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Letní kino promítne Vlastníky a 3Bobule
Fotbal a skauting ve Strašecí slaví kulatiny
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Vesměs nejmilejší období roku je právě teď. Slunce, teplo, koupání, volno, to jsou prostě prázdniny.
Školou povinní je asi letos tolik neocení vzhledem
k nucené jarní přestávce v docházce, určitě se ale
všichni těšili na změnu prostředí, na kamarády,
na společnou dovolenou s rodiči.
Jako možné tipy pro poznání blízkého okolí
města připomínáme zdejší naučnou stezku a cyklookruh. Kdo se chce vydat dál, může využít podrobný návod na celodenní výlet ze seriálu Skalní
města. Tentokrát Vladimír Kozel pozval zájemce
do Českého ráje.
Ani nabídka kulturních zážitků už není tak omezená jako v minulých měsících. Muzeum T. G. M.
přichystalo ve svých pobočkách několik výstav
a navíc open-air divadlo na muzejním nádvoří
v Lánech. Sledovat ﬁlm venku v letním kině je úplně jiná zábava než uvnitř. Ke všemu, když jde o tak
kvalitní snímky jako jsou Vlastníci a 3Bobule. Ten
posledně jmenovaný bude ve Strašecí ani ne dva
měsíce po premiéře, a to se často nestává.
Když už je řeč o ﬁlmech…v NKC se bude jeden
nový v červenci natáčet. Z rozhovoru s režisérem
a produkční je zřejmé, že jsou srdcaři, i přes nedostatek ﬁnancí stojí za scénářem a věří v úspěch.
Spolupodílel se na něm Marek Šindelka, držitel
několika ocenění za svoji literární tvorbu, získal
např. dvakrát cenu Magnesia Litera. K našemu
regionu má velmi blízký vztah a byl to on, kdo
navrhl kácéčko jako ideální prostředí pro děj celého ﬁlmu.
Z natáčení přineseme podrobnější informace
v zářijovém čísle.
Prázdninové Téma je věnované amatérskému
studentskému divadelnímu souboru ALFA studio,
který v Novém Strašecí působí teprve rok a půl.
I jeho členové jsou velcí nadšenci. Pro divadlo dýchají a svůj zápal ventilují psaním a posléze hraním vlastních textů, i úpravami děl jiných autorů.
Svůj koníček berou velmi vážně, snaží se o preciznost práce, chtějí se co nejvíce přiblížit profesionálním výkonům.
Dost možná na ně jednou bude město hrdé. Už
teď si považuje výrazných osobností, které v něm
zanechávají svoji stopu. Umožnilo vydání nové knihy historika a profesora na zdejším gymnáziu Jana
Černého. Název zní Nové Strašecí Dějiny v datech
a o tom také je. Pan Černý má obdivuhodně hluboký vhled do regionální historie a dokáže o ní dlouze vyprávět, což ostatně čtenáři jeho pravidelných
článků v měsíčníku dobře vědí. Mimochodem, má
připravený k vydání druhý díl souborné publikace
Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú, která obsahuje právě tyto jeho příspěvky.
Milí čtenáři, redakce měsíčníku vám přeje ty nejkrásnější prázdniny s nejlepším počasím a hromadou skvělých zážitků.
Naše další číslo vyjde 1. září.
Lída Faﬂíková

Do přijímaček do sportovní třídy ZŠ NS vkládali všichni obrovské úsilí.
Foto Ivana Rezková
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INFORMACE PRO OBČANY

Informace z 9. zasedání zastupitelstva města dne 4. června
Majetkoprávní transakce
Po schválení zprávy o závěrečném účtu města
za rok 2019 projednalo zastupitelstvo 4 směny
pozemků, 2 prodeje pozemků a 3 koupě pozemků.
Z těchto majetkoprávních transakcí lze za jednu
z nejdůležitějších považovat zakoupení pozemků
v tzv. severovýchodní průmyslové zóně o rozloze
cca 7 500 m2 za celkem 5 104 000 Kč. Jejich využití má pro město strategický význam.

Přidělení městských grantů
Zastupitelstvo schválilo rozdělení městských grantů:
- pro TJ Sokol v celkové výši 219 500 Kč
- pro Dům dětí a mládeže 56 000 Kč
- pro Sportovní centrum Nové Strašecí 68 600 Kč

Průmyslová zóna SZ
Zastupitelstvo opět projednávalo záležitost průmyslové zóny severozápad a vzalo na vědomí petici „Haly na Mackově hoře nechceme“. Podepsalo ji
660 občanů města.

Přehodnocení
daňových příjmů města
Zastupitelstvo bylo informováno o činnosti
zvláštní komise jmenované starostou, která se zabývá revizí rozpočtu města v souvislosti s pandemií. Dochází totiž k celkovému přehodnocení
daňových příjmů českého státu a potažmo i krajů, měst a obcí. Starosta informoval o opatřeních
města v době koronavirové krize.
Zastupitelstvo rozšířilo možnosti použití prostředků ze sociálního fondu. Vedle příspěvku na léčení a zdravotní pomůcky i na školní pomůcky
a volnočasovou činnost podporující rozvoj dítěte.

Krajská dotace pro hasiče
Z tradičně podávané zprávy tajemníka MěÚ
o stavu a přípravě dotačních žádostí vyplynulo,
že městu byla přidělena dotace ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Novém Strašecí. Předmětem projektu je kompletní
rekonstrukce budovy a vnitřních prostor hasič-

ské zbrojnice. Předpokládané náklady projektu
jsou 9 993 113 Kč. Na projekt již byla poskytnuta dotace z programu Ministerstva vnitra ve výši
4 500 000 Kč. Nyní byla žádaná druhá část tzv.
skládané dotace ve výši 3 000 000 Kč. Spoluúčast
města činí 2 493 113 Kč.
Rozpočet na rok 2020 počítá s částkou 12 miliónů korun. Letos však nebude pravděpodobně celá
částka čerpána.

Krajská dotace
pro sportovní účely
Rovněž byla městu přidělena dotace ze Středočeského Fondu sportu a volného času na projekt
Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí.
Předmětem projektu je rozšíření sportovního areálu v ulici U Stadionu vybudováním pumptrackové dráhy a instalací překážek pro jízdu na kole.
Předpokládané náklady projektu jsou 423 808 Kč.
Požadovaná dotace činí 296 665 Kč a spoluúčast
města 127 143 Kč.
Karel Filip

Informace ze 40. zasedání rady města dne 25. května
Na tomto svém zasedání se rada města především
zabývala přípravou programu jednání zastupitelstva.
V souvislosti se zateplením budovy NKC, jehož

součástí je též rekonstrukce střechy, rada schválila změnu nájemní smlouvy se společností Miracle
Network o přemístění nosičů antén a umístění

telekomunikačního zařízení na budovu Okresního
domu v Dukelské 550.
Společnost provede přemístění na své náklady.
Karel Filip

Informace z 41. zasedání rady města dne 8. června
Nabídky Technických služeb
odsouhlaseny
Rada města souhlasila s cenovou nabídkou Technických služeb na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Obětí okupace a části ul. Rabasova za cenu
456 381 Kč včetně DPH.

