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Člověk si časem zvykne na všechno. Většinu
z nás v průběhu dvouměsíční karantény pomalu
přestávaly strašit katastroﬁcké zprávy o šíření pandemie ve světě, dennodenní statistiky nakažených
i mrtvých.
Pořád ještě nosíme roušky, zvykli jsme si na dezinfekci a častější mytí rukou, jinak jsme ale v ostražitosti polevili. Netrpělivě očekáváme silnější rozvolňování bezpečnostních opatření a reptáme,
že k moři se letos dostaneme jen s obtížemi. Otrnulo nám. Doufejme a věřme, že se situace opět
nezhorší. Návrat k původním omezením bychom
asi snášeli daleko hůř než v první vlně.
Přes hluboký ekonomický propad, krachy ﬁrem,
nárůst nezaměstnanosti i zdražování našla spousta lidí v náhlém zastavení a převrácení svého života určitý smysl. Kladné znaménko.
Potvrdilo se, že všechno zlé je pro něco dobré.
A právě tomu je věnovaný obsah Tématu v červnovém měsíčníku. Během minulých týdnů jsem
se setkala s mnohými, kteří dopad nečekaného
rozvolnění až stagnace svého bytí považují alespoň
částečně za pozitivní. Měla jsem nějak štěstí právě
na ně. Až s údivem vyprávěli, že najednou měli čas
na přemýšlení o jiném než o práci a uvědomili si
permanentní spěch a stres, ve kterém žijí. Po čase
si zase všimli, že vlastně mají manželku, děti, psa
i zahradu. Někteří jsou přesvědčení, že teprve teď
se správně nasměrovali. Jako by nastala jakási obroda ducha či co.
Do článku jsem vyzpovídala tři náhodně oslovené dámy z různých oborů činnosti a všechny cítí
totéž. Že koronavirová doba přece jen k něčemu
byla. I ony vnímají více či méně výrazné změny
v chování okolí i svém vlastním a považují to
za dobré. Nečekaný volný čas využily ke své spokojenosti, i když každá úplně jinak. Nejsou ublížené,
ale spíš posílené. Věřím, že jsou určitým vzorkem
naší společnosti a čekám, že nám to pozitivní nějakou dobu vydrží.
Pomalu se obnovuje činnost škol, některých ﬁrem a dalších dočasně uspaných institucí. Kulturní
i sportovní projekty jsou však vesměs přeloženy
na pozdější podzimní termíny, kdy je větší naděje,
že se uskuteční. NKC nabídne do začátku prázdnin jen jednu kulturní akci, a to Travesti Show
22. června od 19 hodin. Pak už jen Hurá na prázdniny a na dva měsíce se jeho budova uzavře.
Odvážná Kavárna Kaffka promítne během června dokonce dva ﬁlmy pro náročnějšího diváka.
Je možné zhlédnout výstavy pořádané muzeem
T. G. M. v Novém Strašecí, Rakovníku i v Lánech či
navštívit o víkendu 13. a 14. června open air expozici Zahrada Duše Umění v Rudě. Anebo vylézt
na rozhlednu na Mackově hoře.
Pozvánky s termíny jsou uvnitř měsíčníku. Není
to až tak chudá nabídka…
Lída Faﬂíková

Hurá, otevřela se kadeřnictví! (foto Lenka Pelcová)
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Informace z 37. zasedání rady města ze dne 15. dubna
Městem budovaná část se bude
stavebně řešit ve dvou etapách
Rada města se opět zabývala výstavbu vodovodního řadu a tlakové kanalizace v lokalitě ul. Pod
Větrákem.
Vodovodní řad má zajistit dodávku pitné vody
jednak do chatové oblasti Mackova hora, jednak
umožnit napojení stávajících nebo budoucích nemovitostí v této ulici.
Stávající vodovodní řad je nedostatečné kapacity.

První etapa
Povede od místa napojení do chatové oblasti Mackova hora (u komunikace č. 237) do ul. Pod Větrákem k místu koncové šachty gravitační kanalizace.
Koncová šachta bude vystavěna v rámci výstavby
veřejné kanalizace, a to společností Mamelom s. r. o.
Tento úsek se bude stavět řízeným protlakem.
Tlaková kanalizace bude pak zaústěna do koncové
gravitační kanalizace. Vodovodní řad se propojí
s vodovodním řadem, který se bude „připokládat“
současně s výstavbou kanalizační.

Druhá etapa
Bude řešena v rámci stavby veřejné kanalizace. Vodovodní řad bude napojen v ul. Nádražní
a propojí se s vodovodním řadem realizovaným
v 1. etapě.
Rada města přijala cenovou nabídku na výstavbu vodovodního řadu a tlakové kanalizace od společnosti PETTOM NS s. r. o., Nové Strašecí ve výši
509 253 Kč včetně DPH.
Jiří Tláskal

Informace z 38. zasedání rady města ze dne 27. dubna
Navýšení výdajů rozpočtu
Rada města přijala rozpočtové opatření, kterým
byly posíleny o 400 tisíc Kč výdaje rozpočtu v souvislosti s krizovým opatřením.

Jarní městské granty
Rada města projednala jarní část městských
grantů. Město obdrželo 61 žádostí. Grantové
příspěvky pro jednotlivá témata na rok 2020 občanským sdružením, humanitárním organizacím

a fyzickým nebo právnickým osobám byly schváleny v celkové výši 299 800 Kč.
Další příspěvky pak rada města doporučila
k projednání v zastupitelstvu města.

Opravy komunikací a chodníků
Rada města schválila cenovou nabídku technických služeb na opravu komunikací a chodníků
po dostavbě kanalizace v ul. Obětí okupace a Rabasova ve výši 6 921 116 Kč včetně DPH.

Realizace prací je uvažovaná v květnu a červnu
2020 ještě před zahájením opravy krajské komunikace přes střed města (předpoklad červenec –
srpen).

Peníze Lince bezpečí
Rada města přiznala pro letošní rok ﬁnanční příspěvek ve výši 3 tisíce Kč pro Linku bezpečí.
Jiří Tláskal

Informace z 39. zasedání rady města ze dne 11. května
Další navýšení výdajů
Rada města přijala další rozpočtové opatření,
kterým je posílen rozpočet v paragrafu „Krizová
opatření“ o 300 tisíc Kč. Náklady spojené s koronavirovou nákazou již dostoupily 755 tisíc Kč.

Nájem nebytových prostor
Rada města projednala žádosti o slevu nebo
prominutí nájemného z pronájmu nebytových
prostor některých podnikatelů s tím, že je znovu
posoudí s ohledem na připravovanou zákonnou

Rekonstrukce krajské komunikace
První etapa opravy krajské komunikace
č. II/606 – část ul. Čsl. Armády – byla dokončená a provoz na opravovaném úseku byl zahájen
v pátek 15. května.
Další etapa opravy krajské komunikace, a to
ul. Karlovarská, začala hned 16. května. Příjezd
k čerpací stanici PHM a prodejně LIDL je v maximální možné míře zachován. A to i po dobu,
kdy bude nutné provést rekonstrukci silnice
v úseku těchto příjezdů. Průjezd z ul. Havlíčkova do ul. Jiřího Šotky zůstane volný.
Objízdné trasy jsou plánovány tak, jak jsme
si již jednou vyzkoušeli při stavbě kruhového objezdu. Do centra našeho města se jezdí
od Rakovníka, Mšece a z dálnice Dukelskou
ulicí. A z města směrem do Mšece, Rakovníka
a na dálnici ulicí J. Šotky, U Stadionu a ul.
U Libeně. Tyto objízdné trasy platí pouze pro
autobusy a vozidla do 3,5 t. Nákladní doprava má objízdnou obousměrnou trasu po dálnici D6.
2

Většina autobusů bude opět zastavovat na autobusových zastávkách Palackého a Poliklinika. Jen
pro linku č. 304 bude nadále platit pouze náhradní zastávka naproti Lidlu.

úpravu. Nejpozději však do splatnosti nájemného
za 2. čtvrtletí, která je posunuta o jeden měsíc.
Jiří Tláskal
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
města – upravené ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů – jsou k dispozici na webovýchstránkách města: www.novestraseci.cz.
(red)

Druhá etapa rekonstrukce krajské komunikace
ve městě by měla trvat do 30. června a práce i zde
provádí spol. SILNICE GROUP, a. s.
Karel Filip

Uzavřená ulice Čsl. armády (foto Vladimír Kozel)
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Bodové zpravodajství z krizového štábu,
chod města od 9. do 19. dubna
9. duben
• Schůzka vedení města s velitelem městské policie – téma Velikonoce v NS a chystaná preventivní opatření.
• Předáno 10 ochranných štítů (pan Kuthan,
škola pan Kodyš a paní Kalistová – rozdělení –
lékaři, školní jídelna.

10.–13. duben Velikonoce
14. duben – Krizový štáb
• Hodnocení velikonočního provozu. Městská
policie hlásí klid, minimum lidí venku.
• Hasiči – pouze jeden zásah – hořící popelnice
v Pecínově.
• Stanovení data otevření sběrného dvora
na 20. duben.

• Zrušení omezení návštěvních hodin městského úřadu – více na stránkách města a na fb.
od 20. dubna.

5) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt
č. 14, ul. Rakovnická 670
6) Změna úrokové sazby u spořícího účtu
7) Různé

15. duben
• Příprava dezinfekce na rozvoz.
• Sledování stavu, co by se mohlo otevřít, co by
se mohlo konat (viz zasedání vlády).
• Rada města jedná v přednáškovém sále (roušky + rozestupy cca 2 metry).
Projednávané body:
1) Prodej pozemků pod TS v k. ú. Nové Strašecí
2) Vodovod Mackova hora
3) Výstavba vodovodu, tlakové kanalizace
v části ul. Pod Větrákem
4) Ukončení nájmu nebytových prostor
v čp. 1146, hala Bios

16. duben – Krizový štáb
• Schůzka s ředitelem školy – řešení otázky otevření I. stupně ZŠ a znovuotevření mateřských
škol.
• Představení plánu otvírání a jeho aplikace v NS.
• Informace k přípravě rozvozu dezinfekce –
M. Vondra.

18. duben
• Rozvoz dezinfekce po městě (Hasiči + Městská
policie) 8.00–16.00 hod. Rozvezeno a rozdáno
2 500 litrových lahví.
Karel Filip

Strašecí sčítá náklady vzniklé během pandemie
Všude se začínají pomalu sčítat ztráty spojené
s Covid-19.
Výdaje našeho města za ochranné prostředky
se k 11. květnu pohybují kolem 755 620 Kč. Nejvyšší položky jsou za nákup lihu, sava, dezinfekce
a ochranných pomůcek.
Rada města otázku snížení daňových příjmů otevřela na jednání již v polovině března. Následovaly
další kroky směřující ke jmenování odborné komise, která se zabývala revizí rozpočtu. Vedoucím
týmu byl jmenován Ing. Jan Bechyně. V odborné

skupině dále zasedli vedoucí ﬁnančního odboru
paní Olga Štefanová, vedoucí odboru investic pan
Pavel Friebert a členové ﬁnančního výboru Ing. Pavel Adelt MBA a Ing. Martin Vondra.
Prvním důležitým krokem bylo získání oﬁciální daňové predikce města odpovídající schodku
státního rozpočtu 300 miliard. Současně odbor
investic připravil aktuální přehled investičních
akcí, jejich aktuální rozpracovanost a reálnost
schválených výdajů pro rok 2020. Předpokládá se,
že město obdrží na daních méně o cca 15 milionů

korun. Na společném jednání 4. května byla provedena revize investičních akcí naplánovaných na letošní rok. Některé není možné zastavit, u dalších
se naskýtá možnost posunout jejich ﬁnancování
do roku 2021. Posunutím investic do dalšího roku
by město ušetřilo částku cca 13 milionů korun.
Komise dále konstatovala, že do oblasti snížení daňových příjmů a současného snížení výdajů je možné
zapojit i část zůstatku z běžného účtu. Dále je nutné
sledovat i změny, ke kterým vlivem pandemie v ekonomice České republiky dochází.
Karel Filip

Lidická hlásí hotovo Zateplení kulturního centra začalo
Z fotograﬁe je zřejmé, že opravy budovy včetně snížení energetické náročnosti prostřednictvím zateplení už probíhají. Kromě jiného přijde postupně na řadu také střecha, fasáda i nová okna a dveře.
V.K.

