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Počet 
volených 

členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Okrsky
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Ode-
vzdané 
obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

21 1 9 9 100,00 5 714 2 605 45,59 2 590 48 083

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %

1 Svěžest 3 244 6,75
2 ODS 5 697 11,85
3 TOP 09 4 427 9,21
4 KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti 9 452 19,66
5 KSČM 8 542 17,77
6 Nezávislí 9 140 19,01
7 ČSSD 7 581 15,77

Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb:
Kandidátní listina Kandidát

číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly
1 Svěžest 2 Milfaitová Eva Mgr.
2 ODS 1 Myslivcová Jana PhDr.
2 ODS 7 Böhm Josef
2 ODS 4 Vraný Zdeněk Ing.
3 TOP 09 1 Kalenský Lukáš
3 TOP 09 10 Rejnková Jana Mgr.
4 KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti 1 Tourek Jan Mgr.
4 KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti 5 Bezouška Martin
4 KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti 3 Aubrecht František Ing.
4 KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti 6 Prášek Jan Mgr.
5 KSČM 1 Hlaváček Jiří
5 KSČM 3 Zmek Jaroslav
5 KSČM 7 Slabý Lubomír
5 KSČM 2 Kasal Vladimír
6 Nezávislí 1 Arnotová Lenka Ing.
6 Nezávislí 2 Špatenka Vlastimil Mgr.
6 Nezávislí 5 Tyčová Věra
6 Nezávislí 4 Kolář Jan
7 ČSSD 2 Beránek Jaroslav Mgr.
7 ČSSD 5 Adam Josef Ing.
7 ČSSD 1 Libosvárová Marie Mgr.

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
odnepaměti provází lidstvo hluboká, 

mnohokrát ozkoušená moudrost umně 
ukrytá v příslovích, pořekadlech či 
pranostikách. Všichni dobře víme, že 
svatá Markéta hodila srp do žita, každý 
rok do vázy dáváme na svatou Barboru 
třešňovou větvičku a pak bedlivě sle-
dujeme, jestli rozkvete, pamatujeme 
si, že na svatou Annu už se musíme 
po ránu tepleji obléknout. Ale ruku na 
srdce – víme, kdo vlastně byla svatá 
Markéta, jaký život prožila svatá Bar-
bora či svatá Anna?

Podobně na tom je zcela určitě svatý 
Martin. Každoroční čekání na to, zda 
přijede na bílém koni, si připomene 
snad každý od nejstarších až po nej-
mladší, přesto je svatý Martin vícemé-
ně neznámou postavou z kdysi dávných 
dějů. Pojďme alespoň na několika 
řádcích tento nedostatek napravit a zá-
roveň si také připomenout některé ne 
úplně známé obyčeje, které jsou spjaty 
s postavou tohoto světce.

Martin se narodil okolo roku 316 
v římské provincii Panonie v dnešním 
Maďarsku. Byl předurčen ke skvělé 
vojenské kariéře v římském vojsku, 
jeho otec byl totiž vysokým římským 
důstojníkem. Zvrat v jeho předem na-
plánovaném životě přišel ve chvíli, kdy 
byl s posádkou odvelen do Galie. Zde 
podle legendy v zimě spatřil třesoucího 
se chudáka. Neváhal, mečem rozetnul 
svůj plášť na dvě půlky a jednu z nich 
podal právě žebrákovi. Hned následují-
cí noc měl Martin vidění a poté už věci 
dostaly rychlý spád. Martin se nechal 
pokřtít, odešel z armády a vstoupil do 
duchovní služby. Brzy se stal velice 
oblíbeným knězem, se kterým bývaly 
spojovány zázraky. On však zůstával 
neobyčejně skromný a netoužil po 
slávě. Dokonce se prý ve chvíli, kdy 
jej chtěli duchovní prohlásit za bis-
kupa, schoval do stáda hus… Martin 
se nakonec biskupem stal. Bylo to ve 
francouzském Tours a zde nakonec ve 
svých 81 letech také zemřel. 

11. listopad byl v dřívějších dobách 
tradičním datem, kdy čeleď opouštěla 
službu a hledala si nového hospodáře, či 
prodlužovala dohodu se stávajícím. To si 
pochopitelně zasluhovalo bujarou osla-
vu, na které nechyběly koláče, dozlatova 
upečené husy a pochopitelně dobré pivo. 
Rozšířeno bylo také zvláštní pečivo 

– rohlíky, rohy, podkovy sv. Martina. 
K takovým slávám vždy patřily nějaké 
pověry. Na svatého Martina se z husí 
kosti zvané kobylka předpovídalo počasí 

– bílá kobylka znamenala tuhou zimu. 
Uvidíme, co nám letos den sv. Mar-

tina přinese. Možná první sněhovou 

peřinu, možná se z husí kosti dozví-
me, že polští vědci měli s předpovědí 
tisícileté zimy pravdu. Ať tak, či tak, 
stojí za to si postavu svatého Martina 
připomenout. 

J.P.

Volby do zastupitelstva 15. a 16. října 2010 
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Svoz objemného odpadu

Městský úřad Světlá n. S., odbor život-
ního prostředí a Technické a bytové služby 
města Světlá n. S. oznamují občanům, že 
ve dnech od 1. do 30. listopadu se usku-
teční svoz objemného odpadu. Svoz bude 
probíhat tak, že odpad bude ve svozový 
den, v určenou dobu a na určeném místě 
odkládán do přistavených kontejnerů. 
Svoz bude prováděn na území města a jeho 
místních částech dle stanovených termínů 
v rozpisu svozu.   

Svoz bude probíhat následujícím 
způsobem

 • ve stanovený den a čas budou na ur-
čená místa přistaveny kontejnery 

 • kontejnery zde budou umístěny od 
14.00 – 20.00 hod., po uplynutí této 
doby budou odvezeny 

Poděkování voličům

ČSSD
Česká strana sociálně demokratická 

Vám děkuje za účast v komunálních 
a senátních volbách a především pak 
těm z Vás, kteří jste nás podpořili. Veli-
ce si této přízně vážíme.

MO ČSSD Světlá n. S.

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Každý vztah, má-li mít nějakou ži-

votnost, musí být založen na vzájemné 
důvěře. Vy jste nám, kandidátům 
strany KDU-ČSL, v říjnových komu-
nálních volbách svou značně silnou 
důvěru vyjádřili v podobě voličských 
hlasů. Za to Vám patří náš veliký dík 
a zároveň slib, že se budeme celé čtyři 

roky snažit Vaši důvěru nezklamat 
svými činy. 

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti

Nezávislí
Vážení spoluobčané,
děkujeme za podporu kandidátky Ne-

závislých ve volbách do zastupitelstva 
města. Velice si jí vážíme. Pevně věříme, 
že budeme plněním našeho programu 
hájit i Vaše zájmy.

Lenka Arnotová
lídr kandidátky 

ODS
Vážení občané, komunální volby jsou 

minulostí a my tímto velmi děkujeme 

všem voličům za hlasy pro Občanskou 
demokratickou stranu. Díky Vám jsme 
získali tři mandáty a v zastupitelstvu na-
šeho města budou politiku rozumu a zod-
povědnosti představovat Jana Myslivcová, 
Josef Böhm a Zdeněk Vraný. Komunální 
volby ukázaly, že občané našeho města 
si přejí pokračování dosavadního vedení 
našeho města. Samozřejmě nám není 
jedno, že ODS v těchto volbách ztratila 
jeden mandát, a pokusíme se svými činy 
voliče do příštích voleb přesvědčit, že 
v současnosti nepříliš populární „modrá“ 
politika přinese ovoce jak našemu státu, 
tak samozřejmě i našemu městu. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás 
ve volbách podpořili. 

 • na stanovišti budou umístěny kontej-
nery na objemný a nebezpečný od-
pad, do kterých se budou odkládat 
odpady přímo 

 • po odvozu kontejneru  ze stanoviště 
je možné využít kontejner v jiné ulici 
dle rozpisu 

Tento svoz je určen pro odkládání 
určených druhů odpadů pocházejících 
od fyzických osob s trvalým pobytem 
na území města Světlá n. S. a jeho míst-
ních částí, dále na odpad pocházející 
od osob, které vlastní na území města 
a v jeho místních částech stavbu sloužící 
k individuální rekreaci, tj. osob, které 
platí poplatek za odpad městu Světlá 
nad Sázavou. 

Jaký odpad lze do velkoobjemových 
kontejnerů odložit

 • objemné odpady jako např. starý ná-
bytek, linoleum, koberce, umyvadla, 
vany,  matrace, sporáky 

 • z nebezpečných odpadů např. autoba-
terie 

 • elektrozařízení (např. lednice, pračky, 
televizory), které je nutné odkládat 
kompletní, v nerozebraném stavu, ji-
nak je nelze odevzdat v rámci zpětné-
ho odběru elektrozařízení 

V rámci svozu odpadů se nesmí 
odkládat 

 • drobný komunální odpad, který lze 
odkládat do popelnice 

 • organický odpad 

 • tekutý odpad, zejména nebezpečné 
chemikálie, kyseliny, vývojky, oleje 

– tento odpad lze odevzdat bezplatně 
na sběrný dvůr 

 • stavební suť, odpady obsahují nebez-
pečný azbest, např. eternit

Mimo svozové dny je nutné odpad odvá-
žet pouze na sběrný dvůr!

V případě dotazů se obraťte na TBS 
Světlá n. S.,  tel. č. 569 452 656 nebo na od-
bor životního prostředí, tel. č. 569 496 644. 

Den 
svozu

Stanoviště kontejnerů

Pondělí 
1. 11. 

Benetice – náves
Žebrákov – u čp. 9 u Pejcharů
Opatovice – na návsi u kapličky

Úterý 
2. 11. 

Horní Březinka – křižovatka 
směrem ke Kadlečkům 
Dolní Březinka – pod čp. 62 
Dolní Březinka – pod čp. 34 

Středa 
3. 11. 

Lipnička – za hospodou na návsi
Kochánov – náves
Mariadol + Františkodol – u auto-
busové čekárny pod čp. 30

Čtvrtek 
4.11. 

Josefodol – parkoviště u skláren
Horní Bohušice – náves u rybníka
Dolní Bohušice – u Špejcharu

Pondělí 
8. 11. 

Leštinka – náves 
Mrzkovice – náves u kapličky
Sázavská čp. 921 u kontejnerů ▶

Kriminalita na Světelsku

Z trestného činu zanedbání povinné vý-
živy je podezřelý 37letý muž ze Světlé nad 
Sázavou. Jmenovaný od března letošního 
roku do současné doby neplní vyživovací 
povinnost na své dvě děti, která mu byla 
uložena rozsudkem Okresního soudu 
v Havlíčkově Brodě. Za uvedené období 
dluží matce dětí na výživném částku 40 
tis. Kč.

Z webových stránek Policie ČR 
zpracovala -hk-
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Den 
svozu

Stanoviště kontejnerů

Úterý 
9. 11. 

Horní Dlužiny 
– v prostoru u potoka
Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka

Nádražní ulice – u ZEMOSu

Středa 
10. 11. 

Závidkovice 
– náves nad kulturním domem
Radostovice – u váhy

Na Rozkoši u parkoviště TBS

Čtvrtek 
11. 11. 

Zámecká ulice – parkoviště před 
vchodem do zámku
Zimní stadion – parkoviště 
Panuškova ulice – F. A. Jelínka 

– křižovatka

Pondělí 
15. 11. 

Nové Město – u čp. 945

Zahrádecká ulice – u pneuservisu
Lánecká ulice 

– u čp. 229, mateřská škola

Čtvrtek 
18. 11. 

Nad Tratí – čp. 467 

Sázavská ulice – pod čp. 584

Na Bradle – proti čp. 965

Pondělí 
22. 11. 

Komenského – parkoviště u ZŠ
Panuškova ul. – u sběrného 
hnízda v křižovatce Panuškova 
a Vysočanská ul.
Malostranská ulice – u parkoviště

Úterý 
23. 11. 

Na Bradle – parkoviště před 
COOP-Diskont
Kolovratova ulice – u křižovatky 
s Nádražní ulicí, naproti ZUŠ
Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Středa 
24. 11. 

Lánecká ulice – za bytovkou 
čp. 700, proti MŠ
Sklářská ulice – u křižovatky 
s ulicí U Stromečku, čp. 880
Čapkova ulice – parkoviště 
u sokolovny

Čtvrtek  
25. 11. 

Na Sídlišti – trafostanice u čp. 933
Komenského 

– parkoviště u hřbitova
U Bohušického rybníka 

– u křižovatky ulic B. Němcové, 
Na Hrázi, Krátká

Pondělí 
29. 11. 

Na Bradle čp. 950
Havlíčkova 

– za telefonní budkou u čp. 717
Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště 

Úterý 
30. 11. 

Nad Cihelnou 
– za křižovatkou s Havířskou ul., 
slepá ulice nad hřbitovem
Na Sídlišti 

– pod tratí vedle čp. 594
U Dílen 

Odpady v domácnostech aneb Co to vlastně vyhazujeme?

Že v každé domácnosti vznikají od-
pady, není žádná novinka a toto sdělení 
nikoho neohromí. Zajímavější však je 
podívat se, co vlastně do odpadkových 
košů vyhazujeme.

Velká část „odpadů“ vlastně odpady ani 
nejsou – řadíme je totiž do kategorie VY-
UŽITELNÉ.

Patří mezi ně papír, sklo, plasty (PET 
lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky 
od nápojů, kovové uzávěry od lahví) nebo 
nápojové kartony. Tyto odpady je možné 
dále zpracovávat, a proto je odkládáme do 
barevných kontejnerů. Do těchto kontejne-
rů se však nevejdou odpady OBJEMNÉ 

– například starý nábytek, koberce, linolea, 
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elek-
trotechnika či elektronika a drobný staveb-
ní materiál. Tyto odpady je třeba odvézt na 
sběrný dvůr, popřípadě je možné vyhodit 
je do přistavených kontejnerů, což je 
služba, kterou dvakrát ročně provádí TBS 
města Světlá n. S. 

Zcela zvláštní skupinu tvoří odpady NE-
BEZPEČNÉ, tedy léky, zářivky, výbojky, 
akumulátory, galvanické články (baterie), 
barvy, lepidla, oleje, další chemikálie 
a nádoby jimi znečištěné. Tyto odpady 
rozhodně nepatří do běžných popelnic, ale 
do speciálních kontejnerů a nádob ve sběr-
ném dvoře. Léky s prošlou lhůtou spotřeby 
lze odevzdat v lékárně, baterie a mono-
články v prodejnách elektrozboží. 

