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Den dětí
na zámku Nečtiny

Při příležitosti letošního Dětské
ho dne vsadila obec Nečtiny ve
spolupráci se Západočeskou uni

Na zámku se tvořilo. Foto Soňa Vašíčková

verzitou na atraktivitu prostředí
zámeckého parku. Poprvé v histo
rii se uskutečnil tento svátek dětí
v areálu zámku Nečtiny. Touha
po soutěžení a trochu netradič
ní pohled na běžnou prohlídku
zámeckého parku se nesla celým
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dnem. Pro děti byl připraven pes
trý program formou zajímavých
stanovišť, kde mohly prokázat
nejen fyzickou, ale i kreativní zdat
nost. Místní sbor dobrovolných
hasičů se chlubil svou technikou
a učil děti i dospělé střílet vodou
na cíl. Velkou atrakcí pak byly
koloběžky, koně, malování na
obličej, lukostřelba, lakros, ku
želky, ale i chůdy. V připravených
dílničkách děti vyráběly samy
nebo s rodiči například model
autíčka, zápich do květináče nebo
jen barvily sádry. Připraveno bylo
i kolo štěstí, které nabízelo řadu
zajímavých cen. Celou atmosféru
pak dokreslil skákací hrad, koloto
če, skákací trampolína a pískoviště
pro nejmenší a velké občerstvovací
zázemí, které připravila sama
univerzita. Zámek nabídl i velice
zajímavé panely s náčrtem rekon
strukce, která zámek čeká v nej
bližších letech. Měli jsme možnost
shlédnout návrh nových pokojů,
přednáškového sálu a wellness od
dělení. Všichni jsme byli příjemně
překvapeni a moc si přejeme, aby
se rekonstrukce podařila. Všem,
kteří přišli a pomohli, podíleli se
sponzorsky, patří velký dík. Není
to vůbec žádná fráze, protože je
stále těžší najít pomocníky, kteří
by byli ochotni věnovat svůj volný
čas. Letos opět pomáhala Základ
ní a Mateřská škola v Nečtinech,
koně zajistil Petr Stříbrný a Dan
Bayer, přispěchali na pomoc
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Páté Procházky
uměním přichází
na pomoc Rabštejnu
nad Střelou

Vizualizace plánované rekonstrukce Zámku na Hradě. Zdroj ZČU

zaměstnanci a zastupitelé obce,
hasiči z Nečtin, manželé Tomán
kovi z Hradu, Dana Sydorjaková,
Jana Tyců, lukostřelci z Manětína,
bratři Görgeovi, sponzorsky se
podílela Nečtinská zemědělská
a.s a Marius Pedersen a.s.
Soňa Vašíčková

Procházky uměním
Přežije-li kultura,
přežije národ!
Záměrem mezinárodního fes
tivalu Procházky uměním je
především vytvoření stabilního
uměleckého zázemí pro potřeby
moderního evropského kulturního
člověka 21. století, jak v Plzeňském
regionu, tak i v pražském Muzeu
Kampa.
Naším posláním je zpřístupnit
klasickou hudbu širší veřejnosti
a mládeži a šířit povědomí o její
dostupnosti atraktivní formou,
plně využít nové komunikační pro
středky v rámci propagace a rozvi
nout potenciál vizuálního přenosu

koncertů díky sociálním sítím.
Přinášíme originální hudební
dramaturgie, které posunují před
stavy o klasické hudbě a podporují
získání respektu festivalu v rámci
domácího a Evropského kontextu.
Usilujeme o vytvoření silného zá
zemí pro realizaci a tvoření umě
leckých projektů.
V souladu s naším mottem kla
deme důraz na národní hrdost.
Uvádíme českou hudbu a českou
soudobou hudbu za přítomnosti
skladatelů v přístupných drama
turgiích. Je pro nás velmi důležitá
edukace mládeže a přiblížení ná
rodního kulturního odkazu této
skupině, která bude rozhodovat
o budoucnosti národa.
V Plzeňském regionu podporuje
me opravy vybraných kulturních
památek. Na všechny koncerty
v rámci části festivalu Procházky
uměním Plzeňskem je vstupné
dobrovolné. Toto je následně po
skončení festivalového ročníku
předáno představitelům spravují
cím vybranou kulturní památku,
na jejíž opravu je částka věnována.

Osm míst, deset koncertů, jed
no místo, kam poputuje výtěžek
z dobrovolného vstupného. Tak
bude vypadat letošní už pátý roč
ník festivalu Procházky uměním,
který odstartoval 8. 6. v Plzni
v katedrále sv. Bartoloměje. Za
zněly skladby Zdeňka Lukáše
a spolu s nimi věhlasná No
vosvětská symfonie Antonína
Dvořáka.
Bylo to poprvé, kdy Procházky
uměním doputovaly také do Plzně,
zatím se vždy odehrávaly na se
verním nebo výjimečně i na jižním
Plzeňsku.
Všechny koncerty opět spojuje
jméno violistky Jitky Hosprové,
zakladatelky festivalu, která si na
každý zve jiného hosta. Kromě
Plzně vystoupí v Plasích, Nečti
nech, Březíně, Rabštejně nad Stře
lou, Dolní Bělé, Manětíně a v Chy
ši v sousedním Karlovarském kraji.
V Plasích a Manětíně se tradičně
budou konat i dopolední koncerty
pro školy.
Spolu s Jitkou Hosprovou festiva
lem provází herec a režisér Ondřej
Kepka, který návštěvníky zavádí
do historie, seznamuje je s ději
nami míst a s osobnostmi, které
k nim patří.
Procházky uměním zviditelňují
zejména kostely, v nichž se konají,
a jednomu místu vždy pomáhají.
„Vybrané dobrovolné vstupné ze
všech koncertů bude letos věno
váno kostelu Panny Marie Sedmi
bolestné v Rabštejně nad Střelou
na opravu tamních varhan,“ uvedl

neČtiny
produkční festivalu Ondřej Krbec.
Vloni návštěvníci přispěli částkou
67 tisíc korun na opravy kaple
sv. Anny v Nečtinech, v roce
2015 kostelu v Dolní Bělé a v roce
2014 sv. Barboře v Manětíně.

10:30 a 18:00 Jitka Hosprová, Ka
teřina Englichová (harfa)
www.prochazkyumenim.cz
Pavel Korelus,
Plzeňský deník

Co chystají Procházky
uměním 2017 dále?

Sfinga i drak

8. 7. Březín, kostel sv. Bartolomě
je, 18:00 Jitka Hosprová, Miroslav
Vilímec (housle), Jarmila Vlacho
vá (akordeon)
15. 7. Nečtiny, kaple sv. Anny,
18:00 Jitka Hosprová, Pražské de
chové trio
Součástí koncertu bude i výstava
sociologa, malíře, karikaturisty
a violisty Václava Hradeckého
21. 7. Rabštejn nad Střelou, kos
tel Panny Marie Sedmibolestné,
18:00 Jitka Hosprová, Vratislav
Kříž (baryton), Pavel Svoboda
(varhany)
15. 8. Dolní Bělá, kostel Povýšení
Svatého Kříže, 18:00 Jitka Hos
prová, Martina Kociánová (mezzo
soprán)
8. 9. Manětín, kostel sv. Barbory,
10:30 a 18:00 Jitka Hosprová, Jiří
Kabát (viola), komorní soubor Ba
rocco Sempre Giovane
15. 9. Chyše, zámek,
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Vychází čtyřikrát ročně. Redakce Soňa Vašíčková a kolektiv. Uzávěrka vydání 3/2017 je 20. 9. 2017.
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MZ lonských Procházek. Foto –sv–
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Cestu andělů
v Nečtinech lemují
duchovní ochránci.
Obec Nečtiny na severu Plzeňska
zdobí spousta kamenných soch
různých tvarů a motivů. Jsou do
slova na každém rohu. Pozoruhod
ná výzdoba je výsledkem několika
mezinárodních sochařských sym
pozií. Z toho posledního v roce
2015 vznikla i samostatná Cesta
andělů. Různé podoby ochránců
lemují lesní pěšinu kousek za měs
tem.
Celkem devět umělců z tuzemska
i ze zahraničí ztvárnilo svoji před
stavu o ochránci nebo strážném
andělu. Jsou tu k vidění klasičtí
andělé od českých tvůrců, tedy
okřídlené ochraňující bytosti, jaké
známe z našich kostelů, ale také
třeba sfinga, drak nebo létající lev.
Sochařského sympozia v roce
2015 se zúčastnili lberto Aragón

Reyes z Mexika, Ruhul Amin
Kajol z Dánska původem z Ban
gladéše, Gustav Mayer z Německa,
Zhao Fei z Číny a pět českých zá
stupců sochařského umění, Lubo
mír Čmejla, Bartoloměj Štěrba
a Jitka a Marcel Stoklasovi a Jitka
Navrátilová.
Všichni měli na začátku stejné
zadání, tedy ztvárnit anděla nebo
ochraňující bytost a stejný čas na
tvorbu. Jeden měsíc. Co nikdo
z umělců dopředu nevěděl, bylo,
jaký dostane kámen. Přesněji řeče
no, jak bude pískovec velký.

