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Profesionální závodní trať sedlčanské kotliny opět 
přivítá ve dnech 4. - 5. května příznivce motorového 
sportu, neboť se zde koná MMČR v rallycrossu.



 

MĚSÍČNÍK RADNICE
Periodický tisk územního samospráv-
ného celku. Vydává Městský úřad 
Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 
IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, 
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Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, 
Zberaz, evidenční číslo MK ČR E 11727,  
řídí redakční rada,  
sazba Lenka Bučinská,  
tiskne firma Van druck Sedlčany. 
Vychází 28. den předchozího měsíce 
v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma 
do každé schránky zajišťuje Česká 
pošta, s.p. 
V případě nedodání zpravodaje se 
obraťte na Českou poštu Sedlčany 
(tel. 9542 26401). 

CENÍK INZERCE: 
1/4 str. – 1900 Kč  
1/2 str. – 3200 Kč  
celá strana – 4900 Kč  
Jedno opakování sleva 5 %, 
více opakování sleva 10 %.  
Ceny včetně 21 % DPH. Vydavatel 
neodpovídá za obsah inzerce.

Vyřizuje:
Městský úřad Sedlčany,  
tel. 318 821 158,  
bucinska@mesto-sedlcany.cz
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MĚSTSKÝ PARK SEDLČANY
Dlouhodobý záměr vedení města vybudovat městský park v pro-

luce mezi areálem Nemocnice Sedlčany a bytovou zástavbou v Tyr-
šově ulici nabývá reálné podoby. Od roku 2017 Rada města Sedlčany 
projednávala konkrétní kroky pro zahájení stavby parku v letošním 
roce. Předchozí vedení města v čele se starostou Ing. Jiřím Burianem 
vyjednalo, že finanční prostředky na stavbu nového parku v centru 
města věnuje společnost PASSERINVEST GROUP a. s., která zajistí pro-
jektovou dokumentaci a na následnou realizaci parku věnuje částku 
8 mil. Kč.

Rada města již schválila přijetí daru v podobě projektové dokumentace ve výši 459 tis. Kč. Pro-
jektová dokumentace vypracovaná ateliérem A8000 s. r. o. obsahuje kompletní stavební a sadové 
řešení nového parku. Projekt řeší cestní síť a připojení na technickou infrastrukturu, veřejné osvět-
lení, vybavení mobiliářem a samozřejmě výsadbu nových stromů, keřů a květinových záhonů.

Plocha dotčeného území je více než 4 300 m2. Park je členěn do několika zón, jejichž umístění 
přirozeně reaguje na okolní objekty a potřeby jejich provozu. Přibližně 30% plochy tvoří tzv. poby-
tové trávníky umožňující hry a odpočinek. V klidové zóně u bytových domů jsou navrženy bohaté 
trvalkové výsadby, které zaujímají rovněž asi 30% plochy. Zbývajících 40 % jsou zpevněné cesty 
v žulovém a živičném provedení, mlatové povrchy umožňující aktivní činnosti a odpočinkové části 
jsou vybavené různými typy mobiliáře. Celý park doplňuje bohaté stromové patro. Využití parku 
bude pro odpočinek, ale i aktivní trávení volného času. Návštěvníkům nabídne několik možných 
aktivit. Dětské hřiště v blízkosti areálu nemocnice je zaměřené na rovnováhu a zručnost. Je tvoře-
no balanční herní sestavou z dřevěných klád, lan a sítí, lezeckou stěnou apod. V další části parku 
bude možnost cvičení pro starší děti, dospělé či seniory. Bude zde umístěno několik typů cvičeb-
ních a posilovacích strojů.

Pro odpočinek je v parku navrženo několik různých druhů mobiliáře. Kromě klasických laviček, 
které se prolínají celým parkem, jsou zde navrženy v centrální mlatové ploše menší stolky se žid-
ličkami, pohodlná odpočinková lehátka i větší stoly s lavicemi. Samozřejmě vybavení parku doplní 
odpadkové koše a lampy veřejného osvětlení.

Stavba parku si bohužel vyžádala i kácení dřevin, které dendrologický průzkum vyhodnotil jako 
neperspektivní, nebo které jsou v konfliktu s budoucí výstavbou z hlediska cestní sítě, koncep-
cí parku a využití ploch. Vykáceno bylo 17 kusů dřevin, místo kterých bude vysazeno 44 nových 
stromů, což je dvaapůlkrát větší množství. Velice bohatá bude keřová výsadba a zejména trval-
kové výsadby takřka s celoročním efektem kvetení budou krásným doplňkem zpevněných ploch 
a trávníků.

Jsem přesvědčen, že nový městský park bude nádhernou oázou v centru města pro odpočinek 
i aktivní trávení volného času. Rád bych po dokončení stavby parku na jaře v příštím roce navrhl, 
aby byl pojmenován názvem „Park Jakuba Krčína“ a byl tak splacen dluh, že tuto slavnou osobnost 
naší historie nepřipomíná žádný název ulice nebo jiného veřejného prostranství.

Ing. Miroslav Hölzel 
starosta  

Uzávěrka příštího čísla je v pátek 10.5.2019
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Většina z nás v médiích zaznamenala 
informaci o suchu. Někteří si při procház-
ce přírodou na vlastní oči všimli změny 
v krajině způsobené nedostatkem srážek 
v období posledních let, např. vyschlá ko-
ryta drobných vodních toků, proschlé lesní 
porosty, případně úbytek vody ve studních. 
Alarmující situaci potvrzují i dlouhodobě ve-
dené statistické údaje Českého hydrometeo-
rologického ústavu. V České republice působí 
sucho problémy v mnoha odvětvích, zejména 
v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.

Výše uvedená alarmující situace nás 
nutí k zamyšlení, jak s vodou správně hos-
podařit. Motivací k úspornému nakládání 
s vodou by pro každého z nás měla být pře-
devším pomoc přírodě ke zvládnutí této ex-
trémně náročné zkoušky. 

Sucho se nevyhýbá ani Sedlčansku, i zde 
je obezřetnost na místě. Ke zvládání tohoto 
extrému nám významně pomáhá vodní dílo 

SUCHO! ZAMYSLÍME SE? 

„Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, 
který bude zásobovat životodárnou tekutinou 
jak Sedlčany, tak i několik okolních obcí. O při-
pojení již požádaly další obce z okolí (Bystřice, 
Vojkov, Dublovice, Příčovy). Toto vodní dílo je 
provedeno z materiálů určených pro přímý 
styk s pitnou vodou a zvládá jak kvalitativně, 
tak kvantitativně zásobovat určenou oblast. 

Navzdory takto zajištěnému do-
statku pitné vody je nanejvýš vhod-
né s ní zacházet úsporně, šetřit 
i užitkovou vodu, čistit a zno-
vu používat přečištěné odpadní 
vody, využívat dešťovou vodu, aby 
se nám příroda co nejdříve opět 
zazelenala. 

Příroda nám pravděpodob-
ně dává suchem znát, že se 
k ní mnohdy chováme nevhod-
ně. Pokusme se tedy každý 
z nás zamyslet, jakým způsobem 

můžeme vodu ušetřit v domácnosti, na zahradě, 
v zaměstnání a při našich dalších činnostech 
tak, abychom pomohli co nejvíce snížit nega-
tivní dopady sucha na naši přírodu. Jednou 
z motivací nám může být i dotační program 
„Dešťovka“ ze zdrojů Státního fondu životní-
ho prostředí ČR.          

Za OŽP Ing. K. Doušová 

MĚSTSKÝ PARK SEDLČANY  - SADOVÉ ÚPRAVY
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NOVÁ VÝSADBA
Listnaté stromy 44 ks 
• Javor babyka 14 ks 
• Javor mléč ´Emerald Queen´ 5 ks 
• Bříza bělokorá 5 ks 
• Habr obecný 3 ks 
• Dřezovec trojtrnný  ´Moraine´ 9 ks 
• Střemcha obecná ´Watereri´ 8 ks 

Keře 540 ks
• třezalka, brslen, pustoryl, ptačí zob, aro-
nie, šeřík, přísavník

Trvalky 5.600 ks

Cibuloviny 3.800 ks 

HERNÍ A WORKOUTOVÉ 
PRVKY 
• pískoviště 
• slackline (balanční chození)
• balanční a lanová prolézačka 
• lezecká stěna 
• rozcvičovací prvky 
• prvky na posilování rukou a nohou 



USNESENÍ 

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 12/2018-2022 DNE 20. BŘEZNA 2019
Rada města Sedlčany na tomto zasedání při-
jala soubor celkem 15 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 6. března 
2019 (RM č. 11/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 12-
187/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 
Městského muzea Sedlčany, příspěvkové 
organizace a informace o plánovaných akti-
vitách na rok 2019, přednesené panem Mgr. 
Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjek-
tu (RM 12-188/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, pří-
spěvkové organizace, za uplynulé období 
roku 2018 a dále informace o výhledu čin-
nosti a připravovaných akcích na rok 2019, 
kterou přednesl pan Ing. Martin Severa, ředi-
tel subjektu (RM 12-189/2018-2022);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové or-
ganizace a informace o plánovaných aktivi-
tách na rok 2019, přednesenou paní Blankou 
Tauberovou, ředitelkou tohoto subjektu (RM 
12-190/2018-2022);
▪ sestavený program Městských slavností 
ROSA 2019, který navrhla realizovat Kulturní 
komise a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, 
starosta města Sedlčany. Městské slavnosti 
ROSA 2019 se uskuteční ve dnech 21. – 23. 
června 2019 (RM 12-191/2018-2022);
▪ uzavření Dohody o postoupení Nájemní 
smlouvy uzavřené mezi stávajícími nájemci 
a novým nájemcem a městem Sedlčany, jako 

pronajímatelem, na základě které je se sou-
hlasem města Sedlčany novým nájemcem 
bytu (jednotky č. 1175/4 o velikosti 4+1) 
v ulici Západní v Sedlčanech syn dosavadních 
nájemců (v souboru výroků usnesení RM 12-
192/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Žádost stávající uživatelky o výměnu uby-
tovací jednotky č. 7/II. patro v bytovém 
domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 
791, 264 01 Sedlčany, a to za nově oprave-
nou ubytovací jednotku č. 2/II. patro s tím, 
že dosud obývaná ubytovací jednotka č. 7/II. 
patro bude řádně předána městu Sedlčany 
prostřednictvím Městské teplárenské Sedl-
čany, s. r. o., a to za účelem její celkové re-
konstrukce (RM 12-193/2018-2022);
▪ přidělení uvolněného bytu velikostní ka-
tegorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adre-
se bytového domu Sedlčany, Na Severním 
sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany, a to fyzické 
osobě, která dosud obývá nevyhovující byt 
v ulici Nádražní č. p. 85 v Sedlčanech (RM 12-
194/2018-2022);
▪ finanční podporu akce „Pálení čaroděj-
nic 2019“ (limit podpory do 15.000,- Kč; dne 
30. dubna 2019) a akce Dětský den (limit pod-
pory do 5.000,- Kč; dne 4. května 2019 od 
13:00 hod. do 17:00 hod.), jejichž pořadatelem 
je SDH II Sedlčany (RM 12-196/2018-2022);
▪ objednat zpracování a aktualizaci plánu 
BOZP pro fázi přípravy a pro fázi realizace, 
včetně přípravy ohlášení na Oblastní in-
spektorát práce, a to na investiční akci pod 
názvem „Přístavba 2. základní školy Propo-
jení“ v souladu s akceptovanou nabídkou 
N01/03/2019 od subjektu Poradenská a kon-