Pro vysloužilé elektrospotřebiče (napří-
klad ledničky, televizory, rádia, počítače, 
telefony, zářivky), které jste doma nahra-
dili novými, modernějšími, je zřízeno místo 
zpětného odběru elektrospotřebičů. Na-
chází se ve Světlé n. S. v areálu sběrného 
dvora a bylo zřízeno na základě smlouvy 
města Světlá n. S. s kolektivními systémy 
Elektrowin, Asekol, Ekolamp. Důležité je 
však, abyste odevzdávali elektrospotřebi-

če kompletní, nerozebrané, jedině tak je 
možné z nich získat kovy, plasty a další 
komponenty, které jsou po zpracování 
připraveny k dalšímu využití. Rozhodně 
se nepouštějte sami do demontáže elek-
trospotřebičů, mohou obsahovat látky 
poškozující vaše zdraví a samozřejmě 
životní prostředí. 

Pokud jste vše výše uvedené poctivě vy-
třídili, zbude vám odpad označovaný jako 
OSTATNÍ (směsný komunální odpad). 
Jsou to vlastně jediné druhy odpadů, které 
byste měli vyhazovat do koše na odpadky 
a poté do popelnice nebo kontejneru před 
vaším domem, a patří sem mastné a silně 
znečištěné obaly od potravin, zbytky masa 
a kostí, voskovaný papír, textil, porcelán, 
žárovky nebo popel. 

Varování pro nepořádníky
Zahodíte-li v přírodě slupku od banánu, 

kterou ovšem rozumný člověk zkompostu-
je, bude se rozkládat po dobu maximálně 
4 měsíců, zatímco fi ltr z cigarety může 
hyzdit les celých 15 let! Igelitová taška 
se bude rozkládat až 25 let, PET láhev 
může v přírodě ležet až 70 let, zatímco 
POLYSTYREN Z PŘÍRODY NEZMIZÍ 
NIKDY! Uvedené časy jsou orientační, 
záleží samozřejmě na prostředí, ve kterém 
jsou odpadky vyhozeny (teplota, vlhkost, 
přístup slunečního svitu...). Jsou uvede-
ny horní hranice doby rozkladu. Kromě 
toho, že vyhazováním odpadků na černé 
skládky zaneřádíte přírodu i pro vaše děti 
a vnuky, čeká vás v případě dopadení i ne-
malá pokuta. 

Tříděním odpadů šetříte nejen životní 
prostředí, ale i zdroje surovin, a proto 

„Třiďte odpad, má to smysl.“
Městský úřad , 

odbor životního prostředí
Jitka Gögeová

▶

Město Světlá nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na 

PRODEJNÍ TRHY, 
které se budou konat na náměstí Trčků z Lípy 

26. listopadu 2010.
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Dům čp. 141
Nejstarší dosud nalezená zmínka 

pochází z roku 1814, prvním známým 
majitelem byl v roce 1874 obchodník 
František Řeháček (*1883). Dne 5. květ-
na 1881 podal žádost o povolení stavby 
nového domku:

„Vážený purkmistrovský úřade! V úctě 
podepsaný majitel domku čp. 141 v měs-
tě Světlé hodlá svůj ze dřeva roubený 
domek rozbourati a nový obytní domek, 
pozůstávající z jednoho krámu, kuchyně, 
síně, pokoje a jedné světnice v křídle do 
dvorku, vystavěti. Za tou příčinou před-
kládá stavební plán dvojmo s prosbou, 
by slavný purkmistrovský úřad v zákla-
dě této žádosti komisní jednání zavedl, 
sousedy spolumezující k němu předvolal, 
po skončeném komisionélním jednání 
plány potvrdil a mě politické povolení 
k této stavbě udělil.“

Šetření se konalo 13. května, povolení 
ke stavbě bylo vydáno 17. května. 

Ze dne 5. dubna 1912 pochází dopis: 
„Činím tímto slavnému městskému 
úřadu povinné oznámení, že hodlám 
znovuzříditi taras k zahrádce, jsa k to-
mu nucen sesouváním téhož. Taras ten 
zřídím na stávajícím místě v čáře regu-
lační. Žádám sl. městský úřad by vzal 
toto moje oznámení na vědomí a mně 
laskavě své svolení k přestavbě dal. 
Doufaje, že mé žádosti bude vyhověno, 
znamenám se v hluboké úctě František 
Řeháček.“

O 14 dní později se na městský úřad 
dostavil Ludvík Müller (*1853), majitel 
sousedního domu čp. 89, se stížností, že 

„…soused můj, pan František Řeháček, 
majitel domu čp. 141, provádí jakousi 
stavbu k mé lednici. Jelikož jsem nebyl 
přizván ke komissi stavbu tu p. Řeháč-
kovi povolující, protestuji proti stavbě 
zmíněné a žádám, aby stavba ta p. Ře-
háčkovi zastavena byla.“ V protokole 
sepsaném k této stížnosti je zapsáno, 
že na staveniště byl vyslán městský 
strážník Josef Prášek, kterému staveb-
ník přiznal, že zmíněnou stavbou jsou 
záchody, o jejichž povolení skutečně 
nežádal. O dva dny později (22. dubna) 

pak žádost podal, 25. dubna se „na místě 
samém“ konalo komisní vyšetření, při 
němž bylo zjištěno, že stavebník zřídil 
vlastní zeď, která těsně přiléhá ke zdi 
sousední, načež Ludvík Müller do pro-
tokolu uvedl, že proti stavbě nemá námi-
tek. Dne 29. dubna bylo vydáno stavební 
povolení.

Dolní ul. a dům čp. 141 v 60. letech minulého století…

…a dnes

Podle voličského seznamu z roku 
1921 zde ještě bydlely obchodnice An-
tonie Proroková (*1876) s dcerou Marií 
(*1900).

Od roku 1926 byli majiteli domku 
František (1899-1989) a Antonie (1902-
1989) Hájkovi. František Hájek podal 
5. září 1935 žádost o povolení zřídit 
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Třet́áci na městském úřadě

V hodinách prvouky se ve třetí tří-
dě učíme o našem městě i jeho okolí. 
Paní učitelky nám domluvily návště-
vu městského úřadu.

Paní Jaroslava Zmrhalová ze škol-
ského odboru se nás ochotně ujala 
a provedla nás celou budovou světel-
ské radnice. Prohlédli jsme si obřadní 
síň a malou zasedací síň, poté nás pan 
místostarosta Tourek zavedl do kance-
láří paní starostky a místostarostů. Na-
vštívili jsme také podatelnu, úřadovnu 
městské policie, kancelář s cestovními 
doklady a občanskými průkazy a od-
bor životního prostředí. Tam jsme se 

Sázavská 598, kontakt: 728 228 565
zve srdečně maminky s dětmi do své 

klubovny

Program na listopad: v listopadu se 
budeme věnovat Perníkové chaloupce 

Pondělí: 8:30 – 11 hod.:  
 Keramická dílnička pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší 
Úterý:  8:30 hod. 
 Večerní tvořivá dílna 
Pátek:  8:30 – 11 hod. 
 Výtvarná dílna pro děti s rodiči
 Cvičení pro děti s rodiči
 Divadélko pro nejmenší

Keramická dílnička: 
1. 11. Hrneček s malinami – kachel
8. 11.  Kachlová pec – kachel
15. 11.  Čarodějnice – postava
22. 11. Jeníček a Mařenka – postavy
19. 11.  Perníčky 
Výtvarná dílna (dopolední):
5. 11. Hrnečky plné malin
12. 11.  Nejvyšší strom – metr na zeď
19. 11.  Perníková chaloupka – prostorová
26. 11.  Vykrajování a pečení perníčků

11. 11.  Lampionový průvod ke kouzelnému 
 stromu sraz v 17 hod. v Pěšinkách

Zveme všechny rodiče s dětmi!

u svého krámu (obchod smíšeným zbo-
žím) výkladní okno se železnými dveřmi 
a postavit na dvoře prádelnu. V proto-
kole stavební znalec Karel Švec z Ně-
meckého Brodu upozorňuje, že „…ve 
dvéřích do krámu dva schody musí býti 
umístněny uvnitř zdi; v žádném případě 
nesmí schod do chodníku vyčnívati.“

V srpnu 1960 podal František Hájek 
žádost o povolení „…přestavby oken 
3 kusů v tomto domě na okna většího 
formátu, v tímto samém počtu.“ Vedoucí 

odboru výstavby a vodního hospodář-
ství MNV Světlá n. S. Bedřich Kubíček 
k této žádosti připsal: „Šetření na místě 
samém provedeno 5. 8. 1960 a zjistil 
jsem, že rozhodnutí je možno vydat, 
neboť se zlepší vzhled domku a zlepší 
se bydlení.“

A na závěr opět přichází ke slovu již 
tolikrát citovaný dokument z listopadu 
1987, nazvaný Technicko-ekonomické 
zhodnocení bytového fondu objektu na-
vrženého k demolici, v němž je jako ob-

vykle bez ohledu na skutečnost uvedeno 
stáří objektu 157 let a vyčíslené náklady 
na demolici 58 800 Kčs a výkupní cena 
48 030 Kč. 

K plánované demolici již nedošlo 
a domek stojí dodnes. Po smrti Františka 
Hájka se jeho pozůstalá manželka dědic-
tví zřekla (o dva měsíce později zemřela) 
a domek zdědily děti PhMr. Marie Bar-
toňová a Vladimír Hájek.

Text a foto: Jaroslav Vála

zdrželi poměrně dlouho, protože nás 
tato  práce velmi zajímala a mnozí 
vyprávěli i vlastní postřehy týkající se 
ochrany přírody. Ve vestibulu jsme si 
prohlíželi letecký snímek Světlé nad 
Sázavou a v prvním patře mapu kraje 
Vysočina. Nakonec jsme se u výtahu 
vyfotografovali s borovicí, kterou jsme 
zkoumali, zda je opravdu rostlá, nebo 
umělá. Paní Zmrhalové děkujeme za 
pěkně připravenou exkurzi a pracov-
níkům MÚ za trpělivost a čas, který 
nám věnovali.

Žáci třetích tříd ZŠ Komenského
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Rozhovor s Miss junior

O tomto tématu jste už ve Světlé mohli 
slyšet anebo si o něm přečíst v minulém 
vydání Světelského zpravodaje. Nyní 
jsem dostala jedinečnou příležitost 
udělat interwiev s Jessicou Čapkovou, 
naší historicky první Miss junior kraje 
Vysočina.

– Co tě přivedlo k tomu, přihlásit se do 
Miss junior?

Bavilo by mě fotit, tak jsem hledala na 
internetu, jestli nějaká fotoagentura nehle-
dá nové tváře a mezi odkazy byla i Miss 
junior, kde mě zaujalo jejich motto „Nehle-
dáme ramínko na šaty, ale charisma“. Tak 
jsem se zkusila přihlásit a ono to vyšlo.

– Pochopitelně ses musela zúčastnit 
castingu?

To ano, ale nejdříve vybrali z přibliž-
ně 2 300 přihlášek 32 dívek včetně mě, 
a potom jsem jela do Prahy, kde casting 
probíhal.

– Jak probíhal?
Prošla jsem různými testy, například 

z matematiky, českého jazyka, IQ testy. 
Co pro mě bylo asi z testů nejtěžší, byl 
pohovor z cizího jazyka. Bavilo mě také, 
když jsme měli fototesty, kdy jsme měli 
tvořit různé pózy. Do semifinále se dostalo 
24 dívek a do finále nás bylo už jen 11.

– Poté jste navštívily Parkhotel v Sokolo-
vě, jak to probíhalo tam?

Pobyt v Parkhotelu byla pro nás velká 
zkušenost, denně jsme musely cvičit, pod-
stupovat kriteria, co mají modelky, učily 
jsme se finálový tanec Zumbu. Hlavně 
mě zaskočil úplně jiný jídelníček, než 

jsem byla zvyklá. Focení, to mě bavilo 
asi nejvíc.

– Tobě je 14 let a byla jsi nejmladší fi-
nalistka, neměla jsi třeba nějaké výhody 
během pobytu?

Žádné výhody jsem neměla, chovali se 
ke mně stejně jako k ostatním.

 
– A co finále?
Bylo takové zmatečné a napjatá atmo-

sféra. Jinak jsme měly strašně milého 
moderátora Jirku Pomeje, ten nám všem 
dodal kuráž, bavil nás svým humorem 
a byl super.

– Jací byli lidé, kteří vás provázeli soutě-
ží (maskéři, fotografové, pořadatelé atd.)?

Byli v pohodě, ale musím říct, že se s ná-
mi nemazlili. Ale ani se jim nedivím, měli 
toho taky hodně a naučit nás modelingu za 
5 dní, to je obdivuhodné.

– A jaké jste měly vztahy s ostatními fina-
listkami, panovala tam rivalita?

Měly jsem mezi sebou s holkami dobré 
vztahy a rivalita tam nebyla spíš naopak, 
podporovaly jsme se a nedělaly si na-
schvály.

– Co tě během soutěže zaskočilo, co bylo 
pro tebe nepříjemné a nejtěžší?

Co bylo nepříjemné? Mrzelo mě, že na 
rozdíl od ostatních hejtman našeho kraje 
nepřijal nad soutěží záštitu. 

A úplně nejtěžší? Vzchopit se a jít dál, 
cesta až do finále byla opravdu těžká 
a stálo to hodně úsilí. Tahle branže je 
jen čekání a jak říká prezidentka soutěže 
paní Kateřina Hamrová: „Když nechceš 
čekat, tak odejdi. Na tvé místo čeká deset 
dalších“.

– Takže stres a pláč?
Brečet to ne, ale bylo to opravdu chvíle-

mi těžké, byly chvilky, kdy mi bylo úzko 
a smutno, hlavní bylo nebát se.

– Co tě naopak bavilo, překvapilo pří-
jemně?

Focení, líčení, to byl opravdu zážitek. 
K tomu se člověk jen tak nedostane.

– A jaký pohled na Miss junior měli 
rodiče?

Podpora od nich byla obrovská, určitě 
jim patří velké díky.

– Navštívila bys ještě někdy podobnou 
soutěž, a chtěla bys pracovat jako model-
ka?

Určitě, je to obrovská zkušenost, která 
mi hodně dala, a chci poznat nepoznané.

– A co bys vzkázala dívkám, ženám, které 
by se chtěly zúčastnit podobné soutěže?