Na rekonstrukci Lidické ulice se začalo pracovat
v jarních měsících. Práce se nezastavily ani v době
pandemie a pokračovaly až do 11. května, kdy byla
stavba předaná. Opravy se týkaly úseku v délce
134 m mezi Jungmannovou a spojovací částí Lidické
do ulice 1. máje.
Návrh zachovává stávající parametry a rozložení
uličního prostoru, pouze je nově sjednocená šířka
jednotlivých prvků, tedy chodníku a vozovky. Zbývající prostor zabírá pruh zeleně.
Součástí je oprava stávajícího veřejného osvětlení.
Karel Filip
Novostrašecký měsíčník VI / 2020
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Třídím, třídíš, třídíme
Pro většinu obyvatel naší republiky se stalo třídění odpadů naprostou samozřejmostí. Pravidelně
rozděluje odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí.
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina
občanů považuje třídění za důležité a za minimum
toho, co mohou pro životní prostředí udělat.
K třídění odpadů motivují zejména dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů, přičemž Česká republika disponuje jednou
z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím
vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé
aktuálně odnášet své odpady do více než 473 tisíc

barevných kontejnerů a menších sběrných nádob.
A nemají to k nim daleko. Průměrná docházková
vzdálenost se postupně zkracuje, dnes činí cca
91 metrů.
Nádobový sběr tříděného odpadu je u nás doplněn ještě dalšími způsoby. Někde mohou občané
třídit do pytlů, případně využít sběrné dvory nebo
výkupny druhotných surovin.
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno
1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich
bylo následně vytříděno a dotříděno na třídicích
linkách. Druhotná surovina pak byla předaná k recyklaci a dalšímu využití.

Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír. V jeho
případě se v roce 2019 podařilo dosáhnout míry
recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála
9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo vloni recyklováno na nový papír nebo dále využito.
U skla bylo dosaženo 79 % míry recyklace,
u plastových obalů 69 %, u kovů 57 % a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví vzrostla a pohybuje se v rozmezí
79–82 %.
Redakčně upravený text vychází
z Výsledků systému EKO-COM za rok 2019
(Příloha tiskové zprávy). -lf-

Vlakové nádraží se dočká opravy
Chátrající budova vlakového nádraží není ve vlastnictví města. Majitelem je Správa železniční dopravní cesty, která se po delších jednáních se strašeckým
starostou konečně rozhodla stavby zrekonstruovat. Podmínkou je jejich následné využívání. Práce proběhnou ještě v tomto roce.
VK

(foto Vladimír Kozel)

Nová stavba
na fotbalovém
hřišti
Výstavba multifunkčního zařízení s krytou terasou na fotbalovém hřišti byla zahájená.
Pro návštěvníky se chystá nová pokladna, sociální zařízení i varna rychlého občerstvení s výdejem nápojů a posezením pod krytou terasou.
Ta bude také využívaná při konání sportovních
a kulturních akcí.
Jan Vitner
(foto Vladimír Kozel)
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Z policejního deníku
Ani pokračující zvláštní opatření strážníkům neulevilo od jejich běžné činnosti.

že únosce s uneseným jsou na Kladně u „Mekáče“
a pochutnávají si na hamburgeru.

* Začátek dubna se nesl ve znaku pálení a dýmu
v ulici Fortna. Občané v karanténě spolu komunikovali alespoň vysíláním kouřových signálů.

* Pejsci a kočičky se ztráceli jako každý měsíc. Většinou se strážníkům podařilo dohledat majitele.

* Občas zazlobili letečtí modeláři, kteří nedokázali udržet doma své našlapané stroje. Sekundovali
jim srocující se řidiči s vytuněnými kárami u Benziny. Na místě postačila domluva od strážníků.
* Uprostřed měsíce strážníci společně s dobrovolnými hasiči rozváželi dezinfekci. Museli také přitvrdit při
organizování dopravy, a to i při průjezdu městem.
* Strážníci řešili i únos. Následně bylo zjištěno,

* Kamery také neležely ladem.
Nejprve odhalily viníka poškození fasády drogérie na Komenského náměstí a následně viníky
krádeže v prodejně U Brady.
Dne 1. května v noci chtěl jeden ze skupiny podnapilých mladíků políbit svou slečnu pod rozkvetlým
stromem U Palka. Strom si ale spletl s naší kamerou
v podobě bílé bobule. Bohužel po sto metrech se z políbené slečny s rudými rty vyklubala dopravní značka
s červeným kolečkem, a tak jí, mrše, naložil, co se do ní
vešlo. Milovník byl strážníky obdařen pokutou.

Tajemství zahalené
rouškou odhalily kamery
Dne 17. dubna strážníci vyjížděli na žádost operačního důstojníka PČR (hlídka v obci Roztoky) ke krádeži alkoholu v prodejně Brada. Muži byli ještě tak
drzí, že nadzvedli bundu, aby se prodavačka podívala
na jejich krásná, pivem namakaná těla a dokázali tak
její omyl. Potom z místa zmizeli. Mezitím ale další
skupina černokněžníků ládovala alkohol do svého
vozidla v ulici 28. října. Ten jim koukal i zpoza roušky. Strážníci po kontrole kamerových záznamů, které
zloděje jasně usvědčily, provedli prohlídku místních
stavenišť a zadařilo se. Pachatelé byli postupně dopadení i s vozidlem. Byli ubytovaní na zdejší Farmě
a již zde nepracují.
Zřejmě to nebyl jejich jediný prohřešek. Událost
šetří PČR.
Stanislav Jahelka

Naše rozhledna je čtvrtá nejhezčí
Pro svoji „štíhlou a elegantní ocelovou konstrukci“ byla rozhledna na Mackově hoře vybraná mezi sedm ﬁnalistek v anketě Idnes.cz O nejhezčí rozhlednu Prahy a Středočeského kraje.
V závěrečném hlasování veřejnosti získala čtvrté místo.
Zdejší rozhledna (524 m n. m.) leží 1 km západně od Nového Strašecí. Vznikla v roce 2001, kdy ji
nechala vybudovat telekomunikační společnost Telefonica O2. Konstrukčně ji navrhl Ing. Janata jako
moderní trubkový stožár ovinutý schodištěm.
Věž je vysoká 36 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 metrů vede 98 točitých schodů. Po vystoupání budete odměněni pohledem
na horu Říp, Lovoš, Milešovku, Klínovec, území
přírodního parku Džbán, křivoklátské lesy a také
část Nového Strašecí.

Pro lepší orientaci návštěvníků jsou připraveny
informační tabule umístěné na ochozu. Od roku
2008 je vyhlídková plošina pod správou našeho
města.
Otevírací doba v dubnu, květnu a v červnu je
pouze v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.
V červenci a v srpnu od úterý do neděle také
od 9 do 17 hodin.
Obsluha rozhledny:
pan Igor Šulc, tel.: +420 603 449 663.
Vstupné je pro dospělé 20 Kč, děti, studenti
a senioři zaplatí 10 Kč. Otevření pro skupiny minimálně s osmi osobami mimo otevírací dobu
lze nejpozději do 18 hodin předem telefonicky
domluvit u pana Šulce.
Ivana Rezková

VÝZVA k občanům
Vedení města v čele se starostou žádá veřejnost o tipy na ty, kteří v průběhu nedávné
mimořádné situace jakýmkoliv způsobem
pomáhali okolí i nad rámec svého zaměstnání
či na úkor vlastního volného času. Je jich jistě
celá řada, ale ví se o nich? Určitě ne všichni se
tak sami hodnotí, proto tahle výzva. (Rouškaři,
nejrůznější dobrovolníci apod.)
Vděčnost a díky jim vedení města chce vyjádřit na koncertu Michala Šindeláře 22. září
v NKC. Tipy prosíme na mail:
videmannova@novestraseci.zc
-lf-

Uzdravte svoji duši, uzdravíte tělo
Upozornění!
Seniorská veřejnost a lidé s chronickým
nebo zdravotním postižením v Novém Strašecí
nemusí pro informace chodit daleko. Domov
seniorů - POSEZ má na Komenského náměstí
pronajatou skřínku č. 17, v níž jsou veškerá
aktuální a důležitá sdělení vyvěšovaná.
Miluše Jůnová
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Duševní poruchy a nejrůznější psychické závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho
z pěti dospělých obyvatel České republiky.
Terapeutické dílny Dobrá duše se zaměřují na práci s osobami s duševním onemocněním či různými
psychickými problémy. Zároveň jsou zprostředkovatelem kontaktu s vrstevníky a příjemným společenským prostředím pro všechny, kteří sem docházejí.
Jejich posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení
jejich samostatnosti a sebedůvěry. Při léčebných
terapiích jsou klientům nabízeny různé techniky.
Ergoterapie využívá například práce s papírem,
látkou, korálky, pedigem a dalšími materiály dle
vlastního výběru. Lektorkou je Ivana Rezková. Platba je dle vybraného materiálu.
V Dobré duši probíhá také muzikoterapie pod vedením Lenky Nichtové. Využívá se ke zmírnění bolesti,

úzkosti, strachu či třeba ke zlepšení komunikace. Hudba výrazným způsobem ovlivňuje naši psychiku, vhodným výběrem je možné docílit hlubokého uvolnění.
Ergoterapie probíhá každý pátek od 9 do 11 hodin, dále dle zájmu, termín muzikoterapie bude
upřesněn.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo na facebooku. Najdete nás na adrese Havlíčkova 1155
(2. patro), Nové Strašecí, m.me/relaxacnicentrumdobraduse. Tel. 603 942 299, 605 543 134, rcdobraduse@seznam.cz.
Soustředění se na vyrábění pomáhá přesměrovat myšlenky jinam, neřešit neustále své problémy
a tím si odpočinout.
Projekt je pořádán s ﬁnančním přispěním města
Nové Strašecí, pod záštitou MUDr. Lucie Závěšické
z psychiatrické ambulance.
Ivana Rezková
5

TÉMA

Všechno zlé je pro něco dobré
Celý květnový měsíčník jsme věnovali fungování města v nezvyklé atmosféře dosud nevídaných bezpečnostních opatření. Uzavření obchodů, ﬁrem,
škol, lékařských ordinací, všeobecná karanténa se zákazem běžného vycházení, šití roušek, zavážení ochranných prostředků, všechno to vzbuzovalo
obavy a tíseň. Uplynul měsíc a my jsme na tom mnohem lépe. Zpětně hodnotíme a sčítáme ztráty. Už tolik nechválíme, začínáme s kritikou, co se mělo
udělat jinak a líp. Všechno však nebylo jen černé. Červnové Téma je věnované pozitivům, která v koronavirové době nalezly tři dámy pracující v Novém
Strašecí v rozličných oborech. Jsou to majitelka pohybového Studia CvičKa Kateřina Tučková, ředitelka Základní umělecké školy Jiřina Kinkalová a vedoucí Odboru kultury, sportu a rodinné politiky MěÚ Lenka Pelcová.

Životního snu se nevzdám
Kateřina Tučková si před třemi roky založením pohybového studia splnila sen. Byla právě
na mateřské dovolené a rozhlížela se, co dál.
Nechtěla už trávit celé hodiny v kanceláři s telefonem na uchu. Pohyb ji vždy fascinoval, proto
se neváhala na výzvu své kamarádky fyzioterapeutky zapojit do pohybových aktivit s nejmenšími dětičkami. Začala úplně od píky, musela
se všechno teprve naučit. Doteď absolvovala
nespočet kurzů a výukových seminářů, studovala také u věhlasného fyzioterapeuta profesora
Pavla Koláře a vzdělává se stále. Nejprve působila pod vedením kamarádky, posléze začala
pracovat samostatně. Jejím cílem je naučit co
nejvíce lidí od miminek po seniory porozumět
svému tělu, vnímat ho hlavou.

neobtěžovalo, jednostranně se nepřetěžovalo, aby
sami sobě rozuměli.
*Které věkové kategorie u vás cvičí?
Od novorozenců po seniory. Celkem máme kolem šesti set cvičenců na deset lektorů. Cvičení
malých dětí, dospělých či seniorů spolu velmi úzce
souvisejí a zas tak moc se neliší.
Začne-li k nám docházet maminka s novorozencem, rozvíjíme a prohlubujeme jen jeho přirozenost. Miminko si zvyká na pravidelný pohyb, využívá ho v dalším vývoji, kontinuita je tady hrozně
důležitá. Ta dvouměsíční koronavirová pauza bude
nejvíc znát právě na těch nejmenších. Z toho jsem
hodně smutná. Cvičíme-li s dítětem do čtyř měsíců
věku a teď přijde už jako šestiměsíční, dá se to
těžko dohnat. Bude mít jiné pohybové návyky.
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*Našla se pomoc?
Některé platby prostě nepočkají, musíme zase začít vydělávat. Hodně nám pomohlo město, na jeho
popud jsme podali žádost o prominutí nájmu. Platy lektorům jdou zpětně, takže ještě nedávno své
peníze dostali. Většinu živí jiné zaměstnání a nás
mají jako koníčka. Někteří sami řekli, ať si s nimi
zatím nelámu hlavu. Pár nás ale jiný příjem nemá.
Musíme to holt překlenout.
* Co vaši opuštění klienti?
No právě… Začali jsme zdarma vysílat živě online předcvičující lektorky a měli jsme spoustu
pozitivních reakcí. Není to sice vůbec ono, potřebujeme mít vzájemný osobní kontakt, ale aspoň
něco. Jakmile se povolilo cvičení uvnitř s rouškami, hned jsme to zkusily samy na sobě. Bylo to
na kolaps. Zjistily jsme fakt, že venku se cvičit smí,
takže jasná volba. Vlastní venkovní prostory ale
nemáme. Opět telefonát na město, může-li nám
pomoct. Domluvili jsme se na volně přístupném
sportovišti Na Kocourku. Trénují tu i jiní sportovci,
ale stačilo si říct časy využívání, aby tam nebylo
přeplněno. Zatím cvičíme s dospělými, u dětí jsme
čekali na otevření škol a školek, abychom je nijak
neohrozili. Chtěly bychom je rozhýbat co nejdřív,
samy maminky na nás naléhají. Tyto venkovní
lekce už jsou placené, takže se nám aspoň nějaké
peníze sešly.