zultační činnost; IČO 03708489, za konečnou 
cenu 15.000,- Kč (RM 12-197/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde pří-
jemcem je osoba splňující kritéria potřeb-
nosti, definovaná ve smyslu zmírnění do-
padu poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dar bude vyplacen na základě uza-
vřené Darovací smlouvy (případ žádosti č. j.: 
SOC/4808/2019; výše daru činí 800,00 Kč); 
(RM 12-199/2018-2022);
▪ návrh jmenovat paní Danu Čížkovou na 
uvolněnou pozici vedoucí Odboru školství 
a památkové péče na Městském úřadu Sedl-
čany, a to s účinností dne 21. března 2019 
(RM 12-200/2018-2022);
▪ Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřej-
ná zakázka pod názvem „Změna č. 1 Územ-
ního plánu Sedlčany“, prováděná podle usta-
novení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
ve znění pozdějších předpisů, a to s vybra-
ným dodavatelem Atelier T-plan, s. r. o.; IČO 
26483734 (RM 12-201/2018-2022).
Rada města Sedlčany doplnila: 
▪ personální zastoupení města Sedlčany na 
služební cestě I/2019, realizované do Spolko-
vé republiky Německo (Bärnau) o pana Ing. 
Jiřího Buriana (RM 12-195/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s udělením licence k provozování zvlášt-
ní linkové osobní dopravy pro linku 309004 
Dobříš, Bobcat – Sedlčany a zpět, a to pro 
dopravce Autobusová a nákladní doprava, 
Pavel Čapek; se sídlem kpt. Olesinského č. p. 
293, 261 01 Příbram II; IČO 61656861, kte-
rý požádal Krajský úřad Středočeského kraje 
o její vydání (RM 12-198/2018-2022).

INFORMACE O ZASEDÁNÍ A PŘIJATÝCH USNESENÍCH RADY MĚSTA 
SEDLČANY NA JEDNÁNÍ RM Č. 13/2018-2022 DNE 3. DUBNA 2019

Rada města Sedlčany na tomto zasedá-
ní přijala soubor celkem 18 specifických 
usnesení, a to v následném členění jed-
notlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jed-
nání Rady města Sedlčany ze dne 20. břez-
na 2019 (RM č. 12/2018-2022) a doplňující 
zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 13-
202/2018-2022);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedl-
čanských technických služeb, s. r. o. za rok 
2018, hospodářské a organizační činnosti 
při plnění zadaných úkolů a rozpočtového 

plánu subjektu na následující období roku 
2019 a dále informace ve věci výkonu širší-
ho spektra služeb žádaných městem Sedl-
čany (RM 13-203/2018-2022);
▪ a to jako orgán jediného společníka spo-
lečnosti v působnosti valné hromady sub-
jektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., 
hospodářské výsledky této společnosti za 
období roku 2018 (v souboru výroků usne-
sení RM 13-204/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ pro případ subjektu Sedlčanské tech-
nické služby, s. r. o., o rozdělení zisku do-
saženého za rok 2018 ve výši 3.189,13 Kč 

tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního 
fondu bude postoupena částka 159,46 Kč 
(5 %) a nerozdělený zisk bude účtován část-
kou 3.029,67 Kč (95 %); (v souboru výroků 
usnesení RM 13-204/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, 
mezi městem Sedlčany, jako pronajíma-
telem a nájemci, jejímž předmětem je 
užívání pozemku parc. č. 226/2, druhem 
pozemku trvalý travní porost o výměře 
111 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, za 
jednotkovou cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. cel-
kem 1.110,- Kč/rok, s účinností ode dne 
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1. dubna 2019 (RM 13-205/2018-2022);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti, č. IV-12-6020148/003“, 
mezi městem Sedlčany, jako povinným 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Dobříš, zastoupené AZ Elektrostav, 
a. s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, jako 
oprávněným, jejímž předmětem je právo 
zřídit věcné břemeno na pozemcích v ma-
jetku města Sedlčany parc. č. 1835/1, parc. 
č. 1835/5, parc. č. 1855/1 a parc. č. 1862/1 
v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – ulice Po-
toční), a to za účelem provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. ka-
belového vedení NN 0,4 kV včetně přípoj-
kové skříně, za cenu 110.950,- Kč (včetně 
DPH); (RM 13-206/2018-2022);
▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 
(č. bytu 12/III. patro) v Domově s pečova-
telskou službou Sedlčany na adrese ulice 
28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to po-
třebným (manželům), dosud trvale bytem 
Suchdol (RM 13-207/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o dílo na samostat-
nou stavební akci pod názvem „Opravy na 
bytovém domu č. p. 1172“, a to s vybra-
ným uchazečem, firmou Dlouhý – povr-
chové úpravy staveb, se sídlem Sedlčany, 
Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 
45869677, cena 1.450.378,68 Kč bez DPH 
(RM 13-209/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o dílo na samostatnou 
stavební akci pod názvem „Opravy na by-
tovém domu č. p. 1174“, a to s vybraným 
uchazečem, firmou S-B, s. r. o., se sídlem 
Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlča-
ny; IČO 25652362, cena 1.432.977 Kč bez 
DPH (RM 13-210/2018-2022);
▪ objednání prací na akci pod názvem „Vo-
dovodní přípojka – minigolf“, a to s firmou 
1. SčV a. s., IČO 25652362, za cenu 
47.238,60 Kč bez DPH (RM 13-211/2018-
2022);
▪ návrh Zadávací dokumentace k veřej-
né zakázce na stavební práce zařazené do 
rozpočtu města Sedlčany pod názvem „LAS 
– umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 13-
212/2018-2022);
▪ ustanovit komisi pověřenou k úkonům 
zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů, pro vý-
běr dodavatele stavby zařazené do rozpoč-
tu města Sedlčany na rok 2019 pod názvem 
„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sekto-
ry“, která bude pracovat ve složení:

Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Eva Kropáčková, 
Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 
a Ing. Martin Havel (RM 13-214/2018-2022);
▪ přijetí daru jednostupňové projektové do-
kumentace, vyhotovené generálním projek-
tantem A8000, s. r. o., se sídlem Radniční 7, 
370 01 České Budějovice, (autorský tým FLERA, 
s. r. o. a A8000, s. r. o., číslo zakázky 16180224), 
určené pro výběr zhotovitele stavby, jejímž 
předmětem je rekonstrukce/revitalizace Měst-
ského parku Sedlčany na pozemcích parc. č. 
103/34, parc. č. 103/80, parc. č. 115, parc. č. 
124/1 a parc. č. 1631/2, zapsaných na LV 10001 
a pozemku parc. č. 103/68 zapsaném na LV 
1050, vše k. ú. a obec Sedlčany, v hodno-
tě 459.800,- Kč, a to od dárce, Maranatha 
z. s., IČO 26585065, se sídlem Praha, Jem-
nická 887/4, 140 00 Praha 4, Michle (RM 13-
218/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 
800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde pří-
jemcem jsou osoby splňující kritéria potřeb-
nosti, definovaná ve smyslu zmírnění do-
padu poplatkové povinnosti za komunální 
odpad. Dar bude vyplacen na základě uza-
vřených Darovacích smluv (vyhověno dvě-
ma případům žádostí č. j.: SOC/6050/2019 
a SOC/ 6328/2019; výše daru celkem činí 
2 x 800,00 Kč); (RM 13-219/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
▪ společné užívání ubytovací jednotky č. 9/
III. patro na adrese bytového domu Strojí-
renská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, kterou 
dosud obývá pouze jedna fyzická osoba, 
a to s ohledem na dodatečně podané vyjá-
dření smluvního uživatele ze dne 2. dubna 
2019, kterým ruší svůj předchozí souhlas 

poskytnutý zájemci o společné užívání (RM 
13-208/2018-2022);
▪ Žádost o umístění pouťových atrakcí (č. 
j.: ST/5978/2019), doručenou na Městský 
úřad Sedlčany dne 21. března 2019 (RM 13-
217/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru in-
vestic, realizovat výběrové řízení na zajiště-
ní nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou 
zakázku na stavební práce zařazené do roz-
počtu města Sedlčany pod názvem „LAS Ta-
verny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 
13-213/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ a to ve smyslu ustanovení platného uživa-
telského vztahu uzavřeného mezi vlastníkem 
nemovitosti (město Sedlčany) a uživatelem 
(MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), s uzavřením 
Smlouvy o podnájmu části nebytových pro-
stor – místnosti (sklad nebezpečného odpa-
du) pro organizaci – Domácí hospic Křídla 
Sedlčany, za částku podnájemného ve výši 
1,- Kč/rok (RM 13-215/2018-2022);
▪ a to ve smyslu ustanovení platného 
uživatelského vztahu uzavřeného mezi 
vlastníkem nemovitosti (město Sedlčany) 
a uživatelem (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), 
s uzavřením Smlouvy o podnájmu části ne-
bytových prostor, místnosti v 1. patře objek-
tu bývalé polikliniky (současné neurologické 
ambulance), k užívání třetí osobě, za úče-
lem provozování lékařské služby s podmín-
kou, že výše podnájemného nesmí překro-
čit alikvótní výši nájemného v přepočtu na 
užitnou plochu podnajímaných prostor (RM 
13-216/2018-2022).

