornil, že oblibu si zís- no, modelářský domek si mohou
jim například, jaký je rozdíl mezi diu Walta Disneye, což je patrné kávají „Kluby zdraví“, které prohlédnout zájemci každou
vázanou a nevázanou živností,“ i na snímcích. Promítání animova- jsou ve společenském centru středu od 16 do 17 hodin a jedpoznamenal Chmel k setkáním, ných biblických příběhů bude také jednou za čtrnáct dnů ve středu nou měsíčně v neděli. Nejbližší
která se budou konat jednou v Kosově Hoře, poprvé v úterý 15. a začínají v 17 hodin. Nejbližší termín prohlídky je 13. listopadu
za čtrnáct dnů, vždy v pondělí. listopadu v 17 hodin v místním kině. setkání se uskuteční 16. listo- od 14 do 15 hodin.
„Téma bude přednášet vždy odbor- A ve stejném čase vždy po týdnu. padu a téma je „Zpomalené
Marie Břeňová
ník s praxí. Lidé mohou přednášku Příběhů je šestatřicet.“
Ve stádiu příprav je prý také
poslouchat, ale sami také pokládat
dotazy,“ předeslal. „Tato setkání ´pathﬁnder´, což je občanské
mají za cíl pomoci lidem. Víme, že sdružení, které je jakousi obdona smlouvě často ty nejdůležitější bou skautingu a jeho činnost chce

Šlechtičny si vyjely na projížďku

Je doba podzimních honů. Majitel vysokochlumeckého zámku Arco Zinneberg zve i letos do své honitby svoje přátele - šlechtu z celého světa. Jak se
zatím baví manželky těchto V. I. P. hostů? Ve čtvrtek 3. listopadu například
podnikly vyjížďku v kočáře po okolí.
Foto: David Myslikovjan
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Bolavými místy Sedlce-Prčice
jsou vodovod a komunikace
SEDLEC-PRČICE – Zastupitelé města se zabývali takzvaným
strategickým plánem „Rozvoj
Sedlce-Prčice“. „Poslední program
rozvoje města – rozvojová strategie
- byl zpracován a schválen zastupitelstvem v roce 2007. V něm byly
popsané silné a slabé stránky celého
území města Sedlce-Prčice. Zahrnoval projekty, které by se měly stát prioritními pro zlepšení života v tomto
území. Projekty byly rozděleny do několika oblastí – do oblasti vodohospodářské, kultury, sportu, sociálních
věcí, dopravy... Protože část projektů
z této strategie byla zrealizována,
bylo nutné program upřesnit a doplnit nové projekty podle aktuálních
potřeb. Proto se zastupitelstvo vloni
na konci roku dohodlo, že bude zadáno zpracování aktualizace rozvojové
strategie. Aktualizace tak obsahuje
jednak znovu hodnocení celého územi
- silné a slabé stránky - a dále projekty,
které jsou prioritními pro další rozvoj
. Součástí je soupis zrealizovaných
projektů a také požadavky osadních
výborů na další období,“ uvedla
starostka Sedlce-Prčice Miroslava
Jeřábková s tím, že se jedná o dokument na období 2011 až 2014

a bude se průběžně doplňovat.
Zmínila, že jednou z priorit je
oprava vodohospodářských zařízení. „Vodovod, který slouží pro Sedlec-Prčici a přilehlé osady, je zastaralý
a musíme zahájit postupnou rekonstrukci. Další prioritní záležitostí
jsou opravy místních komunikací,
což je bolavé místo každé obce. Máme
místní komunikace v délce 35 kilometrů, proto je to ﬁnančně náročné,“
poznamenala. Z konkrétních projektů hovořila také o rekonstrukci
sedleckého náměstí, výstavbě
sportovního zázemí v Prčici. Radnice má v plánu na stávajícím
sportovišti provést odvodnění,
osvětlení a novou stavbu kabin,
společenské místnosti, sprch
a dalšího sociálního zázemí. „Je to
stavba, která byla postavena na dobu
25 let, je z panelů, které se rozpadají. Stavba nesplňuje energetickou
náročnost a tím naše požadavky
na úspory,“ vysvětlila. Za prioritu
považují zastupitelé také zateplení školy a celkovou rekonstrukci
školy, která byla otevřena v roce
1980. „Po třiceti letech je s ní nutné
něco udělat,“ dodala starostka Jeřábková.
-mb-

K významným projektům Sedlce-Prčice patří revitalizace Vítkova náměstí.
V centru města došlo k významným změnám.
Foto: Marie Břeňová

Údržba zeleně šplhá ke dvěma milionům
SEDLČANY - Zajímalo nás, jak se zvýší po revitalizaci náměstí náklady na údržbu městské zeleně. S otázkou jsme se obrátili na místostarostu Sedlčan Miroslava Hölzela. „K tomu má ředitel technických služeb
Jiří Daněk za úkol připravit pro rozpočet příštího roku podklady,“ odpověděl. Připomněl, že osázení nových záhonů bylo ﬁnancováno v rámci
projektu. „S určitým navýšením počítáme jak na sazenice, tak na údržbu
náměstí,“ připustil. „Nepředpokládám, že půjde o závratné sumy, ale o částky řádově v desítkách tisíc korun,“ odhadl. „Ukazuje se, že i postupným
zkvalitněním veřejné zeleně ve městě, včetně jiných výsadeb na sídlištích
a pečlivější údržbou trávníků, než bývalo v minulosti zvykem, se částka zvyšuje. Na letošní rok jsme měli na údržbu zeleně v rozpočtu částku 1,6 milionu
korun a víme, že je překročena již v tuto chvíli.“ Upozornil, že ještě před
několika lety se náklady pohybovaly kolem milionu korun. „Nyní nestačilo ani 1,6 milionu. Předpokládám, že reálné náklady pro kvalitní údržbu
ve městě bude nutné plánovat kolem dvou milionů korun,“ dodal. „Zelené
plochy sekáme zpravidla třikrát. Jsou roky, kdy stačí dvě seče, ale když počasí
trávě svědčí, sekáme potřetí. Tři seče zelených ploch představují zhruba milion korun,“ uzavřel místostarosta.
-mb-

MALÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Dítě plnící úkoly jiných se nenaučí myslet
Libuše Junková (na snímku)
dlouhou dobu pracuje s předškolními dětmi, přednáší životní ﬁlozoﬁi „Principy
života“ a vede poradnu
pro zkvalitnění mezilidských vztahů. Říká
o sobě, že ji zajímá vztah
rodičů a dětí a zabývá se
vztahy obecně. Může
čtenářům zodpovědět
jejich dotazy. Napište nám, co
vás zajímá. Redakce zaručuje
diskrétnost, jméno tazatele nebude uvádět.
-redChci vám vyprávět o setkání s mojí kamarádkou. Někteří
lidé se na ni občas dívají jako
na „divnou“, třeba její kolegyně z práce, ale mně divná nepřipadá. Skutečnost je taková,
že nedělá věci, které ostatní
rodiče dělají zcela běžně, aniž
by se nad nimi zamýšleli, aniž
by se zkusili podívat, kam jejich
počínání povede.
Nedávno se jí právě její kolegyně zeptala: „Kolik jste měli
včera úkolů?“ a moje kamarádka
(říkejme jí Karolína) odpověděla,
že neví. Následovala další otázka s takovou zvláštní, skoro až
obviňující intonací v hlase: „Jak
to že to nevíš, copak ty s dětmi neděláš úkoly?“
Karolína je přesvědčená
o tom, že každý člověk se v určité etapě svého života potřebuje
něčemu věnovat. Tak jako ona
musí pracovat a tím se dál rozvíjet, tak se děti potřebují učit,
a proto chodí v dětství do školy. Ona sama už má tuto část života za sebou, ona už do školy
chodila, a tudíž už prokázala,
jak se s naučením toho či onoho
vyrovnala. Teď to samé potřebují udělat její děti. Takže její
odpověď „Proč bych to dělala, já
do školy nechodím, já už jsem to
zvládla“, přijímala její kolegyně
s poněkud překvapeným výrazem v obličeji.
Povídali jsme dál a Karolíně
se vybavily i jiné reakce této
kolegyně. Třeba jak se jí jednou ptala, kde shání materiály na procvičování angličtiny
o prázdninách, že potřebuje
dceru na školu připravit, aby
nevypadla ze školního režimu. Takže se s ní stále něco
učí a z něčeho ji zkouší. Pravděpodobně na to bude mít
každý jiný názor, ale znám
mnoho učitelů, kteří se ztotož-

