Zveme vás

Víkendovka pro děti a mládež
v roce Objevování cest 20. – 21. května
2011 na Kosově Hoře na téma: Po stopách Matky Terezy; Příjezd pátek: 17:30
Kosova Hora. Odjezd v sobotu: 20:00.
S sebou: batůžek, 1,5l pití v láhvi, buchty
na večeři v pátek, pláštěnku, oblečení na
sport a do přírody, hrábě, 200,- Kč.
Přihlaste se do středy 18. 5. 2011 Ivce
Čihákové, tel: 604383498.

Kněžské svěcení
V sobotu 25. 6. 2011 budou v pražské
katedrále sv. Víta (začátek v 9:30) vysvěceni na kněze dva jáhni: Radim Cigánek
a Martin Sklenář. Ježto prvně jmenovaný
byl na praxi také v Počepicích, rezervujte
si tento termín, – pojedeme na svěcení
společně autobusem.
P. Marek

Počepické dvorní slavnosti
se uskuteční jako už pomalu tradičně
o pouti (letos počepické i vysokochlumecké) 26. 6. 2010 od 14 hod. v areálu
fary v Počepicích. Občerstvení a živá
hudba k posezení i přátelskému setkání.
Účastníci i pomocníci vítáni. P. Marek

FARNÍ LISTY

BIŘMOVÁNÍ V SEDLČANECH
V neděli 29. května 2011 bude při mši
svaté v kostele sv. Martina v Sedlčanech, která bude mimořádně až od 8:30
hod., udílet pomocný biskup pražský
J. Ex. Mons. Karel Herbst svátost biřmování skupině biřmovanců z naší farnosti.
Prosím o modlitbu za biřmovance.
V souvislosti s biřmováním v Sedlčanech bude tu neděli program bohoslužeb
následující: Chlum u Sedlčan 8 hod.;
Sedlčany 8:30 hod.; Jesenice 9:30 hod.;
Dublovice a Počepice 11 hod. V Kosově
Hoře ten den mše svatá nebude.
Děkuji za pochopení. P. Marek
Slavnost Nanebevstoupení Páně překládáme v naší farnosti na neděli 5. června
2011, novénu k slavnosti Seslání Ducha
Svatého však začínáme už ve čtvrtek 2. 6.
Nezapomeňte!
Toto úterý 17. května 2011
se v Sedlčanech uskuteční Vikariátní
konference Příbramského vikariátu.
Zveme Vás na mši svatou, která bude
sloužena kněžími vikariátu
v kostele sv. Martina v 9 hodin.

Pravidelné bohoslužby
v naší farnosti

4/2011

Neprodejný občasník římskokatolické
farnosti Sedlčany. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Sedlčany, Komenského nám. 44, CZ 264 01
Sedlčany; tel.: +420 318 822 970;
IČ: 18608817; BÚ: 522364389/0800;
E-mail: farnost.sedlcany@centrum.cz;
www.farnost.sedlcany.cz. Redakční rada:
P. M. Miškovský (tel.: 724 550 009,
e-mail: marek.miskovsky@quick.cz),
P. M. Vlček (tel.: 607 680 782, e-mail:
mavlcek@seznam.cz), B. Němeček,
L. Jelen, L. Jelen ml.

Ne

8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice
*14:30 Vojkov (* 3. Ne v měsíci)

Út

18:00 Sedlčany (Se)

St

9:00 Se, 15:30 Počepice
*14:00 Dom. důch Vojkov (* 1.Čt)
Čt
16:30 Dublovice, 18:00 Se
Pá
9:00 Se, 18:00 Kosova Hora
So

15:00 Dom. důch. Se, 18:00 Se

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 5/2011 posílejte na farní mail nejpozději
do 5. 6. 2011. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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č. 4/2011
15. května 2011