INZERCE



VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

V souladu s ust. § 32 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuji                                                

1. Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční: 

• v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a dále

• v sobotu dne 25. května 2019 od 08:00 
hodin do 14:00 hodin, 

2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 je volební 

místnost v administrativní budově Měst-
ského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masa-
ryka č. p. 32, Sedlčany, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ul. Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermo-
va, Havlíčkova, Kapitána Jaroše, Šafaříkova, 
náměstí T. G. Masaryka, Novoměstské ná-
městí, Kňovická;

• ve volebním okrsku č. 2 je volební míst-
nost v budově Městského muzea Sedlčany, 
Tyršova č. p. 136, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. 
Za Nemocnicí, Sukovo náměstí, Novoměst-
ská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Huso-
va, Kodicillova, Nademlýnská, U Roudného, 
Hasičská;

• ve volebním okrsku č. 3 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu Josefa Suka 
v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova 
č. p. 514, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Stína-
dlech, Na Severním sídlišti, Pod Hřbitovem, 
U Kulturního domu, U Školky, U Háječku, 
Profesora Plavce pouze č. p. 1273;

• ve volebním okrsku č. 4 je volební 
místnost v budově Kulturního domu Jose-
fa Suka v Sedlčanech, „Červený salonek“, 
Havlíčkova č. p. 514, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ul. Na Potůčku, Na Severním sídlišti I., II., 
III., Profesora Plavce;

• ve volebním okrsku č. 5 je volební 
místnost v budově Domova Sedlčany (Do-
mov pro seniory), U Kulturního domu č. p. 
746, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: pro voliče z Domo-
va Sedlčany;

• ve volebním okrsku č. 6 je volební 
místnost v budově Středního odborného 
učiliště Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 364, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: ul. Petra Bezruče, Pod 
Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, 
Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, 

Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní 
Svah, Ke Hvězdárně; 

• ve volebním okrsku č. 7 je volební 
místnost v budově 1. základní školy Sedl-
čany, Primáře Kareše č. p. 68, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu: ul. Sedlecká, K Cihelně, Dě-
kana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, 
Karla Hynka Máchy, Sadová, Primáře Ka-
reše, Tyršova, část Nádražní (č. p. 84, 85, 
86, 91, 92, 94, 95, 98, 106, 108, 110, 113 
a 295), Komenského náměstí, Podsado-
vá, Luční, Obchodní, Votická, Příbram-
ská;

• ve volebním okrsku č. 8 je volební 
místnost v administrativní budově Měst-
ského úřadu Sedlčany, Nádražní č. p. 336, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu: ul. Nad Přehradou, 
Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na 
Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrád-
ku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojí-
renská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Ná-
dražní (č. p. 101, 377, 902, 903, 904, 906, 
908, 912, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 
921, 924, 925, 929), Na Morávce, Pod Le-
síkem, Hermovo pole;

• ve volebním okrsku č. 9 je volební 
místnost v budově užívané MěÚ Sedlčany 
v Solopyskách č. p. 28, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: Sedlčany, místní část (osada) Solo-
pysky;

• ve volebním okrsku č. 10 je voleb-
ní místnost v budově hasičské zbrojnice 
Třebnice č. p. 59 pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Sedlčany, místní část (osada) Třebnice 
a Štileček;

• ve volebním okrsku č. 11 je volební 
místnost v budově MěÚ Sedlčany v Libíni 
č. p. 6, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlčany, 
místní část (osada) Libíň, Doubravice, 
Ústupenice;

• ve volebním okrsku č. 12 je volební 
místnost v budově MěÚ Sedlčany v Sest-
rouni č. p. 10, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlča-
ny, místní část (osada) Sestrouň, Zberaz, 
Hradišťko; 

• ve volebním okrsku č. 13 je volební 
místnost v budově MěÚ Sedlčany v Oří-
kově č. p. 37, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Sedlča-
ny, místní část (osada) Oříkov.

3. Prokázání totožnosti:
Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky nebo totožnost 
a státní občanství jiného členského státu 
Evropské unie. Totožnost a státní občan-
ství prokáže volič platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky nebo 
cestovním průkazem České republiky.

4. Distribuce hlasovacích lístků:
Každému voliči budou dodány 3 dny pře-

de dnem konání voleb do Evropského par-
lamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu volič může ob-
držet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejmé-

na zdravotních důvodů obecní úřad (Měst-
ský úřad Sedlčany: Eva Nováková, e-mail: 
novakova@mesto-sedlcany.cz a Dana Číž-
ková, e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz) 
a v den hlasování okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.

 Ing. Miroslav Hölzel
 starosta města 

SVOZ TKO 
O STÁTNÍCH 

SVÁTCÍCH V KVĚTNU
Ve středu 1.5. a 8.5. nebude probíhat 

svoz tuhého komunálního odpadu ani 
svoz bioodpadů. 

Místo svozu ve středu 1.5. budou Sedl-
čanské technické služby, s.r.o. svoz TKO 
provádět již v úterý 30.4. Svoz bioodpa-
du ze Sedlčan z 1.5. bude naopak přelo-
žen na čtvrtek 2.5. A to samé bude pro-
bíhat o týden později.

Místo svozu ve středu 8.5. pojedou 
popeláři svoz TKO také již v úterý 7.5. 
Svoz bioodpadu ze Sedlčan z 8.5. bude 
přeložen na čtvrtek 9.5.

Zároveň bude 1.5. i 8.5. uzavřena Pře-
kládací stanice odpadů v Kosově Hoře, 
Kompostárna Kosova Hora a Sběrný 
dvůr v Sedlčanech. Tato zařízení budou 
uzavřená i o Velikonocích. Tedy v pátek 
19.4., v sobotu 20.4. a v pondělí 22.4. 



KULTURNÍ
KALENDÁŘ

Přehled kulturních, společenských 
a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

Ve dnech 24. a 25. května se uskuteční na 
Červeném Hrádku koncerty v rámci 55. roč-
níku Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany.

KVĚTEN 2019
KDJS SEDLČANY MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE

KDJS 
KDJS
MUZEUM
KNIHOVNA

do 20. 5. VÝSTAVA OBRAZŮ MICHAELY BURDOVÉ
21.5. VERNISÁŽ VÝSTAVY „OBRAZY JARKY TRPKOVÉ”
do 16.6. FOTOGRAFIE VĚTRNÝCH MLÝNŮ &  110 LET OD VZNIKU SEDL. KLUBU TURISTŮ 
30.4. - 5.6. VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ - ZUŠ SEDLČANY

ÚT 21.5. od 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBRAZY JARKY TRPKOVÉ
ÚT 21.5. od 19.30 hod. SKOŘÁPKA
ST 22.5. od 17 hod.  HAJÁNEK
ST 22.5. od 19 hod. OLYMPIC
PÁ 24.5. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY
PÁ 24.5. od 18 hod. MLADOTA ENSEMBLE
PÁ 24.5. od 18 hod. POETICKÝ MÁJ
PÁ 24.5. od 20 hod. KAFARNAUM
SO 25.5. od 18 hod. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
SO 25.5. od 20 hod. LEDOVÉ PEKLO
NE 26.5. od 10.30 hod. SUKOVY KŘEČOVICE
NE 26.5. od 14 hod. VRANOVANKA - VRANOV - Areál „U chovatelů”

ST 29.5. od 17 hod. HAJÁNEK
ST 29.5. od 19 hod. BREJLE
ČT 30.5. od 20 hod. MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA
PÁ 31.5. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY
PÁ 31.5. od 19 hod. SEDLČANSKÁ MUZEJNÍ  NOC
PÁ 31.5. od 20 hod. TRANZIT

.................................. PRO DĚTI A RODIČE 

........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

.......................................................... KINO

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

........................................... MUZEJNÍ NOC

.......................................................... KINO 

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.................................................. KONCERT

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.................................................. KONCERT

........................................ DISKUSNÍ KLUB

.......................................................... KINO 

.................................................. KONCERT

.......................................................... KINO

.................................................. KONCERT 

.................................................. KONCERT

PO 13.5. od 10 hod. KVETOUCÍ STROMY
ST 15.5. od 17 hod.  HAJÁNEK
ČT 16.5. od 18 hod. V MAROKU NA STOPA... A JEŠTĚ S DÍTĚTEM?
ČT 16.5. od 18 hod. SEDLČANSKÁ VONIČKA
PÁ 17.5. od 13.30 hod.  HRAJEME DESKOVKY
PÁ 17.5. od 15 hod.  KARETNÍ DOUPĚ V KNIHOVNĚ
PÁ 17.5. od 20 hod. MLADÍ ZABIJÁCI
SO 18.5. od 20 hod. BOJOVNICE SLUNCE
SO 18.5. od 7 hod. POCHOD PRAHA - PRČICE - start gymnázium Sedlčany
NE 19.5. od 14 hod. ZUŠ DOBŘÍŠ - Areál „U chovatelů”
NE 19.5. od 15 hod. ČTYŘLÍSTEK

................................... PRO DĚTI A RODIČE

................................... PRO DĚTI A RODIČE

.............................................. PŘEDNÁŠKA

.................................................. KONCERT

................................... PRO DĚTI A RODIČE

................................... PRO DĚTI A RODIČE 

.......................................................... KINO 

.......................................................... KINO 

.................................................. POCHOD

.................................................. KONCERT

................................... PRO DĚTI A RODIČE

PO 6.5. od 10 hod. JAK KOCOUREK ŠEDÍK VYROSTL
ČT 9.5. od 17 hod. 17. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER
ČT 9.5. od 19 hod. BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA 
PÁ 10.5. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY 
PÁ 10.5. od 18 hod.  PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME...
PÁ 10.5. od 18 hod.  VŠECHNO CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O EU...
PÁ 10.5. od 20 hod. IVAN
SO 11.5. od 20 hod. BOHEMIAN RHAPSODY 
NE 12.5. od 14 hod. KOVAČKA MILEVSKO - Areál „U chovatelů”
NE 12.5. od 15 hod. ČERTÍ BRKO

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

....................................................... POEZIE

............................... BENEFIČNÍ KONCERT

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

............................................... WORKSHOP

.......................................................... KINO 

.......................................................... KINO 

.................................................. KONCERT

.......................................................... KINO 

ST 1.5.  NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU
ČT 2.5. od 18 hod.  VERNISÁŽ VÝSTAVY VĚTRNÉ MLÝNY & 110 LET...
ČT 2.5. od 19.30 hod. ROZPRAVY MILANA HEINA
PÁ 3.5. od 13.30 hod. HRAJEME DESKOVKY 
PÁ 3.5. od 19.30 hod. 60´S ANEB ŠEDESÁTKY
PÁ 3.5. od 19 hod. FILMOVÝ KLUB SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE
SO 4.5. od 17 hod. 60´S ANEB ŠEDESÁTKY
SO 4.5. od 19 hod.  FILMOVÝ KLUB SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE
SO 4.5. od 8.30 hod. SUKOVOU STEZKOU - 49. ROČNÍK (sraz  u KDJS)
NE 5.5. od 14 hod. DECHOVÁ HUDBA MÍLY NOVÁKA - Areál „U chovatelů”

..................................... LITERÁRNÍ VÝLET

.................................. VERNISÁŽ VÝSTAVY

..................................... ZÁBAVNÝ POŘAD

.................................. PRO DĚTI A RODIČE

........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

.......................................... FILMOVÝ KLUB

........................ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

.......................................... FILMOVÝ KLUB

.................................................. POCHOD

.................................................. KONCERT



Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:  
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany, 
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2019

Čvrtek 2. května v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD

Pátek 3. května v 19.30 hod.
Sobota 4. května v 17 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍV Divadelním sále se uskuteční oblíbený zábavný pořad 

Divadla UNGELT, který bude živě natáčen pro ČR Dvojka.

ROZPRAVY MILANA HEINA
Talk-show divadelního 
principála, který zpoví-
dá své herecké kolegy 
a hosty. Tentokrát máme 
tu čest uvítat na jevišti 
herce a moderátora MI-
LANA HEINA, oblíbenou 
herečku SIMONU STAŠO-
VOU a místní ochotníky 
bude zastupovat JARO-
SLAV REPETNÝ.

Vstupné: 220 Kč.  
Délka představení cca 90 

minut bez přestávky.

FILMOVÝ KLUB SEDLČANY

FILMOVÝ KLUB SEDLČANY SLAVÍ 
V LETOŠNÍM ROCE DVACET LET 

SVÉ EXISTENCE
a zve Vás na své projekce.