ňují s tím, že prázdniny jsou
zasloužené jak pro děti, tak pro
učitele a že je třeba na začátku
školního roku věnovat
nějaký čas právě rozjezdu a že s tím právě
proto ve svém rozvrhu
počítají. Také si Karolína vzpomněla, jak se
kolegyně prvního září
nějak nervózně podívala na hodinky a řekla: „ 8.15,
už jsou tam“. Karolína nevěděla,
koho myslí, jestli někdo někam
letěl, třeba na dovolenou, tak
jestli není nervózní, než někomu z rodiny přistane letadlo.
Tak se zeptala, kdo je kde a kolegyně řekla: „No ve škole, přeci“.
Tento výčet už by nám mohl
stačit k tomu, abychom se mohli zamyslet nad tím, co se při
takových reakcích asi s dítětem
děje. Je zřejmé, že dítě v tomto
případě v procesu učení nehraje hlavní roli, vše je řízeno někým. Pokud však dítě nebude
v procesu učení aktivní, bude
mít patrně problém být aktivní
i ve svém životě. Jestliže plní
jen úkoly někoho jiného, bude
možná druhými vnímáno jako
„hodné“, ale nenaučí se myslet.
Takové dítě nevedeme k samostatnosti, ba právě naopak,
bude závislé na druhých stále
víc, protože se nebudou rozvíjet jeho možnosti. Výsledkem
počínání matky z našeho příběhu je, že její dvanáctiletá
dcera je tak trochu neurotická,
nedokáže si s ničím poradit,
neustále jí telefonuje do práce
a ptá se jí, co má dělat, ptá se
na každou maličkost, což je
velice obtěžující pro obě strany. Chci se proto přimluvit
se za děti. Dejme jim příležitost k tomu, aby mohly objevovat, co všechno zvládnou,
co všechno jsou schopné se
naučit a udělat. Nechtějme
po nich, aby odpovídaly rychle a hned, nechme je přemýšlet, vždyť i my dospělí potřebujeme čas, abychom si věci
zvážili, než uděláme nějaké
rozhodnutí. A nechme je chodit do školy. Je - samotné. My
dospělí už máme školu za sebou. Učit se však můžeme stále. Je jen na nás, co si vybereme, čemu se chceme věnovat.
Libuše Junková
(Kontakt: junková@principy.cz, tel.: 604 636 960)
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Pro návštěvníky ve skanzenu sezóna skončila, řemeslníci jej však neopouští
VYSOKÝ CHLUMEC – Stovky
návštěvníků využily v pátek
28. října den volna k návštěvě
skanzenu ve Vysokém Chlumci. Za symbolické
vstupné
jednu korunu mohli vidět při
akci podporované Ministerstvem zemědělství ČR a Krajským úřadem Středočeského
kraje některé činnosti jako při
Dnu řemesel. Jak však Lubomír Procházka, vedoucí Muzea
vesnických staveb středního
Povltaví, upozornil, v žádném
případě nešlo o Den řemesel
číslo 2. Poznamenal také, že
nedělí 30. října končí sezóna
ve skanzenu, který se otevře
návštěvníkům až 1. května.
Areál v pátek ožil některými řemesly, ve venkovských
chalupách se pekl chleba,
vyráběly se perníky, opraco-

vání dřeva bylo možné vidět
na vodní pile nebo u mlýna.
Děti si mohly na atrapě vyzkoušet, jak podojit kozu.
Zalovit si mohli jak malí tak
dospělí návštěvníci v kádi
s rybami, nebo naopak ponechat činnost povolanějším.
Prodeji ryb totiž předcházel
v ranních hodinách výlov
obecního rybníka. K ochutnání byl například kozí sýr nebo
medovina. I při této sváteční akci
pokračovali zaměstnanci stavební ﬁrmy v obnově chalupy transferované sem z Vojkova. „Musíme dodržet termín dokončení stavby
- 15. prosinec letošního roku,“ řekl
Procházka. Na místě, kde stavení stálo, zatím archeologický
průzkum žádné výjimečné poznatky nepřinesl.
Marie Břeňová

Vstup do vysokochlumeckého skanzenu na páteční akci zařazenou
na samý konec sezóny byl tentokrát za symbolickou jednu korunu.

Návštěvníci mohli ochutnat kozí sýry a další výrobky.

Lubomíra Procházku, vedoucího vysokochlumeckého skanzenu, jsme
zastihli na staveništi, kde řemeslníci znovu staví stodolu. Byla do objektu transferovaná z Vojkova, kde se nyní provádí archeologický průzkum. Žádné zvláštní objevy na místě, kde stodola datovaná do 17.
století stála, zatím nebyly učiněny.
Snímky: -mb-

Při „Dnu Středočeského kraje“,
jehož konání podpořilo také ministerstvo zemědělství, si mohly
děti podojit (dřevěnou) kozu.

Po výlovu v obecním rybníku skončili v kádi především kapři.
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NA NÁVŠTĚVĚ

Na kafíčku u bývalé porodní asistentky Věry Kapkové
Pozvání
vání do chalupy Věry Kapkové (75) v Sedlci-Prčici vnímáme
jako vstup do jiné
časové dimenze.
Stavení v památkově chráněné zóně
si uchovalo kus ze
své více než dvousetleté historie.
Původně bylo hospodářským
stavením, v němž bylo pekařství.
Pec tu stojí dodnes.
KUFR PO PRABÁBĚ
JE STÁLE POTŘEBNÝ
I když domácnost si paní
Věra zvelebila, nechala sem
přivést vodu nebo elektřinu,
mají všechny místnosti nádech našich praprababiček
- nábytek, vysoce a pečlivě
nastlané postele peřinami,
výklenky ve zdech a kufr
starý více než století, s nímž
její prabába cestovala. Dnes
v něm má různé dokumenty...
Jen počítač, který jí daroval
její zeť, tu bývalí hospodáři
a hospodyně neměli. Ten ale
Věra Kapková obchází obloukem. Důležitý je pro ni klasický psací stroj. Ten nenechává
dlouho odpočívat. Zajímá
se o historii vlastního rodu
i postav a postaviček, které na Sedlecku-Prčicku žily.
O svoje vzpomínky a poznatky se rozděluje se čtenáři. Publikuje ve sbornících Českého
Meránu a pozorní a pravidelní čtenáři Sedlčanského kraje
se s jejím jménem již také setkali. Přijměte i vy pozvání
Věry Kapkové „na kafíčko“.
NAPROSTO „NEVHODNÉ
POVOLÁNÍ“
„Moje maminka odtud pocházela a provdala se do Úval u Prahy. Když jsem přišla na svět, byli
moji rodiče již starší – mamince bylo přes čtyřicet, tatínkovi
přes padesát. Narodila jsem se
s tělesným postižením – vybočenými nohami, patami dopředu.
Z vyprávění vím, že do 2,5let
jsem pobývala střídavě doma
a v Jedličkově ústavu. I později jsem měla nohy v takových
aparátcích, abych vůbec chodila.
Dodnes si pamatuji, jak to cvakalo o chodník,“ zmiňuje se, že
začátky jejího bytí nebyly tak
jednoduché.
Přesto si prý zvolila povolání, které bylo vzhledem k jejím zdravotním problémům
naprosto nevhodné. „Chtěla
jsem studovat medicínu. Můj
otec se zúčastnil odboje, zastřelili
ho Němci a já zůstala s mamin-

