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Svatá Anna
a Norské fondy

Jiří Křemenák
Areál svaté Anny a bývalého
špitálu čp. 134, známý také
jako Studio Kaple, patří
k výjimečnostem naší obce.
Od počátku devadesátých let,
kdy profesor Turba objekty oživil,
uběhlo již přes dvacet let. Za tu
dobu se zde odehrály neuvěřitelné
věci na poli kulturním i v oblasti
společenské. Kaple nesporně
ovlivnila život Nečtin.
Protože Ctibor Turba, zakladatelel
českého nonverbálního divadla, již
svoje aktivity v kapli ukončil, je
nezbytné si položit otázku, co bude
s areálem dál.
Jsme zase na začátku. Je potřeba
přivést pitnou vodu, udělat
kanalizaci a připojit ji na
veřejnou síť, řešit vytápění kostela
a špitálu, přistavit sociální
zařízení ke kostelu, opravit
kryptu a celý vnější plášť kostela.
Zastupitelstvo obce, přestože se
pro formální chybu v papírech
potýká se státem o vrácení dotace
na rybník Leopoldov, rozhodlo
požádat o finanční podporu
speciálně určenou na obnovu
kulturních památek (tzv. Norské
fondy) a s jejich pomocí stavební
modernizaci objektů vyřešit.

Byl to boj s časem – museli
jsme aktualizovat projektovou
dokumentaci, vyřídit stavební
povolení a zpracovat žádost
o dotaci ve všech složitostech,
které dnešní doba přináší. Vše se
stihlo v hodině dvanácté, žádost
byla zaregistrována a řádně
přijatá. Chtěl bych poděkovat
celému týmu lidí, který na záměru
spolupracoval a dokázal nemožné.
Zejména Marii Krzákové, Petře
Kaprové, Romanu Pekařovi,
kolektivu pracovníků Městského
úřadu Kralovice, Janu Martínkovi
a Danu Leonovi z Centra pro
komunitní práci a projektovému
týmu Památkového ateliéru Plzeň.
Bez ohledu na to, zda budeme
v čerpání Norských fondů
úspěšní, rozhodlo zastupitelstvo
od 1. 8. 2014 areál svaté Anny
zapůjčit neziskové organizaci
Baroko v Čechách z. s., která by
měla o objekty pečovat a využívat
je k nejrůznějším kulturním
a společenským aktivitám.

Barokní špitál u kaple sv. Anny v Nečtinech
Foto J. Borecký

Regionální muzeum
Jak to jde?

Soňa Vašíčková
V únorovém čísle jsme vás sezná
mili se vším, co se bude dít. A nyní
už přichází čas, kdy si můžeme nej
významnější události připomenout
a zamyslet se nad nimi.
Úvodem bych chtěla poděkovat
především našim pravidelným ná
vštěvníkům, kteří chodí na verni
sáže, besedy a výstavy a od kterých
se také nejvíce dozvíme, co bychom
měli zlepšit a čemu se vyvarovat.
Váš názor je pro nás moc cenný
a dělá nám velkou radost, že stále
děti navštěvují s radostí Výtvarní
ček, že na aktivních víkendech se
pořád tvoří a že touhu po vědění
můžeme uspokojit s novými lekto
ry při besedách a že vás baví k nám
chodit.
První větší akcí byly Velikonoce
poprvé společně prožité v našem
muzeu, kdy opět předvedla svou
krásnou práci s perníkem paní
Marcela Zímová. Během víkendu
prošla muzeem pěkná řádka ná
vštěvníků, kteří potěšili své oko po
hledem na tradiční výzdobu a své
srdíčko tvorbou velikonočních de
korací.
Rádi bychom poděkovali Marušce
Seidlové, která napekla krabici jidá
šů a věnovala je k dekoraci Muzea.

Z výstavy Miluj život, on ti to vrátí
Jaroslav Dobrý

Miluj život,
on ti to vrátí
Součástí Regionálního muzea Ne
čtiny jsou rozsáhlé výstavní plochy
a všichni se snažíme, aby byly vy
užívány pro zajímavé výstavy. Le
tošní sezónu zahájila výstava dvou
plzeňských autorů Vlasty Václaví
kové a Jaroslava Dobrého s názvem
Miluj život, on ti to vrátí.
Při slavnostním zahájení se ani ne
vešli všichni návštěvníci do prostor
pokladny a museli hudební vystou
pení, které opět předvedl J. Zíma
z Hradu Nečtiny, vyslechnout na
chodbě.
Vystavujícím se u nás líbilo a mu
zeu věnovali dva své obrazy.
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a Muzeum severního Plzeňska Ma
riánská Týnice, která zapůjčila řadu
exponátů. Zbytek jsme doplnili prá
vě těmi exponáty, které jsou uloženy
v muzejním depozitáři a dali jsme
jim možnost spatřit opět výstavní
světlo a tím vám všem moc podě
kovat. Tento den bylo mimořádně
otevřeno dlouho, poslední návštěv
níci dorazili až ve čtvrt na jedenáct
a všichni jsme si při této příležitosti
zavzpomínali na staré časy a poza
stavili se nad zvláštnostmi receptů
Dobromily Rettigové a nad krásou
starých etiket. Přijďte se podívat,
výstava potrvá do konce srpna 2014,
vedou k tomu, že se o nás bude ještě nebudete zklamáni.
více vědět a že můžeme své služby –sv–
zkvalitnit.
Letos naše Informační turistické
centrum Regionálního muzea zís
kalo již druhou certifikaci a tou je
Certifikace Českého systému kva
lity služeb, která hodnotí přístup
k návštěvníkům.
Spolehlivost, důvěryhodnost, ocho
ta a empatie je to, co od nás očeká
váte, a my se budeme snažit, aby
chom nezklamali.

Muzejní noc
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Procházky uměním, kostel
sv. Jakuba Většího, Nečtiny.
Koncert J. Hosprové 18.00
festival

PROCHÁZKY
UMĚNÍM
Plzeňskem

s Jitkou Hosprovou

Ladislav
Horák
akordeon

Kaprálová
Quartett
smyčcový kvartet

Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a koletiv. Sazba LE 6, tisk RMN.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz

Aktivní tvořivý víkend 9.30
– 17.00 Regionální muzeum
Nečtiny, šperky

23. 8.

Bartolomějská pouť, Březín,
u kostela Sv. Bartoloměje
smyčcové kvarteto
na Račíně, barokní minibus výlety po okolí
pro návštěvníky
Oldřich Janota a Ora Pro
Nobis – koncert v Kapli,
ambient DJ po vystoupení

Eva
Garajová
mezzosoprán

Andrea
Rysová
flétna

Lubomír
Brabec
kytara
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Spoluorganizátor
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Josef
Hervert
Průvodce procházek

prochazkyumenim.cz
Mediální partneři

Laserový Paprsek
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Partneři
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Dolní Bělá

Manětín

Nečtiny

Plasy

Rabštejn nad Střelou

12. – 13. 7.

Aktivní tvořivý víkend
9.30-17.00 Regionální
muzeum Nečtiny,
tvoření z pedigu

17. 7.

Mustang Bluesride
zakončení landartové
rezidence (koncert)

26. 7.

XX. Pivní slavnosti Nečtiny
sportovní areál

27. 7.

Anenská pouť Nečtiny,
sportovní areál

23. – 24. 8.

Aktivní tvořivý víkend 9.30
– 17.00 Regionální muzeum
Nečtiny, Baroko

6. 9.

Vernisáž Kokošková – Kačírek, 17.00 Regionální muzeum Nečtiny, Místo – obrazy/
– text

10. 9.

Výtvarníček pro děti 15.00
– 17.00 Regionální muzeum
Nečtiny

17. 9.

Výtvarníček pro děti 15.00
– 17.00 Regionální muzeum
Nečtiny

20. – 21. 9.

Aktivní tvořivý víkend
9.30 – 17.00 Regionální
muzeum Nečtiny, drátování

24. 9.

Certifikace ITC

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny

9. – 10. 8.

Jan
Doležal
varhany

Monika
Knoblochová
cembalo

Knezaplacení a J. Vrbová
19.30 Regionální muzeum
Nečtiny, koncert

Výtvarníček pro děti
15.00 – 17.00 Regionální
muzeum Nečtiny

26. 9.

Setkání seniorů Nečtiny –
sál Veselé povídání
s písničkami
Exponát z výstavy – máselnice
Foto LE6
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Kulturní servis

2. 8.

Jak se žilo prababičkám
a babičkám?

Letos jsme se poprvé zúčastnili ce
lorepublikového Festivalu Muzej
ních nocí a připravili jsme výstavu,
která potěší nejednoho z nás.
Muzeum dostalo mnoho exponá
tů právě od vás, a protože stálá
expozice neumožnila vše vystavit,
Všichni víme, že je potřeba se ne napadlo nás, že při příležitosti Fes
ustále zlepšovat a zlepšovat, proto tivalu muzejních nocí připravíme
i my se v muzeu snažíme koukat do výstavu pro naše dárce. A povedlo
předu a využít všech možností, které se. Garantem se nám stala Galerie

neČtiny

photo: Emanuel Della Pia

neČtiny

2. 8.

Železný muž, Železná lady,
Železný junior. Nečtiny –
sportovní areál

9. 8.

