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Broušení pravěkých nástrojů nadchlo nejenom kluky. Foto Soňa Vašíčková

S dobrou vůlí jde vše
Stále ještě s pěkným pocitem plně
prožitého odpoledne bych chtěl
na úvodní stránce našich novin
připomenout letošní dětský den.
Tentokrát se nepořádal na hřišti,
ale uskutečnil se v areálu bývalého
špitálu a kostela svaté Anny.
Teprve na místě samém si člověk
uvědomí, jaký je to krásný prostor
a jaké nádherné možnosti pro pořádání podobných akcí obec má.
Kromě prostoru u sv. Anny můžeme využívat sportovní areál s parketem, útulný společenský sál nad
hospodou, prostory Regionálního
muzea a nyní i kostel sv. Bartoloměje v Březíně. Uvědomuji si to
například při srovnání se soused-

ním Bezvěrovem, který si minulý
měsíc musel zapůjčit velkoplošný
stan, aby mohl uspořádat slavnost
pro seniory. Lidi se musí mít kde

scházet. Aby se viděli, mohli spolu
komunikovat a při příjemných zážitcích, které nám nabízí kultura
a umění, společně prožívat krásu
života. O co jde jiného než si náš
krátký společný pobyt na této planetě vychutnat a prožít?
Nápad změny náplně a místa pro
pořádání dětského dne se narodil
v jádru dámského týmu, který se
přípravou této akce již několik let
zabývá. Je to činnost tvořivá, jako
když malujete obraz nebo stavíte
dům. Nápad, vize, představa. Výměna názorů, cihla k cihle a už
se rýsuje konečná podoba témat:
„Jak se žilo v pravěku.“ Krásné
téma, plné tajemství schovaného
ve střípcích archeologických nálezů. Jak asi žili naši předkové? Téma
pro poučení, ale i příležitost pro
zábavnou hru, soutěž, tvořivost
a hlavně příjemné setkání s těmi

Tvorba jeskyních maleb se všem moc líbila. Foto –sv–
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nejmenšími. Setkání s dětmi je
vždycky kouzelné. Zvláště setkání
s těmi úplně malinkými, které jsou
ještě plné čistoty a nevinnosti. Můžeme se od nich hodně naučit.
Ale teď již k průběhu vlastního
dětského dne. Vše bylo připraveno tak, aby nachystané disciplíny a převážná část stanovišť byla
v přírodě. A zároveň aby bylo možné v případě nepříznivého počasí
program přesunout do sv. Anny.
Vyšlo to tak napůl. A kdo jste se
akce zúčastnil, můžete si k ní říci
své. Podle mě bylo možné z tváří
dětí, rodičů i pořadatelů vyčíst radost a spokojenost.
Je zbytečné popisovat do podrobností všechna zastavení a „atrakce“
letošního dětského dne. Společné
pro ně bylo, že radostí pro děti nemusí být vždy drahá hračka nebo
pytel sladkostí či barevných nesmyslů, ale i pouhý zážitek, vlastnoručně vymodelovaná nádobka,
nabarvené kouzelné dřívko, bůžek
nebo papírový mamut.
Myslím, že letošní dětský den se
přes nepřízeň počasí mimořádně
povedl a opět posunul laťku. Není
vůbec jednoduché takovou akci
připravit a organizačně zabezpečit. Je to spolupráce zhruba čtyřicetičlenného týmu lidí, kteří do
akce vložili kus nebo aspoň kousek vlastní duše pro dětskou radost. A za to jim moc a moc děkuji
a vyjadřuji uznání. Děkuji i všem
společnostem, které akci podpořily finančně nebo materiálně. I to
je projev dobré vůle vykonávat
dobré skutky. Když tyto principy
v Nečtinech udržíme a budeme je
dále pěstovat, nemusíme se vůbec
bát budoucnosti.
Ing. Jiří Křemenák, starosta
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Nečtinsko cyklistům

Starosta Jiří Křemenák a kvestor ZČU Petr Beneš při slavnostním otevření expozice, Foto –sv–

Galerie na Hradě
Západočeská univerzita
otevřela galerii na
zámku v Nečtinech
Západočeská univerzita v Plzni
otevřela 5. května novou galerii
v prostorách ubytovacího a školicího zařízení Nečtiny, které se nachází v místním zámku. Expozice
o historii zámku a jeho majitelích
je přístupná veřejnosti. K dispozici
jsou rovněž ubytovací a stravovací
kapacity střediska, které letos nově
nabízí posezení na terase s grilem.
„Se zahájením turistické sezóny
připravila Správa kolejí a menz
ZČU ve spolupráci s Regionálním
muzeem Nečtiny novou expozici
o historii zámku a jeho majitelích,“
řekl kvestor univerzity Petr Beneš.
Univerzita opravila dvě místnosti v zámecké věži, ve kterých jsou
nyní vystaveny panely s fotografiemi a informacemi k historii zámku
i jeho někdejších vlastníků, rodiny

Mensdorff-Pouilly. Expozice je přístupná denně od 8 do 18 hodin až
do konce října. Vstupné stojí 30 korun a zahrnuje rovněž vstup do přilehlé kaple Panny Marie s vitráží,
zobrazující první majitele zámku
z rodu Mensdorff-Pouilly. Nechybí
ani možnost zakoupit si zde turistickou vizitku či získat razítko.
Univerzita nabízí svoje ubytovací
a stravovací kapacity na zámku
v Nečtinech turistům, cyklistům
i dalším návštěvníkům. Ti mohou letos poprvé posedět i na
venkovní terase a dát si zde točené pivo, nealkoholické nápoje,
kávu, zmrzlinu či si vlastnoručně
opéct na grilu špekáčky. Pokud
plánují vícedenní pobyt na severním Plzeňsku, mohou se na zámku i ubytovat. K dispozici je také
opravená tělocvična.
Více informací najdou zájemci
na webu skm.zcu.cz/rekreace-nectiny.html.
K. Kolářová
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Rekreační cyklistika a cykloturistika patří k nejpopulárnějším formám individuální, rodinné a skupinové turistiky v ČR. Cykloturistika
je druhem cestovního ruchu, který
má obrovský potenciál obohatit
životní styl a zaznamenala velmi
prudký rozvoj i na Nečtinsku. Cykloturistika je hojně využívána
v posledních letech zejména proto,
že jejím prostřednictvím je možné
zmírnit stres ze stále narůstající
rychlosti životního tempa společnosti. Motivuje k aktivnímu životu
všechny věkové generace a pomáhá
k zapojení i fyzicky méně zdatných
občanů k plnohodnotnému životu.
Cykloturistika je přátelská k životnímu prostředí a ke zdravému
životnímu stylu, napomáhá k propagaci zajímavých a málo navštěvovaných lokalit i v turisticky zatím
nepříliš objevených oblastech.
Na Nečtinsku je velký potenciál
zlepšit podmínky pro všechny druhy cyklistiky a obec Nečtiny by se
do dalších let ráda tomuto tématu
intenzivně etapově věnovala ve
všech směrech.
Dnešní Nečtinsko je perspektivní
málo dotčené území s velkým přírodním potenciálem a kulturní krajinou.
Obec v roce 2016 získala certifikát
projektu „Cyklisté vítáni“, jehož cílem je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů a který
připravuje standardy srovnatelné
s obdobnými systémy používanými
ve státech Evropské unie. Rádi bychom co nejlépe naplňovali standardy kvality služeb pro cyklisty v rámci
tohoto projektu a v dalších letech tuto
kvalitu dále zvyšovali. Na základě poptávky cyklistů v Informačním centru Nečtiny, jsme se rozhodli osadit na
třech nejvíce poptávaných místech
místních cykloturistických tras tři
odpočívadla s informačními tabule-
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mi, odpadkovými koši a bezpečnými
stojany pro cyklisty, a na další nejnavštěvovanější místa umístit bezpečné
stojany pro větší počet kol.
Prvním místem k osazení odpočívadla s košem, s informační tabulí
a bezpečným stojanem je velmi turisticky navštěvované chráněné území
Kozelka. Stolová hora Kozelka láká
svými skalnatými stěnami nejen pěší
milovníky přírody, vyznavače horolezectví, ale i cykloturisty, kterým
chybí pod stolovou horou zázemí.
Druhým místem je areál sv. Anny,
které je významným místem Nečtin,
kde v loňském roce nově vznikla Andělská stezka, která je velkým lákadlem pro všechny turisty a cyklisty.
Posledním místem pro odpočívadlo
je místo zvané „Veska“, které je na
cyklotrase na Manětín a je vyhlídkovým místem, které se přímo nabízí k odpočinku a k výběru, kterým
směrem se dát dál. Bezpečné stojany pro dvě kola pak chceme umístit
ke všem třem odpočívadlům. Před
Informační centrum Nečtiny a Regionální muzeum plánujeme umístit rovněž bezpečný stojan a tím naplnit standardy projektu „Cyklisté
vítáni“, který Regionální muzeum
certifikoval. Druhým stojanem pro
více kol bude přímo centrum obce
u sloupu sv. Archanděla a třetí místo jsme vybrali ve sportovním areá-

Tupování textilu. Foto Miluška Chlupová

3
lu Nečtiny, kde bezpečný stojan pro
více kol stále chybí a toto místo je
velice cyklisty navštěvované. Stojany nabídnou možnost i kolo uzamknout a tím zvýšit ještě více kvalitu
služeb pro tento typ turistů. Projekt
„Nečtinsko cyklistům“ podpořil finančně i Plzeňský kraj a tak i díky
němu můžeme začít s jeho realizací
již v tomto roce.
Soňa Vašíčková

