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Vážení a milí spoluobčané,
minulý týden jsme prožili první
adventní neděli. Znamená to
jen jediné, že jsme vpluli, nebo
spíše vlítli do posledního měsíce
roku. Vše se opakuje s železnou
pravidelností. Ale jinak než dřív.
Byly doby, kdy zimní měsíce
byly obdobím zaslouženého
odpočinku po celoročním pachtění.
Pro přírodu i pro člověka. Tak to
bylo odedávna a mělo by to
platit i nadále. Spíše se však
zdá, že tato odvěká pravda
přestává platit. Sníh a mráz
jsou v nedohlednu. V Plzni jsem
při nedávné návštěvě viděl kvést
stromy, ptáci, zvířata i hmyz se
musí vyrovnávat s novými pořádky.
A lidé? Ti se zbláznili úplně.
Místo zklidnění a odpočinku
stupňujeme tempo, abychom
ještě stačili dohonit to, co jsme
zanedbali nebo nestačili udělat.
Nic nedbáme na to, že sluníčko
pozdě vychází a brzy chodí spát.
Místo toho, abychom se mu
přizpůsobili, holt si rozsvítíme
a honit se nepřestaneme. A to
vůbec nemluvím o přeplněných
obchodech, plných silnicích
a křižovatkách, o nervozitě, která
všude kolem panuje a o jakémsi
podivném napětí ve vzduchu, které
nemá nic společného s pohodou
zimy, klidem blížících se Vánoc
a láskou, která by nás měla
provázet... Myslíte,
že něco doženeme?

Každý nějakým způsobem přemýšlí
o svém žití. Možná, že bychom
si i přáli těšit se na období zimy
jako na dobu klidu, ve kterém je
čas na zamyšlení nad uplynulým
rokem, čas na znovunalezení
krásy přítomného okamžiku
a také čas na postupné úvahy
o další budoucnosti. Bohužel
však vlak, ve kterém jedeme, se
žene stále větší rychlostí, Bůh ví
kam a nezastavuje. Kdyby aspoň
přibrzdil… Ten, kdo ten vlak řídí,
nemůže být člověk, ale ať je to
kdo chce, zasloužil by na holou.
Držme si palce, ať to všechno
dobře dopadne. Ať se sejdeme
se svými rodinami, lidmi, které
máme rádi a ať si i přes to
bláznivé tempo najdeme co nejvíce
času na sebe a své blízké. V tomto
duchu vám všem přeji za sebe
i jménem zastupitelů obce všechno
nejlepší, pevné zdraví a co nejvíce
radostných dnů v novém roce 2015.

Zároveň děkuji všem, kteří mají
rádi Nečtiny a podílejí se na tom,
aby trvale, ve všech svých částech,
vzkvétaly a rozvíjely se do hodnoty
a krásy. Ať už jsou to místní,
chalupáři či spolupracovníci
a partneři. A zejména děkuji těm,
kteří na úkor svého vlastního
volného času táhnou činnost
spolků, starají se o mimoškolní
aktivity dětí, pomáhají při obnově
tradic a pořádají společenské
akce. Děkuji také všem, kteří
se snaží stavět a tvořit, a kteří
podporují slušnost a pospolitost
lidí v našich vesnicích. Nemohu
všechny vyjmenovat, ale vidím
je před sebou. Bez všech těchto
lidí by nebylo možné obec
dále rozvíjet a zvelebovat ji
k příjemnému a bezpečnému sídlu
s plnohodnotným životem. Se
všemi těmito lidmi se v novém roce
moc těším na další spolupráci.
Jiří Křemenák, starosta

Rozsvěcení vánočního stromečku 2013. Foto Roman Ž. Pekař
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Letem světem
Nečtiny
Fotograf

Soňa Vašíčková
Tak to byla jízda. Muzeum praska
lo ve švech. První ročník festivalu
Letem světem Nečtiny předčil
naše očekávání a potvrdil, že zá
jem o cestování je veliký. Z útrob
muzea se linula vůně exotické
kuchyně a různých čajů z čajov
ny U Pekla z Plzně, která nabídla
i různé dobrůtky určené přímo
k čaji. Čajovna nás celkově potě
šila. Z místnosti, která je určena
pro expozici Národopisu se stala
improvizovaná originální čajov
na s místem k sezení, s polštář
ky a lampičkami, ze kterého jste
mohli pozorovat způsob vaření
a servírování čaje. A to byl tedy
zážitek. Největším gastronomic
kým hitem festivalu byl čaj s mlé
kem Masala a Zázvorák, který se
pro změnu podával přímo v Infor
mačním centru a byl vyroben

Michal J B

eneš

Letem světem Nečtiny. Foto –sv–

Vzdělávací semináře
v muzeu
Cestovatelský festival Letem světem Nečtiny. Foto Soňa Vašíčková

z čerstvého zázvoru, medu, citru
sů a bylinek.
Festival nabídl nejenom exotickou
gastronomii v podání zajímavého
cestovatele po Tibetu, ale i dalších
pět zemí, pět lektorů, pět před
nášek, mnoho fotek a artefaktů
z těchto expedic.
První zemí, která se představila,
byla Kanada se Štěpánem Pastulou,

Z festivalu Letem světem Nečtiny. Foto –sv–

který pomáhal s organizací celého
festivalu spolu s Martinem Pávkem
z Plachtína s přednáškou o Peru.
Další zemí pak bylo Maroko a Hima
láje a poslední přednášela Afričanka
plynule hovořící česky o kultuře růz
ných kmenů a svých zážitcích z Afri
ky. Příjemnou součástí programu
bylo vystoupení anglického bubení
ka žijícího v Praze, který nám o pře
stávkách předváděl různé perkusové
nástroje a učil nás na ně hrát. Marně.
Velkým překvapením pro nás orga
nizátory byla výdrž zúčastněných,
kteří setrvali ve velkém množství až
do poslední přednášky a na závěr
si s námi ještě zazpívali a povídali
o mantrách a smyslu života vůbec.
Festival byl dost náročný, ale nád
herný. Atmosféra dýchala dobrou
energií, všichni se spokojeně usmí
vali a korzovali s koflíčkem čehosi
dobrého, nebo jen tak postáva
li a konverzovali. Letem světem
Nečtiny se rozloučilo s příslibem
pořádání druhého ročníku v roce
2015. Budeme se těšit.