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ
Letošní mariánský měsíc květen se

celý nese ve znamení Velikonoc.
Jakoby Panna Maria plula tímto kvetoucím časem na vlně jásavého Aleluja. Aleluja směřujícího z jásání nad
vítězstvím Vzkříšeného k ohni Ducha Svatého, který naplňuje duše toužící po vylití Toho, který zažíhá a proměňuje silou nestvořenou. Naše radost z vítězství Tvůrce, Pána a Obnovitele života
nad pouty hříchu, smrti a zavržení zavazuje a touží dát odpověď na tento velký
a nezasloužený dar. A je to Duch Svatý, který uschopňuje naplnit poslání, které
je odpovědí na: Ite missa est! – Jděte, jste posláni!
„Duch vane kam chce, slyšíš ho, ale nevíš, odkud přichází a kam jde“
(Jan 3,8). Přijmout Jeho volání, stát se povolaným, odpovědět na pozvání spolupracovat – to je žít každý den své povinnosti s plnou osobní zodpovědností přimknut ke Kristu, stále znovu vstupovat do zbrojnice svátostí – toužit po svatosti.
Tušíme velikost a současně vnímáme svou slabost a nedostatečnost. Pomoc
a cestu nám nabízí srdce Mariino, neposkvrněné útočiště, prostřednice všech
milostí, protože ponořené do výhně Lásky. S Ní se staneme použitelnými nástroji v rukou Mistra – Boha. Využijme milostí májových pobožností!
Panno Maria,
Dcero Boha Otce, Matko Boha Syna, Snoubenko Boha Ducha Svatého,
Oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme! (i za ty, kteří se k Tobě neutíkají!)
Na tuto cestu vám žehná P. Marek
Poutní pozvání
V neděli 22. května 2011 se koná Svatojánská pouť v kapli v Bolechovicích. Mše
svatá bude od 14 hod.
Pouť ke sv. Antonínu ve Štětkovicích oslavíme v pátek 10. června 2011 mší svatou
v kapli v 18 hod. Toho dne mše svatá v Kosově Hoře nebude.
Poutě Nejsvětější Trojice v Jesenici a Dublovicích budou v neděli 19. června 2011
v časech obvyklých bohoslužeb.
Pouť sv. Jana Křtitele v Počepicích bude slavena pouze ve středu 22. 6. 2011
v 15:30 hod. V Křepenicích bude poutní mše svatá (ku cti sv. Jana Křtitele) slavena
u kapličky v neděli 26. 6. 2011 v 9:30 hod. Toho dne mše svatá na Chlumu nebude.
Slavnost Božího Těla na Vysokém Chlumci bude v neděli 26. června 2011 o 10.
hodině dopoledne. Toho dne nebude mše svatá v Jesenici ani v Počepicích.

pozorujících osadníků mne jaksi usmířil,
že umínil jsem si neopouštěti osiřelou
osadu zdejší.
P. Pecánek přišel do Vojkova ve svých
39 letech, během let 1884 a 1885 nechal
nejprve opravit faru. Coby uznávaná autorita působil i jako předseda sedlčanského okresního hospodářského spolku, který začal v červenci 1885 vydávat časopis
pro zemědělce celého okresu. Právě vojkovský expozita mu dal název Rolnické
listy a dva roky poté se zasloužil i o založení hospodářské školy v Sedlčanech.
Rolnické listy vycházely až do roku
1942, škola vydržela dodnes.
V červenci 1885 vypukl ve vojkovském
kostele sv. Jakuba požár a jeden postranní oltář celý shořel. Tou dobou již P. Pecánek pomýšlel alespoň na menší obnovu
kostela a sháněl k tomuto účelu prostředky. Pomocí sbírek mezi osadníky a především přispěním patrona kostela, barona
Coudenhove, se roku 1886 nechalo již
pomýšlet i na větší úpravy. V červnu toho
roku se začala bourat stará sakristie a na
jejím místě stavět nová s panskou oratoří.
Právě tak byla stržena kruchta stojící na
silném sloupku a místo ní postavena
kruchta nová nesená traverzou. Namísto
původních dřevěných schodů na kůr vyrostly odděleně nové schody kamenné se
zvláštním vchodem a právě tak vznikla
nová věžička nad presbytářem. Stará věž,
která dříve téměř nevyčnívala nad kostel,
byla zvýšena do dnešní velikosti, gotické
okno v presbytáři bylo zazděno. Ze starých oltářů, které sežral červotoč, zůstaly
jen obrazy a sochy, na jejich místě byly
postaveny oltáře nové v novogotickém
slohu, stejný ráz dostala i kazatelna
a mosazná lampa s věčným světlem, pořízeny byly také lavice na kůr a do sakristie, nová zpovědnice a poutní socha
P. Marie. První bohoslužby v obnoveném
kostele se konaly o vojkovském posvícení, v neděli po svátku sv. Václava
L. P. 1886.
-tz-