Létající lev i sfinga
s kyprými tvary
Každý se proto musel vypořádat
s konkrétním motivem až na místě.
Například čínský sochař, který ne
dostal zrovna velký kámen, se úko
lu zhostil bravurně. Na dálném vý
chodě je totiž symbolem ochránce
drak. Zhao Fei vytvořil tedy hlavu
draka, který vylézá ze země a vzhlí
ží k nebi. Mezi další exotické sochy
patří třeba sfinga s kyprými žen
skými tvary nebo létající lev, který
je v Mexiku ochráncem indiánů.
Necelý kilometr dlouhá Cesta
andělů vede až k odsvěcenému
kostelu svaté Anny. Hned u koste
la je další místní kulturní památka,
bývalý barokní špitál. Objekt se
v současné době mění v centrum
kultury pro místní obyvatele i lidi
z dalekého okolí.
Na Cestu andělů je možné se
vydat i v podvečer, kdy jsou sochy
nasvícené a mají neopakovatelnou
atmosféru. Od letošní turistické
sezóny je navíc v místním regi
onálním muzeu možné dostat
i malý bonus pro zpestření. Lepo
relo s básněmi o každé soše od re
gionální básnířky Táni Kořenkové
a fotografa Ing. Jiřího Holomela.
O důvod víc, proč se jít na Cestu
andělů opět anebo poprvé podívat.
rozhlas.cz
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Probuzený anděl /
Marcel Stoklasa / ČR
Za závojem z mlhy, temná noc se skryla,
Hvězda ranní na nebi jasně zazářila
Zhaslo slunce hvězdu ranní,
probudilo skřivany
V kapkách rosy hraje duha,
kdo má radost spolu zpívá
I andělé nad námi.
Zatoulal se krásný anděl, zatoulal se
k nám, okouzlený kolem chodil,
očarován krajem bloudil
Písní kraje naslouchal.
Zhaslo Slunce, Večernice jasným
světlem zaplála
Spanilostí okouzlila i krásného anděla.
Dlouho se k ní večer těšil, plála jasně
na nebi, kdo neviděl, nepochopí,
o čem v noci vypráví.
Pak unaven hlavu sklonil,
hvězdě v temnu pokynul
Zasažen krásou, hebkém mechu
spočinul
Probudil se sedmihlásek,
pramen vody zazvonil,
S úsměvem otevřel oči,
slunce jas ho obklopil.
Už je ráno, všechno voní,
na louce už zvonky zvoní,
Motýl tančí, spadl list, už je ráno
všechno končí,
letím zpátky, musím pryč!

Táňa Kořenková, Plzeň
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Letem světem
s venkovem
Cestovatelský festival
Letem světem
s venkovem:
dobrodružství a exotika
v Nečtinech
Již po čtvrté se v regionálním
muzeu Nečtiny odehraje velkolepá
událost, cestovatelský festival Le
tem světem. Návštěvníci se mohou
těšit na nabitý sobotní program
a nedělní vycházky za poznáním
okolí Nečtin s průvodcem. Festival
uvítá návštěvníky v sobotu 8. 7. ve
13 hod. slavnostním zahájením.
Letošní rok bude naplněn cesto
pisnými foto projekcemi, praktic
kými semináři, hudbou, výstavami,
exotickými pokrmy či artefakty
z cest. Festival je podpořen Plzeň
ským krajem.

V době festivalu
platí zvýhodněná
nabídka ubytování
pro účastníky obou
festivalových dnů.
„Na letošním festivalu společně
‚zaletíme‘ například do Timoru, na
Azory, do Iránu a budem cestovat
také na kole Asií,“ láká organi

Marcel Stoklasa: Probuzený anděl. Foto Ing. Jiří Holomel
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zátor festivalu Štěpán Pastula.
„Pozvali jsme také zajímavé hosty,
kteří připraví kreativní workshopy
pro malé i velké, ukázky šamani
smu, masážních technik, tance
a hudby. Workshopy pro celou
rodinu doplní indiánské týpí, střel
ba z luku, ukázkové techniky tra
dičního rozdělávání ohně a výroby
indiánských pochutin,“ dodává
Pastula, který bude vést též vlastní
workshop zaměřený na hudební
nástroje a hudbu z různých částí
světa. Osobně zde též povede
ukázky sezení koučinku, kde si
zájemci mohou okusit, jak práce
s koučem probíhá.
Dalším dobrodruhem, který se na
festivalu představí, je Martin Pávek.
Tento muž, o němž veřejnost již
mnoho slyšela v souvislosti s cesto
váním a kulturou Peru, přijde poho
vořit o své poslední cestě na Azory.
„Krásná místa a hluboká poznání
nalezneme kdekoliv po světě, a pro
to se i Martin odchýlí od svého tra
dičního tématu Jižní Ameriky a za
vede nás na ostrovy v Atlantském
oceánu. Aby však neošidil letošní
ročník o jihoamerickou chuť, může
te zde shlédnout jeho fotografickou
výstavu Amazonia. Též ve spojení
s tímto krajem provede ukázku ša
manského rituálu očistného kouře
za doprovodu nástrojů a netradič
ních prvků kultur pre Inka.
Mezi bývalé lovce lebek na Timor
se nebál vyrazit Jan Dolejš. „Pro
trosečníky z lodi Bounty byl Timor
vysněná civilizace, pro nás útěk
z ní do odlehlé země potomků lov
ců lebek, prostých a srdečných lidí
s bohatou tradiční kulturou,“ sdě
luje cestovatel a výtvarník, který na
festivalu vystaví také obrazy z cest.
Dalším přednášejícím sobotního
dne bude Martin Matouš, který
přinese vůni dálek východu. Se
svojí přítelkyní Martinou procesto
vali několik asijských států pouze
vlastní silou, na kole. Jejich dobro
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družné cestě může již konkurovat
snad jen vyprávění a fotografie
Kristýny Bartošové, která v před
nášce „Tetky na cestách po Iránu“
přiblíží cestování po této islámské
zemi z pohledu ženy.
Zajímavým hostem, kterého
si jistě nenechte ujít, je Pavla
Štěpničková, psychoterapeutka,
která se již přes deset let zajímá
o možnosti a využití šamanských
technik v naší kultuře. „Workshop
s tématem Šamanské meditace
je seznámením se s šamanským
pohledem na svět, se způsobem,
jakým můžeme čerpat ze staré
moudrosti i v naší západní kultuře.
Součástí workshopu bude zážitko
vá šamanská meditace s bubnem
a zpěvem inspirovaná starými spi
rituálními praktikami, která oteví
rá naši intuitivní část mozku a tím
i možnost poznat svůj vnitřní svět
a naučit se s ním komunikovat,“
říká Pavla Štěpničková
„Festival Letem světem si rozhod
ně nenechte ujít,“ zve pořadatelský
tým. „V průběhu dne je připraveno
exotické jídlo a pití. Můžete se zde
naučit vyrábět jednoduchou obuv,
hrát na australský nástroj Didge
ridoo, seznámit se s orientálním
tancem nebo si jen tak odpočnout
při malování mandal,“ přibližují
další program organizátoři. Více
informací o programu naleznete
na festivalových stránkách
www.stepas.cz.

Astronomický den
v Nečtinech
Západočeská pobočka České as
tronomické společnosti ve spolu
práci s obcí Nečtiny a Hvězdárnou
v Rokycanech a Plzni společně
uspořádali Astronomický den
v Nečtinech. Nečtiny jsou jednou
z deseti obcí, na jejichž katastru
byla 15. září 2014 založena Ma
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nětínská oblast tmavé oblohy.
Smyslem této akce bylo představit
aktivity hvězdáren a astronomické
společnosti, přiblížit návštěvní
kům noční oblohu a upozornit na
stále se zhoršující problém tzv.
světelného znečištění.
Počasí se vydařilo a celé muzeum
se proměnilo v přednáškové sály,
vědecká pracoviště a fyzikální
učebnu.
Na půdě byla pak připravena na
několik dalších dnů rozsáhlá vý
stava, která prezentovala astrono
mické aktivity.

5

V 18:00 nám představil Mars
očima astronom Ota Kéhar, který
svou přednášku vedl velice netra
dičně a zajímavě. Tento člen České
astronomické společnosti a odbor
ný asistent Fakulty pedagogické
ZČU v Plzni nás seznámil s aktuál
ním výzkumem Marsu.
Další přednáška měla název:
Můžeme zachránit noc? A Michal
Bareš, rovněž člen České astro
nomické společnosti a odborník
na otázky světelného znečištění
představil Manětínskou oblast
tmavé oblohy. Má smysl chránit
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Noc s Josefem Ladou
v nečtinském muzeu

Starosta Jiří Křemenák naslouchá odbornému výkladu astronoma. Foto –sv–

V přízemí promítal své nádherné
tmu? Jaký vliv má nadměrné noč
fotky a vyprávěl pan Josef Jíra,
ní osvětlení na náš organizmus?
který měl na celé akci lví podíl.
Co všechno můžeme vidět na
Je aktivním členem odborné
tmavé obloze? To jsou jen některé
skupiny pro tmavou oblohu a čle
z otázek, na které jsme dostali
nem zákrytové sekce. Koordinuje
odpověď. Poslední přednášk u
a popularizuje astronomickou fo
o Trpasličí planetě Pluto přednesl
Lumír Honzík, který je odborným tografii. V současné době se věnuje
historii astronomie v západních
pracovníkem Hvězdárny v Roky
Čechách.
canech a Plzni. Vyčerpávajícím
Všem přednášejícím velice děku
způsobem přiblížil současný po
jeme a věříme, že se v Nečtinech
hled na bývalou devátou planetu
podobná akce uskuteční i v dalších
naší sluneční soustavy.
Součástí programu bylo i astrono letech a ti, co si to nechali ujít, při
jdou příště.
mické pozorování.
Díky jasnému počasí probíhalo –sv–
na zahradě muzea pozorování
sluneční fotosféry a protuberan
cí. Po soumraku jsme se zaměřili
na pozorování nebeských těles,
galaxií, hvězdokup a dalších
objektů vzdáleného vesmíru.
K dispozici byla celá řada da
lekohledů, rozličných velikostí
a konstrukcí.
Velkou zajímavostí byla spousta
pokusů, které nám předvedli
v původní roubené místnosti
hned 3 pracovníci oddělení fy
ziky FPE ZČU v Plzni. Ti zaujali
naprosto všechny, lítaly zde bles
ky, vlasy vstávaly vzhůru, tělesa
stoupala i klesala. Prostě samé
zázraky s fyzikálním vysvětle
Fyzikální pokusy v Muzeu. Foto –sv–
ním.