Se CvičKou se cvičí i venku
(foto Kateřina Tučková)

*Jak tomu rozumět?
Profesor Kolář říká, že pohyb těla je propojen
s naší psychikou, že pohyb je vlastně myšlenka.
S tím se ztotožňuju a naše kurzy vedeme v tomto duchu. Využíváme různé techniky k rozvinutí
a zachování přirozeného pohybu těla a chceme,
aby je klienti používali i doma. Aby věděli, co jim
uleví, když je tělo při nějaké činnosti bolí. Aby je

Ze dne na den jsme se zastavili. Doufali jsme,
že ne nadlouho a prvních pár týdnů jsem byla docela ráda, že musím zvolnit. Jsem tu jinak od rána
do večera na úkor vlastní rodiny. Nastěstí mám
skvělého manžela. Najednou jsem si neplánovaně
užívala své děti, měla jsem dovolenou, a to bylo
moc fajn. Rozbolelo mě ale celé tělo, jak bylo přetažené a jen pomalu se vzpamatovávalo.
S ﬁnancemi to bylo horší. Nějakou rezervu jsem
měla, ale už jsme na nule.

*Zasáhla vás karanténa hodně?
Jedním slovem hrůza. V téhle oblasti podnikání
to funguje tak, že přes zimní měsíce musíte vydělat na zbytek roku. Měli jsme slušně našlápnuto,
kurzy běžely jako na drátkách. Zájem byl obrovský, chtěli jsme se rozšířit i do vedlejších prostor,
přijímat další lektory. Začala jsem zrovna spolupráci s basketbalovým oddílem.

*Jaká jsou pozitiva?
Vždycky se snažím na nepříjemném najít něco
dobrého. Nás to třeba nakoplo k venkovnímu cvičení, o kterém už dlouho uvažujeme, ale zatím
nebyl čas na realizaci. Celá situace nás lektory
ještě daleko víc sblížila. Od samého počátku jsem
byla rozhodnutá ﬁrmu nepoložit, a to se podařilo.
Nevzdala jsem se. Vždycky se najde nějaké řešení
nebo cesta. Nebyla to příjemná zkušenost, ale nasměrovala nás dál.
Novostrašecký měsíčník VI / 2020
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Další splněný sen
Jméno Jiřina Kinkalová zná na Novostrašecku snad každý. Některý obor zdejší Základní
umělecké školy, jejíž je po léta ředitelkou, totiž
navštěvoval kdekdo. Podle ní chce zuška dát
dětem příležitost k rozvíjení talentu, ukazovat
cestu, jak využít různé dovednosti, jak myslet
jinak. Těžko si představit distanční výuku právě
na zušce…

v obchodech, pekaři, popeláři, o hasičích, zdravotnících a policii ani nemluvě. Najednou jsme viděli, jak potřební jsou lidé starající se o nejběžnější
chod našeho života, dřív jsme je ani nevnímali.
Tohle vidím jako přínos a možnost ponaučení.

jsem byla už před časem, tedy k využívání přírody kolem sebe. Chopila jsem se příležitosti začít
se znovu samozásobovat z vlastní zahrady a okolní přírody. Nechci už být pořád v obchodě, ale plně
využívat vlastní zdroje.

* Vydrží nám to?
Nevím. Už teď se mi zdá, že ta náhlá soudržnost,
ochota si navzájem pomoci, starat se o druhé

*Co pro to děláš?
Začala jsem zase péct chleba a vyrábět domácí
jogurty. Čerstvé mléko beru z mlékomatu ve vsi,
kde bydlím. Převařím ho a nasadím do něho živou
jogurtovou kulturu. To je všechno. Jogurty už dělám naprosto běžně a z nich už i sýry.
*A co zahrada?
Samozřejmě jsem se na ni taky vrhla. Určitě
nejsem sama, kdo se v téhle době zabývá vlastní zahradou víc než dřív. Přes ploty vidím krásně
upravené záhony plné kytek a řádků s nasetou
zeleninou. Já to tak nemám, bližší je mi přirozený
chaos. Navíc jen s ním se dá naše rozměrná zahrada zvládat. Letos, díky tomu, že byl muž měsíc
doma, jsem obohacena o vyvýšené vrstvené záhony, po kterých jsem už dlouho prahla.

Pedagogická porada s odstupy (foto archiv ZUŠ)

* Lze učit umění na dálku?
Dočasně ano, i když samozřejmě není nad osobní
kontakt. Je vlastně výhoda uvědomit si, že některé
věci nahradit nebo zjednodušit prostě nejde. Ztratily by svoji hodnotu.
Kromě keramiky se učily všechny obory. Chvíli
jsem uvažovala o rozvezení hlíny do rodin mých
žáků, ale neudělala jsem to. Děti měly z normálních škol spoustu učení a my jsme tu až pro jejich
volný čas. Maminky by mě asi s hlínou hnaly.
(Jak probíhala výuka v jednotlivých oborech si
přečtěte na str.15)
* Byla doba koronaviru pro školu něčím přínosná?
Příjemně mě překvapilo, jak někteří učitelé
úžasně reagovali. Byli třeba nuceni naučit se pro
ně úplně nové věci. Ti, co měli dosud problémy
s technologiemi, pomalu se bránili poslat i mail
přes počítač, najednou učili přes telefon, Skype
a podobně. Opravdu se snažili dostát svému povolání bez ohledu na dosavadní nechuť k používání
technologických prostředků. Překročili sami sebe,
aby odvedli práci co nejlépe. Vždyť jenom hudebníků máme dvě stě šedesát a jen dvacet se jich
do distanční výuky nezapojilo. Všichni kantoři
do jednoho vymýšleli způsoby, jak předat žákům
co nejvíc, což pro ně samé mnohdy nebylo ani trochu jednoduché. Nestěžovali si a prostě to udělali.
Opravdu se před nimi skláním.
* Co ještě jste si uvědomila?
Například to, jakou výhodou je žít na menším
městě, když taková situace nastane. Máme zahrady, příroda je tu za rohem, nejsme odkázaní jen
na pobyt v leckdy přeplněném bytě.
Všichni jsme si uvědomili hodnotu určitých povolání, která jsme doteď brali jako samozřejmost.
Nedocházelo nám, jak jsou potřebné. Neoslavovali
se sportovci ani dočasné celebrity, ale prodavačky
Novostrašecký měsíčník VI / 2020

se trochu začala vytrácet.
Mám dojem, že koronavirová doba obnažila
a zvýraznila důležitost či nedůležitost různých
činností, vztahů a věcí kolem nás. Co bylo dobré,
stalo se lepším a co bylo špatné nebo jen zdánlivě
nezbytné, ukázalo svou nepotřebnost.
*Jak jste jako výtvarnice využila neplánované
volno?
Rozhodla jsem se konečně si splnit sen a naučit se pracovat s porcelánovou hlínou. Měla jsem
to v hlavě už dlouho, snad deset let, ale pořád
se mi stavěly do cesty nějaké překážky. Samotné
sestavení objednávky mi trvalo dvě hodiny. Dlouze
jsem vybírala hlínu, glazury a další komponenty.
Pak mě potkalo neuvěřitelné, čiré dobro. Člověk,
u něhož jsem objednávku zadala, mi zavolal a sám
od sebe mě obdařil množstvím dobrých rad, kontaktů a potřebných odkazů. Byla jsem celá pryč
z jeho ochoty a vlídnosti. Teď už záleží je na mě,
jak si poradím. Moc se těším.

*Čím je osadíš?
V podstatě úplně tradičními plodinami, byť letos jsem
poprvé investovala do permasemen, což jsou nehybridní odrůdy. Sazenice jsem vysázela do smíšených kultur
tak, aby se rostliny vzájemně dobře snášely a dokázaly
se ubránit škůdcům. Chemii na zahradě totiž nepoužívám. Moje zahrada je jakási řízená džungle.
*Co tě teď nejvíc těší?
Vedle vnuka to jsou chvíle prožité v přírodě. Ale
upřímně jsem ráda, že už i pracovně se začínáme
vracet k normálu. Zahrada je úžasná, ale jen s ní
bych asi dlouhodobě nevystačila.

Zpátky ke kořenům
Vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné
politiky Lenka Pelcová je sice kamarádka, ale
k rozhovoru se z počátku příliš neměla. Nakonec
uznala, že by mohla být inspirací pro podobně
smýšlející čtenáře. Doteď byla neustále v jednom kole, v práci často přesčas, sem tam i o víkendu a najednou stop!
*Jak jsi naložila s náhlým vakuem?
Vedle počátečního šití roušek jsem jej využila
coby restart sebe sama. Co se teď děje po celém
světě beru tak, že jsme si to jako lidstvo zasloužili.
Vnímám to jako facku upozorňující nás, abychom
se vzpamatovali. Abychom nebrali neustále jen
z hotového, ale daleko více využívali zdrojů, které
máme přímo pod nosem. Vrátila jsem se tam, kde

S takovým pomocníkem to roste samo
(foto Lenka Pelcová)

*Jaká vidíš pozitiva v dnešní situaci?
Pro dost lidí nastal moment zastavit se a ujasnit
si, co dělat jinak. Pro mě je to mimo jiné třeba
nákup bez obalů. Více vnímám, že život není jen
o komerci. Ta přináší pouze chvilkové radosti.
Lída Faﬂíková
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Knížky v karanténě
Někdy se v karanténě sejde i kolem osmi set
knih, a to opravdu nějaký čas zabere. Např. hned
první týden po otevření knihovny (27. a 29. 4.)
bylo v karanténě přesně 886 knih, které odevzdalo
196 čtenářů.
Zkrátka, není to žádná legrace. Vše však zvládáme, snažíme se i s úsměvem… ale… také se společně s námi těšíte, až se vše vrátí k normálu?
Je nám samozřejmě líto, že se neuskutečnily
a ani neuskuteční plánované akce: veletrh knih,
připravované besedy se spisovatelkou i s písničkářem, pasování prvňáčků na čtenáře nebo předčítání dobrovolníků z oblíbených knih. Slibujeme,
že si s dětmi vše vynahradíme v září či v říjnu,
v příštím školním roce.
Nové knihy nakupujeme alespoň přes internet.
Máme jich na léto připravených dost, vybere si
snad každý. Tak jediné přání na závěr: buďme
všichni zdraví!!!
Jitka Tomšů

Po šestitýdenní vynucené pauze se naše knihovna občanům 27. dubna znovu otevřela.
Dle doporučení hygieniků byla připravena
ochranná opatření, jako např. dezinfekce či rukavice pro čtenáře, roušky a štíty pro knihovnice,
a hlavně karanténa pro vrácené knihy.
Díky tomu, že hned vedle knihovny je prázdná
místnost po bývalém nájemci, bylo pro nás zřízení
knižní karantény celkem jednoduché. Knihy totiž
musí zůstat 3–4 dny umístěné odděleně, aby viry
nepřeskočily na ty „zdravé“ a aby nenakazily nás
ani čtenáře.
Současně je třeba vysvětlit, že i když jsou knihy umístěné v karanténě, ještě 3 dny jsou zapsané na osobním kontě vracejícího čtenáře. Může
se tedy stát, že systém pošle předupomínku,
i když jsou knihy de-facto odevzdané. Tyto upomínky se samozřejmě nepočítají – není však v silách knihovnic jim zamezit.

To samé je i s odpovídáním na maily, někdy jich
přijde i třicet najednou. Lidé si objednávají tituly hned na druhý den. Budou určitě připravené,
jen nelze každému jednotlivě odpovídat. Knihy
se musí přenést z karantény do knihovny, odepsat
ze čtenářských kont, zamluvené připravit pro další
čtenáře a ostatní zařadit do regálů.