Fotbalový turnaj Nečtiny,
sportovní areál

Filmové večery v Kapli
Projekce klubových
artových filmů
SUMMER DEVIATION
STÍNY DLOUHÉHO LÉTA
Dva hudební víkendové
festivaly srpen, září
v Kapli – sledujte facebook
Baroko v Čechách

Pomáháme s vámi

V Regionálním muzeu Nečtin
probíhá sbírka pro malého
Lukáška Kameníčka, který
nemá lehký osud. Společně
mu můžeme pomoci k lepšímu
životu. Stačí málo, jen to, aby
každý z nás nevyhodil víčko
z PET láhve do koše, ale dal ho
stranou a sbíral víčko k víčku.
Sbírka by měla sloužit k nákupu
elektrického vozíku. Všem,
kteří sbírají a pomohli naplnit
první velký pytel, který budeme
odesílat, moc děkujeme a těšíme
se, že se k nám ještě někdo přidá
a budeme moci poslat pytel další
a další a další.
–sv–
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Cestami proměn

Cestovatelské
přednášky

KLUBÍČKO
dětské tábory

Další velkou aktivitou jsou naše
cestovatelské přednášky, které mají
velký úspěch. V tomto roce se nám
rozšířili i lektoři, za což jsme velice
rádi. Také se nám ve zdraví vrátil náš
cestovatel Martin Pávek a přivezl se
bou nové poznatky, suvenýry, kakao
i byliny z daleké Amazónie a my jsme
opět s otevřenou pusou a nastraže
nýma ušima poslouchali.
Nemohu říci, která z přednášek byla
lepší či horší, všechny byly nesmírně Letošní májka na návsi v Březíně
Foto Soňa Vašíčková
zajímavé a svým způsobem originál
ní. Cesta Arménií a Gruzii se zástup
cem Oblátů J. Múčkou nás zavedla do
tajemných míst chrámů, cesta Turec
kem se Zuzanou Vlčkovou byla velmi Májka je poselstvím jara a každý
z nás se na ni těší, nebo aspoň vět
šina. Letos se počasí vydařilo a tak
jsme objeli vesnice, jak se tam dílo
daří. Na Plachtíně se nic nedělo,
protože ještě všichni pilně pracova
li v práci a naopak v Březíně už bylo
postaveno. Je to pěkná tradice a je
moc dobře, že se na ní podílí i naše
Cestovatel J. Múčka při přednášce v Muzeu
mládež.
Foto Miluše Chlupová
–sv–
tajemná a plná vůní a cesta po Ama
zónii plná dobrodružství překvapení
a nástrah. Velký zájem sklidila i před
náška o bunkrech, která se později
i s panem Kaprem vydala na konvoj
přímo do terénu.

Během jarních měsíců proběhly již
tradiční příměstské tábory, které
byly dva. Jeden dvoudenní a druhý
pětidenní.
Každý z nich byl věnován jiné tema
tice. První se zabýval olympijský
mi hrami a Masopustním tradicím.
Děti se mohly seznámit s tvorbou
Masopustních čepců a masek, do
konce jsme udělali i Masopustní
průvod po vsi, kde nechyběla tra
diční kobyla a koza a všichni jsme si
to moc užili, dokonce jsme dostali
i výslužku.
Olympiádu jsme brali rovněž váž
ně, hráli jsme kuželky, metanou,
míčové hry, hokej na půdě a další
disciplíny, které hry obsahují. Vý
hodou bylo, že jsme střídali tvoření
s pohybem.
Druhý tábor byl mnohem náročněj
ší tématem. Vybrali jsme si Divoký
západ a Indiánskou stezku. V první
řadě musím velice poděkovat man
želům Stříbrným z Plachtína, kteří
v rámci Divokého západu pro nás
připravili neuvěřitelné dopoledne.

Muzeum zabodovalo v celostátní
soutěži Cestami proměn a získali
jsme dokonce dvě prestižní oce
nění. Převzali jsme je 11. 5. 2014,
2. místo za loňský ročník – za
internetové hlasování a překva
pením se pro nás stalo 3. místo,
které jsme obdrželi od diváků
Vyšehradu, kteří hlasovali přímo
na místě. Všem moc děkujeme
a věřte, že jsme byli na Nečtiny
velice pyšní a kdekdo se nás ptal,
kde Nečtiny jsou. Už se o nás
zase ví.
–sv–

Nečtinská klika

Cestami proměn, Praha, Vyšehrad. Starosta Ing. Jiří Křemenák a ředitelka Regionálního muzea Nečtiny
Soňa Vašíčková, Foto Jiří Vašíček

Karla Kazdová
Hasiči se po loňském fiasku ry
bářských závodů rozhodovali, bu
dou-li v květnu, nebo ne? Nakonec
rozhodla poptávka po pečených
pstruzích. Ryb bylo dost, ale rybá
řů málo. Tím pádem se na některé
vůbec nedostalo, proto se omlou
váme těm, kteří vážili cestu zby
tečně! Doufáme, že podzimní zá
vody dopadnou lépe a budeme mít
radost ze spokojených tváří našich
spoluobčanů.

Hasičská soutěž na hřišti
Foto Jiří Křemenák

Hasičská soutěž - štáb
Foto Soňa Vašíčková

Dále mi nedá, abych nevzpomněla
na Nečtinskou kliku! Velkou radost
nám udělali kamarádi hasiči z okol
ních družstev. Nakonec soutěžilo
10 družstev mužů a 3 družstva žen.
Počasí se vydařilo a všichni se tváři
li spokojeně a rozverně. Povzbuzo

vali se navzájem. Vždyť nám přece
nakonec jde o stejnou věc. To jest,
rychle zahájit útok na požár! Dvou
kolový závod 13 družstev trval až
do pozdního odpoledne a ještě na
závěr byl překážkový závod o živé
sele, muži a ženy o kohouta. Nako
nec si vykouleli kohouta ženy z Bo
levce a selátko muži z Nečtin.
Chtěla bych srdečně poděkovat za
pracovní odpoledne Zděnce Tonca
rové, Marii Brettschneiderové- kasa,
Čajdovi, Jiřince Marešové, Kájině
Opatrné. Bohdance Štýbrů, která se
se ctí a pohodou s Františkem stara
li o naše plná bříška. Vyjma Františ
ka Štýbra není ani jeden člen SDH,
přesto nám věnovali svoje sobotní
odpoledne. Velký dík patří také všem,
kteří tuto soutěž pomohli udržet bez
problémů v provozu! Děkuji všem
sponzorům: Obec Nečtiny, Nečtin
ská zem. a.s., Zámecké restauraci
Manětín, zámku Manětín, hasičům
Manětín a Vašíkovi Kristlovi.
1. místo ženy: Manětín
1. místo muži: Bolevec
Soutěž v koulení balíků
Ženy – výhra živý kohout: Bolevec
Muži – výhra prasátko živé : Nečtiny
Autorka je členkou Hasičského sboru
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Stavění májí

Konvoj
Foto Miluše Chlupová

Po prázdninách budeme pokračo
vat a můžeme se těšit například na
cestu po Kanadě a Novém Zélandu.
Stále máme touhu udělat malý ces
tovatelský festival s ochutnávkou
čajů a s mnoha a fotografiemi, snad
se nám to povede.

Stavitelé nečtinské májky na návsi
Foto Soňa Vašíčková
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neČtiny
Děti mohly navštívit jejich Ranč,
kde si vyzkoušely jízdu na koních,
hřebelcování, krmení jehňátek, la
sování a ještě si mohly dát i buřtíka
a těšit se z všude přítomných zvířá
tek, například pejsků, kočiček, pa
poušků, králíčků a koťátek.
Petr Stříbrný se i se svou manžel
kou Štěpánkou věnovali maximálně
celé naší výpravě a den u nich strá
vený byl opravdu úchvatný. Dětem
se vůbec nechtělo do muzea, kde
program pokračoval tříděním zlaté
ho prachu, sběrem zlatých valounů
apod. Moc ještě jednou děkujeme.
Druhý den už nebylo pěkné počasí,
tak jsme byli odkázáni na prostory
muzea, ale našim malým indiánům
to vůbec nevadilo. Trochu jsme se
obávali, že nemůžeme ani trochu
konkurovat krásnému dni u Stříbr
ných, ale nakonec i výroba totemu,
vlastních čelenek s orlím perem,
střelba lukem a stavění týpí a Indi
ánská stopovačka, dokázala naše
Malé Býky, Bílé Holubice, Bizony,
Černé orly a Rybany také uspokojit.
Oba tábory se moc vydařily, stálo
to mnoho práce, ale úsměvy dětí
vždycky jsou tou nejlepší odměnou.
Závěrem bychom ještě rádi podě
kovali Hostinci Na Radnici za vý
borné jídlo na obou táborech a paní
Janě Tycové za podporu a pomoc
při výrobě a zápůjčce rekvizit.