Slevy na nájemném
Opakovaně se zabývala žádostmi podnikatelů

o slevu nebo prominutí nájemného za dobu, kdy
své provozovny museli během koronavirové krize
uzavřít. Rada města čtyřem nájemcům slevu 30 %
na nájemném odsouhlasila. Jednala tak v souladu
s dotačním programem Ministerstva průmyslu
a obchodu COVID – nájemné, podle kterého bude
pronajímateli poskytnuta náhrada za nájemné
ve výši 50 % tehdy, poskytne-li podnikateli slevu
na nájemném ve výši 30 %.
Karel Filip

Poslední etapa rekonstrukce Karlovarky
Z podnětu místostarosty Ing. Jana Bureše bylo starostou města Karlem Filipem svoláno jednání se zhotovitelem stavby Silnice Group, a. s., jehož hlavním
předmětem byla změna objízdných tras při realizaci
poslední etapy „Průtah městem“, který je naplánován od 1. 7. do 31. 8. 2020.
Stavebník byl požádán, aby poslední etapu rekonstrukce rozdělil do dvou částí, čímž by se zlepšil
průjezd městem především do částí Komenského náměstí a jeho blízkého okolí. První část poslední etapy
se začne, jak bylo plánováno, ale vynechá se úsek
od křižovatky s ul. Okružní a dolů na Žižkovo nám.
Začne se tedy od Smetanova nám., ale tak, aby
2

se dalo vjet na náměstí a dolů do Poděbradovy ulice.
Navíc se bude moci vjet i do ulic Okružní a na Žižkovo nám. a do Tovární ulice.
Uzavírky kratších úseků umožní obyvatelům a živnostníkům lepší průjezd vozidel po městě. Výhradně
pro autobusovou dopravu bude umožněn průjezd
stavbou do ulice J. Šotky za účelem obsluhy zastávky
Jatky. Většina linek tak bude využívat tuto zastávku
spolu se zastávkou Karlovarská.
Některé spoje linky 619 budou začínat v zastávce Poliklinika. Podrobnější informace zveřejníme na webových
stránkách města, případně na jednotlivých autobusových zastávkách.
Jan Vitner a Vladimír Kozel

Prázdninový
provoz v NKC
Jako obvykle během letních prázdnin kulturní centrum žádné akce nepořádá. Proběhne zde plánovaná rekonstrukce a zateplení.
Vzhledem k natáčení ﬁlmu Okupace ve vnitřních prostorách budovy, nebude během července přístupný hlavní vchod.
Používat se bude jen vchod od Sokolovny,
a to po předchozí telefonické domluvě s pracovnicemi kanceláře.
-lf-

Příprava na asfaltování plochy v Rabasově ulici
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Město směřuje k referendu o halách
K vyhlášení referenda o výstavbě hal na Mackově hoře se během jednání zastupitelstva 4. června
2020 přihlásila většina zástupců místních politických stran a sdružení. Tím potvrdili stanovisko
strategického výboru, který referendum zastupitelům doporučil ve svém usnesení z předchozího
dne. Členové zmíněného výboru nyní připravují
znění otázky či otázek, jež budou voličům předloženy. Zastupitelstvo města připravuje referendum o výstavbě hal na Mackově hoře, plánované
je na 2.–3. října spolu s krajskými volbami. Bližší

informace naleznete v zářijovém čísle měsíčníku.
Vítáme, že si zastupitelé nakonec osvojili náš
návrh na konání lidového hlasování, který jsme
předkládali již v listopadu 2019. Naši lidé Alena
Burešová a Pavel Novák nyní v rámci strategického
výboru aktivně pracují na přípravě říjnového referenda, celou záležitost pečlivě sledujeme. Jsme
připraveni společně s dalšími aktivními občany
vést kampaň proti výstavbě hal a za to, aby o budoucí podobě Mackovy hory přišlo rozhodovat co
největší množství voličů.
Jiří Verner

Veřejné
projednávání změn
územního plánu
Informujeme občany, že dne 13. července
od 17 hodin proběhne veřejné projednání změny
územního plánu č. 1.
Projednání změny územního plánu č. 2 proběhne dne 29. července od 17 hodin.
Obě veřejná projednání se budou konat ve Slavnostním sále v přízemí MěÚ.
Materiály jsou dostupné na webových stránkách
města www.novestraseci.cz v sekci úřední deska.
S návrhy změn je možné se také seznámit v písemné formě na MěÚ – odbor investic.
Jan Bureš
Dne 16. června byla po ukončení II. etapy rekonstrukce
otevřená celá Karlovarská ulice až ke kruhovému objezdu
(foto Vladimír Kozel)

Změna umístění kontejnerů na Mackově hoře
Od roku 2015 pravidelně snižujeme množství
odpadů ukládaných na skládku (směsný komunální odpad (SKO) – černé nádoby) a zvyšujeme
každým rokem množství vytříděných složek separovaných odpadů.
V roce 2011 jsme na skládku vyvezli 1707 t SKO.
V roce 2019 již jen 1 194 t, tedy o 500 t méně.
Přitom se v našem městě od 2011 zvýšil počet
občanů téměř o 450.
Ze statistiky vyplývá, že jeden občan vyprodukuje cca 30 kg odpadu týdně, což je více než 1,5 t
za rok. Měli bychom tudíž mít o 1215 t směsného
odpadu více než před devíti lety.
Občanům patří velké poděkování, protože v penězích je to ročně úspora 1,5 mil. Kč.
V roce 2015 jsme měli 47 kontejnerových stání
na tříděné komodity, dnes 55. V loňském roce jsme
se umístili mezi městy od pěti do deseti tisíc obyvatel (je jich více jak 100) na neuvěřitelném 9. místě.
Bohužel tyto faktory nejdou plnit v místech, kde

nám to podmínky nedovolují. Teď mám na mysli především chatové oblasti. Chatařům se vyšlo
vstříc pestrou paletou kontejnerů (nádoby na bioodpad, sklo, papír, plasty), ale je potřeba si uvědomit, že naší povinností je také zajistit jejich
bezpečný odvoz.
Cesta k rozhledně na Mackově hoře je kromě
zimních měsíců velmi dobře sjízdná, a tak chataři měli ke kontejnerům minimální docházkovou
vzdálenost. Bohužel se objevil jiný a velice nebezpečný problém. Výjezd z cesty od rozhledny
na krajskou silnici.
Vozidlo, které odváží odpady, může vážit včetně
odpadu více jak 30 t. Je dlouhé 12 m a jeho výjezd
na hlavní silnici je pomalý a pro svou délku musí
přejet všechny tři jízdní pruhy, aby se vytočilo
do přikázaného směru.
Obsluha Kuka-vozu se tímto nebezpečným manévrem už několikrát dostala do riskantních situací,
a po dohodě s vedením TSNS odmítla na Mackovu

Bioodpad je nutné odevzdávat jinak!