Již měsíc probíhají vzdělávací pro
gramy v Regionálním muzeu v rám
ci projektu EDUKA, které využilo
zatím poměrně málo spoluobčanů
a je to velká škoda, protože jsou pro
každého zdarma a můžete i během
kurzu přicházet či odcházet, dle po
třeby. Témata jsou různá a zajímavá.
V listopadu jsme měli nemovitosti,
daně, počítačové základy, ale i exe
lové tabulky, trh práce a rodinné
vztahy. A co nás čeká v lednu:
10. 1. 2015
Sousedské vztahy
11. 1. 2015

Občansko-právní spory

17. 1. 2015

Hospodaření domácnosti
18. 1. 2015

Podnikání

24. 1. 2015

Nemovitosti

Je
čas
zastavit
se
Prodej Nečtinského kalendáře 2 s fotkami Michala Beneše

Nečtinsko 2015 – Je čas zastavit se a rozhédnout se… v muzeu.
Cena 140 Kč
25. 1. 2015

Rodinné vztahy

31. 1. 2015

Daně

7. 2. 2015

Chytré telefony a tablety
Všichni lektoři jsou připraveni na
konkrétní dotazy, se kterými přijde
te. Pokud by byla nutná individuální
soukromá rada, je to možné domlu
vit na místě po samotném kurzu.
Je počítáno i s možným svozem po pře
dešlé domluvě v muzeu nebo na obci.
Pokračování na s. 4

MANĚTÍN

Pátek, 19. 12. 2014, 18.00

TŘI BRATŘI

(pohádka, ČR, 2014)
Scénář a režie Jan Svěrák
Sourozenci při svém
putování jako kouzlem
vstupují do slavných pohádek,
ve kterých je čeká mnoho nástrah
a možná také láska...

Úterý, 23. 12. 2014, 18.45
po předání Betlémského světla

TICHÁ MYŠ

(rodinný, Československo,
Velká Británie 1990)
Režie Robin Crichton
Pohádkový příběh o vzniku proslulé
vánoční koledy natočený v Manětíně,
Českém Krumlově a Salzburgu.

Vydává Regionální muzeum a obec Nečtiny
Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Sazba LE6, tisk RMN.
Redakční a jazyková úprava textu vyhrazena.
331 63 Nečtiny 79, telefon 373 313 299, muzeum@nectiny.cz, www.nectiny.cz

KINO SOKOL

Vzdělávací seminář EDUKA: Nemovitosti a jak na ně. 24. 1. 2015 v Regionálním muzeu

VSTUPNÉ NA VŠECHNA
PŘEDSTAVENÍ JE DOBROVOLNÉ

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 4 /2014		

4

celé bílé od mouky. Děti zaujalo
i krájení jablíčka a hledání hvězdič
ky. Společně jsme si zazpívali kole
du a malá Tamarka Stříbrná nám
hrdě přednesla básničku, kterou se
naučila pro čerta a mikuláše.
Největšímu zájmu se těšilo lití olova,
které si postupně děti vyzkoušely
úplně poprvé a na dně lavoru pak
hledaly různá podobenství, které
olovo nabízelo. Bylo to moc milé od
poledne, jehož atmosféru umocňo
valy rozsvícené svíčky v ořechových
skořápkách a v nejednom z nás pro
budilo těšení, co že mne to letos pod
stromečkem vlastně čeká za dárek.
Účastnice kurzu EDUKA s lektorem. Foto –sv–

V rámci kurzu jsou připraveny ma
teriály, které si můžete odnést a do
konce i malé občerstvení, abyste se
cítili co nejlépe. Budeme se na vás
těšit a věříme, že této nabídky vy
užijete. Všechny kurzy vyhlašuje
předem pan starosta obecním roz
hlasem a na každý kurz vylepujeme
i samostatný plakát, kde se můžete
dozvědět širší podrobnosti.

Povídání o vánočních zvycích a tra
dicích s paní Dienstpierovou z Ga
lerie severního Plzeňska z Marián
ské Týnice se více než podařilo.
Akce se nezúčastnily jenom děti, ale
i dospělí a společně naslouchali vy
právění o svátku svatého Martina,
který je spojen s naší milovanou
husičkou, o Barborce a rozkvetlé
třešni, o svátku svaté Lucie, proč se
nohy stolu svazovaly řetězem a co
znamená odhozený střevíc. Povídá
ní bylo o všech svátcích v době ad
ventu až po Štědrý večer. Během vy
právění jsme si mohli vyzkoušet, jak
Rozzářené oči dětí, vůně vánočky se dere peří, děti se učily plést ma
a františka, ozdobený vánoční stro lou vánočku, kterou jsme společně
meček naprosto ovládly atmosférou upekli a snědli, mimochodem – byla
středečního odpoledne v Regio moc dobrá, s rozinkami a mandle
nálním muzeu.
mi a nejedno dítě i s maminkou bylo

A lilo se olovo

Komu chybí dárek?

Hurá do muzea!

Můžeme připravit i dárkový košík:

Láhev dobrého vína
Dárky z kamene
Dárky z keramiky
Dárky z proutí, svíčky
Šperky
Andílci
Mýdla
Zajímavé knihy
Obrazy paní Havlíkové
Vánoční ozdoby
a dekorace
Med
Pohádkové knížky
Pexeso
Omalovánky
Medovina

neČtiny

Vánoce bez betlémů
by nebyly Vánocemi
Začíná advent, období čtyř neděl
před Štědrým dnem a také doba,
kdy se v kostelích i mnohých do
mácnostech objeví betlém. Zvyk,
kterému dal už počátkem 13. sto
letí základ František z Assisi, který
s pomocí milovaných zvířat vytvo
řil výjev Narození Páně.
O rozšíření zvyku stavění jesliček
do měšťanských domácností i chu
dých chalup se ovšem paradoxně
nepostarala církev, ale císař Josef II.
Ten totiž výnosem z roku 1784 bet
lémy z kostelů vykázal, protože mu,
jako vzdělanému a osvícenému
člověku, nepřipadaly důstojné čis
té víře. Jejich obliba mezi prostými
lidmi už byla v té době tak veliká,
že toužili mít i nadále výjev zrození
Božího dítěte před očima. A tak si
jesličky začali vyrábět.
Betlémy vznikaly především tam,
kde byli lidé nejchudší, na horách
a v podhůří. Mezi nejvýznamnější
betlémářské oblasti patřila napří
klad oblast východních Čech, ze
jména v okolí obce Králíky, kde se
dřevěné figurky vyráběly ve velkém
a o vánočních trzích se rychle zača
ly šířit do celých Čech. Králické fi
gurky proto můžeme najít i ve slav
ných betlémech krkonošských. Pro
negramotné lidi představovaly vý
jevy o narození Ježíše Krista jakýsi
zhmotněný výklad bible, byly velmi
přitažlivou rekvizitou. Ne nadarmo
se o betlémských výjevech hovořilo
jako o „zamrzlém divadle“.