Cestou do pohádky. Den dětí
Foto Jiří Křemenák

neČtiny
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Na indiánské stezce
Foto Soňa Vašíčková

v případě pozdního příchodu uví
tal jen vchod s dírou do pohádky.
Ten co přišel včas, měl možnost
Den dětí
potěšit své oko pohledem na naše
mažoretky pod vedením paní Jitky
Stoklasové. Jejich vystoupení opět
Soňa Vašíčková
nezklamalo
Každý rok se klepeme strachem, Pohádkový les byl plný překvapení
jaké bude počasí a zda vše stihneme a věřím, že si ho užili i maminky
a zažehneme jiskřičky v očích dětí a tatínkové. Musím přiznat, že jen
i dospělých. Myslím, že letos nám některé babičky hubovaly, že cesta
štěstí přálo. Bylo veliké vedro a kde vedla do lesa vzhůru, ale braly to
kdo z nás uvítal, že se může schovat s humorem.
Děti vcházely do pohádkové díry
ve stínu našeho krásného lesa.
Věřím, že mnoho návštěvníků bylo s velkým očekáváním a doufám, že
překvapeno, když na fotbalovém je setkání s vodníky, vílami a čaro
hřišti nevidělo vůbec nic a že je dějnicemi nezklamalo. Při návratu
zpět vesele vyprávěly o výpravě do
dračí sluje a hledání dračích zubů
a vajec, o tom, jak létaly na koštěti,
nebo skákaly v pytli u čertovského
pekla. Velkou radost určitě udělaly
i malby na obličej Jitky Stoklasové
a paní Karly Opatrné, také potěšil
hrad plný překvapení, který si při
pravila paní Jana Tycová s panem
Trávníčkem. Nejenom oni se podíleli
na přípravě této velké a náročné akce.
Proto i všem ostatním zaměstnan
cům školy i obce a rodičům moc
děkujeme, za velkou pomoc a pod
poru, bez které by se ty tvářičky na
šich nejmenších nesmály.

Cestou do pohádky

Den dětí
Foto Soňa Vašíčková

Jako každý rok na Dni dětí vídáme
plyšové bytosti, které vyrábí paní
Jana Tycová doma na koleně, tak
i letos jsme je v pohádkovém lese
mohli vidět spolu s dalšími rekvizi
tami, které používá v kroužku šer
mířů. Myslím, že bez nich by to ono
nebylo. Velký dík nejen jí, ale i paní
Chlupové patří za náročnou přípra
vu. Také děkujeme všem sponzo
rům, kteří nám tuto akci umožnili

Plakát výstavy Březínsko,
vernisáž bude 5. 7. 2014

uskutečnit a přispěli třeba na ko
lotoč, trampolínu a další. Nesmím
také zapomenout na hasiče, obslu
hu u klobás i děvčata u vstupu paní
Karlu Kazdovou a Jiřinku Marešů,
zvukaře Zdeňka Šojsla a Petra Stří
brného, který propůjčil koně a za
jistil Danem Bayerem a jeho přítel
kyní tolik oblíbené ježdění na koni.
Co budeme vymýšlet příští rok, to
neprozradím, nechte se překvapit.

Náš soused umělec
Jana a Jiří Křemenákovi

Den dětí, lesní víla
Foto Jiří Křemenák

Možná, že to ani nevíte. Také jsme
to nevěděli, než jsme navázali bliž
ší vztahy s naším sousedem. Malý
dvoreček u starobylé chaloupky, ze
kterého se přes zeď ozývaly podiv
né zvuky... Co to tam ten soused
dělá ? A už je to venku. Víla, Krako
noš, sova, vodník, čáp... krásná díl
ka z mohutných špalků, která zdobí
krajinu Žluticka. Kdo by to do toho
tichého a nenápadného pána v nej
lepších letech řekl. Vypadá to, že
máme v obci dalšího umělce. Po
suďte sami a hádejte, kdo to je?

POZVÁNKA
Výstava fotografií
5. 7. 2014
Regionální muzeum hostí míst
ní autory a nebude tomu jinak ani
v měsíci červenci, kdy si pro nás
připravil výstavu fotografií náš
chalupář z Březína J. Michal Beneš.
Přijďte se společně s námi zastavit
a rozplynout nad krásami našeho
okolí. Vernisáž proběhne v 17.17
hodin v IC muzea.
–sv–

Tajemný tvůrce archetypálních figur
Foto Jiří Křemenák
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ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Jana Brožová

Medardovo kápě čtyřicet
dní kape. Na svatého Jána
otvírá se létu brána.

Den dětí v Nečtinech. Malé tanečnice v představení Zahradní slavnosti
Foto Soňa Vašíčková

Najít sám sebe
Monika Karásková
Každý z nás vstupuje do svého ži
vota s tím, že si sem přijde řešit je
den určitý základní úkol. Tomu se
pak podřizují všechny situace ode
hrávající se v jeho životě. Jsou mu
nabízeny už od malička podmínky,
aby se mohl se svým úkolem po
prat. Pokud to úspěšně zvládne,
v dalším svém životě bude moci po
stoupit zase k jinému úkolu, který
je třeba pochopit. Myslím, že jedno
z nejdůležitějších poznání v našem
životě je najít, co je vlastně naším
úkolem pro tento život. Rozhodně
to nebudou úkoly typu být ředite
lem podniku, nebo najít vhodného
partnera, nebo zvyknout si, že mi
druzí ubližují. Všechny okolnos
ti jsou totiž jenom prostředkem
k pochopení našeho úkolu. A jsou
tady pro to, aby nám umožnily
dostat se do situací, ve kterých se
nejlépe můžeme naučit právě to,
co potřebujeme. Takovým úkolem
může být třeba naučit se nezá
vislosti na druhých lidech, nebo

přebírat vinu nebo zodpovědnost
druhých na sebe, častým úkolem
bývá svobodně a sám se rozhodo
vat, nebo vyrovnat se s mocí nebo
s penězi a nezneužít jich anebo na
učit se spoléhat sám na sebe, věřit
si, mít se rád. Obvykle se už naro
díme rodičům, u kterých můžeme
řešit nebo pozorovat daný problém
a nějak se k němu postavit. Svůj
úkol však spolehlivě poznáte podle
toho, že jistá situace nebo problém
se kterým si nevíte rady se ve va
šem životě neustále opakuje a vra
cí v obměnách. A dokud nepocho
píte, že to můžete změnit pouze vy
a že takový okamžik je příležitost
k růstu a poznání, stejná situace se
k vám bude vracet znova a znova
a pokaždé důrazněji a důrazněji.
Dokud k vašemu pochopení nedo
jde. Je to ale nádherná cesta. Sice
plná bolesti, ale také štěstí. Držím
palce, abyste svůj životní úkol co
nejdříve našli a pojmenovali. To je
totiž prvním krokem k jeho úspěš
nému splnění.
Mějte se krásně, užije si prázdni
ny a načerpejte spoustu sluneční
energie.
Autorka je přírodní léčitelka

Máme tu poslední měsíc školního
roku a s ním písemné práce, zkou
šení a velké snažení, aby známky
na vysvědčení vypadaly co nejlépe.
Žáci pátého a čtvrtého ročníku pl
nili Scio testy (čtenář a všeobecné
znalosti). Jejich výsledky byly dobré.
V minulém čísle jsme Vás zvali na
Zahradní slavnost, která se konala
na zahradě naší školy. S hrůzou jsme
sledovali počasí, ale vše dobře do
padlo. Nepršelo. Vystoupení zahájily
naše mažoretky, a pak už se všichni
bavili při vystoupení školáků ve scén
ce Ferda mravenec a při veselém vysí
lání televize ZNOVA v podání našich
mateřáčků . Všechny děti měly pro
maminky připravené dárky, které
jim během vystoupení předávaly. Po
programu děti společně s rodiči sou
těžily a plnily různé úkoly. Kdo měl
splněno, dostal za odměnu buřta,
kterého si opekl… Slavnost se líbila
a všichni byli příjemně naladěni.
I nadále pokračujeme v projektu
Cesta kolem světa za 365 dní. Dě
kujeme panu Bulenovi za velmi pěk
nou besedu. Dozvěděli jsme se plno
zajímavých informací a už se těšíme
na besedu pana Franka o Indii.

Zahradní slavnost
Foto Miluše Chlupová

Zahradní slavnost
Foto Miluše Chlupová

Zahradní slavnost
Foto Miluše Chlupová

Výlet do knihovny v Manětíne
Foto Jana Brožová

S napětím jsme sledovali akci Škola
plná pokusů, kterou pro nás v dub
nu připravil pan učitel Tomáš Kore
lus z Kaznějova. Do pokusů zapo
jil všechny školáky a byl to pro ně
opravdový zážitek. Největší úspěch
měl předvedený výbuch za skleně
nou stěnou. To byla rána. Dalším
velkým zážitkem pro všechny byla
návštěva Planetária v Plzni.
Nejdříve si děti hrály na inženýry.
Byly rozděleny do skupinek a společ
ně pracovaly na projektu Jak rostliny
sají vodu. Společnými silami sesta
vovaly vodovodní potrubí, kterým
se vedla voda k rostlině. Pak jsme
v kopuli planetária, která slouží jako
obloha, shlédli film o jednotlivých
hvězdách a souhvězdích. Po filmu
jsme vyzkoušeli zajímavé přístroje,
kterých je v Techmánii nespočet.
V dubnu nás také navštívili muzi
kanti ze skupiny Harmonie. S dět
mi rytmizovali a hráli na různé
velikosti trubek jednoduché rytmy
a melodie. Také nás navštívil pan
Sklenařík s divadélkem Kolem
a pohádkou O Hloupém Honzovi.
Všechna představení a vystoupe
ní, která se konají u nás ve škole se
dětem líbí. Jsme rádi, že do školy
chodíte a pravidelně navštěvuje
te koncerty ZUŠ Manětín, tento
květnový byl 5. května. Hned 14.
května jsme jeli na výlet do Ma
nětína. Navštívili jsme knihovnu,
kde pro nás p. Haidelmaierová
měla připravenou besedu. Školáci
se šli podívat do ZŠ, kam naši páťá
ci nastoupí po prázdninách. Ma