kou sama. Byla stará a nemocná sháněla jsem řemeslníky, materiál. praděd Věry Kapkové měl
a vyžadovala péči do konce svého Najednou ta realita byla úplně jiná, devět latinských tříd. Nechal
života. Z toho důvodu a ani po ﬁ - než když jsme sem přijeli do cha- se v roce 1849 dobrovolně nananční stránce jsme si studia ne- lupy na prčické posvícení s dět- verbovat na vojnu a sloužil
mohly dovolit. Jsem diplomovaná mi, strejda nám zahrál na housle, jako mušketýr u Lobkowicze.
zdravotní sestra a celý profesní ochutnali jsme něco dobrého a tři Po 10,5 letech žádal císařepáživot jsem pracovala jako ´porod- dny strávené při petrolejce...“
na, aby jej pustil z vojny a Věra
ní bába´. Jednu aprobaci
Kapková má propoušjsem si udělala v 18 letech,
těcí list. V dobrém slodruhou maturitu o dvacet
va smyslu V. Kapková
let později, abych měla eruříká, že ji při pátrání
dici ženské sestry,“ vypráv genealogii odklonil
ví. Pracovala v pražské
Antonín Podzimek,
nemocnici Na Bulovce,
který ji nasměroval
což prý bylo dost náročdo vlastivědného
né na chůzi. Proto přešla
kroužku s tím, ať píše
na ambulanci – nejdřío Sedlci-Prčici pro
ve v Libni , po narozesborník Český Merán,
ní druhé dcery do Úval
aby vše, co ví, neua Dolních Počernic, kde
padlo v zapomnění.
se vyšetřovaly těhotné
JAK VYPADÁ
ženy . „Tak jsem nemusela
BĚŽNÝ DEN
sloužit noční služby a také
„Vstávám mezi půl
bylo možné sedět a ulevit
sedmou až osmou hodinou.
nohám,“ vysvětluje.
Postarám se o kočky, které
ÚVAHY: „CO DÁL
už čekají, kdy jim naliji
SE ŽIVOTEM“?
mléko. Potom dám slepiNa léta v Dolních Počercím. Uklidím, nakoupím,
nicích vzpomíná: „V ordiuvařím. Sednu si a píšu,
naci jsem byla často sama bez Věra Kapková nám u kafíčka řekla, že k tomu, aby ale ne každý den, ne vždy
se dostala ke kořenům rodu, ji hodně povzbuzuje
lékaře a tam jsem vyšetřovala také nejstarší vnučka.
na to mám čas nebo nálaFoto: -zka vyřizovala agendu, ale měla
du,“ říká Věra Kapková
jsem povinnost i terénní služby, choPÁTRÁNÍ
s tím, že teď právě dává na zádit po návštěvách. Krátce po porodu
PO KOŘENECH RODU
kladě archiválií dohromady pojsem musela u ´nedělky´ být, vyšetřit
Na pátrání po kořenech vídání o místních vojenských
ji, naučit ji koupat, kojit...“ Nebylo roku, které má Věra Kapko- vysloužilcích. Jejichž potomci –
to ale jednoduché, nohy dostáva- vá především ve Vysokém Milotové, Kurandové, Pištěkové
ly v terénu opět víc zabrat, a tak Chlumci a v Sedlčanech, tedy ... na Sedlecku-Prčicku žijí a máse dostala do péče ortopéda. Ná- nezbývalo tolik času, kolik si lokdo ze současníků například
sledovalo přiznání částečného in- představovala. „Moje prabába ví, u jakého pluku jejich příbuzvalidního důchodu a po operaci, pochází z vladyckého roku Bej- ný bojoval, jaké hodnosti dosákterá neměla očekávaný výsle- šovců, praděd byl sedlčanský ro- hl. „K tomu si pochopitelně musím
dek, získala plný invalidní dů- dák z rodu Klementů. Již v roce dohledat, jak spolek vojenských vychod a k povolání se již nevrátila. 1585 dává nadaci Jakubu Krčínovi sloužilců vznikl, jak fungoval. To
Uvažovala, co „se životem dál.“
na kancionál 14 nebo 15 měšťanů všechno musím skloubit s příběhy.
NÁVRAT
sedlčanských, mezi nimi byl i Kr- Je to časově náročné. Navíc jsem
DO KRAJE PŘEDKŮ
čínův přítel Křikava a mezi dal- společenský typ, takže se u mě někdy
Domek v Úvalech zanecha- šími právě měšťané Jan Bejšovec návštěvami dveře netrhnou,“ směje
la dcerám a vrátila se do kraje a Martin Klement. Tyto dva rody se. Dřív než za námi hostitelka
svých předků – do chalupy, se spojily, když si můj praděd vzal zavře dveře, povídáme si ještě
kterou jí odkázal strýc. Přivez- Marii Bejšovcovou z Vysokého o některých příbězích s dobrým
la si do Sedlce-Prčice ložnici Chlumce. Celou tuto genealogii či špatným koncem, kterých jako
po mamince a rozhodla se věno- chci dát dohromady. Když jsem bývalá porodní asistentka má
vat se tomu, na co dříve neměla na této chalupě zůstala sama, tak bezpočet. Zastává se lékařů, ktečas. Psaní a historii. Rozhodla jsem se seznámila s Marií Dědo- rým je někdy kladeno za vinu to,
se, že zachytí to, co jí maminka vou ze Sedlčan, autorkou knihy za co mohou ženy podceňující rijako děvčeti vyprávěla o Prčici.. Bejvávalo. Marie mě nasměrova- ziko, například mimoděložního
„Chalupu mi odkázal strýc a já zde la na další známou sedlčanskou těhotenství. „Práce v porodnictví
žiji přes dvacet let,“ pozname- pamětnici Vlastu Faktorovou, byla psychicky náročná, vždycnává. „Já jsem strýci, když byl jejíž maminka byla Bejšovcová, ky jsem si myšlenky na ní ´nosila
na smrtelné posteli, slíbila, že cha- a dozvěděla jsem se, že její praděd domů´. Pokaždé jsem se sama sebe
lupu neprodám a že ji zvelebím. To a moje prabába byli bratr a sestra. ptala, zda jsem udělala vše, co jsem
jsem nevěděla, do čeho jdu. Sedm Tak dávám pomalu střípky do- měla.“ Nejen vědomosti, ale i paa půl roku mi trvalo, než jsem udě- hromady,“ říká. Poznamenává měť, slovní zásobu, vitalitu a laslala novou střechu, podlahy, zlikvi- například, že Bejšovcové byli kavost a vůbec celý přístup k židovala houbu, petrolejku vyměnila ve službách Rožmberků a Pe- votu – tomu všemu se můžeme
za elektřinu a zavedla vodu. Byla tru Vokovi dokonce půjčovali u této ženy obdivovat.
jsem na to v podstatě sama ženská, peníze. Dovídáme se také, že
Marie Břeňová
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V sedlčanském kulturním domě se tančilo pro dobrou věc
SEDLČANY – Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech byl jednou ze sedmi zastávek ve šňůře
měst, kde se uskutečnila, nebo
ještě uskuteční beneﬁční akce
„Přijď, tanči, pomáhej“.
PROČ BYLY SEDLČANY
NA TRASE TOUR?
V Sedlčanech ožil až nakažlivým rytmem společenský sál
v neděli 30. října odpoledne.
Na řadu přijdou další města
a podobná nedělní odpoledne.
Šestnáctého října se uskuteční
program v Mladé Boleslavi, 23.
října v Poděbradech, 13. listopadu

Výrobky vytvořené handicapovanými lidmi se v Sedlčanech líbily.

v Mělníku, 27. listopadu v Liberci,
4. prosince v Praze a 11. prosince
v Benátkách nad Jizerou.
„Naše taneční skupina je ze
´Sportovně tanečního centra L&P
Pik dance a nepůsobí jen v Mladé Boleslavi. Rozrůstá se po celé
republice. Delší dobu jsme v kontaktu s Petrou Poslušnou z Kosovy
Hory, ví, že spolupracujeme s postiženými lidmi. Řekla nám, že se
jí nápad uspořádat beneﬁční akci
– zumba charita tour líbí,“ vysvětlila jedna z organizátorek
Mariana Šelenberková, proč se
mezi městy objevily také Sedlčany. Má jasno v tom, jak naloží
s výtěžkem. „Všechny peníze půjdou pro chráněné dílny – na Lipníku, v Poděbradech a do Harcova
u Liberce,“ uvedla.
LEKTOŘI SE VZDALI
HONORÁŘŮ
„Náš realizační tým tvoří
třicet až čtyřicet lidí, ve věku
od deseti let. Nejstarší věkovou
hranici snad ani nebudeme zmiňovat,“ usmála se Mariana
Šelenberková, která je členkou správní rady neziskové
organizace Medvídek Dáda
a členem Zumba Charita Teamu. Nezapochybovala, že

Sedlčany byly jedním ze sedmi míst, kde se beneﬁční akce „Přijď, tanči,
pomáhej“ letos uskuteční.
Snímky: Marie Břeňová

Na pódiu společenského sálu sedlčanského kulturního domu se střídali příznivci zumby všech věkových kategorií.

program přiláká dostatek
návštěvníků. „Kdybychom
předem měli podobné myšlenky, tak takovou akci nemůžeme
ani dělat,“ řekla. Vysvětlila,
že v týmu jsou profesionální
lektoři zumby z celé České
republiky – z Plzně, Mladé
Boleslavi, z Kosmonos, Prahy. „Jsme profesionálové, nemusíme se předem sehrávat,
přijedem a zatančíme,“ tvrdila. Uvedla, že v příštím roce
chtějí v projektu pokračovat.
„Podobné projekty děláme pro
postižené děti od roku 2007.“
Také nám o sobě řekla, že
s postiženými dětmi pracuje
17 let. „Chodím do stacionářů,
do speciálních základních školek,
sama učím - vedu muzikoterapii a taneční terapii a věnuji se
postiženým dětem v řadě míst
republiky. Protože mám sama
postiženého chlapečka, začala
jsem se této činnosti věnovat o to
víc,“ dodala. „Všichni lektoři,
kteří vystupují, se zřekli honoráře. Opravdu věnují svůj čas
tomu, aby se ve všech městech
vydělalo co nejvíce peněz. Jsou
to všechno lidé, kteří mají svoje hlavní zaměstnání a po práci
s námi dělají tyto benefiční akce.
Také děti, které s nimi vystupu-