Betlémy z Plachtína

Povídání o vánočních zvycích a tradicích s paní Dienstpierovou z Galerie severního Plzeňska z Mariánské Týnice. Foto –sv–

V půlce září mi na pracovním sto
le zazvonil telefon a ozval se z něj
příjemný hlas neznámého muže.
Po krátkém představení mi bylo
sděleno, že se navzájem známe a to
docela dlouhou dobu. Musím při
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znat, že jsem se zastyděla, protože
jméno mi vůbec nic neříkalo, ale
nápad, který mi byl sdělen, mne
nadchl a tak netrvalo dlouho a do
šlo na osobní setkání. A skutečně,
pan Stanislav Kulhánek z Plachtí
na mi byl opravdu známý a moc
mne potěšilo, že mohu spolupraco
vat s tak milým člověkem. Ale vrať
me se k nápadu. Pan Kulhánek mi
oznámil, že již několik let vyřezává
betlémy a zda by naše nečtinské
muzeum nemělo zájem je vystavit.

5

jímavou odpověď, že již v letech
1965,66 a inspirací pro něj byl bet
lém skládací papírový, který měli
u nich doma.
Při práci na betlémech využil své
zkušenosti, které měl z práce
v loutkovém divadle, kde nejenom
hrál, ale také vyráběl kulisy.
Celkem vyrobil asi 13 betlému a při
znal se, že kdyby na jednom praco
val od rána do večera, práce by ne
přetržitě v kuse trvala celý týden.
Prvním betlém byl ten od paní Fis

Autor mnoha betlémů Stanislav Kulhánek z Plachtína. Foto –sv–

Hned mne napadlo, jak pěkné bude
při rozsvěcení stromečku obohatit
program o betlémy z dílny místní
ho nadšence. Když jsem vstoupila
do naprosto vzorně uklizené dílny,
nestačila jsem se divit. Zářily na
mne čtyři osvětlené betlémy růz
ných velikostí a typů. Dozvěděla
jsem se, že se jedná o betlém Alšův,
Ladův, Ústeckoorlický a betlém
paní Fischerové-Kvěchové.
Všechny betlémy jsou z překližky,
ručně lepené a podle papírových
předloh. Na otázku, kdy s tím pan
Kulhánek začal, dostala jsem za

cherové-Kvěchové a tři další, které
vyrobil v letošním roce, můžete vi
dět 6. 12. při tradičním rozsvěcení
stromečku v rámci výstavy „Vánoč
ní zvyky, tradice a staré vánoční
pohledy“, které nám zapůjčila Ga
lerie severního Plzeňska a soukro
má sběratelka pohlednic paní Jana
Svobodová z Horní Břízy.
Pevně doufám, že se vám budou
líbit stejně jako mně a že příští rok
pan Kulhánek svou sbírku ještě
rozšíří. Přijďte se podívat, stojí to
za to. Moc děkujeme.
–sv–

neČtiny
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Vánoční týden
v muzeu
12. – 22. 12. 2014
každý den od 10.00 do 15.00
Můžete si přijít vyrobit:

Vánoční ozdoby
Vánoční dárky:
Mýdla
Šperky
Koupelové soli
Košíky
Sněhuláky, anděly, čerty
Svíčky
Vonné sáčky
Záložky do knížek
Přání a P. F.
Cena dílničky dle druhu výrobku.

Muzeum pro děti
Kdo se bude o prázdninách nudit,
může přijít do muzea vyrábět a sle
dovat pohádky na velkém plátně.

29. 12. 2014
13.00 – 16.00

Prasátko pro štěstí, výroba 2. 1. 2015

Toto přání – PF – je možné zakoupit
(i bez textu) v Regionálním muzeu
Nečtiny za 5 Kč, s obálkou za 7 Kč.

Regionální muzeum Setkání
Nečtiny
představitelů
přeje všem dospělým i malým spo
kojené vánoční dny, plné pohody spolků

a příjemně strávených chvil v kru
hu rodiny a přátel. V novém roce
přejeme především zdraví.
Všem návštěvníkům velice děkuje
me a pevně věříme, že akce, které
připravíme v roce 2015, vás osloví
a potěší.
Na všechny se moc těší Soňa
Vašíčková a Miluška Chlupová.

Výroba svíček z včelího vosku,
promítání pohádek a hry.

2. 1. 2015
13.00 – 16.00 hod
Výroba prasátka pro štěstí
a promítání pohádek a hry.

Cena: 30 Kč/den
Kdo nechce vyrábět,
může si jen hrát,
malovat.
V této době bude
muzeum otevřeno
i pro ostatní
návštěvníky.
Těšíme se na vás.

Česko čte dětem. Foto Jana Brožová

Rytíř z nosu. Foto –jb–

Příprava kulturního
kalendáře
Obec Nečtiny srdečně zve na tra
diční setkání spolků, které proběh
ne 10. 12. 2014 v 18. hod v prostoru IC Regionálního muzea.
Pokud má někdo z občanů zájem
přispět nějakým nápadem, je vítán.

ŠKOLÁČEK
Zpravodaj Základní
školy a Mateřské školy
v Nečtinech
Jana Brožová
Na svatého Martina
kouřívá se z komína,
bývá dobrá peřina.
Máme za sebou 3 měsíce školní
docházky. Prvňáčci začínají psát
perem a pěkně slabikují a čtou.
Starší žáci poctivě zvládají učivo
a všichni společně se účastníme
různých soutěží a projektů. Paní
učitelka Radka Šístková posla
la výtvarné práce dětí do soutěže
Bubáci a společně s dětmi z MŠ
jsme tvořili projekt Rytíř z Nosu.
Paní ředitelka všechny školáky za
registrovala do sportovního sou
těžení Olympijský víceboj, kte
rý probíhá v celé republice. Děti
musely do 30. října splnit dané
disciplíny a výsledky uvést na in
ternetu. Byli jsme zaregistrovaní
jako 3. škola v Plzeňském kraji
a jako 36. škola v republice. Ob
drželi jsme olympijský set spor
tovních potřeb: brašnu, stopky,
kužely, 2 míče, pásmo a speciální
váhu, která vedle hmotnosti určuje