teřáčci šli do MŠ, kde si společně
hráli na dopravním hřišti. Nako
nec jsme si pochutnali na šunkové
pizze. Linkovým autobusem jsme
se vrátili do školy. Celé jaro jezdí
všichni školáci a nejstarší mateřáci
do Kaznějova na plavecký výcvik,
končíme 2. června. Všichni plavci
obdrží Mokrá vysvědčení.
30. května jsme měli ve škole Dětský
Den ve spolupráci s DDM Radová
nek Kaznějov. Děti si zajezdily na
motokárách, různých šlapadlech
a zasoutěžily si v zábavných disciplí
nách. Také nás navštívili plasští hasi
či, kteří dětem ukázali techniku, kte
rá se používá při zásahu. 16. června
jsme jeli na velké sportovní klání do
ZŠ Chyše. Už vloni jsme s nimi sou
těžili na olympiádě v atletice. Po zá
vodech jsme navštívili zámek, park

a prošli celou obec. 19. června jsme
si prohlédli ekologickou skládku
v Černošíně, aby děti viděly, jak se
zpracovává a třídí odpad. Cestou
zpět jsme si prohlédli Svojšín, zá
mek, kostel a místní arboretum.
Na poslední týden v červnu jsme
naplánovali Pasování na čtenáře.
Všichni prvňáčci skládali čtenář
ský slib. 25. června jsme pozvali
do školy spisovatelku paní Danu
Raunerovou, která píše dětskou
poezii. Předčítala dětem ze své
tvorby a prvňáčci četli její básničky.
27. června byl slavnostně ukončen
školní rok a školáci dostali za účas
ti starosty obce svoje vysvědčení.
Přejeme všem krásné léto, hodně
příjemných zážitků a načerpání síly
do dalšího školního roku.
Autorka je učitelka v mateřské školce

Provedení Zahradní slavnosti na hřišti na Den dětí
Foto Miluše Chlupová
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o naše zkušenosti z průběhu tvorby.
Musíme říct, že se zde potkáváme
s velmi vstřícnými lidmi, kteří nám
se vším velkoryse pomáhají. Ze
jména pan starosta Jiří Křemenák,
manželé Mikšovští, paní Soňa Va
šíčková z regionálního muzea nebo
Roman Žebro Pekař ze spolku Ba
roko v Čechách. Tímto bychom jim
chtěli mnohokrát poděkovat.
Karin Šrubařová (â1984, Česká re
publika), absolventka Ateliéru inter
mediálních tvorby na Akademii
výtvarných umění v Praze, se ve své
tvorbě zabývá site specific projekty,
ve kterých zkoumá vztah prostředí
Noam Bar a Karin Šrubařová, umělci na rezidenčním pobytu v Nečtinech
a subjektu. V parku Fénix pracuje
Foto www.facebook.com/openairplzen
na projektu Walk/Procházka, kde
Co očekáváte od rezidence?
v sérii pozemním kreseb zazname
Co máte v plánu? Co chystáte
nává přítomnost lidí v místě.
pro park Fénix?
Noam Bar (â1984, Izrael) je absol
Nečtiny a park Fénix se po našem ventem Bacelelovy akademie umění
týdenním pobytu jeví jako velmi a designu v Jeruzalémě a zajímá ho
Landartová rezidence
inspirativní místo. Doufáme, že umění, které oslovuje diváka na ne
v Nečtinech
se nám v průběhu rezidence poda obvyklých místech. Pro park Fénix
ří dostat se zpět k podstatě zdejší vytvoří polygonální prostorový objekt,
V rámci uměleckého rezidenčního krajiny, postihnout její charakter do kterého můžete vstoupit a pozná
programu Open A.i.R. projektu a sdělit jej v naší práci. V sobotu vat okolní krajinu všemi smysly.
Plzeň – Evropské hlavní město kul- 12. července chystáme otevřenou Veronika Trubačová (â1985, Čes
tury 2015 působí v Nečtinském diskuzi spojenou se site specific ká republika) je odbornou konzul
parku Fénix dva landartoví uměl workshopem v blízkosti hospice tantkou a kurátorkou rezidenčního
ci, Karin Šrubařová a Noam a náš pobyt v Nečtinech uzavře programu v Nečtinech a pomáhá
Bar. V období od 17. června do dne 17. července veřejná prezen umělcům s řešením technických po
18. července obývají špitál u kaple tace landartových projektů v parku žadavků, přípravou tvůrčího work
sv. Anny.
Fénix, kde máme v plánu podělit se shopu a závěrečné prezentace.

Open A.i.R
Artist in Residence

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 2 /2014		

HISTORICKÉ PERLIČKY

1938

Jiří Kapr

Na začátku roku SdP v Nečtinech nabírá nové členy, a to hlavně po

Zdravím všechny příznivce Nečtinské historie. Úvo
dem bych se rád vrátil k nové akci Konvoj. Chtěl bych
poděkovat všem účastníkům, této akce za skvělou po
hodu a za to, že celá akce proběhla bez problémů. Také
bych se chtěl ale omluvit. Sliboval jsem další pokračo
vání akce v měsíci červnu. A to na téma Zaniklé obce
a samoty na Nečtinsku. Bohužel se stalo to, že v měsí
ci červnu se v mém kalendáři nenašel vhodný termín.
Ještě jednou se Vám moc omlouvám. Rozhodl jsem
se, že náhradní termín akce Konvoj na slibované téma
proběhne v měsíci srpnu. Nemohu ale dát přesné da
tum. Proto Vás prosím sledujte plakáty. Moc se těším,
že se na konvoji zase uvidíme.

100 let
od vypuknutí 1. světové války
Jedno přesné datum, k pozvánce, ale mám. Tím je
28. 7. 2014 v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba Většího
v Nečtinech. Chtěl bych Vás všechny pozvat na připo
menutí si stoletého výročí vypuknutí 1. světové války.
Myslím, že taková výročí se připomínat mají. Přesnější
informace budou zveřejněny opět na plakátech.

11

rozhlasovém projevu kancléře Německa A. Hitlera, který pronesl 20. 2.
a při kterém prohlásil, že mu jde o 10 milionů Němců v sousedních zemích.
SdP se tak stává nejsilnější stranou svojí členskou základnou v Nečtinech.

12. 3.

Anšlus Rakouska – obsazení Rakouska německou armádou.
V Nečtinech bez odezvy

28. 3.

Konrád Henlein s vedením SdP navštívil v Berlíně A. Hitlera.
Konzultován zde byl další politický postup SdP v ČSR

24. 4.

Sjezd SdP v Karlových Varech, byly předloženy tzv. Karlovarské
požadavky. Delegátem sjezdu za SdP Nečtiny Josef Rohra.

1. 5.

v Nečtinech pořádá strana SdP oslavu 1. máje s průvodem a táborem lidu.
Jedná se o největší vystoupení strany SdP v Politickém okrese Kralovice.
Dle hlášení četnické stanice Nečtiny Okr. Úřadu Kralovice účastníci
průvodu a táboru lidu provolávali hesla proti ČSR. Dav provolával „Heil“
„Sig Heil“ a účastníci zvedali ruku k nacistickému pozdravu.

20. 5.

O uvedené oslavě podává hlášení Četnická stanice Nečtiny, Okr. úřadu Kralovice
dle nařízení 425 Okr. úřadu. Dle hlášení jsou jako tzv. aktivní účastníci
průvodu a tábora lidu uváděni státní zaměstnanci ČSR - učitelé. Z Nečtin
a širokého okolí. Za Nečtiny jsou jako aktivní účastníci uvedeni p. Schop Josef,
řídící učitel, Streitberger Václav, učitel, Vorzfeld Hilda, učitelka, Lang Leopold,
řídící učitel ve výslužbě a Langová Theodora, industriální učitelka. Všichni
jmenovaní dle hlášení zdravili vztyčenou paží a provolávali „Sig Heil.“

20. 5.

vyhlášena ČSR částečná mobilizace k ostraze hranic.

22. 5 a 29. 5. a 12. 6.

v ČSR se konají komunální volby v Nečtinech vítezí SdP starostou zvolen
Durant Anton, který je starostou až do roku 1941 - nezjištěny procenta
vítězství, vítězství jen konstatováno.

17. 6.

byl kolaudován úsek opevnění D-19 Městečko, po kolaudaci ho převzal
II. prapor 18. pěšího pluku v Kralovicích.

30. 6.