Vikariátní setkání dětí
Dne 7. května se konalo tradiční setkání dětí Příbramského vikariátu v Boroticích. Po příjezdu zhruba osmdesáti dětí
se všichni dětští účastníci rozdělili do
družstev po třech až sedmi lidech a vyráželi na orientační běh, kde se dozvěděli
mnoho věcí o svaté Anežce – kdo byl její

otec, proč se stala řádovou sestrou a založila klášter a další. Po běhu velice náročným terénem je čekal malý test z nově
nabytých informací. Poté, co všech devatenáct týmů dokončilo závod, jsme se
odebrali na oběd, ke kterému byl výborný
gulášek. Dále následovala témátka, ve
kterých se debatovalo taktéž o svaté
Anežce, která je patronkou řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Mše svatá,
která následovala, se konala v místním
kostelíku a vedl ji P. Jozef Andrejčák.
Vše ukončil táborák, při kterém se vyhlásily výsledky z dopolední hry, pekly buřty a všichni jsme se bavili.
MJ
Přestavba vojkovského kostela před 125 lety
V srpnu L. P. 1884 přišel do Vojkova
expozita Jan Křtitel Pecánek, který byl
dříve také kaplanem na zámku v Osečanech. Jeho první kroky vedly na faru a do
kostela, obě místa ale našel v tak bídném
stavu, že málem z Vojkova zase utekl. Ve
svých vzpomínkách k tomu dodává:
S těžkým věru srdcem jsem vycházel
z kostela – a jen pohled na množství mne
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PROGRAM:
14:00 Architekti kultury smrti - osobnosti, jež přály v historii lidem smrt
15:00 Hlavní ideové proudy odvrácené od přirozeného zákona
16:00 Kultura života, východisko nastíněné bl. Janem Pavlem II.

Buček. Moravané brzy znovu srovnali na
3:3, ale češi jim za chvíli znovu odskočili
o gól. Z rohového kopu zaúřadoval svou
pověstnou hlavou Sedlčanský administrátor P. Marek Miškovský a strhl vedení
opět na českou stranu. Nakonec moravané znovu srovnali na konečných 4:4.
Utkání tak prvně v historii vzájemných
zápasů skončilo remízou.
P. Martin

Nabídka: Letní katolický tábor

„Ovčín 2011“ - Letopisy Narnie
Termín: 1. –10. 7. 2011; Věk: 6 –16 let
Místo: Ovčín u Štětkovic
Spaní: v Tee-pee; Cena: 2.500,-Kč
Závaznou přihlášku posílejte do 30. 5.
2011 (omezená kapacita!) na adresu: pastorační asistentka Ivanka Čiháková, ŘkF,
Komenského nám. 44, 264 01 Sedlčany,
mail: ivka.cihakova@seznam.cz. Platbu
2.500,-Kč na dítě, posílejte složenkou do
19. 6. 2011 tamtéž, poznámka – Ovčín.
Pořádá ŘKF Sedlčany – společenství
mládeže Štětkovice pod záštitou Sdružení
Pyramida o.s. www.stetkovice.spiritualy.cz

Zveme Vás na koncert
Duchovní tóny
světoznámého kytaristy Štěpána Raka,
který se uskuteční v neděli 19. 6. 2011
v kostele sv. Martina v Sedlčanech a to
od 17 hodin. Vstupné 150,- Kč.
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V připomínkách požadujeme
u nezletilých nutnost souhlasu rodičů
s provedením potratu.
Vý hra da sv ědo mí j e léka řů m
v podstatě upřena tím, že podle návrhu
poskytovatel (týká i církevních zařízení)
musí zajistit výkon u náhradního poskytovatele. Jinak řečeno, člověk nemusí
zabíjet (potraty, umělé oplození)
a mrzačit (sterilizace, změna pohlaví),
pokud výkon někdo provede za něj,
a žadatel bude souhlasit. Je zjevné, že
komu svědomí nedovoluje nějaký čin
osobně vykonat, tomu nedovoluje ani
podílet se na organizování jeho vykonání.
Svůj nesouhlas s návrhem můžete poslat na adresu verejnost@mzcr.cz a kopii
vládě na adresu posta@vlada.cz.
Zdroj: Hnutí pro život ČR