neČtiny
i tuky a vodu v těle. Dané disciplí
ny budeme procvičovat a zlepšené
výsledky zapisovat na internet.
Procvičujeme: hluboký předklon,
zkrácené sedy-lehy, postoj čápa,
skok z místa, hod basketbalovým
míčem, člunkový běh, sprint na
60 metrů a běh na 500 metrů.
Zapojili jsme se do projektu Celé
Česko čte dětem. Předčítáme
všichni. Ve škole nás navštívila
a předčítala paní knihovnice Marie
Bretschneiderová a postupně četly
maminky – Jana Koudelová, Jana
Tycová, Helena Štiková, Šárka
Haalová. Těšíme se i na ostatní. Je
to milé a všechny nás to baví.
11. listopadu jsme všem připo
mněli svátek svatého Martina.
S dětmi jsme upekli nadívané ro
hlíčky, které jsme roznášeli po obci
a obdarovávali kolemjdoucí.
24. listopadu jsme měli ve škole
koncert ZUŠ, který se moc vydařil.
Děkujeme všem, kteří s námi třídíte odpad. Za noviny, časopisy
a karton jsme získali 3 220 Kč. Pe
níze použijeme na nové hračky pro
děti pod stromeček.
Listopad jsme věnovali nácvikům
na tradiční rozsvěcování stromeč
ku a vánoční jarmark.
Pečeme a zdobíme perníčky, vyrábí
me svícny, adventní věnce a vánoční
dekoraci. Školáci nacvičují pohád
ku O smutné princezně a všichni
společně nacvičujeme koledy a ta
neček ke stromečku na návsi.
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nujeme besídku na sále Hostince
Na radnici. Je nás hodně a do jídel
ny školy se už nevejdeme. Tímto
vás všechny srdečně zveme!

Přejeme všem krásné
Vánoce a hodně
zdraví, síly a chuti do
práce v novém roce 2015!
Pečení Svatomartinských rohlíčků. Foto –jb–

Hvězdička stříbrná dopadla na
zem a všechno kolem nás mění se
rázem.

Mikuláš s čertem k nám do školy
přijdou 5. prosince.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
Vánoční besídku budeme mít Vánoce přišly k nám, zvoneček
18. prosince. POZOR! Letos plá zazvoní.

Ve spolupráci s Galerií severního
Plzeňska Mariánskou Týnicí

srdečně zve
6.12.2014 – 31.1.2015
Slavnostní otevření
6.12.2014 15.00hod

na výstavu

Betlémů
pana Stanislava
Kulhánka

a výstavu ze sbírky pohledů paní Jany
Svobodové z Horní Břízy

STARÉ
Svatomartinský pochod ZŠ a MŠ Nečtiny.
Foto –jb–

VÁNOČNÍ POHLEDY
A

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE

neČtiny

Díky za lekce
Monika Karásková
Konec roku je nám v patách a tak je tu
čas vhodný k rozjímání a bilancování
a hlavně uvědomování si svých skutků
a prožitků v uběhlém roce. Doufám,
že vás tento rok posunul o pár kroků
vpřed na cestě za poznáním, a že jste
dostali ty správné příležitosti – lekce.
Faktem je, že člověk se někdy dostane
do situace, kdy si říká proč zrovna já
a proč zrovna mě, ale za krátký či delší
čas pochopí, proč tomu tak skutečně
je nebo bylo, protože vše do sebe krás
ně zapadá jako puzzle.
Každý máme dané stěžejní body, kte
rými si máme v životě projít a je jen
na nás, jak k daným bodům dojdeme,
jestli přímou cestou bez pohlavků
a kopanců od života, které nás ovšem
posouvají, anebo s kopanci a pohlavky,
za které bychom měli poděkovat…
I já mám za sebou období plné změn
a zvratů. V té době jsem dostala od ka
marádky zajímavý email, o který bych
se s vámi v tomto čísle ráda podělila.
Přišel bez názvu a tak si název k němu
můžete přidělit sami. Já jej nazvala:

Smysl života

Jednoho dne se v zámotku objevil malý
otvůrek; člověk seděl opodál a několik
hodin pozoroval mladého motýla, jak
se usilovně snaží protlačit tělo tímto
malým otvůrkem ven. Pak se zdálo,
jako by byl stále na jednom místě. Zdá
lo se, že se dostal tak daleko, jak mohl
a že se už dále dostat nemůže.
Člověk se tedy rozhodl motýlovi po
moci: vzal nůžky a zámotek rozstřihl.
Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl
však scvrklé tělo, byl drobný a měl
svraštělá křídla. Člověk pokračoval
v pozorování, protože čekal, že se kříd
la každou chvíli rozevřou, zvětší a roz
šíří, aby byla schopna nést tělo motýla
a aby byla pevná. Nic z toho se však
nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil

zbytek života lezením se scvrknutým
tělem a svraštělými křídly. Nikdy ne
byl schopen létat.
Člověk ve své laskavosti a dobrém
úmyslu nepochopil, že omezující
zámotek a zápas nutný k tomu, aby
se motýl dostal přes drobný otvůrek,
je způsob, jakým příroda vytlačuje
tekutinu z těla motýla do jeho křídel,
aby byl schopný létat, až se jednou
ze zámotku osvobodí.
Někdy jsou zápasy přesně tím, co
v životě potřebujeme. Pokud by nám
bylo umožněno jít životem bez pře
kážek, tak by nám to mohlo uškodit.
Nebyli bychom tak silní, jak bychom
mohli být. Nikdy bychom nebyli
schopni létat…
— Chtěl jsem sílu…
dostal jsem potíže, aby mě posílily.
— Chtěl jsem moudrost…
a dostal jsem problémy,
abych je řešil.
— Chtěl jsem blahobyt…
a dostal jsem mozek a sílu,
abych mohl pracovat.
— Chtěl jsem odvahu….
a dostal jsem překážky,
abych je překonával.
— Chtěl jsem lásku…
a dostal jsem ztrápené lidi,
abych jim pomáhal.
— Chtěl jsem výhody…
a dostal jsem příležitosti.
— Nedostal jsem nic z toho,
co jsem chtěl…

ale dostal jsem všechno,
co jsem potřeboval.
Žij život beze strachu,
postav se všem překážkám a věz,
že jsi schopen je překonat.
Tak a jaký název byste přiřadili vy?
Užijte si nadcházející čas ve zdra
ví a v klidu. A do Nového roku vám
všem přeji mnoho štěstí, zdraví, lás
ky, pohody a harmonie doma i v za
městnání a posílám spoustu sluníč
kové energie.