Lukáš Synek zavede v muzeu posluchače pod deštníky
stromovitých kapradin a za příjemnými potomky kanibalů
SEDLČANY - Příznivci
přednášek
sedlčanského
cestovatele Lukáše Synka
se mohou těšit v pátek 11.
listopadu od 18.30 hodin
na další vyprávění z cesty
na Nový Zéland. V druhé
části přednášky, která se
uskuteční v Městském muzeu v Sedlčanech a je spojená
s projekcí fotografií, s ním

navštíví souostroví Fidži.
„Na druhém konci světa navštívíme národní park Abela
Tasmana, kudy vede pod deštníky stromovitých kapradin pobřežní stezka s výhledy na členité mořské pobřeží. Vystoupíme
do sopečného národního parku
Tongariro, kde nám postup nečekaně ztížil sníh a silný vítr.
Ve Wai-o-tapu si prohlédneme

gejzír a pestrobarevná vulkanická jezírka s vřící vodou a vůní pekla. Sestoupíme
do jeskyně Waitomo na unikátní fluoreskující červy. Po cestě
z Nového Zélandu se zastavíme
na souostroví Fidži s tropickou
vegetací, průzračným mořem,
žraloky a příjemnými potomky
kanibalů,“ doplňuje pozvánku sám Lukáš Synek. -red-

jí na tour se honoráře zříkají.“
VÝROBKY DĚTÍ
Z HARCOVA SE LÍBILY
Výrobky v sedlčanském kulturním domě prodávali zástupci „Domova pro mentálně postižené v Liberci - Harcově.“ Prohlédli
si je i žáci vysokochlumecké
školy, jejíž součástí je třída
pro handicapované. Jak Lucie
Petrová, výchovná asistentka
z Domova v Harcově, uvedla,
žádné kontakty na Sedlčansku
dosud nenavázali. „V Sedlčanech jsem poprvé, znám jen hermelín Pepu,“ uvedla asistentka.
„V Sedlčanech se nám s prodejem
výrobků daří, jsou tu příjemní
a vstřícní lidé, přispívají nám
a výrobky nám chválí,“ řekla
potěšeně. Aktivity v Harcově
nám stručně přiblížila slovy:
„Domov pro mentálně postižené má tři chráněná bydlení
a také chráněné dílny, do nichž
dochází přibližně kolem stovky
klientů. Zabývají se různými
druhy ručních prací – pletením
z proutí, háčkováním, šitím,
výrobou keramiky nebo bloků z ručně vyrobeného papíru.
V zahradním centru pěstujeme
bylinky, chystáme se vyrábět
i adventní věnce.“
Marie Břeňová

Hvězdárna oslaví
příští rok padesátiny
SEDLČANY - H
Hvězdárna
ě dá
v Sedlčanech bude mít v příštím roce jubileum - uplyne
padesát let od jejího vzniku.
K tomuto výročí bude uspořádán v Sedlčanech pro odbornou
veřejnost seminář. „Čekají nás
opravy a úpravy hvězdárny. Půjde
o nabílení fasády, vymalování interiéru a výměna zastaralého mobiliáře,“ poznamenal místostarosta
Sedlčan Miroslav Hölzel. -mb-

PŘEHLED AKCÍ V REGIONU
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Neseďte věčně doma za pecí

VÝSTAVY
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - „Krčínovo Sedlčansko“ výstava fotograﬁí Milana Dlouhého,
Jana Brzáka, Kamila Novotného, Radka Foučka a Zdeňka Šimka - potrvá
do 20. 11. MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - „Výstava pastchworkového klubu“, který působí
od loňského roku v komunitním Centru Lukáš - potrvá do 30. 11.; KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA
SEDLČANY - Prodejní výstava
obrazů sedlčanského výtvarníka Stanislava Kadlece potrvá do 15. listopadu; od 18. 11.. „Předvánoční výstava
Majky Blažejové“ - keramická tvorba.
Vernisáž se uskuteční v pátek 18. listopadu v 18 hodin.
KINO SEDLČANY
Pátek 11. 11. od 20 hod.: „Zrození planety opic“ - akční sci-ﬁ
USA; sobota 12. 11. ve 20 hod.:
„Šéfové na zabití“ - komedie USA;
pátek 18. 11. od 20 hod.: „Kovbojové a vetřelci“ - ﬁlm USA; sobota
19. 11. od 20 hod.: „Alois Nebel“
- český ﬁlm, kultovní komiks; úterý 22. 11. od 16.30 hod.: „Tintinova dobrodružství“ - dobrodružný
ﬁlm s českým dabingem. středa
23. 11. od 20 hod.: „Kamarád taky

rád“ - komedie USA.
FILMOVÝ KLUB SEDLČANY
Čtvrtek 24. 11. od 20 hod:
„Něco z Alenky“ - film ČR
a Švýcarska.
KINO KOSOVA HORA
Sobota 12. 11. od 18 hod.: „Saxana a lexikon kouzel“ - nový
český ﬁlm.“
KULTURNÍ DŮM
J. SUKA SEDLČANY
Úterý 29. 11. od 19.30 hod.:
„Večer hudby a poezie“ - Jan
Šťastný (recitace), Pavla Švestková (mezzosoprán), Atlantis
Collegium (komorní soubor)
a Vítězslav Podrazil (umělecký
vedoucí). Pozor, představení je
z rodinných důvodů Jana Šťastného odloženo! Původní termín
představení byl 15. listopad.
KABARET V PODÁNÍ
SEDLČANSKÝCH
OCHOTNÍKŮ
Spolek sedlčanských divadelních ochotníků uvádí „Kabaret aneb Zasmějte se s námi,
dokud máme ještě čemu“ (směs
scének, písniček a hororový
příběh). Reprízy se uskuteční
ve středu 9. a ve čtvrtek 10. 11.
od 19.30 hod. a derniéra v sobotu 12. 11. od 17 hodin.
MATEŘSKÉ CENTRUM
PETRKLÍČ SEDLČANY
Čtvrtek 10. listopadu: „Svatomartinské slavnosti v Radíči“ - sraz
v 16 hodin u zámku. Děti čeká po-

Soutěž o dárek

Patchwork a vernisáž
SEDLČANY - Marie Faltusová, Lenka Jetelová, Dagmar Tomášková, Květoslava Vlachová
a Jana Vyskočilová vystavují
v Městské knihovně v Sedlčanech svoje nádherné ruční
práce. Na vernisáži výstavy
v sobotu 12. listopadu od 16
hodin se mohou návštěvníci
dozvědět o metodě patchworku dozvědět mnoho zajímavostí a možná si i některý výrobek
(deku) zakoupit.
-redklad a rohlíčky. Svatomartinské rohlíčky se budou v MC Petrklíč v Sedlčanech péct ve středu 9. listopadu..
V pondělí, ve čtvrtek a v pátek
jsou herny otevřeny od 9 do 12
hodin, v úterý od 9 do 17 hodin
a ve středu od 9 do 14 hodin.
TJ SOKOL DUBLOVICE
Neděle 13. 11. od 14 hod.:
Na dublovickém hřišti se
střetnou Dublovice a Rožmitál. (Po 13 letech se Dublovice
vrátily do 1. B. třídy krajské fotbalové soutěže!)
HVĚZDÁRNA SEDLČANY
Hvězdárna na Cihelném
vrchu je v listopadu otevřena
v pátek od 18 do 21 hodin.
PŘEDNÁŠKA
V SEDLČANSKÉ KNIHOVNĚ
Středa 16. 11. od 18 hod.:
„Nemoc jako prostředek sebepoznání.“ Přednáška Romany
Boháčové. (Stále usilujeme o zdraví a s nemocemi se utkáváme jako
se svými protivníky. Přijďte poznat

zdánlivé nepřátele zblízka. Možná
v nich společně nalezneme dávné
učitele, symboly i milníky na cestě
ke skutečnému uzdravení).
PLAVÁNÍ V BAZÉNU
Vždy ve středu (až do 30. 11.)
zajišťuje Svaz diabetiků - Územní organizace Sedlčany dopravu
na plavání v bazénu ve Smilovicích. Odjezd zájemců z autobusového nádraží v Sedlčanech v 15
hodin, návrat kolem 17. hodiny.
RESTAURACE
NA RŮŽKU SEDLČANY
Pátek 11. 11.: „Svatomartinská
husa a víno“, pátek 18. 11.: „Zvěřinové hody“.
STAREJ MATYAS ROCKOVÁ ZÁBAVA
Středa 16. 11. od 21 hod.:
„Starej Matyas - rocková taneční zábava“ - klub Pohoda
Sedlčany.
MARTINSKÝ JARMARK
A JAZZ V DRÁŽKOVĚ
Sobota 12. listopadu se uskuteční od 13 do 18 hodin v Drážkově, ve Špejcharu u Váchů
jarmark. Budou zde keramika,
dekorace, šperky, vazby, med,
medovina, martinské víno, hračky, perníky... Vystaveny budou
historické motocykly. V galerii
bude koncert Václava Fiedlera
(sólová kytara, zpěv) a taneční
vystoupení Lucie Plaché.
TRADIČNÍ SBÍRKA
FARNÍ CHARITY
Čtvrtek 17. 11. od 11 do 12 hod.
a pátek 18. 11. od 15 do 16 hod.
bude na sedlčanské faře tradiční
sbírka šactva a bot. (Více informací
u vstupu do kostela sv. Martina).