Z nových knih

Historická fakta v nové knize

Historické romány
Bauer, J. – Věčný je jen Bůh
Jindra, J. – Válka královen, Jed pro kralevice,
Proroctví staré vědmy,
Boj slepého krále

Společenské romány
Kasten, M. – Začít znovu, Věřit znovu
Houellebecq, M. – Elementární částice
Chamberlain, D. – Nutné lži
Picoultová, J. – Záblesk života
Higginsová, K. – Tak hodně štěstí
Brown, S. – Růžový víkend
Blissová, A. – Seznam snů a neřestí

Detektivky a thrillery
Niedl, F. – Inspektor Prevít
Granger, A. – Bláto a mršiny, Smrt v sutinách,
Trosky, Mrtvá ve vodě
Christie, A. – Odloučení zjara
Cole, D. – Konec hry
Marsonsová, A. – Skryté karty
Edvardsson, M. – Skoro normální rodina
Weaver, T. – Žena mého života

Karanténa knih (foto MěKn)

Zdejší veřejnosti dobře známý přispěvatel
do rubriky Historie Novostrašeckého měsíčníku
Jan Černý vydal novou knihu. Nese název Nové
Strašecí Dějiny v datech s podtitulem Vybraná
fakta od 14. století do roku 2018 a je ke koupi
v podatelně městského úřadu a v kanceláři kulturního centra za 150 Kč.
Autor knihy léta shromažďuje a zpracovává poznatky k minulosti města. Z nich vybral významné
a důležité momenty utvářející jeho historii a sestavil z nich zmíněnou publikaci.
První třetinou 14. století začíná proto, že dřívější
zmínka o Strašecí neexistuje, končí u posledních
komunálních voleb v roce 2018.
Po takové knize jistě sáhne každý, koho zajímají významné milníky ve strašeckých dějinách, mimo jiné
může také posloužit jako zdroj informací ke studiu.
Spatřit světlo světa umožnil tomuto dílu Jana
Černého Městský úřad Nové Strašecí.
Předpokládáme, že měsíčník v příštím čísle přinese
obsáhlejší informace v rozhovoru přímo s autorem.
Lída Faﬂíková

Hurá na prázdniny

Skutečné příběhy
Krausová, D. – Odložený život
Damijo, A. – Angličan v Česku
Chuengová, T. – Nebe ke mně promluvilo
Macek, P. – Takový byl Karel Gott
Kučíková, M. – Po italsku do hubky
Jitka Sochorová
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Publikace je právě v prodeji
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Jako obvykle mohou děti oslavit konec školního
roku u haly Bios. Letos termín vychází na pátek
26. června. V programovém plánu je divadlo pro
děti, tancování a muzika.
Během prázdnin přijede do Strašecí Kino na kolečkách a opět se utáboří na fotbalovém hřišti.
Jedním z lákavých ﬁlmů, které se budou promítat,
jsou Vlastníci.
Určitě doražte!
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Pozvánka do Muzea Nové Strašecí
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celém
území ČR bylo i naše muzeum dočasně uzavřeno.
Byli jsme nuceni zrušit některé naplánované akce,
či se je pokusit přesunout na jiný termín. Přesto
jsme nezaháleli. Provedli jsme generální úklid, revizi sbírkových předmětů a chystali i další zajímavé výstavy a akce.
Jsme velmi rádi, že i naše muzeum je již
od 12. května opět přístupné veřejnosti a můžeme
vás znovu přivítat v našich prostorách.
S ohledem na vládní opatření je ovšem nadále
nutné v budově dodržovat stanovené hygienické
podmínky. Návštěvníci musí používat po celou
dobu ochranu obličeje (roušku nebo respirátor),
u vstupu si musí vydezinﬁkovat ruce a mezi sebou
udržovat odstupy nejméně dva metry.
Vzhledem ke speciálním podmínkám, za nichž je
muzeum otevřeno pro veřejnost, si vyhrazujeme
dobu mezi 12. a 13. hodinou pro dezinfekci prostor.
V tuto dobu bude muzeum pro veřejnost uzavřeno.
Zároveň upozorňujeme, že poslední návštěvník
bude dovnitř vpuštěn půl hodiny před skončením
návštěvní doby.

Prodloužení výstavy fotograﬁí
S ohledem na vzniklou situaci jsme prodloužili
výstavu fotograﬁí Kateřiny Konopáskové s názvem
Benátský karneval až do 21. června. Jde o výběr fotograﬁí z několika návštěv severoitalských
Benátek v období začátku roku, kdy se zde koná
proslulý karneval. Snímky provádějí diváka více či
méně známými místy a uličkami města nad kanály
a ukazují tento skvost, kterému není nikde jinde
ve světě rovno. Přijďte vycestovat za hranice státu
alespoň prostřednictvím naší výstavy.

Historické velocipedy
Ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně si vás dovolujeme pozvat na výstavu historických velocipedů s názvem Seskokem
seskok! Zahájená bude ve čtvrtek 25. června
a potrvá až do 6. září.
Výstava představí počátky cyklistiky na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku, a připomene průkopníky
dnes již běžného sportu. Dějiny cyklistiky se i zde
začaly psát v 80. letech 19. století. Na místních
cestách a silnicích bylo tehdy možné potkat první
odvážné jezdce na vysokých kolech např. od pražského Jana Kohouta, slánského Viléma Michla či
kladenského Karla Hlavsy.

Postupem doby začaly vznikat kluby velocipedistů, jejichž členové se zasazovali o šíření nového sportu. Mezi nejaktivnější se řadily Klub
velocipedistů ve Slaném a Klub velocipedistů
v Kladně, založené shodně v roce 1887.
Jen o tři roky později se k nim připojil Klub
velocipedistů Rakovník, jehož prvním předsedou
se stal továrník a pozdější purkmistr Josef Čermák, místopředsedou pak Josef hrabě Wallis.
V Novém Strašecí slyšíme o prvních snahách
o vznik klubu velocipedistů již v roce 1885.
Úspěšným byl ale až pokus z let 1895-1896 pod
vedením místního lékárníka pana Kuchyňky.
Kolo se i díky těmto nadšencům pomalu stávalo
běžným dopravním prostředkem. Po 1. světové
válce na zmíněné kluby velocipedistů úspěšně
navázaly zejména Klub cyklistů Rako Rakovník
a Klub českých cyklistů Nové Strašecí, oba založené v roce 1922.
Mezi vystavenými exponáty najdeme speciální
vysoké závodní kolo od Karla Hlavsy z roku 1884,
první kladenské nízké „bezpečné“ kolo z roku
1887 nebo tricykl, který do lánského zámku dovezl kníže z Fürstenbergu.
Novější produkci jízdních kol představí zejména výrobky známé cyklistické továrny Stadion,
přesunuté do Rakovníka v roce 1923. Chybět nebudou ani upomínky na vítězné závody legendy
rakovnické cyklistiky pana Jaroslava Větrovce.
Věříme, že se vám výstava bude líbit a těšíme
se na vaši návštěvu!
Barbora Honzíková
Muzeum T. G. M.
Karel Drvola, autor výstavy
Sládečkovovo vlastivědné muzeum v Kladně

Klub cesty za poznáním
V době koronavirové epidemie jsme se všichni
ocitli v karanténě, což znamenalo omezení běžného způsobu života. Celospolečenská izolace,
mimořádná opatření a čas, který se najednou
zpomalil, nám přinesl pochopení, co je v našem
životě podstatné a co ne. Přinesl také zamyšlení,
jestli současná civilizace má takové cíle, které jsou
v souladu s životem celé planety Země a přírodou.
Je mnoho otázek, na které všichni budeme muset
hledat odpověď a mít sílu změnit zaběhané egoistické stereotypy života.
Věříme, že po období izolace budeme mít opět
chuť potkávat se s přáteli a lidmi stejného naladění a naše setkání budou prostorem dobré naděje.

Podzimní přednáškový cyklus (září–prosinec
2020) bude také zajímavý. Budeme se věnovat
historické minulosti i současnosti území zvané
Sudety.

Přednáškový jarní cyklus Přítomnost a budoucnost světa přírody jsme sice nedokončili, ale
po doplnění ho nabídneme našim posluchačům
od ledna do června 2021 (6 přednášek). Všichni
lektoři nám přislíbili svoji účast.

Pokusem o návrat k běžnému životu a prvním
počinem bude klubový autobusový výlet do státního zámku Ratibořice a Památníku Boženy Němcové. Výlet se bude konat v sobotu 20. června
za předpokladu, že obsadíme 37 míst.
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Zahájíme první přednáškou s názvem Kolonizace
českých zemí v 11. a 12. století v úterý 15. září.
Obsah celého cyklu včas zveřejníme.
Pokračujeme také druhou částí vycházky do Židovského muzea, která se bude konat ve čtvrtek
11. června od 10 hodin. Sraz je v Praze, v Maiselově ulici č. 15. Vstupné bylo již v březnu uhrazeno
a nebude se vracet.

Předběžná cena dopravy a vstupného pro seniory od 65 let je 525 Kč a pro pracující 590 Kč.
V případě zájmu se, prosím, přihlaste v pokladně
muzea. Zde budou také další informace k výběru
peněz a programu.
Klub cesty za poznáním zahájí v září t. r. pátý
rok svého působení v Muzeu Nové Strašecí.
Jsme otevřené společenství a nabízíme členství
každému, kdo se zajímá o historii, přírodní témata
apod.
Členský poplatek ve výši 200 Kč se bude vybírat
v pokladně muzea 18. srpna 2020.
Individuální vstupné na jednotlivé přednášky je
30 Kč.
Těšíme se na váš zájem i přítomnost.
Věra Hrubešová
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Historické kočárky v Mansardě
Po dvouměsíční vynucené pauze lze od pátku
29. května navštívit v Muzeu T. G. M. Rakovník
ve výstavní síni Mansarda výstavu s názvem Kočárky našich maminek a babiček. Exponáty pocházejí
ze soukromé sbírky paní Andrey Švarcové Fořtové
z Domoušic. Sběratelka, jak sama říká, nekupuje
kočárky za každou cenu, ale zachraňuje ty, které
by jinak skončily ve sběrném dvoře. Dnes už jí lidé
dávají kočárky sami, protože vědí, že se dostanou
do dobrých rukou. K jejich shromažďování se paní
Švarcová Fořtová dostala náhodou. V roce 2008
navštívila výstavu kočárků a hraček v Českém
Šternberku a ta ji inspirovala k nákupu prvního
kousku. Sama se je naučila renovovat a dávat jim
nový život. Nyní vlastní přes 150 velkých i malých,
nejstarší pochází patrně z doby kolem roku 1910.

Najdeme zde však i klasické osmipéráky a oblíbené kukaně. Některé kočárky vyhlížejí jako nové,
jiné mají příjemnou patinu a je z nich cítit atmosféra doby.
Všechny se k nám do muzea bohužel nevejdou,
vybrali jsme alespoň ty nejkrásnější kousky. A samozřejmě neukazujeme jen kočárky. Výstavu doplní hračky, dětské oblečení, knížky, dětské nádobí
a potřeby pro péči o naše nejmenší. To vše opět
ze sbírky paní Švarcové Fořtové a také z depozitářů rakovnického muzea. Nejmladší návštěvníci
se mohou těšit na vybavenou hernu.
Přijďte si připomenout, ve kterém kočárku vás
vozila vaše maminka, případně v jakém jste vozili
vy vaše potomky. Výstava potrvá do 13. září.
Těšíme se na vás.
Irena Smržová

Karel Čapek
v Lánech

Výstava v Samsonu

Po delší odmlce se 12. května otevřelo i Muzeum T. G. M. v Lánech, a to novou výstavou Život
a doba spisovatele Karla Čapka.
Návštěvníci se v časové i tematické posloupnosti
seznámí s Čapkovou osobností v mnoha rovinách.
Nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně
oﬁciálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou.
Vedle připomenutí autorova dramatického a prozaického díla známého a překládaného v celém světě
(R. U. R., Bílá nemoc, Válka s mloky a další) je tu
zpracovaná i jeho činnost novinářská, občanské postoje, přátelské a milostné vztahy, záliby atd.
Součástí výstavy je i stejnojmenný krátký umělecký ﬁlmový dokument (20 min). Scénář expozice vytvořil Památník Karla Čapka, graﬁcké řešení
Pavel Bosák.
Výstava potrvá do 13. září.
Irena Smržová

Sraz veteránů
se přesouvá!
Přátelé, veteráni, krásné veteránky,
náš každoroční sraz se uskuteční kvůli covid mánii v novém termínu, a to v neděli 29. srpna.
Zapište si prosím toto datum do kalendáře.
Bude to skvělá příležitost k vyvezení našich lesknoucích se miláčků a také k hromadné zábavě
po dlouhém čase na samotkách.
Podpořte nás svou přítomností, příprava a organizace celé akce nebude vůbec lehká.
Veškeré informace na tel. 734 549 927.
Těšíme se!
Ivana Kloučková
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Do Galerie Samson Cafeé v Rakovníku zveme
v době od 2. června do 6. září na výstavu České genealogické společnosti v Praze Putování
za předky.
Jejím cílem je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými, jakými jsou genealogie
a heraldika. Návštěvník spatří na řadě výstavních
panelů ukázky archivních záznamů o předcích,
které ho chronologicky provedou od současnosti

až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření
rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením
rodokmenu i se zpracováním rodových kronik,
které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisných badatelů.
Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.
Výstavu doplní video komentovaná prohlídka.
Pro bližší informace sledujte www.muzeumtgm.cz
a sociální sítě.
Irena Smržová

Travesti Show
bude!
Jedním z úplně prvních pořadů, které se opět
uskuteční v NKC, bude Tančírna travesti skupin
Techtle Mechtle a Kočky v pondělí 22. června
od 19 hodin.
Po dlouhé karanténě a dobách plných obav a nejistoty určitě přijde vhod večer s lehčí zábavou
a smíchem.
-lf-