OK Muzeum dětem 2016
Již třetím rokem funguje „Odpolední klub“ v muzeu, který je
součástí projektu „OK Muzeum
dětem 2016“. Tento projekt podporuje Plzeňský kraj a my jsme
velice vděčni za možnost zaujmout
různými činnostmi nenásilnou formou neorganizované i organizované děti a žáky v jejich volném čase.
Připravit pro ně aktivity, které jim
napomohou při rozhodování, jak
smysluplně trávit svůj volný čas.
Připravované aktivity všestranně
zaměřit na rozvoj jemné i hrubé
motoriky, logického myšlení, samostatného uvažování, rozvoj
osobnosti, samostatnou práci, ale
také práci ve skupině. Podporovat
další rozhodnutí dětí, jak budou
trávit svůj volný čas a případně
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nasměrovat jejich rozhodnutí při
rozhodování o budoucím povolání.
Děti se v muzeu nenaučí jen výtvarně tvořit, ale osvojují si i základy
vaření a stolování, navazují a upevňují zde své vztahy s dalšími kamarády. Klub nevyžaduje pravidelnou
docházku a svůj program má vždy
dopředu vyvěšen na stránkách muzea a plakát je umístěn ve škole i na
nástěnce Regionální muzea. Právě
nyní končí druhé pololetí, ale klub
bude otevřen se zajímavým programem i v prvním pololetí dalšího
školního roku. Na všechny děti se
těšíme.
–sv–
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Martin vykuřuje zlé duchy. Foto –sv–

Tak takto jsme letos zvali na již
třetí ročník cestovatelského festivalu, který Regionální muzeum
připravilo ve spolupráci se ŠtěpáCestovatelský festival
nem Pastulou a naším Martinem
Už jste nalétali mnoho kilometrů Pávkem. Projekt festivalu podpořil
po světě? Že ne? Nebo ano a rádi finanční částkou i Plzeňský kraj, za
byste si to zopakovali? Pak přijď- což moc děkujeme.
te na cestovatelský festival Letem Letošní ročník nabídl ještě více
světem. Čeká vás pestrá nabídka artefaktů a fotek než ten předešlý.
cestopisných foto projekcí v podá- Mohli jsme si zatančit a uvolnit se
ní zkušených cestovatelů, hudební při intuitivním tanci s Ivet Králoi taneční exhibice, zajímavosti, vý- vou, která ve volné chvíli masírostavy, exotické pokrmy, artefakty vala našeho lektora Petra Nazarova, který k nám zavítal již po třetí
i tradiční setkávání s přáteli.

Letem světem Nečtiny

Dychtiví posluchači. Foto –sv–
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s přednáškou a knížkou o Africe.
Na kole k nám z Plzně přijel fantastický cestovatel Jarda Šnek Král,
který představil svou cestu ke klokanům do Austrálie. Nováčkem
našeho festivalu byl Lukáš Klíma,
který poutavě vyprávěl na své
první přednášce o Indonésii. Se
Štěpánem Pastulou jsme putovali
po jižní Indii a dozvěděli jsme se
velmi zajímavé informace o rituálu pohřbívání v této zemi a Martin
Pávek si připravil zbrusu novou
přednášku o expedici do amazonských And.
Celým festivalem nás provázela
skupina studentů z expedice No
Limits Himalaya 2016 aneb s vozíčkářem do Himaláje.
Také už jste někdy použili větu „To
nejde.“? A co třeba vyrazit s vozíčkářem do indické Himálaje? Že to
nejde? Tak to se chyťte za nos, protože skupina studentů z Plzně společně s vozíčkářem Janem Krauskopfem podnikne v srpnu expedici
do oblasti Malého Tibetu. Účastníci expedice věří, že limity vznikají
pouze v našich hlavách, rozhodli se
je překonávat.
Během expedice, kterou podniknou v termínu 10. 8. až 1. 9. 2016,
chtějí vystoupat do nadmořské výšky přes 5 000 m n. m., mimo jiné
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natočit dokumentární film a plánují i setkání s dalajlamou. Akce
navazuje na předchozí úspěšné
studentské expedice do Arménie,
Ruska, Sýrie nebo Vietnamu, které
pořádal rovněž SK ASK ČR Klub
cestovatelů Plzeň.
Velká výstava fotografií a artefaktů z cest, která je instalována
v půdních prostorách potěšila nejednoho návštěvníka a těšila až do
26. 6. 2016 a dokonce na ní přišlo
i několik škol, všem se moc líbila.
Každým rokem jsou připraveny
workshopy a ani letos tomu nebylo
jinak. Bubenický workshop s Denisem Lamas navštívily dokonce i maminky s dětmi a pořádně si to užily.
Putování se zvukem nabídlo léčebné
písně a mantry z celého světa a mnoho zajímavých neznámých hudebních nástrojů. Všechny je ochotně
představil Štěpán Pastula, který měl
tento workshop na starosti.
Perličkou festivalu bylo malování
henou s Magdalénou, která měla
u svého stánku stále nabito.
Nejenom informacemi je člověk
živ a tak festival uspokojil i chuťové buňky s výrobky výmluvného
cestovatele Tibetem Mirka, který u nás byl rovněž poněkolikáté
a krom různých vegetariánských
dobrot nabízel i kuchařky a zázvorový nápoj. Čajovna u Pekla z Plzně
nezklamala a přivezla zase vynikající čaje a hlavně oblíbenou masalu.
Dále festival nabídl harmonizační pyramidy, které byly umístěny
hned u stánku s magickými šaty
Kateřiny Ederové, u které se to
také stále hemžilo.
Martin Pávek se svým očistným
rituálem v teepee od Tomáše Zímy
(moc děkuje za zapůjčení) pak zakončil celodenní cestovatelskou
pouť.
Taková akce je velice náročná na
přípravu, proto patří velký dík
všem, kteří nám pomáhali.
–sv–
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Ochutnávka bezinek. Foto –mch–

Muzeum vzdělává
Máte zájem o cestování, historii či
zdravý způsob života, zavítejte na
některou z přednášek, které probíhají během roku v našem muzeu.
V minulých měsících nám pan Jiří
Kapr vyprávěl o Nečtinech v době
odsunu, paní Zuzka Vlčková se
ponořila do tajů Izrae
le a paní
Kateřina Ederová nám přinesla
ochutnat pampeliškové a bršlicové
pesto a popíjeli se bylinkové čaje.
Dozvěděli jsme se něco o zdravé
výživě a živě jsme diskutovali na
téma co jíst a co ne. V příští polovině roku bychom opět chtěli v přednáškách pokračovat a určitě se na
podzim můžete těšit na Kateřinu
s bylinkami a dále máme slíbenou přednášku „Vůně koření“ od
námořníka pana J. Franka, která
proběhne 12. 10. 2016.
Recept na pesto z bršlice kozí
nohy: Budete potřebovat asi dvě
hrsti mladých bršlicových listů,
které si doma propláchnete. Ty
pak rozmixujte společně s hrstí
mandlí (ideálně oloupaných). Přidejte asi 150 ml oleje – skvělý je
třeba olej z lískových ořechů, avokádový olej nebo bodlákový olej.
Přidejte trochu soli. Můžete, ale

nemusíte přidat ještě parmazán.
Já pesto dělám bez parmazánu,
a je také chuťově skvělé. Když vše
rozmixujete, vznikne vám krémová konzistence. Potom pesto vložte do předem vymytých skleniček
(zavařovaček). Navrch zalijte ještě
trochou oleje a uložte do lednice.
–sv–

Světelné obrazy,
fotografie
Každý z nás miluje jinou barvu, jinou květinu a také jiný druh umění.
Abychom uspokojili všechny zájemce, snažíme se plán výstav mít
pestrý. V letošním roce nám zahájila magická výstava Milana Ďuriše,
která neměla v našem muzeu obdoby a obrazy, které byly nasvíceny
speciálními světly, se opravdu moc
líbily. Výstava Cestovatelského festivalu oslovila i malé návštěvníky,
kteří obdivovali indiánské zbraně
a oblečení.
V červenci k nám zavítá náš místní spoluobčan pan Jan Štěrba
a představí nám svou fotografickou tvorbu. Jeho akty mají tajemno a především černobílé fotografie jsou velkým zážitkem. Ale
nenabídne jen akty, ale i portréty,
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Instalace světelných obrazů Milana Ďuriše v galerii Regionálního muzea. Foto –sv–

ve kterých se mu podařilo zachytit sílu okamžiku. Určitě výstava
bude stát za to. Všechny srdečně
zveme. Září je rezervováno pro,
nám již dobře známou, malířku
Janu Havlíkovou, která nás překvapí řadou obrazů z Nečtinska.
Dokonce malovala i podle letošního kalendáře s historickými fotografiemi, takže se máme na co
těšit. A co bude pak, se dozvíte
v příštích novinách.
–sv–

Vystoupení Jednoty Panské. Foto –sv–

Noc s Karlem IV.
Již třetím rokem se naše Regionální muzeum zapojilo do celorepublikové akce Noc muzeí. V letošním
roce jsme si jako mnoho institucí
připravili akci k oslavám 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV.
Letos se na každém kroku s tímto
velikánem potkáváme a naše muzeum nechtělo zůstat pozadu a tak
se velmi pečlivě připravilo. Velkým
bonbónkem večera bylo vystoupe-