Historické perličky
Jiří Kapr
Dovolte, abych využil vánočního
vydání Nečtinských novin k tomu,
abych krátce oslovil Vás, příznivce
Nečtinské historie. Chtěl bych Vám
takto poděkovat za podporu a pří
zeň, kterou jste v letošním roce pro
jevovali. S koncem roku je zvykem
vzpomínat na to co nám uplynulý
rok přinesl a je také dobrým zvy
kem dávat si předsevzetí do roku
nového. Doufám, že mezi vaše hez
ké vzpomínky na rok 2014 budou
patřit naše společně strávené chvíle
nad Nečtinskou historií. Ať už zde
v novinách, na přednáškách, na
historických konvojích přímo v pří
rodě, nebo jen tak v muzeu. Alespoň

neČtiny
pro mě jsou všechna setkání nad
Nečtinskou historií, vždy příjem
nou chvilkou, ale i povzbuzením.
Chtěl bych Vám proto všem popřát
příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší v novém roce
2015. Také přeji všem, aby se kaž
dému splnilo i to nejtajnější přání.
A ještě k pověstnému předsevze
tí do nového roku. Předsevzetí
pro rok 2015 raději vynechám.
Mám pocit, že rok 2015, díky
tomu začneme nějak příjemněji
a veseleji.
Těším se na další setkávání s Nečtin
skou historií v novém příjemném
a veselém roce 2015.
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NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň, OMI
Tentokrát jsem vybral citát současníka. Jde o věřícího lékaře Aloise
Volkmana (narozen 1937). Jeho básně mě velmi oslovovaly právě v době,
kdy jsem hledal svou cestu k víře a dělal na ní první kroky. A protože
začínáme prožívat advent, vybral jsem jeho jednu adventní báseň. Snad
nám tato slova pomohou „pootočit pohled a přístup“, abychom mohli být
díky letošnímu adventu a svátkům hluboce obdarováni přicházející Boží
dobrotou a láskou (slovo advent znamená v latině příchod, přicházející).
Procházíme Adventem – nevědouce co očekávat – nevědouce v co věřit –
Procházíme Adventem – namísto co by Advent – procházel námi.

Josef Lada: Co přináší zima. Zdroj www.museumkampa.cz

Tradiční prodej
vánočních kaprů

Zajistí jako každý rok
Václav Hřebec.
Datum bude včas zveřejněn.

Vážení spoluobčané
a hasiči
Karla Kazdová
Čas opravdu plyne jako voda a už je
tu poslední měsíc v roce a nastává
adventní doba. Dlouhé zimní veče
ry nás nutí k bilancování a přemýš
lení zda nebylo něco špatně.
Náš sbor dobrovolných hasičů pře
je všem krásný adventní čas o Vá
nocích pohodu se svými blízkými
a hodně pevného zdraví v nastáva
jícím roce 2015.
Děkujeme všem sponzorům za je
jich přízeň a doufáme, že nám ji
i nadále zachovají.

Vánoční štola
Kájiny Kazdů

Do díže vraz 2 vejce, 15 g másla, 150 g
cukru a 2 vanilkové cukry. Tři a tři až
to utřeš. Dále přidáme 250 g tvarohu,
přisypeme 300 g hladké a 200 g polo

hrubé mouky, ještě tam vmícháme
1 a ½ prášku do pečiva a zalejeme pa
nákem rumu a trochou mléka. Mů
žeme přidat rozinky, mandle, ořechy,
sušené meruňky, vše pěkně nasekané.
Pícku rozpálíme na 120 o C a po upe
čení potíráme máslem s rumíčkem
a posypeme cukrem. Dobrou chuť!
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Rozjímání
Tak dobře, celý rok to rozjímání flá
kám, tak teď už musím. Blíží se konec
roku a já chci mít přeci ten hezký
čistý adventní pocit. Nepovedlo se mi
to zatím nikdy, letos to určitě vyjde!
Mám ideální podmínky. Jsem pryč
z města, co víc, bydlím na kraji lesa.
Když nesejdu do vsi, nevidím za celý
den živáčka. Tolik jsem si tenhle klid
přála. Takže je první adventní neděle
– ráno se budím, nejdřív rozjímám, co
si dám k snídani, pak s předsevzetím,
že si udělám hezkou chvilku, jdu se
psy na chvíli do lesa, v ten moment
mi oba utečou a já svou hezkou chvil
ku trávím ukrutným voláním, celé
dopoledne pak chraptím, pak rychle
dělám oběd, abych už konečně mohla
udělat adventní věnec, slibuji si, že
u toho budu rozjímat, nedošlo na to,
musela jsem narychlo odevzdat ně
jakou práci. Dobře, udělám tu práci,
pak půjdu zase do lesa, nasbírám si
nějakou přírodní krásu do věnce, pak
se vrátím, udělám si čaj… Vypadalo
to dobře, pejsci už byli hodní, ale já
ne. Já se zlobila, za ty dvě hodiny, co
jsme tam strávili, projelo kolem nás
devět aut a jedna kolona džípů. Co to
pořád je? Proč nemám nikdy klid?
Já vím, protože to nepřijde z venku.
Musím si ho dovolit a pak ho budu
mít, možná i na rozdávání.
Šimon Magot
Breakbeaty na Anně
Ahoj, moje jméno je Jan Kozák
a chtěl bych poděkovat Baroku v Če
chách za zpestření tohoto léta a pod
zimu, které mnoha lidem umožnilo
poslechnout si perfektní kapely a užít
si nevšední zážitky. Kromě kapel,
které většina lidí zná, se ukázal
i amatérský DJ, který doplnil jeden
večer elektronickou muzikou a svými
lámanými beaty. Bylo to super, těším
se na příští rok! Doufám, že Baroko
bude pokračovat ve svém projektu pro
nás, co mají rádi mejdan.
–jak–

VEN S TÍM
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Přichází čas!
Čas vánoční, zem přikryje bílá peřina,
jenž schová na delší čas vše a promění
tak krajinu dojmem panenské čistoty.
Tento čas je časem klidu a pohody
a lidé se mění z lidí v lidi, kteří se pod
vlivem přicházejících Vánoc opět stá
vají tak trochu dětmi. Je to čas, kdy
lidé chodí na vycházky a poznávají
svou krajinu v trochu jiném vzhle
du, než doposud. Chladivý vzduch,
třpytící se sníh, ticho a klid narušuje
pouze občasné štěkání psů, kteří tam
někde v dáli oznamují svou polohu.
Při pohledu do údolí, ve kterém žijeme,
mám pocit naplnění a domova, který
se násobí tím, co zde tvoříme a s při
cházejícím koncem tohoto roku také
vzpomínkou, kde jsme byli loni touto
dobou a kam jsme se za tu dobu do
stali. Po dlouhém ohlédnutí přichází
pocit správnosti a naplnění. Park žije
a brzy se stane skutečností, která při
nese ovoce nejenom nám, ale hlavně
zdejší obci, která nám dala důvěru
a kterou jsme odhodláni nezklamat.
Do nového roku si bereme předsevzetí,
že vše co uděláme, bude přínosem
a chloubou a ne černým puntíkem.
A tak nám všem, co jsme byli nápo
mocni při tvorbě tohoto místa spo
jování, setkávání, odpočinku a her
přeji i nadále mnoho sil a chuti se dál
drát touto cestou, která je z našeho
pohledu cestou uspokojivou. Zároveň
s přáním bych rád pozval i ty, kteří
ještě do parku Fénix nepřišli, protože
i v zimě je tady krásně. Rádi na přání
provedeme a povíme něco o vzniku
a budoucnosti parku a tak zpestříme
procházku tímto kouzelným místem.
Na závěr bych opravdu rád poděkoval
lidem, kteří věří v to, co tvoříme a pod
porují nás: Rodině Kaprových, panu
Bejvančickému, paní Šoislové, panu
Jiřímu Královi, Rudolfovi Mlynaříko
vi, Markovi Naglmüllerovi a spolku
Baroko, spolku Ďábelský vršek, spo
lečnosti Plzeň 2015, Regionálnímu
muzeu a přístupu obce a všem lidem,
kteří svou návštěvou oživili tento
prostor. Těšíme se na nový rok a na to,
co přinese, děkujeme a s vaší podpo
rou i nadále počítáme. Hezké prožití
vánočních svátků a zdravý přicházející
Nový rok plný úspěchů a radosti.
Rodina Mikšovských, Fénix
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Vánoce v Hostinci
Na Radnici