Kavárna Kaffka zase promítá
Od pondělí 25. května opět funguje a snaží se co
nejrychleji zaběhnout.
Proto také hned začala s oblíbeným promítáním
nekonformních ﬁlmů a dokumentů.
Už ve čtvrtek 28. května uvedla český ﬁlm Central bus station.
Na červen pořadatelé připravili další dva zajímavé snímky.
Ve středu 10. června od 18.30 hodin zhlédnou zájemci velmi silný příběh ženy, která před

kamerou absolvuje asistovanou sebevraždu. Film
se jmenuje Dobrá smrt a byl vítězem festivalu Jeden svět 2019.
V úterý 23. června od 18.30 hodin čekají zájemce tři krátké snímky zástupců nastupující české
režijní generace pod souborným názvem Nikdy
nevíš. Společným tématem je pohled do nitra
lidí, jejichž smýšlení považuje většina společnosti
za okrajové. Pro ně je to však život sám.
Lída Faﬂíková
Novostrašecký měsíčník VI / 2020
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Hana Benešová

roz. Anna Vlčková, (*16. 7. 1885 Domaslavice – +2. 12. 1974 Praha)

Dnešní příspěvek volně navazuje na článek z minulého čísla, který pojednával o životě řevničovského rodáka Václava Oliče. Obsahoval zmínku
také o Haně Benešové. Zde jsou trochu rozšířené
informace o této zajímavé dámě. Měla totiž blízko
nejen k Řevničovu. V jejím životě hrála významnou
roli i další místa našeho regionu.
Její otec pocházel ze Smečna a matka z Okoře.
Narodila se v Domaslavicích u Duchcova, kam byl
otec pracující u dráhy na dva roky přeložen. Druhou a třetí třídu měšťanky vychodila ve Slaném.
Rodina se tam přestěhovala po otcově odchodu
do penze. Od svých čtrnácti let žila v Praze u tety
a do Slaného jezdila jen o prázdninách.
Její nejbližší kamarádkou se stala Anna (Aťa) Oličová, dcera pražského policejního prezidenta a dvorního rady Václava Oliče z Řevničova, v jehož domě obě
bydlely. V roce 1905 spolu odjely studovat do Paříže
a tady se Anna Vlčková seznámila s Edvardem Benešem. V roce 1909 se za něho provdala. Na jeho přání
pak celý život užívala jméno Hana.
S manželem se na přelomu let 1911 a 1912 přestěhovali do třípokojového bytu v ulici U Riegrových sadů 14, kde již Hana bydlela před odjezdem
do Paříže. Volné dny a prázdniny v těchto letech
často trávili na letním bytě v Oličově řevničovské
vile. Odtud také s přítelkyní Aťou Oličovou svého
manžela doprovázela na nádraží, odkud v noci
z 31. srpna na 1. září 1915 odjel vlakem do Chebu
a dále do Mnichova.
Benešův odchod do exilu však nepřímo vyvolal
novou vlnu zatýkání, jež postihla mimo jiné i Alici Masarykovou, Hanu Benešovou a také Václava
Oliče. Hana byla nejprve vězněna šest měsíců. Už
v listopadu 1916 byla znovu zatčena, ale po vyhlá-

Edvard a Hana Benešovi

šení všeobecné amnestie v roce 1917 byla z vazby propuštěna. Až do konce 1. světové války žila
pod neustálým policejním dohledem v Řevničově
a svého muže více než tři roky neviděla.
Po vzniku Československa se stala blízkou důvěrnicí a spolupracovnicí manžela Edvarda jako ministra
a později i jako prezidenta republiky. Reprezentativní roli zvládala perfektně již od dob poválečné mírové konference. Měla vynikající vystupování i styl
oblékání. Nikdy se však nesnažila být středem pozornosti, i když svého muže téměř neustále doprovázela na cestách doma i v zahraničí.
Benešovi dobře vycházeli s prezidentem Masarykem a jeho rodinou i s některými dalšími osob-

nostmi veřejného a společenského života. Pravidelně zajížděli za prezidentem Masarykem do zámku
v Lánech a měli zde trvale k dispozici hostinský
pokoj. Především k jeho dceři Alici si Hana vypěstovala velmi vřelý vztah a také Alice v ní našla významnou oporu.
Během 2. světové války se Hana v Londýně velmi aktivně zapojila do dobročinné a humanitární pomoci. Po skončení války a návratu do vlasti
pokračovala v činnosti jak při reprezentaci státu
po manželově boku, tak ve funkci předsedkyně
Československého červeného kříže. Těšila se úžasné
podpoře a úctě spoluobčanů, vytvořila charakteristický reprezentativní styl první dámy republiky.
Po roce 1948 žila v ústraní střídavě v Praze
a v Sezimově Ústí. Neposkytovala žádné rozhovory
či stanoviska, jen v roce 1968 vyjádřila podporu
obrodnému procesu. Zemřela téměř devadesátiletá ve svém pražském bytě.
Ostatky manželů Edvarda a Hany Benešových
jsou uloženy společně v hrobce vybudované na zahradě vily v Sezimově Ústí.
František Frolík

Rukopisný pozdrav s podpisy manželů Benešových

Zahrada Duše Umění v Rudě

Po poradě se starostkou Rudy paní Pavlínou Urbanovou bylo rozhodnuto, že se letošní výstava ZAHRADA DUŠE UMĚNÍ uskuteční, a to v původně plánovaném termínu sobota 13. a neděle 14. června.
Místem konání bude jako vždy soukromá zahrada
U kosmické růže, Nádražní 13, Ruda u Nového Strašecí.
Letos se již po šesté otevře veřejnosti milující přírodu,
zahrady, umění a kreativní lidi nejen z Rakovnicka.
V letošním nelehkém roce doufáme, že tak přispějeme alespoň malou kapičkou ke zlepšení nálaNovostrašecký měsíčník VI / 2020

dy návštěvníků a upevnění mezilidských vztahů.
Opět budeme mít zhruba třicet vystavujících
profesionálů i amatérů nejenom z naší republiky,
ale i z Francie a Malty.
Prezentovat se budou v různých kategoriích – fotograﬁe, malba, dřevořezba, keramika, sochy, plastiky, umělecké kovářství, ale i paličkované krajky,
háčkované a šité hračky, kabelky atd...
Dále budou vystavovat a nabízet své produkty
(výstava je prodejní) Zahrady Běloušek, Stacionář
Ráček Rakovník, ZŠ Šanov a rodinný Pivovar Olešná, který nás osvěží svým výborným pivem.
Letošní edice je zajímavá i tím, že budeme mít jednoho opravdu speciálního hosta, a to sochaře a výtvarníka
Jiřího Hampla, spoluautora pomníku Lidických dětí.
Pochopitelně nebude chybět ani kulturní doprovod a malé občerstvení. Vzhledem k očekávané
velké účasti bude s námi opět spolupracovat paní
Jitka Krcma. Již 3. rokem dá návštěvníkům k dis-

pozici svoji sousední zahradu (Nádražní 56), kde
bude pokračování expozice.
Otevírací doba po oba dny 10–17 hodin.
Možnost parkování, bezbariérová zahrada, pejsci
na vodítku nevadí.
Marcela Braunnová Regaiolliová

S ohledem na nedávné události v souvislosti
s pandemií se paní Marcela Braunnová rozhodla
spojit s projektem Oživíme Česko. Jde o iniciativu
podporující ty, na které nouzová opatření dolehla
nejvíc. Více na www.ozivimecesko.cz
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Nové Strašecí a epidemie v minulosti

Na paměť moru 1713–1714, který postihl i dobytek, vznikla kaplička sv. Floriána nad Tuchlovicemi

Po čase se odhodlám k tomu, že svůj článek
zaměřím na téma související s aktuální situací.
Naposledy jsem tak učinil myslím v době výročí
narození Karla IV., což evokovalo téma jistě příjemnější. Článek píšu doma v době vrcholící moderní
epidemické krize a doufám, že až text vyjde, budeme z nejhoršího venku.
Epidemie ohrožovaly Evropu v souvislosti s příznivým klimatem a s růstem počtu obyvatel. Prospívala jim velká koncentrace ve městech, pohyb lidí
(hlavně po obchodních trasách), špatná hygiena,
ekonomický nedostatek, války aj. České země tak
měly se svou geograﬁckou uzavřeností jistou výhodu, navíc hlavní evropské obchodní trasy mezi
Západem a Východem se nám vyhýbaly – směřovaly jižně podél Dunaje nebo severně přes rovinaté
Polsko. V izolaci jsme ovšem nebyli.
V historii jsou nejznámější epidemie morové.
Jejich identiﬁkace má svá úskalí, protože morem
byla označována řada epidemií či pandemií, na jejichž konci byla smrt velkého počtu lidí. Historici
zkoumají zprávy z kronikářských záznamů, kde jsou
popisovány příznaky nemocných. Ty se různily a ne
vždy se muselo jednat o mor. Často šlo o chřipku,
tyfus, choleru a další. Nebo také o hladomor. Až moderní medicína byla schopna tyto nákazy či nedostatky rozlišit. Nejsem lékař, takže se do podrobnější klasiﬁkace rozhodně pouštět nebudu.
Nebezpečí epidemie v našich zemích vzrostlo
během kolonizace ve vrcholném středověku, kdy
se výrazně zvýšila populace a hromadně se zakládala sídla s vyšší hustotou obyvatel. Ať už šlo
o města, vesnice, hrady apod. Rozvíjel se obchod,
tedy pohyb lidí, tradičně pokulhávala hygiena.
Také naše země přestávaly být oblastí malých uza12

vřených světů. Jednu z velkých pohrom zaznamenali kronikáři v letech 1282–1283, za správcovství
Oty Braniborského po bitvě na Moravském poli.
Ten byl nakonec rád, že jeho pětiletá správa Čech,
na níž chtěl vydělat, pominula. Zlom v celé Evropě
nastal v polovině 14. století, kdy se všechny procesy související s kolonizací a všeobecným růstem
dostaly za zenit a svět se řítil do velké všeobecné
krize. Znakem se stala „černá smrt“, pravý mor
zavlečený obchodníky z Východu do Středomoří
a poté dále do Evropy, která nebyla na takovou
pandemii připravená. Důsledky byly fatální – vymřela až třetina obyvatel. Přenašečem se staly blechy hlodavců, zejména krys. Přenos moru tímto
způsobem na člověka je předmětem dalších diskuzí a vědeckých výzkumů.

znamenáme epidemii na Žatecku a v Praze, o rok
později na celém našem území. Zasáhla i náš region. Naplno udeřila černá smrt na naše země v roce
1380, krátce po smrti Karla IV. To už roste počet
zpráv, navíc církev si vedla přesné evidence farářů. Zjistíme odtud jejich úbytek na Rakovnicku
a Slánsku právě v této době a odhadujeme, že mor
k nám výrazně zasáhl. Přesné počty úmrtí obyvatel
ovšem stále nezjistíme.
Výzkum moru v roce 1380 kdysi prováděl Eduard Maur, který doložil silnou epidemii v Polabí,
na Rakovnicku a Slánsku, konkrétní zprávy o katastrofě má z Manětína nebo z Teplé. V naší oblasti
se pak této problematiky dotkla Jana Kindlová,
která se zabývala slánským děkanátem, kam náleželo tehdy i Nové Strašecí. Úmrtí farářů sledovala
v letech 1354–1430. Zatímco od roku 1354 běžně
v rámci děkanátu umírali 0–2 faráři ročně, v roce
1358 jich zemřelo pět a v roce 1380 dokonce osm,
což je vůbec nejvyšší počet za celé její zkoumané
období. Druhá vlna postihla hlavně Slánsko (faráři
zemřeli v Dřínově, ve Smečně, ve Vinařicích a 2 x
v Knovízi), v roce 1380 se nákaza dostala i k nám –
tehdy zemřel farář ve Strašecí a na Stochově. Takže morovou ránu můžeme předpokládat. Přesnější
údaje máme z Prahy, například v jednom dni roku
1381 tam zemřelo 1 116 osob, v jiném dni roku
1382 je dokonce zaznamenána smrt 3 000 osob.
Další středověké epidemie nemáme pro náš region zmapované, i když občasné zmínky v místních
pramenech nalézt lze. Bylo by třeba je ovšem podřídit podrobnějšímu výzkumu. Doba vymknutá
z kloubů (F. Šmahel) směřovala po smrti Karla IV.
k zásadním společenským změnám, které ovšem
trvaly dlouho, až do 16. století, než se usadil nový
model společnosti raného novověku. Epidemie
přicházely v dalších a dalších vlnách, ať už na konci husitských válek, v polovině 16. století nebo
na konci třicetileté války. Jenom v roce 1582 zemřelo v Čechách na 70 000 lidí, konkrétně ve Slaném to bylo 1 600.