Muzejní noc s Karlem IV. Foto –mch –
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ní šermířské skupiny Jednota Panská, která měla tři vstupy a předvedla nám ukázku z doby Karla IV.,
která se jmenovala „Justiční omyl“.
Při vystoupení jsme mohli obdivovat nejenom herecké a šermířské
umění ale i krásné kostýmy a zbraně. Jednota Panská nám nabídla
vtipné a svižné představení, do kterého zapojila i diváky a určitě každého z nás potěšila.
Muzeum připravilo řadu zajímavých informací z celého života Karla IV., návštěvníci mohli luštit řadu
kvízů a křížovek. Pro děti byly připraveny dílničky. Například zdobení středověké kachle, kterou nám
navrhla paní Jana Tycová, za což
jí patří velký dík. Každý návštěvník si mohl vyzkoušet psaní husím
brkem, zahrát stolní hru o Karlu IV.
vyrobit růženec nebo tašku s Karlem IV. anebo shlédnout film Noc
na Karlštejně se slavnou Janou
Brejchovou v hlavní roli. Před každým vystoupením Jednoty Panské
nám na klavír zahrála Barunka
Stoklasová právě ústřední píseň
z již zmiňovaného filmu.
Pro malé návštěvníky jsme připravili puzzle a mohli si dozdobit královskou korunu a malovat
a malovat. Prostě si každý přišel na

neČtiny

NEČTINSKÉ NOVINY 2 /2016

Středověká hostina v Regionálním muzeu. Foto –sv–

své. Úžasnou atmosféru dotvořila
malba žáků ZU školy v Manětíně
a Bezvěrově pod vedením paní Jany
Křemenákové, kteří ztvárnili Karla
IV. různými technikami a moc se
jim to povedlo. Moc děkujeme.
Ale nejenom oko a ucho bylo spokojené, určitě i chuťové buňky dostaly svou dávku při ochutnávání
domácího chleba s pšeničnými
otrubami, královské sekaniny (paštiky), jáhlových a pohankových
placek, vepřoviny s černou omáčkou, jablečné varmuže, bylinkového líta, středověkých netyjí a sviního kolena na pivě. A ten, kdo neměl
hlad, mohl popít medovinový kvas
teplý i studený. V nočních hodinách
jsme společně pojedli kuře pečené
přímo nad ohněm venku na zahradě a zapíjeli ho dobrým pivem.
Doba Karla IV. nás úplně pohltila
a nadchla.
Muzeum nabídlo něco více o době
tak vzdálené, o tom, jak chodil oblečen ten, kdo v ní žil, co jedl a pil
a jaké stavby se stavěli a každý návštěvník, který splnil úkoly v průvodním listě, si navíc mohl odnést
pamětní list s pečetí Nečtin. Velmi
důležitou informací, kterou Noc

s Karlem IV. nabídla, byl fakt o významu našeho hradu Preitenstein,
který je s Karlem IV. úzce spjat, ale
o tom až v příspěvku dalším.
–sv–

Himálaj na vozíčku
Studenti plzeňských
gymnázií umí
společně s vozíčkářem
zdolávat strmé
vrchy a překonávat
rozvodněné toky,
společně se připravují
na expedici.
Plzeň / Deset studentů plzeňských
gymnázií ve věku 15-19 let se společně s vozíčkářem Janem Krauskopfem chystá v létě do oblasti
Malého Tibetu v indické Himálaji.
Během expedice, kterou podniknou v termínu 10. 8. až 1. 9. 2016
chtějí natočit dokumentární film
a plánují setkání s dalajlamou.
Akce navazuje na předchozí úspěšné studentské expedice do Arménie, Ruska, Sýrie nebo Vietnamu,
které pořádal rovněž SK ASK ČR
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Klub cestovatelů Plzeň. Současnou
expedici absolvují studenti v rámci
plnění prestižního mezinárodního programu DofE - Cena vévody
z Edinburghu. Většina členů skupiny bude mít po absolvování expedice splněný nejnáročnější zlatou
úroveň tohoto programu DofE. Je
pravděpodobné, že po absolvování
expedice budou studenti přebírat
ocenění od některého z členů britské královské rodiny, která tento
program zaštiťuje. Půjde vůbec
o první studenty Plzeňského kraje,
kteří mohou této nejprestižnější
mety dosáhnout. Hlavním cílem
expedice je natočit expediční film,
jehož premiéra je plánována na listopad tohoto roku. Expedici do hor
připravuje zkušený cestovatel Bc.
Štěpán Pastula a učitel na Masarykově gymnáziu v Plzni Mgr. Antonín Kolář.
Na náročné podmínky expedice se
studenti připravují intenzivně již
od února tohoto roku, kdy proběhl expediční workshop na západě
Čech. Studenti prošli kurzem první
pomoci, učili se pracovat s mapou,
seznámili se s buddhistickou kulturou, ale i rolemi v expedičním týmu
a základy skupinové psychohygieny,
nacvičovali jednání v rizikových
a krizových situacích, byli seznámeni s expediční výbavou a výstrojí.
O víkendu 21.–22. 5. 2016 absolvovali studenti v oblasti Manětínska náročný team buildingový
workshop, který byl zaměřený na
zvládnutí lanových technik, které
studentům usnadní transport přes
rozvodněné toky a náročný a neschůdný kamenitý terén. O víkendu
17.–19. 6. čekala studenty poslední
přípravná „ostrá“ expedice v oblasti Sedmihoří u Horšovského Týna,
při níž byli studenti odkázáni pouze
na své znalosti a dovednosti, které
získali v průběhu předchozích příprav. Další workshop čekal účastníky expedice 24.–26. 6. v Prášilech
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na Šumavě. Zde proběhl intenzivní
kurz první pomoci, přizpůsobený
podmínkám Himálaje. Kurz zajišťuje organizace ZDrSEM, která realizuje kurzy zážitkem.
Expedice získala čestnou záštitu
od výkonného ředitele programu
DofE Czech Republic, Tomáše Vokáče, záštitu expedičnímu týmu
udělil i 1. náměstek primátora
města Plzně pro oblast kultury
a cestovního ruchu Mgr. Martin
Baxa. V jednání je udělení oficiální záštity i ze strany Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Předjednána je oficiální záštita expedice zástupcem britské velvyslankyně v ČR, Timem Voasem.
V České republice naprosto výjimečné studentské expedici vyjádřil
podporu i Dan Přibáň, který je zároveň i jedním z patronů programu
www.dofe.cz. Ze známých osobností expedici podpořili horolezci
Honza Tráva Trávníček, Radek
Jaroš a prof. Pavel Pafko. Expedice byla velmi výrazně podpořena
Hannah grantem v celkové výši téměř 140 000 Kč, na jehož základě
získala expedice základní expediční vybavení – stany, spacáky, batohy a trekové hole. Firma Hannah
navíc navázala s SK ASK ČR Klubem cestovatel Plzeň dlouhodobou
spolupráci při zajišťování různých
forem outdoorových aktivit. Expedici významně podpořila i firma
Tilak slevou na nákup zboží, nebo
výrobce a dovozce invalidních vozíků firma Otto Bock, která poskytla vozíčkáři Janu Krauskopfovi
speciální expediční invalidní vozík
s veškerým potřebným servisem
a náhradními díly. Expedici ve své
marketingové kampani podporuje
i Česká spořitelna. Pivovar Raven
se rozhodl podpořit expedici výrobou speciálního piva vyrobeného
z indického čaje, který chce pod
značkou No Limits distribuovat
do obchodní sítě a část finančního
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výtěžku věnovat ve prospěch týmu
No Limits Himalaya.
Kromě samotné přípravy expedice studenti připravili mnoho
doplňkových expedičních aktivit.
26. 5. 2016 uspořádali veřejné setkání ve Škoda sport parku Plzeň
se známým plzeňským horolezcem
Honzou Trávou Trávníčkem. 29. 5.
2016 se tým No Limits Himalaya
2016 účastnil v pražských Letenských sadech benefiční sportovně
společenské akce – Běhu pro Paraple. Tým zde běžel s týmovou
terapeutkou Hanou Melicharovou
z Centra Paraple. 11. 6. se studenti
účastnili veřejné nahrávky Českého
rozhlasu Plzeň, ale také se prezentovali v rámci cestovatelského festivalu Letem světem v Nečtinech. Dne
14. 6. 2016 prezentovali studenti
svoje přípravné expediční aktivity
na společném setkání se zájemci ve
Skautském institutu v Praze.
O svých aktivitách studenti informují na svém blogu No Limits
Himalaya 2016, který vzhledem
k mezinárodnímu přesahu expedice studenti vytvářejí i v anglické
jazykové mutaci. S expedičním týmem navázaly spolupráci i přední
cestovatelské weby Hedvábná stezka a Život na cestách.
Tisková zpráva, 15. 6. 2016
SK ASK ČR Klubu cestovatelů Plzeň, první místní centrum nabízející prestižní mládežnický program
DofE v Plzeňském kraji.
Program DofE je vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do
dovršení 25 let umožňuje rozvíjet
své dovednosti a aktivně využívat
volný čas. Program DofE je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už
od roku 1956 podporuje v desítkách zemí po celém světě mladé lidi
napříč společností na cestě k jejich
samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.
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Jan Trávníček
www.honzatravnicek.cz
Štěpán Pastula
www.stepas.cz
Mgr. Antonín Kolář
učitel Masarykova gymnázia v Plzni,
vedoucí SK ASK ČR Klub cestovatelů
Plzeň
+420 721 973 249
antonin.kolar@gmail.com
www.klubcestovatelu.com
www.facebook.com/Himalaya2016 |
nolimitshimalaya2016.blogspot.cz/

Karel IV. na Rabštejně
Socha, umístěná
na zámku Rabštejn,
byla vytvořena
k výročí 700 let
od narození krále
Ve 14. století si synové Oldřicha
Pluha vlastnící kamennou tvrz na
skalnatém ostrohu znepřátelili krále Karle IV., ten Rabštejn nejprve
nařídil zbořit, ale když se s hradem
a jeho výjimečnou strategickou
a poté i malebně krásnou polohou