Hlavně se ničeho nebojte a jděte do toho. 
Děvčata, přeji hodně štěstí.

Zuzana Rajdlová
9.b ZŠ Komenského

I stromy mají svůj svátek

Víte, co je to Den stromů? Ne? Tak 
já vám to řeknu. Je to den, kdy mají 
stromy svátek a ten den se 20. října 
slavil v České republice, ale i v dalších 
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Děti a legenda o sv. Václavovi

Velkou událostí zejména pro děti je 
slavná světelská pouť. Mnozí dospělí 
vědí, proč se koná právě okolo svátku 
svatého Václava, ale bližší informace 
o její souvislosti s tímto světcem a míst-
ním kostelem hlavně dětem chybějí.

Děti v prvních a druhých třídách ZŠ 
Komenského se životem knížete Václa-
va i s jeho historickým významem pro 

český národ seznámila paní Prášková. 
Navštívila třídy a se svými loutkami za 
vydatné spoluúčasti malých diváků se-
hrála představení o našem nejznámějším 
světci, dětem přiblížila i jeho státotvorný 
význam. Žáci si sestavili model dobové 
krajiny a několika hradišť, sídel českých 
knížat. Dověděli se rovněž velmi přija-
telnou formou základní údaje o neleh-

kém životě prostých lidí před 1000 lety. 
Nakonec se pomyslně přenesli do světel-
ského kostela a všichni si vzpomněli na 
vitráž s portrétem světce, jemuž je kostel 
zasvěcen – knížete Václava, i jeho sochu 
stojící před kostelem. Na závěr si děti 
vybarvily obrázek a s milou návštěvou 
se rozloučily.

Více o naší škole na 
www.zskomenskehosns.cz. 

Text a foto: Mgr. Hana Křivská

zemích. Také na naší základní škole ve 
Světlé nad Sázavou. Ráno jsme přišli 
do školy a povídali jsme si o tom, kdo 
to vymyslel. Byl to J. Sterling Morton, 
osadník, který žil v předminulém sto-
letí v Nebrasce, kde rostlo málo stromů, 
a začal se svou manželkou stromy vy-
sazovat…

Tereza Vacková, 5.a, 
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.

20. října jsme slavili v naší škole Den 
stromů. Rozhodli jsme se s paní uči-
telkou udělat velký projekt o stromech. 
Celá třída se rozdělila na skupiny. Já 

jsem byl ve skupině s Danem, Tomášem, 
Pavlem a Ondrou. Naše skupina dostala 
za úkol modřín. Přinesli jsme si infor-
mace, větvičky, otisk kůry a fotografii. 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsem kreslil 
ptáčky. Stromy nám dávají dřevo, kyslík, 
na stromech mají ptáčci hnízda. O les se 
stará hajný. Také jsme se byli podívat ve 
školní dílně, kde měl pan učitel výstavku 
dřev. Potom jsme chodili s naším stro-
mem před tabuli a všem jsme o našem 
stromu a práci vyprávěli. Pak jsme se 
byli podívat, jak se zasazuje lípa.

Michal Sladkovský, 3.a, 
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.

20. října se i 2. stupeň naší školy 
zapojil do oslav Dne stromů. Strávili 
jsme přepestrý projektový den s řadou 
zajímavých činností rozdělených po 
jednotlivých třídách či organizovaných 
celoškolně.

Co jsme např. dělali my osmáci? Se-
známili jsme se s historií Dne stromů“, 
vysvětlili jsme si význam stromů v pří-
rodě. Představili jsme se s prezentací 
svých prací na téma Světlá a její stro-
my. Zapátrali jsem po našich osudech 
v stromovém horoskopu starých Keltů. 
Zapotili jsme se nad stromovým testem 
všeobecného rozhledu i při poznávačce 
listnáčů a jehličnanů. Prohlédli jsme si 
výstavku dřev a vzdali jsme hold nově 
zasazené lípě před školou. A recitovali 
jsme vlastní přírodní básně! A to nám 
ještě zbývá dodělat výtvarné plastové 
veledílo –Strom přání!

Dozvěděli jsme se toho fakt hodně, ale 
hlavně jsme si uvědomili všestrannou 
užitečnost našich přátel – stromů. Bylo 
nám líto, že už jsme nestihli aktivity 
jiných tříd: výrobu dřevěných suvenýrů, 
práci s počítačovým programem na in-
teraktivní tabuli, pečení jablkového zá-
vinu, tematické hry na vycházce v parku 
a další a další. A k tomu ve škole voněl 
lipový čaj.

Žáci 8.a, 
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.

Náš poslední Den stromů na základní 
škole byl plný všeho... Začali jsme veli-
ce „těžkým“ rozpoznáváním listnatých 
stromů na interaktivní tabuli. Pobavilo 
nás například určování plodů. Teď už 
všichni víme, že kaštan neroste na buku 
lesním. Naším mottem dne byla lípa 
srdčitá. Vyšli jsme zmapovat lípy v okolí 
školy. První nás překvapila hned před 
školou, líbila se nám alej lip na hřbitově 
a největší lípu jsme našli v parku. Měla 
obvod úctyhodných 660 cm. Po návratu 
do školy jsme se zahřáli lipovým čajem 
a vrhli se do další práce. Někdo zpra-
covával fotky, jiní tvořili ve výtvarné 
dílně a další překládali odborný text 
z angličtiny.

Společnou práci jsme zakončili zasa-
zením našeho pamětního stromu. Byla 
to lípa. Ta nám bude navždy připomínat 
tento svátek.

Lucka, Šárka a Sára 9.a,
ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ul.

C
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Sklo, kámen, keramika

V pondělí 4. října proběhla za účasti 
významných hostů v prostorách Umělec-
koprůmyslové akademie Světlá n. S. ver-
nisáž již 5. ročníku mezinárodní výstavy 
Sklo, kámen, keramika. 

Výstavy se prostřednictvím svých 
uměleckých děl zúčastnili studenti pěti 
českých škol a zástupci uměleckých škol 
ze zahraničí – konkrétně z Wiener Kunsts-
chule z Rakouska, Združené stredné školy 
sklárske Lednické Rovne, The Lviv Na-
tional Academy of Arts Lvov (Ukrajina) 
a Sochařské školy Kunino (Bulharsko).

O víkendu před zahájením výstavy 
probíhalo 2. mezinárodní sympozium 
skleněné tavené plastiky na téma  Samuel 
Beckett, Čekání na Godota. Účast na 
sympoziu přijalo sedm studentů z různých 
škol. Cílem bylo vyhotovit barevnou studii 
ke svému dílu a následně model z hlíny na 
dané téma. Výsledné práce byly obhajová-
ny před výtvarnou komisí a prezentovány 
na výstavě. Vítězné dílo bude realizováno 
jako tavená plastika. 

Samotné vernisáže výstavy se zúčast-
nilo téměř sto pozvaných hostů. Akce 

byla zahájena projevem ředitele školy 
Ing. Jindřicha Vodičky, promluvil hejtman 
kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, pod 
jehož záštitou se výstava konala. Následo-
valy zdravice náměstka hejtmana Ing. Li-

bora Joukla, radní pro oblast školství 
RNDr. Marie Kružíkové a samozřejmě 
starostky města Ing. Lenky Arnotové. 

Po úvodních vystoupeních a předání cen 
autorům ohodnocených výtvarných prací 
se hosté přesunuli na nádvoří školy. Zde 
byla RNDr. Marií Kružíkovou slavnostně 
odhalena žulová fontána se skleněnými 
prvky. Tu vytvořili studenti světelské 
akademie podle návrhu a za dohledu 
akademického sochaře Otakara Marcina, 
který se tímto dílem symbolicky rozloučil 

s dlouholetou aktivní pedagogickou čin-
ností ve škole. 

Po odhalení a spuštění fontány se ná-
vštěvníci věnovali prohlídce školní galerie 
a ostatních prostor s vystavenými díly. 

Zhlédnout bylo možné více než osm desí-
tek uměleckých prací studentů i pedagogů 
všech zúčastněných škol. Zpracovávaným 
materiálem nebylo jenom sklo, kámen či 
keramika, jak vyplývá z názvu výstavy, 
ale přidaly se také práce z kovu a kombi-
nace výše uvedených materiálů. Své dojmy 
a pocity z vystavených děl pak mohli ná-
vštěvníci diskutovat při malém občerstve-
ní ve velké zasedací místnosti školy.

-mš- a -hk- 
Foto: Mgr. Leoš Poříz 
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Z domova pro seniory

V pátek 17. září se naši klienti zúčastnili 
na pozvání Agentury Dobrý den zábav-
ného eko-soutěžení, které se konalo na 
náměstí Trčků z Lípy. Senioři se aktivně 
zapojili a z víček od PET lahví vytvořili 
překrásného pašíka. 

Benátky – se studenty za uměním

Ve dnech 12. až 15. října se uskutečnil 
autobusový zájezd studentů naší školy do 
Benátek. První den cesty jsme absolvo-
vali přejezd na jih Rakouska do Korutan, 
kde jsme v hlavním městě této spolkové 

země Klagenfurtu navštívili známou 
atrakci – park Minimundus. Počasí nám 
přálo, a tak jsme mohli v paprscích odpo-
ledního slunce obdivovat mnoho slavných 
světových staveb ve zmenšeném měřítku 
a funkčních modelů (železnice, lodě, 
raketoplán v simulovaném startu). Pře-
sunuli jsme se do Villachu, historického 
města u italských hranic. Večer většina 
strávila procházkou historickým centrem 
města. První přespání v ubytovně pro 
mládež a snídani formou švédského stolu 
si všichni pochvalovali. Po snídani jsme 
dálnicí tvořenou sledem tunelů a mostů 
překonali Alpy a benátskou nížinou do-
razili k Jaderskému moři, kde jsme měli 
zamluveno ubytování v hotelu La Ron-
dine (Vlaštovka) na poloostrově Caval-
lino, který ze severu uzavírá benátskou 
lagunu. Linkovou motorovou lodí jsme 
se z přístaviště Punta Sabbioni přeplavili 
do vlastních historických Benátek. Okolo 
nejslavnějších památek centra, po ná-
městí Sv. Marka, bludištěm pitoreskních 
ulic a po mostcích přes kanály jsme se 
dostali ke Canalu Grande a mostu Ponte 
Academia. Zde se nalézá palác benátské 
Academie. Skvostem této galerie je obraz 
od Giorgiona s názvem Bouře a obří plát-
no Hostina v domě Léviho od Paola Vero-
nese. Seznámili jsme se i s obrazy dalších 
slavných malířů z této školy (Tizian, 

Tintoretto a další). Následovala prohlídka 
nejslavnějšího benátského chrámu, který 
je zasvěcen svatému Markovi. Nejvíce 
nás okouzlil rozlehlý prostor a byzant-
ské mozaiky.  Večer se všichni účastníci 

zájezdu šťastně sešli v hotelu a mnozí si 
pochutnávali na typické italské dobrotě 

– originální pizze. Nekonečné písečné 
pláže poloostrova Cavallino v blízkosti 
hotelu zlákaly odvážlivce k průzkumné-
mu brouzdání, méně otužilí si na památ-
ku alespoň nasbírali pestré mušličky.

Po vydatné snídani v hotelu jsme ráno 
opět parníkem přejeli do Benátek. Větši-
na navštívila ostrov skla Murano s mnoha 
sklárnami, galeriemi a obchody. Hned 
po příjezdu na ostrov nás vtáhli do malé 
sklárny, kde nám anglicky popisovali 
prováděné operace huťmistrů a techno-
logii skla. Den jsme zakončili průjezdem 
přes Canal Grande a prohlídkou jezdecké 
sochy Colleoniho. Pro pohyb po městě 
nám výborně posloužila permanentní 
jízdenka na veškerou městskou lodní 
dopravu. Pokyn dostavit se do 17 hodin 
k hotelu a autobusu, abychom mohli vy-
razit na cestu domů, všichni respektovali, 
nikdo se neztratil. Dlouhou celonoční 
cestu autobusem z Benátek až do Světlé 
n. S. nám zkrátilo zhlédnutí dvou filmů 
a občasný spánek.

Poznávací cesta do srdce Benátek 
splnila svůj účel. Viděli jsme mnoho 
památek, o kterých v dějinách výtvarné 
kultury přednáším, a žáci je mohli vidět 
v přirozeném prostředí. Již na zpáteční 
cestě se rozpoutala debata o tom, kdy se 
do Benátek vrátíme. Nejlépe v únoru na 
karneval.

Ing. Andrej Slavíček
Foto: Mgr. Ondřej Rezler

V úterý 21. září jsme přijali pozvání kli-
entů ÚSP Háj na jejich Podzimní setkání, 
jehož součástí byly i různé hry. Naši kli-
enti se některých her zúčastnili a vyhráli 
drobné ceny, ale zejména strávili velmi 
pěkný den v přírodě se spoustou nových 
zážitků.

Konec září přinesl každoroční pouťové 
radovánky. Ve čtvrtek 23. září jsme spolu 
s dalšími sociálními zařízeními přijali 
pozvání pana Františka Lagrona a vy-
zkoušeli si na vlastní kůži některé pouťové 
atrakce. Za zmínku jistě stojí, že nejstarší 
obyvatelce, která se nebála vyzkoušet např. 
lavici (atrakce byla umístěna u hotelu Bar-
bora) je krásných a sotva uvěřitelných 94 
let. Víkendové počasí pouťovým rado- ▶
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vánkám nepřálo, ale my jsem si je užili 
za krásného slunečného počasí.

Ve středu 29. září se u nás uskutečnila 
další přednáška v rámci Univerzity slu-
nečního věku. Zářijové téma bylo Na ko-
lech podle Rýna, Mosely a země Beneluxu 
v podání přednášejících Václava a Pavlíny 
Blažkových ze Světlé nad Sázavou.

O den později se mužská část obyvatel 
vydala na obhlídku nově zrekonstruova-
ného zimního stadionu. Stadion se jim 
velmi líbil a už se těší, až navštíví nějaké 
hokejové utkání. 

Naše tradiční Kavárnička se uskutečnila 
ve čtvrtek 30. září, opět za hudebního do-
provodu pánů Čecha a Hrocha. 

Velká část obyvatel neodolala a vydala 
se na výstavu Světelská zahrádka. Po 

zhlédnutí úspěchů našich pěstitelů jsme 
si zakoupili nějakou květenu na výzdobu 
domova a za krásného slunečného počasí 
se vydali zpět k domovu. 