Málokterý náš malíř, ilustrátor,
karikaturista i spisovatel se může
pkřeochlubit tak rozsáhlým dílem
jako Josef Lada, přičemž drtivá
většina jeho díla vykazuje mimo
řádnou kvalitu.
Jako malíř samouk, nepočítejme
zde krátkou dobu, kterou strávil
na umělecko-průmyslové škole, se
vypracoval mezi naše nejuznáva
nější umělce a pokud kdy nějaký
kritik o tomto zapochyboval, dnes
už snad nepochybuje. Byl uměl
cem vskutku národním, i když
toto spojení už v dnešní době není
tak populární, a jeho oblíbenost
a vážnost mezi lidmi ve věku od 3
do 99 let, jak se říká, již po mnoho
desítek let trvalá. Počet jeho obra
zů, tzv. volné tvorby, dnes už nikdo
nespočítá, léta uváděný počet 400
děl nyní revidujeme na číslo kolem
550 a každým rokem můžeme
i kvůli nově objevené variantě jeho
díla přidat další položku. Daleko
rozsáhlejší je jeho práce ilustrátor
ská. Udávané číslo 15000 děl mů
žeme považovat za velmi příbuzné,
bohužel ani v tomto případě počet

neČtiny
jeho barevných a černobílých ilu
strací v knihách pro děti i dospělé,
v novinách či časopisech, těžko
snese přesnější odhad. Podstatnou
část života prožil jako karikaturista,
jeho humorné či politické kresby,
kterým je dnes okolo 100 let jsou
často aktuální i v dnešní poněkud
jiné době. Můžeme ho považovat
i za zakladatele naší komiksové
tvorby. Značnou část díla tvoří
i ilustrace pro tzv. dospělé, z nichž
můžeme uvést celosvětově úspěšné
kresby k dílu Jaroslava Haška a to
zvláště ke knize Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války.
Spojením textu a ilustrací vzniklo
geniální dílo dodnes vycházející po
celém světě. Neztratil se ani jako
spisovatel, svým životem a dílem
nás provedl v knize Kronika mého
života a jedny z nejlepších českých
pohádek sám vytvořil v knihách
O kocouru Mikešovi, O chytré
kmotře lišce či O bubácích a has
trmanech. Své umění ilustrátora
mnohokráte předvedl nejen ve
svých knihách, ale i v dílech pro
jiné autory, kdo by neznal jeho
kresby pro Jiřího Horáka, Jana
Drdu, K. J. Erbena, Boženu
Němcovou a mnoho dalších. Jeho
ilustrace pro děti můžeme právem
považovat za jeden z vrcholů jeho
díla a vůbec celé naší dětské ilust
rátorské školy.
Tak všechno toto a mnoho jiného
jste se mohli dozvědět na letoš
ním ročníku festivalu Noc muzeí
v Nečtinech, který nesl název:
„Noc s Josefem Ladou“, který jsme
v tomto roce připravili ve spo
lupráci se Základní uměleckou
školou v Manětíně pod vedením
paní učitelky Jany Křemenákové.
Děti se nám představily nejen díly
Josefa Lady, ale měly v nabídce
i světové malíře a všem doslova
vyrazily dech. Všem dětem a paní
učitelce moc děkujeme, bylo to
nádherné.
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Návštěvníci k nám zavítali už
před osmnáctou hodinou. Pro
každého jsme měli připraven prů
vodní list, který odkazoval na úko
ly, které byly rozmístěny po celém
muzeu a byly připraveny právě
k 130. výročí narození Josefa Lady.
Součástí programu bylo promítá
ní pohádek o Kocourkovi Mikešovi,
který byl ústřední postavičkou
celého večera.
Ten kdo splnil všechny kvízy,
hádanky a úkoly mohl si odpo
činout v pokladně při výrobě
hrusických zvířátek či malbě na
porcelán. A jako každý rok jsme
měli i speciální občerstvení pro
své návštěvníky. Jídelníček Mikeše
nabízel koláče, buchty, škvarkovou
pomazánku, rozhudu, křížaly, do
mácí pečivo, buřty na černém pivě,
pečené brambory s babiččiným
krajáčem se smetanou a navrch
domácí marmeládu. Všichni mohli
ochutnat. Poslední návštěvníci
přišli po půl dvanácté a než jsme
stačili poklidit, bylo už dávno po
čtyřiadvacáté hodině noční. Byl to
perný, ale krásný den.
S. Vašíčková

Co je med?

MED – je hodnotná potravina
přírodního charakteru, která je
vytvořena společenstvím včel ze
sesbíraných sladkých šťáv rostlin –
nektaru, nebo medovice na živých
částech rostlin (stromů) a kterou
včely přetvářejí, kombinují a obo
hacují svými specifickými látkami,
ukládají a nechávají zrát v plástech
(podle Vyhl. Ministerstva země
dělství č. 334/97 Sb.)
Různé druhy kvalitního medu
jsou prakticky stejně hodnotné.
Liší se barvou, chutí, vůní apod.,
ale vždy je to med, tedy hodnotná
přírodní potravina a lidový lék.
Med prospívá dětem, sportovcům,
dospělým i starým lidem, nemoc
ným i zdravým!
Který med je kvalitnější – květový,
nebo medovicový (lesní)?
KVĚTOVÝ MED - je přírodní kon
centrát nektaru z květů rostlin v pře
vážné většině z rostlin léčivých. Je
snadno stravitelný díky vyššímu ob
sahu jednoduchých cukrů – glukózy
a fruktózy. Obsahuje pylová zrna
Máte rádi med?
různých rostlin, které obohacují
To je dobře!
med o významné přírodní látky
s povzbuzujícími účinky –rostlinné
Med je příjemná potravina, která
hormony, éterické oleje, aromatické
vyjasňuje mysl a prodlužuje život.
látky apod. Květový med je velice
(Askepiades- starořecký lékař)
V medu nám příroda dala jeden ze ceněn v lidovém léčitelství.
MEDOVICOVÝ MED – ve ve
svých nejlepších a nejvzácnějších
řejnosti tradičně více známý jako
darů. (Zander)
„med lesní“ je zpravidla tmavší, což
způsobují rostlinná barviva, obsaže
Kde nejlépe nakoupit med?
ná v míze dřevin. V porovnání s kvě
Kupujte med přímo od včelaře!
tovými medy obsahuje více fruktózy
Má to svoje výhody:
a dextrinů, ale hlavně větší množ
– med je o něco lacinější, než stej
ství minerálních látek a stopových
ný druh medu v obchodě
prvků, prospívající lidskému orga
– je to náš – český kvalitní med
nismu. Má charakteristickou, velmi
– zaručeně čerstvý (i když záruční
doba u medu je velmi dlouhá – 3 roky) lahodnou vůni i chuť, pro které je

Tajemství medu

neČtiny
tento med velice oblíbený, ceněný
i žádaný – zvláště v Evropě.
SMÍŠENÝ MED – je směsí ur
čitého podílu medů nektarových
– květových a medů medovicových
– lesních. Proto obsahuje přírodní
látky jak z nektarií např. léčivých
rostlin, tak i cenné minerální látky
a stopové prvky z lesních medů.
Smíšený med má výhody květové
ho i lesního medu.
Smíšený med je velmi hodnotný,
u nás značně rozšířený i oblíbený.
Mísení různých medů je přirozené
již při zpracování včelami v úlu.
Záměrným mísením různých dru
hů medu lze vhodně upravit chuť,
vůni i barvu medu. ¨
PASTOVÝ MED – je přírodní,
zpravidla květový, popřípadě smíše
ný med, speciálně upravený do pas
tové konzistence řízenou krystalizací.
Med je zpracováván pouze mecha
nicky, bez zahřívání a bez jakýchko
liv přísad. Proto je to plnohodnotný
přírodní včelí med, který si uchová
vá všechny cenné látky a v průběhu
času se již nemění – dále nekry
stalizuje. Má světlou – bělavou až
nažloutlou barvu a výbornou, la
hodnou chuť. Snadno se roztírá, ale
neteče. Krémové medy jsou velice
oblíbené v Severní Americe.
KRYSTALIZACE MEDU – zna
mená to nižší kvalitu, nebo její
porušení? Určitě ne! Krystalizace
je přirozená vlastnost všech medů.
Zkrystalizovaný med si uchovává
všechny cenné látky a vlastnosti.
Zkrystalizovaný med je možné
zahřívat v otevřené sklenici ve vod
ní lázni teplé do 45 °C. Pozor na
přehřátí medu nad 50 °C, tím by
se zničily některé hodnotné látky,
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jejichž ztráta by měla negativní
vliv na kvalitu medu.

Uskladňování medu
Vysoký obsah cukrů v medu má
samokonzervační účinky. I přesto
je nutné dodržovat určitá pravi
dla skladování. Med skladujeme
výhradně v zavřeném obalu (sklo,
keramika, nerez kov aj.) v suché
tmavé místnosti, při teplotě nej
výše 25 °C a relativně vzdušné
vlhkosti nejvýše 70 %. Med je
silně hygroskopický. Snadno při
jímá cizí pachy. Negativně působí
přímé sluneční paprsky.