Ministerstvo zdravotnictví
opět vnucuje rozšíření potratů
Ministr zdravotnictví Leoš Heger
(TOP09) přišel s drastickým rozšířením
umělých potratů a dalšími nepřijatelnými
návrhy pod záminkou zdravotní reformy.
O podobné svévolné rozšíření se pokusila
již minulá vláda, která nakonec padla.
Hnutí Pro život ČR ministerstvu zdravotnictví zaslalo připomínky týkající se především následujících bodů:
Rozšíření přístupu k potratům ženám
ze zemí EU pod nepravdivou záminkou,
že to po nás EU požaduje. V praxi tento
krok bude znamenat desetitisíce zavražděných především polských dětí. Odborná právní stanoviska jasně deklarují, že
EU nemá žádné právo zasahovat do potratové legislativy. EU proto ani nevede
žádné řízení proti našemu současnému
zákonu omezující přístup k potratům
podle státní příslušnosti. Dokonce ani
vlastní návrh Ministerstva zdravotnictví
neuvádí jediný odkaz na zapracování
údajného práva EU! Jedná se pouze
o argumentační podvod. Požadujeme
omezení potratů pro cizinky, kromě těch,
které mají povolen trvalý pobyt v ČR.
Rozšíření eugenických potratů až do
porodu. Podle dnešního zákona se vykonávají potraty nemocných dětí do 24.
týdne. Ministerstvo však svévolně dovozuje nový výklad současného zákona
a navrhuje provádění potratů tělesně postižených dětí kdykoli až do porodu.
Ustanovení nijak nechrání ženu, neboť
pozdní potrat probíhá stejně jako porod.
Požadujeme zrušení tohoto rozšíření.
Omezení práv rodičů u dívek starších
16 let. Dívka starší šestnácti let se nesmí
bez souhlasu rodičů ani omluvit
z vyučování, ale dle návrhu ministerstva
může bez jejich vědomí nechat zabít své
dítě. Jedná se tedy o naprosto nesystémový a absurdní zásah do práv rodičů, který
nemá v žádné jiné oblasti obdobu.

Kněžský fotbalový zápas
Čechy – Morava
V úterý 10. května se znovu střetly
fotbalové týmy českých a moravských
kněží. Tentokrát se bojovalo v Ovčárech
u Kolína. V sestavě českého národního
týmu nechyběli naši důstojní otcové Kamil Vrzal v bráně a Marek Miškovský
s Martinem Vlčkem a Janem Böhmem
v obraně. Utkání se začalo z obou stran
opatrně, i když se oba týmy velmi dobře
znají (s nikým jiným totiž ještě nikdy
nehrály). Po čtvrt hodině utekl obraně
hostí jáhen Martin Sklenář a dal první
gól. Za chvíli utekl znovu a dal svůj druhý gól (obecenstvo šílelo, protože dotyčný je t.č. jáhnem ve farnosti Kolín). Hosté však do poločasu stačili snížit a pomalu začínali přebírat utkání do svých mladších moravských rukou (jejich věkový
průměr byl o deset let nižší). Do druhého
poločasu nastoupili moravané s vervou a
během deseti minut srovnali na 2:2. Poté
hostím znovu utekl jáhen Martin Sklenář
a po faulu na něj byla nařízena penalta,
kterou bravurně proměnil důst. p. Libor
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Oprava hradeb Sv. Martina
Letošní nádherné květnové počasí můžeme přisuzovat zvláštní ochraně Panny Marie.
Ve smyslu benediktinského hesla – „modli se a pracuj“ chceme se i my svou rukou podílet v sobotu 21. května na opravě hradeb Sv. Martina v Sedlčanech. Po výzvě
z minulých čísel Farních listů se přihlásilo prozatím pouze 12 mužů. Pevně věřím, že
přibudou i další – muži i ženy. Půjde o odstranění náletových rostlin (tráva, kořeny),
odstranění uvolněného zdiva, nové vyzdění a zabetonování vrchní části hradeb (cca
104 m 2), dospárování vypadaného betonu z obvodových zdí apod. Pro organizační zajištění uvádím následující:
zahájení brigády
sobota 21. 5. 2011 v 7.30 hod. ukončení dle osobních sil.
sobota 4. 6. 2011 v 7.30 hod do dokončení díla
práce:
viz výše
potřeby:
pracovní oblečení, pracovní rukavice
stavební materiál: bude zajištěn na místě; jídlo + pití: zajištěno společně na faře.
nářadí:
přineste si vlastní, zejména: kolečko, kýbl, zednické lžíce, lopatu,
spárovačky, kartáč, štětku, lešení – kozy + fošny, stará židle, železný kartáč na čištění,
zednické kladívko, majzlík, kramle, koště, sekerka, krátký žebřík (cca 2 - 4m) nebo
schůdky, konev, elektrické kango, prodlužovací šňůru.
Za hojnou účast děkuje Ladislav Jelen st.
Vitráž na Církvičce
Kdo se při cestě na hřbitov pozorně zadíval na okno v západním stěně věže kostela na Církvičce, mohl pozorovat uvolněnou vitráž. Při bližším
ohledání bylo zřejmé, že
drží pouze díky okenici,
kterou bylo okno zevnitř
zavřeno. Způsobeno to
bylo nejen stářím, ale také
nevhodnou opravou uvolněné vitráže, která byla do
kamenného ostění uchycena na cement místo do
kytu. Ježto cement nepruží,
došlo k jejímu celkovému
uvolnění. Okenice sama
o sobě díky silnému západnímu slunci a také zatékání
uvolněnou vitráží byla zkroucená a rám rozpadlý. Výroby
a osazení nové okenice se ujal p. Zdeněk
Doležal ze Sedlčan (20.000,-), celkovou
opravu vitráže provedla fa Sklovitráž
Skuhravý z Nového Boru (29.810,- Kč).
Štědrému dárci, který si nepřál být jmenován děkujeme.