Jako poděkování všem divákům jsme na pátek 3. května a so-
botu 4. května připravili speciální filmový víkend, v jehož rámci 
si budete moci znovu připomenout některé z nejvýznamněj-
ších snímků uplynulých dvaceti let, které už v kinech běžně 
neuvidíte. Po pátečním filmovém „maratonu“ se v sobotu mů-
žete vydat na tajnou projekci, jejíž obsah budeme v drobných 
nápovědách upřesňovat na našem facebooku a kterou dopro-
vodí divadelní skupina Zážeh. Sobotní noc pak bude patřit af-
terparty s kapelou Repete.
Pátek 3. května 2019
19:00 Nebe nad Berlínem, Německo 1987, r. Wim Wenders, 
127 min.
21:30 Spalovač mrtvol, Československo, 1968, r. Juraj Herz, 96 min
23:30 Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, Velká Británie, 1989, 
r. Peter Greenaway, 124 min
Sobota 4. května 2019 
19:00 Tajná projekce s úvodním vstupem divadelní skupiny 
Zážeh
21:30 Afterparty v Červeném salonku KDJS za doprovodu ka-
pely Repete 
Vstupné k zakoupení na místě konání – permanentka 300 Kč (čle-
nové FK 200 Kč), jednotlivá představení 100 Kč (členové FK 80 Kč)

Pátek 3. a sobota 4. května 

Zveme Vás také na poslední dvě představení Spolku divadel-
ních ochotníků Sedlčany, kteří si pro Vás připravili hudební 

komedii Jiřího Janků a Petra Svojtky

60’S ANEB ŠEDESÁTKY
Zavzpomínáme na éru, kdy se zdálo všechno možné a slova 
jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy. Nadějná 
60. léta minulého století, kdy se ve světě i u nás dostávala ke 
slovu první poválečná generace, znamenala převratný čas, 
dobu prvního tání, hravosti a rozkvětu kultury.
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají sedlčanští ochotníci.

Vstupné: 130 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. května v 19 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT

V Divadelním sále se bude konat 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA 

Program:  
- ochotnické divadlo - Zvonokaplička z Prosenické Lhoty
- kapela - Třetí slunce
- Patrik Stoupa a band

Předprodej vstupenek v Kávě Svět v Sedlčanech.  
(Pořadatel: Domácí hospic Křídla)

Čtvrtek 16. května v 18 hod.
KONCERT

Tradiční jarní součástí Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY 
je koncert nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA 
Je to přehlídka souborů a žáků Základní umělecké školy Sedl-
čany a smíšeného pěveckého sboru ZÁBOJ. Letos bude znít jak 
v lidovém tónu, tak i v modernějších rytmech. Za hudební 
obor se představí malí zpěváci ve sboru ZÁBOJÁČEK i komorní 
pěvecké sdružení a chybět nebude ani Lidový dudácký soubor. 
K němu se připojí žáci z tanečního oboru a do programu se 
zapojí také žáci literárně – dramatického oboru. 

Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč.  
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2019

Úterý 21. května v 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Středa 22. května v 19 hod.
KONCERT

Neděle 19. května v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení

ČTYŘLÍSTEK 
A TALISMAN MOCI

A jsou tu opět! 
Báječný Čtyřlís-
tek k vám zavítá 
se zbrusu no-
vým dobrodruž-
stvím, které si 
pro vás připra-
vilo Divadlo D5, 
pod autorským 
a režijním vede-
ním Libora Jení-
ka. Tentokrát se 
Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talisma-
nem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé 
získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na 
prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný 
a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman 
dělá také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají 
Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula 
nebo jestli potkají popleteného domorodého šamana a nebo 
jestli..., ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další 
úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček.

Vstupné: 90 Kč.  Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

V Divadelním sále uvítáme herce Divadla Ungelt,  
kteří u nás uvedou komedii Marcina Szczygielskeho

SKOŘÁPKA
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá 
knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? 
Komedie o neče-
kaném přátelství 
a cestě ke svobo-
dě.
V režii Pavla Ond-
rucha hrají: ALE-
NA MIHULOVÁ 
a PETRA NESVA-
ČILOVÁ.

Vstupné: 350 Kč. 
Délka představení 

cca 120 minut 
+ přestávka.

VM ART Production s.r.o. 
ve spolupráci s KDJS Sedlčany uvádějí

OLYMPIC 
PERMANENTNÍ TOUR

Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební 
scény skupiny Olympic diváci uslyší i v Sedlčanech. Skupina ve 
složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl 
zahrají skladby z posled-
ních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňá-
ků, Souhvězdí romantiků 
a Trilobit. Samozřejmě, 
že dojde i na největší hity 
skupiny Olympic.

Vstupné: 690 Kč. Délka představení cca 100 minut bez přestávky.

Pátek 24. května v 18 hod.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

55. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany  
 - tradiční koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. 

V programu vystoupí 

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Vstupné: 200 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

S KO Ř Á P K A

manželé

Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl
Daniel Pešta&

Klub přátel
Divadla Ungelt, z. s.

za laskavé podpory
Nadace ČEZ

Hlavní partneři
Divadla Ungelt

Inscenace vznikla také
zásluhou grantu,
který Divadlu Ungelt udělilo
hlavní město Praha

www.divadloungelt.cz
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Marcin
Szczygielski

ALENA MIHULOVÁ PETRA NESVAČILOVÁ
Režie: Pavel Ondruch Překlad: Lena Pešák

Sobota 25. května v 18 hod.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

55. ročník Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany  
- koncert proběhne v krásném prostředí rytířského sálu 

na zámku Červený Hrádek. Vystoupí 

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupné: 200 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

Neděle 26. května v 10.30 hod.
KŘEČOVICE - KOSTEL

Tradiční koncert v kostele a pietní akt u hrobu Josefa Suka 
v Křečovicích proběhne i v letošním roce.  

Program zajišťují organizátoři Hudebního festivalu Pražské 
jaro 2019 a letošní ročník nese název

SUKOVY KŘEČOVICE
KDJS vypravuje autobus na tuto událost. Odjezd je plánován na 
26.5.2019 v 10.00 hodin z parkoviště u Kina Sedlčany. Cestov-
né zdarma. Návrat ihned po skončení akce, tj. po 12. hodině. 
(Změna programu vyhrazena – případná změna odjezdu auto-
busu bude oznámena na vývěskách a webu KDJS.)



 

 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program květen 2019

 
DÁLE PŘIPRAVUJEME

OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert) 
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo) 
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer) 
BIG BAND ÚH AČR (koncert) 
PARDÁL (divadlo) 
KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert) 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti) 
STRAHOVANKA (koncert)
NEZMAŘI (koncert)...

PLÁNOVANÉ AKCE  
NA ČERVEN 2019

NE 2.6.  SKUPINOVÁ TERAPIE   Divadlo
ÚT 4.6. CESTOU NECESTOU – MIROSLAV DONUTIL  
 Zábavný pořad
NE 9.6. VÁCLAV UPÍR KREJČÍ Pořad pro děti a rodiče
SO 22.6. DĚTSKÝ DEN „ROSA 2019“    

Zábavné dopoledne pro děti
ČT 27.6.  VANDRÁCI - VAGAMUNDOS Zábavný pořad

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Jako poslední květnové představení uvádíme v rámci  
celodenní bezplatné akce „Testování zraku pro veřejnost“  
(to bude probíhat v době od 10 do 16 hodin  ve vestibulu KDJS),  

divadelní komedii Jiřího Císlera 

BREJLE 
Je to hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých situ-
ací ze života dnešní doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů 
jako např. Titanik, Růžový Panter, Moulin Rouge apod. Příběh 
se odehrává v kavárně, kde si dali rande René a Vilma, kteří si 
pod jinými jmény podali inzerát na seznámení. Ovšem ani jeden 
z nich netuší, že oslovují své protějšky.  Hlavní postava René se 
ozývá na inzerát své bývalé ženě Vilmě a naopak. Oba představi-
telé trpí silnou oční vadou a bez brýlí nevidí skoro vůbec nic. Jeli-
kož oběma jejich oční vada připadá jako překážka při seznámení, 
rozhodnou se brýle na první schůzce odložit. A v této chvíli se 
rodí příběh, který je protkaný tancem, zpěvem, vtipnými gegy 
a komickými situacemi. Co nastane, až si oba nasadí své brýle?
V režii Dany Bartůňkové hrají: Natalie Venturová a Daniel Koťan.

Vstupné: 180 Kč.  Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Středa 29. května  v 19 hod. VÝSTAVA

V Koncertním sále bude do 20. května nainstalována  

VÝSTAVA OBRAZŮ
MICHAELY BURDOVÉ, 

autorky fantasy knížek pro děti a mládež. Míša začala psát v 16 le-
tech, její prvotina Poselství jednorožců se stala bestsellerem a loni 
autorka vydala svou 13. knihu 
s názvem Dcera hvězd. Její knihy 
vycházejí také v zahraničí, získala 
ocenění i nominace a podniká 
besedy se čtenáři po celé ČR. 
Malování je její druhou velkou 
vášní. Miluje zvířata, proto malu-
je především šelmy, koně, pejsky 
i kočky, ale také kosatky, které 
zbožňuje. Maluje obrazy domácích mazlíčků na přání, ale v posled-
ních letech se začala věnovat i malbě přírody. Na výstavě si můžete 
prohlédnout i autorčiny knihy. 

Úterý 21. května v 17 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

V Koncertním sále bude vernisáží zahájena výstava  

OBRAZY JARKY TRPKOVÉ
Jedná se o olejové malby na plátně. Jaroslava Trpková je kos-
metička, vizážistka, kterou od mládí lákalo malování a barvy. 
Snad i proto si vybrala profesi vizážistky. Ráda už v dětství 
malovala pastelkami, křídou a akva-
relem. Postupně zkoušela malovat 
akrylem, ale touha po malování ole-
jem zvítězila. Začala se oleji věnovat 
naplno jednak na výtvarných kur-
zech a také i pod vedením zkušených 
malířů. Malování je pro ní láskou 
a relaxací. Líbí se jí rozvíjet schopnost 
vnímání krásy a nacházet při malová-
ní vnitřní ztišení a klid. Inspiraci hle-
dá kolem sebe, ale také z fotografií 
a obrazů.

 
ZÁPIS DO KURZŮ TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2019
Zápis se koná v úterý 14. května 2019 v 15 hodin ve vesti-
bulu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Část míst 
z kapacity kurzů lze zakoupit „on-line“ na www.kdjs-sedlcany.cz 
v sekci vstupenky od 14.5.2019 od 8.00 hod.
Kurzy budou probíhat od 6.9.2019 do 14.12.2019 každý pátek:
odpolední: 17.30 - 19.30 hodin – cena 1.500,- Kč
večerní: 20.00 - 22.00 hodin – cena 1.700,- Kč 
Prodloužené a věneček odpoledního kurzu – pátek
Prodloužené a věneček večerního kurzu – sobota
Podrobný rozpis obdrží každý účastník a je k dispozici na adrese 
kdjs-sedlcany.cz/tanecni
Lektorkou a pořadatelkou je paní Květa Horváthová.

 Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka 
v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 
hodin a při každé kulturní akci.



 
KINO SEDLČANY -  program květen 2019

Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

FILMOVÝ KLUB

pátek 10. května ve 20 hod.

IVAN 
film Slovinsko – drama, thriller (2019), 97 min. 

Poté, co Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší noční můra. 
Ivanův otec, vlivný podnikatel, je obviněn z ekonomických zločinů 
a je na útěku před policií i před svými partnery. Tajně se spojí 
s Marou a přesvědčí ji, aby spolu všichni tři utekli do Itálie. Jeho 
partneři jej ale nehodlají nechat naživu, protože by mohl dokázat 
svou nevinu.            Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 11. května ve 20 hod. 

BOHEMIAN RHAPSODY 
film USA – drama, životopis, hudební (2018), 134 min. 

sobota 18. května ve 20 hod.

BOJOVNICE SLUNCE
film F, BE, CH, Gruzie – drama (2019), 115 min. 

pátek 31. května ve 20 hod.                    DVD prem. 27.5.19

TRANZIT 
film D, F – drama (2019), 101 min. 

neděle 12. května v 15 hod.                                        DVD prem.

ČERTÍ BRKO 
film ČR, SR – filmová pohádka (2019), 99min. 

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. 
Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, 
možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti 
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy 
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho 
dne však přestane fungovat. Hrají J. Cina, O.Vetchý, J. Budař, 
J. Plodková a další.                                                      Vstupné 90 Kč.

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedineč-
nou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založe-
ní skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.  
                                                     Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

Mladá právnička Bahar navštěvuje svou rodinu v Kurdistánu. Při 
útoku extremistů umírá její manžel a ona sama se společně se sy-
nem stává i s dalšími ženami a dětmi rukojmím islamistů. Několik 
měsíců po úspěšném útěku velí jednotce Bojovnic slunce. Jejím 
cílem je dobýt město, kde ji potkala tragická událost, a získat zpět 
svého syna.                                 Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

pátek 24. května ve 20 hod.

KAFARNAUM 
film Libanon, F, USA – drama (2018), 120 min. 

Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že 
mu dali život, je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slu-
mech současného Libanonu. Snímek, který na loňském ročníku 
festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své smě-
si realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému Milionáři 
z chatrče.                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

Režisér Petzold ve filmu prozkoumává fantomy evropské 
migrace a identity. Jeho neobvykle pojatý film s řadou me-
lodramatických i politických motivů zasazuje příběh z doby 
německé okupace Francie do současných reálií. Hlavní po-
stavou filmu je Georg, který postupně přijímá totožnost lidí, 
se kterými ho tragické okolnosti seznamují. To mu sice umož-
ňuje dostat víza a odplout jednou z posledních lodí, které 
Marseille opouštějí, ale spolu s tím na sebe bere i některé 
tíživé důsledky.    Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 17. května ve 20 hod.                      DVD prem. 5.4.19

MLADÍ ZABIJÁCI 
film USA – thriller (2019), 103 min. 

Lily je úplně obyčejná středoškolačka, která spíš než v realitě žije 
na mobilu, kde „postuje, lajkuje a selfičkuje“, ostatně jako většina 
jejich vrstevniků. Když však do digitálních životů většiny obyvatel 
města pronikne neznámý hacker, který začne zveřejňovat zejmé-
na to, co mělo zůstat skryto, začnou se dít věci... 

Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 30. května ve 20 hod.

MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA 
film Československo – režie Svatopluk Innemann (1927), 106 min.

Němou komedii Milenky starého kriminálníka natočil Sva-
topluk Innemann (1896-1945), jeden z nejúspěšnějších 
a nejplodnějších českých komediografů. Podařilo se mu 
vytvořit zábavné dílo, opírající se o situační komiku a místy 
i o gagy či honičky jak z americké grotesky. V hlavní němé 
roli Vlasta Burian. A čeká vás originální projekce s živým 
hudebním doprovodem tria Uvěřitelno - (Jan Kovářík, 
Radek Melša, Šimon Bilina)

sobota 25. května ve 20 hod.

LEDOVÉ PEKLO
film Island – drama (2019), 97min. 

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. 
Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany. 
Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná bouře však zapříčiní 
pilotovu smrt a vážné zranění jeho společnice. Muž pochopí, že 
má jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat 
se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky kilometrů dlouhou 
pouť s nejistým koncem… Hraje M. Mikelsen. 

Vstupné 90 Kč.Mládeži do 12 let nevhodné.



Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 186, 725 826 122
www.knihovna-se.cz, mek@knihovna-se.cz

Otevírací doba: 
P0 - ST 9 - 18 hod., ČT zavřeno, 
PÁ 9 - 20 hod., SO 9 - 12 hod.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 2019

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH 
ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 

VÝTVARNÉHO OBORU – 
VÝSTAVA ZUŠ SEDLČANY

Výstava je věnována  nejstarším žákům ZUŠ, kteří samostatně 
za doprovodu pedagogů pracují na vybraném tématu. Snaží 
se pracovat v různých technikách a přístupech, tak, aby mohli 
vystavit ucelenou řadu. V letošním roce byl univerzálním té-
matem Čas a snění. Na vernisáži budou slavnostně oceněni 
absolventi studia výtvarného oboru ZUŠ, kteří ukončují I. a II. 
stupeň.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 30. 4. 2019 od 17.00 
hod. Dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny 
do 5. 6. 2019.

Středa 1. 5. 2019; sraz ve 14 hod. na zřícenině hradu Zvěřinec

NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU 
- výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy 

(pořádá Městská knihovna Sedlčany).
Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného 
hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval.
Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historic-
kého šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti.
Doprava:
pěšky – sraz na autobusovém nádraží ve Zberazské ulici 
v 9.40 hod. (délka trasy na Zvěřinec cca 13 km); 
na kolech – sraz u knihovny v 11.45 hod. Děti do 10 let musí 
mít vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším 
dohledem. Pojedeme přes Janov, Dohnalovu Lhotu, Mezné, 
Jesenici a Boudy. V případě suchého počasí pojedeme přes 
jesenickou Kalvárii; 
vlastní doprava. 
Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, 
pláštěnku a dobrou náladu s sebou!

VÝSTAVA

od 30.4. - 5.6. 2019 Středa 1. května od 18 hod.
LITERÁRNÍ VÝLET

PŮJDETE DO TOHO S NÁMI? 
PŘINESTE NÁM V ŘÍJNU SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
Historii místa kde žijeme, našeho národa nebo domova nejlé-
pe dokumentují předměty, kterými se obklopujeme a mnohdy 
je chráníme jako oko v hlavě. Mezi tyto předměty patří i ro-
dinné fotografie. Fotografie mají své příběhy, které se v rodi-
nách vypráví z generace na generaci. Po loňské, velmi úspěšné, 
říjnové výstavě sto let starých předmětů, bychom v letošním 
roce, opět v říjnu, chtěli vystavit

Tentokrát bychom rádi vystavili svatební fotografie napříč ča-
sem. To znamená, že můžeme vystavit svatby, které se udály 
před stoletím nebo třeba před měsícem. Pokud se chcete vý-
stavy zúčastnit a možná se i podělit o příběhy fotografií, přijďte 
nám je v květnu ukázat, abychom věděli, že budeme mít v říjnu 
co vystavovat. 
Na všechny vaše fotografie a hlavně s nimi spojené příběhy 
(pokud se o ně budete chtít podělit) se v knihovně těšíme. 

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
17. MÁJOVÝ 

POETICKÝ PODVEČER
- sedlčanská pocta K. H. Máchovi

Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutě-
ží (Sedlčanská růže, Carmina, GaSOŠE a Růže pro Marii Š.), 
kterou pořádá Městská knihovna Sedlčany za podpory Minis-
terstva kultury ČR.

Čtvrtek 9. května od 17 hod.
POEZIE



Pátek 24. května od 18 hod.
DISKUSNÍ KLUB

DVeře K… (Diskusní Veřejný Klub) 
– otevřený diskusní klub, který se zabývá četbou, místem kde žije-
me, regionálními osobnostmi, ale také problémy, které nás trápí.

V májovém čase si popovídáme o poezii. 
Setkání nese název 

POETICKÝ MÁJ 
– čteme rádi poetické texty? Jsme ochotni se o ně podělit 
s ostatními? Co se nám na nich líbí nebo nelíbí? 
Přijďte si popovídat a podělit se s ostatními o vaše oblíbené 
poetické texty. Samozřejmě můžete jen tak přijít a poslouchat, 
co se líbí jiným.
Diskusi moderuje Blanka Tauberová.

KVÍZOVÁNÍ
KVÍZOVÁNÍ - LITERÁRNĚ JAZYKOVÉ KVÍZY 

PRO DOSPĚLÉ
Návštěvníci oddělení pro dospělé čtenáře se mohou bavit 
vědomostními soutěžemi a kvízy. Každý měsíc  máme naplá-
nované jedno téma z oblasti literární nebo jazykové. Na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí tři soutěžící, kteří zís-
kávají malá ocenění. Podrobnější informace pro zájemce rády 
zodpovíme v knihovně. 
Téma měsíce května: Doplňte dívčí jméno do páru.

KLUBY 
V KOMUNITNÍM CENTRU

Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 
v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. 
Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování  
– FotoFlegmatici Sedlčany: 26. 5. 2019 od 18 hod.

Klub harmonické bytosti: 
schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong 
- od 17.30 do 18.30 hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 
hod. pro ženy i pro muže.

Kreslení – Kurz Lukáš: 25. 5. 2019 od 9 hod.

Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro 
děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY - program květen 2019

PROGRAMY NA DĚTSKÉM 
ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST

HAJÁNEK
Středa 15. 5. 2019 od 17 hod.
Středa 22. 5. 2019 od 17 hod.
Středa 29. 5. 2019 od 17 hod.
Podvečerní čtení, při kterém si budeme číst knížky z naklada-
telství Albatros, které v tomto roce slaví 70. narozeniny.

HRAJEME DESKOVKY 
Pátek 3. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 10. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 17. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 24. 5. 2019 od 13.30 hod.
Pátek 31. 5. 2019 od 13.30 hod.

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
Pondělí 6. 5. 2019 od 10 hod.
Jak kocourek Šedík vyrostl
Program pro rodiny s malými dětmi inspirovaný knihou Še-
dík a Bubi spisovatelky Ester Staré. Nebudou chybět písničky, 
říkadla a pohybové hry, které program doplní.

Pondělí 13. 5. 2019 od 10 hod.
Kvetoucí stromy 
Výtvarná dílna pro rodiny s menšími dětmi.

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE
Pátek 10. 5. 2019 od 18 hodin
Píšu, píšeš, píšeme … 
Zkoušíš psát příběhy, pohádky, povídky nebo básně? Jsi žá-
kem nebo studentem 2. stupně základní školy, gymnázia, 
střední školy nebo učiliště? Chceš se podělit o své zkušenosti 
a přečíst své texty ostatním? Neváhej a přijď! Večer nebude 
věnován jen autorskému čtení, ale také improvizované tvůrčí 
dílně, která bude otevřená všem, nejen již píšícím spisovate-
lům a spisovatelkám.