Ilustrační foto Vladimír Kozel

V poslední době se stává, že bioodpad, který je
zavázaný v igelitových pytlích a vhozený do hnědých nádob, nám společnost AVE Kladno s. r. o.,
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

která provozuje skládku na ČLUZ, jako bioodpad
nechce vzít. Jsme potom nuceni ho odevzdat jako
odpad směsný komunální.
Možná někdo mávne rukou, no a co.
Má to však jeden háček. Uložení 1 t směsného
komunálního odpadu (černé nádoby) na skládku
vyjde na 1 161 Kč. Uložení bioodpadu stojí jen
460 Kč. Je to rozdíl 701 Kč na jedné tuně.
V loňském roce jsme odevzdali 651 t bioodpadu
v igelitových pytlích, kvůli nimž byl považovaný
za směsný. Když se rozdíl 701 Kč vynásobí loňskými 651 tunami, vyjde neuvěřitelných 456 000 Kč.

horu pro nádoby zajíždět. Nechali jsme je přemístit
k hlavní silnici, aby řidič Kuka-vozu mohl jen zastavit podélně na vjezdu k rozhledně a na zrcátka pak
snadno a bezpečně vyjet zpět na hlavní komunikaci.
Bohužel od chatařů se zvedla velká vlna nevole.
Vedoucí odboru investic proto nechal svolat
místní šetření za účasti všech zainteresovaných
složek, tedy Odboru dopravy Rakovník, Policie ČR,
krajského majitele komunikace KSUS a města Nového Strašecí.
Na místě se demonstroval výjezd vozidla s odpadem na hlavní silnici směr Rakovník. Po shlédnutí
manévru všechny zúčastněné složky tento pokus
označily za velmi nebezpečný.
Dne 1. června jsme obdrželi vyrozumění Odboru dopravy z Rakovníka. Pro lepší informovanost
především chatařů z Mackovy hory bude vyvěšeno na úřední desce až do konce července 2020.
Kromě jiného se v něm zdůrazňuje, že z hlediska
bezpečnosti silničního provozu vzniká tímto manévrem (rozuměj výjezd Kuka-vozu na hlavní komunikaci) velmi nebezpečná situace.
Vladimír Kozel
Nebudou nám všem ty peníze někde chybět?
Do hnědé popelnice tedy nedávejte bioodpad
v igelitových pytlích, ale vysypte ho! Kdo má pytlů
víc, přiveze je třeba autem a zjistí, že se jich tolik do nádoby na ulici nevejde, ať s nimi zajede
do sběrného dvora. Pytle položené okolo hnědých
nádob na zem chlapci z Kuka-vozu nemají čas rozřezávat a vysypávat.
Vážení spoluobčané, bioodpad odevzdáváte
správně do hnědých nádob, ale nesmí být v igelitových pytlích. Moc vám za to předem děkuji.
Vladimír Kozel
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STALO SE

Beneﬁce pro Nadační fond Umění doprovázet na ČT1

Na začátku pořadu jsou ještě všichni tři soutěžící. (foto archiv ČT)

Kdo je příznivcem vzdělávacích pořadů a sleduje
na ČT1 pravidelný Kde domov můj, měl příležitost držet palce soutěžícím v úterý 9. června. Čas
od času je zmíněný formát pojednaný jako beneﬁční, vysoutěženou částku věnuje výherce na nějakou bohulibou věc.
Tentokrát byl příjemcem eventuálního příspěvku
strašecký Nadační fond Umění doprovázet, za kte-

rý soutěžili členové správní rady Ing. Bohumil Harák a Miloslav Slaba a houslový virtuos Jaroslav
Svěcený jako patron fondu.
Je jistě velmi záslužné, že se pánové v zájmu
dobročinnosti rozhodli jít s vlastní kůží na trh
a pokusili se ve vědomostní soutěži zdárně obstát.
A to se podařilo! Pro NF Umění doprovázet bylo
získáno 20 tisíc Kč.

Obnova informačních tabulí v přírodě
Město bylo úspěšné s žádostí o dotaci na projekt
Obnovy informačních tabulí a označníků informujících o Přírodní rezervaci Podhůrka a přírodní památce Na Novém rybníce. Podalo ji do Programu
na podporu turistických informačních center pro
rok 2020 Středočeského kraje. Stávající tabule,
které byly instalovány ještě Okresním úřadem Rakovník, jsou již rozpadlé a texty na rezavém plechovém podkladě prakticky nečitelné.
Nové tabule a označníky budou vyrobené ze dřeva a ošetřené ochranným nátěrem. Nahradí ty stá-

vající na pozemku ve vlastnictví města. Samotné
informační panely budou barevně tištěné na tvrzený podklad a na stojanech zakryté ochranným
plexisklem. Jejich obsah budou tvořit základní informace o místní krajině, historii a zajímavostech
lokality. Texty vyjdou z informací ze stávajících panelů a doplní je fotograﬁe. Tabule zároveň poinformují o dalších obdobných doporučených místech
v regionu. Předpokládané náklady jsou 55 000 Kč,
z nichž dotace činí 49 500 Kč.
Jan Vitner

„Mnohokrát děkuji všem, kteří v úterý 9. června
sledovali beneﬁční díl soutěžního pořadu Kde domov můj a podpořili nás dárcovskou SMS. Během
večera jsme jich dostali 1 334 a získali 76 156 Kč,
což je úžasné,“ říká Hana Haráková, zakladatelka
fondu. „Děkuji též soutěžícímu týmu za odvahu
a statečnost a panu Slabovi za krásných 20 tisíc,
které pro nadační fond vyhrál. Byly to nervy, ale
nakonec vše dobře dopadlo,“ dodává s úlevou zakladatelka fondu.
Dárcovskou SMS můžete poslat i dodatečně, a to
ve tvaru DMS PROHOSPICE 30 nebo DMS PROHOSPICE 60 nebo DMS PROHOSPICE 90 na číslo 87 777.
Lída Faﬂíková

Dárky
pro Dětský domov
V rámci darovacího programu společnosti Amazon obdržel Dětský domov Nové Strašecí zásilku
věcných darů, obdobně jako domovy v Mostě
a v Žatci.
Jednalo se o širokou škálu předmětů, např. hračky, knížky, stavebnice LEGO, chytré hodinky, kosmetika, potraviny nebo kancelářské a kuchyňské
vybavení.
„Předměty jsme rozdělili do tří rodinných skupin.
Domácnosti se tak podařilo skvěle vybavit a snížit
náklady dětského domova tak, aby uspořené prostředky mohly být využity na zájmovou činnost dětí.
Hluboce si této pomoci vážíme a děkujeme ﬁrmě
Amazon za poskytnutý dar,“ prozradil ředitel Dětského domova Nové Strašecí Mgr. Alexandr Krško.
Za iniciativou celé akce stojí Zaměstnanecké fórum společnosti ve spolupráci s HR oddělením.
(Z tiskové zprávy společnosti Amazon z 21. 5.)

Nelegální technopárty se nekonala
Na konci května o víkendu probíhala na louce
poblíž Nového Strašecí nelegální technopárty,
na kterou se sjelo přes 300 příznivců techna.
Na místě zasahovali rakovničtí a kladenští policisté, cizinecká policie, pořádková jednotka a antikonﬂiktní tým.
V pátek 29. května odpoledne policisté zjistili,
že se mezi Novým Strašecím a Stochovem organizuje technopárty. Na to začala policie reagovat
a zjišťovala, zda se jedná o povolenou či nepovolenou akci. Spojila se s majiteli pozemků a organizátorem celé technopárty, přičemž zjistila, že akce je
nelegální. Policisté zkontaktovali pořadatele, který
však nepředložil příslušné dokumenty a po několika jednáních místo akce dokonce opustil.
Policisté obsadili příjezdové cesty a zakazovali dalším účastníkům vstoupit na pozemek. V tu
dobu byla na louce postavena velká stage, nachá4