U příležitosti 10. výročí otevření našeho 
domova se ve středu 13. září uskutečnila 
v prostorách radnice (konkrétně v obřad-

ní síni) vernisáž výstavy mapující život 
našich klientů a jejich rukodělné práce. 
Výstava ve Světlé nad Sázavou končila 
31. října a poté byla přemístěna do Ledče 
nad Sázavou. V Ledči nad Sázavou se 
slavností vernisáž uskutečnila ve středu 
3. listopadu a výstava potrvá do 15. listo-
padu 2010. 

Již teď se pilně připravujeme na akce, 
které každoročně pořádá město Světlá 
nad Sázavou, jedná se o akci A možná 
přijde i Mikuláš… a Vánoční trhy. Na 
obou těchto akcích naleznete stánek s vý-
robky našich klientů. Těšíme se na vaši 
návštěvu. 

Text i foto: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

▶

(dokončení)
Ráno brzo vstáváme a jdeme na nádra-

ží. Jedeme opět k Bajkalu, tentokrát do 
Sludljanky. Přijíždíme tam asi po dvou 
hodinách jízdy vlakem. Je zde muzeum 
československých legionářů a nádraží po-
stavené k poctě všem stavitelům Magist-
rály, celé z mramoru. Naše první kroky 
míří opět k Bajkalu. Několik fotografií 
a vracíme se na nádraží, odkud máme 
v plánu vyrazit Krugobajkalskou železni-
cí do Port Bajkalu.

Krugobajkalka neboli Krugobajkalska-
ja železnaja doroga (Okružní bajkalská 
železniční trať) je historická železniční 
trať, která vede v Rusku na části se-
verního břehu Bajkalského jezera. Do 
poloviny 20. století tudy projížděly 
vlaky Transibu, později byl vybudován 
modernější úsek, který lépe vyhovoval 
objemnější dopravě. Trať Krugobaj-
kalky spojuje osadu Bajkal s městem 
Sljudljanka. Oblast zahrnuje památky 
inženýrsko-technického umění (tunely, 
galerie, mosty, viadukty a podpěrné 
stěny). Takovéto množství inženýrských 
staveb není možné vidět na žádném 
úseku železničních tratí v celém Rusku. 
Ze stanice Bajkal do stanice Sljudjanka 
zůstaly zachovány stovky inženýrsko-ar-
chitektonických komplexů v tomto slože-

ní: tunely a galerie – 57, komplexy mostů 
a viaduktů – 248, podpěrné stěnky – 268, 
památníky architektury – 172. Bohužel 
architektonický komplex byl v minulosti 

značně poškozen. Mnoho staveb bylo 
rozebráno a vyvezeno za hranice chráně-
ného území obvodu. Z toho, co zůstalo, je 
největší část koncentrována na hornatém 
až skalnatém úseku od stanice Bajkal do 
stanice Kultuk v délce 85 kilometrů.

Ještě není sezona, takže vlak jezdí pou-
ze jednou týdně, a to v sobotu. To jsme 
ale netušili, že bude o tuto cestu takový 
zájem. Přijel pouze jeden motorový vůz, 
který byl do posledního místa vyprodán. 
Prosby a smutné oči, do kterých se nám 
hrnuly slzy, nepomohly. Nekompromisní 

průvodčí nás prostě do vlaku nepustila. 
Tři hodiny čekání a k ničemu. V sezoně 
zde jezdí lokomotiva s několika vagony 
a jízdní řád je rovněž bohatší.

Nezbývá nám nic jiného než se vrátit. 
Procházíme si město, ve kterém probí-
hají zrovna trhy. Je zajímavé pozorovat 
normální život. Na tržnici seženete snad 
úplně všechno.

Maršrutou se přepravujeme za 130 
rublů přes pohoří zpět do Irkutska, kde 
navštěvujeme ještě park a také tržnici. 
Dokupujeme zásoby a po přespání vyrá-
žíme na nádraží. Pohledem se loučíme 
s Irkutskem. Nastupujeme do R2 Rossija, 
kterým pojedeme až do Vladivostoku.

Našimi novými spolucestujícími je 
Alexej, který se vrací domu do Komso-
molsku na Amuru, a Irina, která jede 
z návštěvy od příbuzných na Ukrajině do 
Vladivostoku.

Vlak se dává do pohybu a jede podél 
Angary do pohoří, kterým pak klesá zpět 
k Bajkalu do Sljudljanky. Na nástupišti 
si většina cestujících nakupuje od míst-
ních prodejců velké množství uzených 
ryb – omulů. Je to ryba, která žije pouze 
v Bajkale. Uzený omul je výborný, ale 
nese to s sebou i velice typický zápach, 
který se vinul po celém vlaku. Ze Sljudl-
janky Rossija kopíruje téměř čtyři hodiny 

Krajina podél magistrály
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pobřeží Bajkalu. Poté se trať odkloní 
a zhruba po hodině zastavujeme v Ulan-

-Ude, hlavním městě Burjatské republiky. 
Teploměr ukazuje -1 oC a silný vítr stude-
né počasí jen umocňuje. Projevuje se zde 
vliv nedalekého Mongolska. Z Ulan-Ude 
jezdí vlaky přes Mongolsko do Číny 

po Transmongolské magistrále. Oproti 
úseku Moskva-Irkutsk vlak výrazně 
zpomalil a monotonní krajinu plnou bře-
zových a borovicových lesů vystřídaly 
louky a nekonečné pastviny. Navazujeme 
komunikaci s Irinou, která nám radí, co 
je potřeba vidět ve Vladivostoku a jak se 
dostaneme na letiště. Večer přijíždíme na 
veliké moderní nádraží v městě Čita. Je 
hluboká noc, a tak jdeme pomalu spát.

Ráno se za oknem zase třpytí nově 
napadaný sníh a teploměr ukazuje mi-
nusové teploty. Projíždíme kopcovitým 
terénem a přejíždíme spoustu řek a říček. 
Mezi stanicemi Černiševsk a Mogocha 
jedeme asi nejdelší úsek bez zastavení – 5 
hodin a 10 minut. Sledujeme nekonečné 
seriály v TV, krajinu nebo si čteme.

Irině chutnala naše slivovice a na 
oplátku nám na jedné zastávce kupuje 

instantní pokrm neznámého původu. 
Až po zalití horkou vodou zjišťujeme, 
že jsou to sušené maliny s ovesnými 
vločkami, které vytvořily zajímavou 
kaši. Nebylo to tak špatné. Přiblížil se 
večer, necháváme se pomalu ukolébat 
jízdou vlaku a usínáme. Příští ráno nás 

překvapilo poměrně příjemné počasí. 
Oteplilo se a my vystupujeme na zastáv-
ce Belogorsk, abychom si protáhli kost-
ry. Prodavači zde opět prodávají zboží 
všeho druhu: pirožky, těstoviny plněné 
mletým masem, palačinky, hotová jíd-
la, pití aj. potraviny. Poprvé v průběhu 
naší cesty zde vidíme prodávat i kaviár. 
V průběhu cesty navštěvujeme i jídelní 
vůz. Je opravdu nádherný, ale pro pra-
videlné stravování by nám asi nestačily 
peníze.

V 10:40 hod. moskevského času zasta-
vujeme v Chabarovsku. Tady nás opouští 
Alexej. Sledujeme na nádraží pochodující 
roty vojáků a obcházíme si nádražní bu-
dovu. Do kupé k nám přistoupil ruský 
voják, který s námi cestoval pouze pár 
hodin do stanice Bikin. Na Rusko padla 
tma a to pro nás znamenalo, že uleháme 
k naší poslední noci v Transsibiřském 
expresu.

Na minutu přesně, ve 23:23 hod. mos-
kevského času a 6:23 hod. vladivostocké-
ho času, zastavujeme ve Vladivostoku. Je 
tady cíl naší cesty. Časový posun k ČR je 
+9 hod. Z Moskvy jsme ujeli 9 288 km 
a když k tomu připočteme ještě vzdále-
nost do ČR, máme za sebou téměř 12 tis. 
km. Máme zvláštní pocit. Radost, že jsme 
si splnili svůj sen, ale zároveň už musíme 
pomalu myslet na návrat.

Po výstupu z vlaku se loučíme s Irinou, 
která nám ještě stihne ukázat zastávku 
místních autobusů, které nás dovezou na 
náš hostel. Je ještě trochu šero, tak čeká-
me, až se rozední. Hned vedle nádraží je 
přístav pro lodě, které odsud vyrážejí po 
Japonském moři. Fotíme si architekto-
nicky zajímavou nádražní budovu, parní 
mašinu a hlavně se fotíme u památníku 
s číslem 9288, který zde byl postaven 
jako symbol konce nejdelší trati na světě.

Vladivostok je město v Rusku na Dál-
ném východě na pobřeží Tichého oceánu 
nedaleko hranic s KLDR. Je centrem Pří-
mořského kraje a jeho název v překladu 
znamená „Vládni východu“. Jako první 

státník Sovětského svazu navštívil měs-
to Nikita Chruščov, který ho srovnával 
se San  Franciskem. Až do roku 1992 
bylo ale uzavřeno cizincům z důvodů 
vojenského utajení. V 8 hod. se otevírá 
pošta, která stojí před nádražím, a my 
si zde kupujeme pohlednice. Je zajímavé, 
že třeba oproti Moskvě se jich tady moc 
neprodává, našli jsme asi 4 druhy, zato 
blahopřání a jiných přáníček zde bylo 
možno koupit na tisíce.

Sedáme do autobusu a za 10 rublů 
přejíždíme na okraj města na ulici 
Kyrginskaja, kde se nachází náš hostel 
Mix-Mix. Je to opět panelák a ve 4. pa-
tře je byt 3+1 připraven pro turisty jako 
hostel. Za jednu noc platíme 650 rublů. 
Je tady koupelna, WC, ložnice a obý-
vací pokoj, kde je možné využít volně 
internet. Po ubytování se vracíme zpět 
do města.

Naši prohlídku začínáme na molu 
u mořského lodního nádraží. Pokračuje-
me podél pomníku války až k památníku 
obětem války. Zde je vystavena nádherná 
ponorka. Při naší smůle se zrovna připra-
vuje na blížící se oslavy Dne vítězství 
a natírají ji jak zvenku, tak zevnitř. No, 
nedá se nic dělat, budeme muset přijet 
ještě jednou. Procházíme město, kde si 
prohlížíme nádherné chrámy, monumen-
ty a spoustu památníků. Celé město ▶

Ponorka – muzeum 

Sljudljanka

Nádraží ve Vladivostoku
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Pátek 12. 11., 19.30
Tajemství mumie (Francie) 107´
Fantasy/dobrodružný. Píše se rok 
1912, mladá reportérka je ochotna 
učinit vše, aby dosáhla svých cílů. 
V chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 
let starý ptakoještěr, je to právě 
ona, kdo městu pomůže.
Hrají: L. Bourgoin, M. Amalric
Vstupné: 70 Kč. Od 12 let

Neděle 14. 11., 17.30
Karate Kid (USA) 140´
Akční/drama/rodinný. Hlavní 
hrdina filmu se díky kariéře své 
matky dostane z Detroitu do Číny, 
kde má problémy s navazováním 
přátelství s vrstevníky. Začne 
trénovat kung-fu. V nadcházejícím 
turnaji ho ale čeká nelehký úkol. 
Hrají: J. Smith, J. Chan
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze

Pátek 19. 11., 19.30
Let ś Dance (USA) 107´
Drama/romance/hudební. Dokáže 
streetový tanečník Luke dát 
dohromady takové tanečníky, aby 
dokázali porazit nejlepší tanečníky 
světa? 
Hrají: R. Malambri, S. Vinson
Vstupné: 75 Kč. 
Od 12 let

Neděle 21. 11., 19.30
Wall Street: Peníze nikdy nespí 
(USA) 127´
Thriller. Bývalý finanční 
podvodník je po 23 letech ve 
vězení propuštěn jako úplně jiný 
člověk. Dá se mu ale skutečně 
věřit? 
Hrají. M. Douglas, C. Mulligan
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Listopad
Pátek 5. 11., 19.30

Rejkjavík (USA) 90´
Horor. V temných vodách poblíž 
islandského Rejkjavíku ztroskotá 
loď. Skupinu turistů zachrání 
posádka staré rybářské lodi. Ta 
však nutně potřebuje čerstvou 
návnadu.
Hrají: G. Hansen, P. Viitala
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Neděle 7. 11., 17.30
Sammyho dobrodružství 
(Belgie) 88´
Animovaný. Příběh mořské želvy 
Sammyho od jeho vylíhnutí až do 
dospělosti. Je to úžasná cesta plná 
dobrodružství.
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný
Česká verze

prochází velkou přestavbou a mo-
dernizací. Přes kopec se dostáváme na 
promenádu a okolo fotbalového stadionu 
až k místní pláži, kde je spousta atrakcí. 
Po dlouhých schodech se vracíme zpět 
a na kopci se fotíme s ikonou této oblas-
ti – obrovskou bronzovou sochou tygra 
ussurijského. Autobusem se vracíme 
do zálivu, odkud je nádherný pohled na 
moře. Pozorujeme spoustu lodí a kontej-
nerový terminál. Je to zvláštní pocit, když 
si uvědomujeme, že jsme „pouze“ 40 km 
od Číny, 100 km od hranic Severní Koreje 
a asi 600 km od Japonska. Jsou to napro-
sto směšné vzdálenosti oproti těm, které 
jsme urazili.

Vracíme se zpět na hostel a čerpáme 
novou energii na náš zítřejší den. Ráno 
nastává malý problém. Autobusy zde 
jezdí každou chvilku, ale začínají jezdit 
až tak okolo 8. hodiny ranní v taktech. 
Jdeme tedy pěšky, asi 4 km na vlakové 
nádraží. Odsud nám odjíždí v 6:40 hod. 
autobus na letiště Artem. Je vzdálené asi 
45 km severně od Vladivostoku, ale po 
zničených silnicích se tam dostáváme asi 
po hodině a čtvrt. Jízdenka stojí 60 rublů 
+ 10 rublů za batoh.

Procházíme ochranné rámy a dostává-
me se do letištní haly, kde dostáváme na 
základě potvrzení o zaplacení na interne-
tu letenku. Naše batohy mizí v útrobách 
letiště a my se po nějakém čase a několi-
ka prohlídkách dostáváme do letadla.