Vláda ČSR schválila tzv. Národní statut – vedením SdP odmítnut trváním
na tzv. Karlovarských požadavcích.
V červnu 1938 dle statistiky ČSR členská základna SdP v měsíci červnu
čítá 1 349 180 členů tedy 1/3 všech obyvatel Německé národnosti
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Veronika Trubačová, kurátorka umělecké rezidence a Jiří Křemenák,
starosta Nečtin. Foto Tereza Svášková

s l Dylan

The Door

Noam Bar a Michal Matějovský
Foto Martina Mikšovská

Na závěr bych Vás ještě všechny rád pozval k návštěvě
Nečtinského muzea, kde si můžete prohlédnout nově in
stalovanou výstavu Jak se žilo babičkám a prababičkám.
Výstava potrvá celé prázdniny, tedy do 30. 8. 2014. Po
těšte návštěvou své oko a zavzpomínejte na své babičky
Vraťme se k naší Cestě do historie. V dnešním díle nás a prababičky.
čeká putování rokem 1938.
Autor se zabývá historií Nečtinska
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Bájný Fénix, vytvořený dětmi během landartového workshopu v nečtinském přírodním parku
Foto Soňa Vašíčková

životního prostředí. Dále má za důle
žité vrátit do srdcí lidí lásku k bližnímu
svému a mezigenerační setkávání. Do
budoucna má Fénix předsevzetí před
Jiří a Martina Mikšovských
stavovat v obci činné kulturní místo.
Není tomu tak dávno, kdy se z vejce Mnozí z vás si jistě všimli, že když se
vyklubalo ptáče Fénixe a ještě než věci berou vážně a srdečně, tak při
se stačilo poprvé podívat na krásný náší i své ovoce. Prvním počinem
svět, dostalo do vínku důležitý úkol k propagaci Fénixe byl nápad pana
– chránit a pomáhat. Úkolu se neza Kapra, který se posléze stal průkop
níkem v informovanosti o tomto
leklo a pustilo se do něj.
Jedním ze základních úkolů, které si místě i za hranicemi naší obce a tak
Fénix vzal za své, je komunikace se pomohl vytvořit z původně ptáčete
svým okolím a spojování lidí s činy, ptáka, který se rozletěl do světa.
které povedou k lepšímu vztahu ke Začalo to nenápadným plakátkem,
svému okolí, zvláště pak k ochraně který zval k procházce po parku

První let Fénixe

Tvůrci přírodního parku Fénix v Nečtinech Jiří a Martina Mikšovských se synem a Přáteli české historie
z Klatov. Foto Natálie Mikšovská
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s výkladem o jeho vzniku o pro
dloužených víkendech v květnu
(1. 5. – 4. 5. a 8. 5. – 11. 5. 2014). Po
časí se moc nevydařilo, byla zima,
ale ti co přišli, určitě neprohloupili.
Nedávno jsme svojí činností zaujali
i regionální televizi TV ZAK, která
s námi natočila reportáž o parku Fé
nix. Tato reportáž naplňuje jednu ze
základních myšlenek a to vyzdvih
nutí obce v celém Západočeském
regionu a tím podpořit turistický
ruch. Toto by mělo přinést obci růz
né příležitosti - od popularity k lep
ším příjmům v zdejších hospůdkách,
popřípadě rozvoj podnikatelské čin
nosti. Záleží na každém z nás a my
za Fénixe chceme tento směr pod
porovat.
Zanedlouho potom jsme měli mož
nost si díky panu Kaprovi zopako
vat tuto techniku přístupu k veřej
nosti a to před Přáteli české historie
Klatovy – vše proběhlo na jedničku,
protože víkend na to přijel druhý
autobus. První i druhá skupina lidí
byla nadšená a evidentně s prohlíd
kou spokojená. Zaujali jsme nato
lik, že si nás zapsali do své kroniky
a na oplátku oni pozvali na návště
vu Klatov a jejich památek nás. Při
loučení s těmito lidmi jsme pocítili
správnost svého jednání.
Další akcí která stále probíhá je čin
nost rezidentů Noama a Karin (viz
s. 10, pozn. red). Jsou to velmi milí
lidé a svou prací pomůžou k vyzdvi
žení tohoto krásného místa.
Tímto článkem bych Vás rád pozval
na procházku, kde budete mít mož
nost se s těmito patrony parku a je
jich uměním setkat, poptat se jich
na jejich tvorbu a nabídnout jim tro
chu té domácí pohody. Umělci zde
budou do 17. 7. 2014 pod patroná
tem Plzeň 2015 (v tento den bude jejich rezidenční pobyt zakončen open
air koncertem – pozn. red.).
V Přírodním parku Fénix proběhl
landartový workshop Pod křídly
Fénixe, která byla určena dětem
základních škol. Tím se splnil sen

neČtiny
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NOTA BENE!

VEN S TÍM

P+ Martin Sedloň, OMI

Spatřit Anděl-y

Byl jsem pozván k dodávání malých glos o životě do těchto nově
rozkvetlých Nečtinských novin. Snad vznikne i malá pravidelná rubrika?
A tak jsem ji hned odvážně nazval Nota bene! Toto malé latinské sousloví
používali a snad i stále používají řečníci a přednášející na celém světě.
Doslovný překlad je zapiš si dobře. Když chtěl řečník něco zdůraznit nebo
dát jednoznačné vysvětlení toho, co řekl v předcházejících větách, použil
právě toto latinské sousloví. Posluchač měl zbystřit, protože zazní něco
důležitého, co se mu bude v jeho uvažování nebo životě hodit. Často tak
vznikly věhlasné citáty. Mám citáty rád, a tak se mi snad podaří pro tuto
rubriku vždycky nějaký najít. Pro začátek mi padl do oka Aristoteles:
Kdyby na světě vládla láska, byly by všechny zákony zbytečné.

Kaple svaté Anny se na několik dní
probudila a potěšila toho, kdo přišel,
hudbou a divadlem. V pondělí se představili žáci manětínské základky se
zpívanou pohádkou o šípkové Růžence.
Malí herci a zpěváci byly plni elánu.
V úterý žáci nečtinské a manětínské základní školy tvořili landart v přírodním
parku Fénix. Počasí workshopu přálo
a děti vytvořily krásná díla – přejeme
si, aby v parku jako vzpomínka dlouho
vydržela a hřála nás u srdce. V Kapli
nám pak zahrála Kouzelná flétna
v loutkovém, hereckém a operním podání skutečné operní pěvkyně. Byla asi
opravdu kouzelná, protože zapůsobila
i na jedno lesní zvířátko, které se přišlo
na představení také podívat. Středa
byla deštivá, ale koho to neodradilo,
mohl vidět grotesku Charlieho Chaplina v boxerském ringu postaveném
v plenéru a potom se v kapli zjevili dva
černí andělé, aby nám ukázali, jaká je
před nebeskou bránou nuda a čím se
dá v nebi zabavit. Poslední den přijela
psychobillní kapela a předvedla, jak
nádhernou akustiku lze v kapli vytvořit.
Okna kaple drnčela do noci.
Sid Hazzard

Martiny dostat park do podvědomí
dětí a také zdejší školy. Děkujeme
za pomoc při shánění materiálu na
tento projekt, jmenovitě pak Patri
kovi Zapletalovi, Ivance Večírkové
za sběr kamínků, Pavlovi Bielému
za půjčení míchačky, Martinovi
Stoklasovi za kámen, písek, rodině
Kaprových za kámen, cihly, břid
lici, Tondovi Zbránkovi za rákos
a přilehlému lesu za větvičky.
Kdyby se našel někdo, kdo by ja
kýmkoliv způsobem, ať materiál
ním či jinou pomocí byl schopen
vnést sebe do tohoto projektu, rádi
ho uvítáme, protože je na čase zapo
jit více takto smýšlejících lidí.

Stan Autobusu Plzeň linka 2015 v Nečtinech
Foto www.facebook.com/openairplzen

Do budoucna je naším velkým přá
ním zhodnotit mnohaletou práci na
tomto našem třetím dítěti a činností
kolem něho vnést do obce pohodu
a mnoho příležitostí pro všechny
obyvatele, záleží na každém z nás,
co Fénix přinese tomuto kraji.

Fénix, vytvořený dětmi během landartového workdshopu v přírodním parku
Foto Martina Mikšovská

Červená Modrá

/glosy

Jako každý rok proběhla i letos oslava
právě skončené fotbalové sezony, tzv.
dokopná. Letos poprvé jsme se odhodlali naše hráče a celý realizační tým
odměnit za jejich práci malým dárkem
v podobě vlaječky oddílu, společným
fotem a lahví sektu. Tyto drobnosti
obdrželi jako poděkování také naši
významní sponzoři: za obec Nečtiny
starosta Jiří Křemenák a za firmu
Uniseal Praha Petr Čikovský. Na
všechna jména obdarovaných zde
není prostor, ale musím vyzdvihnout
dlouholetou obětavou práci hlavního
pořadatele Václava Šojsla alias Pegase a srdnatého bojovníka na poli
zdravotnickém Václava Hřebce alias
Šemíka. Závěrem této glosy bych chtěl
všem poděkovat a popřát mnoho zdaru a bodů v nové sezoně.
Jiří Vašíček

neČtiny

SPORT

Fotbal!

Václav Polívka

Příjezd na brigádu FK Nečtiny na Mlýnské stezce
Foto Jiří Křemenák

Vážení spoluobčané a sportovní fa
noušci, dovolte, abych Vám společně
za hospůdku Vejrovna a všechny čle
ny FK Nečtiny popřál krásné nadchá
zející léto, období prázdnin a dovo
lených, a taky Vás trochu obeznámil
se sportovním děním v tomto období
a jak vlastně dopadla již třetí sezóna
fotbalistů v Okresním přeboru.
Končí další rok a my můžeme s hr
dostí oznámit, že naše mužstvo se
opět umístilo v horní části tabulky,
což lze hodnotit velmi pozitivně
a mrzet nás může pouze podzim
ní část, kdy jsme se vinou zranění
a také časté zbytečné absence hrá
čů, jsme se nacházeli na posledním
místě tabulky. To v nás vzbuzovalo
velké obavy případného sestupu.
Od poloviny podzimní části jsme
přece jen začali hrát v plné sesta
vě a také díky lepší tréninkové do
cházce jsme začali sbírat kýžené

body. Vstup do jarní části nám vy
šel náramně, poctivě jsme začali
bodovat a začali se šplhat tabulkou
vzhůru. Mrzet nás může prohrané
derby s Manětínem na penalty, ale
takový zápas s Bezvěrovem ukázal,
že fotbal stále hrát umíme.
Pod vedením výborného trenéra
Saši Divíška, s podporou všech fa
noušků, s obrovským nasazením
nás všech, s láskou k fotbalu, jsme
se dokázali hecnou a vzchopit! Míč
je kulatý a fotbal, to je hra –
Rádi bychom poděkovali za celose
zónní fandění, za velikou podporu
při každém zápasu, za důvěru, kte
rou jste nám projevili a do nás vlo
žili. Věříme, že jsme nikoho nezkla
mali, snad jsme potěšili a ukázali,
co v nás je a co dokáže pevná parta
v čele s trenérem a s podporou celé
ho realizačního týmu a všech, kteří
nám i fotbalu fandíte.