zelo se tam několik desítek osob, osobních vozidel,
kamiony, obytné vozy a hudební produkce již byla
postavena. Pozvané osoby vyhledávaly různé způsoby, aby se na akci dostaly. Policejní hlídky proto
byly rozmístěny na všechny přístupové cesty, aby
zabránily vstupu dalších osob a rozšíření akce
na nezvladatelnou kapacitu. S ohledem na absenci pořadatele, lokalitu a množství účastníků bylo
s osobami technicky zajišťujícími akci stále komunikováno s cílem eliminovat další negativní jevy,
včetně hudební produkce.
Ve večerních pátečních hodinách bylo ještě s organizátorem akce projednáno, že v sobotu ráno
budou pozemky kompletně uklizeny a hudba vypnuta. Nicméně organizátor výzvu nerespektoval
a hudba byla opět v nočních hodinách zesílena,
čímž došlo k rušení nočního klidu. Policie opět
vyzvala účastníky, aby opustili místo. Někteří

uposlechli a místo začali opouštět, avšak mnozí
s ohledem na fakt, že byli pod vlivem alkoholu či
jiných návykových látek, museli vyčkat, až budou
schopni sednout za volant a odjet. Konáním všech
přítomných složek policie se podařilo akci eliminovat pouze na páteční večer, předpokládaná větší
sobotní akce se již neuskutečnila.
Protiprávní jednání pořadatele bude nadále šetřeno, po shromáždění všech důkazů bude ve věci
rozhodnuto. O možnostech částečné eliminace nelegálních akcí tohoto typu budou ze strany policie
opětovně informováni starostové obcí a těm, co
projeví zájem, bude nabídnuta metodická pomoc
při tvorbě příslušných obecních vyhlášek.
Místo, kde se konala nelegální technopárty, bylo
v neděli v odpoledních hodinách vyklizeno.
Tisková zpráva Policie ČR
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Z policejního deníku

Dne 1. května navečer požádal operační důstojník IOS PČR Praha strážníky o součinnost na Benzině, kde mladík natankoval naftu do kanystru
a neměl dostatečnou hotovost. Celá věc byla vyřešena k spokojenosti obou stran. Mladík vysvětlil
situaci s tím, že jel s kamarádem a došla jim nafta.
Kamarád zůstal u vozidla. Následně se dostavil
na Benzinu a zbytek částky uhradil. Strážníci provedli kontrolu obou osob i vozidla prostřednictvím
PČR s negativním výsledkem.
Dne 3. května navečer zjistili strážníci, že městem kdosi procházel a přestěhoval (poněkolikáté)
dopravní značku Přikázaný směr jízdy. Strážníci
ji vrátili na původní místo a díky MěKDS vtipálka
ztotožnili. Odměnou mu bylo uložení pokuty.
Dne 4. května v dopoledních hodinách se na služebnu dostavila milá stařenka a přinesla zraněné
mládě zajíce. Strážníci informovali Záchrannou
stanici Aves. Po výzvě strážníků, aby jim stařenka
zajíčka předala a letmým konstatováním, že jim
chybí služební pes, si žena raději vzala ušáčka
domů, kde vyčkala příjezdu záchranářů.
Dne 9. května před půlnocí obyvatelka jednoho z panelových domů v Křivoklátském sídlišti
oznámila, že u vstupních dveří domu byly povoleny šrouby. V minulosti v domě došlo k několika
krádežím jízdních kol. Strážníci oznámení přijali
jako poznatek, a protože to technické možnosti
dovolily, na vstup do domu byla dočasně namířena
kamera.
Dne 10. května ve večerních hodinách došlo
k oznámení o neustálém hluku, který se linul
z pozemku v blízkosti ul. Vilová. Strážníky rušení
nebylo potvrzeno. Na pozemku byly zastiženy známé osoby, které uvedly, že zde opravují výfuk auta,
zkouší motor a reproduktor. Účastníci byli poučeni
o možném protiprávním jednání s výstrahou.
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

Dne 15. května v ranních hodinách oznámil
místní obyvatel, že jeho soused mu neoprávněně
pokácel túji a provádí výkopové práce na jeho pozemku bez souhlasu. Strážníci kontaktovali druhou
stranu, kterou jim bylo sděleno, že výkopové práce
jsou prováděny v souladu s vlastnictvím k pozemku. Oznamovatel byl následně poučen, že věc není
v kompetenci MěP a je nutné kontaktovat katastrální úřad nebo se písemně obrátit na Stavební
úřad Nové Strašecí. Na místě bylo pořízeno foto
stávajícího stavu a vypracován písemný záznam.

z rodinných příslušníků. Sdělila, že žije u svých
rodičů, kde byla fyzicky napadána. Strážníci ženu
poučili o dalším postupu, zejména ihned volat
policisty nebo strážníky a v případě jakéhokoliv
zranění, které zřejmě žena na svém těla měla,
se nechat ošetřit lékařem.
Po zjištění vážnosti ublížení bude případný přestupek řešit KPP, a pokud by se jednalo o trestný
čin, bude incident oznámen PČR. Mladá matka
uvedla, že se dostaví i s lékařskou zprávou v co
nejbližší době.

Dne 15. května před půlnocí přiletěla éterem
ranní SMS o rušení nočního klidu z předzahrádky
hospody Na Růžku. Strážníci na místě samozřejmě
již nikoho nezastihli. Majiteli bude zasláno připomenutí o nařízení města, které povoluje provoz
předzahrádek v době od 7 do 22 hodin.

Dne 29. května navečer se na Stochovské hoře
konala technopárty. Ta měla trvat celý víkend.
Na místě bylo zjištěno několik vozidel s mobilními WC, aparaturou a dalším. Přítomna byla hlídka
PČR, která uvedla, že akci monitoruje.
V sobotu hned po půlnoci byli strážnicí informování PČR o zrušení technopárty. Hudba byla ještě
v noci povolena a druhý den během dopoledne
mělo dojít k vyklizení prostoru. Z důvodu předpokladu přítomnosti zahraničních účastníků byla
párty nepravidelně monitorována PČR.
Na místě se nacházelo cca 8 nákladních vozidel
sloužících jako stage a produkce. Počet účastníků
nejspíš přesáhl povolený limit 300 osob. Hudební produkce zřejmě dosahovala vysokých kvalit,
o čemž svědčí cca 50–70 oznámení o rušení nočního klidu nebo jiného obtěžování.
S pořadatelem bylo následujícího dne dohodnuto ukončení akce. Poté již probíhal pouze monitoring odjezdu zúčastněných. V řešení PČR.
(podrobnější info na jiném místě měsíčníku)

Dne 17. května navečer se na služebnu dostavila
oznamovatelka s informací, že její přítel se rozhodl
povozit svoji peněženku na střeše auta po městě
a ta mu utekla i s doklady, penězi a dalším obsahem. Strážníci informaci předali také operačnímu důstojníkovi IOS PČR Praha. Strážníky vedeno
v patrnosti. Bohužel se nevěrnice dosud nevrátila.
Dne 21. května navečer zavětřil jeden místní občan kouř v lokalitě ul. Janáčkova. Strážníci zjistili
místo pálení, kde se nacházela osoba s platným
povolením IZS ČR a pálila zde pouze suché větve.
Dne 26. května strážníci přijali emailové oznámení o tom, jak nezodpovědný občan a jeho pes
porušují vyhlášku města u novostaveb v lokalitě
Palouček. Neposlušný pes nedbá svého majitele
a leze na pozemky novostaveb, kde tropí neplechu
a poškozuje majetek.
O přestupkovém jednání strážníci evidují několik
záznamů z kamer, kde jsou účastníci zachyceni.
POZOR pro případné zájemce! Dle oznamovatelky
ani zakoupený,,plašič“ nepomáhal!
V případě podobných incidentů raději neváhejte
volat MěP. Událost strážníci stále šetří a pevně věříme, že po projednání přestupku dojde ze strany
přestupce k nápravě.