Epidemie v naší oblasti
Období středověku a počátku raného novověku označujeme z demograﬁckého pohledu jako
„předstatistické“. Nelze určit přesné počty obyvatel a jejich úbytku, jedná se jen o odhady a interpretace. Až po třicetileté válce se začaly plošně
rozvíjet přesnější evidenční prameny, jako matriky,
berní rejstříky, urbáře, soupisy poddaných a další, jež ve starším období existovaly nepravidelně.
Středověké zprávy o epidemiích je tak třeba náročně zkoumat.
Našim zemím se první vlna moru vyhnula, dopady však měla už vlna druhá od závěru padesátých
let 14. století. Byť tuto dobu máme spojenou s příznivým růstem za idealizovaného Karla IV., Evropa se tehdy zmítala v katastrofě. Jak se dostával
mor po polovině uvedeného věku do naší oblasti,
zjišťujeme obtížně. Ve druhé vlně v roce 1357 za-

Epidemie v novější době
Na stránkách měsíčníku jsme se již věnovali roku
1680, kdy naše země přepadla rozsáhlá morová
nákaza. O jejím dopadu na Nové Strašecí máme
podrobné zprávy a můžeme stanovit přesnější
počty. Katolická církev už vedla evidenci všech zemřelých v podobě matrik nebo shromažďovala podrobné přehledy po odeznění epidemie, které jsou
dochovány v Národním archivu v Praze. Na Plzeňsku, Slánsku a Rakovnicku se začal mor objevovat
od května 1680. Vrcholil v létě a s příchodem zimy
odezněl. V Praze tehdy zemřelo 12 000 osob, mezi
nimi významní barokní intelektuálové, jako Tomáš
Pešina z Čechorodu. V Kutné Hoře zemřel při pomoci nemocným Bedřich Bridel.
Velkou měrou byly zasaženy střední Čechy a populačně se nemoc dotkla hlavně dětí. Z novostraNovostrašecký měsíčník VI / 2020
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S morem r. 1713 souvisí známý mariánský sloup ve Velvarech

šecké matriky úmrtí (pohřbených) interpretujeme, že mor dorazil do našeho města krátce před
26. červnem 1680. Epidemie kulminovala v srpnu
a v září začala ustupovat. Počty nelze z pramenů
stanovit se stoprocentní přesností, neboť se jejich
údaje od sebe mírně liší. K dispozici máme zmíněnou matriku úmrtí a dva seznamy sestavené
po odeznění moru. Víme odtud, že v Novém Strašecí zemřelo kolem 180 lidí, z toho asi 130 dětí
do 14 let. Podrobnější údaje jsem podal v uvedeném článku.
Morová epidemie měla své dozvuky, zbrzdila rekonvalescenci po útrapách třicetileté války. Počátek
18. století je všeobecně pokládán za dobu překonání krizí předchozího věku. Jenže přišel rok 1713
a s ním další katastrofy. Čechy a Moravu zasáhla
poslední morová vlna, která postihla obyvatelstvo
i dobytek. Jen v Praze zahynulo tehdy 10–13 tisíc
lidí, epidemie ustoupila v roce 1714. A co Nové Strašecí? Tam jsem zprávy o nákaze nenalezl. Městská
registratura o případném moru mlčí, mnoho se nedozvíme ani z matriky úmrtí, která byla v té době
vedena ledabyle. Ani o tehdejším faráři Antonínu
Kristinovi toho mnoho nevíme a z toho mála nejsou o něm zprávy lichotivé. Novostrašecká matrika
úmrtí zachycuje k roku 1712 celkem 26 zemřelých,
k roku 1713 pouze sedm a k roku 1714 jen čtyři.
S tím mnoho nenaděláme. Jisté je pouze to, že tato
evidence nezaznamenala zdaleka úmrtí všechna.
Je to trochu záhada, které se budeme muset v budoucnosti ještě podívat na zoubek. Zbývají sondy
do širšího regionu a do centrálních pramenů, které
musely v té době úmrtí evidovat. Nové Strašecí si
však prožilo jinou katastrofu, 6. června 1713 zde
shořelo bezmála třicet domů.
Novostrašecký měsíčník VI / 2020

Osmnácté století přineslo pohromy v podobě
válek a hladomoru v letech 1771–1772, jemuž
se budeme podrobněji věnovat v příštím článku.
Mor z Evropy mizel a přestal se vyskytovat, nahradily jej však epidemie jiné, zejména cholera a pak
chřipka. Nejznámější epidemie cholery dorazila
do Čech v roce 1832. Postihla okolí našeho města,
ale uvnitř bran skolila jen dva obyvatele. Podrobněji o tom informuje kronika Václava Preinheltra:
V našem městě Strašecím ale do dne 7. juni
1832, to jest do téhož dne, v kterémž toto psáno jest, jedině dva lidé zemřeli mezi třicátým
a čtyřicátým rokem, totiž Josef Maršál a Josef
Svoboda, a ještě celé město pochybuje, že by
ony dva muži na choleru byli zemřeli, poněvadž
Josef Maršál skrze mnohá léta nejméně jednou
měsíčně vždy smrtedlně na koliku stonával a Josef Svoboda ve dne v noci stále těžkými prácemi
se zabavil, neboť ten den před jeho rozstonáním
přetěžký kus chvůje v lese samojediný na vůz naložil i doma složil, tudy sobě uškodit mohl, neb již
předtím nemocen byl. Mimo toho žádné známky
cholery na obouch mrtvolích těch k vidění nebylo.
Zachovej nás Bůh na další čas.
Preinhelter líčí i různá opatření ze strany státu,
především návštěvy krajských lékařů a zateplování podlah v kostelích. I v Novém Strašecí byla
na podlahu kostela dána prkna. Lékaři pak měli
provádět osvětu mezi obyvateli o chování v době
epidemie, ale podle kronikáře byli doktoři na venkově přijímáni s velkou nedůvěrou. Hygienická
nařízení ze strany státu v době cholery, zaznamenaná Preinheltrem, jsou výmluvná:
1) Všecky hnoje a záchody musely být z domů
každých pět dní vyvezeny. 2) V domích čistota,

metení ulic nařízeno. 3) Všecky louže a bahnišťata po ulicích zavezeny. 4) Mnoho lidstva v jedné
světnici nejsou trpěný. 5) Každé světnice okna
každodenně otvírané. 6) Světnice kolikrát denně
vykuřovány. 7) Do bílého šatstva se často obláčet. 8) Jistou vodou předepsanou, kterou lékaři
každého místa […] prodávají, příbytky denně vykropovat. 9) Všeho velkého shromáždění lidstva
se varovat. 10) Při rozstonání cholerou od nemocného z příbytku téhož se ostatní dotud zdravý lid vzdálit. […]
K ústavu tomu každá obec musí světnice pro
špitály zřídit, postelama, peřinama, potravou pro
nemocné cholerou hned před příští cholery [!] zaopatřit. Lékaři líkama oné nemocné předpisně zaopatřovat. K obsloužení nemocných lid, vzláště
invalidy, zaopatřit. Mrtvé cholerou ne na obyčejný hřbitov, nobrž na postranný vykázané místo
podál od obce nahý do šacht bez rakví pospolu
naházet […].
Další vlnu epidemie cholery zaznamenáme
v roce 1866, když tudy procházelo pruské vojsko
po vítězné bitvě u Hradce Králové. Ve městě se nákaza objevila 24. srpna toho roku a nepochybně
ji sem zavlekli procházející a ubytovaní Prusové.
Podle kroniky města jí tehdy podlehlo 42 lidí, podle matriky úmrtí to bylo 49. Ve Strašecí odezněla
epidemie 21. září, v Pecínově až 30. října.

Dvacáté století
Nejznámější epidemií nové doby se stala španělská chřipka, která se rozlila po vyčerpané a zdevastované Evropě na konci první světové války,
tedy v roce 1918. U nás se hroutilo rakouské
mocnářství a vyhlašovala se republika. Nad veselím se vznášel přízrak hrozivé pandemie, která
v Evropě znamenala další ohromná úmrtí. Odhaduje se, že jenom v českých zemích tehdy zemřelo
50–80 tisíc lidí.
V Novém Strašecí onemocnělo několik učitelů
a kolem 50 % žáků. Školy od počátku října do 5. listopadu nevyučovaly. Informací o španělské chřipce ve městě máme málo, epidemie však postihla
mladší část populace. I v celoevropském měřítku
umírali především mladí lidé do 40 let. Z místní
matriky úmrtí lze zjistit, že této nemoci podlehlo
mezi 23. zářím a 15. listopadem 18 občanů z Nového Strašecí. Tedy přesněji řečeno zemřeli většinou na zápal plic, který se v tomto období začal
vyskytovat nápadně často. Patnáct případů úmrtí
se týkalo věku do 30 let, z toho čtyř dětí do 13 let.
Město zoufale žádalo městského lékaře dr. J. Hrdého, aby se uvolnil z vojny a přijel do města, protože vysloužilý lékař dr. Kafka situaci nezvládá a je
zcela vyčerpán. Mnoho lidí podle tohoto sdělení
umíralo bez lékařské pomoci.
Dvacáté století pak s pokročilou lékařskou vědou
přineslo především v Evropě úbytek podobných
hrozeb. To už je ovšem téma pro specializované
odborníky. Jak tento optimismus zvrátila současná
situace, o tom se bude jistě dlouho diskutovat.
Jan Černý
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Ve škole jsou „prázdniny“
Ač je polovina května, základní škola
má za sebou v netradičním termínu dva
měsíce prázdnin. V budově školy a dalších zařízeních probíhaly nutné práce,
které zpravidla přicházejí na řadu,
až se skutečně zavřou dveře školy, tedy
v červenci a srpnu.
ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém
Strašecí využila období nouzového stavu pro další modernizaci. V rámci projektu Moderně a prakticky v přírodních
vědách využila škola období bez přítomnosti žáků maximálně efektivně. Dříve
stavebně připravené a nábytkem vybavené prostory učeben chemie, fyziky a přírodopisu
včetně kabinetů a laboratorní učebny byly v období
koronavirové pandemie osazeny výpočetní technikou, interaktivními tabulemi, měřícími soustavami
a koncovými prvky pro moderní výuku přírodních
věd (např. mikroskopické preparáty, model lidské
kostry s pohyblivou páteří, modely lidských orgánů, měřící přístroje, tablety a senzory, vizualizéry,
studentské sady pro fyzikální a chemické pokusy
v laboratoři aj.), nechybí stínící technika a řada
dalších prvků patřící do učeben 21. století.
Jakmile žáci opustili lavice, došlo i na renovaci
jedné z posledních starých učeben. Na řadu přišla učebna jazyků a kabinet dějepisu. Byly vytěženy původní podlahy, byly nově vybetonovány

a vystěrkovány, byla položena nová lina, zmizely
všechny staré lišty s rozvody a nefunkční vypínače, byla kompletně udělána nová elektroinstalace
včetně nových kamen a stropní podhledy s novými
světly. Stěny mají samozřejmě novou omítku a výmalbu. Do kabinetu dějepisu se vstupuje již po novém schůdku a už se čeká jen na nový nábytek
a následný hloubkový úklid. Dále jsme se s vervou
pustili do naléhavé rekonstrukce bývalého bytu
školníka, kde vzniká v současných dnech nová
učebna. Od září bude v důsledku navýšení počtu
tříd plně využívána.
Pozadu nezůstala ani proměna školek. Z gruntu
jsme Na Kocourku zrekonstruovali prostory vstupní chodby i všech šaten. Díky práci mnoha řeme-

Příprava žáků
9. ročníku
na přijímací
zkoušky

Žáci Tomáš Sušický a Eliška Malíková
používají dezinfekci (foto Karel Filip)

slníků a zručnosti zaměstnanců školy
oblékla nový kabát i třída v oddělení
Motýlků, ze které se budou radovat ty
nejmenší děti. Další práce probíhaly
v MŠ Zahradní, kde jsme udělali novou
podlahu a výmalbu. Z paní učitelek
i provozních zaměstnankyň školek
se na čas staly šikovné zahradnice,
malířky i natěračky a výsledkem jejich
práce jsou krásné školní zahrady, které
snad již brzy přivítají své děti.
V době vzniku tohoto článku dokončovací práce stále všude probíhají, ale věříme, že do 25. května vše
zvládneme a budeme se moci pochlubit vším, co
naši školu a školky posunulo zase o kousek dál. To
všechno se samozřejmě neudělalo samo. Zednické
a instalatérské práce prováděli profesionální řemeslníci, ale o vše ostatní se postarali Pavel Sušický
a Michal Bünter. Zdárně jim sekundoval i vedoucí
školní jídelny, pedagogové, ale i ostatní provozní
zaměstnanci. Všechny tyto akce jsme si mohli dovolit díky štědrosti našeho zřizovatele a projektových peněz. Do karet nám hrály i výrazné úspory
energií za březen a duben.
Z pracovního nasazení všech je zřejmé, že kolektiv ZŠ a MŠ v Novém Strašecí si umí poradit
i s mimořádnými „prázdninami“. Děkuji všem, kteří se pustili do zvelebování naší školy, těm, kteří
nás nenechali v době „prázdnin“ hladovět, všem,
kteří naplňují manuál MŠMT ohledně hygienických
podmínek, všem, kteří zodpovědně učí na dálku
i těm, kteří již zasedli za své katedry a s úsměvem
odolávají koronaviru a připravují naše deváťáky
na příjímací zkoušky. Velké díky patří také mým
spolupracovníkům z velína, kteří mi každodenně
v době „prázdnin“ obětavě pomáhají. Díky, že vás
všechny mám.
Petr Chochola

V pondělí 11. května se strašecká základní škola
otevřela pro deváťáky chystající se k přijímacímu
řízení na střední školy. Za nebývalých ochranných
opatření nastoupilo 62 zarouškovaných žáků.
Ještě před vstupem do budovy museli odevzdat
čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění, následovala dezinfekce
rukou, povinné rozestupy ve třídě.
Nelze než přát úspěšné složení přijímaček! -lf-

Poslední
volná místa!!!
Oblíbený příměstský tábor DDM Léto novostrašeckých dětí hlásí ještě několik neobsazených
míst. Koná se 10.-14. srpna na ZŠ Komenského
a je určený dětem od 6 do 10 let.
Neváhejte a přihlaste své ratolesti!
-JS14

Učitel Marek Hartman vybírá čestná
prohlášení žáků o bezinfekčnosti (foto Karel Filip)
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Tak snad konečně…
V úterý 10. března k nám dorazila zpráva,
že se od dalšího dne uzavírají všechny typy škol,
tedy i naše zuška, z důvodu rychle se šířící koronavirové pandemie. Nikdo nevěděl, na jak dlouho
budou školy uzavřené, doufali jsme v týden či dva.
Ovšem nikdo z nás netušil, že to budou dva měsíce.
Zpočátku jsme nevěděli, co si s neobvyklou situací
počít, jakým způsobem zůstat v kontaktu s dětmi.
Velice brzy jsme se však zorientovali a od pondělí 16. března již ve všech oborech běžela distanční výuka.