Václav Polívka před svojí fotbalovou akcí
Foto Soňa Vašíčková

Fotbal sledovalo letos velké množ
ství fanoušků, jezdili s námi i na
venkovní utkání a bylo to znát. Dou
fáme, že i na akce, které se budou
v průběhu léta konat, na nás neza
pomenete a přijde podpořit zase
jiné účastníky sportovních klání.
Fotbalová sezóna byla v sobotu
14. 6. zakončena dokopnou na
šich borců, s opékáním selátka
a diskotékou s karaoke našich
kluků, prostě zábava jak se patří.
Následovat bude trocha oddechu
a odpočinku a za pár týdnu opět
do kopaček!
Léto přinese tyto
sportovní události:
12. 7. Turnaj fotbalistů
ve Stvolnech (malý fotbálek)
26– 27. 7. Anenská pouť,
Pivní slavnosti
2. 8. – Železný muž, Železná Lady
a Železný junior – VIII. ročník
začátek ve 14 hodin
9. 8. Turnaj ve fotbale
(upřesníme)
Akce se budou upřesňovat a vždy
budou dopředu vyvěšeny plakáty či
vyhlášeny místním rozhlasem.
Poté již začnou tréninky a přátel
ská utkání našich kluků FK Nečti
ny příprava na sezónu 2014 – 2015,
která bude odstartována prvním
zápasem v polovině srpna.
Od sobotního odpoledne dětem
k dispozici trampolína, k zapůjčení
badminton, petang, atd.
Autor je jednatel FK Nečtiny

neČtiny
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Jubilea

Nohejbalový turnaj
Foto Soňa Vašíčková

Všichni se příjemně pobavili a spo
lečnou fotkou zakončili sportovní
a přátelské odpoledne.
V sobotu 28. 6. pořádala Hospůdka –sv–
Na vejrovně sportovní klání. Utkalo
se osm mužstev v nohejbale. Muž
stva byla velmi zajímavě obsazená a
hra skutečně vyrovnaná. Nastoupili
nejenom mladí a statní, ale i starší, Rád bych touto cestou poděkoval
staří ale statní. Chlapi to brali smr fotbalovému klubu TJ Nečtiny za
telně vážně. Pokud byl někdo hod pomoc při zakládání Mlýnské stez
ně udýchán či rozhněván kvalitním ky, která povede přes naše území
sudím, běžel se zchladit do místních do Manětína a s největší pravděpo
vod. Hrálo se jako o život a chvílemi dobností časem dále na Rabštejn.
to vypadalo, že o život i jde. Abychom V neděli dne 18. 5. 2014 se uskuteč
nebyly my ženy nespravedlivé, byla nila brigáda na zpřístupnění první
to milá a pěkná podívaná. Naši spor ho úseku cesty. Přesto, že vydatně
pršelo, početný tým fotbalistů vy
držel a dotáhl naplánovanou práci
do konce. Potvrzuje to, že má fot
bal v současné době bezva partu,
za což nakonec hovoří i skvělé her
ní výsledky mužstva.
–jk–

Staříci skórovali

Mlýnská stezka

Krása trofejí
Foto Soňa Vašíčková

tovci často vyloudili šťastný úsměv,
radovali se z každého dobře zakop
nutého míče a družstva místních se
mezi sebou podporovala velice spor
tovně. Vítěz však může být jen jeden
a tím byli jednoznačně Nečtiny, pro
tože obsadily ještě 3 a 4 místo.
Příjemným překvapením bylo vyhlá
šení nejlepšího zadáka, které připad
lo Jiřímu Sedláčkovi z Nečtin.

Členové FK Nečtiny na deštivé brigádě zakládájí
Mlýnskou stezku. Foto Jiří Křemenák

6. 5. Ivana Pekarovičová
12. 5. Věra Málková
13. 5. Zdeňka Thurnwaldová
16. 5. Jana Soukupová
18. 5. Miroslav Lavička
20. 5. Petr Polívka
31. 5. Stanislav Škubal
5. 6. Rudolf Metzger
9. 6. Karel Říha
18. 6. Lenka Žemličková
24. 6. Antonín Urban
6. 7. Marie Sušanská
12. 7. Naděžda Špičáková
14. 7. Miloš Fillinger
19. 7. Marcel Stoklasa
21. 7. Bohuslav Chlup
24. 7. Marie Budíková
24. 7. Josef Neuberg
25. 7. Josef Kozel
27. 7. Zdeněk Dífko
30. 7. Anna Škubalová
3. 8. Věra Tumpachová
9. 8. Eliška Šourová
14. 8. Zdeňka Marková
25. 8. Marie Seidlová
28. 8. Alfred Balsa

Vzpomínka
Dne 5. července je tomu 5 let,
co zemřel náš milovaný

PAN THEODOR BAYER.

Děkujeme všem, kteří si na něho
vzpomenou a měli ho rádi.
Za celou rodinu manželka Vlasta.

Zateplení úřadu
Žádost o dotaci Zelená úsporám
z roku 2013 byla obci přiznána. Jedná
se o částku asi 1 200 000 Kč. V zá
jmu úspory energie (budova včetně
ordinace lékaře je vytápěná elektric
kými přímotopy), bude provedeno
zateplení vnějšího pláště budovy
polystyrénem, výměna oken, zatep
lení stropů a s tím související další
drobné stavební úpravy. Oprava by
měla být realizována v průběhu léta.
Organizujeme stavební práce tak,
aby provoz obecního úřadu i chod
ordinace praktického lékaře nebyl
narušen. Pokud k nějakému omeze
ní dojde (například při výměně oken),
budeme o tom včas informovat.
–jk–

neČtiny

NEHLEDEJME DŮVODY PROČ TO NEJDE
HLEDEJME ZPŮSOBY JAK UDĚLAT

Kde
zase je!
Volné pobíhání psů

ABY TO ŠLO

Podle ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku
dopustí každý, kdo znečistí veřejné
prostranství / týká se i znečištění veřejného
prostranství vlastním psem, jiným domácím
či hospodářským zvířetem apod./ – sankce
za porušení tohoto ustanoveni dle § 47 odst.
2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
peněžní pokuta až do 20. 000 Kč
Všechna výše uvedena porušení příslušných
zákonných předpisů, kromě přestupku
podle § 47 zákona o přestupcích, je příslušný
projednat Městský úřad v Kralovicích.
Z výše uvedeného výtahu ze zákonů je
patrné, že je potřeba zabezpečit svoje psíky
nejen proti volnému pobíhání, ale postarat
se při venčení i o úklid psích hovínek.
Znečištění obce je nejen špatná vizitka, ale
působí problémy všem, kteří sekají trávu
a starají se o údržbu zeleně.

Na základě četných připomínek od
obyvatel je obec nucena znovu řešit problém volného pobíhání psů
v obcích. Tento nešvar může přivodit nejen řadu nepříjemností, ale ve
své podstatě je také v rozporu se zákonem. Obec měla dříve vypracovanou vyhlášku o zákazu volného
pobíhání psů, která však byla změnou některých zákonů zrušena. Po
konzultaci s právním zástupcem
obce však může být k postihům nezodpovědných majitelů psů využity Vyzývám všechny spoluobčany, aby
následující zákony:
v uvedené oblasti začali dodržovat
pravidla. Jinak nezbyde nic jiného,
Podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších
než po zjištění totožnosti majitele
předpisů je každý chovatel hospodářských zvířat psa upozornit na nezákonné jedná
/ tedy příkl. i drůbeže / povinen učinit opatření
ní příslušné orgány.
nezbytná pro zabráněni úniku zvířat – sankce za
porušeni tohoto ustanoveni dle § 27 odst. 3 písm. –jk–
e) výše uvedeného zákona peněžní pokuta až do
50.000 Kč
Podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992
Sb. na ochranu zvířat proti týráni, ve znění
pozdějších předpisů každý, kdo chová zvíře
v zájmovém chovu / tedy příkl. i psy apod. /
je povinen učinit opatřeni
proti úniku zvířat – sankce za porušeni
tohoto ustanoveni dle § 27 odst. 2 písm. f)
výše uvedeného zákona peněžní pokuta až
do 50.000 Kč
Podle ust. § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění
pozdějších předpisů je vlastník nebo držitel
domácích zvířat povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci –
sankce za porušeni tohoto ustanoveni dle
§ 22 odst. 1 pism. l) zákona č. 200/1990 Sb.
o přestupcích peněžní pokuta až do 2.500 Kč