Podpoříte s ozdobou rekord?

Poznáte, odkud je tento snímek? Pokud ano, napište nám to. V případě
správné odpovědi vás zařadíme do slosování o cenu, kterou věnovali
manželé Kolkovi „Víno svět“. Přijímáme odpovědi doručené do redakce osobně, vhozené do schránky SK před obchodním domem Rozvoj,
poštou a e-mailem (sk@sedlcansko.net) - uveďte heslo „soutěž“. Nezapomeňte na celé jméno a adresu. Máte čas na přemýšlení do neděle
20. listopadu. V čísle 40 jsme zveřejnili snímek z Javoří u Cunkova.
Do redakce nepřišla žádná správná odpověď. Cenu, kterou věnovali
manželé Kolkovi, nevyhrál v tomto kole nikdo a postupujeme ji
do další fotosoutěže.
-red-

SEDLČANY - Je právě
čas vybírat nebo zhotovit vánoční ozdobu. Že
je na to ještě dost času?
Jak se to vezme... Pokud
podpoříte v sobotu 26.
listopadu vznik českého rekordu na sedlčanském náměstí, tak výběr ozdoby
za úvahu již stojí. Za přítomnosti
pelhřimovské agentury Dobrý
den, která eviduje utvořené české
rekordy, usilujeme o prvenství
v disciplíně „Nejvíce lidí na jednom místě s vánoční ozdobou“.
Nebude rozhodující její velikost,
materiál... Ozdoba však musí mít
„ouško“ na zavěšení na stromek.
Uznána bude u každého účastníka pouze jedna přinesená ozdoba. Akce na náměstí začíná v 10
hodin, koledy zahraje skupina

Repete a kulturní program připravují také
žáci vysokochlumecké
školy, kteří vytvoří základ živého betlému.
Pořadatelé uvítají, když
se k nim v roli „darovníčků“ přidají i další
lidé. Známá herečka a spisovatelka Zdena Žádníková - Volencová
pokřtí na náměstí pohádku s písničkami „Ve znamení motýla“.
K takovému počinu je to vhodná
příležitost, protože akcí se připojují Sedlčany ke Dni pro dětskou
knihu. O občerstvení se postará
zejména Jiří Tůma. A ještě připomínáme, že dárek bude možné
získat v soutěži „o nejstarší vánoční ozdobu.“ Sedlčanský kraj,
Městská knihovna Sedlčany,
Klub Velká Kobra

2. základní škola Propojení Sedlčanyy
pořádá v úterý
15. listopadu 2011 od 1530 hod.

odpoledne plné aktivit pro předškoláky

HRAJEME SI
NA PRVŇÁČKA,
a

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

ZAČNĚME DOBŘE,
setkání rodičů a učitelů
s psycholožkou dr. Janou Ptáčkovou
Rodiče si mohou vybrat, zda doprovodí své děti, pro které si připravily
učitelky školy výtvarné, hrací, soutěžní i „školní“ aktivity, nebo
navštíví setkání, kde se bude hovořit o cestě k úspěchu prvňáčka,
požadavcích na osobnost dítěte nebo o mýtech týkajících se vzdělání.
Odpoledne se zúčastní také učitelky budoucích prvních tříd
Vlasta Koubová a Eva Vanyová

ELEKTRO
Mašek

Národní konference

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD

Venkov 2011
14. - 16. listopadu v Sedlčanech a Sedlci - Prčici
Témata: zRozvoj a ekonomika venkova zVenkov,
tradice, rodina zZemědělství a životní prostředí
z
Veřejná osobní doprava na venkově
Konference se bude celé pondělí a středu konat v Kulturním domě
v Sedlčanech, v úterý budou pracovní skupiny dle rozdělení do
workshopů jezdit v terénu.
V pondělí bude doprovodným programem trh regionálních produktů
- přístupný i veřejnosti, který bude umístěn venku u příchodu do
kulturního domu (stánky např. pivovar, sýry, uzeniny atd.)

PRODEJNA KOSOVA HORA 27, U KOSTELA
Po - Pá: 7 - 16 hod., So: 8 - 11 hod.

Prodej - servis

náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany - nabízí svým zákazníkům:
Od 1. 11. do 30. 11. 2011
Lísková jádra 100 g ..................................
Mandle 100 g .........................................
Rozinky 100 g ............................................
Piškoty 120 g .............................................
Tuzemák rum 37,5% 0,5 l .........................
Korunní ochucená 1,5 l ........................
Gambrinus pivo 0,5 l...............................
Brambory na uskladnění CZ 1 kg .........

PRODEJ
z elektroinstalačního materiálu
z svítidel a lustrů
z el. přístrojů a spotřebičů

Motocentrum - Vojkov 82

COOP prodejna TUTY
z
z
z
z
z
z
z
z

Tel.: 318 581 364
Mobil: 736 773 457
E-mail: elektro.masek@tiscali.cz

19,90
14,90
6,90
7,90
85,00
11,90
8,90
4,90

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Nabízíme 4 druhy stáčeného vína značky Vinium za cenu
od 39 Kč za1l.
V průběhu dne dopékáme čerstvé pečivo.
Z aktuální měsíční nabídky vybíráme např.:
Kaiserky 55g za 3,90 Kč
Vesnický bochánek 100g světlý i tmavý za 8,90 Kč
Mřížka tvaroh, meruňka 85g za 10,90 Kč

Motocykly LONCIN - LEHNY, MOTARDY XM - 125,
XM - 250 od 30 000 Kč
Skútry LONCIN, MOTOWELL - od 19 900 Kč
Elektroskútry GUEWER 2-KW - dojezd 40 km - od 25 000 Kč
Motokoloběžky - NITRO SCOOTERS (s odnímacím sedlem) benzín/aku - dosahují běžně 50 km/h, odpružená velká kola,
není třeba řidičák - od 9 900 Kč
Elektrokola GUEWER GRAND dojezd 40 km - 12 500 Kč
Novinka RIKŠA - 200 ccm: výborný pomocník pro kutily
a zahrádkáře - skvělá cena - 45 000 Kč
Čtyřkolky - sportovní, pracovní, cestovní
Pracovní MAD MAX 300 automat v základní výbavě - tažné
zařízení, naviják, kufry, brašny, radlice na sníh,
alu nájezdy - cena 99 900 Kč
Veškeré příslušenství - sklápěcí vozíky, dvounápravové,
sekačky i bagry
ěř
Gumy, lanka, baterie a náhradní díly i na starší stroje
tém
e
m
Po - Pá 9 - 15; So, Ne 8 - 13 hod.
ne še
v
že
Se

Tel.: 731 862 915
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Karatisté působí v Sedlčanech už déle než rok
SEDLČANY – Karate P – Klub
Sedlčany zapustil kořeny ve městě v září loňského roku a stal se
již třetím místem, kde klub rozvíjí svoji činnost. Jmenovaný oddíl
karate vznikl na podzim roku
1989 v Táboře pod vedením trenéra Josefa Pěknice a od svého
založení se zaměřoval na všechny věkové kategorie vyznavačů
tohoto nejenom bojového umění.
Karate pochází z Japonska
a na starém kontinentu je chápáno
jako japonský sebeobranný a bojový
systém beze zbraně. Jednotlivé techniky se objevovaly už na starověkých olympijských hrách v Řecku.
To při loňském rozhovoru uvedl
Josef Pěknic z Tábora, který druhou a třetí odnož oddílu Karate – P
– Klub Shotokan následně spoluzaložil i v Milevsku a v Sedlčanech.
Zde je jeho nejbližším spolupracovníkem trenér Jiří Havel, který nás
informoval o aktivitách Karate – P
– Klubu v Sedlčanech v měsíci říjnu.
„Poslední klubová soutěž letošního roku, Turnaj nadějí Simopt
Kata 2011, se konala v sobotu 15.