SKLENICE MEDU –
PŮL LÉKÁRNY DOMA
Prevence je lepší než léčení. Med
zvyšuje přirozenou odolnost orga
nismu. Příznivě ovlivňuje krevní
oběh, vyživuje srdce, obsahuje lát
ky tvořící kosti. Posiluje nervovou
soustavu, dobrý spánek, veselost,
dobrou paměť. Pylová zrna v kvě
tových a smíšených medech jsou
zdrojem vitamínů. Med, přírodní
čistý produkt včely medonosné,
který byl kdysi výsadou králů,
může si dnes dopřát každý občan.
Med v lidovém léčitelství: (podle
MUDr. Handla)
1. Při rekonvalescenci po různých
nemocích. Boj s nemocí je náma
ha organismu, potřebuje spoustu
energie. Dávat do mléka.
2. Záněty horních cest dýchacích:
med v teplém mléce nebo čaji s cit
rónem proti infekci.
3. Žaludeční vředy vzniklé překy
seleností žaludku: snižuje sekreci
žaludečních šťáv na polovinu. Na
lačný žaludek 1 lžíce denně.
4. Nespavost: před spaním kávo
vou lžičku medu. Večer v 17 hodin.
5. Onemocnění jater a žlučníku:
usnadňuje léčení ovocnými cukry.
Zánět žlučníku, pravidelným uží
váním může dojít k uklidnění.
6. Žloutenka: denně med případně
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míchat s ovocnými šťávami a vodou.
7. Nedostatek krevního barviva
(hemoglobinu): doporučuje se
tmavý med, který obsahuje více
železa, mědi a hořčíku. Dávat do
mléka, nebo denně 2 ořechy, 2
mrkve a 2 lžíce medu. Dobré vý
sledky při chudokrevnosti.
8. Přecitlivělé nervy: nejlépe lžíci
medu ráno na lačný žaludek a lžíci
medu večer před spaním.
9. Pálení žáhy: užívá se místo jed
lé sody.
10. Při zácpě: před spaním kávo
vou lžičku medu, upravuje stolici.
11. Při cukrovce: neškodí užívat
denně kávovou lžičku světlého
medu při dodržování ostatní diety.
12. Poruchy trávení, plynatost:
med upravuje trávení a zamezuje
vzniku bolesti.
13. Při nadbytku tuku v lidském
organismu: med obsahuje enzymy,
které podporují trávení. Je tedy čás
tečně prostředkem proti otylosti.
14. Těhotné ženy: mají zkonzumo
vat alespoň 5 kg medu v průběhu
těhotenství. Plod tak dostane látky,
potřebné ke zdárnému vývoji.
Novorozeňata a děti vůbec: sladit
mléko květovým medem. Obavy
z průjmu jsou zbytečné! Děti jsou
zdravější, klidné, bez potíží. Med je
prospěšný pro děti v každém věku!
Podrobnější rady a poznatky při
používání včelích produktů k léče
ní najdete v knížce MUDr. Handl:
„Včelí produkty ve výživě člověka
a v lékařství“. Užívejte med den
ně pravidelně v malých dávkách,
uchováte si a upevníte svoje zdraví.
Pravidelně jíst med, nerozčilovat
se, je důležité v předcházení nemo
cím. Ve spotřebě medu máme co
dohánět! Nejen v Evropě.
Japonci se dožívají nejvyššího
průměrného věku na světě.
V Japonsku spotřebují nejvíce
medu na hlavu!
Med je vzácně vyvážený produkt, je
to velice cenná přírodní látka, která

neČtiny
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by neměla chybět v naší stravě:
– je to čistý přírodní produkt
a účinný tradiční lidový lék po
užívaný od pradávna v lidovém
léčitelství
– odpovídá zdravé výživě a zvyšuje
přirozenou odolnost organismu
Podle odborné literatury
připravil Jaroslav Popp

Zápis z kroniky včelařů
Dnes jsem si pro vás připravil po
kračování z kroniky včelařů. Jedná
se o přesný opis z této kroniky.
Protokol č. 2 o konání mimořádné
schůze dne 12. května 1946 o 10.
hodině v hostinci p. Kazdy za pří
tomnosti 20 členů z Nečtin a okolí.
Schůzi zahájil přítel předseda Ji
roch, povstáním k uctění památky
obětí za nacistického Německa.
Za 1. Zahájení schůze
Pan předseda přednesl všem
členům, že spolek žádal Míst
ní správní komisi o včelařský
inventář a to medomety, lis na
mezistěny a tavič vosku, co bylo
zkonfiskováno po Němcích, aby
to bylo dáno včelařskému spolku
v Nečtinech do národní správy
a pak k zakoupení.
Byly nám dělány potíže ze strany
našich členů, kteří chtěli, aby věci
byly dány jednotlivcům. Hlasová
ním členů bylo pak odhlasováno,
aby věci byly dány do spolku, aby
si mohl každý bez vší prosby věci
zapůjčit. Pak bylo naší žádosti vy
hověno Místní správní komisí.
Za 2. Vybírání příspěvků.
Bylo navrženo 50 Kč příspěvků,
mimo toho 20 Kč zápisné pro spolek
a 2 Kč z jednoho včelstva, což vy
bírají jiné spolky také. Schůze byla
zakončena se zdarem spolku, který
pronesl přítel Jiroch 11 ¾ hodině.
V Nečtinech 12/V. 1946
Burda Josef, jednatel
Opsal Jaroslav Popp

Řazení na pochod do Švábské haly v neděli dopoledne. Foto: Erich Wetzka

Augsburg 2017
Setkání Českých Němců
Na Sudetoněmecké dny 2. – 4.
6. 2017 přijel poprvé v historii
místopředseda vlády České
republiky Pavel Bělobrádek.
V tomto přátelsky laděném
víkendovém setkání bývalých
německých rodáků se opět
prezentoval Spolek Němců
v Čechách z Nečtin informačním
stánkem.

Klidná sobota
Protože byl stánek, který byl opět
z důvodu úspěchu v minulých le
tech stavěn jako čelní, postaven již
v pátek, proběhl tak sobotní příjezd
na akci velmi klidně. V devět hodin
začal program v hale 7 Augsburgu
otevřením výstavy knih. Pak již
začal bohatý program prezentací
a přednášek, kde si každý z návštěv
níků mohl najít to, co ho zajímalo.
Pro obsluhu stánku to ovšem zna
mená od devíti do osmnácti hodin
stát na stánku a informovat návštěv
níky o činnosti Spolku. V roce 2017
byly ke spatření tři novinky: Rollup
pořadu „Sousedé“, který vysílá Čes

ký rozhlas pro německé spoluobča
ny a prospekty Muzea Mariánských
Lázní a Nečtin, spolu s prospekty
Kláštera Teplá a obce Nečtiny.

Autorské čtení v neděli
Svatodušní neděle začíná hned
po ránu mší svatou. Jako hlavní
celebrant přijel do Augsburgu
emeritní biskup Plzeňské diecéze
Mons. František Radkovský. Po
bohoslužbě přichází nejzajímavější
okamžik „Sudetoněmeckých dnů“:
nástup krojovaných skupin s vlaj

Předseda Spolku Richard Šulko (vlevo)
s Tomášem Spurným z Pošumavské dudácké
skupiny. Foto: Tomáš Leicht

neČtiny
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ká témata. Upřednostňovaná té
Jiří Suchánek, ředitel Kulturní
kami. „Nečtiňáci“ pochodovali s je
mata jsou dvojjazyčné projekty.
jich novou spolkovou vlajkou poprvé. platformy Plzeň 2015 zmínil ve
Jan Přibáň si uvědomuje důleži
své zdravici důležitou roli titulu
Jsou to vždy velmi slavnostní oka
tost spolupráce s Bavorskem a do
„Plzeň, evropské město kultury
mžiky, když se vpochoduje do haly
poručuje si nechat již v přípravě
2015“ v česko-bavorské spolu
zaplněné tisíci lidmi, za doprovodu
projektů poradit, Petr Hnízdo
dechové hudby. Při procházení okolo práci. Dále považoval za důležité
zmínil ve svém úvodním projevu
dále rozvíjet spolupráci právě na
čestných hostů jsme mohli osobně
návštěvu premiéra ČR Petra Ne
kulturní bázi.
pozdravit jak otce biskupa Bernda
čase v Mnichově a návštěvu mini
Posselta, místopředsedu české vlády, Vedoucí kanceláře pro kulturu
stra kultury Daniela Hermana na
českého ministra kultury, bavorskou města Regensburg paní Chris
Sudetoněmeckých dnech v roce
ministryni práce, sociálních věcí, ro tiana Schmidbauer pochválila
2016 a celkové přiblížení se mezi
výbornou spolupráci mezi Plzní
diny a integraci Emilii Müller a jiné.
Čechy a Sudetskými Němci. Pozi
a Regensburgem: „Přeshraniční
Mimo služby jako „vlajkonoš“, kde
spolupráce by se měla stát norma tivně hodnotil Hnízdo i memoran
byli střídavě dva zástupci Spolku
dum mezi českým a bavorským
litou“.
z Nečtin na hlavním podiu více než
ministerstvem kultury.
První pódiová diskuze měla
dvě hodiny a služby na stánku, se na
Eva Schäffler zhodnotila kladně
téma: „Česko-bavorské kulturní
programu aktivně podílel i Richard
pozitivní politické signály z České
kooperace – možnosti a výhled.“
Šulko, který měl autorské čtení. Po
republiky. Velmi důležitá jsou
Na podiu se zúčastnili: Tomáš
náročných dvou dnech se zástupci
partnerství mezi městy a setkává
českých Němců v neděli večer vrátili Jelínek, ředitel Česko-německého
ní mládeže.
fondu budoucnosti, Jan Přibáň
ve zdraví domů.
V následující závěrečné diskuzi
z Krajského úřadu Plzeňského
Richard Šulko
kraje a vedoucí referátu Evropské o „Best-Practice“ referovali na
podiu Věra Knetlová, tajemnice
fondy a programy, Petr Hnízdo
Unie výtvarných umělců plzeňské
z Ministerstva kultury ČR a ředi
tel referátu mezinárodních vztahů oblasti, pan Andi Dünne z umělec
ké školy v Chamu, předseda spol
a projektová manažerka Euregio
ku „Via Carolina“ pan Alfred Wolf
Egrensis paní Eva Schäffler.
a pan Hans Eibauer, ředitel centra
Kameny jako směry cesty
Tomáš Jelínek shrnul Česko-ně „Bavaria Bohemia“.
K prvnímu „síťování“ českoJak zmínil Alfred Wolf, začátky
meckou spolupráci za 20 let po
-bavorské kulturní platformy pobyly
těžké, „ale vyplatily se“. A jak
podpisu „Česko-německé deklara
zvala kreativní zóna DEPO2015
řekl: „Kameny na cestě slouží
do Plzeňského prazdroje. Na pro- ce“ a zmínil, že se za ta léta změ
nila i témata společných projektů: k tomu, abychom našli správnou
gramu byla přeshraniční spolucestu.“
s většinou kulturních například
práce mezi Bavorskem a Českou
i drogová prevence nebo uprchlic –rš–
republikou.