Dne 31. května ve večerních hodinách strážníky
prohnala dvojice psích útěkářů, kterým se líbilo běhat po silnici na kruhovém objezdu kolem
OD Lidl. Psi po spatření strážníků uprchli do chat
na Mackově hoře, zaběhli do zahrad a úspěšně
se před strážníky schovávali.
Před půlnocí přijali strážníci oznámení od jedné
z účastnic technoparty o tom, že postrádá své psí
mazlíky Maury a Goldy. Oznamovatelka uvedla,
že se bude pohybovat po okolí, dokud psy nenajde.

Z okolních obcí
Dne 26. května navečer strážníci při provádění
kontroly města zjistili před provozovnou Výčep
Práce osoby, které konzumovaly alkohol ve vzdálenosti menší než 50 m od hřbitova, což je porušení
OZV. Všechny osoby byly na místě hlídkou řádně
poučeny, seznámeny s OZV a dále vyzvány, aby
se dostavily do patnácti dnů k projednání přestupku na služebnu MěP NS.
Dne 27. května po poledni se na služebnu dostavila mladá žena, aby podala oznámení na jednoho

Strážníci v květnu vyjížděli v různých hodinách
na oznámení i do okolních spádových obcí. Jednalo se především o rušení nočního klidu, přestupky
proti občanskému soužití, nepovolené táboření
kolem rybníka Záplavy nebo o prostřelené okno
air-softovou zbraní. Neminuly je ani přestupky
v dopravě, nebo odchyt psích nalezenců.
Stanislav Jahelka
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Divadlem žijí, hrají si pro vlastní radost
Jistě máte ještě něco dalšího v záloze.
V prosinci uvedeme premiéru Čechovova Racka,
ale plánujeme i reprízu komedie Jméno. Do budoucna přichystáme adaptaci novely od Viktora
Dyka a také hru Henrika Ibsena, což je už od začátku mým velkým snem.
To asi neustále zkoušíte.
Jednou týdně dvě hodiny a když se blíží premiéra, přidáme další den. Přes léto máme týdenní soustředění, ale divadlu věnujeme i víkendy a svátky,
využíváme zkrátka každé příležitosti.

Připravovaná hra Tenkrát v Thébách

ALFA studio je po všech stránkách velmi mladý divadelní soubor. Vznikl na konci roku 2018
v Novém Strašecí a členy jsou vesměs studenti
zdejšího gymnázia.
Jeho existenci vloni zmínil okresní i místní tisk,
je však určitě dobré si ho opět připomenout. Vůbec totiž nezahálí. Usilovnou rozmanitou činnost
nedokázala utlumit ani koronavirová pauza, naopak ji povzbudila.
Ještě v rouškách a s dvoumetrovým odstupem
jsme si povídali s šéfem souboru studentem 3. ročníku strašeckého gymnázia Lukášem Jeníčkem.
Založil jste vlastní divadlo, protože už vám nestačil školní soubor Bedřych?
Přesně tak. S Klárou Dolejší a Eliškou Svobodovou jsme se chtěli divadlu věnovat vážně, intenzívněji a na profesionálnější úrovni, aby výsledek byl
co nejzajímavější a nejlepší. A také nám šlo o výhody stálého souboru, protože můžeme plánovat,
uvažovat do budoucna a sestavovat role a inscenaci tak, aby sedla neměnné skupině, se kterou
se nám navíc mnohem lépe pracuje.
Nerozešli jsme se s Bedřychem ve zlém, stále
v něm občas fungujeme. Třeba letos jsme zde všichni tři připravovali inscenaci. Jen jsme měli potřebu
ještě dalšího vyjádření. Právě ve školním souboru
jsme si my tři padli do oka. Všichni jsme podobně zapálení a ke všemu chodíme do stejné třídy.
V Bedřychu jsme si vytipovali i herce ke spolupráci
na naši první inscenaci a sestavili jsme rozmanitý
tým charakterů, který dnes ALFA studio tvoří.
S čím jste debutovali a kde?
S Klárou a Eliškou jsme napsali vlastní autorskou
hru s názvem El Royale. Jednotlivé role jsme pasovali na tělo přímo těm, které jsme si za spoluherce
vybrali. Premiéru jsme měli vloni 6. dubna v NKC.
Velký sál úplně zaplnili naši příbuzní, kamarádi
i dost neznámých lidí. Byl to fakt úspěch. Představení se líbilo, potlesk byl bouřlivý a nás to obrovsky nakoplo. Zakousli jsme se do divadla s ještě
větší vervou.
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Dnes už máme i svého fotografa, kameramana
a produkční tým. Potřebujeme je pro sociální sítě,
na nichž je většina našich vrstevníků. Uveřejňujeme videa na YouTube, máme fb proﬁl, kam umisťujeme videa, fotky a příspěvky. Prostě propracovaná
propagace, bez níž se dneska nikdo neobejde.
Co následovalo po El Royale?
Vybrali jsme si komedii Jméno od dvojice francouzských autorů. Poprvé jsme tenkrát jednali s agenturou Dilia o koupi autorských práv. Bohužel překlad
za moc nestál. Jména byla špatně napsaná a zmatek
byl občas také v ději. Některé texty jsme si radši sami
přeložili a scénář upravili podle svého. Uvedli jsme
ji 14. prosince opět v NKC. Nebylo to dobře zvolené
datum. Ve městě i jinde je tou dobou spousta nejrůznějších předvánočních akcí a pořadatelé se perou o diváka. Přesto jsme ale měli velmi slušnou odezvu.
Letos vás asi zabrzdil koronavirus.
Trochu nám plány zhatil. Reprízy předchozích
představení jsme bohužel byli nuceni zrušit.
Ohlásili jsme premiéru nové autorské hry Tenkrát
v Thébách na 6. června, ale termín se posunul
až na 10. října. Její text jsem napsal já na motivy
Sofoklovy Thébské trilogie, jde o takovou černější
komedii, já ji rád nazývám nekorektní tragikomickou revuí. Po uzavření škol v březnu jsme se s herci intenzívně scházeli, v karanténě jsme využívali
Skype. Probírali jsme třeba scénograﬁi, četli si texty on-line, byli jsme stále v kontaktu.
Nezapomněli na vás lidi?
Aby se to nestalo, natáčeli a zveřejňovali jsme
na YouTube krátká videa, v nichž jsme představili
tři hlavní postavy z té mé nové hry. Taky jsme natočili cyklus tří videí Čtení do ouška. Každé jsme
věnovali jednomu dramatu Sofoklovy Thébské
trilogie, texty jsme si přepsali do vyprávění v souladu s naší inscenací. Udržovali jsme si tím formu
a vztahy mezi sebou navzájem. Každé video má
kolem sta zhlédnutí, to je dobré. Určitě nechceme,
aby se na nás zapomnělo.