Děkujeme
O velikonocích v naší farnosti proběhly dvě sbírky. Velkopáteční sbírka na
Svatou zemi, při které se vybralo 5.557,Kč (odesláno prostřednictvím Arcibiskupství pražského)
a
tradiční
„Perníčky“ – plody svatopostního snažení, kdy se
v Sedlčanech vybralo
12.002,- Kč, v Kosově Hoře 2.000,- Kč a v Dublovicích 3.386,- Kč. Celkovou částku 17.388,- Kč
jsme rozdělili na následující projekty: Sponzorování
studia dítěte v Africe –
Adopce srdce (Maitri)
7.000,- Kč; Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
3.000,- Kč; Aqua vitae – Poradna pro
ženy v tísni, Hnutí Pro život v ČR 2.400,Kč; Výbor na obranu práv rodičů
(V.O.R.P.) 3.000,- Kč; Likvidace Lepry
(LL) 2.000,- Kč.
Všem vám, kteří jste pomohli a přispěli upřímné, Pán Bůh zaplať!
P. Marek
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nodárné a soudní moci a metropolité se
na ní stali závislými. Palium začalo vyjadřovat účast metropolitů na papežské
jurisdikci. Od stabilizování vrcholněstředověké teritoriální sítě diecézí se titul
metropolita, byť rozdílného původu,
prakticky ztotožnil s titulem arcibiskupa.
Metropolita měl od 11. století být především biskupem své diecéze, až po té mu
náležel dohled v diecézích jeho metropolitního obvodu (synody, koncily, vizitace,
odvolání). K tomu patřilo i důležité
oprávnění potvrzovat volbu sufragánních
biskupů a světit je a zvláště závažné právo královské korunovace, pokud sídlo
onoho krále bylo v jeho obvodu.
Na území východní části středověké
římské říše byla metropolitní
sídla v Mohuči, Kolíně, Trevíru,
Salzburgu, Magdeburgu a v Bremách-Hamburgu. Teritorium
českého státu, Čechy a Morava,
patřily pod vrchní pravomoc mohučského metropolity, proto jen
mohučský metropolita byl
i oprávněn korunovat českého
krále (výkon mohl delegovat na svého
zástupce).
Zřízení arcibiskupství v Praze 1344
znamenalo církevní osamostatnění českého státu a jeho podřízení v církevních
věcech pouze a přímo papeži. Na pražského arcibiskupa, což byl tehdy už běžnější titul, přešel i starší a prestižněji vnímaný titul metropolity a tím i všechna
vrchní pravomoc a odpovědnost na území
nové provincie. Pražský arcibiskup- metropolita také od této doby vykonával obřad korunovace českého krále, a to až do
zániku království. S pojmenováním arcibiskup zůstal už u nás trvale spojen i starší titul metropolita, i když byl na naše
území přenesen až po dokončení územní
organizace církevních provincií a jeho
původní význam byl už zapomenut.
Prof. Zdenka Hledíková (Zdroj: AP)