Česko-bavorská
kulturní platforma 2017
v Plzni

Tomáš Jelínek, Jan Přibáň, Václav Vrbík, Eva Schäffler, Petr Hnízdo. Foto Richard Šulko
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ŠKOLÁČEK
Zpravodaj ZŠ a MŠ
Nečtiny
Na svatého Jána, otvírá se létu
brána, jahody do džbána...
Je tu červenec a s ním začátek
letních prázdnin. Poslední a nej
náročnější měsíc ve školním roce
máme za sebou. Učivo je probráno,
psaly se závěrečné písemky a plni
lo se mnoho úkolů a aktivit v těch
to pěkných letních dnech.
V minulém čísle jsem vás zvala na
Zahradní slavnost, kterou tradičně
připravujeme ke Dni matek a Dni
rodin na školní zahradě. Letos
jsme měli nádherné počasí a slav
nost se moc povedla. Jen škoda,
že nepřišlo více babiček a tetiček.
Také jsem vás zvala na Velikonoč
ní jarmark, který jsme s dětmi
připravili ve škole. Za výtěžek
z jarmarku a sponzorských darů
od rodičů jsme dětem zakoupili
pěkné balanční pomůcky na těles
nou výchovu.
2. května jsme jeli na dopravní
hřiště do MŠ v Manětíně. Děti si
vyslechly důležité pokyny a infor
mace od policistů a poté jezdily na
koloběžkách, tříkolkách, traktůr
cích a odrážedlech podle pravidel
silničního provozu. Starší žáci
navštívili ZŠ a městskou knihovnu,
kde měli připravené různé čtenář
ské úkoly a paní knihovnice jim
připravila besedu.
9. května jsme měli koncert ZUŠ,
který byl opět velice pěkný a hod
notný. Po koncertě jsme šli spo
lečně k pomníku obětí II. světové
války. Tam na nás čekal pan Kapr.
Ten dětem povyprávěl a připomněl
útrapy a hrůzy této války. Společ
ně jsme položili květiny k pomníku
obětí z transportu smrti a uctili
tím jejich památku. Je velice dů
ležité a nutné, zvláště v této době,
připomínat tyto smutné události.

Dětský den v Plasích. Foto Jana Večeřová

22. května jsme jeli na školní
výlet do nedaleké Chyše. V areálu
zámeckého parku byl připravený
velice pěkný program pro děti.
Shlédli jsme pohádku „Princ
Bajaja“ a poté děti pracovaly
v tvořivých dílnách. Učily se lámat
a pročesávat len, pak z něj tkaly
nit, praly prádlo na valše, zkoušely
chodit na středověkých chůdách,
mlely zrní na mouku, prohlížely si

Na Hradské skále. Foto –jv–

středověké zbraně a poslechly si
poutavé vyprávění o rytířích a Kar
lu IV. Z Chyše jsme jeli do Mlýnců
na statek našeho nejslavnějšího
žokeje pana Josefa Váni. Pan Váňa
zrovna trénoval koně, tak jsme
chvíli sledovali trénink. Mohli
jsme se podívat do stájí na ostatní
koně. Děti zaujalo zařízení, kterému
se říká kolotoč. To se používá, aby
se koně po náročném tréninku

neČtiny

Pohádka v Chyši. Foto –jv–

vydýchali. U pana Váni se nám
moc líbilo a pro některé děti to byl
velký zážitek. Poslední zastávka
byla v Rabštejně nad Střelou. Tam
jsme si prohlédli náměstí, koupili
pár drobností a zmrzlinu. Spoko
jeni jsme nasedli do autobusu a jeli
domů.
1. června jsme dětem připravili
pěkný Dětský den. Jeli jsme do
nedalekých Plas, kde jsme strá
vili příjemné dopoledne. Zahráli
jsme si minigolf ve Fantazie par
ku, prohlédli si exotická zvířata,
naobědvali se v restauraci „U Ru
dolfa“ a cestou zpět jsme se zasta
vili u lomu kaolínu, abychom si
prohlédli, jak se kaolin těží a jak
se zaváží a upravuje vytěžený
prostor.
7. června jsme navštívili Techmánii.
Obdrželi jsme volné vstupenky do
některých expozic, proto jsme je
využili. Do Techmánie jezdíme rádi,
je tam vždy plno nových expozic,
ukázek a přístrojů, které si můžeme
všichni vyzkoušet a moc nás to baví.
Jelikož jsme poctivě plnili disci
plíny olympijského víceboje a do
sáhli tak vysokého počtu bodů,
byli jsme vylosováni a naše škola
byla vyhodnocena. Obdrželi jsme
poukaz na 20 tisíc korun. Paní
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ředitelka a paní uč. Haalová s nej
lepšími sportovci – Prokopem
Štikou a Jonášem Haalou jely 14.
června do Prahy na slavnostní
předání hlavních cen.
V rámci spolupráce s ostatními
školami, nás navštívili 15. června
žáci ze ZŠ Chotěšov se svými uči
telkami. Přespali zde a druhý den
jsme šli společně na stopovanou,
která končila na Hradě Nečtiny.
Tam nám pan Kapr ukázal hrobku

a připomněl významné události
z historie Nečtin.
Velkou akcí byla 27. června Olym
piáda v atletice.
Rádi chodíme na vycházky do
naší krásné přírody v okolí Nečtin.
Na závěr června jsme připravili
společně s knihovnou „Pasování
prvňáčků“. Je to vždy moc pěk
né. 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 odchá
zí do 6. ročníku ZŠ Manětín.
Odchází: Jonáš Haala, Vojtěch
Chlup, Andrejka Kaniová, Simča
Kočová a Zorka Štiková. Spolu
žáci pro ně připravují dárky a ta
neční vystoupení.
30. června byl slavnostně ukon
čen školní rok a školákům bylo
předáno vysvědčení. Prosím, stále
NENOSTE SBĚR, nemáme ho
kam uložit. Přejeme všem krásné
léto, hodně příjemných zážitků
a načerpání sil do dalšího školního
roku.
Jana Brožová

Vycházka do Nového Městečka a špekáčkový piknik. Foto –jv–
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Historické perličky
Dobrý den, zdravím všechny
příznivce nečtinské historie. Dnes
bych rád připomněl náš nový se
riál „Cesta za historií“. První sérii
tří plánovaných výletů, kterým
jsem chtěl připomenout to nej
důležitější historické výročí roku
2017, kterým je 75. výročí útoku
na zastupujícího protektora Rein
harda Heydricha, máme za sebou.
První výlet jsme podnikli v so
boru 28. 1. 2017 do Prahy a okolí.
Účastnilo se 14 výletníků. Zde
jsme navštívili místa spojená
s útokem a lidmi, kteří útok pro
vedli a umožnili. Navštívili jsme
Panenské Břežany a pak místo
samotného útoku, to však bohužel
bylo stavbou dálničního přivaděče
vymazáno ze světa, je tedy možné
vidět jen pomník, který místo úto
ku připomíná. Dalším naším cílem
byl Petschkův palác, sídlo gesta
pa v Praze. Zde jsme navštívili
památník odboje. Odtud jsme se
přesunuli do národního památní
ku hrdinů Heydrichiády. Závěrem
nás čekala cesta po Praze. Cestou
jsme navštívili jednotlivá místa,
kde žili lidé spojení s útokem.
Druhý výlet byl naplánován na
25. 3. 2017 a cílem vyla návštěva
malé pevnosti Terezín – věznice
gestapa a obce Lidice. Bohužel
tento výlet se neuskutečnil pro ne
zájem. Škoda.
Třetí výlet jsme uskutečnili v so
botu 6. 5. 2017. Naším cílem se stal
koncentrační tábor Mauthausen
v Rakousku. Cestovali jsme tak za
historii poprvé i za hranice. Účast
nilo se 12 výletníků. Návštěva
tábora byla pro mě osobně velikým
zážitkem. Zároveň jsem si zde
uvědomil, jak moc na své hrdiny
vlastence zapomínáme. Uvědomil
jsem si zde také pravdivost slov, že
kdo zapomíná na svojí historii, bude
nucen ji opakovat! Jsem rád, že jsme
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si tuto historickou událost připo
mněli a tím vzdali hold všem jejím
hrdinům. Čest jejich památce. Díky
jejich obětem jsme my dnes tady!
Také mi dovolte, abych několika
řádky připomněl 77. výročí kon
ce 2. sv. války. To jsme si letos
v Nečtinech připomněli 9. 5. po
ložením věnce u pomníku. Oslavy
se účastnili mimo jiných také děti
a paní učitelky naší nečtinské
školy. Moc bych chtěl takto dětem
i paním učitelkám poděkovat za
účast. Děti byly naprosto skvělé.
Díky dětem bylo letošní výročí
připomenuto opravdu důstojně.
Byl to skutečně zážitek, když jsme
za válečné hrdiny drželi k jejich
uctění 1 minutu ticha. Děti byly
opravdu celou minutu naprosto
potichu. Kdo znáte děti, víte, že je
to někdy nadlidský výkon, aby děti
vydržely být minutu potichu. Naši
nečtinští školáci to vydrželi! Bylo
to vážně dojemné. Dovolte mi tedy
takto dětem a paním učitelkám
naší školy ještě jednou poděkovat.
Tolik k událostem, které máme
za sebou a další akcí byl výlet
17. 6. 2017 do Červené Řečice
na zámek. Návštěvou zámku si

připomeneme slavný nečtinský
rod Benedů z Nečtin, který je se
zámkem v Červené Řečici spojený
s paní Žovii Benedovou (1582).
Dále jsme navštívili klášter Želiv,
konvent kláštera, a kostel narození
Panny Marie. Také jsme ochutnali
produkty místního pivovaru. Tím
to výletem jsme zahájili prázdniny.
Prázdniny výletem také ukončíme.
Bude to 9. 9. 2017 kde se vydáme
do Boskovic. Zde navštívíme sídlo
rodiny Mensdorff-Pouilly, Zámek,
hrad a městečko.
Na závěr letošního cyklu cesty
za historií plánujeme třídenní
výlet v termínu 5. – 7. 10. 2017 do
Auschwitzu v Polsku. Jeli bychom
v pátek odpoledne. Noc bychom
strávili v Beskydech. Ráno bychom
se vydali do Auschwitz-Birkenau.
Zde bychom strávili celý den. Na
večer bychom se vrátili na Moravu.
Zde plánuji večerní posezení i uza
vření letošní série výletů. V neděli
bychom se vrátili zpět domů.
Na závěr všem přeji pěkné
prázdniny.
S pozdravem Nečtinám zdar
Jiří Kapr

Německé bojové akce proti účastníkům atentátu na Heydricha, kteří byli ukryti v kryptě pod
kostelem Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Větracím oknem krypty se nacisté pokoušeli
parašutisty nejdříve vytopit čerpáním vody rychlostí 3000 litrů za minutu. Zdroj lidovky.cz
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Pozitivní střípky
Monika Karásková

Ruční lymfatická masáž
Manuální lymfodrenáž není klasickou masáží, ale jde o speciální hmatovou techniku, která posiluje lymfatický systém. Lymfatická masáž zajišťuje správné proudění lymfy a tak odvádí nečistoty z krve, čímž
ozdravuje vnitřní systém organismu, zlepšuje imunitu a přispívá k hubnutí a odstraňuje celulitidu.