Přijímáte do souboru nové členy?
Zatím o to neusilujeme. Herců je nás osm
a do týmu patří ještě další naši známí, kteří pomáhají s technickou stránkou divadla. Ne že by
se k nám zájemci jen hrnuli, ale pár jich bylo z prváku a druháku. Nechceme se příliš rozšiřovat,
hraje se nám spolu takhle dobře. Známe se, jsme
nejlepší kamarádi, skoro jako rodina. Atmosféra je
úplně jiná, než kdyby s námi hrál někdo cizí.
Jak svá představení ﬁnancujete?
Náklady vesměs hradíme ze svého. Ceny lístků
musíme držet nízko, nemůžeme si dovolit nasadit
vysoké vstupné. Z něho jsme zaplatili licenci Dilii
a pronájem sálu. Tady nám vyšlo vstříc město, udělalo nám slevu. Kostýmy a kulisy si vyrábíme sami.
Právě se snažíme o to stát se právnickou osobou,
abychom měli šanci dosáhnout na nějaký grant.
Co pro vás ALFA studio znamená?
Hrajeme si především pro vlastní radost. Chtěli
bychom se ale zúčastňovat i přehlídek amatérských divadelních souborů jak tady ve Strašecí,
tak v Rakovníku, Kladně, Kolíně.
Kdyby se letos přehlídky konaly, už bychom
se o účast ucházeli.
Hodláte se divadlu věnovat i po maturitě?
V souboru jsme čtyři, kteří bychom o to stáli.
Dva z nás by se rádi ucházeli o místo na katedře
herectví a další dva zase pokračovali v oboru režiedramaturgie na DAMU. Uvidíme, jak to dopadne.
Lída Faﬂíková

Z komedie Jméno (foto archiv Lukáše Jeníčka)
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Půjčovní doba
Knihovna se od pondělí 8. června vrátila k obvyklé pracovní době s výjimkou polední přestávky
na dezinfekci prostor.
Současně se zrušila karanténa knih, půjčené knihy se opět vrací klasicky u výpůjčního
pultu.
Knihovna bude čtenářům přístupna celé léto

Z nových knih
jen s omezením polední pauzy. Takto bude otevřeno i během prázdnin.
Pondělí: 8–12, 13–17 hodin
Středa: 8–12, 13–18 hodin
Pátek: 8–12, 13–16 hodin
Přejeme Vám klidné, spokojené, slunečné a zdravé prázdniny a dovolené.
Jitka Tomšů

Podtitul Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921 čtenářům okamžitě napoví, že kniha nebude žádná romantika. Příběh je
vystavěn na skutečných událostech. Odehrává
se na přelomu 19. a 20. století, v hornickém prostředí na Ostravsku.
Autorka dokázala neuvěřitelně detailně popsat
obyčejný, těžký život hornických rodin, důlní neštěstí, rodinné tragédie a osudy přeživších. Knížkou jsem se nechala opravdu unést, vyprávěné
příběhy mě doslova pohltily. O mnoha dějinných

událostech jsem neměla vůbec tušení. Ve škole
jsme se o nějakém česko-polském konﬂiktu určitě
vůbec neučili…
Kolik krve bylo prolito, kolik tragických osudů
zapomenuto.
Obdivuji autorku, musela prostudovat mnoho
historického materiálu, vyslechnout příběhy pamětníků nebo jejich potomků. Vznikl z toho velmi
krásný, poutavý román, který k přečtení stoprocentně doporučuji.
Vydalo nakladatelství Bílá vrána v roce 2020.
JT

Úkol na prázdniny pro dětské čtenáře
V listopadu uplyne 350 let od smrti učitele národů Jana Amose Komenského, který se narodil
28. března 1592 v Moravském markrabství a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu.
I naše knihovna plánuje toto výročí čtenářům
připomenout podzimní výstavou, do které bychom
rády zakomponovaly váš prázdninový úkol. Jaký
asi bude, není těžké uhodnout. Škola v Novém
Strašecí se přece jmenuje Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského.

Úloha bude výtvarná a můžete si vybrat ze tří
možností - naše škola /školka /
- naše třída
- portrét oblíbeného učitele/učitelky
Určitě znáte metodu J. A. Komenského škola
hrou, proto věříme, že tento úkol bude pro vás
další prázdninovou hrou.
Moc se těšíme na vaše výtvarná díla, která doručte do knihovny během měsíce září.
Zde na vás bude čekat malé překvapení.
JS

Varhanní léto na Rakovnicku
Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s varhaníkem Alešem Noskem pořádá pro příznivce vážné
hudby 6. ročník mezinárodního varhanního festivalu „Varhanní léto“.
Koncerty proběhnou v období 24. 6. – 8. 7. v Rakovníku, Jesenici, Křivoklátě, Petrovicích a Lužné.

Program festivalu
24. 6. Rakovník – chrám sv. Bartoloměje – 19.30 hod.
– "Duo Adamus-Chřibková" spojení varhan a hoboje
25. 6. Lužná – Husův sbor – 18 hod. – Adam
Viktora a Gabriela Eibenová – varhany a zpěv
26. 6. Jesenice – kostel sv. Petra a Pavla – 18 hod.
– Aleš Nosek a Blanka Nosková – varhany a zpěv

Pospíšilová, J. – Malovaná pýcha
Beran, L. – Spala jsem s vrahem, pane štábní!
Češka, S. – Smrt malé blondýnky, Smrt vilného cizince
Kuťák, J. – Josefovská krev
Dušek, M. – Minulosti neutečeš
Trbušek, M. – Pátý kámen

Životopisné knihy

Tip od knihovnice
Karin Lednická – Šikmý kostel

České detektivky

28. 6. Křivoklát – kostel sv. Petra a Pavla –
18 hod. – Bernhard Prammer (A)

Luba Skořepová – Nejsem už malá holka
Styblík, Josef – Tři útěky domů
Subercaseauxová, E. – Robert Schumann:
Hudba pro Kláru
Heronová, E. – Poledne u Tiffanyho

Historické romány
Rowling, L. J. – Vějíř s kosatci
Sterneck, T. – Čas krkavčích hodů
Češka, S. – Případ českého knížete
Lednická, K. – Šikmý kostel

Thrillery a detektivní romány
Burns, C. – Nikomu by neublížil
Schaffhausen, J. – Noc, kdy zmizela Bea Nesbitová
Hooper, K. – Tvůj čas se krátí
Brown, J. – Naposledy se ohlédni
Ware, R. – Žena z kajuty č. 10
Black, B. – Svatý příkaz
JT

PURGATORIUM
Že nevíte, co to je? Přece název nové knihy,
kterou napsala naše čtenářka. Obrátila se na nás
s prosbou o pomoc.
Začínající spisovatelka potřebuje k vydání své
první knihy určitý obnos, na který se snaží dosáhnout pomocí těchto stránek:
https://pointa.cz/project/8ea5b774-3f73-11ea854b-001dd8b72061?utm_source=author&utm_
medium=social&utm_campaign=author_purgatorium
Přispějete i vy?
za pomoc moc děkuje knihovna