Sochař Marcel Stoklasa a Karel IV.
Foto Jitka Stoklasová

Rodina Stoklasových při odhalení sochy Karla IV. na zámku v Rabštejně nad Střelou. Foto –sv–

seznámil, přinutil odbojné bratry
k prodeji hradu a sám se stal jeho
vlastníkem. Hrad i úžasnou přírodu kolem si zamiloval a často zde
pobýval, s čímž se málokterý český
hrad nemůže pochlubit. Výnosy
z rabštejnského panství věnoval
své čtvrté manželce Elišce Pomořanské, známé svou silou s níž holýma rukama údajně lámala meče.
Dnes ve 21. století současní vlastníci vyslovili přání zhotovit sochu Karla IV. při příležitosti výročí 700 let od
jeho narození a umístit ji na místo,
které měl král tolik v oblibě.
Socha v životní velikosti (173 cm)
je vytvořena z přírodního kamene
– Hořického pískovce.
Zajímavostí sochy je vysekaný
znak města Rabštejn na sponě
pláště. Za povšimnutí stojí okouzlující kresba kamene, zejména v oblasti srdce a suknice. Socha je dílem
manželů Jitky a Marcela Stoklasových z Nečtin a byla prezentována

i v Regionálním muzeu Nečtiny při
příležitosti festivalu Noc muzeí –
Noc s Karlem IV., kde se návštěvníci mohli seznámit s vznikem sochy
úplně od počátku.
–sv–, Jitka Stoklasová

Karel IV. a Nečtiny
Král a císař Karel IV.
ve vztahu k městu
a hradu v Nečtinech
V posledních letech vlády krále Jana
Lucemburského stále výrazněji vystupoval do politické sféry jeho nejstarší syn Karel, který se postupně
stal spoluvládcem. Do Českého království se vrátil v roce 1333 a hned
následujícího roku mu otec udělil
titul markraběte moravského. Princ
Karel vstupoval do politicky destabilizovaných Čech rozpolcených otcovou vládou. Zejména stav přímého
korunního majetku nebyl valný, ne-
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boť řadu královských hradů i měst
král Jan při svém finančně nákladném způsobu vlády zastavil české
i zahraniční šlechtě. Markrabě Karel
se snažil původní královské majetky
vykoupit a posílit tak politické i hospodářské postavení českého krále.
Mezi takovéto královské statky patřily i Nečtiny, zastavené Oldřichu
Pluhovi z Rabštejna, majiteli nedalekého Rabštejna nad Střelou. Mimo
jiné i vzhledem ke strategickému
položení Nečtin na důležité obchodní stezce spojující hlavní město s říší,
resp. s říšským městem Chebem,
bylo město s hradem krátce po příchodu prince Karla do Čech vykoupeno ze zástavy.
Tato událost je přímo zmíněna
v Karlově životopise. K roku 1333
píše: „Přijidechme do Čech,
v nichžto jsme nebyli jedenácte
let, s velikými náklady a s úsilím
nabychme najprve hradov Týřova,
Hradce, Písku, Nečtin, Zbiroha
a jiná zboží, ježto byla zastavena
a odlúčena od královstvie.“
Že byly Nečtiny považovány králem za velmi významné, svědčí
i zmínka v nepřijatém zákoníku
zvaném „Maiestas Carolina“ z let
1350–1355, kde je hrad Nečtiny, nyní pod novým německým
jménem Preitenstein, uveden
mezi lokalitami, které nesmějí být
za žádných okolností zastaveny
a odloučeny od korunních statků.
Vzhledem k důležité roli, jakou hrál
hrad Nečtiny, resp. Preitenstein,
v mocenských a ekonomických
plánech krále a císaře Karla IV.,
a přestože přímý pobyt panovníka
v Nečtinech nemá oporu v písemných pramenech, můžeme jen litovat, že o samotném hradu v Nečtinech víme doposud jen velmi málo.
Platí to nejen o jeho královské „lucemburské“ fázi, ale i o fázi pohusitské, „gutštejnské“, když se hrad
od poloviny 15. století stal významnou rezidencí tehdy nejbohatšího
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rodu v království (období Buriana II. z Gutštejna a jeho synů).
Jak je vidno, není třeba pochybovat o důležitosti hradu, jehož zřícenina je dalším zajímavým turistickým cílem. Bohužel je tento hrad
dosti opomíjen a obec Nečtiny se
rozhodla ve spolupráci se Západočeským muzeem oprášit jeho slávu
pomocí projektu: Preitenstein –
no
vé pohledy na historii nedo
ceněného hradu u Nečtin.
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zdiva, také očistit zdivo. Odstranění vegetace musí proběhnout před
realizací geodetického zaměření
a 3D fotogrammetrie.
2. fáze geodetické zaměření

V druhé fázi následuje geodetické
zaměření, které bude provedeno
pomocí totální stanice metodou
protínání zpět. Na základě charakteru terénu lze předpokládat
nutnost vytyčení uzavřeného polygonového pořadu a několika pomocných stanovisek. Účelem zaVýzkum hradu
měření je pořídit přesné zaměření
– předběžný
tvaru terénního reliéfu a vytvoření
harmonogram:
georeferenční sítě pro 3D fotoCílem projektu je základní zpra- grammetrie. Vzhledem k střední
cování hradu Preitenstein, který náročnosti terénu lze odhadnout
je (ač představuje bezpochyby nej- dobu realizace terénní části na
významnější památku Nečtinska) dobu 10-14 dní. Zaměření bude
doposud spíše opomíjený. Význam sjednoceno s LIDARovými daty
hradu zdaleka přesahuje regio- DMR 5G a zpracování předběžnální hranice a jeho informační ného modelu proběhne v průběhu
potenciál je veliký. V následujícím podzimu.
přehledu je ve čtyřech bodech na- 3. fáze 3D fotogrammetrie
stíněna první etapa zamýšleného 3D fotogrammetrie zdiva vyžaduprojektu, jehož výsledky by výraz- je období vegetačního klidu a proně obohatily nejen odbornou, ale to je nutné provést ji v průběhu
i laickou veřejnost a nepochybně podzimu, kdy lišejníkový porost
by positivně ovlivnily i turistický neovlivňuje vizuální kvalitu poříruch v regionu. První etapa tedy zených snímků. Terénní část zabezahrnuje základní kroky, které re 1-2 dny a následné zpracování
komplexně uchopí objekt hradu, cca dobu jednoho týdne. Pořízení
včetně jeho přesné dokumentace obdobné formy záznamu je také
(současný plán hradu není zcela důležité vzhledem k erozním provyhovující), zhodnocení stavební- cesům a napomůže tak efektivně
ho vývoje a poznání jeho hmotné naplánovat konzervaci stávajícího
kultury (movitých artefaktů).
stavu hradu. Okolí zachycené LIDAREM lze také zpracovat do po1. fáze odstranění vegetace
Nutno odstranit náletovou vege- doby modelové situace odvozené
taci z nádvoří a zejména v blízkosti z historických mapových zdrojů.

Terénní náčrt situace hradu
podle popisu T. Durdíka

3D fotogramterii zpracuje profesionální geodet Ing. Jiří Vidman.
4. fáze konečné zpracování

Víceúčelový 3D model a předběžná nálezová zpráva. Konečná fáze
zahrnuje sjednocení všech naměřených dat společně s hmotovou rekonstrukcí jednotlivých fází hradu.
Dále budou zpracovány movité artefakty a výsledky výzkumu budou
zpracovány do nálezové zprávy.
Součástí této fáze může být příspěvek na konferenci dějiny staveb, na
níž může také navázat cyklus přednášek pro veřejnost. Výsledky projektu mohou být rovněž prezentovány formou tištěné publikace.
Výsledky zaměřovacích prací včetně modelu hradu v jeho středověké
podobě a archeologické nálezy
mohou být prezentovány v nečtinském muzeu. Na hradě samotném
mohou být výsledky prezentovány
formou informačních cedulí.
Antonín Zelenka