října v novém Karate – P – Klubu
v Táboře,“ informoval Jiří Havel.
„Závodů se zúčastnilo sedmatřicet
začínajících i stávajících karatistů ze
všech tří oddílů Karate – P – Klubu.
Závodilo se v pěti kategoriích, které
tvořili nováčci, chlapci ve věku osm
až devět, deset až jedenáct a dvanáct
až patnáct let, a dívky ve společné kategorii osmi až třináctiletých účastnic. Soutěž kata probíhala systémem
na dvě porážky. To znamená, že dokud závodník neprohrál dvakrát, byl
stále ,ve hře´. Příležitost zúčastnit se
závodů měli i nováčci, kteří soutěžili
ve cvičení technik na místě. Ostatní
kategorie už potom soutěžily v disciplíně kata a rozhodčí je hodnotili
praporky. Čtyři nejlepší závodníci
ve finále byli bodováni.“
Barvy sedlčanského klubu hájili Hynek Fiala, který získal první místo v kategorii Nováčci, Jan
Reinisch (2. místo v kategorii Nováčci), Eliška Havlová ( 3. místo
v kategorii Dívky 8 – 13 let), Štěpán Kváča a David Samec.
Na Turnaj nadějí v Táboře navázal seminář Karate – P – Klubu

v Domově mládeže SOU v Sedlčanech v sobotu 22. října, jehož
se zúčastnili cvičenci ze Sedlčan,
Milevska a Tábora. Všech pětatřicet účastníků absolvovalo šest
hodin tréninku. V závěru semináře se uskutečnilo přezkoušení
na žákovské stupně kyu. Zkoušky naostro se budou konat 15.
prosince. „Pravidelné cvičení karate
přináší dětem a mládeži hlavně zlepšení sebekázně. Při cvičení dospě-

lých je kladen velký důraz na nácvik
správného dýchání. Začít lze přitom
v každém věku,“ připomněl trenér
Jiří Havel. I nadále je možné přihlásit se na pravidelných trénincích, které se konají každé úterý
a čtvrtek od osmnácti do dvaceti
hodin v Domově mládeže SOU
Sedlčany v ulici Petra Bezruče.
Cvičí se ve dvou skupinách. Samostatně děti a mládež a samostatně dospělí.
-dav-

Překvapení na ledě se nakonec nekonalo
SEDLČANY - Další dvojzápas
sehráli mladší žáci Sedlčan proti
hokejistům z Českých Budějovic.
Nejprve v pátek 28. října hostili
B-tým a bez větších problémů jej
porazili 10:2.
„Tímto zápasem skončilo první kolo

základní části a naše družstvo v něm
obsadilo druhou příčku za Mountﬁeldem České Budějovice A. Právě proti
Českým Budějovicím A zahájili mladí Sršni odvetnou část soutěže hned
v sobotu 29. října na domácím ledě.
Soupeř dosud všechny zápasy vyhrál

a byl i u nás vysokým favoritem. Sršni však podali výborný výkon a téměř
celý zápas vedli, bohužel soupeři se
povedlo zhruba deset minut před koncem vyrovnat a 50 vteřin před závěrečnou sirénou rozhodl při přesilové hře
o svém vítězství 3:2,“ uvedl Jiří Bar-

ták s tím, že za předvedený výkon
se však hráči nemuseli stydět a slova uznání si vyslechli i od trenéra.
„Vynikající výkon podal brankář Vojta
Křepela a mezi hráči čněli nad ostatními Ondra Chomát, Dominik Chwastek
a Lukáš Petržílka,“ dodal.
-red-

Nejmladší Sršni okusili také hořkost porážky
SEDLČANY - Nejmladší hokejisté
HC Sršni Sedlčany sehráli první
soutěžní turnaj s žáky druhých tříd
v Příbrami.
„Proti našim hráčům nastoupila
Kutná Hora. Sršni souboj nepodcenili
a vyhráli jednoznačně 13:4,“ uvedl
trenér sedlčanských hokejistů J.
Habart. Poradili si i s dalším soupeřem, kterým byli hráči Vlašimi.
„Celkem jasný začátek v náš prospěch
se změnil v drama a my proháli 10:12,“

komentoval průběh hry. Poslední
soupeřem byli příbramští hráči.
„Sršni zabrali a vyhráli 13:3. Na druhé půlce ledové plochy nečekaně vyhrála Kutná Hora nad Vlašimí a na konci
turnaje byla tři družstva se stejným
počtem bodů. Lepší skóre rozhodlo
o našem prvním místě. Sršni na ledě
nechali maximum svých sil,“ dodal
a uvedl pořadí mužstev: 1. Sedlčany, 2. Vlašim, 3. Kutná Hora, 4.
Příbram.

Fotbalisté Petrovic hledají střelce
SK PETROVICE – FK VŠENORY 2:4 (0:1)
Ve dvanáctém kole krajské fotbalové I. A třídy skupiny A se hráči Petrovic utkali s celkem z první poloviny tabulky a také jemu odevzdali
všechny tři body. Jakoby se jednalo o okopírovaný zápas z posledních
třech kol.
„Náš výkon nebyl špatný, ale nedáváme ani ty největší tutovky,“ uvedl trenér František Hofman. „Naopak vybízíme svými chybami soupeře ke skórování.
V tomto duelu navíc nastala jedna, dalo by se říci až komická situace, když si tři
naši fotbalisté dávali před brankářem navzájem přednost tak dlouho, až šanci neproměnili. Jedná se o psychickou záležitost.“ Obě branky domácí vsítili ve druhém poločase. V 57. min. skóroval Mandík a v 70. min. Turek.
Sestava: Hejl – Š. Štemberk, Kicl, Krameš, Stejskal (75. Kudrna) –
Turek, Brosch, J. Kašpar (65. Brunclík), J. Mandík – Kilián, Bílek (31.
Valenta). Trenéři: L. Štemberk a F. Hofman.
Po dvanácti kolech vede se čtyřiatřiceti body Nová Ves pod Pleší a o pět bodů zpět je druhý příbramský Spartak. Petrovice mají
na jedenáctém místě dvanáct bodů a už pouze šest bodů je dělí
od posledního šestnáctého týmu tabulky, kterým je Hřebeč. -dav-

Sedlčanští Sršni hráli v této sestavě: Josef Doležal, Jan Sůsa, Adam
Pech, Dominik Hasman, Vojtěch
Hrazánek, Jan Marek, Tomáš Hlaváček, Adam Papež, Denisa Habar-

tová, Tereza Chwastková, Eliška
Hotová a Barbora Bartáková.Trenér
Habart doplnil, že příští turnaj sehrají Sršni „druháci“ v sobotu 19.
listopadu na domácím ledě. -red-

Turisté navštíví rodiště Františka Drtiny
SEDLČANY - Hněvšín, rodiště Františka Drtiny - univerzitního profesora,
politika a jednoho ze zakladatelů skautingu v Česku - zvolil jako hlavní cíl
pochodu Turistický oddíl při TJ Tatran Sedlčany. Veřejnost zvou v sobotu
12. listopadu jeho členové na 16 kilometrovou procházku podzimní přírodou. Sraz účastníků je na sedlčanském autobusovém nádraží na stanovišti č.1 v 7.50 hodin. Ten odjíždí do Čeliny o deset minut později. Návrat
do Sedlčan je plánován z Prostřední Lhoty ve 14.47 hodin.
-red-

Byla to předčasná mikulášská nadílka
TATRAN SEDLČANY – SK
KOSMONOSY 14:0 (5:0)
Ve dvanáctém kole fotbalového
krajského přeboru mladších žáků si
hráči Sedlčan opět pořádně zastříleli a svému soupeři přibalili na cestu čtrnáct branek. Pětkrát se treﬁl
Polidar, třikrát Mondek, dvakrát
Čipera a jednou byli úspěšní Machovský, Josef Kouklík, Bareš a Bláha. Tatran vede s plným počtem
šestatřiceti bodů před třicetibodovými Neratovicemi a osmadvacetibodovou Velimí. Poslední šestnáctý
je Velký Borek, který na svoje první
body zatím čeká.

Sestava: Nováček – Josef Kouklík, Hrbek, Bareš, Bláha, Čipera,
Mondek, Polidar. Střídali: Jakub
Kouklík, Machovský, Zburník
a Cicálek. Trenéři: Josef Matoušek
a František Hofman. Škoda, že
mladší žáci nemohli alespoň pár
gólů půjčit svým starším kamarádům, kteří ve své věkové kategorii podlehli stejnému soupeři 0:1.
V krajské tabulce starších žáků vedou Neratovice s dvaatřiceti body.
Sedlčany jsou zatím dvanácté, když
dosud nasbíraly dvanáct bodů. Se
třemi body je poslední šestnácté
Hořovicko.
-dav-
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Stolní tenisté bojovali s favoritem i outsiderem druhé ligy
Ve čtvrtém a pátém kole 2. ligy stolních tenistů skupiny A se hráči Tatranu Sedlčany Bazény Desjoyaux
představili na domácí půdě v malé
hale gymnázia. Jednalo se pro ně
o skutečně podařený víkend. Vítězství s Mostem se dá označit za povinné a tři porážky ve dvouhrách
pramenily hlavně z únavy hráčů
Tatranu. Zato favorita z Litoměřic domácí stolní tenisté pořádně
zaskočili. Díky vyrovnanému výkonu všech hráčů a zejména díky
pozoruhodné formě Faktora, který
neprohrál ani jeden zápas, zůstaly
tři cenné body v Sedlčanech.
TATRAN SEDLČANY – TTC
LITOMĚŘICE 10:6
Do utkání domácí stolní tenisté nevstoupili dobře, protože
dvojice Pejša – Kocura prohrála