Poletíme 9 hodin proti času (-7 hod.), 
což je oproti 7 dnům (vlakem) opravdu 
paráda. Odlétáme v 10:20 hod. a na mos-
kevské letiště Šeremetěvo přistaneme ve 
12:24. Letíme boeingem 767 a  během 
letu dostáváme dvakrát jídlo. Z výšky 
sledujeme zamrzlou Sibiř a nekonečně 
táhnoucí se řeky. V Moskvě bezpečně 
přistáváme s mírným náskokem. Autobu-
sem se za pouhých 28 rublů přepravujeme 
na stanici metra Rečnoj vakzal, odtud pak 
metrem na Kyjevské nádraží, kde ukládá-
me batohy a vyrážíme do města. Všude 
panují mohutné přípravy na oslavu Dne 
vítězství. Nakupujeme poslední zásoby 
v nádherném obchodním centru u Kyjev-
ského nádraží a ve 22:13 hod. odjíždíme 
přímým vozem přes Ukrajinu na Sloven-
sko. Odsud se už pohodlně přepravujeme 
zpět do České republiky.

Tím končí naše pouť po nejdelší želez-
niční trati světa, při které jsme potkali 

mnoho zajímavých lidí a viděli neskuteč-
né věci. Nám nezbývá než si přát, že se 
sem snad ještě jednou vrátíme.

Jan Machek (Havlíčkův Brod)
Aleš Machač (Valašské Klobouky)

▶

Kilometrovník na konci magistrály
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Pátek 26. 11., 19.30
Bastardi (ČR) 127´
Drama. Speciální školu pro žáky 
s problematickým chováním 
navštěvuje skupina násilníků 
obviněných ze znásilnění mladé 
dívky. Do školy nastupuje nový 
učitel, bratr této dívky. Za jakým 
účelem do školy přišel, zjistíme až 
v závěru celého příběhu.
Hrají: L. Potměšil, J. Šulcová
Vstupné: 65 Kč. 
Od 15 let

Neděle 28. 11., 19.30
Poslední vládce větru (USA) 103´
Fantasy. Ve světě zničeném válkou 
žijí čtyři národy, které vyznávají 
vždy jeden za základních elementů 

– oheň, vodu, vzduch a zemi. 
Hrají: N. Ringer, D. Patel
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Prosinec

Pátek 3. 12., 19.30
Scott Pilgrim proti zbytku světa 
(USA) 112´
Komedie. Scott nikdy neměl 
problém ulovit a následně opustit 
kteroukoliv dívku. Teď nastal 
čas, aby poznal, jak láska bolí. 
Bezhlavě je zamilován do krásné 
Ramony, která má ale děsivé 
tajemství. 
Hrají: M. Cera, M. E. Winstead
Vstupné: 65 Kč. 
Od 12 let

Neděle 5. 12., 19.30
Jíst, meditovat, milovat (USA) 
140´
Komedie. Mladá moderní žena 
se po rozvodu rozhodne změnit 
svůj dosavadní život. Na svých 
exotických a pozoruhodných 
cestách nachází způsob, jak si 
užívat a poznávat svět.
Hrají: J. Roberts, J. Franto
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný

Pátek 10. 12., 19.30
Habermannův mlýn (ČR) 104´
Drama. Volně inspirováno 
poválečným osudem bohatého 
německého průmyslníka 
Habermanna. Režisér J. Herz 
se rozhodl otevřít jednu 

z nejkontroverznějších kapitol 
českých dějin, poválečný odsun 
Němců. 
Hrají: K. Roden, Z. Kronerová
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Neděle 12. 12., 19.30
Přežít svůj život (ČR) 105´
Komedie. Stárnoucí muž vede 
dvojí život. Jeden v realitě a druhý 
ve svých snech. Najde určitý rituál, 
který mu umožňuje kdykoliv 
navštěvovat své sny. 
Hrají: V. Helšus, K. Issová 
Vstupné: 60 Kč. 
Od 12 let

Pátek 17. 12., 19.30
Resident Evil: Afterlife (USA) 
97´
Sci-fi horor. Svět je zamořen 
virovou infekcí, která mění oběti 
na nemrtvé. Alice pokračuje ve 
své cestě, aby našla ty, kteří přežili 
a dovedla je do bezpečí. 
Hrají: M. Jovovich, A. Larter
Vstupné: 75 Kč. 
Od 12 let

Neděle 19. 12., 17.30
Shrek: Zvonec a konec (USA) 
92´
Animovaná komedie. 
Znuděný Shrek podepíše smlouvu 
se lstivým prodavačem iluzí. 

Ocitne se ve zvrácené verzi 
království. Shrek musí všechno 
napravit a obnovit svět takový, 
jaký býval.
Vstupné: 65 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Středa 29. 12., 17.30
Toy story 3 (USA) 103´
Animovaný. Chlapec Andy 
vyrostl a chystá se na vysokou 
školu, jeho hračky tak čeká nejistá 
budoucnost. Naši staří známí 
hrdinové se dostanou do školky 
plné rozjívených dětí a batolat, kde 
je čeká nejedna horká chvilka. 
Vstupné: 70 Kč. 
Přístupný
Česká verze

Leden

Neděle 2. 1., 17.30
Harry Potter a Relikvie smrti 

– část 1 (USA) 150´
Harry je každý den blíž k úkolu, 
na který byl připravován od 
prvního dne, kdy vstoupil 
do Bradavic: poslední bitvu 
s Voldemortem. Musí najít 
a zničit tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti. 
Hrají: D. Radcliffe, R. Grint
Vstupné: 70 Kč. Přístupný
Česká verze



Světelský zpravodaj listopad 2010 strana 16 strana 17 listopad 2010 Světelský zpravodaj 

Z výstavy

Jedním snímkem se vracíme k výstavě 
mapující život klientů Sociálního centra 
Světlá n. S. a jejich rukodělných výrob-
ků, která od poloviny října do konce mě-
síce probíhala v obřadní síni radnice.

-jv-

Honza a čert

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
n. S. 

zve malé diváky, ale i dospělé příz-
nivce pohádek na představení pražského 
Divadlo pohádka.

HONZA A ČERT
Známá postava klasických českých 

pohádek Honza prochází světem, aby se 

mnohému naučil, všude se dobře díval 
a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát 
se na své cestě pustí do křížku s čertem 
Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá 
a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její 
panímámou...

Délka pořadu: 60 minut, 6 herců.
Malovaná scéna, výpravné kostýmy 

a písničky.
Společenský dům – divadelní sál 

ve Světlé n. S.  v úterý 16. listopadu 
v 10 hod.  

Pro děti z MŠ, 1. st. ZŠ, ale též pro 
veřejnost.

Vstupenky je možno koupit půl hodiny 
před představením v pokladně sálu.
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Václav Hudeček

Václav Hudeček (*7. 6. 1952 v Rož-
mitále pod Třemšínem) zahájil svoji 
příkladně strmou cestu mezi českou 
a mezinárodní interpretační elitu v še-
desátých letech. 

Přesně 12. listopadu 1967 vystoupil 
na koncertu v Londýně s Royal Phil-
harmonic Orchestra. O den později 
ho slyšel legendární David Oistrach, 
předpověděl mu velkou budoucnost 
a nabídl mu pedagogickou pomoc. 

Od roku 1970 až do Oistrachovy 
smrti v roce 1974 byl žákem tohoto 
Mistra.

Od svého londýnského debutu vy-
stupoval po celém světě na nejprestiž-
nějších podiích (Canegie Hall, Royal 
Festival Hall, Suntory Hall, Osaka 
Festival Hall), s nejlepšími osvětový-
mi orchestry (Berliner philharmoni-
ker, Cleveland symphony orchestra, 
NHK philharmonic orchestra ) jakož 
i na světových festivalech (Osaka, 
Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). 
K odkazu Davida Oistracha a dalších 
velikánů ruské houslové školy se stále 
hlásí.

A tak cílevědomě spolupracuje 
i dnes s nositeli tradic Oistracha, Ko-
gana a Sitkovetského, jak dokazují 
jeho nahrávky u firmy Supraphon. 

Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quat-
tro Stagioni s dirigentem Pavlem 
Koganem je od roku 1992 stále nejú-
spěšnější produkcí v České republice 
a interpret za ni obdržel zlatou a v ro-
ce 1997 platinovou desku. Rovněž za 

další svoje nahrávky obdržel interpret 
zlaté desky.

Systematicky se stará o pomoc na-
stupující české interpretační generaci 
a to jak pořádáním letních mistrov-
ských kurzů, tak představováním 
těch nejlepších jako hostů na svých 
koncertech.

VÁCLAV HUDEČEK – VÁNOČNÍ 
TOUR 2010 
Hudečkovo sympatické vystupová-

ní a zejména styl jeho hry spojující 
technickou suverenitu tvořenou emo-
cionálním bohatým tónem jako radosti, 
kterou dovede nezaměnitelným způ-
sobem přenášet do publika okouzluje 
obecenstvo bez rozdílu věku.

Spoluúčinkujícím partnerem V. Hu-
dečka již více jak 25 let je profesor 
Petr Adamec.

Z internetu zpracovala -zh-

C
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Vernisáž

V pátek 8. října se v Galerii Na Půdě 
konala vernisáž kolorovaných kreseb 
a ilustrací Lidmily Dohnalové z Velkého 
Meziříčí. Po úvodním slově Mgr. Jany 
Kupčíkové, ředitelky příspěvkové organi-
zace KyTICe, zasvěceně o autorce a jejím 

Zpěvačka a trojnásobná vítězka ankety 
Zlatý slavík se narodila 1. listopadu 1942 
v Českých Budějovicích. V roce 1961 se 
dostala v soutěži Hledáme nové talenty 
až do finále. O rok později ztratila svou 
práci ve sklárnách a přihlásila se na kon-
kurz do Stop divadla v Pardubicích.

Nejdříve působila v Divadle Alfa a od 
roku 1964 v pražském Divadle Rokoko. 
Roku 1965 začala spolupracovat s Vác-
lavem Neckářem a Helenou Vondráčko-
vou na představení Čekání na slávu.

Píseň Modlitba pro Martu se stala při 
okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 
1968 symbolem národního odporu. 1. lis-
topadu téhož roku vzniklo populární trio 
Golden Kids (Marta Kubišová, Václav 
Neckář, Helena Vondráčková).

Od února 1970 měla Kubišová umě-
leckou činnost zakázánu. Na její obnovu 
si musela počkat 20 let až do roku 1989, 
kdy u nás padl komunistický režim.

-zh-
(převzato z internetu)

Marta Kubišová

díle pohovořil Ing. Jaromír Bursa, majitel 
galerie Dvorek v Křižanově. Krátkou kul-
turní vložkou přispěla žákyně místní ZUŠ 
Kateřina Kadlecová, která za kytarového 
doprovodu Jiřího Vencovského zazpívala 
dvě lidové písničky.

Text a foto: Jaroslav Vála
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Fotoklub SnS o. s.

…plánuje svou první výstavu věnovanou našemu 
krásnému světelskému okolí.

Budete ji moci navštívit v termínu 

od 12. prosince 2010 do 8. ledna 2011 
ve vnitřních prostorách sportovního centra Pěšinky. 

Další bližší informace týkající se nejen výstavy
budou uvedeny v prosincovém čísle zpravodaje 

a na našich internetových stránkách.

Fotoklub Světlá nad Sázavou nově vznikl 14. května 2010.
Členové jsou zapálení amatéři, jež spojuje fotografie a vše kolem ní.

„Fotografie je naší vášní a o tu se chceme s Vámi všemi podělit.“

www.fotoklubsns.cz

********************************************************************
Šafář s chlapcem vstoupil do potemnělé vysoké chodby s klenbou ozářenou 

pouze svícemi planoucími na lešení mistra malíře. Jeho hlas zní omluvně, ale 
pevně. „Vyslechněte ho pane. Sedí na schodech už od rána a nenechá odbýt. 
Musel bych na něho vzít hůl.“ „Tak ty prý jsi také malíř. A chtěl bys malovat pro 
pana hraběte Kolovrata. Nu to se cítíš vysoko.“ Ozval se mistr a slézal ztěžka po 
dřevěném žebříku. „Toho před tebou jsem vyhnal předevčírem, podívej, jak to 
zvedl.“ Všichni chvíli pozorovali rozmalovaný uhlový náčrt koně pro jezdecký 
obraz. Beze slova se chlapec sehnul pro uhly v kbelíčku u stěny a začal kresbu 
opravovat. Malíř čekal a sledoval každý jeho pohyb. Potom dlouho pozoroval 
hotovou práci a nakonec se tiše ozval: „Až skončím zde na světelském panství, 
vezmu tě na mé další zakázky. Víš hochu, je to těžká práce, ale ještě za tři sta let 
se budou obdivovat našim malbám.“

Dnešní fotografové jsou jako ti malíři. Tají celé hodiny dech před proměňující 
se krajinou, aby po západu slunce, už za tmy, zklamaně odcházeli z vyhlídky. 
Otáčejí své známé na židličce klavíristů a běhají kolem nich s lampami, nasta-
vují správné světlo s pozadím a čekají na onen tajemný výraz tváře. Procházejí 
se mezi lidmi, snaže se přijít na kloub věcem, které se děly, dějí a dít budou 
a jednou provždy je chtějí zachytit, popsat a zobrazit. Stále cosi hledají a ne-
spokojeně se vrací na místa, kde byli již dříve. Jako lidé, kteří se upomínají na 
minulé chvíle, příběhy a životy.

A Světelští fotografové na tom nejsou jinak a lépe. Stále musí hledat kolem 
sebe a nacházejí někdy i věci, které se nám zdály na první pohled nepodstatné 
a nedůležité. Někdy nám pak otevřou oči a my se zastavíme uprostřed celoden-
ního shonu, abychom si s údivem připomněli, v jak půvabném, podivuhodném 
i rozporuplném světě vlastně žijeme.

Doufáme, že i vám k tomu dopomůže tato výstava.

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. 
zve malé diváky, ale i dospělé příznivce 

kouzel na 

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně 
k sobě. A v tomto případě vás čekají 

opravdu nezapomenutelné kouzelnické 
Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční 

speciál je plný úžasných kouzel 
a legrace nejen pro děti. V roli Santa 

kouzelnice se představí modelka Hana 
Mašlíková nebo Martina Dvořáková. 

Délka vystoupení cca 60 min.
Po představení bude v případě 

zájmu možné pro děti uspořádat 
autogramiádu. 

Společenský dům – divadelní sál 
ve Světlé n. S. 

v úterý 30. listopadu 
v 8.30 a v 10.30 hod.  