1. 7. Rakovník – chrám sv. Bartoloměje –
19.30 hod. – Prof. Jan Hora
5. 7. Petrovice – kostel Navštívení Panny Marie –
16 hod. – Aleš Nosek a Blanka Nosková – varhany
a zpěv
8. 7. Rakovník – chrám sv. Bartoloměje –
19.30 hod. – Péter Szelés (H)
Koncerty podpořily: město Rakovník, město Jesenice, obec Petrovice, obec Lužná, městys Křivoklát a Středočeský kraj.
Irena Smržová
Jan Ámos Komenský-Učitel národů
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Pozvánka do Muzea Nové Strašecí
Velice nás těší, že se k nám do muzea začínáte pomalu vracet i přes stále trvající speciální hygienické podmínky, za nichž je možné
muzeum navštívit. I nadále musí návštěvníci
muzea používat ochranu obličeje, u vstupu si
vydezinﬁkovat ruce a musí být udržovány odstupy nejméně 2 m. S ohledem na tuto situaci
je muzeum v době od 12 do 13 hodin, kdy
probíhá dezinfekce prostor muzea, pro veřejnost uzavřeno. Zároveň upozorňujeme, že poslední návštěvník může být do muzea vpuštěn
půl hodiny před skončením návštěvní doby.
Nezbývá než doufat, že během prázdnin dojde
k dalšímu rozvolňování jednotlivých vládních
nařízení, abychom mohli zrušit všechna tato
omezení. (psáno v polovině června)
Během letních prázdnin (červenec a srpen)
bude mít muzeum opět prodlouženou otevírací dobu během víkendů – v sobotu a v neděli
od 9 do 17 hodin. V provozu je i naše kavárnička, ve které si můžete vypít lahodnou kávu či
čaj nebo jen tak posedět s přáteli.
V muzeu jsou k prohlídce dvě stálé expozice. Jedna je věnovaná Keltům a druhá se snaží přiblížit vybraná řemesla našich předků
provozovaných především na venkově.
Po celé letní prázdniny můžete navštívit také
výstavu s názvem Seskokem seskok!, která
představuje počátky cyklistiky na Rakovnicku,
Novostrašecku, Kladensku a Slánsku.
Výstavu jsme připravili ve spolupráci s historikem Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Mgr. Karlem Drvolou.
V Novém Strašecí slyšíme o prvních neúspěšných snahách o vznik klubu velocipedistů již
v roce 1885 (úplně nejstarší zpráva na západ
od Prahy), úspěšný byl ale až pokus z let 1895-

1896. V červnu 1895 bylo inzerováno, že v Novém Strašecí zakládá se klub velocipedistů. Dochází nám zpráva, že hlavně péčí mag. pharm.
p. Kuchyňky odhodlali se cyklisté tamější utvořiti klub.
A o dva roky později se v Cyklistovi dočteme,
že Klub cyklistů Nové Strašecí konal dne 12. února 1897 řádnou valnou hromadu, již za přítomnosti 15 členů řídil předseda p. MUDr. Kafka,
zapisovatel p. Krsek podal o působení našeho,
teprve rok starého klubu zprávu jednatelskou,

dle níž s uspokojením můžeme tvrditi,
že v našem jinak tichém a světového ruchu
vzdáleném městě pevně se ujal sport cyklistský a dobře bude vzkvétati. Klub čítá t.
č. 23 členů, z nichž bylo 12 činných a zajisté se počet tento rozmnoží letošního roku,
až bude zřízeno klubovní cvičiště, k jehož
zřízení uvolil se p. Snop darovati klubu potřebný pozemek.
Klubová místnost byla v hostinci na Pankráci, stanice ČÚJV v knížecím hostinci. Tento klub se po prvotní aktivitě dostal do krize
a na přelomu 19. a 20. století (obdobně jako
např. Klub velocipedistů (KV) v Unhošti, který vznikl také v roce 1896) se pravděpodobně rozešel.
Nový úspěšný Klub českých cyklistů Nové
Strašecí vznikl v roce 1922. Klub byl aktivní i závodně a byl přítelem slánského KV.
Největšího úspěchu se novostrašeckému KV
dostalo dne 9. září 1928, kdy zde středočeská a severočeská župa ČÚJV pořádala sraz
a závody.
V průvodu Novým Strašecím tehdy kráčelo
100 cyklistů z 13 ti různých klubů, kteří budili patřičnou pozornost.
Nejen tyto zajímavosti o dějinách cyklistiky
v okolí se dozvíte prostřednictvím naší výstavy.
Prohlédnout si můžete také předchůdce dnešních
jízdních kol – např. vysoké kolo, tricykl, či jízdní
kola značky Stadion. Chybět nebudou ani prapory,
vítězné poháry a medaile.
Věříme, že vám výstava přinese spoustu nových
poznatků a budeme se těšit na vaši návštěvu.
Přejeme vám pěkné léto a příjemně strávenou
dovolenou.
Barbora Honzíková

Klub cesty za poznáním
Přichází doba prázdnin a dovolených, kterou jistě všichni využijeme k regeneraci svých sil a prožijeme letní čas mnohem lépe, než nám nabídlo
„koronavirové“ jaro.
Na klubové úrovni pracujeme dál s náměty
budoucích přednáškových cyklů a ve spolupráci
s Muzeem Nové Strašecí bychom si přáli naplnit
přednáškový program tak, aby obohatil naše posluchače a přátele.
Na podzim jsme pro vás připravili přednáškový
cyklus s názvem Historie Sudet, který proběhne
od září do prosince. V tomto citlivém tématu bychom chtěli především nabídnout objektivní historické skutečnosti, které se odvíjely v částech naší
země, nazvané Sudety. Je potřeba poznat a pochopit příčiny a následky, a pak si utvořit vlastní
názor. Minulost Sudet se ještě dnes odráží v této
krajině a naší společnosti.
8

Přehled jednotlivých přednášek, které se uskuteční
vždy od 17 do 18.30 hodin:
15. září – Kolonizace českých zemí v 11. a 12. století (povolání cizích osadníků),
přednáší prof. PhDr. Olga Hegarová, CSc.
říjen (termín bude včas upřesněn) – Vývoj českého
a německého jazyka na území Koruny české (dorozumívání v období kolonizace),
přednáší PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.
10. listopadu – Vznik pojmu Sudety, běžný život
německého a českého obyvatelstva v okrajových částech země, období po 1. světové válce, vznik ČSR,
události do roku 1939,
přednáší Mgr. David Kovařík, Ph.D.
8. prosince – Historická rozhodnutí po skončení
2. světové války, odsun německého obyvatelstva
z oblasti Sudet, zánik Sudet
přednáší: doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Rádi bychom s předstihem informovali naši veřejnost, že jarní přednáškový cyklus Přítomnost
a budoucnost světa přírody, který musel být z důvodu koronavirové epidemie předčasně ukončen,
připravujeme v upravené formě na jaro 2021.
Chceme také uspořádat tradiční podzimní vycházku, a to do pražské Lorety na Hradčanech
(září–říjen). Informace s termínem sledujte na webových či facebookových stránkách muzea a v Novostrašeckém měsíčníku.
Upozorňujeme naše členy, že členský poplatek
ve výši 200 Kč se bude vybírat v pokladně muzea
18. srpna. Individuální vstupné na jednotlivé přednášky pro nečleny je 30 Kč.
Těšíme se na setkání s našimi členy a přáteli
opět v září a na dalších kulturních pořadech.
Věra Hrubešová
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Události před bitvou na Bílé hoře na Rakovnicku
Výstava Život v táboře je součástí rozsáhlého
projektu 1620 Cesta k porážce, k jehož realizaci
se Muzeum T. G. M. Rakovník spojilo s Univerzitou Hradec Králové a mnoha dalšími institucemi.
Projekt, v jehož rámci proběhne také druhé doplněné vydání populárně naučné publikace Bitva
u Rakovníka 1620 a tematické přednáškové cykly,
vyvrcholí na podzim tohoto roku důstojnou připomínkou 400. výročí událostí z roku 1620.
(pro více informací sledujte www.1620.cz)
Už od 19. června Vám v Petrovcově výstavní síni
muzea v Rakovníku přibližují tematické kulisy
s kresbami a reprodukcemi dobových rytin a obrazů i dobových vojenských příruček atmosféru v táborech za třicetileté války. Lze zažít ojedinělý vhled
očima současníků do každodenního života vojáků,
do jejich motivace a často smutných konců. Zdůrazněny jsou důsledky vojenských střetů pro české

země, a především pro Rakovník. Nechybějí zajímavé příběhy spojené s desetidenním pobytem
vojsk v okolí města na podzim roku 1620, dva dny
před jejich odchodem na Bílou horu…
Obsahová náplň výstavy vznikla ve spolupráci
s Historickým ústavem AV ČR, zápůjčky originálů
i replik zbraní a výzbroje poskytli Západočeské
muzeum v Plzni, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích a další jednotlivci, kulisy doplňují autentické
předměty ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník.
Vernisáž výstavy proběhla 19. června na nádvoří Muzea T. G. M. Rakovník za přítomnosti dobových vojáků a týmu přípravného výboru projektu
1620 Cesta k porážce, jehož členové projekt při
této příležitosti představili veřejnosti. Vznik výstavy ﬁnančně podpořilo Město Rakovník.
Výstava potrvá do 1. listopadu 2020.
Irena Smržová