Kam s tím –
Sběrný dvůr
Nečtiny
V tomto měsíci byla z drobnými
nedodělky předána stavba sběrné
ho dvora v Nečtinech. V obci tak
vzniká nové zařízení, které by mělo
vylepšit její celé odpadové hospoda
ření. Navíc by měl sběrný dvůr slou
žit i pro obyvatele sousedních obcí,
zejména Manětína, Štichovic a dále
Bezvěrova , Úněšova a Krs. Před

inzerce

MULČOVACÍ KŮRA

v pískovně Chotíkov pro všechny zahradníky a zahrádkáře, kteří chtějí mít zahradu správně a
hezky upravenou. Cena 611/m3 + DPH. Plzeňské štěrkopísky s. r. o, Pískovna Příšov.
P. Fogl, 602 289 709, 377 958 170, 602 652 510, www.spbohemia.cz/kontakty

BYT

Prodám byt 2+1 přepažený na 3+1 s balkónem v 3. patrové bytovce (2.patro) cca 35km od
Plzně. Byt má dřevěná okna, vestavěnou skříň v chodbě, kuchyňskou linku+ el.sporák+myčku.
Plovoucí podlaha je v chodbě a v ložnici. Dlažba je v kuchyni, v koupelně a na WC.
K bytu patří sklep. Ve vsi je veškerá občanská vybavenost MŠ, ZŠ, obchod COOP, Česká pošta,
restaurace, lékař a doprava ČSAD. Cena 600 000 Kč při rychlém jednání sleva!
Tel. 721 052 778
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pokládá se, že na náklady spojené
s provozem dvora a s ukládáním
odpadů budou sousední obce při
spívat. V současné době se připra
vuje výběrové řízení na svozovou
firmu, která má licenci k nakládání
s odpady. Pak budou upřesněny
podmínky, za jakých se budou od
pady ukládat a budeme se učit sběr
ný dvůr využívat.
Sběrný dvůr nabídne v souladu se
zákonem o odpadech tyto možnosti:
1) Ukládání všech nebezpečných
odpadů (olejů a ropných produktů,
autobaterií, barev, neznámých lá
tek, materiálů obsahujících azbest,
či jiných odpadů v katologu označe
ných jako nebezpečné).
2) Ukládání tříděných odpadů, tak,
jak jsme zvyklí v obcích (sklo, papír,
plasty) v jakémkoliv rozměru.
3) Elektroodpad : lednice, pračky,
televize, počítače, zářivky, baterie
el. spotřebiče atd.
4) Ukládání objemných odpadů
(podobně jako za hasičárnou – ma
trace, lina, koberce, nábytek, odpa
dy z domácností atp.).
5) Stavební suť
6) výkopové zeminy a kameny
7) biologicky rozložitelný odpad
(tráva, listí, biomasa)
8) větve a materiál pro štěpkování
9) kovový odpad
Podle zkušenností od obcí, které již
sběrné dvory mají, bude otevřeno
v pondělí od 8.00 – 12.00 , středa
od 15.00 – 19.00, sobota od 8.00
– 12.00 hod. Dvůr bude obsluho
vat proškolený zaměstnanec obce.
Provoz bude zahájen od 1. 9. 2014
a ve zkušební době se s největší
pravděpodobností nebude, vyjma
odpadů od právnických osob, firem
a podnikatelských subjektů, vybí
rat skládkovné.
Dosavadní systém likvidace komu
nálního odpadu zůstane zachován
(popelnice a kontejnery na tříděný
odpad v obcích).
–jk–
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Dívko. Kolotočář dostal předem
zaplaceno, za obrovského hlaholu
spustil kolotoč. Kolotoč však nebyl
k zastavení a na unavené březíňáky
přišla břišní únava. Samozřejmě,
že křičeli, aby kolotočář kolotoč za
František Bejvančický
stavil. Kolotočář se podíval na žen
Chalupáři a domorodci
ský a ty mu daly znamení, že může
Rodina Čeplů a Uhlířů, když byli ještě chvíli točit. Pan Čepl a Uhlíř
ještě mladí, hledali v Březíně cha vyprázdnili svoje žaludky, ale ostat
loupku, protože se jim v tomto kraji ní březíňáci to přežili. Kolotočář za
velice líbilo. Předseda NV pan Što čal křičet, že porucha je odstraněna
ček jim nechal vybrat asi ze sedmi a kolotoč konečně zastavil.
opuštěných chalup. Nejvíce se jim
líbil vysoký dům na návsi. Jenže Březínská zpověď
předseda je upozornil, že na ten Za dávných časů, kdy ještě v Březíně
to dům je vydán demoliční výměr, bývala pouť a taneční zábavy, bře
protože dům se rozestupuje a může zínští chasníci popíjeli v hospodě
spadnout. Pozvali odborníka, co a pak si šli sednout ven. Kde se vzal,
s tím mají dělat. Ten jim doporučil, tu se vzal, k našemu stolu přisedl
že dům musí zabezpečit tím, že jej pan farář. Nabídli jsme mu domá
stáhnou, aby se nerozpadl. A tak za cí slivovičku, ale on odmítl. Začali
čala pro obě rodiny tvrdá práce. Nej jsme do něj hučet, že musí mezi nás
větší starost jim dělala stodola, kde zapadnout a že je také jenom člověk
byly vyřezány všechny trámy a sto a nakonec si panáčka dal. A jak už to
dolu držely jen obvodové zdi. Kdyby bývá, musel si dát i do druhé nohy.
zafoukal vítr, krov by určitě spadl. Zábava plynula a já jsem mu řekl,
Jen při srovnání dvora bylo odveze že když si dává s ostatními, musí si
no 7 valníků odpadu. Starousedlíci dát i se mnou. Najednou ho jeden
nevěřili, že to vše opraví, ale že spíš ze skalních březíňáků vyzval, aby
utečou. Chlapi, když byli ještě mladí ho pan farář vyzpovídal. Farář ho,
a plní síly, chodily po namáhavé prá ale vyzval, aby se šel vyzpovídat do
ci do hospůdky. Dali si nějaké pivo kostela. Dotyčný mu odpověděl, že
a pak už s nimi nic nebylo, nehledě dělá od rána do večera, soboty a ne
na manželské povinnosti, například děle a že nemá čas a jestli by ho pan
mytí nádobí. Ženské přemýšlely, co farář, přece jenom nemohl vyzpoví
s nimi udělat a jak je potrestat. Ob dat tady u stolu. Farář se zeptal, co
čas, když to chlapi přehnali s pivem ho tíží. On mu odpověděl, že krade.
a panáčky, za trest spali ve stodole.
Farář mu na to řekl, aby krást pře
Ale ženský o ně měly strach a tak stal. On mu řekl, že to nejde, proto
je vždycky po nějaké době vzaly do že když to neukradne on ukradne to
baráku.
někdo jiný. Farář mu řekl, aby ukra
Až jednou, když byla v Březíně pouť, dené věci vrátil. A on na to:
přijely kolotoče, se jim to poved ,,Víte, co jsem se já nadřel a zažil
lo. Nepomohly jim ani nastřílené strachu a teď bych se při vrácení
růže. Bylo zajímavé, že když měli nadřel znovu?!“
upito, střelba byla úspěšnější. Paní Tak mi řekněte, co jste ukradl?“
Čeplová a Uhlířová čekaly, až páno ,,Suchý strom, soušku.“
vé vyjdou z hospody a posadily je „Měl jste jít za hajným a soušku za
na kolotoč. S nimi vyšli ven i další platit a pak jí odvést domů.“
březíňáci a ti se na kolotoč posadili ,,Než bych jí zaplatil a vrátil se, tak
také. Byl to například pan František by mi jí někdo mohl ukrást. A ne
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myslete si, že nás v družstvu tolik
platí. Mám děti a vnoučata a ta také
potřebují peníze.“
„A můžete mi říct, co jste ještě ukra
dl?“
,,Nebudeme používat slovo ukradl,
ale přemístil. Já Vám to nemůžu
říct, já Vám to pošeptám.“
Pan farář vykulil oči a dal si panáka.
„A ještě něco jste přemístil?“ Ptá
se farář. Zase mu to pošeptal, pan
farář opět vykulil oči, panáka si ten
tokrát nedal a odešel.

Promítač
Zpočátku nebyla v Březíně tele
vize, ale promítačka filmů běžela
naplno. Bylo málo promítačů a tak,
když někdo omarodil, nemohlo se
promítat. Udělal se nábor na nové
promítače, ale z Březína se nikdo
nepřihlásil. Starosta slíbil, že kdo
se na kurz přihlásí, pojede do Pra
hy a dostane 200 korun. 200 korun
byly v té době velké peníze, výplata
byla tehdy asi 500 korun. A tak se
přece přihlásil jeden březíňák. Vy
fasoval 200 korun. Ráno vyjel auto
bus a začal zájemce svážet. Onomu
březíňákovi se přes noc vše rozleže
lo v hlavě a rozhodl se, že nakonec
nikam nepojede. Ráno, když přijel
autobus, místo aby nastoupil, šel
do stodoly, vlezl si na seno a spal.
Měl hromadu dětí a děti, když vě
děly, že je táta v Praze, spustily na
dvoře rodeo. Hluk probudil jejich
tatínka spícího na seně, ten vyšel
na pavlač a prohlásil: ,, Vy parchan
ti, kdybych nebyl v Praze, tak bych
Vám nalohal! Slyšel to soused a už
se o tom povídalo po celém Březíně.