Pro děti z MŠ, 1. st. ZŠ, 
ale též pro veřejnost.

Vstupenky je možno koupit půl hodiny 
před představením v pokladně sálu.
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Pozvánka na přednášky

Další z cyklu přednášek připravuje 
místní organizace Českého svazu žen 
ve spolupráci s Informačním a pora-
denským centrem Českého svazu žen 
v Havlíčkově Brodě na listopad.

Jedná se o přednášku MUDr. Rado-
vana Kosa Zdravě ke stáří. Uskuteční 
se opět v zasedací místnosti Sportov-
ního centra Pěšinky (na novém zimním 
stadionu). Termín je úterý 30. listopadu 
v 17.00 hod.

Lektor bude charakterizovat období 
stáří a seznámí vás s demografickým 
profilem obyvatelstva. Dále pohovoří 

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Tip na knihu

Všem, kteří chtějí objevovat zajíma-
vá místa v České republice, je určena 
knižní edice Kam, v jejíž jednotlivých 
titulech naleznou tipy na výlety v růz-
ných tematických okruzích, a to jak do 
přírody, tak do nejrůznějších kulturních 
i sportovních zařízení. 

Kniha vám poradí, ať plánujete cestu 
či dovolenou do míst nepoznaných, či 
chcete na oblíbeném místě najít něco 
nového. Tipy na výlety pro jednotlivce 

i rodiny jsou tematicky řazeny do 15 
zájmových okruhů: Památky UNESCO, 
Hrady a zámky, Muzea a archeologické 
památky, Duchovní památky, Moderní 
kostely, Židovské památky, Technické 
památky, Vojenská historie, Přírodní 
zajímavosti, Rozhledny, Putování za 
pivem (…a dalšími nápoji), Folklor, 
Koupání a vodní radovánky, Lázně, 
sport a relaxace, Když cestujete s dět-
mi. Knihy jsou bohatě vybaveny barev-
nými fotografiemi, všechny informace 
jsou ověřené a navíc jsou doplněny 
kontaktními údaji a internetovými ad-
resami.

Dosud vyšly tituly Kam v západních 
Čechách, Kam na Šumavě, Kam na již-
ní Moravě a nyní došlo i na Vysočinu. 
Kniha se samozřejmě jmenuje Kam na 
Vysočině a přiznám se, že když jsem ji 
otvíral, těšil jsem se (a zároveň i trochu 
se děsil), co si přečtu o Světlé nad Sáza-
vou a blízkém okolí. Celkem zbytečně 

– je tu jen krátký odstavec o podzemí 
a pár řádků s fotografií z vojenského 
hřbitova v Dolní Březince. 

Kniha, kterou vydalo nakladatelství 
Computer Press, má pevnou vazbu, 144 
plnobarevných stran a stojí 299 Kč.

Jaroslav Vála

Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek za-
koupených od 18. září do 17. října:

Beletrie
Bourne Sam - Konečné zúčtování
  - zajímavý thriller zabývající se 

otázkou právnické etiky
Goldstein Barbara - Stavitelka pyramid
  - malá dcera dělníka na stavbě py-

ramid projeví kreslířské a matema-
tické nadání a později začne studo-
vat architekturu

Naučná literatura
Junek Václav - Osudy českých zrádců
  - kniha předkládá osudy zrádců, 

cesty, jimiž procházeli a tím, jak 
nakonec sami skončili

Pérez Beto - Zumba
  - průvodce populárním cvičením 

k udržení skvělé kondice v rytmu 
latinskoamerických tanců

Knihy pro děti a mládež
Drozdová Ludmila - Šijeme na panenky
  - knížka je určena všem šikovným 

švadlenkám, které chtějí své štíhlé 
panenky vybavit novou gardero-
bou

Eva Kodýmová

Výzva

Zájemci o otisknutí PF či podě-
kování zákazníkům a obchodním 
partnerům v prosincovém čísle Svě-
telského zpravodaje mohou je zasílat 
na adresu redakce@svetlans.cz. Pro-
vedení – textové ve Wordu, grafické 
v JPG, PDF, Corelu – do formátu A5 
(včetně) zdarma.

Uzávěrka příjmu příspěvků je 
19. 11. 2010.

redakce

o možnosti prevence, specifice léčby 
seniorů a jednání s nimi. Bude prostor 
pro diskuzi a dotazy účastníků. Dotazy 
můžete posílat již nyní na e-mail: eva-
svazzensvetla@seznam.cz. 

Další přednáška se uskuteční 7. pro-
since v 17.00 hod. opět v Pěšinkách. 
Téma je Prvňáček v rodině a lektorkou 
je Mgr. Eva Milfaitová, učitelka prvního 
stupně ZŠ. Dozvíte se, co je školní zra-
lost, co vás čeká u zápisu do první třídy 
a jak dítě připravovat na školu.

Všechny zájemce srdečně zveme.
Eva Lukešová
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Nostalgická vzpomínka

S tradiční Svatováclavskou poutí se 
do Světlé vrátila vzpomínka na bývalé 
sklárny Sklo Bohemia. Stařičká liazka, 
která více než patnáct let sloužila do-
pravě ve sklárně, se objevila před poutí 
na světelském náměstí i se svou typic-
kou reklamou na plachtě. Po rozpadu 
firmy Sklo Bohemia, a. s., se nákladní 
automobil dostal do autobazaru, kde jej 
koupili „světští“. A právě s kolotočem se 
vůz vrátil do Světlé. Ke chvále nového 
majitele nutno uvést, že liazka v modro-
bílých barvách skláren je na pohled stále 
ve velice dobrém stavu. 

Text a foto: jív

Víte, že…

…projekt hyperlokálního zpravodajství 
Naše adresa skončil dříve než začal? Na 
žádost Andrey Bartůňkové, někdejší 
redaktorky Havlíčkobrodského deníku 
a v té době zástupkyně šéfredaktora 
Naší adresy, jsme v zářijovém čísle Svě-
telského zpravodaje informovali o pří-
pravě multimediálního projektu Naše 
adresa – Havlíčkobrodsko, který měl 
spojovat webové a tištěné zpravodajství. 
Netrvalo dlouho a v tisku se objevila 
zpráva, že „…investiční skupina PPF se 
zbavila společnosti PPF Media, která se 
snažila s pomocí internetu vyvinout nový 
výdělečný koncept hyperlokálního zpra-
vodajství. Mělo se jednat o místní weby 
a časopisy Naše adresa, působící po celé 
republice, a mediální centrum Futuroom. 
To se však bohužel nepovedlo.“ 

Společnost PPF Media vydávala tý-
deník Naše adresa ve čtyřech pilotních 
okresech, kterými byly Ústí nad Labem, 
Teplice, Olomouc a Kroměříž, a na webu 
www.naseadresa.cz provozovala lokální 
zpravodajství. Podle Hospodářských no-
vin PPF do projektu investovala minimál-
ně 200 milionů korun a podobné redakce 

Vyhlášení literární vánoční soutěže 

Moje nej... Vánoce
Redakční rada Světelského zpravodaje vyhlašuje literární soutěž o ceny.

Příspěvky na dané téma v elektronické podobě v rozsahu max. 400 slov 
zašlete do 15. listopadu na adresu redakce. Nezapomeňte uvést své jméno, 
adresu a kontakt.

Tři nejlepší příspěvky budou finančně ohodnoceny a uveřejněny ve Světel-
ském zpravodaji.

redakce
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chtěla spustit ve všech okresech Česka. 
Po analýze zhruba roční pilotní fáze sku-
pina PPF mediální projekt vyhodnotila 
a rozhodla se jej nadále neúčastnit. Uká-
zalo s totiž, že nevydělával a potýkal se 
se silnou konkurencí místních periodik 
včetně radničních listů.                        -jv-

Není rybář jako rybář aneb Když neplatí Petrův zdar!

O rybaření se dá s nadsázkou říci, 
že patří mezi jednu z oddechových 
činností. Mnozí si jdou zarybařit tře-
ba proto, aby si odpočinuli a při troše 

Ocenění pro MUDr. Václava Miláčka

štěstí chytili i nějaký pořádný úlovek, 
jiní zase rybaří závodně, nebo prostě 
jen tak, že je to baví. Najdou se však 
i tací, kteří se neřadí ani do jedné 
skupiny a rybaření  a ostatní kolegy 
rybáře naprosto nerespektují.

O tom jsem se přesvědčil na vlastní 
kůži, když jsem si v sobotu 9. 10. 2010 
jel na chvilku zachytat ke druhému 
rybníku v  zámeckém parku ve Světlé. 
Měl jsem sice v rámci svého podniku 
pohotovost, což znamená zdržovat se 
v místě svého bydliště a vůz k výjezdu 
mít po ruce. Přesto nebylo nutné sedět 
v tak příjemném počasí doma a hlídat 
telefon, když je mobilní a vždy ho 
můžu vzít s sebou. Proto jsem se vo-
zem vydal do parku zkusit si na chvil-
ku nahodit a pozdravit ostatní známé 
rybáře. Vůz jsem zaparkoval u prvního 
rybníku ve Wolkerově ulici a sám jsem 
šel směrem k druhému rybníku. 

Asi za hodinu nato se u druhého 
rybníku, kde byl klid a všichni bedlivě 
sledovali své splávky na prutech, ob-
jevil v podroušeném stavu hospodář 
rybářského spolku Světlé nad Sáza-
vou s lístečkem v ruce.  Bujaře začal 
vyvolávat na celý rybník SPZ auta, 
které měl napsané na lístečku. Že prý 
je potřeba auto přeparkovat, protože 
překáží průjezdu rybářského auta a na-
víc stojí v zákazu. Bez řečí jsem s ním 
šel k místu, kde auto stálo, i když jsem 
si byl jistý, že v zákazu rozhodně ne-
stojí, ale že přeparkování možná bude 
nutné.

Jaké bylo překvapení, když jsem 
zjistil, že auto sice v zákazu nestojí 
a ani nebrání průjezdu jiným vozům, 
ale má absolutně vyfouklé všechny 4 
pneumatiky. V ten moment mi neušly 
posměšky dvou mladíků stojících opo-
dál a podnapilá slova pana hospodáře: 

„Teď to jde, teď to jde!“ Na otázku, 
proč mi auto bylo vypuštěno, mi na-
opak bylo ještě vyhrožováno odtaho-
vou službou a dalšími nesmyslnými 
výhružkami. 

Kdyby se ti, co pneumatiky vypus-
tili, zachovali čestně a vše dali do 
pořádku, nechal bych věc být a chápal 
bych možná jejich – i když neomluvi-
telnou – podnapilost a podrážděnost. 
Vzhledem k tomu, že jsem měl pohoto-
vost, vůz musel být pojízdný a dotyční 
o nápravu nejevili zájem a navíc pořád 
upozorňovali na to, že stojím v zá-

Oceňování významných osobností naše-
ho kraje se stává tradicí. V pátek 22. října 
se v Horáckém divadle v Jihlavě uskuteč-
nil již třetí slavnostní večer k příležitosti 
předání nejvyšších ocenění kraje Vysoči-
na. Hejtman našeho kraje Jiří Běhounek 
předal medaile vybraným osobnostem, 
které vynikly v rámci regionu i mimo 
něj. Ve své úvodní řeči hejtman mimo jiné 
řekl: „Zastupitelstvo kraje rozhodlo ocenit 
záslužnými medailemi osobnosti, jejichž 
aktivity v oblasti kultury, sportu nebo vědy 
Vysočinu významným způsobem obohatily 
a často také proslavily.“ 

Skleněné medaile z rukou hejtmana 
převzali bývalý politický vězeň Zdeněk 
Geist, úspěšný hokejový trenér Stanislav 
Neveselý, zakladatel Agentury Dobrý den 
v Pelhřimově Miroslav Marek, spisovatel, 
novinář, pedagog a osvětový pracovník 
PhDr. Zdeněk Vyhlídal a děkan Filozofic-
ké fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Mi-
chal Stehlík, Ph.D., původem z Třebíče. 

Nejvyššího ocenění, tedy kamenné me-
daile, se dostalo MUDr. Václavu Miláčko-
vi, který od roku 1948 žil rovných 20 let ve 
Světlé nad Sázavou. Je mnoho pamětníků, 
kteří si pamatují například jeho aktivity 
ve světelském volejbale. Po studiích na 
Lékařské fakultě UJEP v Brně nastoupil 
MUDr. Václav Miláček v roce 1968 na 
dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův 
Brod, kde od roku 1987 až do konce roku 
loňského zastával pozici primáře. V bro-
žuře s medailónky oceněných osobností, 

vydané k této příležitosti, se o doktoru 
Miláčkovi mimo jiné píše: „Pod jeho ve-
dením se dětské oddělení Nemocnice Hav-
líčkův Brod stalo vyhlášeným a oblíbeným 
místem, kam přicházejí maminky se svými 
dětmi z celého kraje i mimo spádovou ob-
last. V devadesátých letech zastával funkci 
konzultanta Ministerstva zdravotnictví ČR 
v oboru pediatrie. V současné době působí 
na pozici lékaře dětské ambulance a stále 
pomáhá malým dětem. Je to skvělý lékař, 
jehož jméno se vrylo do historie české 
pediatrie, a zejména pediatrie v kraji 
Vysočina.“

Ve Světlé n. S. a jejím okolí žije mnoho 
maminek, jejichž dětem oblíbený dětský 
lékař poskytl potřebnou odbornou pomoc. 
Po skončení slavnostního večera bylo 
mnoho těch, kteří MUDr. Miláčkovi gra-
tulovali k jeho ocenění. Nechyběla mezi 
nimi ani starostka Světlé n. S. Ing. Lenka 
Arnotová.

Naše město však nemělo na slavnostním 
večeru zastoupení pouze v oceněném 
MUDr. Miláčkovi. Medaile, které pře-
vzali ocenění z rukou hejtmana, se zrodily 
ve Světlé. Autory skleněné medaile jsou 
Radomír Dvořák a Milan Krajíček z Umě-
lecké akademie ve Světlé n. S., kde byly 
medaile vyrobeny metodou takzvaného 
lehaného skla. Sochař Radomír Dvořák je 
též autorem kamenné medaile zhotovené 
z mrákotínské žuly. Vyrobilo ji Kameno-
sochařské středisko Lipnice nad Sázavou 
při Umělecké akademii Světlá n. S.  