Vyvážení septiků a jímek na ČOV Nečtiny
Dnem 1. 7. 2016 po kontrolní prohlídce stavby a vydání kolaudačního souhlasu odborem životního prostředí je možné vyvážet odpadní vody z jímek
a septiků v souladu se zákonem o odpadech na čističku v Nečtinech. Obec zároveň zavádí a nabízí kompletní službu na vývoz jímek se soupravou
traktor+fekální vůz o objemu 5m3. Cena služby je pro vlastníky nemovitostí na území obce Nečtiny včetně všech jejích částí složená ze dvou položek:
1. Práce traktoru+fekál: (od zapřažení vozu, dojezd na místo,čerpání, odvoz na ČOV a vypuštění odpadní vody do svozové jímky).
600,- Kč/hod. včetně DPH
2. Stočné (výpočet stočného pro běžný rok se skládá z nákladů na provozování ČOV-spotřeba el.energie, náklady na obsluhu, odběr
vzorků, odpisy staveb, údržba a opravy). Dosud byly náklady na stočné počítány pouze ze spotřeby el. energie. Ostatní náklady dotovala
obec. Pro rok 2016 proto činí stočné pouze 12,- Kč/m3 včetně DPH.
Objednávky prosím směrujte na tel. 606 107 356 (starosta obce) nebo na tel. 606 087 275 (Stanislav Škubal).
–jk–
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slovem. Při kávě jsme si povídali o jejích vnučkách a vnucích.
O tom jak se těší každý týden na
to, že se všichni sejdou u nich
doma na Plachtíně na nedělním
obědě, který se u nich stal již
takovou rodinnou tradicí. Dne
29. 5. 2016 oslavil pan Břetislav
Dolejš z Hradu Nečtiny své kulaté životní jubileum – 70. let.
Při našem povídání pan Dolejš
vzpomínal na jižní Čechy, kde
byl na vojně a kam se opět v nejbližší době pojede podívat. Bylo
na něm vidět, jak se do Českého Krumlova a jeho okolí velice
těší. Ještě jednou velká gratulace
všem jubilantům.
S přáním, abychom trávili, co nejvíce času se svojí rodinou v klidu
Oslavenkyně z Plachtína - Marie Pluhařová. Foto –mch–
svého domova se s vámi dnes loučíme. Užijte si krásné chvíle blížících se letních prázdnin a dovolených, které k tomu přímo vybízí.
V měsíci dubnu, květnu a červnu Na začátku dubna oslavila paní Všem přejeme, aby si toto léto užili
oslavili a oslaví životní jubileum Marie Pluhařová z Plachtína, ve zdraví a spokojenosti.
tito občané:
své 65. narozeniny. Přivítala Za všechny z výboru pro kulturu
Pluhařová Marie, 1. 4. – 65 let
nás s milým úsměvem a vřelým Miluše Chlupová
Poppová Danuše, 2. 4. – 65 let
Sedláčková Marie, 4. 4. – 70 let
Motyčková Horská Marie,
9. 4. – 50 let
Pešička Pavel, 12. 4. – 65 let
Zemen Jiří, 21. 4. – 83 let
Janouškovec Jiří, 26. 4. – 60 let
Štejfa Miloslav, 28. 4. – 81 let
Hozák Eduard, 10. 5. – 80 let
Dolejš Břetislav, 29. 5. – 70 let
Popelář Jiří, 8. 6. – 50 let
Grünertová Marcela,
10. 6. – 55 let
Šojsl Václav, 12. 6. – 55 let
Bretschneiderová Marie,
12. 6. – 65 let
Simandlová Zděnka,
14. 6. – 75 let
Urban Antonín, 24. 6. – 82 let
Stropnický Petr, 28. 6. – 55 let

Blahopřejeme

Dvě gratulace

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.

Břetislavu Dolejšovi k sedmdesátinám gratuluje Miluška Chlupová. Foto paní Dolejšová
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Historické perličky

Pozitivní střípky

Vážení příznivci nečtinské historie,
zdravím vás před začátkem letošních prázdnin a dovolených. Přeji
všem krásné léto a prima volné dny.
Na začátek mám špatnou zprávu. Pro letošní prázdniny se všem
omlouvám a sděluji, že o letošních
prázdninách se neuskuteční žádná
naše tematická prázdninová cesta
po okolí. Přiznám se, že i já plánuji
pracovně-lenošivé léto. Pokusím
se ale vše napravit v měsíci září. Po
prázdninách jsem naplánoval dvě
přednášky z cyklu „Cesta do historie“. První přednáška bude na
téma „nečtinská heraldika“. Tuto
přednášku připravil p. Zbyněk
Brůža z Háje u Duchcova. Druhou
přednášku na téma „Nečtiny a potrestání válečných zločinů“ jsem
si dovolil připravit já. Moje téma
navazuje na přednášku k 70. výročí odsunu. Archiv v Plasích na
uvedené téma uchovává opravdu
velké množství zajímavého materiálu. A myslím, že by bylo škoda
tento potenciál nevyužít. Bohužel
ale, zatím neznám přesné termíny
přednášek. O termínech ještě rozhodne pár okolností, proto prosím
sledujete plakáty, které, jak doufám, budou včas vyvěšeny.

Monika Karásková
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Masáže
Žijeme v hektické době. Lidé jsou unavení a mnohdy i vyčerpaní, neboť díky svým „povinnostem“ se přetěžují, den
si nastavují tím, že se okrádají o spánek a odpočinek. Díky
tomu vznikají stavy vyčerpanosti, vyhořelosti, stavy depresí
nebo přichází další nemoci s tím spojené, které dávají člověku jasně najevo:

Zámek s barevnou historií, Nečtiny-Hrad. Foto www.nectiny.cz

Protože se prázdniny kvapem blíží a cestovat společně okolím nebudeme, měl bych pro vás prázdninové tipy na výlety. Všechny bych vás
chtěl nejprve pozvat na zámek, kde
je od května letošního roku k vidění malá expozice k historii zámku
a rodiny Mensdorff-Pouilly.
V rámci expozice můžete nahlédnout do zámecké kaple a navštívit
zámeckou věž. A vaším dalším cílem
pak může být i nedaleká zřícenina
hradu Preitensteina. Zde se dobře dívejte kolem sebe, neboť na zřícenině
se prý nalézá zasypané sklepení, ve
kterém je značný poklad, který tvoří různé klenoty a zlaté cihly. To vše
dle jedné z mnoha místních pověstí.
Dalším tipem na prázdninový výlet

Zřícenina hradu Preitensteina, Nečtiny - Hrad. Foto www.castles.cz

je kostel sv. Jiří v Lukové. Když kostel navštívíte a budete se dobře dívat
kolem sebe, poklad, který kostel má
určitě uvidíte. Jen pro upozornění
nejsou to v kostele umístěné sochy. Další možností je klášter Plasy
s jeho Centrem stavitelského dědictví. I zde uvidíte pár exponátů mající
vztah k nám do Nečtin. A když vás
cestování v Plasích hodně moc unaví,
ochutnejte pivo v Knížecím pivovaru a třeba škvarkovou pomazánku
s domácím chlebem. Nejen kulturou
živ je člověk. A na závěr poslední tip.
Tím je zřícenina kostela sv. Petra
a Pavla na Vísce nedaleko Stvolen.
I zde je dobré pátrat a dívat se. Určitě
se vám povede vidět značky Temp
lářských rytířů, které kostel ukrývá.
Tolik náměty z blízkého okolí. Pokud
se vám bude chtít cestovat trošku dál,
doporučuji muzeum v Mariánské Týnici. Zde stojí za vidění vše. O trošku
dál hrady Krakovec a Křivoklát.
I zde narazíte na nečtinské souvislosti. A hříchem by bylo vynechat
hrad a zámek v Bečově nad Teplou
s Relikviářem sv. Maura. A v Bečově
nad Teplou také místní botanickou
zahradu. Ale tímto tipem už opravdu končím. Doufám, že se vám tipy
na prázdninové výlety budou hodit.
A snad se na cestách někde potkáme.
S pozdravem krásné léto
a Nečtinám zdar,
Jiří Kapr

•
•
•
•
•
•

„Zmírni a zpomal.“
„Zastav se a zamysli se nad tím, jak konáš.“
„Udělej si chvíli na utříbení myšlenek.“
„Odpočiň si.“
„Relaxuj.“
„Nech své tělo i mysl chvíli hýčkat.“

Pokud tyto povely nositel svého těla uposlechne a začne na sobě i svém zdraví pracovat, dostaví se pocit úlevy
a nemoc tak jak přišla, sama odchází. Člověk je opět zdráv, pln síly, lásky a pozitivní energie. To jsou ty nejkrásnější zázraky, které má ve své moci každý sám.
Masáže se mohou stát prostředkem, který nám může pomoci vzepřít se nemilosrdnému návalu práce a neshod
ve svém okolí. Jsou vhodná pro všechna onemocnění pohybového aparátu, poúrazové stavy nebo při rekonvalescenci. Doporučují se při stavech po fyzickém vyčerpání nebo při svalové únavě, při bolestech hlavy. Při
masáži se používají různé masážní prostředky (emulze, oleje, krémy aj.), které usnadní aplikaci jednotlivých
masážních hmatů. Masáže patří mezi manuální relaxační techniky působící okamžitě a jednorázově nejen na
tělesný, ale i duševní stav masírované osoby. Odstraňují únavu, ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Masáže se provádí na šíji, zádech, ramenech, dolních a horních končetinách, hrudníku, břichu, dekoltu,
obličeji či hlavě. Záleží jen na vás, co si vyberete.
Některé masáže jsou prováděny vydatnějšími a tvrdšími hmaty, které ve svalech uvolňují únavové látky (kyselinu mléčnou), dále uvolňují kožní napětí, prokrvení kůže a svalů, vstřebávání výronů a otoku. V neposlední řadě
zlepšují výživu tkání a odstraňují bolest.
Jiné masáže zase více obsahují jemné relaxační techniky, které zbavují tělo celkového napětí a stresu, navodí
tak pocit klidu, bezpečí a člověka dostanou do úplné pohody.
Existují různé druhy masáží např.:
- Klasická a rekondiční masáž
- Čínská masáž
- Thajská masáž
- Baňková masáž
- Anticelulitidní masáž
- Medová či čokoládová masáž

- Bambusová masáž
- Sportovní masáž
- Aroma masáž
- Reflexní masáž
- Masáž lávovými kameny
- Havajská masáž

- Lymfatická masáž
- Tantrická masáž
- Masáž mušlemi
- Breussova masáž
- Indická masáž hlavy
- Shiatsu masáž

Záleží na vás, jaký druh masáže si zvolíte. O jednotlivých druzích masáží se rozepíši v dalších dílech pozitivních střípků, kde se hlavně dozvíte účinky dané masáže, doporučenou délku masáže, opakování masáže a pro
koho není masáž vhodná.
A na závěr vás chci ještě pozvat do nově zřízeného Relaxačního a masážního studia Anděl v Nečtinech, kde
můžete okusit některé z výše uvedených masáží.
Tak a pro dnešek to je vše přátelé. Přeji vám krásné slunečné prázdniny plné pohody.