úvodní čtyřhru bez zisku jediného setu. Vzápětí ale duo Faktor –
Drechsler přehrálo svoje soupeře
rovněž 3:0 na sety a začínalo se
tak vlastně znovu. Ani ve dvouhrách to poměrně dlouho nevypadalo nijak slavně, soupeř se
dostal do trháku 3:5, ale potom
už začali úřadovat domácí stolní
tenisté a doslova po uragánu se
ujali vedení 9:5 na zápasy. Litoměřicím se povedlo už výsledek jenom kosmeticky upravit.
Ve dvouhrách se o čtyři body
postaral Faktor, Kocura a Pejša
přidali na konto Tatranu po dvou
bodech a jeden bod získal Drechsler.
TATRAN SEDLČANY – BANÍK
MOST 10:3
Obě úvodní čtyřhry se staly ko-

řistí domácích stolních tenistů, kteří i v následujících dvouhrách potvrzovali úlohu favorita. Hosté se
ke slovu poprvé dostali až za stavu
5:0 na zápasy, ale to už bylo z jejich
strany na zdramatizování průběhu duelu pozdě. Po pěti kolech je

v čele tabulky tým Union Plzeň
A Dragon Print se čtrnácti body,
o bodík zpět jsou druhé Strakonice a o dva třetí Prachatice. Tatran
Sedlčany je s jedenácti body pátý
a poslední dvanáctý je zatím pětibodový Baník Most.
-dav-

B týmu stolních tenistů se zatím daří
Velice dobře vstoupil do nové sezóny také B tým stolních tenistů Tatranu Sedlčany. Ve čtvrtém a pátém kole krajské soutěže druhé třídy skupiny C sedlčanské „béčko“ porazilo Žebrák B 10:8 a následně i Žebrák
A 11:7. Mužstvo se usídlilo na vynikajícím třetím místě, když dosud
čtyřikrát zvítězilo a jednou remízovalo. Soutěži nadále vévodí sedlčanský Lískovec, který ze všech utkání zatím prohrál jenom jednou
a bezesporu je tahounem týmu. Rezerva Tatranu se v následujícím kole
střetně s vedoucím celkem TJ Sokol Hudlice C, který dosud neztratil
ani bod. V soutěži mimo jiné působí týmy z Březnice, Unhoště, Nižboru, Mníšku pod Brdy, Zdic, Hořovic a Voznice.
-dav-

Fotbalisté Tatranu dostali půl tuctu gólů od předposledního týmu tabulky
SK RAKOVNÍK – TATRAN
SEDLČANY 6:1 (2:1)
Ve dvanáctém kole středočeského
krajského přeboru se fotbalisté Tatranu utkali s patnáctým týmem SK Rakovník, a jestliže v předchozím kole
překvapili v Úvalech, v tomto případě překvapili podruhé. Tentokrát ale
v tom negativním slova smyslu.
Až do třicáté minuty hry byl
k vidění nezáživný fotbal od čtverce
ke čtverci bez jediného zakončení.

Domácí fotbalisté věděli o dobrém
výkonu Tatranu v Úvalech, a tak svoji
branku bránila celá jejich jedenáctka.
Ve 32. min. udělali hosté první chybu při rozehrávce a Rakovník se ujal
vedení. Bezprostředně po rozehrání
míče ze středového kruhu vyrobili
fotbalisté Tatranu další hrubku a bylo
to 2:0. Ve 35. min. uvolnil Kopřiva
Radka Valsu, a ten vsítil kontaktní
gól. O pět minut později mohl Tatran
vyrovnat, když R. Valsa našel volné-

ho Fejtla, sedlčanský záložník obešel
soupeřova obránce a poslal přízemní
centr na nabíhajícího Bartůška. Díky
hostujícímu forvardovi směřoval
míč do branky, jenomže domácí hráč
skluzem dokázal míč vytěsnit na roh.
Druhý poločas sice začal šancí Tatranu, ale domácí se po několikerém
odrazu míče po následném trestném
kopu na druhé straně ujali vedení 3:1.
Od té doby už fungovalo na hřišti jediné mužstvo, to domácí. Tatran za-

čal hrát nedisciplinovaně, chaoticky,
a proto mohl soupeř celkem pohodlně střílet další branky. Po dvanáctém
kole byla v tabulce první Kutná Hora
s osmadvaceti body, o bod před Českým Brodem a o pět před Libiší. Tatranu patřila příčka desátá se šestnácti
body. Sestava: Bosák – Řehák (78.
Pešek), Čejda (71. Matoušek), Bartoš,
Pudil – Fejtl, R. Valsa, Kopřiva, Soldát
– Bartůšek (60. Spálenka), M. Valsa.
Trenér: Ladislav Šach.
-dav-

Neuvěřitelné! Jediný hráč nastřílel během utkání deset branek!
SEDLČANY – Pokud pomineme
„pravěká“ léta ledního hokeje, také
v jeho novodobé historii se i na nejvyšší úrovni urodilo několik mimořádně
vysokých vítězství. Na světovém šampionátu v roce 1989 ve Švédsku rozstříleli Čechoslováci Poláky 15:0, o sedmnáct let dříve v Praze Švýcary 19:1
a na mistrovství světa v Moskvě v roce
1973 deklasoval tehdejší Sovětský
Svaz Polsko dokonce 20:0. Ani v jednom případě se při těchto kuriózních
výsledcích nenašel střelec, který by

nastřílel deset gólů. Nelze samozřejmě
v žádném případě srovnávat světový
hokej se sedlčanskou amatérskou ligou, ale přesto zní téměř neuvěřitelně,
že tuto sobotu nastřílel hráč Štětkovic Kahoun v jediném utkání deset
branek. Jedná se o náhodu, nebo se
narodil nový kanonýr, který by mohl
„z ﬂeku“ nastoupit za Tatran v krajské
soutěži? Výsledky – 1. liga: Zvírotice
– genemusic 6:1, Příčovy – Stars 1:4,
Štětkovice – Cetos 11:1, D. Dušníky
– Delikomat 5:9, Blackmilk – Olbra-

movice 5:0 (kontumačně). Štětkovice
na vedoucí pozici i druhé Zvírotice
mají shodně čtrnáct bodů. 2.liga: Marila Votice – Domino 5:5, Drásov – AHC
Nový Knín 2:0, Matadores – Solopysky 3:2, Draci – Hrádek 4:5. V době naší
uzávěrky měly vedoucí týmy Marila
Votice a Domino po deseti bodech.
Druhé jmenované mužstvo ale mělo
zápas k dobru. 3. liga: Štětkovice B –
Ševci Nový Knín 4:2, Čerti Votice – Kosova Hora 4:3, Křepenice – Dublovice
6:1, Medvědi – Rumola 6:3, Kňovice

– Neveklov 7:1. V čele jsou Křepenice
se dvanácti body. Další program: 9. 11.
Chlum – Drásov (18.30 hod.), Dublovice – Medvědi (20.25). 11.11. STROS –
Marila Votice (18.30), Rumola Petrovice – Čerti Votice (20.25); 12. 11. Domino
– Miličín (16.30), Hrádek – Matadores
(18.25), Neveklov – Křepenice (20.20);
13. 11. Ševci Nový Knín – Kňovice
(16.30), Kosova Hora – Štětkovice B
(18.25), Stars – Daleké Dušníky (20.20);
14. 11. Genemusic – Štětkovice (18.30),
Cetos – Příčovy (20.25).
-dav-

„Přípravka“ - účastník první fotbalové Gambrinus ligy Hra na dvě pětky k úspěchu nevedla

Sedlčanská starší přípravka se zúčastnila v neděli 23. října ligového
fotbalového zápasu v Praze na Edenu, kde kluci doprovodili před zahájením samostatného zápasu hráče SK Slavie Praha a Dynama České
Budějovice na hrací plochu. O poločase ligového utkání sportovci ze
Sedlčan sehráli přátelské utkání s malými Slávisty (ročník 2002), ze kterého odešli poraženi v poměru 2:4. Přesto to pro ně byl zážitek, na který prý budou dlouho vzpomínat.
Foto: archiv Martina Habarta.