dnů, kdy se plní i ta nejtajnější přání.
Co nejvíce sil tolerance a zdraví přejí
Chovatelé.

24. 12. zavřeno
25. 12. zavřeno
26. 12. 11.00 – 24.00
27. 12. 11.00 – 24.00
28. 12. 11.00 – 22.00
29. 12. 11.00 – 22.00
30. 12. 11.00 – 22.00
31. 12. 11.00 – 19.00

Obec Nečtiny blahopřeje všem jubi
lantům a všem těm, kteří se narodili
v měsíci listopadu a prosinci. Přeje
me hlavně hodně zdraví a pohody do
dalších let.

Silvestr na sále
od 20.00
ve stylu rokenrolu

Václav Polívka

23. 12. od 17.00
Vánoční besídka

1. 1. 2015 11.00 – 22.00

Šťastné a veselé!

Přeji mnoho štěstí a pevné zdraví
v novém roce všem svým přátelům
a zákazníkům.
Jiří Tománek – keramik Březín

Vánoce přinášejí
radost...

...a otevírají srdce. Ať vám letoš
ní Vánoce přinesou hodně radosti
a lásky! A tato vánoční radost ať
vás neopustí po celý nový rok, z ce
lého srdce přeji.
Zuzana Siková – kosmetička, Březín

Poděkování

Regionální muzeum Nečtin velice
děkuje paní Marii Seidlové, která
ochotně napekla z 10 kg mouky výz
dobu do muzea. Moc děkujeme.

Gratulace

Vejrovna!
Opět tady máme konec roku, je pro
sinec a nás čeká oslava Vánoc a při
vítání dalšího Nového roku 2015.
V těchto adventních víkendech i my
postavíme před hospůdku strome
ček a možná si zahrajeme pár her, je
možné, že se povede odehrát turnaj
v šipkách. O tom všem ale budeme
informovat vyvěšením plakátů. Na
konci měsíce prosince nás čekají
tradiční vánoční karty JZD, první
akcí však bude Salát roku 2014, na
který srdečně touto cestou zveme.
Zároveň mě dovolte za hospůdku
Vejrovna poděkovat všem hostům
a návštěvníkům za příjemně strá
vené chvíle, za jejich návštěvu. Po
děkování také patří Obci Nečtiny,
Soně Vašíčkové za tisk fotbalo
vých novin Bodlo, Miloši Fillin
grů za komentování zápasů, všem
fotbalistům a realizačnímu týmu
při pořádání různých sportovních
či kulturních akcí. Taktéž Karlovi
Zapletalovi, a jemu obzvlášť přeje
me brzké uzdravení. Ať je ten nový
rok lepší nebo alespoň stejný jako
rok 2014!

A jak budeme v hospůdce?
22. 12. 17.00 – 21.00
23. 12. 14.00 – 24.00
24. 12. 12.00 – 16.00,
Rok 2015 plný šťastných okamžiků, poté od 20.00
plný lásky, plný optimismu a hodně Dokončení na poslední straně

Přejeme všem spolu
občanům Nečtinska

13. 12. 2014

Canticorum
Adventní koncert

Smíšený pěvecký sbor, sdružující 40 mladých lidí s chutí zpívat a bořit hranice předsudků
vůči sborovému zpěvu. Bohatá emocionalita provedení. Repertoár sboru zahrnuje hudbu
nejen duchovní, klasickou a lidovou, ale potěší i příznivce hudby populární.

Sledujte program na www.facebook.com/barokovcechach

neČtiny
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VSTUPENKY

49 Kč PŘEDPRODEJ

REGIONÁLNÍ MUZEUM NEČTINY

vstupenky@barokovcechach.eu

89 Kč NA MÍSTĚ
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Spolek Baroko v Čechách uspořádal nebo se podílel
v roce 2014 na organizaci téměř třiceti představení,
která vidělo více než 1000 návštěvníků.
24. 5. 2014

24. 6. 2014

Tre Insegnanti

Pod křídly Fénixe

Račín

Přírodní park Fénix

Pohybová groteska souboru
VerTeDance inspirovaná filmy
Charlieho Chaplina.

ANGEL-y

17. 7. 2014

Mustang
Bluesride
Park Fénix

Workshop

Barokní dílny pro děti.

VK AVALON

Středověká ohňová show.

Ora Pro Nobis
Oldřich Janota
a Romana Šilhavá

10. 10. 2014

Trabandita
Jarmark
Nečtiny
Jaroslav Svoboda Hrad
Infostánek, kde jsme
S harmoniem
v disharmonické době Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny
Bluesrocková divočárna z jihu
Čech. Open Air koncert
u příležitosti závěrečné
prezentace landartové
rezidence. 90 návštěvníků
8. 8. 2014

Lukáš Luhan
Vespertine Soul
Kaple sv. Anny

Vystoupení účinkujícího
s akustickou kytarou
a působivými baladami. Přišlo
se podívat více jak 30 hostů.

Atmosférický koncert
legendy meditativní hudby.
Písničkář, nedoceněný
génius české hudební scény
70. a 80. let. Bývá označován
za představitele minimální
a meditativní hudby, folku
a rocku, ale nejčastěji jako
tvůrce procházející mezi
žánry, experimentuje
s minimalismem, rockovou,
ambientní i vážnou hudbou.
Na koncert přišlo
30 posluchačů.
27. 9. 2014

Vaňku, člověče!