neČtiny
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ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Na svatého Jána, otvírá se létu
brána, jahody do džbána…
Červen – poslední, ale nejnáročnější měsíc ve školním roce. Žáci
finišují nad známkami, vylepšují
vysvědčení a plní plno různých
aktivit, které musíme v tomto školním roce stihnout.
V minulém čísle jsem vás zvala na
Zahradní slavnost, kterou připravujeme ke Dni matek a Dni rodin
na školní zahradě. Povedlo se nám
počasí i vystoupení. Paní učitelka
Jana Večeřová, jako hlavní režisér,
celé vystoupení uváděla a moderovala. Děvčata z tanečního kroužku
a mažoretky předvedly moc pěkné
vystoupení. Mateřáčci společně
se školáky předváděli žertovné
básničky a písničky. Do vystoupení nám vstoupil i kouzelník pan
Bejvančický, který děti pobavil
jednoduchými triky. Po kulturním
programu všechny děti s rodiči
soutěžili v zábavných disciplínách
a po splnění úkolů jsme si tradičně
opekli buřtíky. Prožili jsme příjemné odpoledne a v půl osmé jsme odcházeli domů.
Velice pěknou akcí pro nás všechny byla 1. dubna „Noc s Andersenem“ a spaní ve škole. Naše škola se zapojila do 16. ročníku tohoto

Na dopravním hřišti v Manětíně. Foto –jb–

Beseda Naše obec a náš starosta Jiří Křemenák s dětmi. Foto Jana Brožová

mezinárodního projektu. Celé dopoledne jsme vytvářeli společné
prezentace o spisovateli a jeho díle.
Po skupinkách jsme navštěvovali
místní knihovnu, kde nám knihovnice paní Marie Bretschneiderová
předčítala pohádky. Hlavní část se
konala večer od 18.00 hodin. Společně jsme se sešli ve třídě, kde
nás navštívil sám pan spisovatel
Hans Christian Andersen (p. uč.
Jana Brožová). Všechny oslovil
vyprávěním o svém životě a s dětmi besedoval. Společně jsme plnili
čtenářské úkoly. Na konci besedy
jsme vytvořili pohádkový strom
z obrázků pohádek a příběhů. Byli
jsme rádi, že přišlo hodně rodičů,
kteří děti podpořili a pomohli jim
s tvořením. Na závěr besedy jsme
se spisovatelem zasadili v zahrád-

ce před školou krásný keř, jako
symbol pohádkového stromu. Děti
se rozloučily s rodiči, šly na večeři
a připravit si spaní. Ještě večer jsme
plnili další úkoly. Paní kuchařka
připravila těsto podle dánského receptu a každé dítě si upletlo housku-pletenec, které paní kuchařka
upekla a děti je měly k snídani. Děkujeme maminkám, které napekly
plno buchtiček a dobrot, abychom
v noci náhodou neměli hlad. Večer
jsme zalehli a pustili si pohádky
„Malá mořská víla“ a „Císařovy
nové šaty“. Do půlnoci bylo slyšet
brebentění dětí, protože byly plné
zážitků a nemohly usnout. Ráno
jsme společně posnídali a v půl deváté šli domů.
Ke Dni Země jsme tradičně uspořádali výstavku výtvarných prací na plotě a malovaný chodník.
21. dubna jsme ukončili plavecký
výcvik. Téměř všechny děti výcvik
zvládly a obdržely „Mokrá vysvědčení“. 26. dubna jsme měli koncert
ZUŠ, který byl opět velice pěkný
a hodnotný.
28. dubna jsme měli besedu s panem starostou Ing. Jiřím Křemenákem na téma „Naše obec“. Pan
starosta měl připravené pěkné
fotografie a letecké snímky obce
a okolí. Děti se dozvěděly plno dů-

Děti a Karel IV. Na návštěvě v sochařském ateliléru Stoklasa. Foto –jb–

ležitých informací. Zapojily se do
diskuse – co se jim v obci líbí a co
by zde ještě chtěly mít. Pan starosta jim navrhl, aby si vybraly strom,
který si zasadí v nové aleji na cestě
do Doubravice. Po besedě jsme šli
navštívit sběrný dvůr, aby všichni viděli, jak se sbírá a třídí odpad.
Paní Jitka Stoklasová nás vzala do
kamenické dílny, kde s manželem
pracovali na soše Karla IV. Byli
jsme nadšeni a obdivujeme práci
manželů Stoklasových.
11. května jsme jeli linkovým autobusem do Manětína. Děti MŠ a žáci
1. a 2. ročníku navštívili mateřskou
školu, kde s policistkou ČR plnili
úkoly na dopravním hřišti. Žáci 3.,

Kreslení na asfalt. Foto –jb–

4. a 5. ročníku navštívili základní
školu. Všichni jsme byli v kině, kde
nám pan Tomislav Štika promítl
animované filmy. Do Nečtin jsme
se vraceli pěšky Mlýnskou stezkou.
Počasí se nám vydařilo a všichni
byli spokojeni.
V květnu jsme měli loutkové divadlo „Buchty a loutky“ s pohádkou
„Skřítek“. Moc se nám líbily loutky
a herecké vystoupení. Divadlo nám
domluvil herec pan Marek Bečka, který má v Nečtinech chalupu.
20. května přijela paní logopedka,
aby zkontrolovala nápravu řeči.
Na 1. června jsme připravili Dětský Den pro naše děti a pro děti ze
ZŠ a MŠ Bezvěrov. Soutěžili jsme

15
v zábavných disciplínách a všichni
jsme si to společně užili. 7. června
jedeme na školní výlet do Plas. Navštívíme hasiče, technické muzeum a knihovnu.
Velkou akcí byla 17. června společná Olympiáda se ZŠ a MŠ Chyše.
Letos se jelo do Chyše! Vedle atletiky jsme se utkali v turnaji ve vybíjené. 20. června jsme jeli na výlet do
Techmánie, protože jsme obdrželi
volné vstupenky.
Na závěr června jsme připravili
společně s knihovnou „Pasování
prvňáčků“. Je to vždy moc pěkné.
Prvňáčci plní různé úkoly a pak
skládají čtenářský slib. Pan starosta,
jako hlavní rytíř, je pasuje do „Řádu
čtenářů“. Slavnost pokračuje rozloučením s žáky 5. ročníku, kteří
odchází do 6. ročníku ZŠ Manětín.
Odchází: Aduš Baláková, Terka Karásková a Matouš Koudele. Spolu
žačky si pro ně připravily taneční
vystoupení a dárky.
30. června bude slavnostně ukončen školní rok a školákům bude předáno vysvědčení. Během prázdnin
se budou bourat kolny za budovou
školy. Prosím NENOSTE nám sběr,
dokud nebudou dokončeny stavební práce. Přejeme všem krásné léto,
hodně příjemných zážitků a načerpání sil do dalšího školního roku.
Jana Brožová

Divadelní soubor Buchty a loutky: Skřítek. Foto –jb–
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Bartolomějská pouť

Události

S troškou do mlýna

Obec Nečtiny vás zve
na březínskou
Bartolomějskou pouť
20. 8. 2016

červenec

Nečtinské noviny zvané Kecálek
je jistě dobrá věc. Moc mě potěšilo,
když jsem se na poslední stránce
našel s kusem masa nad hlavou.
Možná i proto mám chuť napsat
pár řádek. Pokud by se tato kreace
měla objevit, patřila by asi nejspíš
do rubriky „trochu zábavy“. Asi
tak ten směr, kde pan Bejvančický psal ty Březínské povídky. Ode
mě má za to palec nahoru. Asi mě
ty povídky oslovovaly o něco více,
protože jsem v Březíně strávil nádherné dětství.
Občas si také rádi zajdeme na víkend do Nečtin. V neděli musíme
zpátky a tak mám na vybranou.
Na Plzeň přes Plachtín a nebo radši přes Březín? Cestu kratší anebo
příjemnější? Cesta kratší je cesta
rozumnější. Jak pro koho. Dělám
občas věci, které vůbec rozumné
nejsou. A dělám je rád. Projedeme
Březínem a já se musím uculovat. Asi hodně připitoměle. Ne,
nezbláznil jsem se. Jen jsem si
vzpomněl při pohledu na důvěrně známá místa na nějakou z těch
tisíce lumpáren, které jsme tehdy
natropili…
Člověk propadne v určitém věku
více nebo méně nostalgii a já myslím, že to není vůbec na závadu.
Možná že nám připadají ty „naše
časy“ lepší než ty dnešní. Naše
časy? Co to je? Aha, to je ta doba,
když jsme byli mladí. Podumal
jsem o tom. Bude to asi tím, že
ve dvaceti žije člověk jiný styl než
v šedesáti. Ve vyšším věku přijde
potom určitý stereotyp, den není
už tak bohatý na zážitky jako dříve a čas nám přímo utíká pod nohama. Co s tím? Mám na to recept.
Snažím se nenudit se. Tak jako
kdysi. Nevím jak vy, ale já nerad
unavuji mladou generaci nostalgickými výlevy tipu: „bejvávalo,
tenkrát se hrálo…“ Za mnohem