HC ZLONICE – TATRAN
SEDLČANY 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
V šestém kole krajské hokejové soutěže se utkal Tatran na zimním stadionu ve Slaném s týmem, který v minulé sezóně sestoupil z krajské ligy a má
ambice se zpět vrátit tou nejrychlejší
cestou. Také hokejisté Tatranu bojují o čelo tabulky, ale tentokrát měli
jejich trenéři k dispozice pouze dvě
kompletní pětky.
Přesto do utkání lépe vstoupili
hosté. V 5. min. vstřelil první branku
zápasu Zdeněk Burian po přihrávkách Hynka Tylicha a Karla Máši.
Domácí kontrovali o pět minut později a navíc jim vyšel i nástup do prostřední části hry, když začali soupeře
aktivněji napadat a rovněž začali lépe
bruslit. Zlonice využily čtyřminutovou přesilovku a následně byl po bitce do konce zápasu vyloučen Lukáš

Flieger. Do konce třetiny domácí ještě
stačili zvýšit na 3:1, ale více toho už
nestihli, protože hosté se přizpůsobili
tempu utkání a navíc poctivě bránili.
Ve 3. třetině si hráči Tatranu
vynutili potřebný tlak a v 53. min.
vstřelili kontaktní branku zásluhou
Zbyňka Pudila po přihrávce Hynka
Tylicha. V závěrečné pětiminutovce hosté usilovali o vyrovnání, ale
v poslední minutě při power play
inkasovali do prázdné branky počtvrté. „Tento zápas byl pro nás o to
těžší, že jsme nepřijeli v plné sestavě,“
uvedl obránce hokejového Tatranu Eduard Bílik. „Navíc nás opět
položilo časté vylučování.“ Sestava:
Hlaváček – E. Bílik, Juhasz, E. Tylich, Flieger – Pavel Tylich, Anděl,
Vančura, Máša, Černý, Antoš, Burian, Pudil. Trenéři: Pavel Tylich
st. a Jiří Goryl.
-dav-
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Z policejní svodky
§ Restaurace U Smrčků v Kamýku nad Vltavou přilákala nezvaného hosta. V době
od soboty 22. do úterý 25. října
se dovnitř vloupal zloděj a odnesl si hi-ﬁ soupravu a pracovní nářadí. Škoda, kterou způsobil, činí 48 tisíc korun.
§ V Lovčicích u rekreační
chaty zaparkovala v pátek 28.
října večer své vozidlo jeho
majitelka. V ranních hodinách
zjistila, že ho navštívil neznámý zloděj. Ten rozbil okénko
levých zadních dveří a odcizil
autorádio. Škoda byla odhadnuta na 3500 korun.
§ Na parkovišti u hřbitova v Jesenici zaparkoval
v sobotu 29. října odpoledne
řidič. Po návratu jej čekalo
nemilé překvapení. Během
čtvrt hodiny jej stačil vykrást zatím nezjištěný pachatel. Odnesl si kabelku
s doklady, platební kartou
a čtyřmi
tisíci korunami.
y

§ Pod vlivem alkoholu řídil
v sobotu 29. října v noci 39letý
muž. V obci Nechvalice jej zastavila hlídka policie. Dechová
zkouška byla pozitivní, přístroj
vykázal hodnotu 2,27 promile

fotopousmání

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do téže
řeky, natož třikrát. My tak potřetí činíme. I když slovo řeka v tomto případě můžeme nahradit úplně jiným
výrazem. Řekněte, trable s psími
výkaly je téma dost široké a když
do „toho“ náhodou šlápneme, moc
k popukání to právě není. Nabízíme
značku, která nás pobavila u „našich
sousedů“.
Foto: -zk-

alkoholu. Další jízda byla dotyčnému zakázána a byl mu
odebrán řidičský průkaz.
§
Pětatřicetiletý
řidič
v pondělí 31. října brzy ráno
řádně nezajistil u Štětkovic
spojení tahače s návěsem. To
se mu nevyplatilo. Doprav-

ní nehoda na sebe nenechala dlouho čekat. Na rovném
úseku se návěs uvolnil a spadl mimo vozovku. K poškození nákladu, a to olověných
cihel, nedošlo. Vzniklá škoda je ve výši 200 tisíc korun.
Monika Schindlová, Policie ČR

Na nové hřiště u základní
umělecké školy psi nesmějí
SEDLČANY – Obrátila se
na nás čtenářka s tím, že na zahradě Základní umělecké školy
v Sedlčanech, kde bylo veřejnosti zpřístupněno dětské hřiště, je plno exkrementů. Prý není
jedinou, kdo si stěžuje. Namítali
jsme, že psi mají vstup zakázán,
ona nám oponovala, že takový
zákaz pro „pejskaře“ nikde není
a že tu jsou naopak umístěny
koše s papírovými sáčky na zvířecí výkaly. Na hřiště jsme zašli
a museli jí dát zapravdu. Prohlédli jsme si také provozní řád
hřiště, kde formulace, že „domácí zvířata se nesmí po hřiš-

ti volně pohybovat“, vlastně
vstup se psy povoluje.
Místostarostu Sedlčan Miroslava Hölzela tato informace zaskočila. „Tam psi nemají
co dělat. Dáme na hřiště jasné
označení,“ reagoval. Připustil,
že zaměstnanci Technických
služeb Sedlčan tam možná
papírové sáčky umístili z toho
důvodu, že v této lokalitě je
větší množství koček. „To jsme
nepředpokládali. Kočkám vstup
nezamezíme. Proto, pokud tam
exkrementy jsou, mají lidé alespoň možnost je uklidit,“ dodal
místostarosta.
–mb-

Poslední představení Čarodějova učně mělo v jízdárně
ve Skrýšově pro diváky autenticky mrazivou atmosféru
SKRÝŠOV - Derniéra Čarodějova učně, zatím nejnáročnějšího představení sedlčanského
občanského sdružení Našlose,
se uskutečnila v polovině října.

píšete nám
Režisér Petr Bilina svou divadelní prvotinu nacvičoval s herci
téměř dva roky, scénu vytvořil
architekt David Baxa a autorská
hudba Jiřího Steinbacha pomohla věrně dokreslit tísnivou atmosféru černého mlýna. Roli kmotříčka propůjčil svůj hlas Karel
Roden. V nahrávacím studiu pak
vzniklo během října minulého
roku CD Čarodějův učeň se záznamem této hudby a písničkami
z představení s texty Martina Urbana. (Toto CD je možné zakoupit
v Městském muzeu v Sedlčanech.)
Premiéra představení se uskutečnila 22. června 2010 v Kulturním
domě Josefa Suka v Sedlčanech,
kde ji diváci mohli vidět celkem
šestkrát. Na podzim téhož roku
jsme hráli ještě v Petrovicích
a v Sedlci-Prčici. V příbramském
divadle na velké scéně jsme se-

Podívejme se na další činnosti matickou průpravou a chyshráli Čarodějova učně třikrát,
a to v červnu a říjnu tohoto roku. spolku Našlose. Kromě pravi- tají se nacvičit Psí pohádku
Ve Skrýšově v jízdárně se delného pořádání masopustu od Karla Čapka. Je to poprvé,
na pozvání Jany Krausové a Kar- ve spolupráci se ZUŠ a městským kdy Našlose pracuje se třemi
la Rodena uskutečnila derniéra muzeem budou od ledna 2012 věkovými kategoriemi dětí.
této divadelní hry 15. října. I přes starší dívky nacvičovat divadelní Představuje to mnoho dobvelmi chladný večer se na naše hru pod vedením Pavla Vopata. rovolné práce rodičů dětí
herce přišlo podívat bezmála Jakou? To je zatím obestřeno ta- i dalších členů našeho spol250 malých i velkých diváků. jemstvím.
ku. Naším zájmem je původní
Zároveň začínáme i s no- cíl sdružení, a to zapojit děti
Závěrečný aplaus nejenže zahřál
diváky, ale velmi potěšil naše ho- vou generací dětských herců nejen do hraní divadla, ale
chy a dal jim chuť do další prá- ve věku od 5 do 9 let. Pod probudit v nich jejich tvůrce. Při tomto představení jsme vedením Jáji Trojanové prá- čí schopnosti. Jsme rádi, že
si uvědomili, že naši nejstarší vě procházejí základní dra- za dobu trvání Našlose zájem
„dětští“ členové hrají diu dětí o divadlo neovadlo již devátým rokem!
padá, že z těch kdysi
Návštěva Skrýšova byla
malých kluků a holek
pro ně velmi inspirující
vyrostla mládež, ktea přínosná, neboť při půlrá se zajímá o kulturhodinovém rozhovoru
ní dění, chce si psát
s Karlem Rodenem dostali
vlastní scénáře a repár vzácných rad a někteří
žírovat vlastní divaz nich byli dokonce podpodelní hry. Jsme rádi,
řeni ve svých plánech věže k nám chodí nové
novat se umělecké dráze.
děti, které mají zájem
Kluci nyní plánují další
o loutkové divadlo.
představení, tentokrát však
A těšíme se na vás,
chtějí pracovat více samona diváky, na našem
statně. Nápomocni jim při
dalším představení!
tom opět budou Petr Bilina Derniéra Čarodějova učně byla ve Skrýšově (snímek je
Jana Durďáková,
z představení v sedlčanském kulturním domě). Foto: -mba Šárka Machovská.
Našloase

Týdeník hájící zájmy Sedlčanska a Sedlecka. Vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 10 hodin. Adresa: Havlíčkova 514 (v KDJS), 264 01 Sedlčany. Tel./fax:
318 822 213. E-mail: sk@sedlcansko.net. Vydává Zdeněk Kolář. Odpovědná šéfredaktorka Marie Břeňová, tel.: 774 414 225. Redaktor: David Myslikovjan. Inzerce:
Hanka Pechačová, tel.: 774 822 213. Korektura Jana Stejskalová. Sazba redakce. Tiskne Van druck Sedlčany. Registrováno pod č. 321100292. MIČ 47 447.