Co je vlastně lymfatický systém v našem těle?
Lymfatický nebo-li mízní oběh se velmi podobá krevnímu oběhu, akorát místo krve v něm proudí tekutina,
která se nazývá lymfa nebo-li míza, je to bílá různě hustá tekutina – „bílá krev“. V celém těle je 10 – 15 l lymfy.
2 – 3 l lymfy denně odtékají do krve. Lymfa obsahuje tuk, vitamíny, vápník, železo a další látky. Mízní oběh
má své větší lymfatické cévy, ty jsou podobné žílám, lymfatické kapiláry jsou rozptýleny přes celé tělo, nejmen
ší vedou podél tepen a žil. Všechny cévy proudí do příslušných mízních uzlin tzv. center, které jsou umístěny
před a za ušima, na krku, v nad klíčku, v podpaží a v tříslech. 90 % cév je povrchních ty odvodňují povrch těla
a zbytek jsou vnitřní ty odvodňují orgány. Kromě funkce odvodňovací má lymfatický systém na starost ochra
nu organismu, takže je nedílnou součástí imunitního systému. Je to jedinečný čistící systém odvádějící z těla
ven škodliviny, které vznikají při funkci organismu, ale i ty, jež do něj vnikají z vnějšího prostředí vzduchem
a potravinami. Jelikož je tento systém hlavním faktorem obranyschopnosti organismu, má rozhodující podíl
na všech nemocech dnešní doby.
Pokud lymfatický systém správně pracuje, hýříme zdravím a energií, pokud ne, můžeme být unavení, mohou
nám natékat ruce, nohy či obličej. K narušení funkce lymfatického systému může dojít při častém přetěžování
organismu, vlivem úrazu či operace, aby lymfatický oběh opět plně fungoval, je třeba jej uvolnit a znovu na
startovat správně provedenou lymfatickou masáží.
Lymfatická masáž obličeje a hlavy je zaměřená na lymfatický systém obličeje. Je speciální velmi jemnou tech
nikou, která efektivně působí na kůži a podkoží obličeje. Vyhlazuje ho, detoxikuje ho a obnovuje správný tok
lymfy. Díky této masáži pleť v obličeji omládne, aby tento efekt byl docílen, je zde doporučena pravidelnost
procedury.
Lymfatická masáž těla je velice populární kosmetickou metodou, která umožňuje odstranění celulitidy
a je velice důležitou a uznávanou léčebnou metodou, kterou lze využít při léčení chronických otoků. Masáž
podporuje odstranění metabolického odpadu. Lymfatický systém je jedním z prostředků přenášejících tento
odpad, čímž pomáhá udržet tělo zdravé. Nadbytečná tekutina nebo následky zranění jsou filtrovány skrze
mízní kanálky a uzliny, což na
pomáhá tělu k uzdravení, nebo
rychlejšímu zotavení. Jemná
a přesně určená technika ma
nuální lymfodrenáže odblokuje
hlavní centra – uzliny a odvede
drenážovanou tekutinu vylučova
cím systémem z těla ven. Masáže
jsou prováděny manuálně poma
lými, krouživými a jemnými ma
sážními hmaty. Po lymfomasáži
bychom se neměli ten den slunit
a měli bychom hodně pít, aby se
veškeré škodlivé látky, které se
při lymfomasáži uvolnily, vypla
vily z těla ven. Masáž je vhodná
pro děti, dospělé i seniory.

neČtiny
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Kromě ruční lymfomasáže existuje i přístrojová lymfodrenáž je velice příjemná a též účinná. Aby bylo dosaže
no kýženého efektu při přístrojové lymfomasáži, je nutné nejprve uvolnit hlavní centra uzlin na krku, v podpa
ží a v tříslech samozřejmě ručně a pak teprve jít do tzv. „lymfokalhot“. Bohužel se ve své praxi setkávám s tím,
že klienti navštívili nejmenovaná střediska či studia a k tomuto ručnímu uvolnění nedošlo, a pak se divili, že
ani k žádnému efektu, a někomu se dokonce i přitížilo, takže pozor na to!

Účinek pravidelné lymfodrenáže obličeje a hlavy
• pružná a hydratovaná pleť,
• odolnější proti tvorbě vrásek a běžným onemocně
ním pleti
• zmenšení otoků ve tváři a v oblasti očí
• snížení frekvence popř. vymizením migrén
• působí jako lifting obličeje
• působí na kůži a podkoží obličeje
• pleť je po masáži napnutá, zbavená otoků a toxinů

Účinky lymfatické masáže
• stimuluje lymfatický a žilní systém
• příznivě působí na nervový a imunitní systém
• napomáhá odbourávání tuku - formování postavy, samozřejmě s úpravou
jídelníčku
• prevence i léčba celulitidy
• snižuje projevy syndromu „těžkých nohou“ (sedavé zaměstnání či dlouhé
stání)
• uvolňuje bolesti zad i šíje
• zlepšuje stav pleti a pokožky
• celkově regeneruje organismus
• působí relaxačně, eliminuje stres

Opakování lymfatické masáže
• cca 6 - 10 masáží nejlépe 2x týdně a poté by měla následovat jednou měsíčně udržovací kúra

Kdy a pro koho není masáž vhodná?
• doposud neléčené, nebo nedoléčené maligní (zhoubné) onemocnění
• akutní bakteriální infekce (např. erysipel)
• akutní horečnaté infekční stavy
• hnisavé kožní rány
• edémy ledvinového původu - nefrózy
• edémy v případě kardiální insuficience
• akutní zánět žil - trombophlebitis
• akutní trombóza hlubokých žil – phlebotrombóza

A na závěr vás chci pozvat
do Relaxačního a masážního studia Anděl
v Nečtinech, kde můžete okusit blahodárné
účinky této masáže na váš organismus.
Přeji vám úžasné letní zážitky plné lásky
a harmonie ;-)))