...metropolita

Arcibiskup pražský je nejen biskupem
diecéze, ale také metropolitou a primasem českým. Do jisté míry se jedná
o tituly historické, jejich historie je však
zajímavá. O titulu "metropolita" pojednává článek historičky prof. Zdenky Hledíkové.
Titul (a organizačně hierarchický stupeň) metropolity má počátky ve 4. - 5.
století n.l. Pojmenování pochází z východu a postavení metropolity se vyvíjelo ve
smyslu nadřazení některého biskupa pro
teritorium širší než byla jeho diecéze. Na
území pozdější západní církve se metropolitní postavení vázalo v Itálii a
Španělsku na významná centra
staré římské říše, na území Francie částečně respektovalo věk
biskupů podle svěcení; v Pannonii bylo metropolí Syrmium
a tento titul byl přenesen na velkomoravské arcibiskupství Metodějovo.
Práva metropolitova byla na západě
poněkud slabší než na východě, vesměs
ale zahrnovala právo disciplinárního
a věroučného dohledu, vedení provinciálních koncilů a právo odvolání v soudních
věcech v celého metropolitního obvodu.
Ty byly značně rozsáhlé, např v Itálii
byla metropolí jen Milán, Aquileja
(přeneso do Grada) a Ravenna. Významné a čestné postavení metropolitů bylo od
6. století vyjadřováno udělením palia, jež
současně symbolizovalo jejich spojení
s papežstvím. Od téže doby se na západě
začal jednotlivě objevovat titul arcibiskupa, zatím jako čestné pojmenování pro
významné biskupy.
S ustálením středověkých poměrů poklesly pravomoce metropolitů ve prospěch papežství, jež se v západní církvi
stalo jediným nositelem její vrchní záko4

Dublovické varhany
V polovině března nastoupila firma
Petr Nožina – varhanář, aby provedla
opravu vzdušnice na varhanách v kostele
v Dublovicích. Kdo si pamatujete předloňský vánoční koncert v Dublovicích,
víte, že musel nakonec proběhnout na
donesených elektrických klávesách, protože ve varhanách zůstal „viset“ tón. Tento neduh byl způsoben špatným mechanickým dosedáním záklopek právě ve
vzdušnici varhan.
Vzdušnice je jakási přihrádková skříň,
do které přichází vzduch z měchů a z níž
je tento rozváděn k jednotlivým píšťalám
podle toho jak jsou – pomocí táhel od
kláves – otvírány její jednotlivé
„šuplíčky“. Vzdušnice se nachází na dně
varhan. Bylo třeba ji vyndat a kompletně
předělat zavírání z takzvaného
„placičkového“ na „kuželkové“, které
uzavírá přívod vzduchu lépe – a tak odstraňuje příčinu nechtěného znění tónů.
Varhany tak byly prakticky celé rozebrány, napuštěna proti červotoči a po sesazení nově naladěny. Celé dílo se podařilo
do Velikonoc, takže jásavé Aleluja už
znělo na opravené varhany. Celková cena
opravy činila 120 tisíc Kč. Děkujeme
dárcům, kterými jsou také všichni, kteří
se v posledních letech účastnili vánočních koncertů.
-MM-

Bitva čtyř generálů
V pátek a sobotu 29. – 30. 4. se Svatojánské lesy staly dějištěm již čtvrtého
ročníku slavné „Bitvy čtyř generálů“.
Téměř sto bojovníků ze čtyř armád – bílé
(TOM Jeleni Sedlčany), žluté (TOM
Gaudium Sedlec-Prčice), červené (TOM
Dumánci Sedlčany) a modré (TOM Špacírek ze Sedlčan) – se v 16:30 SELČ
shromáždilo k zahájení tohoto 24hodinového urputného boje, kde se pomocí hadrových koulí bojovalo o vlajky a poklady
každé armády. Ale nejen o vlajky a poklady, ale především o čest armády.
Terén letošní Bitvy byl poměrně náročný – při průzkumech a útocích jsme
překonávali mnohé přírodní překážky
v podobě potůčků, křovisek, hustých lesíků či prudkých převýšení. To však nikoho z bojovně naladěných aktérů neodradilo a o vyhrocené přestřelky tu nebyla
nouze. Generálové pilně vyjednávali
a jejich strategie byly mnohdy velmi tajuplné. Hrálo se do posledního dechu.
Počasí nám přálo téměř až do konce.
Osvěženi mírným deštíkem a pohybem
na čerstvém vzduchu a mírně unaveni po
probdělé noci se všichni odebrali ke slavnostnímu zakončení a vyhlášení výsledků. Složitými výpočty Ládi Jelena byly
za vítěze prohlášeny armády žlutá a bílá.
Tak zase za rok!
LJjun
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