Text a foto: jív

Oceněný MUDr. Václav Miláček 
při děkovné řeči a moderátor večera, 

herec Saša Rašilov s jeho medailí
Starostka Lenka Arnotová gratuluje 

oceněnému ▶
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Od uzávěrky do uzávěrky

kazu, nezbývalo nic jiného, než za-
volat místní policejní hlídku, aby vše 
uvedla do pořádku. Místní policejní 
hlídka přijela zanedlouho a dotyčné 
šla upozornit. Velmi vstřícně jim vy-
světlila, že když vše dají do pořádku, 
nebudou z toho vyvozeny žádné ná-
sledky.

Ovšem dotyční z toho snad měli 
ještě legraci, o nápravu nejevili žádný 
zájem, a protože mi volali ze zaměst-
nání, že je nutný výjezd, musel jsem 
jednat. Naštěstí přijel bratr, půjčil mi 
své auto, abych si sjel pro kompresor 
a pneumatiky dofoukl. Celá věc by se 
vyřešila naprosto v klidu, kdyby s tím 
nebyly spojené komplikace – tedy to, 
že nakonec vyjet místo mě k pohoto-
vosti musel někdo jiný až ze Žďáru 
nad Sázavou a navíc dotyční mladíci 
se chovali hrubě.

Proto jsem se nemohl zachovat 
vstřícně a musel jsem dospět k tomu, 
že celou věc jsem musel předat k vy-
šetření policii a zkontaktovat svědky, 
rybáře, kteří chytali opodál u prvního 
rybníku. Má slova potvrdili, navíc 
viděli mladíky, jednoho v baseballové 
čepici, jak se sklánějí k mému vozu.

Ten den měl rybářský svaz výlov 
a chápu, že k výlovům, stejně tak jako 
například k honům, patří příjemné po-
sezení, dobré jídlo a alkohol. Ovšem 
ne tak brzo odpoledne a bez agresivity. 
Rybáře z celého spolku znám, nikdy 
jsem s nimi neměl žádné problémy, 
proto jsem chtěl vše urovnat a v klidu 
vyřešit. Z rybářského srubu jsem však 
byl sprostě vyhozen.

Jak už jsem se zmínil, celou věc 
včetně sepsání protokolu, jsem na-
konec nucen řešit s policií. K tomuto 

kroku jsem však dospěl proto, že 
mi v podstatě nic jiného nezbývalo. 
Jednak proto, že nastaly v důsledku 
toho komplikace v mém zaměstnání 
a jednak také proto, aby se příště po-
dobná situace neopakovala. Kdo ví, co 
by se mohlo stát příště. Tentokrát to 
odnesly jen 4 pneumatiky mého auta 
a mé osobní zklamání z rybářského 
spolku a jeho členů. Ale co se může 
stát příště? V blízkosti jsou rybníky 
a drobná neopatrnost v podnapilosti 
může skončit neštěstím. Nehledě na to, 
že takovýmto chováním a rozruchem 
se ruší to, co mají rybáři na rybaření 
nejraději – klid. A už vůbec neplatí 
známý pozdrav rybářů Petrův zdar, ale 
spíše Petrův nezdar.

Petr Dlouhý

▶

Ve sklárnách Crystalite Bohemia se u osobní vrátnice za pomoci těžké techniky buduje nový vjezd pro kamiony 
Text a foto: Jaroslav Vála

Pracovníci společnosti Wave-Net Světlá n. S., s. r. o., která poskytuje internetové připojení, pokládají 
optický kabel do rýhy na levém břehu Sázavy
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Rallye Světlá

V sobotu 2. října se v okolí Světlé 
n. S. konal 9. ročník Rallye Světlá, na 
které odstartovalo 49 posádek z České 
republiky, 6 posádek z Polska a 1 po-
sádka z Ukrajiny. O vítězství v Rallye 
Světlá i v celém Volném poháru si to 
chtěli rozdat Martin Šikl (Mitsubishi 
Lancer Evo IX) a Jiří Kalista (Mi-
tsubishi Lancer Evo V). Pojďme se 
tedy podívat, jak se nejen jejich souboj 
vyvíjel.

Hned na první rychlostní zkoušce se 
podíval mimo trať Jiří Kalista a ztra-
til tak necelých 24 vteřin. Rychlostní 
zkoušku vyhrál trochu překvapivě 
Pavel Gajar (Lancer Evo V), který byl 
o necelých 7 vteřin rychlejší než Polák 
Pawel Danys (Lancer Evo VIII). Třetí 
byl se ztrátou 8 vteřin další Polák Ar-
kadiusz Urbanowicz (BMW M3). Na 
druhé erzetě už se prosadili oba favorité, 
když ji vyhrál Šikl o vteřinu před Kalis-
tou. Třetí byl opět Urbanowicz. Na 

Tenisové čtyřhry neregistrovaných

O první zářijové sobotě se hrál na šesti 
antukových kurtech TK Sklo Bohemia 
2. ročník turnaje neregistrovaných tenistů 
ve čtyřhře O poháry Všeobecné zdravotní 

pojišťovny a soutěž útěchy O cenu města 
Světlá nad Sázavou. Do turnaje se přihlá-
silo osm dvojic a ty byly rozlosovány do 
dvou skupin, ve kterých se hrálo systé-
mem každý s každým. Po té se první dvě 
dvojice z každé skupiny kvalifi kovali do 
semifi nále hlavní soutěže a ty zbývající 
bojovaly o poháry věnované městským 
úřadem.

Pořadí ve skupině A: 1. Piskač, Nádvor-
ník (oba Chotěboř), 2. Adam (Praha), Štěr-
bová (Světlá n. S.), 3. Isach, Ptáčník (oba 
Pardubice), 4. Piskura, Čáp (oba Jihlava).

Pořadí ve skupině B: 1. Rosecký, Císař 
(oba Světlá n. S.). 2. Kubát, Málek (oba 
Chotěboř), 3. Novotný, Kocman (oba Svět-
lá n. S.), 4. Čížek, Krupička (oba Světlá 
n. S.).

V prvním semifi nále chtěbořských dvo-
jic byli úspěšnější Kubát s Málkem, když 
prvně jmenovaný si do Světlé odskočil ze 
závěrečné přípravy druholigových hoke-
jistů HC Chotěboř, kde působí v roli hlav-
ního trenéra. Druhé semifi nále vyhráli 
Světeláci Rosecký s Císařem, který o den 
později vedl jako kapitán fotbalisty Světlé 
v derby utkání I. A třídy v Pohledu. V sa-
motném fi nále potvrdili Kubát s Málkem 
roli favoritů Roseckého s Císařem porazili 
zcela hladce 6:1, 6:1.

Finále soutěže útěchy a poháry věno-
vané městem Světlá nad Sázavou se staly 
kořistí dvojice fotbalových veteránů Bohu-
slava Čížka a Jiřího Krupičky, kteří přitom 
šli ze skupiny bez jediného vítězství a před 
soutěží útěchy byli již odepisováni. Přeci 
jenom i ten tenisový míček je kulatý a stát 
se může všechno.

Hlavní soutěž – semifi nále: Kubát, 
Málek – Piskač, Nádvorník 2:6, 6:4, 
6:1. Rosecký, Císař – Adam, Štěrbová 
7:5, 6:1

Finále:  Kubát, Málek – Rosecký, Císař 
6:1, 6:1

Soutěž útěchy – semifi nále: Novotný, 
Kocman – Piskura, Čáp 6:2, 6:4. Čížek, 
Krupička – Isach, Ptáčník 6:3, 7:5

Finále: Čížek, Krupička – Novotný, 
Kocman 6:4, 5:7,  10:7 v super tie bre-
aku. 

Text a foto: jív

▶

Finalisté soutěže útěchy, zleva: stříbrní Novotný s Kocmanem 
a vítězové Čížek s Krupičkou

Vítězové hlavní soutěže čtyřher 
Kubát s Málkem z Chotěboře 
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▶ poslední rychlostní zkoušce první 
sekce se poprvé prosadil Kalista, když 
byl o 3 vteřiny rychlejší než druhý Šikl 
a o 6 sekund rychlejší než Danys.

Po první sekci tedy vedl Martin 
Šikl o necelých 5 vteřin před Pawlem 
Danysem a o necelých 11 sekund před 
Kalistou. Čtvrtý byl potom se ztrátou 11 
vteřin Urbanowicz a pátý Gajar, který 
ztrácel necelých 13 vteřin. Totožné 
pořadí platilo i ve třídě A4. Ve třídě A3 
na tom byl po třech erzetách nejlépe 
Jiří Svoboda (Škoda Octavia Kit Car), 
který měl náskok 17 vteřin na druhého 
Vaška (BMW 320i) a třetí byl Kudrnáč 
(Renault Clio), ten ztrácel již 18 vteřin. 
Třídu A2 ovládal již v tuto chvíli Ladi-
slav Belinger (Citroen C2), který vedl 
o 34 vteřin před Goliszkem (Citroen 
Saxo VTS) a o 42 vteřin před Michalem 
Trojanem (Škoda Felicia Kit Car). Ve 
třídě A1 si vedl nejlépe Ladislav Buchar 
(Škoda Felicia), jenž měl náskok 3 vteři-
ny na druhého Klingera (Škoda Felicia) 
a 13 vteřin na Roberta Kořistku (Škoda 
130 L). Ve třídě H3 zbyl po odstoupení 
Poláka Miziaka již pouze Zdeněk Šma-
hel, který si tak jel pro jasné vítězství. Ve 
třídě H2 vedl po dvou rychlostních tes-
tech Hary Ředitel (Škoda 130 RS) o 16 
vteřin před Alešem Padriánem (Škoda 
120 S) a o necelou minutu před Janem 
Hosnedlem (Škoda 120 S Rallye).

Druhou sekci začal nejrychleji Jiří 
Kalista, který se díky tomu posunul na 
druhé místo absolutně. Druhý byl se 
ztrátou 7 vteřin Martin Šikl a třetí Pawel 
Danys, který ztratil 12 vteřin. Pátá er-
zeta se stala kořistí opět Jiřího Kalisty, 
když byl o necelé 2 vteřiny rychlejší 
než opět druhý Šikl. Třetí Danys ztratil 
necelých 7 sekund. Poslední erzeta měla 
stejné pořadí jako dvě předchozí, jen 
s tím rozdílem, že se Kalista posunul na 
první místo.

V polovině soutěže byl ve vedení Jiří 
Kalista o 2 vteřiny před Martinem Šik-
lem. Třetí Pawel Danys ztrácel již 22,5 
vteřiny. Čtvrtý byl Urbanowicz a pátý 
Gajar. Totožné bylo i pořadí ve třídě 
A4. Ve třídě A3 stále vedl Jiří Svoboda, 
ovšem na druhé místo se posunul Jiří 
Kašpar (Škoda Octavia), protože dopo-
sud druhý Kudrnáč ztratil na poslední 
erzetě dvě minuty. Třetí byl stále Jan 
Vaško. Třídu A2 vedl i po šesti erzetách 
Ladislav Belinger, který již měl náskok 
přes minutu na druhého Goliszka. Třetí 
Trojan ztrácel 7 vteřin na Poláka. Velmi 
vyrovnaný byl souboj mezi Ladislavem 
Bucharem a Janem Klingerem, kteří Koza na trati rallye! (foto: Luděk Sýs)

mezi sebou v pořadí třídy A1 měli po 
šesti erzetách rozdíl pouze 7 vteřin ve 
prospěch Buchara. Třetí byl Kořistka, 
který ztrácel již 26 vteřin. Ve třídě H3 
si jel svůj vlastní závod Zdeněk Šma-
hel s BMW 2002 Ti, který byl celkově 
22. Ve třídě H2 vedl stále Hary Ředitel 
o 23 vteřin před Alešem Padriánem 

a o dvě minuty před Janem Hosnedlem.
Sedmou rychlostní zkoušku vyhrál 

opět Kalista, tentokrát o 8 vteřin před 
Šiklem a o 20 vteřin před Danysem. 
Stejné pořadí bylo i na osmé rychlost-
ní zkoušce, tedy 1. Kalista, 2. Šikla 
a 3. Danys. Poslední rychlostní zkouška 
třetí sekce přinesla zvrat ve vývoji sou-

těže a vlastně i Volného poháru, když 
pro poruchu převodovky odstoupil Jiří 
Kalista, a volnou cestu k vítězství tak 
měl Martin Šikl.

Po devíti erzetách se tedy vrátil do 
vedení Martin Šikl. Druhý byl se ztrátou 
33 vteřin Pawel Danys. Na pódium se po 
odstoupení Kalisty posunul i další Polák 

Arkadiusz Urbanowicz (BMW M3), kte-
rý ztrácel na Šikla minutu. Čtvrtý byl 
Pavel Gajar a pátý Pavel Omelka (Ford 
Escort Cosworth). Totožné bylo i pořadí 
třídy A4. Ve třídě A3 stále vedl Jiří Svo-
boda o necelých 30 vteřina před svým 
jmenovcem Kašparem. Třetí byl stále 
Vaško, ovšem čtvrtý Mach na něj ztrácel 
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necelých 7 vteřin, což slibovalo zají-
mavý souboj v poslední sekci. Po třech 
čtvrtinách soutěže vedl v rámci třídy A2 
Ladislav Belinger, který měl na druhého 
Goliszka náskok již minutu a půl. Třetí 
byl stále Michal Trojan, ten ztrácel 9 
vteřin na Goliszka. Ve třídě A1 si stále 
držel vedení Ladislav Buchar, jenž měl 

náskok 15 vteřin na druhého Klingera. 
Třetí Kořistka ztrácel 41 vteřin. Ve třídě 
H2 nadále vedl Hary Ředitel o 29 vteřin 
před Alešem Padriánem a o tři a čtvrt 
minuty před Janem Hosnedlem.

Poslední sekci začal nejrychleji Pawel 
Danys a připsal si tak své první dílčí ví-
tězství na této soutěži. Druhý čas zajel 
Martin Šikl, který byl o osm desetin 
vteřiny pomalejší. Třetí byl Danysův 
krajan Urbanowicz, který ztratil 2 vteři-
ny. Předposlední rychlostní zkoušku vy-
hrál Šikl, o 6 vteřin pomalejší byl druhý 
Danys. Třetí čas a ztrátu sedmi vteřin si 
připsali Arkadiusz Urbanowicz a Pavel 
Gajar, kteří zajeli stejný čas. Poslední 
rychlostní zkoušku vyhrál opět Martin 
Šikl, a dojel si tak pro vítězství v Rallye 
Světlá i ve Volném poháru. Druhý čas 
zajel Pawel Danys a stejnou pozici měl 
i v konečném pořadí soutěže, ve Volném 
poháru obsadil čtvrté místo. Třetí čas na 
poslední rychlostní zkoušce zajel Arka-
diusz Urbanowicz, který byl v celkovém 
pořadí na totožném místě a ve Volném 
poháru skončil pátý.