18. 10. 2014

Zuby Nehty
Už jsme doma

11. 10. 2014

Dobré ráno
Blues Band
Matěj Ptaczek
Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

23. 6. 2014

O Šípkové
Růžence

Kouzelná flétna
Kaple sv. Anny

Nebeská clowneska. Tvůrčí
setkání Vandy Hybnerové
slovenské performerky
a ředitelky Studia Alta Lucie
Kašiarové. Ve spolupráci
s festivalem TANEC PR AHA.
40 diváků

Zuby nehty je legendární česká
dívčí punková skupina, která při
koncertě pokřtila nové album
Kusy. UJD, česká avantgardní
rocková kapela. Hudba
kombinující intelektuální
a orchestrální punk, slovanskou
hudební provokaci, africké
rytmy, funky, ska, gregoriánské
chorály, avantgardní melodie,
disharmonii, korozi, epileptické
a chaotické rytmy.

15. 8. 2014

26. 6. 2014

Mordors Gang
Loutkové zpracování opery
W. A. Mozarta ve stylu
barokního loutkového
divadla podle originálního
scénáře Petra Vacka a Milana
Hugo Formana. Představení
KOUZELNÁ FLÉTNA vzniklo
pro Autobus Linky 2015.

Kaple sv. Anny
Rockabilly/psychobilly trio veřejná zvuková zkouška.
20 diváků
12. 7. 2014

Model Nečtiny
Areál sv. Anny

25. 6. 2014

Boxteska

Kaple sv. Anny - open air

Kaple sv. Anny
Zpívaná pohádka. Odpolední
vystoupení dětí ze ZŠ
Manětín.

Otevřená diskuze
a site specific workshop
s umělci na rezidenci v parku
Fénix v Nečtinech –
Karin Šrubařovou (ČR)
a Noamem Barem (Izrael)

Jediná kapela u nás,
která hraje jump-blues 50. let.
Syrový pěvecký projev, stylová
hra na kytaru a záliba
ve starých aparátech,
autentický bluesový projev.
Účast více jak 60 diváků.
23. 8. 2014
6 týdnů Baroka,
Bartolomějská pouť
v Březíně

Sojkovo kvarteto
Račín
Živý koncert barokní hudby
pod širým nebem dopoledne
před poutí u kaple
Nejsvětější Trojice.

Kaple sv. Anny
První projekce filmu v kapli.
Netradiční povídkový pohled
na 20. století. Film byl dosud
promítán na zvláštních místech:
V Praze na nákladovém nádraží
Žižkov, v Brně v továrně Vlněna,
ve Zlíně v prostoru bývalých
Baťových závodů a v Ústí
nad Labem v kině Hraničář.
Nyní v kapli sv. Anny. Poté se
konal VEČÍREK TLUSTÝCH
SVETRŮ! Program: hudba
k tanci a poslechu.
14. 11. 2014

Osoby a obsazení
Trojici her, jež jsou
nejpřístupnější z celého
Havlova dramatického díla,
spojuje postava disidenta
Ferdinanda Vaňka, který
pracuje v pivovaru podobně
jako v té době sám Havel.
Představení navštívilo více jak
30 hostů.
4. 10. 2014

Australian Buš-kovice

V3Ska

Kaple sv. Anny

Matěj Ptaczek, evropská
špička mezi hráči na foukací
harmoniku, první Čech
v novodobé historii, který
byl pozván k účasti na World
Harmonica Festival 2009, kde
byl vyhlášen objevem roku.
Matěj Ptaczek roztančil více jak
30 hostů.

Předkapela Australian Buškovice nám předvedla neobyčejný
rytmický zážitek v podání žáků
výchovného ústavu. V3Ska,
devítičlenná hudební skupina,
která pochází ze Stoda u Plzně.
Svojí hudbou chce v prvé
řadě bavit, její koncert byl
nabit energií a bezprostřední
atmosférou. Na koncert přišlo
více jak 70 diváků.

Na koncertu tančilo skoro
80 hostů.
24. 10. 2014

Znouzectnost
Kaple sv. Anny

Nanohah Diptych
Kaple sv. Anny

Novinka Michala Záhory,
která byla první ze série tří
premiér, jimiž soubor oslavil
deset let své existence. V rámci
oslav Dekáda NANOHACH
2004–2014 se nad Diptychem
sešel ke spolupráci celý
tým projektu Orbis pictus.
Diptych vznikl ve spolupráci
divadla Ponec a kaple sv. Anny
v Nečtinech, kde se tento den
konala premiéra. Inscenace se
zúčastnilo skoro 50 hostů.

Hostinec Na Radnici
Divadelní jednoaktová hra.
Neobvyklá inscenace byla
uvedena během normálního
provozu restaurace. Režie Petr
Sichinger. V hostinci bylo skoro
30 hostů a zároveň diváků
představení.
21. 11. 2014
KINO V KAPLI

Show!

17. 10. 2014

Resonance

Kostel sv. Bartoloměje,
Březín
Katedrální sbor z Plzně.
Smíšený pěvecký sbor zazpíval
v rámci mše svaté na zahájení
pouti.

Hudba Lakuny je pestrá směs
hudebních žánrů s vtipnými
texty a nezaměnitelným
podáním charismatické
zpěvačky, která je jistě novým
objevem české šansonové scény.
Na koncert přišlo necelých
20 diváků.

Gottland

Kaple sv. Anny

Soubor profesionálních
hudebníků a pedagogů ve
složení Josef Fiala - viola,
Hana Vítková - violoncello,
Zora Paterová-Ponicová
- cembalo. V programu
byla uvedena díla Antonia
Vivaldiho, Francoise
Couperina, Henry Ecclese
a Georga Philippa Telemanna.
Koncert se uskutečnil
v zaniklé obci Račín u kaple
Nejsvětější Trojice. 60 diváků.

Kaple sv. Anny

31. 10. 2014
KINO V KAPLI

St. Johnny
Landartový workshop celodenní kreativní program
pro žáky základních škol.

Lakuna

představovali a zvali formou
propagačních materiálů
na naše akce a navazovali
kontakty s místní komunitou.
18. 10. 2014

Sideprojekt vůdčí osobnosti
legendárního Trabandu Jardy
Svobody. Velmi působivý
koncert skladatele natažený od
folku přes bačovskou halekačku
s cirkusáckým refrénem
až k pochodové melodii
s poctivými a burcujícími texty.
Na koncertu bylo téměř
30 hostů.