12:30
ZAHÁJENÍ POUTI
MŠE SVATÁ
celebrant páter Martin Sedloň
14.00
VYSTOUPENÍ
NEČTINSKÝCH MAŽORETEK
pod vedením J. Stoklasové
15.00
MHS
COUNTRY SKUPINA
pod vedení Petra Kratochvíla
16.15
PRKOŠ
VYSTOUPENÍ Nečtinské skupiny
historického šermu pod vedením
Jany Týcové
17.00
INDIÁNSKÁ DREZURA KONÍ
19.00
VEČERNÍ KOUZLENÍ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,
kouzelník Burda
K tanci i poslechu hraje skupina
DADABAND, David Průcha
a zpěvačka Andrea Pekarovičová
Přehlídka historických vozidel
a motocyklů VETERAN CAR
CLUB pod vedením J. Soudala
Malování na obličej
– Jitka Stoklasová
Rytířské odpoledne pro děti
Atrakce zdarma
Občerstvení – sele na rožni,
steaky, klobásy, pouťové koláčky
Bohatá tombola

Prázdniny na hřišti
Prázdninová provozní doba
restaurace Na hřišti:
PO–ÚT
ST–ČT
PÁ–SO
NE

ZAVŘENO
15.00-22.00
14.00-24.00
14.00-22.00

2. 7. Vernisáž výstavy fotografií
Jana Štěrby, 17.00, muzeum
9. 7. Procházky uměním
J. Hosprová, 18.00, kostel Březín
23.–24. 7. Pivní slavnosti,
sportovní areál Nečtiny
30. 7. Procházky uměním
J. Hosprová, 18.00, kaple sv. Anny

srpen

6. 8. Fotbalový turnaj,
sportovní areál Nečtiny
12. 8. Koncert Knezaplacení,
19.30, muzeum
19. 8. Letní barokní festival –
Západočeské baroko,
kaple sv. Anny
20. 8. Bartolomějská pouť, Březín

září

3. 9. Vernisáž obrazů J. Havlíkové,
17.00, muzeum
3. 9. DOOSAn, 12.00, Nečtiny
24. 9. Rybářské závody, 7.00,
rybník u sv. Anny
30. 9. Indonésie – přednáška,
19.00, muzeum

říjen

6. 10. Senioři – setkání, 18.00,
sál Hostince Na Radnici
12. 10. Vůně koření – přednáška
J. Franka, 18.00, muzeum
22. 10. Podzimní výstava, 7.00,
Hrad Nečtiny
29. 10. Lampionový průvod,
Hrad Nečtiny

listopad

5. 11. Hubertská zábava, 20.00,
sál Hostince Na Radnici
11. 11. Pochod sv. Martina ZŠ
a MŠ Nečtiny
11. 11. Svatomartinské posvícení,
sál Hostince Na Radnici
19. 11. ADVENT v Březíně
26. 11. Věnce – tvoření, Březín
26. 11. Rozsvěcení stromečku
na Hradě, Hrad Nečtiny

neČtiny
lepší nápad považuji sám využít
výhody dnešní doby bez ohledu na
věk. Dovolím si malý příklad: To,
že si mohu přečíst Kecálek i tady
v bavorském Dingolfingu na internetu nebo něco někomu někam
napsat, aniž bych musel běžet na
poštu, je jedna z výhod z nespočetně ostatních. Přes internet se
bokem dozvím, ze Nečtiny porazily v derby Manětín a já mám
pocit, že je svět v pořádku. Zrovna tak, jako mě více zlepší náladu,
když vyhraje Plzeň nad Spartou,
než kdyby to mělo být obráceně.
Je tady asi nějaká zakořeněná rivalita, nebo taky soutěživost, aby
to bylo více česky. Já to chápu jako
určitý druh zábavy, která není jenom ve sportu a k životu prostě
patří. Ta zábava spočívá v tom, že
můžeme jeden druhého pozlobit
nebo taky nnnnnnn – nejde to.
Zůstaneme u slova pozlobit. Vyhrává ten, kdo je kreativnější, tedy
ten, kdo má lepší nápady, aby ten
protějšek nějak vytočil.
Tohle není jistě český vynález.
Dovolím si v souvislosti s tím dát
k dobru jednu úsměvnou historku.
Když v roce 1991 celý svět obletěla
senzační zpráva, že se v Alpských
ledovcích našel člověk, který byl
více než 5000 let konzervován ledovcem, tak tam vznikla také obrovská rivalita. Mezinárodní. To
bylo tak: Když o něm v laborato-

Moje jméno je Ötzi a přišel jsem k vám
z ledu. Stáří? Žádný mladík. 5250 roků
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NOTA BENE!
P+ Martin Sedloň, OMI

Asi už víte, že plzeňská diecéze má nového biskupa. Po Františku
Radkovském byl novým biskupem jmenován osmačtyřicetiletý
Tomáš Holub. Každý biskup si při svém jmenování volí nějaké heslo,
motto do svého znaku. Většinou je to citát z Písma svatého, z Bible.
Náš nový biskup si zvolil následující citát: „Kdo miluje, poznává
Boha“. Tato slova jsou vzata z Nového zákona z 1. listu svatého
Jana. Ukazují na velmi důležitý princip. Zjednodušeně ho můžeme
vyjádřit asi tak, že zatímco v řádu přirozeném o našem poznání
různých skutečností rozhoduje rozum a jeho činnost, tak v řádu
nadpřirozeném a duchovním o našem poznání rozhoduje především
láska. Cesta ke zkušenosti Boha a Božích věcí ale i důležitých pravd
o člověku a jeho vztahu k existenci a věčnosti jde právě tímto směrem.
Dokonce bych si dovolil tvrdit z vlastní zkušenosti, že bez světla lásky
nepoznáme pořadně nikdy nic. Přeji sobě i vám hodně lásky.
řích všechno možné zjistili, dali
mu jméno Ötzi podle místa naleziště, uložili v muzeu v italském Bolzánu, tak to tím zdaleka neskončilo. Nepřišlo se totiž jednoznačně
na to, jestli to byl Rakušan nebo
Ital. A tak bylo o zábavu postaráno. Rakušané tvrdili, že to nemohl
být Ital. Našli u něho nástroje jako
třeba sekyrku z mědi. To znamená, že pracoval. Co na to Italové?
Nemohl to být Rakušan. Měli jsme
ho dost dlouho v různých laboratořích a zjistili jsme, že měl mozek. To znamená, že myslel. Pak
někdo začal tvrdit, že to musel být
Němec, protože jedině Němce by
mohlo napadnout jit v sandálech
přes Alpy. Pak se do toho vložili
další vtipálci, kteří tvrdili, že to byl
Švýcar, když byl i ledovec rychlejší
než on. (Poznámka autora: Švýcaři mluví strašně pomalu, podle toho jsou pomalí asi ve všem).
A víte, na co jsem přišel já? Proč
by to hergot měl být jenom někdo,
kdo má Alpy? Pokud tehdy na
druhé straně Alp vařili lepší pivo,
mohl to být docela klidně i nějaký
ten Čech. A né že né.
Přeji hezký den.
Václav Chmelíř

Roláda s kousky léta
Těsto 5 vajec, 120 g cukru, 100 g polo
hrubé mouky, trochu citronové šťávy
Krém 1 smetana ke šlehání, 1 vanilkový
cukr Ovoce nejlépe čerstvé, může být
i mražené (borůvky, jahody, ostružiny,
maliny, broskve).

Smetanu ušleháme s cukrem. Z bílků a kapky citronové šťávy vyšleháme sníh, do kterého přidáme ½
cukru. Druhou polovinu cukru ušleháme se žloutky. Po částech zlehka
vmícháme sníh a mouku ke žloutkům. Těsto rozetřeme na pečící papír a upečeme v předehřáté troubě
na 180 °C 7-10 min. (až bude narůžovělé). Po vytažení z trouby necháme roládu „vydýchnout“ a stočíme ji
i s pečícím papírem. Když vychladne,
namažeme ji šlehačkovým krémem,
posypeme ovocem a zpět stočíme.
Před podáváním pocukrujeme.
Přeji dobrou chuť a krásné léto
Martinka

neČtiny
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neČtiny

Letní barokní festival

Knihy
Kdo si čte, zlobí

- Klasická a rekondiční
- Bambusová masáž
- Tantrická masáž
masáž
- Sportovní masáž
- Masáž mušlemi
- Čínská masáž
- Aroma masáž
- Breussova masáž
- Thajská masáž
- Reflexní masáž
- Indická masáž hlavy
- Baňková masáž
- Masáž lávovými
- Shiatsu masáž
- Anticelulitidní masáž
kameny
- Medová či čokoládová
- Havajská masáž
masáž
- Lymfatická masáž
Záleží na vás, jaký druh masáže si zvolíte. O jednotlivých druzích masáží se rozepíši
v dalších dílech pozitivních střípků, kde se hlavně dozvíte účinky dané masáže,
doporučenou délku masáže, opakování masáže a pro koho není masáž vhodná.
A na závěr vás chci ještě pozvat do nově zřízeného Relaxačního a masážního
studia Anděl v Nečtinech, kde můžete okusit některé z výše uvedených masáží.
Tak a pro dnešek to je vše přátelé. Přeji vám krásné slunečné prázdniny  plné
pohody .