Hudba na dálku
Učitelé hudebního oboru začali komunikovat
přes Skype, messenger, WhatsApp, a další dostupné komunikační kanály, které měli k dispozici žáci
i rodiče. Taková výuka je opravdu nelehká. Jen
třeba notový materiál dětem naskenovat a poslat,
eventuelně rozvézt do schránek. Nebo poslouchat
přes počítač či chytrý telefon až pět hodin muziku!
Kolikrát nás bolela hlava, záda. Protože technika
není zcela dokonalá a nelze úplně vystihnout nuance v těžších skladbách, děti posílaly nahrávky.
Následně jim pedagog po bedlivém poslechu mohl
poskytnout zpětnou vazbu. Učitelé dále posílali
naučná videa a odkazy na různé hudební pořady
či koncerty. Všichni se toho zhostili na výbornou.

Výtvarný obor přes fb
Věděli jsme, že žáci jsou dostatečně zásobováni učivem ze základních či středních škol, proto

jsme distanční výuku žákům nabídli, ale v žádném
případě je nenutili zadávané úkoly plnit na 100 %.
A to ani ve výtvarném oboru.
Zde jsme využili pohádku Strašidlátko a ZUŠ,
kterou k příležitosti sedmdesátého výročí naší
školy napsala pro pamětní almanach Lada Stará.
Každý týden děti dostaly novou část z příběhu
společně s výtvarným úkolem ke zpracování. Pro
žáky založili učitelé facebookovou skupinu, přístupnou jen jim, dětem a jejich rodičům, kde postupně všechny obrázky a fotograﬁe prostorových
objektů uveřejňovali. Všem žákům vyučující individuálně poskytovali zpětnou vazbu, jak zadaný
úkol splnili. Kromě možnosti vidět práce ostatních
prostřednictvím skupiny mohli i virtuálně navštívit
některou z doporučených online sdílených výstav.
Ve výtvarném oboru letos stejně jako v minulých
letech absolvuje několik žáků. Práci na svých absolventských souborech měli velice ztíženou, ale
v rámci domácích podmínek a konzultací na dálku
se všichni snažili pokračovat.

Tančilo se distančně
V tanečním oboru žáci dostávali webové odkazy
na zajímavé taneční choreograﬁe, které měli zhlédnout a napsat na dílo svůj názor. Další součástí distanční taneční výuky byly webové tréninky, které
začali vytvářet profesionální tanečníci a dávali je
v době karantény pro zájemce volně k dispozici.
Taneční tréninky natáčely a dětem posílaly i samotné paní učitelky. Kromě videí samy děti vytvá-

řely krátké vlastní choreograﬁe (např. šašek, který
chce rozesmát smutnou princeznu apod.). Natáčely
je, pokud měly možnost, a zasílaly ke konzultaci.

Literárně dramaticky on-line
V kontaktu byli také žáci a učitelky z literárně
dramatického oboru. Žáci zde dostávali mailem
inspirativní texty, které se mohli naučit nebo
jejich pomocí procvičit správnou výslovnost.
Od vyučujících získávali různá videa s divadelní tématikou (výroba a vedení loutky, divadelní
inscenace). Některé skupiny si podle literární
předlohy začaly připravovat divadelní hru, kterou po nástupu do zušky zrealizují. Pro malé děti
zpracovávala jejich učitelka magazín. Vždy v něm
bylo něco pro inspiraci. Audiopohádka, loutková
pohádka, říkánky a hádanky a k nim hned návod na pohybovou aktivitu či hru, kterou si děti
mohly zahrát samy nebo s rodiči. Učitelky také
publikovaly své nápady na internetovém blogu
Dramatická výchova on-line. Na něm sdíleli nápady na distanční výuku dramatické výchovy učitelé z České republiky a Slovenska.
V současné době snad konečně všem svítá na lepší časy (psáno 12. května) a vypadá to, že se zušky
opět učitelům a jejich žákům otevřou. Děti, které chtějí pokračovat v distanční výuce, mají tuto
možnost i nadále zachovanou.
Učitelé ZUŠ Nové Strašecí

DDM opět v provozu
Klub DDM obnovil od pondělí 11. května po dvou měsících svoji činnost a otevřel většinu zájmových kroužků.
Samozřejmou podmínkou je dodržování určitých ochranných opatření. Potěšily se jak děti, tak i jejich rodiče.
Během vynucené pauzy posílal vedoucí oddělení propagace Tomáš Doležal mailem dětem nejrůznější
úkoly k řešení. Jednalo se o křížovky, doplňovačky, bludiště, jednoduché návody na výrobu drobných
předmětů, kreslení, vystřihování, sestavování a množství dalších nápadů umožňujících zůstat vzájemně
v kontaktu. Doteď jich bylo kolem padesáti a skončí až se začátkem prázdnin.
Na zadávání těchto činností na dálku se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, pravidelnou zpětnou
vazbu měli asi od deseti dětí z celého DDM. Nutno zmínit, že někdy bylo ohlasů více. Ty stálé nemine
na konci školního roku drobná odměna.
Věřme, že se život i v DDM zase vrací do obvyklých kolejí.
Jitka Samšuková

Kroužek Programování (foto Jitka Samšuková)

Akce DDM v červnu
Středa 17. června – Drátování květiny,
od 14 hodin v DDM Rakovník
(pro děti od 12 let a dospělé, kleště s sebou)
Pátek 19. června - Setkání s Big Shotem
od 14 hodin v DDM Rakovník
(workshop – seznámení s novým vyřezávacím
strojem pro děti od 12 let a dospělé)
-JS-
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Šťavnaté červnové hody
Nastává nejkrásnější roční období. Slunce vchází
do největší síly, příroda se dostává do své dospělosti. Užijte si dlouhého denního světla a začínající
letní pohody. Červen je měsíc, kdy stromy a keře
už odkvetly a my začínáme sklízet a zpracovávat
plody a dobroty ze zahrady a přírody. Užijte si
šťavnaté a voňavé jahody. Můžete je najít v marketech skoro po celý rok. Já ale nechodím jako
Maruška k Měsíčkům v lednu, ale ctím jejich
přirozený vegetační cyklus, v tuto dobu jsou nejchutnější. Samozřejmě je nejlepší, pokud si trháte
na záhonku čerstvé plody a hned je zkonzumujete.
Co ale s velkou úrodou?
Na trhu se objevuje i krásný mladý špenát, už
ta barva láká. V horkých dnech si uděláme lehké
osvěžující smoothie.

navíc je rozpustná a nerozpustná vláknina. Jejich
hydroﬁlní vlastnosti se dají využít v receptech, kdy
potřebujeme, aby pokrm zhoustl.

Mandlové nemléko
Namočíme 150 g mandlí na 12 h. Vodu slijeme
(pro děti oloupeme slupku) a mandle propláchneme. Dáme do mixéru, doplníme asi 900 ml vody
a mixujeme do mléčné pěny podle výkonnosti přístroje. Můžeme přecedit přes jemné sítko. Uchováváme v lednici.

Kokosové nemléko
150 g strouhaného kokosu (opravdu kvalitní
z bioprodejny má tuk, z těch levných z marketů
nic nevyždímáme), zalijeme 1 l teplé vody a hned
mixujeme. Přecedíme a pokud budeme chtít nemléko uchovat v lednici v lahvi, tak s širším hrdlem. Nahoře se usazuje tuk a z úzké sklenice
se těžko dostává.

Nejrychlejší jahodová zmrzlina

Smoothie ze špenátu
hrst omytých špenátových listů
0,5 l vody
hrst jahod
Vše společně rozmixujeme,
jde to i ponorným mixérem.

Jahodový chia puding
Dětem ke svačině nebo sobě do práce.
500 ml mandlového nebo kokosového nemléka
200 g + 50 g jahod
7 lžic chia semínek
3 lžíce rýžového (datlového, javorového sirupu)
Večer dáme do mixéru rostlinné nemléko, 200 g
jahod, sirup a umixujeme. Přisypeme chia, a ještě krátce promixujeme. Nalijeme do skleniček
(nejlépe s uzávěrem), přesuneme do chladničky
a druhý den ozdobíme pokrájenými kousky zbylých jahod.
Moje vychytávka – když chia mixnete několika
pulzy v mixéru, lépe se rozptýlí než jen promícháním. Nezapomeňte najít ke skleničkám správná
víčka (není nic nepříjemnějšího než ráno v chvatu
prohledávat škatulku s víčky – vím o čem mluvím).

Chia semínka
Šalvěj Hispánská (chia) je starodávná plodina,
která obsahuje velké množství kvalitních bílkovin.
Je bohatá na omega 3 mastné kyseliny, mají protizánětlivé účinky. Naše běžná strava obsahuje nadbytek omega 6 mastných kyselin, proto je dobré
omega 3 do stravy v přirozené podobě dodávat.
Mají hodně vápníku, hořčíku a železa. Bonusem
16

500 g jahod
2 banány
150 ml kokosové nebo mandlové smetany
(100 ml mandlového nebo kokosového mléka)
1 lžíce rýžového nebo datlového sirupu
Jahody přepůlíme, banány rozmačkáme nebo
nakrájíme na kolečka a dáme zmrazit. Zmražené
ovoce vložíme do nádoby, přilijeme tekutinu a mixujeme. Přidáme sladidlo, a ještě krátce promixujeme. Máme připravenou zmrzlinu k podávání.
Nejste-li vlastníkem kvalitního mixéru, který
zvládne zmražené ovoce, nezoufejte. Umixujte ponorným mixérem ovoce čerstvé a pak teprve dejte
zmrazit.

Letní jahodové crumble
Dcera nám kdysi v Anglii předložila tento typicky anglosaský moučník. Je to nejrychlejší
letní dezert s křupavou pokličkou. Čas od času
si ho doma zopakujeme. Je výborný nejen s jahodami, ale i rebarborou, rybízem, broskvemi,
jablky, hruškami, prostě s tím, co zrovna příroda
nabízí. Jeho jediná nevýhoda je, že se musí jíst
lžičkou.
4 hrsti jahod pokrájených
2 lžíce vrchovaté kokosového oleje
0,5 hrnku umixovaných kešu
1 hrnek jemných ovesných vloček
2 lžíce rýžového sladu, sirupu
nebo datlového sirupu
1 lžička vanilkového prášku
Zapneme troubu na 180 °C. Do kastrolu vlijeme kokosový tuk, přidáme sladidlo, zamícháme.
Přisypeme vločky, vanilkový prášek, kešu ořechy
a zase promícháme. Do pekáčku rozprostřeme ovoce a zasypeme žmolenkou. Zapékáme
30 minut v troubě.

Špenátový nákyp
s vařenými kroupami
Minule jsem se naučili připravovat kroupy. Využijeme toho, že je máme uvařené a nákyp bude
do půlhodiny na stole.
1 svazek čerstvého špenátu 200–250 g (nebojme
se množství, po tepelné úpravě se objem zmenší),
máme-li kopřivy, přidáme hrst ke špenátu
3 hrnky uvařených ječných krup
(nebo 300 g syrových)
750 ml vody
mořská sůl
4 lžíce olivového oleje
1 cibule nakrájená na kostičky
4 stroužky česneku na plátky
strouhaný muškátový oříšek
hrst vyloupaných vlašských ořechů
250 g sýra (nejlepší je čerstvý kozí, ale vyzkoušeno i s parmazánem a goudou) nebo tempehu
Pokud se rozhodneme pro zapečení na závěr
(výborné), necháme si trochu nastrouhaného sýra
nebo tempehu na posypání.
Připravíme si do mísy uvařené kroupy nebo je
uvaříme podle návodu z minulého čísla.
Špenát, kopřivy vypereme a nakrájíme na menší
kousky. Necháme okapat na cedníku nebo použijeme sušičku na salát.
Na oleji orestujeme cibuli a česnek. Přidáme
špenát (kopřivy) a muškátový oříšek, společně
restujeme asi 5 minut a navrch ještě rozdrobíme (nastrouháme) sýr nebo tempeh. Vše přendáme do mísy ke kroupám, zamícháme s ořechy
a můžeme podávat nebo přesunout do zapékací
mísy. Toto množství se vejde do keramické koláčové formy o průměru 30 cm. Nahoru můžeme
strouhnout zbytek sýra nebo tempehu. Zapékáme 20 minut pod grilem v troubě. Ozdobíme
květy sedmikrásky.