neČtiny
Můj život podle abecedy
P jako pivo, aneb
naše tekuté zlato
Plzeň 22. 5. 2017
My všichni, kteří jsme vyrůstali
v Plzni a nejen my, víme o pivu
své. Proto mohu říci s jistotou
a láskou – „Miluji svoje město Pl
zeň, miluji Plzeň!“ Nejsem sama,
před několika lety byla vyhlášena
soutěž o nejlepší fotografii Plzně
a zvítězila ta, kde se zrcadlí kostel
sv. Bartoloměje ve veliké louži na
náměstí, která svou hloubkou pro
zrazuje, že se jedná o díru nema
lého rozměru. Autorka ji nazvala
„Plzeň moje milovaná, Plzeň moje
rozkopaná.“ Je nás víc, kteří milu
jeme Plzně obě a dovedeme je hájit
i mimo hranice města. Letošní do
volenou jsme trávili v Mederu, kde
na místní pivnici, čepující Zlatého
Bažanta, bylo to nejlepší doporu
čení: „Naše pivo chválí i Plzeňáci!“
Pokrok jde nezadržitelně kupředu
a podvečerní obrázek malých dorůs
tajících potomků, spěchajících se
skleněným nebo kameninovým dž
bánkem tatínkovi pro pivo, je dnes
historií za 1000 Kč. Dnes by dítěti
pan hostinský nemohl načepovat,
neboť by mu hrozil trest, protože
nalévá nezletilému a dnešní děti by
rodiče vpodvečer na ulici ani ne
pustili, aby se jim, nedej Bože, něco
nestalo. Je to škoda. V hospůdce
bylo trvale několik stálých štamgas
tů a plno otců a dědečků, kteří se
zastavili cestou domů na jedno pro
spláchnutí té žízně. Při té příležitos
ti všichni znali všechny. Když přišla
řada na malého posla, který čekal,
až budou obslouženi ti před ním,
proběhla mezi přihlížejícími infor
mace čí že to ratolest stojí u pípy.
A tak, tohle je Pepíček Králů, ten
ale za tu zimu vyrostl a hned musel
zodpovědět dotaz cože dědeček, jak
mu slouží nohy a plno dalších infor
mací a pozdravů. Malý posel se vrá
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til domů jednak hrdý, že džbánek
donesl celý a s pěnou a plný novinek,
protože každý něco vzkázal. A tak
se nemohlo stát, když došlo k něja
ké vylomenině, že se nevědělo, kdo
je autorem. Zrovna tak na druhou
stranu, když se někomu něco stalo,
hned se vědělo, čí je to plačící dítě,
a kde hledat rodiče.
Bohužel i toto je dnes historie,
která se ztrácí v propadlišti dějin.
I já běhávala pro pivo a pamatuji
si, jak mě dědeček seznámil s písní
kompresorů čepujících pivo ze
sklepa do pivních trubek. Od své
ho tatínka jsem věděla, že nejen
živý tvor umí vyjádřit spokojenost,
či rozmrzelost se zacházením, ale
i stroj. Když se namažou všechna
ložiska, upraví se přívody paliva,
v tomto případě motory jen vrní
a předou a tak vyjadřují svému
páníčkovi spokojenost. Tak i dobře
seřízený kompresor je živou rekla
mou pro dobře jdoucí hospůdku,
protože jeho píseň zní: „Pojď sem,
pojď sem, pojď sem!“, a tak jsme šli.
Dědeček na dobře vychlazené zlaté
pivo, já na malinovku a nějaký ten
slaný preclík. Někdy, když dědeček
propadl vzpomínkám z Ruska,
kde byl jako legionář a zašel mezi
kamarády a nevracel se v určeném
čase domů, posílala mě babička
pro něj. Tady mi nemusela říkat nic
dvakrát, vystřelila jsem a už byla
dole u Klabavy v hospodě U zelené
žáby. Myslím, že jen málo z nás
neví, kde se ona vyhlášená hospůd
ka nalézá. Ano v Chrástu, kde dlou
há léta šenkoval pan Rous se svojí
paní. Pak odešli do Plzně a paní
Rousová odešla letošního jara ve
vysokém věku přes devadesát let
čepovat pivo do jiné hospůdky. Do
stala jsem hned na stůl malinovku,
dědeček si mě k sobě přivinul a už
se točil rozhovor o tom, jak se
mám já, co dělám ve škole a už se
nechtělo domů nejen dědečkovi,
ale ani mně.
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Mezi námi plzeňáky, řekne mi
někdo, kde ještě je něco tak dobré
ho, co se může podávat i jako lék?
Vždyť lehce rozhoupaný nervózní
žaludek uklidní kdo? Přeci orose
ná sklenice Plzeňského Prazdroje.
Mám své zkušenosti. Po mé, nijak
lehké operaci, stáli nade mnou
moji ošetřující lékaři a ustaraně se
na mě dívali. Byla jsem bledá, apa
tická a bez jiskry. Ve stejném stavu
mě nalezl manžel. Spiklenecky
přimhouřil oči, usmál se a vytáhl
z kapsy plechovku piva, kterou mi
podal jako povzbuzující lék. Nedá
se říci, že bych ji vypila, já ji prostě
vymlaskla na jeden dlouhý doušek.
Již při odkládání se můj zrak jasnil,
červeň vstupovala do lící a nastal
očekávaný zvrat k lepšímu. Při
ranní velké vizitě si páni profesoři
spokojeně pochvalovali, jak jsem
na tom dnes dobře a spokojeně
přešli k dalším pacientkám.
To je ovšem jen malý zlomek
toho, co plzeňské pivo dokáže.
Mezi jiným, co je nejlepší pro
hubení plzáků? Přeci zanořená
polystyrenová miska naplněná
pivem. I jim je vůně zlaté vody
nade vše. A ráno je pak jen odlo
žíme a máme vystaráno. A těch
pivních receptů, kterými nás ob
klopují kuchařské knihy, počínaje
paní Dobromilou. Řekla bych, že
něco tak všestranného se hned
tak nenajde. Vždyť i ta výtvarná
technika dovede kouzlit s nádoba
mi na pivo a jakýkoli obraz, kde
je znázorněn výjev z hospůdky
s naplněnými džbánky, je plný
rozesmátých, spokojených tváří
a plný pozitivní energie
Proto, starejme se, aby bylo stále
dostatek chmele, stále dostatek
kouzelných a přívětivých hos
půdek kolem nás, kam tak rádi
a lehce zabočíme, a kde nám nejen
načepují dobré pivo, ale s ním
i dobrou náladu.
Táňa Kořenková

neČtiny
Změna jako život
Změny kompetencí v rámci
společné duchovní správy
farností Manětín a Plasy.
Z rozhodnutí představených
Středoevropské provincie O.M.I.
a potvrzením změn plzeňským
biskupem byl k 31. 5. 2017 odvo
lán z pozice moderátora společné
duchovní správy P. Martin Sed
loň OMI a byl ustanoven členem
společné duchovní správy těchto
farností.
Moderátorem a statutárním zá
stupcem ŘKF Manětín a Plasy byl
od 1. 6. 2017 plzeňským biskupem
jmenován dosavadní člen společné
duchovní správy P. Günther Eckl
bauer OMI.
Jsem rád, že o. Günther přijal toto
rozhodnutí v duchu našeho řehol
ního povolání. Byl jsem v pozici
moderátora tady v nám svěřených
farnostech téměř 8 let, což ve
spojení se službami, kterými jsem
pověřen v rámci naší kongregace
a misijními aktivitami, které se
stále rozvíjejí, opravdu hodně.
Neodcházím, jako kněz budu vám
všem podle možností k dispozici.
Prosím, abyste otce Günthera a už
brzy vysvěceného otce Petra pod
porovali svou pomocí a spoluprací.
Od července by měl do naší komu
nity přibýt jako další opora ještě
náš scholastik Kristian Orth OMI,
který nyní končí svá studia v Římě.
Rodem je Němec. U nás bude pro
žívat svou pastorační praxi, připra
vovat se na věčné sliby a jáhenské
svěcení. Bude se samozřejmě učit
česky a ještě si doplňovat hudební
vzdělání (je výborný varhaník).
Věřím, že to vše a také moje
aktivity, které se svým těžištěm
o něco víc ještě posunou za naše
farnosti, přinesou své požehnání
pro nás a vás všechny a stanou se
i pro mnohé z vás cestou, jak se
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zapojit do současné misie Církve,
jak k tomu vyzývá papež František.
Moc všem děkuji za těch 8 let (+ 2
v Březíně) a prosím za odpuštění
všeho, čím jsem někomu z vás jak
koli ublížil nebo něco k vaší škodě
zanedbal. Já tu s vámi byl a jsem
velmi rád.
29. 5. 2017 na svátek blahoslavené
ho Josefa Gérarda OMI
Váš P. Martin OMI

Tenhle vítr
jsem měl rád

Luboš Pospíšil
v Březíně
Publikem zaplněný kostel
sv. Bartoloměje dychtivě očekával
vystoupení písničkáře Luboše
Pospíšila, které se uskutečnilo
v sobotu 17. 6. od 18. hodin pod
hlavičkou obce Nečtiny v Březíně
v kostele sv. Bartoloměje.
Hned po několika písničkách
navázal zpěvák s posluchači. Na
úvod představil písničky vzpomín
kové, poté písně z novějších desek.
Luboš Pospíšil stále disponuje

důrazným hlasovým přednesem,
výborně artikuluje a má výborné
texty. Jeho dvorním textařem je
básník Pavel Šrut, ale představil
i díla jiných autorů. Jeho balady
se kostelem nesly jako na křídlech
andělů a všichni si pobroukávali
s ním. Zavzpomínal na řadu spo
lupracovníků a nezapomněl ani na
společné účinkování s Radimem
Hladíkem při obnoveném Blue
Efektu. Byl to krásný zážitek.
–sv–

Poděkování

Absolventi ZDŠ Manětín ročník
1948, kteří byli na setkání spo
lužáků dne27. 5. 2017 v hostinci
Na Radnici v Nečtinech děkují
personálu hostince za velmi pěkné
přijetí, za vzornou obsluhu servír
ce Milušce Koudelové. Za úžasná
jídla, která připravovali Danuška
a Kuba Heidlmaierovi. Ještě jed
nou dík, a ať se Vám stále daří.
Za třídu 9. A a 9. B,
ukončení docházky 1963,
Jaroslav Popp
se svými spolužáky

Legenda písničkářského rocku 80. let Luboš Pospíšil při vystoupení v kostele sv. Bartoloměje
v Březíně. Foto Michal J Beneš

neČtiny
Velikonoční svatba

PODĚKOVÁNÍ

O letošní velikonoční sobotě měl
náš syn Dan svatbu s Monikou
Marešovou a svatební hostina pro
běhla v Hostinci na Radnici. Rádi
bychom poděkovali za luxusní ob
sluhu a celé zázemí Danušce a Ku
bovi z hospody. Bylo to víc než
super, ještě jednou moc děkujeme.
Zdenka a Theodor Bayerovi

Blahopřejeme

V měsíci dubnu, květnu a červnu
oslavili a oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Kepková Marie,
14. 4. – 70 let
Holota Petr,
16. 4. – 50 let
Fillingerová Jana,
19. 4. – 60 let
Zemen Jiří,
21. 4. – 84 let
Beránek Jaroslav,
23. 4. – 80 let
Štejfa Miroslav,
28. 4. – 82 let
Hozák Eduard,
10. 5. – 81 let
Osvaldová Helena,
10. 5. – 60 let
Makovský Antonín,
14. 5. – 50 let
Hřebec Václav,
20. 5. – 70 let
Simetová Jarmila,
22. 5. – 75 let
Hozáková Anna,
12. 6. – 70 let
Arnet Václav,
14. 6. – 80 let
Hanzlíčková Jiřina,
15. 6. – 75 let
Pasch Stanislav,
23. 6. – 50 let
Urban Antonín,
24. 6. – 84 let
Kronďáková Ludmila,
27. 6. – 65 let
Pešičková Jindřiška,
27. 6. – 65 let
Všem jubilantům ještě jednou
srdečně gratulujeme.
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Jaroslav a Marie Kepkovi děkují
obecnímu úřadu za gratulaci k ži
votnímu jubileu.