Pátek 17. 5. 2019 od 15 hodin
Karetní doupě v knihovně
Znáte pravidla karetních her? Pokud ne, nevadí, přijďte a na-
učíme vás hrát Černého Petra, kvarteto, prší, žolíky a švindl. 
A pokud vše umíte, tak si přijďte zahrát jen tak a poměřit síly 
s ostatními.

Pátek 10. května od 18 hod.
WORKSHOP

VŠECHNO CO JSTE CHTĚLI 
VĚDĚT O EU 

A BÁLI JSTE SE ZEPTAT  
– workshop pro veřejnost  Lukáše Vermacha.

Blíží se volby do Evropského parlamentu (EP) a s nimi jsou spo-
jené reklamy, debaty, proklamace a sliby. 
Jak odlišit realistické záměry od teoretických proklamací? Je 
nutno mít dobré informace a kritický pohled. Je dobré mít 
vhled co EP a EU dělají, jaké mají pravomoci a jak v EU probí-
há rozhodovací proces. V tomto workshopu se na tato témata 
podíváme a též si můžeme sdělit názory na některé naléhavé 
evropské výzvy (například brexit, klimatická změna, demogra-
fický vývoj). 
Lukáš Vermach je matematik, absolvent MFF UK a University 
of Cambridge, konzultant v oblasti IT a teorie rizika.



Otevírací doba:
leden - březen: ÚT, ČT, PÁ: 9 - 12 hod., ST: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod.
duben - květen: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., SO: 9 - 12 hod., NE: 13 - 16 hod.
červen a září: ÚT - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
červenec - srpen: PO - NE: 9 - 16 hod., ST: 9 - 17 hod.
říjen - prosinec: ÚT - PÁ: 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod., NE: 13 - 16 hod.

 
MĚSTSKÉ MUZEUM SEDLČANY - program květen 2019

do neděle 16. června
VÝSTAVA

Tyršova 136 
264 01 Sedlčany
tel./fax: 318 821 240  
www.muzeum-sedlcany.cz

PŘIPRAVUJEME
Výstavu Sedlčanských modelářů  
– vernisáž se koná v sobotu 22. června.

Čtvrtek 16. května od 18 hod. 
PŘEDNÁŠKA

Výstava představí fotografie Jana 
Lišky, který zdokumentoval desítky 
větrných mlýnů v Čechách. Je pře-
kvapující, kolik větrných mlýnů se 
u nás dochovalo - ať už jako ruiny, 
či v dobře udržovaném stavu pro 
rekreační účely. Za mlýny najezdil 
stovky kilometrů a nafotil nesku-
tečné množství záběrů. Konečný 
počet mlýnů se ustálil na čísle 53. 
Druhá část výstavy bude věnována 
Sedlčanskému klubu turistů - vý-
znamným mezníkům naší místní 
turistické historie a osobnostem, 
které ji společně vytvářely. Vystaveny budou zajímavé archivní 
materiály, dokumenty a fotografie.

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 2. května od 18 hodin.
Vstup zdarma

Městské muzeum Sedlčany pořádá společnou výstavu

FOTOGRAFIE 
VĚTRNÝCH MLÝNŮ & 110 LET 
OD VZNIKU SEDLČANSKÉHO 

KLUBU TURISTŮ

TEREZA DANĚK: V MAROKU NA 
STOPA … A JEŠTĚ S DÍTĚTEM?

Pro jednoho nezodpovědní blázni, pro druhého dobrodruzi, 
kterým Maročani rádi zastaví.
Přijďte okusit něco málo ze svobody tohoto druhu cestování.
Přes zasně(že)né pohoří Atlas, ticho v poušti, po šum oceánu.

Délka cca 90 minut
Vstupné 40,- Kč

Pátek 31. května 
MUZEJNÍ NOC

Městské muzeum Sedlčany 
a Základní umělecká škola Sedlčany 

pořádají 

SEDLČANSKOU MUZEJNÍ NOC
V něm neplatí zákonitosti času. Minulost i budoucnost se tu 
odehrávají naráz a přítomný okamžik je pouhou iluzí. Technic-
ké vynálezy, o nichž jsme včera snili, budou pro nás zítra samo-
zřejmé. Hodnoty, pro něž jsme včera žili, budou zítra pramálo 
znamenat. Tady a teď, jen na tom záleží.
Jaký je smysl mu-
zea? Jak fungují 
elektrické hudeb-
ní nástroje? Jak 
si osvojit umění 
kaligrafie? Jak zní 
zákony robotiky? 
To a ještě víc se 
dozvíte, mnohé si 
sami vyzkoušíte. 
Akce se koná v pátek 31. května od 19 do 21 hodin v budově 
městského muzea.
Dopolední prohlídky od 9 do 12 hodin budou patřit školám 
a večerní prohlídky od 19 do 21 hodin veřejnosti.

Vstupné dobrovolné

VE STÁTNÍ SVÁTKY VE STŘEDU 1. května 
A VE STŘEDU 8. května MÁME OTEVŘENO
jako ve všední den od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.



Z KRONIKY MĚSTA - zápisky kronikářky Miluše Pávové

HISTORIE

POKLADY Z DEPOZITÁŘE: STŘEDOVĚKÉ KACHLE

Výstavba Jižního sídliště během let 1955–1965. 

1) Výstavba města
Bytová výstavba
V létech 1947–1949 byly postaveny 

v sídlišti Jižního stavebního obvodu domy 
č. 503–508 celkem o 36 bytových jednotkách. 
V období 1950–1955 byl postaven pouze 
1 dvoudomek č. 509, 510 v Zahradní ulici 
nákladem Středočeských dřevařských závo-
dů. V uvedené době bylo upraveno celkem 
12 rodinných bytů a 3 garsoniéry. V této 
době byla také provedena nástavba na domě 
č. 396 v Církvičské ulici, kde bylo získáno 5 bytů. 
V roce 1955 byla provedena nástavba domu 
č. 112 v Bezručově ulici a provedena gene-
rální oprava přízemí. Celkem zde bylo zřízeno 
10 bytů. Dále byla dokončena stavba domu 
č. 521–523 pro STS o 14 bytových jednot-
kách a stavba domu č. 528, 529 pro MěNV 
o 8 bytových jednotkách. V roce 1956 byl 
postaven dům č. 524–526 pro STS o 14 byto-
vých jednotkách a 4 garsoniérách, dále dům 
č. 530, 531 MěNV o 8 bytech a 2 garsoniérách 
a dům SNB č. 523, 533 o 12 bytových jed-
notkách. V tomto roce byl též postaven dům 
č. 527 Povltavského průmyslu kamene a dům 

č. 542, 543 Kovodružstva. V roce 1958 po-
staveny MěNV domy č. 544–566 celkem 
o 12 bytových jednotkách. V roce 1959 
byly postaveny 3 nové domy: pro STS, ČSD 
a OÚNZ, celkem 26 bytových jednotek. 
V létech 1960–61 byly postaveny domy 
č. 564–569 o 36 bytových jednotkách. 
V roce 1963 byla dokončena stavba domů 
č. 584–586 pro MěNV a Rudné doly. V roce 
1964 byla dokončena stavba družstevních 
bytových jednotek. Kromě uvedené bytové 
výstavby bylo v letech 1955–1963 
postaveno celkem 40 rodinných 
domků. 

Výstavba průmyslových závo-
dů a jiných zařízení

Mlékárna byla vystavěna 
v Sedlčanech v letech 1947–
1949. Dům osvěty byl postaven 
v letech 1950–1954 nákladem 
2 miliony Kč. V letech 1957–1961 
byl postaven hotel Vltavan ná-
kladem více než 5 milionů Kč. 
Provozovny Kovodružstva byly 
vybudovány v r. 1955. Školní 

statek a garáže ČSAD stavěny v r. 1962. Vý-
stavba nového objektu OSP byla zahájena 
v roce 1950, podnik byl postupně rozšiřován 
a v roce 1962 po požáru znovu vybudován. 
Také Středočeské dřevařské závody byly od 
roku 1949 postupně budovány a rozšiřovány 
z bývalého závodu Aloise Buriana. Kovošrot 
byl zřízen přechodně v objektu č. 387 ve 
Švermově ulici a od roku 1958 přesídlil do 
nově vybudované provozovny u Panského 
mlýna.               (pokračování v příštím čísle)

V roce 1995, před započetím stavby 
budovy finančního úřadu, proběhl v ulici 
28. října záchranný archeologický výzkum 
vedený P. Vařekou. Ten odhalil část měst-
ského domu, který zaniknul při požáru ve 
druhé polovině 15. století. Tehdy se do za-
hloubené části zřítily trosky nadzemní kon-
strukce domu a jeho vybavení, mj. honosná 
kachlová kamna, která vytápěla světnici.

Nálezy byly v rámci možností zkomple-
továny, slepeny a chybějící části byly na-
hrazeny sádrou. Většinu kachlů – římsové 
i komorové – lze spatřit v expozici muzea, 
konkrétně v oddělení středověku a ve vit-

ríně přímo naproti vchodu. Dnes máte 
ovšem příležitost seznámit se se dvěma 
z těch, které jsou uloženy mimo zraky ve-
řejnosti.

První nese motiv mantichory, exotické-
ho smíšeného zvířete. Antická mantichora 
neměla ještě ustálenou podobu, teprve ve 
středověku se popisuje jako lidožravý tvor 
se lvím tělem, ocasem zakončeným ostnem 
a lidskou hlavou, nebo alespoň tváří. Figura 
se nachází v medailonu a následná rekon-
strukce chybějících ploch jí přisoudila dvě 
nohy, jednu přední a jednu zadní. Oproti 
zvyklosti má ocas porostlý dlouhou srstí.

Druhý exemplář vyobrazuje Ježíšovo 
vzkříšení, jeden z nejradostnějších článků 
křesťanské víry. Na sedlčanské variantě po-
zorujeme Krista vstávajícího z liliemi ozdo-
beného hrobu, vedle něho různě zakompo-
nované mučicí nástroje (důtky) a znamení 
kříže s nápisovou páskou.

O dva roky později se uskutečnil obdob-
ný výzkum na místě, kde dnes stojí dům 
s pečovatelskou službou. Výsledky výzkumů 
ukazují, že základní parcelace této části 
města byla vymezena již v době založení 
a uchovala se v nepříliš změněné podobě až 
do novověku.                                              -pž-

Komorový kachel s figurou mantichoryKomorový kachel s motivem  
 zmrtvýchvstání

Rekonstrukce obou kachlů včetně chybějících částí

Zdroje: KORENÝ, Rastislav – VAŘEKA, Pavel. Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1995–1997 (předběžné zprávy). In: Podbrdsko 
V, 1998, s. 199–201. PAVLÍK, Čeněk – VITANOVSKÝ, Michal. Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2004.



SPORT

PRŮTRŽ DRAČEN

SOUTĚŽ  
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA” 

Sedlčanský tým dračí lodě Průtrž dračen závodí osmým rokem a má 
na svém kontě řadu úspěchů jak na domácí, tak na mezinárodní scéně. 