Svatojánské býlí
Jakmile se slunce skutálí k obzoru, okoření
vzduch cosi tajemného, co láká zůstat venku
o trochu déle. Vlahé večery jsou krásně sluncem zabarvené a vábí k procházkám nejen zamilované. Pookřejí při nich i ti dříve narození.
První letní měsíc je spojen s letním slunovratem
a svatojánskou nocí. Naši předkové věřili, že noc
z 23. na 24. června má magickou sílu. Všechny
byliny, které natrhali v tuto noc, nazývali svatojánským kořením a přisuzovali jim čarovnou moc.
Tu využívaly báby kořenářky ke svým rituálům,
ale i k léčení a ochucování jídel. Necháme se inspirovat a vydáme se o svatojánské noci na sběr
kouzelných bylin, které nám přinesou lásku, radost, zdraví a požehnání?
Jíme, abychom žili a nežijeme, abychom jedli.
Ivana Pedálová
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Sportovní den na začátku prázdnin
Krásnou neděli budou mít všechny děti, které se 12. července vydají na sportoviště Na Kocourku.
Od 10 hodin budou sportovat a bavit se. Klubovna aktivních rodičů a dětí ve spolupráci s Aplikací TEZU
totiž pořádají první Sportovní den.
Každého malého účastníka čekají odměny za jeho sportovní výkony a drobné dárky od TEZU jsou připravené i pro maminky.
K dispozici bude malé občerstvení a pro vodní skotačení je dobré si vzít s sebou plavky nebo náhradní
oblečení.
Startovné činí pouhých 50 Kč za jedno dítě, další dítě z rodiny zaplatí jen 25 Kč.
Více informací na facebooku Klubovna aktivních rodičů a dětí, Aplikace TEZU.
Srdečně zveme.
Pořadatelé Sportovního dne

Běh na podporu olympijských myšlenek
T-Mobile Olympijský běh se kvůli vládním omezením spojeným se šířením nemoci Covid-19 přesouvá. Největší běžecká akce, která se měla konat
v polovině června, se nově uskuteční ve středu
16. září. Cena startovného zůstane za sníženou
částku až do konce května.
... „Přáli bychom si, aby Olympijský běh proběhl
ve stejném rozsahu jako každý rok, jen výjimečně
o 3 měsíce později. Co se týče počtu běžců na jednotlivých závodech, tak se v září přizpůsobíme
aktuální situaci,” řekl generální sekretář ČOV Petr
Graclík a upozornil na klíčové propojení sportu
se zdravím člověka: „Pohybová aktivita je v tomto
období, kdy je třeba kvůli viru posilovat přirozenou imunitu, velmi důležitá. Běh v přírodě je to
nejmenší, co pro své zdraví můžeme udělat.”
Cílem běhu na podporu šíření olympijských
hodnot a myšlenek tak bude i motivace veřejnosti, aby se pohyb stal přirozenou součástí životního stylu.
Všechny závody rozmístěné na více než osmdesáti místech po celém Česku budou mít jeden

společný cíl – jako jeden tým odstartovat najednou v 18 hodin, a to přímo z éteru Českého rozhlasu Radiožurnálu.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci
neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde
na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci
přes 384 tisíc Kč.
T-Mobile Olympijský běh se koná každý rok
v rámci oslav Olympijského dne. Olympijské myšlenky prostřednictvím běhu ožívají již přes třicet
let a může u toho být každý, kdo má běžecké
boty a chuť vyrazit na připravené trasy.
Registrace do všech závodů probíhají na www.
olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 Kč.
Děti do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
Radka Richterová
T-Mobile Olympijský běh/ T-Mobile Olympic run
(článek je redakčně upravený)

(ilustrační foto)

100 let
strašeckého fotbalu
Když čtu staré almanachy oslavující různá výročí
založení kopané v Novém Strašecí, až mě mrazí.
Zvláště ten první, který byl vydán v roce 1930
k 10. výročí založení klubu. Jak vše velmi obtížně
vznikalo, kolik překážek museli nadšenci překonat,
aby cestu fotbalovému fenoménu prosadili.
100 let to je hodně slavné výročí, a tak i článek
který připravujeme do červencového čísla Novostrašeckého měsíčníku přinese obsáhlejší informace o fotbalovém dění v celé jeho historii. Čtenáři
se dočtou nejen o předválečné, ale především o té
poválečné, kterou mnozí již pamatují a možná
se v ní i najdou. Kopaná byla v tu dobu masovým
sportem, protože bylo málo příležitostí dělat jiné.
Nebyla televize, mobilní telefony, a tak nebylo kluka, který by si nepřál hrát fotbal.
Bohužel letos zřejmě nebudou pro oslavu kulatého výročí podmínky, a tak ji fotbalisté zřejmě
budou muset přesunout až na příští rok.
Vladimír Kozel

(ilustrační foto)
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Skalní města v Čechách

Reklama

Přírodní památka Tiské skály leží v CHKO Labské
pískovce a společně s Ostrovskými a Rájeckými
stěnami je vyhledávanou turistickou oblastí a rájem horolezců.
Pískovcový masiv Tiských skal dosahující nadmořské výšky až 613 m n. m. spadá k jihu téměř
jednolitou skalní hradbou. Na severní straně byl
erozivními procesy rozrušen do četných sloupů,
věží, stěn, roklí a soutěsek. Prohlídka je pohodlná a všem milovníkům přírody určitě doporučuji
jejich návštěvu.
Z Nového Strašecí se vydáme směrem Slaný –
Velvary – Nová Ves. Tam najedeme na teplickou
dálnici na Ústí n. Labem. Z ní sjedeme za benzínkou Mol (cca 107. km) doprava na Děčín a Libouchec. V obci Libouchec odbočíme doleva na Petrovice a Tisou (113 km – 1 hod. 23 min.).
Již za obcí Libouchec si budeme připadat jako
v ráji. Nádherné zelené louky, zalesněné kopce
a hradba Tiských skal na hřebeni před námi. Dojedeme touto krásnou krajinou až do centra Tisé
ke kostelu na velké parkoviště.
Tiské skály se dělí na Velké a Malé stěny. Od zmíněného kostela se ke vstupu do skal dostaneme
po červené turistické značce asi za patnáct minut.
Je zde malá pokladna, kde za vstup dospělí za-

platí 30 Kč a děti polovinu. Navíc si tu můžeme
koupit drobné reklamní předměty, pohledy a malé
občerstvení.
Nám se nejvíce líbila trasa Velkými stěnami od pokladny po červené značce. Zavede nás po hřebeni
skal k turistické chatě Tisá a zpět spodní částí skalního města tzv. naučnou stezkou, značenou čtvercovou zelenobílou značkou. Oproti očekávání je
trasa velmi pohodlná. Absolutní rovina na hřebeni
a jen mírně zvlněná spodní část naučné stezky.
Nejtěžší úsek je výstup na hřeben, ale nahoře budeme za 10-15 minut. To, co odtud uvidíme, nás
především při dobré viditelnosti ohromí. Hřebenovka je absolutní rovina dlouhá cca 700–800 m,
ale naběháme se asi víc. Určitě nás totiž nalákají
boční vyhlídky.

KAMENICTVÍ
LADISLAV
HUMPÁL

Hledáme zaměstnance
na pozici: ADMINISTRATIVA
PŘÍJMU
Náplň práce:
•
•
•

Příjem zboží do systému (Helios Green)
Zpracování dodacích listů a faktur
místo výkonu práce: logistika Nové Strašecí,
U Rybníka 1161

Nabízíme:
•
práci na plný úvazek
•
plat 25.000 + 1.500 Kč + roční bonus
(8.000 + 8.000 Kč)
•
možnost využití ﬁremních beneﬁtů: stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění,
v den narozenin placené volno, multisport karta
náborový příspěvek ve výši 15.000,-Kč
Požadujeme:
•
středoškolské vzdělání s maturitou
•
práce s PC, znalost Excel
•
bezúhonnost
•
dobrý zdravotní stav
•
pečlivost, pracovitost
•
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
Životopisy posílejte na adresu: repaska.maria@euromedia.cz
Firma:
Euromedia Group, a. s., Nádražní 30, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Mária Žigová Repaská
Tel: 774 929 891
e-mail: repaska.maria@euromedia.cz
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Pohodlnou cestou se dostaneme až na konec
skalní hřebenovky a sejdeme doleva dolů k turistické chatě Tisá, kde se můžeme velmi kvalitně
naobědvat. Kdo nechce obědvat, doporučuji vynikající klobásy, které dělají venku před chatou.
Pak se vydáme naučnou stezkou zpět po čtvercové zelenobílé turistické značce spodní částí skalního města, kde nás mimo jiné upoutají skalní útvary Hřib, Tetřev, Kazatelna, Mumie, Krokodýl, Tančící
medvěd a mnoho dalších. Ve Velkých stěnách je
pojmenováno padesát šest skalních útvarů, v Malých stěnách jen devatenáct. Tento přírodní skvost
je odměnou pro vnímavé a ohleduplné milovníky
přírody.
Všem, kdo mají čas a ještě sílu, doporučuji obejít
Malé stěny, které při východu u pokladny uvidíte
před sebou malinko vpravo. Je to tak na třicet minut, možná ani ne.
Vytrvalejší turisté mohou ještě navštívit nedalekou rozhlednu Děčínský sněžník nebo zajet do Děčína (10 minut). Jeho dominantou a zajímavostí je
renesanční zámek s Růžovou zahradou a známá
skalní vyhlídka Pastýřská stěna. Kdo už nechce
po svých, může se vydat autem kaňonem Labe
až do Hřenska.
Vladimír Kozel

Slušnost, spolehlivost, kvalita











pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky
více než 50 ti pomníků
nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření
písma, portréty, keramická fota, doplňky
(svítilny, vázy, kříže, svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníku denně 8–18 hod. po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na konkrétním
hřbitově nebo odvezeme do ﬁrmy a zpět
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www.kamenictvi-humpal.cz
Objednávky a informace:
Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin Oil) Rakovník 269 01,
telefon: 313 519 671, mobil: 603 494 769
E-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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Tiské skály

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / RUBRIKA

Společenská kronika
Dne 2. června uplyne první výročí, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Drvota.

Dne 4. června vzpomeneme nedožitých
90 let pana Karla Frecera, který nás opustil
před 15 lety.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají syn Jirka, Daniela, bratr Vladislav
s rodinami, rodina Adeltova, Ryssova, vnoučata
a pravnoučata.

Děkují sourozenci s rodinami.

Poděkování
Děkujeme základní škole, především paní učitelce Kalistové, za dodání ochranných štítů do naší provozovny.
Díky též dobrovolným hasičům za dezinfekci provozovny.
Kolektiv Holičství a Kadeřnictví, Palackého 57

Dne 25. června uplyne 10 let od dne, kdy nás
opustil pan Josef Cingr.
Nikdy nezapomeneme na jeho lásku, obětavost
a pracovitost. Prosíme přátele a známé, aby mu
věnovali tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Jitka s rodinou.

Reklama

Moc děkujeme, kolektiv učitelek z MŠ U Lesíka

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Libuši Vosátkové za blahopřání k 70. narozeninám. Děkuji za květiny a milou návštěvu.
Petr Simandl

Reklama

Poděkování ﬁrmě PROXMI – Michalu Prokopovi za sponzorský dar.
Poskytli nám zdarma štěrk kačírek, který dětem v MŠ
U Lesíka vylepší vzhled herních prvků na zahradě.

Hledáme zaměstnance
na pozici: S K L A D N Í K/CE
Náplň práce:
•
manipulace s knihami
•
kompletace zboží na lince
•
místo výkonu práce: logistika Nové Strašecí,
U Rybníka 1161
Nabízíme:
•
práci na plný úvazek
(podmínka - třísměnný provoz – R/N/O)
•
plat 20.000 + 2.000 Kč + roční bonus
(8.000 + 8.000 Kč)
•
možnost využití ﬁremních beneﬁtů: stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění,
v den narozenin placené volno, multisport karta
náborový příspěvek ve výši 15.000,-Kč
Požadujeme:
•
středoškolské vzdělání, učiliště
•
základy práce s PC
•
bezúhonnost
•
dobrý zdravotní stav
•
pečlivost, pracovitost
•
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
Životopisy posílejte na adresu: repaska.maria@euromedia.cz

Euromedia Group, a. s.
•

přijme šikovné a pracovité lidi na brigádu
(formou DPP)

•

třísměnný provoz – možná domluva

•

místo výkonu práce – sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr Rakovník)

•

mzda 110 Kč/hod.

•

nástup možný ihned

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 774 929 891.

Firma:
Euromedia Group, a. s., Nádražní 30, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Mária Žigová Repaská
Tel: 774 929 891
e-mail: repaska.maria@euromedia.cz
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JSME TU PRO VÁS,
NAVŠTIVTE NÁS

centralkladno.cz
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