Počátkem jara dne 19. dubna
oslavila své kulaté jubileum paní
Jana Fillingerová. Přejeme Vám
za Obec Nečtiny do dalších let
mnoho zdraví, štěstí, optimismu
a životního elánu.
Dne 11. května oslavila své na
rozeniny, paní Helena Osvaldová.
Z naplánované rychlé gratulace
se nakonec stala moc příjemná
návštěva. Musím si přiznat, že od
chvíle, kdy mě paní Helena přivíta
la u dveří, jsem z ní nemohla spus
tit oči. Tolik jí to slušelo. Po všech
životních úskalích je to krásná,
aktivní a svěží ženská. „Klobouk
dolu, Helenko“.
Za výbor pro kulturu
Miluše Chlupová
a Jitka Stoklasová

Foto oslavenkyň Jitka Stoklasová

neČtiny
P+ Martin Sedloň

Už víc jak 3 měsíce sdílím každé ráno na facebooku verše ze žalmu, který je právě na řadě
při mém každodenním čtení. Žalmy jsou starobylé básně a modlitby, kterých je v Bibli Starého
zákona 150. Dnes mne oslovily verše z žalmu č. 114. „Chvěj se, země, před tváří Páně, před tváří
Jakubova Boha, jenž mění skálu v rybník a oblázek v pramen.“ Vzpomněl jsem si na své chvění,
když jsem se pomalu začal dívat na svět očima víry. Nebyla to, a často ani teď není, snadná věc,
ale co mi hodně na mém začátku pomohlo, byly knihy od anglického spisovatele Chestertona.
A dnes mne právě napadla jedna jeho skvostná myšlenka. „Svět nezanikne na nedostatek
divů, ale na nedostatek údivu. Přeji sobě i vám, abychom nikdy neztratili pokorný údiv před
majestátem přírody i existence vůbec.

červenec

Dovolujeme si vás pozvat jménem
občanů Březína a obce Nečtiny na
tradiční Březínskou pouť, která
letos proběhne dne 26. 8. 2017
a bude zahájena mší.

8. 7. Letem světem festival
13.00 - 22.00 Muzeum
8. 7.– 30. 8. Cestovatelská
výstava
8. 7. Procházky uměním –
J. Hosprová
18:00 Březín – kostel
sv. Bartoloměje –koncert
15. 7. Procházky uměním –
J. Hosprová
18:00 kaple sv. Anny
22. 7. Anenská pouť 13:30
Nečtiny sportovní areál

srpen

V programu nabídneme:
14:30 Hradecké panenky
16:00 indiánské
vystoupení
17:00 folklorní soubor
Úsměv z Horní Břízy
18:00 kouzlení s dětmi
ve stylu Harryho
Pottera
19:30 Proměny band
Plzeň

19

NOTA BENE!

Kulturní program

Březínská pouť

NEČTINSKÉ NOVINY 2/2017

5. 8. Turnaj ve fotbale –
Dragonfly‘s of Pilsen 8:00
Nečtiny sportovní areál
5. 8. Knezaplacení 19:30 koncert – Muzeum
26. 8. Letní barokní festival
na nečtinské faře
26. 8. Pouť Březín
31. 8. Vernisáž Muzeum –
M. Michalec, O. Heiser 17:00

září
2. 9. DOOSAn 12.00
Nečtiny sportovní areál
16. 9. Klika 140 let založení
sportovní areál

říjen
13. 10. Senioři – setkání
18:00 sál Hostince Na Radnici
21. 10. Podzimní výstava
Hrad 7:00 – 16:00
Hrad Nečtiny zemědělský
areál
28. 10. výtvarná dílna –
Březín – obecní dům

Jahodové pokušení
Martinčiny recepty
Těsto
4 žloutky
200 g cukru krupice
10 lžic vlažné vody
10 lžic oleje
250 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
sníh ze 4 bílků
Krém + jahody
1 kelímek smetany ke šlehání
250 g tvarohu
250 g mascarpone
1 lžíce moučkového cukru
1 lžíce vanilkového cukru
jahody
dortové želé na 250 ml tekutiny
(příprava dle návodu na sáčku)
Těsto na řezy si připravíme tak,
že vyšleháme žloutky s cukrem do
pěny, k tomu přidáme vodu, olej

a ještě chvíli šleháme. Dále si smí
cháme mouku s práškem do peči
va. Tuto směs zlehka vmícháme do
žloutkové pěny. Nakonec přidáme
sníh z bílků a už jen stěrkou opa
trně promícháme, aby nám těsto
zůstalo nadýchané.
Nalijeme na velký plech, vymaza
ný máslem a vysypaný moukou.
Pečeme v předehřáté troubě na
cca 180°C přibližně 30 min.
Než se nám korpus upeče, tak si
přichystáme krém: smícháme tva
roh s mascarpone a cukrem do toho
přidáme vyšlehanou šlehačku – už
jen stěrkou opatrně promícháme.
Korpus rozdělíme na dva stejné
díly. Na první díl namažeme 1/3
krému poskládáme jahody nakrá
jené na plátky, zase namažeme 1/3
krému a přiklopíme druhým dílem
korpusu, který namažeme zbylým
krémem, poskládáme jahody a za
lijeme dortovým želé.
S jahůdkami ze zahrádky je pros
tě nejlepší.
Martinka

neČtiny
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FOTBAL!
Vážení přátelé nečtinského fotbalu,
tak jako utíkají běžné kalendářní
dny, tak se nám chýlí ke konci
další sezona okresního přeboru
2016/2017. Jarní část nám bohužel
nevyšla podle plánu a z pěkného
3. místa po podzimní části jsme se
postupně tabulkou soutěže propad
li až na 8. místo. Za celkové půso
bení v okresním přeboru od roku
2011/2012 je to sice nejhorší výsle
dek, ale na druhou stranu víme, jak
obtížné je sejít se jak na tréninky,
tak na zápasy, jelikož všichni máme
pracovní a rodinné povinnosti a fot
bal děláme jen ve vlastním zájmu
pro radost, zdraví a jak se lidově
říká pro žízeň. Spoustu bodů jsme
ztratili se soupeři, kteří byli hlubo
ko pod námi v tabulce (Líně, Blat
nice…). Naopak je třeba kluky vy
zdvihnout skvělými výkony v obou
derby s Bezvěrovem a Křelovicemi,
kde naši kluci na půdách soupeře
uloupili 6 bodů. Budeme muset
ještě celou sezonu zhodnotit s hráči
a vedením klubu, kde máme rezervy,
na čem zapracovat, popřípadě co
zlepšit, jelikož chceme, aby jméno
našeho klubu neztratilo patřičný
punc, který jsme si za uplynulé se
zony vydobyli.
Dne 18. 3. 2017 se konala výroč
ní schůze. Vše se neslo ve velmi
přátelské atmosféře. Začali jsme
minutou ticha za všechny naše fot
balové přátele a členy klubu, kteří
tu již s námi nemohou být, poté
předseda a pokladník přednesli
své zprávy, prodiskutovali jsme
vše potřebné ohledně chodu klubu,
ocenili jsme naše vážené sponzory
a jubilanty věcnými dary a nako
nec se dobře nabaštili, abychom
se poté odebrali na zábavu, kterou
pořádalo SDH Nečtiny. Všem, kte
ří se této valné hromady zúčastnili,
bych chtěl jménem svým i klubu

Fotbalový klub Nečtiny děkuje sponzorovi.

poděkovat a již teď se těším na tu
následující.
Poslední zápas sezony jsme ode
hráli v Ledcích 17. 6. 2017. Poté
jsme se odebrali na domácí hřiště,
zahrát nohejbal, vyudit maso, nara
zit soudek piva a společně si užít od
poledne. Již poslední domácí zápas
s Dolní Bělou jsme pro naše věrné
fanoušky narazili sud piva zdarma
a týden po dokopné jsme vyrazili na
rafty na Berounku, kde jsme si tuto
malebnou krajinu přímo zamilovali.
Během posledního období jsme
měli v našich řadách také pár ju
bileí. Naši fanoušci slavili kulaté
narozeniny: Ján Soško (80), Václav
Kamínek (70), František Plic (70),
Monika Steinová (50), Roman
Hlaváček (50), Jirka Kazda (40),
náš zdravotník Václav Hřebec
(70), asistent rozhodčího Stanislav
Pasch (50), z hráčů Jaroslav März
(40) a Václav Polívka (40). Dále
bych chtěl poblahopřát vše nej
lepší našemu brankáři Standovi
Arnetovi a jeho přítelkyni Lucii
k narození syna Dominika. Všem
výše jmenovaným přeje FK Nečti
ny pevné zdraví, štěstí, rodinné
a pracovní úspěchy.
V poslední řadě je mojí milou po
vinností poděkovat všem hráčům
za celou odehranou sezonu. Jejich
propocená trika jsou důkazem, že
na hřišti nechali opravdu všechno,
i když se mnohdy nedařilo. Trené
rovi Sašovi děkuji za pevné nervy
a taktickou přípravu okořeněnou
vždy dobrou náladou, celému
realizačnímu týmu: Petru Peka
rovičovi – vedoucí družstva, Janu

Zemenovi – hlavní pořadatel, Vác
lavu Hřebcovi – zdravotník, Moni
ce Steinové – administrátor a dále
všem fanouškům, kteří nás během
sezony podporovali. Všem přeji
báječné léto s nádhernými zážitky
a budeme se těšit koncem srpna
v novém ročníku 2017/2018.

Děkujeme za podporu:
Obec Nečtiny,
Nečtinská zemědělská
a.s., Míra Behenský
alias Medvěd
z Kamčatky, Peter
Čikovský, MUDr.
Richard Hlous, Jiří Čech,
Daniel Bayer, Renča
a Jenda Kozákovi

Dragonfly’s cup
Obec Nečtiny ve spolupráci
s mužstvem Dragonfly‘s of Pil
sen pořádá 1. ročník turnaje
v malé kopané. Zveme všechny
hráče a mužstva do nečtinského
fotbalového areálu dne 5. 8. 2017.
Registraci můžete provádět na
telefonním čísle 728640905 nebo
rovnou se přihlásit odesláním star
tovného ve výši 1100 Kč na účet
1375303010/3030. Prezentace
mužstev: 8:00 – 8:30 h.
Variabilní symbol = název muž
stva. Termín pro přihlášení je do
31. 7. 2017. Herní systém bude
upřesněn dle přihlášených mužstev.
Občerstvení a Dj po celý den a ceny
pro nejlepší 3 mužstva taktéž + vy
hlášení nejlepšího brankáře a hráče.