Svou kariéru začala posádka nenápadně a jaksi bezděčně, účastí na 
závodě pro amatérské posádky s názvem Kebuleho dračí podzim na 
Staré Živohošti. To bylo v září roku 2011 a k víkendovému povyraže-
ní se tehdy dali dohromady lidé kolem sedlčanského klubu rychlostní 
kanoistiky, a to zejména jeho odchovanci a trenéři, ale i pár aktivních 
závodníků. V závodě tým neměl konkurenci a s přehledem ho vyhrál. 
Česká asociace dračích lodí pak týmu nabídla, zda by nechtěl závodit 
dál v ligové kategorii Grand Prix. V kategorii Grand Prix soupeří posádky, 
které dračí sport berou vážně a pravidelně trénují. 

Své nadšení, píli a zkušenosti z rychlostní kanoistiky začal tým zúro-
čovat hned zkraje nadcházející sezóny, tedy v roce 2012. Konkuroval 
nejsilnějším posádkám v soutěži, útočil na posty nejvyšší a v závodě na 
moravské Pálavě dokonce vybojoval zlaté medaile jak na sprinterské 
trati 200 m, tak na dlouhé distanci 1000 m. Ostatní posádky tak musely 
rychle akceptovat fakt, že v českých vodách začala lovit nová štika, která 
svou dravostí budí respekt. 

Ze soutěže Grand Prix přestoupila do nejvyšší domácí soutěže, a sice 
Českého poháru, kde kromě smíšených posádek bojují i týmy čistě muž-
ské a čistě ženské a kde se jezdí na poněkud jiných tratích, konkrétně 
200, 500 a 2000 m. Dále jsou zde zařazeny jízdy na polovičních, tedy 
desetimístných lodích.

Že tým patří mezi nejlepší v zemi, to nepotvrzuje jen pravidelná účast 
na mistrovství republiky a množství medailí z něj, ale i účast na me-
zinárodních kláních. Mezi největší úspěchy Průtrže dračen patří první 
místo na mistrovství Evropy ve Francii a šesté místo na mistrovství světa 
v Maďarsku. Několik členů Průtrže dokonce reprezentovalo Českou re-
publiku na mistrovství světa v Číně v roce 2014. V tvrdé mezinárodní 
konkurenci se Čechům vedlo velice dobře a v celkovém umístění skon-
čili na páté příčce.                                                                         Ondřej Sůsa

MĚSTSKÝ STADION TAVERNY
Rekonstrukce atletické dráhy a travnaté plochy se odložila 
až na léto, a proto je stadion v provozu ve stávajícím stavu.

List1

Datum „A“ Muži „B“ Muži „C“ Muži St/ml Dorost St/ml Žáci
1.5.2019 10:15

středa Povltavská FA

5.5.2019 17:00 10:15

neděle SK. Sen. Doubravka FK Hořovicko

9.5.2019

čtvrtek

11.5.2019 10:15 ?

sobota SŠ Plzeň Nástavba

12.5.2019 17:00

neděle FC MAS Táborsko B

18.5.2019 17:00 ?

sobota SK Lit. Bohutín Nástavba

19.5.2019 17:00

neděle TJ Sokol Kondrac

25.5.2019 10:15 ?

sobota SK Pet. Plzeň B Nástavba

26.5.2019 17:00

neděle SK Aritma Praha

1.6.2019 17:00 ?

sobota TJ Sokol Pičín Nástavba

2.6.2019 17:00

neděle Sokol Miřetice

8.6.2019 10:15 ?

sobota SK Rakovník Nástavba

9.6.2019 17:00

neděle SK Admira Praha

15.6.2019 17:00 ?

sobota TJ Kosova Hora Nástavba

16.6.2019 17:00

neděle Sokol Sedlec Prčice

Domácí utkání vybraných družtev fotbalového oddílu TJ Tatran

Kompletní rozlosování a další podrobnosti na http://fotbal.tatransedlcany.cz/

Stránka 1

Rozpuštění ledu a tím zakončení sezóny předcházelo 13.4. předání 
poháru vítězi soutěže „O Pohár starosty města“ již potřetí v řadě 
družstvu Genemusic Benešov panem starostou Ing. Miroslavem 
Hölzelem a panem místostarostou Mgr. Zdeňkem Šimečkem.

SOUTĚŽE FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU TJ TATRAN SEDLČANY

Soutěže všech družstev fotbalového oddílu TJ Tatran Sedlčany jsou 
v plném proudu, program těchto soutěží je v přiložené tabulce.

STŘELECKÝ POHÁR 
SENÁTORA JIŘÍHO BURIANA

Již přes 25 let v Sedlčanech funguje střelecký klub. Na jeho webo-
vé stránce se můžete dočíst, že členové se během roku zúčast-
ňují devíti vlastních závodů i závodů jiných klubů. Mezi prestižní 
závod patří O pohár starosty Sedlčan, oblíbené jsou přáteláky či 
Novoroční výstřel. I když je v současné době zaregistrováno 31 
členů, klub rád uvítá členy nové. Nejen proto se vedení klubu 
rozhodlo zorganizovat desátý závod sezóny a to pod záštitou se-
nátora Jiřího Buriana. Ovšem hlavním cílem klubu je, umožnit 
širší veřejnosti se zbrojním průkazem, přijít si zastřílet a poznat 
naši střelnici na kotlině. Závod ve střelbě z velkorážní pistole po-
řádaný 18. 5. 2019 od 9 hodin je tedy pozvánkou pro širokou 
veřejnost našeho regionu. Podmínkou účasti je průkaz zbraně 
a platný zbrojní průkaz. Členové klubu věří, že se potkají s novými 
tvářemi, které by měl přivítat sám senátor. 



Vše doplní trh 
místních výrobků 
certifikovaných znač-
kou Toulava - regio-
nální produkt, točit 
se bude místní pivo, 
připraven je i pro-
gram pro děti. Tou-
lavský Krajánek, kte-
rý spolu se zástupci 
dalších měst a oblas-
tí Toulavy představí 
vše, co je letos v tu-
ristické oblasti Toula-
va k vidění, doporučí 
kam vyrazit na výlet, 
nabídne tipy pro 
místní i přespolní ná-
vštěvníky. 

SDRUŽENÍ OBCÍ SEDLČANSKA / TOULAVA, o.p.s.

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, 
máte před sebou další číslo měsíčníku Radnice a tudíž i další „várku“ informací ze Sdružení obcí Sedlčanska 
a turistické oblasti Toulava. Tentokrát se zaměříme na akce, které pořádáme v měsíci květnu. 

Symbolická po-
stava „Otvíráka“ 
nám v letošním 
roce otevře již 14. 
cyklistickou sezó-
nu na Sedlčansku.

Ti, kteří se této 
akce účastní pravidelně, již vědí, co je 
čeká, takže pro ně nebude novinkou, co se 
dočtou, pro ty, kteří doposud váhali s námi 
vyjet, vše zrekapituluji.

Čtvrtého května se, jako každý 
rok, zástupci měst turistického re-
gionu Toulava sejdou společně na 

festivalu Toulava FEST, jenž si opět klade za cíl stmelit všechny oblasti 
turistické destinace Toulava, která se rozkládá na Táborsku, Bechyňsku, 
Milevsku, Soběslavsku, Jistebicku, Sedlecko-Prčicku, Mladovožicku 
a Sedlčansku. Tentokrát se pořadatelem stává město Tábor, které 
Toulava FEST spojí s tradičním Otevřením turistické sezóny.  Na již 
3. ročníku, který se uskuteční na Žižkově náměstí v Táboře, se před-
staví místní výrobci, umělci a dočkáme se i pozvánek do jednotlivých 
koutů Toulavy. Nebude chybět cyklovýlet a pěší putování pro děti.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu pohodové zábavy, 
vystoupí FLYING PARTIES s písničkami pro děti, ZATRESTBAND – 
swingový bigband pod vedením dirigenta Petra Píši, od kterého 
nelze očekávat pouze swing, jihočeská dechová kapela pod tak-
tovkou kapelníka Petra Koláře KERAMIČKA, orchestr ZUŠ Tábor 
SVIŠTI V ORCHESTŘIŠTI pod vedením Jakuba Valeše. Závěr bude 
patřit elitní kapele OSKAR PETR BAND kolem hitmakera Oskara 
Petra, která je zaměřená na nejstarší období Marsyas.

Život je krásný, pokud se může žít naplno, proto neváhejte a žijte ho i prostřednictvím našich akcí, které připravujeme právě pro vás.                                                                   
                                                                                                                                                  Těším se na vás v další Radnici, Štěpánka Barešová

14. ROČNÍK OTVÍRÁNÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY NA SEDLČAN-
SKU ANEB „VZHŮRU DO PEDÁLŮ“ – NEDĚLE 26. KVĚTNA 2019

POŘADATELEM 3. ROČNÍKU TOULAVA FESTU BUDE 
MĚSTO TÁBOR 4. KVĚTNA 2019

Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,  

máte před sebou další číslo měsíčníku Radnice a tudíž i další „várku“ informací ze Sdružení obcí 
Sedlčanska a turistické oblasti Toulava. Tentokrát se zaměříme na akce, které pořádáme v měsíci 
květnu.  

 

Sdružení 

14. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb „Vzhůru do pedálů“ – neděle 26. května 
2019 

Symbolická postava „Otvíráka“ nám v letošním roce otevře již 14 cyklistickou sezónu na Sedlčansku. 

Ti, kteří se této akce účastní pravidelně, již vědí, co je čeká, takže pro ně nebude novinkou, co se 
dočtou, pro ty, kteří doposud váhali s námi vyjet, vše zrekapituluji. 

Start cyklistů bude tradičně mezi 13 – 14 hod. z náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. Připraveny 
budou 3 okruhy – rodinný v délce cca 20 km, vytrvalostní v délce cca 40 km a terénní pro horská kola 
v délce cca 20 km. Účastníci na startu obdrží mapky se zákresem okruhu. Po cestě budou, na 
určených stanovištích, sbírat razítka do cyklo-průkazky. Cíl je plánovaný v restauraci u tenisových 
kurtů, kde na cyklisty, po náročném výkonu, budou čekat odměny, pivo, limo, perníčky, koláče, 
špekáčky na opečení atd.. Za úspěšné absolvování získají účastníci certifikát. Celou akci v cíli bude 
doprovázet živá hudba ŽIVEL Duo Band. P.S. Objednávka na počasí již byla s velkou pokorou odeslána. 
 