Třída A4 měla stejné pořadí jako Ab-
solutní klasifikace, tedy 1. Šikl, 2. Danys 
a 3. Urbanowicz. Čtvrtý byl potom vítěz 
první rychlostní zkoušky Pavel Gajar 
a pátý skončil jeho jmenovec Omelka.

Ve třídě A3 si připsal čtvrté letošní ví-
tězství Jiří Svoboda, který dokázal o 50 
vteřin porazit druhého Jiřího Kašpara. 
Třetí byl se ztrátou 1 minuty a 22 vte-
řin Jan Vaško. Čtvrtý potom byl David 
Mach (Ford Puma) a pátý Jan Sommer 
(Opel Astra GSi).

Třídu A2 ovládl Ladislav Belinger, 

který porazil o dvě minuty druhého 
Michala Trojana, třetí jen čtyři vteřiny 
za Trojanem byl Polák Darek Goliszek. 
Čtvrtý skončil Tomáš Paldus a pátý Jo-
sef Hampejsek (oba Škoda Felície).

V nejslabší třídě soudobých automo-
bilů, tedy A1, zvítězil Ladislav Buchar, 
který dokázal o půl minuty porazit 
druhého Jana Klingera. Třetí byl se 

ztrátou minuty a čtvrt Robert Kořistka. 
Čtvrtý skončil Tomáš Zeman (Škoda 
130 L) a pátý Petr Lukašík (Ford Fiesta 
1,3 Cup).

Ve třídě H3 dojel do cíle pouze Zdeněk 
Šmahel a zvítězil.

Vítězem druhé zastoupené třídy 
historiků – H2 – se stal Hary Ředitel, 
který vyhrál devět rychlostních zkoušek, 
když ho na třech průjezdech rychlostní 
zkouškou Olešnice – Malčín porazil 
Aleš Padrián, který na vítěze ztratil 30 
vteřin. Třetí skončil Jan Hosnedl, který 
ztratil propastné čtyři minuty. Čtvrtý 
skončil Pavel Balíček (Škoda 130 LR) 
a posledním, kdo v této třídě dojel do 
cíle, byl Pavel Nedoma (Škoda 130 
RS). Kompletní výsledky naleznete na 
www.tvstudiohb.cz

Na závěr se sluší poděkovat všem, 
kteří měli podíl na konání této akce 

– v první řadě řediteli soutěže Zdeňkovi 
Seckému, všem pořadatelům, hlavnímu 
sponzorovi – firmě Chládek a Tintěra 
a. s. Havlíčkův Brod, dále ostatním 
sponzorům – firmám Amylon, Dvořák, 
Barum-Continental, Signum Print, Ros-
si, Terol, Glass Line, s. r. o., Auto Ra-
cek, a. s., kovářství Jan Herold a hotelu 
Brixen, mediálním partnerům, kterými 
jsou R1 Vysočina – regionální televize, 
Havlíčkobrodský deník, kabelová tele-
vize HB in a magazín RELY.cz, také 
všem jezdcům a divákům, kteří se sou-
těže zúčastnili a obyvatelům Světlé nad 
Sázavou, že přetrpěli všechna omezení 
s rallye spojená.

Štěpán Koubek (foto: Jan Čejka)

Znamenitý start Machačové 

Skvěle si vedla cyklistická reprezen-
tantka Jarmila Machačová ze Světlé 
n. S. v dresu Dukly Praha na mistrov-
ství ČR v dráhové cyklistice, které se 
konalo v polovině října na dřevěném 
oválu velodromu v Praze Motole a by-
lo ostrým startem do dráhařské sezony 
2010/2011.

Jarmila Machačová proměnila všech-
ny své starty ve zlato a potvrdila tak, 
že je v současné době naší dráhařskou 
jedničkou. Na úvod šampionátu vyhrá-
la dvoudenní závod v omniu, který lze 
přirovnat atletickému víceboji a vyža-
duje skutečně všestranného dráhaře. 
Skládá se ze šesti disciplín: 200 m 
s letmým startem, bodovacího závo-

du, vylučovacího závodu, stíhacího 
závodu na 3 km, scretche a závěrečnou 
disciplínou je 500 m s letmým startem. 
Spolu s Jarmilou stály po omniu na 
stupních vítězů Lucie Záleská a juni-
orka Dagmar Labáková. Druhé zlato 
na dráhařském šampionátu  získala 
Jarmila v bodovacím závodě na 20 km 
před Martinou Růžičkovou a Lucií Zá-
leskou. Třetí titul mistryně republiky 
získala světelská Machačová v dresu 
Dukly Praha ve stíhacím závodě na 
3 km opět před Růžičkovou a Záleskou. 
Čtvrtou zlatou medaili vybojovala 
Světelačka ve scretchi na 10 km, stří-
bro brala Růžičková a bronz Záleská. 
Všechny závodnice na stupních ▶
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Hokejistům začala liga

Vítěz posledního ročníku Krajské 
ligy mužů Pardubického kraje hokejis-
té HC Světlá n. S. zahájili nový ročník 
této soutěže v neděli 17. října na zim-
ním stadionu v Hlinsku vítězstvím 6:
5 po samostatných nájezdech. Před do-

mácím publikem, na ledě Sportovního 
centra Pěšinky, se svěřenci trenéra 
Milana Schlaicherta představili o tři 
dny později proti HC Litomyšl. První 
třetina naladila více než dvě stovky di-
váků v hledišti k optimismu, vždyť ve 

Jarmila Machačová projíždí vítězně cílem po 10 km scretche

Turistika

V polovině října se opět konal dvouden-
ní výjezdní aktiv vedoucích a cvičitelů 
turistiky z Oblasti KČT Vysočina, který 
každoročně pořádá oblastní výbor a jehož 
účelem je prohlubování vědomostí a infor-
movanosti cvičitelů a vedoucích turistiky, 
kteří získané poznatky následně uplatňují 
při práci ve svých oddílech.

Účastníci, mezi nimiž samozřejmě ne-
chyběli členové KČT Sklo Bohemia Světlá 
n. S., se letos sešli na chatě Čeřínek, patří-
cí stejnojmennému odboru KČT. Pozvání 
k účasti přijal také místopředseda Ústřed-
ního výboru KČT Ing. Jaroslav Šlechta, 
který přítomné seznámil s aktuální situací 
kolem turistických chat v majetku Klubu 
českých turistů. Druhá přednáška se týka-
la výstroje a vybavení na jedno- i víceden-
ní turistiku pěší, vodní, lyžařskou a cyklo, 
třetím tematem byla Vysokohorská turis-
tika a pohyb na ledovci. Na sobotní večer 
připravili Míla Bradová, předsedkyně 
KČT Tesla Jihlava, a František Janeček tři 
videoprezentace – z historie KČT Čeřínek, 
historie jeho chaty a také z činnosti od-
borů KČT v uplynulém období. V závěru 
ofi ciální části semináře předsedkyně  KČT 
Vysočina Marie Vincencová poděkovala 
všem přítomným i těm, kteří se nemohli 
zúčastnit, za dobrou práci v jednotlivých 
odborech a vyjádřila přesvědčení, že tomu 
tak bude i nadále.

Na pěších vycházkách – v sobotu za pří-
rodními zajímavostmi Čeřínku, v neděli 
po naučné stezce – si účastníci zopakovali 
zásady správného vedení turistických sku-
pin v terénu a zároveň mohli poznat další 
část naší kouzelné podzimní Vysočiny.

Text a foto: Jaroslav Vála

Chata na Čeřínku

▶ vítězů tohoto mistrovství republiky 
jsou reprezentantkami Dukly Praha. 
Tento cyklistický oddíl potvrdil svoji 
dominantu v naší dráhové cyklistice 
ve stíhacím závodě družstev žen na 

3 km, když prvenství získala trojice 
Machačová, Záleská a Labáková. 

Do konce letošního roku čeká 
dráhařskou šampionku Machačovou 
skutečně bohatý program, s dlouhými 
přesuny po zeměkouli. Od 5. do 7. lis-
topadu bude reprezentovat naší cyklis-
tiku na mistrovství Evropy v Polsku, 

2. - 4. prosince pojede Světový pohár 
u protinožců v australském Melbour-
ne a rok 2010 by měla zakončit 16. až 
18. prosince na severozápadě Jižní 
Ameriky v Kolumbii v městě Cali. 

jív
Foto: Michal Mráček

Uprostřed Ondřej Špatenka, za ním v brance Lukáš Studený
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12. minutě byl stav na ukazateli skóre 
3:0 pro domácí, když první gól Světlé 
v soutěži na domácím ledě dal Ondřej 
Špatenka. Další dva přidali Jakub Bra-
dáč s Jaroslavem Žákem. Druhá dvace-
timinutovka přinesla vyrovnanou hru, 
za domácí sice skóroval Petr Beránek, 
ale hosté se stále častěji objevovali 
před brankou Lukáše Studeného. Sou-
peř z Litomyšle dokázal také skórovat 
a z jasného vítězství domácích udělal 
drama. Pět minut před koncem byl stav 
4:3 a hosté se snažili o vyrovnání. Leč 
v samotném závěru vyřešil tajenku 

konečného výsledku střelec Jan Krají-
ček. Hosté hráli bez brankáře se šesti 
hráči v poli, Krajíček dostal krásnou 
přihrávku na modré útočné čáře, puk 
dopravil do prázdné branky a zápas 
tak skončil 5:3. 

O skvělou hokejovou atmosféru se 
postarali členové světského fanklubu. 
Však si to domácí hráči při odchodu 
do kabin pochvalovali, když nechyběla 
slova: „Máme nejlepší fandy v soutěži, 
máme skvělý fanklub.“ Prostě jít dnes 
ve Světlé na hokej, to je jiná kultura, než 
ve starých Pěšinkách. Pro zajímavost, 

pro hráče A mužstva HC Světlá n. S. to 
byl po třech přípravných utkáních tepr-
ve čtvrtý zápas v novém domácím pro-
středí. V historickém prvním domácím 
zápase Krajské ligy mužů v nové hale 
nastoupilo mužstvo v sestavě: v brance 
Lukáš Studený a v poli Petr Beránek, 
Ondřej Včela, Jakub Bradáč, Jakub 
Kůrka, Jan Svoboda, Jan Drahozal, Petr 
Včela, Jan Krajíček, Jaroslav Žák, Josef 
Štros, Jan Ruml, Ondřej Špatenka, Jan 
Neuwirth, Vlastimil Křišťan, Jan Ku-
bát, Petr Šudoma. 

Text a foto: jív

Nejen hokejem žijí Pěšinky

Nedělní dopoledne 17. října. Na ledové 
ploše Sportovního centra probíhá hoke-
jové utkání Krajské ligy starších žáků 
Pardubického kraje HC Světlá n. S. ver-
sus HC Spartak Polička. Domácí na 
své soupeře nestačili a po 60 minutách 
prohráli 1:9.

Ve stejnou dobu začalo v herně stol-
ního tenisu utkání 3. kola okresního 
přeboru II. třídy TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S. A – TJ Sokol Přibyslav. Nová herna 
Sportovního centra domácím svědčila, 
porazili Přibyslav 10:8, když ve dvou-
hrách bodovali Josef Petr 3 x a po dvou 

vítězstvích přidali Jiří Janáček, Jaroslav 
Růžička a Josef Bříza st., desátý bod 
připsala dvojice Janáček – Bříza ve čtyř-
hře. C družstvo Světlé tak bylo po třech 
kolech s třemi výhrami na čele soutěže. 
Pro doplnění, „béčko“ světelských ping-
pongářů hraje okresní přebor I. třídy 
a po odehraných třech kolech bylo s jed-
ním vítězstvím, remízou a jednou pro-
hrou na 5. místě tabulky. První družstvo 
Světlé hraje druhou sezonu divizi kraje 
Vysočina. Vosykové a spol. prohráli se 

Veronika Horní 

Dvojice Jiří Janáček a Josef Bříza st.

stolními tenisty Chmelné 3:10, v Jihlavě 
nejprve vyhráli nad A družstvem SK 10:
5 a se stejným soupeřem týž den prohráli 
4:10. Tyto výsledky stačily na sedmou 
příčku divizní tabulky po třech kolech.

Společně s hokejem a zápasem stol-
ních tenistů byl v Pěšinkách na pořadu 

další sport. V jedné z kluboven našli své 
domácí prostředí šachisté ŠK Sklo Bo-
hemia Světlá n. S. a v tu neděli se tam 
za téměř hrobového ticha hrálo utkání 
I. kola Krajské soutěže Vysočina západ 
ŠK SB Světlá n. S. B – SŠK Cejle A. Do-
mácí prohráli 1:7, když onen jediný bod 
zajistila Veronika Horní výhrou nad 
Petrem Smolou. Jejími spoluhráči, leč 
bez úspěchu, byli Jaroslav Procházka, 
Jiří Pexa, Jan Sláma, Tomáš Tvrdý, Petr 
Bažík, Michal Dřínovský a Adriana 
Válová. A družstvo světelských šachistů 
hraje krajský přebor Vysočiny a v I. kole 
soutěže zvítězilo v Bedřichově u Jihlavy 
na šachovnicích tamního Sokola B 4,5: 
3,5. Po bodu za výhru si připsali Jaroslav 
Janáček, Zdeněk Fiala, Tomáš Rosecký 
a Pavel Brož, půl bodu za remízu přidal 
Jaromír Volanin. 

Text a foto: jív

Vlevo s bílými figurami světelský šachista 
Petr Bažík
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FOREST-SERVIS, s. r. o.
Světlá nad Sázavou, Zámecká 7
tel.: 569 452 143, 
mob.: 731 439 574

Přibyslav, Bechyňovo nám. 20
Tel.: 605 818 211

www.forestservis.cz
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• koberce, korky
• lina různých šíří, PVC
• kusové koberce 
• stropní podhledy
• plovoucí podlahy
• podlahářské práce 
• návrhy, realizace
• rozvoz
• nejnižší ceny v regionu

Po – Pá: 8.00 – 16.30, 
So: 8.00 – 11.30

tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209

email: tritex.dolezal@seznam.cz
www.tritex.cz

K O B E R C E
J. Doležal, Sdružení TRITEX 

Lučice 50
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