25. 10. 2014

Trojobal, takto nazvali
a představili členové plzeňské
kapely své sólové projekty.
Caine uvedl svůj sólový
písničkářský mini recitál
o cestách do hlubin lidské
duše a ještě hlouběji. Déma
– sólový recitál o cestách
sem, tam, zpátky a když
už to nejde nikam, tak
taky hlouběji. Poté zahrála
kompletní Znouzectnost, kdy
svým standardním randálem
uklidnila zjihlá posluchačská
srdce a postavila přítomné
nohama zase zpátky na zem.
Koncertu se zúčastnilo více
jak 50 posluchačů.

Hostinec Na Radnici
Druhá filmová projekce.
Režie Bohdan Bláhovec.
Autentický a šokující pohled
do života teenagerské kapely.
13. 12. 2014

Canticorum

Adventní koncert
Kaple sv. Anny

Smíšený pěvecký sbor,
sdružující 40 mladých lidí
s chutí zpívat a bořit hranice
předsudků vůči sborovému
zpěvu.

neČtiny
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Tak vám děkujeme!
První sezónu v kapli sv. Anny pod
taktovkou spolku Baroko v Čechách
máme skoro za sebou. Byla náročná
ale krásná a řekl bych i úspěšná.
Z přehledu na stránkách těchto
vánočních novin je vidět, jak moc
jsme se snažili a co všechno jste vy
návštěvníci mohli vidět. A budeme se
v příštím roce 2015 snažit ještě více.
Vás, diváky potřebujeme, bez obecen
stva to není ono. Ale šetřit vás nebu
deme, kaple musí žít, musí zkoušet
nové experimenty, nová pojetí kultury,
musí respektovat všechny formy
kultury a necenzurovat nebo ne
škatulkovat. Musíme být tak trochu
vizionáři a uvádět i věci, ke kterým
si publikum teprve cestu najde. Těší
nás zájem některých našich nečtin
ských i manětínských přátel, kteří se
k nám připojují a pomáhají s organi
zací. Každá ruka se hodí a práce je
opravdu hodně. A tak vám děkujeme
za přízeň, za pomoc a za návštěvy
v kapli. Probíhá advent, ale už nyní si
vám všem dovoluji popřát klidné vá
noční svátky a doufám, že se v novém
roce 2015 potkáme na některé z kul
turních události v kapli sv. Anny.
Než nová sezóna vypukne, zveme
vás na poslední koncert letošního
roku, 13. prosince, 2014 od 17 hodin
v kapli sv. Anny nám zazpívá smíšený
pěvecký sbor Canticorum. K adventní
náladě budeme nabízet svařené víno
a štrúdl. Přijďte s námi pobýt.
Roman Žebro Pekař

25. 12. 14.00 – 24.00,
soutěž Salát roku
od 18. hodin, přihlásit se můžete
kdykoliv v prosinci
26. 12. 14.00 – 24.00
27. 12. 14.00 – 24.00,
soutěž v kartách JZD
28. 12. 14.00 – 24.00
29. 12. 17.00 – 21.00
30. 12. 16.00 – 22.00
31. 12. Silvestr
1. 1. 2015 Nový rok
2. 1. 16.00 – 22.00
Těšíme se na vaši návštěvu, na po
sezení u cukroví a zahřátí vaječným
koňakem, k pohodě a klidu vánoč
ních svátků.
Milí spoluobčané, přátelé, dovolte mi,
abych všem popřál krásné a ničím ne
rušené prožití nadcházejících vánoč
ních svátků, a do nového roku 2015
jen to nejlepší, pevné zdraví a splnění
všech přání, klid, štěstí a spokojenost.

Fotbal!
Václav Polívka
Vážení příznivci fotbalu, milí fa
noušci a přátelé, naši fotbalisté mají
za sebou podzimní část Okresního
přeboru Plzeň – sever, kdy pod ve
dením zkušeného trenéra Alexan
dra Divíška skončili na průběžném
6. místě v tabulce.
Nejúspěšnějším hráčem a střelcem
podzimu se stal Martin Hlous alias

Tam, kde svítí hvězda
Marie Pekařová Kadlecová

Když jsem byla dítě, ctil se u nás advent. Těšení na
vánoce bylo dlouhé. Snad taky proto, že jsme měli
ukrácené dobrůtky a zábavy. Když potom svátky
přišly, byl to výbuch radosti. Bylo to jiskřivé a silné.
Teď se těžko bráním pokušením a čekat se mi nechce.
Nechci se vymlouvat, že doba je holt taková rychlá
a všechno chceme hned. Vím, že když se nestihnu
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Krauč s devíti vstřelenými góly. Ce
lou podzimní část jsme odehráli
bez vážnějších zranění a absencí,
s dostatečným počtem hráčů v poli.
Mezi velmi vydařené zápasy patří
derby s nesmiřitelným rivalem z Ma
nětína, který jsme i v oslabení odehrá
li ve velkém stylu a za hojné podpory
našich fanoušků jsme tam dokázali
zvítězit! Další takový zápas, tento
krát na domácí půdě, jsme odehráli
s mužstvem Bezvěrov, kdy jsme zví
tězili 3:2. Jak už to ale ve fotbale bývá,
i naše mužstvo si vybralo slabší chvíle
a za zklamání stály zápasy s Křelovi
cemi, Ledcemi či Heřmanovou Hutí,
kdy jsme vyšli bodově naprázdno.
Naše kluky nyní čeká dlouhá zimní
přestávka, do prvního tréninku se
všichni zapojí až 3. ledna 2015. Od
tohoto dne bude mužstvo trénovat
každou sobotu, buď na umělé trávě
v areálu v Nečtinech, nebo v tělo
cvičně na Hradě. Mužstvo se shodlo
na soustředění, které proběhne kon
cem února v našem útulném areálu
a se zázemím na Vejrovně.
Nakonec bych za podzimní část chtěl
poděkovat jménem svým celému
realizačnímu týmu FK Nečtiny v čele
s trenérem, dále Obci Nečtiny, spon
zorům, kteří se podílejí nedílnou sou
částí na chodu klubu, všem hráčům
a přátelům našeho fotbalu. Společně
děkujeme hlavně všem našim příz
nivcům a fanouškům, kteří při nás
stáli a stojí v dobrém i zlém na kaž
dém zápase.
Autor je jednatel FK Nečtiny

/fejeton
posbírat někde v tichu a pokoji, bude Vánocům něco
hřejivého chybět. Znám, že se tenhle pokoj nějak
plíživě rozplyne mezi bombardováním koledami
v nákupních centrech měsíce před Vánoci a taky
nejúžasnějšími tipy na haldu dárků. Že se tohle
vnitřní ticho nechá snadno zaplašit nervozitou
z nedokonalosti a nepřipravenosti domova nebo
cukroví. Chtěla bych sobě i jiným přát, abychom
došli co nejblíž tam, kde svítí hvězda a nebyla to
ta neonová nad supermarketem.