Rok 
Počet 

účastníků 
2006 80 
2007 137 
2008 228 
2009 288 
2010 218 
2011 250 
2012 325 
2013 208 
2014 365 
2015 236 
2016 257 
2017 278 
2018 262 

 

Vedle tabulky může přijít plakát 

 

 

 

 

Start cyklistů bude tradičně mezi 13 – 14 
hod. z náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. 
Připraveny budou 3 okruhy – rodinný v dél-
ce cca 20 km, vytrvalostní v délce cca 40 
km a terénní pro horská kola v délce cca 
20 km. Účastníci na startu obdrží mapky 
se zákresem okruhu. Po cestě budou, na 
určených stanovištích, sbírat razítka do cy-
klo-průkazky. Cíl je plánovaný v restauraci 
u tenisových kurtů, 
kde na cyklisty, po 

náročném výkonu, budou čekat odměny, 
pivo, limo, perníčky, koláče, špekáčky na 
opečení atd.. Za úspěšné absolvování získa-
jí účastníci certifikát. Celou akci v cíli bude 
doprovázet živá hudba ŽIVEL Duo Band. P.S. 
Objednávka na počasí již byla s velkou po-
korou odeslána. 



LIDOVÁ HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

HVĚZDÁRNA / ŠACHOVÝ TURNAJ

Květnovou večerní oblohu opouští mléč-
ná dráha, která se skryje nad obzor od ji-
hozápadu k severovýchodu a bude spíš při-
pomínat do výšky 30 stupňů mírný mlhavý 
opar pokud půjde odlišit od prozářeného 
obzoru vzdálenými pozemskými světly.

Ostatní plocha noční oblohy nabídne 
zapadající Blížence s jasným Castorem 
a Poluxem . Přímo nad jižním obzorem vy-
hledáme Lva s jasným Regulem a pro teles-
kop a digitální kameru dostupnou skupinu 
vzdálených galaxií. Vydáme-li se od Lva přes 
zenit k severu, potkáme nejprve galaxii M51 
z Honicích psů a pak dvojici galaxií M81 
a M82 ve Velké medvědici situované mezi 
zadní hvězdy Velkého vozu a Polárku.

Další mlhoviny, ve skutečnosti kulové 
hvězdokupy vyhledáme nad jihovýchod-
ním obzorem v souhvězdí Hada a nad vý-
chodním obzorem v souhvězdí Herkula. 
V prvním případě to bude objekt M5 
a v případě druhém objekty M13 a M92. 
Kulová hvězdokupa M13 je pozorovatelná 
nevyzbrojeným okem jako mlhavý obláček 
za předpokladu oblohy bez Měsíce a jiných 
rušivých zdrojů světla.

Vložený obrázek zachycuje často hleda-
nou galaxii M51. Snímek poslal Filip Daví-
dek jako jeden z mnoha úlovků z pozorovací 
noci ze 6. na 7. dubna.

K úplné orientaci na květnové obloze pa-
tří jasná hvězda Arcturus v Pastýři vysoko 

nad jihovýchodním 
obzorem doprová-
zený Spicou v Panně 
nízko nad obzorem. 
Východnímu obzoru 
dominuje Vega ze 
souhvězdí Lyry a prá-
vě vycházející Deneb 
z Labutě nad severo-
východním obzorem.

POZOROVACÍ PROGRAM 
PRO VEŘEJNOST NA KVĚTEN:

Hvězdárna otevřena každý pátek od 
21 hod. do 23 hod.

Měsíc – Na páteční večerní obloze 
10. a 17. května. 

Planety – Mars nad západním obzorem, 
Jupiter ve druhé polovině měsíce pozdě 
v noci nad jihovýchodním obzorem, Saturn 
ve druhé polovině noci, ostatní planety ne-
pozorovatelné.

Ostatní objekty – galaxie a hvězdokupy 
podle předešlého textu. 

V sobotu dne 6.4.2019 se konal v příjemném prostředí společenské-
ho sálu Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech již 29. ročník otevře-
ného turnaje v rapid šachu (hrací doba 2x20 min.). Turnaje se zúčastni-
lo celkem 68 šachistek a šachistů všech věkových kategorií ze středních, 
jižních, západních Čech a z Prahy. Po přivítání a úvodním slovu ředitele 
turnaje Petra Havelky z domácího oddílu ŠK KDJS Sedlčany se začalo 
okolo 9.30 hod. hrát první z celkových devíti kol turnaje. V hrací míst-
nosti vládla příjemná atmosféra, nebyl zaznamenán žádný organizační 
problém, a rozhodčí řešili během turnaje pouze 1 sporný moment vy-
plývající ze hry. O občerstvení hráčů se v předsálí společenského sálu 
starali Hejhalovi z Počepic, kterým náleží poděkování za pěkně připra-
vené občerstvení. 

Od samého začátku turnaje plnil roli favorita FM Tomáš Vojta z Vla-
šimi (t.č. hájící barvy extraligového klubu Moravská Slavia Brno), který 
v celém turnaji ztratil pouze 0,5 bodu za jednu remízu a turnaj již poně-
kolikáté s přehledem vyhrál. Kategorii žen také již opakovaně domino-
vala Monika Zavůrková z TJ Kavalier Sázava s 6,5 body, kategorii seniorů 
vyhrál Zdeněk Růžička z Loko Praha s 5,5 body, kategorii juniorů vyhrál 
Jakub Vojta z Vlašimi se 7 body., který byl celkově druhý v absolutním 
pořadí turnaje. Třetí v absolutím pořadí turnaje skončil se stejným bo-
dovým ziskem, ale horším pomocným hodnocením další junior Jáchym 
Němec z Říčan. Z domácích hráčů se několik předem registrovaných 
z turnaje omluvilo, takže jsme nastoupili v redukovaném počtu 8 hrá-
čů. Našim hráčům se turnaj až na výjimky příliš nepovedl, celkově jsme 
čekali lepší výsledky. Nejlepšího výsledku dosáhl Radovan Doležel, kte-
rý s 5,5 body obsadil celkově 13. místo. Dobrého výsledku dosáhl též  
Roman Šimák, který uhrál 5 bodů a obsadil celkově 25. místo (celkové 
výsledky a fotografie z turnaje na www.sachysedlcany.cz ).

Poslední kolo turnaje se dohrálo v předpokládané době okolo 16.30 
hod. a po vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií, celkových výsled-
ků a předání věcných cen Petr Havelka turnaj ukončil. Děkujeme všem 
sponzorům za podporu a doufáme, že tradice našeho turnaje v rapid 
šachu bude pokračovat i v příštích letech.  

Antonín Mandovec
předseda ŠK KDJS Sedlčany 

Vítězové turnaje Tomáš a Jakub Vojtovi, Jáchym Němec.

ŠACHOVÝ TURNAJ V SEDLČANECH 



K lékárnám Dr.Max, kde převažují zelená s bílou, se vloni na jaře přidaly 
nové pobočky – tentokrát ovšem v modré barvě. Jde o specializované 
prodejny zdravotnických prostředků a první se otevřela v Chebu. Projekt 
měla na starosti komerční ředitelka Hana Bambulová.

Proč nebylo možné pro tuto kategorii zboží využít stávající lékárny? 
Proč je potřeba vybudovat novou síť?
Je fakt, že už zdravotnické prostředky v lékárnách běžně máme, ale chy-
bí nám tam místo, nemůžeme mít sortiment v plné šíři. To je jeden dů-
vod – a ten druhý je, že ani servis, který jsme v síti Dr.Max pacientům 
poskytovat, úplně neodpovídal našim představám. Zdravotnickým pro-
středkům se už delší dobu systematicky věnujeme a jsme přesvědčeni, 
že umíme nabídnout kvalitní službu i produkty nejlépe ve specializované 
síti prodejen. Pacientovi, který si pro zdravotní pomůcku přišel, chceme 
věnovat maximální péči. A to specializované pobočky umožní. Pacient, 
který si přijde pro zdravotní pomůcku, se do značné míry liší od toho, 
který nás vyhledá kvůli lékům. Expedient se mu musí věnovat podstatně 
delší dobu. 

O jaký sortiment se jedná?
Vedle inkontinenčních pomůcek jako nejvýznamnější kategorie máme 
například i obvazový materiál, přístroje na měření, zdravotní obuv a po-
dobně. Budeme mít i trochu netypický sortiment, zejména v kategorii 
matka a dítě – tady jde o odsávačky, vložky do podprsenek, kousátka 
(chladivá i hřejivá), dudlíky... Velký důraz chceme klást i na vlastní 
značku, kde máme teploměry, prostředky k ústní hygieně, dentální péči  

a podobně. Tento sortiment obvykle k mání v prodejnách zdravotnických 
potřeb nebývá, ale my bychom rádi svou nabídku pojali šířeji než ostat-
ní. Nechceme cílit jen na klienty, kteří přicházejí s nějakým hendikepem. 
Jsme přesvědčeni o tom, že z výhod odborného poradenství mohou těžit  
i jiní. Chceme dosáhnout toho, aby zákazníci našli všechno na jednom mís-
tě, včetně odborného poradenství. Jde o poukazový sortiment, ale zdaleka 
nejen o něj. Je toho spousta, co lze nabídnout i ve volném prodeji a dá 
se předpokládat, že s ohledem na kulturu zdravého životního stylu bude  
u spousty klientů zájem ještě růst.

Pokud jde o zdravý životní styl, můžete uvést nějaké příklady?
Co se týče volně prodejných položek, bavíme se tu třeba o bandážích pro 
sportovce. Ale nesmíme zapomínat ani na speciální sortiment na poukaz. 
To mohou být třeba kompresní podkolenky, právě tak bandáže a tak dále. 
Velmi populární jsou tejpy a s nimi související doplňkový sortiment jako 
odmašťovadla či lepidla. Je, myslím, evidentní, že máme co nabídnout ne-
jen nemocným pacientům, ale i aktivním, zdravým klientům. Je to úplně 
nový segment klientů, který se chystáme oslovit.

Kolik prodejen se zdravotnickými potřebami Dr.Max otevírá?
V červnu 2018 se otvíral Cheb, v září potom Sedlčany a letos v únoru  
Praha – Modřany. Další otevřeme v Brandýse nad Labem. Na letošek jich 
plánujeme asi deset. Mimo to už tři fungují ve formě koutků (Praha - Globus 
Čakovice, Mladá Boleslav a Zlín). Podobných plánujeme přes dvacet. 
Koutky nabízejí tři kategorie produktů: Kompresní punčochy, Péče o nohy 
a Ortézy a bandáže.

To samé v bledě modrém? Určitě ne!

zdroj: seznam.cz

Prodejna zdravotnických potřeb  
Dr.Max v Sedlčanech, v Růžové ul.

Růžová ul. 118
Sedlčany

Otevírací doba
Po–Pá  8:00 – 16: 00 hod.

Sleva až polovina z doplatku na poukaz
Pro každého, každý den.*

*  Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji zdravotnických prostředků dostupných na poukaz ve všech lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků Dr.Max v ČR (společně 
dále jen lékárna). Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena zdravotnického prostředku byla nižší 
nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.
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299,- Kč

za měsíc

Poskytujeme kvalitní, 
rychlé a NEOMEZENÉ 
internetové připojení.

Při přechodu 
od jiného poskytovatele 
dostanete internet 
po dobu výpovědní 
lhůty ZdarMa.  

Pro velké i malé firmy 
připravíme nabídku 
podle Vašich potřeb.

NEjNOVější 

a NEjMOdErNější 
tEchNOlOgiE 

V Kraji!

ceny tarifů
         již od

 20 
 LET 
S VÁMI

227 023 023                   uvtnet.cz
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