Máte Vy nebo Vaše dítě bolesti zad a pohybového ústrojí, bolesti hlavy, migrény,
špatně spíte, máte deprese, špatně se Vám dýchá, trápí Vás kladívkové prsty, vbočené
palce, „kratší noha“, vbočená kolena, skolióza, lordóza, hyperkyfóza, jste před a po
velké fyzické zátěži, potřebujete pročistit a detoxikovat organismus, máte pocit
„studených nohou“, máte zrohovatělou kůži na chodidlech či dlaních, nelíbí se Vám,
jak vypadáte, máte akné, chcete skoncovat s celulitidou, chybí Vám energie, nebo

Rozmarné léto
S létem je tu další vydání klasiky nejklasičtější. Ale zatímco
některá klasika zvápenatí jako povinná četba, stylistická
symfonie z městečka
Krokovy Vary a z plovárny pana
Antonína Důry nestárne, ale jako
poctivě vyvedená kořalka v dubovém sudu času zlátne a nabývá
na kvalitě. Vladislav Vančura byl
zdatný krotitel češtiny.
Hovory s porodní bábou
Jana Doležalová pomohla na svět tisícům dětí. Zástupy
žen, které k ní chodily do poradny nebo
na předporodní kurzy, jí vděčí za klidné těhotenství, za
porod jako životní zážitek, za uvědomění si vlastní ženské síly. Lékaři mají často opačný názor.
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Západočeské baroko
Americká noc
Jim Morrison patřil pátek 19. 8.
na sklonku 60. let
k nejznámějším zpě- Oldřich Janota
vákům na světě. Byl + Ora Pro Nobis
to krásný mladý kluk Po desetiletí překvapující nad
a holky po něm šílely. žánrový básník ve vystoupení
Psal hudební texty s posláním, což s vokály křehkých ženských hlasů.
ho bavilo víc než zpěv a popularita.
Toužil se stát uznávaným básní- Irena a Vojtěch Havlovi
kem. Jako kluk šel studovat na fil- Motýl na tvé dlani
movou fakultu, čímž těžce zklamal Barokně-psychedelické struny
svého despotického otce – vojáka. v hluboce něžném i zraňujícím
Zemřel ve věku 27 let po krátkých provedení.
pěti letech hvězdné kariéry.
Jak udělat revoluci
Naděžda Tolokonniko
vo
vá, členka nejrůzněj
ších aktivistických sku
pin protestuje už od
roku 2007 proti ruským způsobům vládnutí. Za odzpívání punkové modlitby v moskevské katedrále Krista
Spasitele byla v roce 2012 odsouzena na dva roky do trestanecké kolonie za výtržnictví.

Žádný Dylan
Let me Die in My
Footsteps

Baroko v Čechách ve spolupráci s internetovým knihkupectvím www.kosmas.cz

chcete jenom tak relaxovat a užívat si chvilky jen pro sebe?

Navštivte
srdečně zve na vernisáž výstavy

Nově otevřeno v Nečtinech

Masáže  Pedikúra  Kosmetika
Brigáda na léto 2016 – automobilový průmysl
Víte, jak se vyrábějí kabelové svazky do takových aut, jako je BMW nebo
Bentley. Přijďte strávit prázdniny do Plzně, užijte si tohoto krásného
města, vydělejte si, splňte si sen a zapište si do svého životopisu důležitou
referenci, která pomůže vaší profesní budoucnosti.
Hledáme šikovné studenty s dobrým barvocitem, pro odpovědnou práci,
montáž kabelových svazků.
Požadavky: Práce je vhodná pro studenty. Aktivní přístup k práci.
Nástup červen - srpen. Min. 18/let. Zdravotní dokumentaci – opis pro
vstupní zdravotní prohlídku. Samostatnost, pracovitost, časová flexibilita.
Náplň práce: Montáž kabelových svazků pro automobilový průmysl.
Minimální rozsah práce 2 měsíce. Třísměnný provoz 6 -14, 14 - 22, 22 - 06
Nabízíme: Zdarma ubytování v Plzni. 90Kč/hod. Dotované stravování 27 - 30Kč hlavní jídlo.
Místo výkonu: Plzeň
Zaujala Vás naše nabídka?
Zašlete Váš životopis na m.farkova@email.cz

Objednávky na  723 070 875
Prodej dárkových poukazů

Foto Michal J. Beneš

2. 7. 2016
od 17.00hod

Jan Štěrba
Fotografie
Helena Štěrbová
Úvodní slovo

Maruška Štěrbová
Kateřina Vitoušová
Hudební doprovod

Výstava potrvá do 28. srpna 2016

Červnové přivítání léta na Anně:
ME-SA(CZ) / BOD.Y(SK) / Renan
Martins de Oliveira(BR/BE).
Ve spolupráci s festivalem
TANEC PRAHA.
Sledujte facebook.com/
barokovcechach

neČtiny

neČtiny
MISTŘI!
Vejprnice po skalpu
Nečtin králem soutěže!
Rezerva Vejprnic využila zaváhání
Mladotic a po celoročním boji nakonec ovládla okresní přebor!
Oba celky na podzim svedly velkou
bitvu, kterou nakonec Vejprnice
zvládly v poměru 3:2 a duel byl vyrovnaný i dnes. Více než sto diváků
se dnes přišlo podívat na možnou korunovaci nového mistra a tak se také
nakonec stalo. Ale nepředbíhejme.
Domácí potřebovali za každou cenu
vyhrát a k vítězství nakročili již v desáté minutě. To odcentroval z levé
strany Lokouta a kulatý nesmysl poslal hlavou do sítě na zadní tyč Ondřej
Plic. Do poločasu ještě stihly Vejprnice jednou udeřit, tentokrát ovšem do
vlastní branky. Takáč si neporozuměl s gólmanem Loužeckým a dal
si vlastní gól hlavou. I remíza ovšem
o poločase byla pro všechny na stadionu optimistická, Mladotice totiž
tou dobou již prohrávaly ve Zbůchu.
Druhý poločas byl již bojem o rozhodující trefu zápasu, kterou si nakonec připsal Josef Bernard, k němuž se odrazil balón od břevna
po rozehrávání standartní situace.
Nečtiny mohly z duelu ještě vytěžit
nějaký bod, ale Socha dvakrát v úniku nemířil přesně, gólové parametry neměla ani rána Polívky v samotném závěru zápasu z hranice vápna.
Vejprnice se tak stávají mistrem
soutěže, hosté zkončili šestí.
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1

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

PK

SK Slavia Vejprnice B

26

14

8

4

59:39

56

6

2

TJ Sokol Mladotice

26

15

5

6

76:38

53

3

3

FK TJ Ledce

26

15

2

9

67:54

48

1

4

TJ Heřmanova Huť

26

13

5

8

72:73

45

1

5

TJ Sokol Kozolupy

26

13

2

11

71:70

43

2

6

TJ Nečtiny

26

12

5

9

60:58

41

0

7

TJ Slovan Blatnice

26

10

6

10

51:49

38

2

8

TJ Sázavan Bezvěrov

26

11

3

12

61:57

37

1

9
10

TJ Jiskra Křelovice

26

10

4

12

45:46

37

3

TJ Baník Líně

26

9

6

11

58:63

37

4

11

TJ Sokol Dolní Bělá

26

10

1

15

60:60

32

1

12

TJ Olympie Kožlany

26

9

3

14

54:74

31

1

13

TJ Baník Zbůch

26

9

2

15

55:68

30

1

14

TJ Sokol Trnová

26

5

2

19

47:87

18

1

Ohlasy k zápasu

tabulky. A i když výsledky nebyly
vždy takové, jaké bychom si všichni přáli, lze hodnotit sezonu kladně.
Co nás ale stále nejvíc trápí, je špatná docházka na utkání. Tady by si
měli hlavně ti mladí vzít příklad od
těch zkušených jedinců, kteří obětují Nečtinskému fotbalu vše. A hlavně
jim spolu s trenérem patří největší
dík zato, kde v tabulce jsme. Ale
samozřejmě také vám, mílí sponzoři,
diváci a členové výboru. Za chvilku
začne příprava na novou sezonu
a my se stále potýkáme s nedostatkem hráčů. Tak bych touto cestou
chtěl oslovit i vás, milí spoluobčané,
pokud byste o někom věděli, kdo
by měl zájem hrát fotbal za Nečtiny
Dobrý den, vážení spoluobčané a pomohl nám nenechat tak pomalu
fotbal v Nečtinech zaniknout, obraťa sportovní přátelé.
Do konce sezony zbývá už jen pár te se na kohokoliv z výboru. Budeme
posledních pár kol. A už teď může- vděční za jakýkoliv tip.
me hodnotit sezonu jako úspěšnou. Děkuji a přeji příjemné prožití léta,
Pohybujeme se v horních patrech Karel Junas

TJ Nečtiny
Polívka Václav: „Vyrovnané utkání,
domácí rozhodli šťastným gólem
ze závaru.“
SK Slavia Vejprnice B
Krištof Jiří: „Pro nás je to velikánský úspěch, jsme šťastní a spokojení,
jdeme si to užít. Myslím si, že jsme si
to zasloužili a doslova vydřeli. Chtěl
byl klukům za celou sezónu poděkovat. Před startem jsme asi nebyli
favority, ale vydřeli jsme si to.“
Vojtěch Honzík

Konec sezony

Mám na výběr
Marie Pekařová Kadlecová
Zvykli jsme si na to, že nám kolem uší často lítají
špatné zprávy, někdy přímo tragédie. V médiích,
při posezení u piva s přáteli a někdy jen tak ze zahrady
na zahradu. Těžko někdy říct, jestli jsou důležité,
určitě víme jen to, že nejsou dobré. Já teď ale strašně
bažím po zprávách dobrých a nevěřím tomu, že je jich

/FEJETON
málo. Třeba stačí na ně nasměrovat jen naše satelity.
Napadlo mě to při náhodném setkání s bezdomovcem,
který na Náměstí Republiky zametal smetí
a nedopalky do desítek dojemně úhledných hromádek
a hlasitě při tom s úsměvem zdravil kolemjdoucí.
Nic za to nemá, na nikom nežebrá. Prostě jen tak.
Asi to dá trochu víc práce pídit se po tom, co se
povedlo, co funguje, nebo kdo komu pomohl. Něco
ve mně mi říká: Za tu kapku potu mi to stojí.