Zázrak?
Tento příběh se stal naší mami –
Marii Bejvančické, která se za svo
bodna jmenovala Holerová.
Narodila se v jižních Čechách v Jicko
vicích a pracovala u statkáře, kde dě
lala všechny možné práce. Pásla také
krávy na březích Vltavy blízko Orlíku.
Dokončení na poslední straně

Spolek Baroko v Čechách rozjíždí
program kaple i další aktivity
Začalo léto. Uspořádali jsme koncert v zaniklé obci Račín.
V rámci Noci kostelů se podařilo nabídnout mysteriózní zážitek
pro sedmdesát odvážných návštěvníků báječného barokního
koncertu ve volné přírodě. Noc byla bouřlivá, ale hudba, která
se linula z rozvalin Račína, uklidňovala, a přinesla vzácný
moment společného setrvání v čase a prostoru.
Dalším počinem našeho spolku byl zahajovací týden,
kdy jsme chtěli vyzkoušet, co všechno kaple snese. Byly to dny
nabité kulturou a odstartovali je děti z Manětínské ZŠ svým
zdařilým uvedením šípkové Růženky. V úterý jsme se podíleli
na organizaci landartového workshopu a představení Kouzelná
flétna. Profesionální herci Vacek, Forman a zpěvačka Škopková
nám předvedli, co se stane, když se ke geniálnímu Mozartovo
dílu přistoupí s humorem. Zapojila se i obyvatelka kaple
sv. Anny, kuna, a herci i diváci se jejím partem vylekali
i pobavili.
Den TANCE PRAHA byl deštivý. Je škoda, že lidi odradí pár
kapek vody a nechají si ujít špičku současného pohybového
divadla. Dovezl se velký boxerský ring, technika, přiletěli andělé
a krásné boxerky. Bylo to strhující, prostě skvělé a díky tomu už se
nám nyní ozývají další divadelníci (NANOHACH chtějí v kapli
na podzim uspořádat premieru své nově připravované inscenace).
Náš malý zahajovací festival se vydařil, ale není kouře bez
ohýnku a bylo potřeba vyzkoušet zvukové možnosti kaple.
Toho se ujali přátelé ze skupiny Mordors Gang a svým
psychedelickým rockabilly vyplnily všechna zákoutí kaple. Volně
přístupna zvuková zkouška umožnila prozkoumat zvukové
možnosti prostoru a dokázali jsme se díky ní připravit na další
koncerty, které nás v srpnu a září čekají.
Pozitivním výsledkem celotýdenního nasazení bylo také
navázání spolupráce s Mírou Sidorjakem, který bude mít na
starosti produkci a zajištování některých akci v kapli.
Přihlásí se na pomoc někdo další? Jsme otevřený spolek.
Pro ty, co to všechno nestihli, máme dobrou zprávu. V létě
budou probíhat pravidelné filmové projekce. Zajímavé koncerty
budou následovat. První z nich, divocí Mustangové, zahrají svoje
covery největších hitů rockové historie na Open Air koncertu
na louce v Parku Fénix 17. 7. Plánují se další věci, meditativní
a hlubinná legenda minimalistického folku Oldřich Janota s Ora
Pro Nobis, St. Johnny, nejlepší bluesová kapela z Čech, chystáme
něco z hard elektroniky a další. Sledujte program na stránkách,
facebooku, nebo plakáty na hospodě, muzeu či jinde. Za podporu
a spolupráci děkujeme obci Nečtiny a Plzni 2015, o. p. s.
Žebro
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Baroko v Čechách, zapsaný spolek, Nečtiny 79, info@barokovcechach.eu
www.facebook.com/barokovcechach
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Tam v té době ještě nebyla přehra
da. Mami vídávala malého knížete
Swarzenberga, když ho kněžna vo
zila v kočárku.
Mami byla ročník 1924 a právě
tento ročník byl za války věnován
Hitlerovi na práci do Německa.
Mami pracovala na stroji, zřejmě
vrtačka a frézka. Jejich mistr byl
sice člověk spravedlivý, ale velmi
přísný. Mami byla věřící, proto,
proto když při práci ulomila vrták,
nebo udělala zmetek, než šla za
mistrem, tak se pomodlila. Záhy
si toho všiml mistr, který byl také
věřící. Mami pracovala ve skupině
asi 10 děvčat. Z nich se modlilo
jen velmi málo. Ale postupem času,
se dívky ve skupině vyměňovaly,
některá přecházela na jiné práce
a místo nich přicházela nová děvča
ta. A nakonec se skupina skládala
pouze z věřících dívek.
Na tento závod začali angličané dě
lat nálety. Vždy po zahoukání sirény
všichni zaměstnanci závodu běželi
do krytu, který byl vzdálen asi 100
metrů od továrny. Při jednom z ná
letů začaly opět houkat sirény. Ale
mistr celé skupině přikázal, že ni
kdo nepůjde do úkrytu, dokud ne
zabalí všechny hotové výrobky, aby
se nezaprášily. Nastalo první bom
bardování závodu. Mistr všechny
poslal do krytu. Ale když přiběhli ke
krytu, kryt byl uzavřen. Běžel do ne
dalekého lesíka. Letadla nalétávala

Otázky jsou
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na závod, který byl úplně zničen.
Země se třásla, děvčata se držela
stromů. Bomby z jednoho letadla
zasáhly i kryt, který dostal přímý
zásah. Chvilku se ozýval obrovský
křik, nářek, pláč. Lidská těla létala
vzduchem nikdo nepřežil. Přežilo,
ale všech 10 děvčat včetně mé mami
a mistra. Většina z nich, ale trpěla
psychickými poruchami. Proto do
stala děvčata propustku a jela vla
kem do Čech. Mami se měla hlásit
do závodu v Letňanech. Šla k ně
meckému lékaři, který jí vystavil
neschopenku na 1 měsíc z psychic
kých důvodů. Byl to zázrak, že všech
10 věřících děvčat přežilo?
Mami byla sice věřící, ale do kostela
nestíhala chodit. Měla velké hos
podářství, k tomu 4 děti, ale mod
lila se ráno i večer. V muzeu mi jí
připomíná křížek, před kterým se
modlila.

Kanadský žertík
Tento příběh se stal panu Krejčovi,
který bydlel v č. p. 27 a panu Popo
vi, který bydlel vedle dvojky.
Pan Pop pracoval v STS a byl je
jím vedoucím. Byl velmi šikovný.
Jednou pan Krejča sekal trávu pro
svoje kravičky, ale strašně při tom
spěchal, protože měl dojednanou
jinou práci. Při sekání narazil kosou
do pařezu a kosa upadla z krčku.
Rychle běžel do STS, celý zpěněný
přiběhl k panu Popovi, aby mu kosu

/minifejeton

Marie Pekařová Kadlecová

Při pohledu z okna se mi v hlavě honí myšlenky jako mraky. My
a země. Krajina, ve které žijeme. Jsme si podobní? Vyhledali jsme
my ji, nebo si nás našla ona? Zasadila nás do svého lůna a už na
vždycky v ní necháme svoje kořeny? Přetváříme si ji ke svému obra
zu, nebo si ona modeluje nás? Kdo z nás je větší landartista, umělec
v krajině? Nosíme v duši její odřeniny a jizvy? Připomíná nám, jak
léčivou sílu má odpuštění? Dává nám možnost poznat, jak jsme ma
ličcí? Odpovědi jsou v zarostlých trnkách, v naší zahradě, v popras
kaných rukách, v našich dětech.
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zavařil. Pan Pop neváhal a kosu mu
svařil. Pan Krejča ve spěchu běžel
dosekat krmení. Nasadil kosu na
kosiště, ale kosa byla přivařená ob
ráceně. Sundal kosu a znova běžel
do STS. Pan Pop krček uřízl a zno
vu přivařil správně. Byl to kanadský
žertík, nebo zmýlená?
Autor je sběratel lidových vyprávění

Workship
Rádi bychom pomohli!
Dobrovolnická brigáda
2014
Josef Kodera
Připravujeme dobrovolnickou bri
gádu Workship, která se uskuteční
v srpnu v okolí Manětína, Nečtin
a Plas. Přijedou mladí z celé republi
ky a týden budou bez nároku na od
měnu pracovat na vašich zahradách
a ve vašich domech. Pokud chcete
pomoci nebo víte o někom, kdo by
naši pomoc potřeboval, ozvěte se
nám! Můžeme Vám na jakoukoliv
domácí práci nabídnout 2 – 5 dob
rovolníků až na jeden pracovní den –
a to v některém z termínů 18., 19., 20.
nebo 22. srpna 2014.
Kontaktujte nás tedy nejlépe na
e-mailu workship.manetin@gmail.
com, na telefonním čísle 776 362
153 (Ing. Josef Kodera), nebo se
můžete přihlásit u Ing. Jiřího Kře
menáka, starosty Nečtin.
Dobrovolnická brigáda Workship
každoročně spolupracuje s místní
mi obcemi, dále pak s místními fa
ráři – obláty a místní křesťanskou
mládeží. Více informací o nás nalez
nete na workship.farnostplasy.cz.
Pokud nás ve Vaší domácnosti ne
můžete zaměstnat, přijměte prosím
alespoň pozvání na jeden ze spo
lečných večerních kulturních pro
gramů, jejichž program naleznete
v průběhu července na našem webu.
Autor je organizátor Workshipu