Divadlo před lánským muzeem
Muzeum T. G. Masaryka vás srdečně zve na divadelní představení Cena za něžnost Činoherního
studia Bouře. Uskuteční se v pondělí 13. července
od 20 hodin před Muzeem T. G. M. v Lánech.
Cenu za něžnost napsal Dan Gordon podle
stejnojmenného ﬁlmu, který získal hned pět ﬁlmových Oskarů. Hra stejně jako ﬁlm zdařile osciluje na hranici komedie a melodramatu. Dějem
prochází vztah dvou žen, matky a dcery. Aurora
je velmi autoritativní, poněkud výstřední vdova,
která žije jen a jen pro svoji dceru Emmu. Vědomě, možná nevědomě, organizuje a kontroluje
její život.

Příběh začíná svatbou mladičké Emmy, která si
sama ještě neumí poradit se životem. Jediné, co ví, je,
že se chce vdát za Flapa a oprostit se tak od vlivu své
věčně peskující matky Aurory. Ta její volbu akceptuje
samozřejmě velmi nerada a zvyku dávat rady pořád
a o všem se nehodlá vzdát. Potom, co se Emma odstěhuje do jiného amerického státu, si mohou pouze
telefonovat. Z každodenních rozhovorů vyplývá, že si
Emma asi takový život nepředstavovala. Navíc rodí
děti jako na běžícím pásu a její matka má vždy obligátní odpověď: „Já jsem ti to říkala.“
Mezitím je však i Aurora vystavena nestandardní
životní situaci. Najde si totiž milence. Velmi excen-

trického, egoistického a lehce opelichaného donchuana, exastronauta Garretta, souseda z vedlejšího domu. Od té chvíle se Aurořin svět otáčí jiným
směrem, k novému erotickému vztahu.
Režisérka Viktorie Čermáková obsadila do hlavních rolí Janu Janěkovou jako Auroru, Jitku Čvančarovou jako Emmu či Alexeje Pyška coby Aurořina
milence Garretta.
Prodej vstupenek pouze na: https://www.ticketlive.cz/cs/event/muzeum-tomase-garrigua-masaryka-lany
Vstupné 150 Kč. (Omezený počet vstupenek).
Irena Smržová

Filmové bomby v letňáku
Hned na dva velmi kvalitní české ﬁlmy bude možné zajít o prázdninách do letního kina.
Vlastníci byli avizovaní na březen v NKC, kvůli
koronaviru se ale nepromítali. Další termín je tedy
čtvrtek 30. července od 21.30 hodin na fotbalovém hřišti SK Nové Strašecí. Pokud nebude pršet.
V takovém případě si pořadatel vyhrazuje změnu
programu. Bude-li se promítat, nabízí se možnost
občerstvení i piknikového sezení (deky s sebou).
Film 3Bobule měl premiéru teprve 25. června a už
za neuvěřitelných 49 dní od ní ho bude možné zhlédnout ve Strašecí. Konkrétně ve čtvrtek 20. srpna
od 20. 45 hodin v letním kině na fotbalovém hřišti.
Pro promítání platí stejné podmínky jako u předchozího snímku. Především počasí bez deště, občerstvení v místě, možnost sezení na zemi na přinesených dekách. Vstupné na každý ﬁlm činí 90 Kč.
Neváhejte prožít pohodový večer s přáteli ve strašeckém letňáku při sledování výborných českých ﬁlmů!
Lída Faﬂíková
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Kontrabasista František Pošta (22. 8. 1919 Lány – 18. 7. 1991 Praha)

Otec Františka Pošty byl důlním zámečníkem,
své děti ale vychovával k lásce k hudbě. Maminka
mu zemřela poměrně brzy a Františka tak vychovávala babička, otcova matka. Od devíti let byl
žákem Václava Tučka, houslisty z Lán, u kterého
si osvojil techniku houslové hry, a získal první hudební základy. Později začal dojíždět do Unhoště
za Františkem Tučkem, u kterého získal velice dobré základy kontrabasové hry.
S touto výbavou se stal řádným posluchačem
pražské konzervatoře, kterou úspěšně absolvoval
ve třídě prof. Oldřicha Šorejse v roce 1940. Již jako
devatenáctiletý konzervatorista se v roce 1939
stal na základě konkurzu členem orchestru České ﬁlharmonie coby zástupce koncertního mistra.
Po ukončení konzervatoře si ještě doplňoval vzdělání dalším studiem na hudební fakultě Akademie
múzických umění.
V roce 1941 byl již prvním kontrabasistou České
ﬁlharmonie a od roku 1946 pak zastával funkci
vedoucího kontrabasové skupiny. Výrazně přispěl

Věnování Františka Pošty
dceři autora s podpisem

František Pošta

k propagaci a prosazení kontrabasu coby sólového koncertního nástroje. Jako sólista vystupoval
s Českou ﬁlharmonií i se Symfonickým orchestrem Čs. rozhlasu. S Českou ﬁlharmonií navštívil
František Pošta mnoho zemí několika kontinentů.
Zasedal v porotách různých mezinárodních soutěží a pořádal v řadě zemí mistrovské kurzy, např.
i v Japonsku.
S kolegou Jaroslavem Horákem založili r. 1953
duo, v roce 1964 rozšířené na Viola d´amore trio.
Významně se uplatnil také v souboru Ars revidiva,
s nímž spolupracoval a realizoval mnoho nahrávek
téměř třicet let. Oživil hru na starobylý šestistrunný nástroj violon (kontrabas – gamba), který pro
něj vyrobil mistr houslař B. Pechar.
V podniku Cremona v Lubech inicioval výrobu mistrovských kontrabasů podle klasických vzorů a byl
poradcem při výrobě nástrojů a strun čs. výroby.
Od roku 1953 předával své znalosti a zkušenosti
jako pedagog na pražské konzervatoři. Nejprve to bylo
externí formou, od roku 1960 na plný úvazek. Mezi
jeho žáky patří např. Ondřej Soukup či Karel Vágner.

Posvícenské veselí po prázdninách
S předstihem zveme na Posvícení v Novém Strašecí o druhém zářijovém víkendu.
Dvě kulatá výročí významných strašeckých spolků 100 let fotbalu a 30 let skautingu připomenou
výstavy ve Slavnostním sále MěÚ.

V kulturním centru se opět předvedou pěstitelé
bonsají a včelaři.
Expozice budou přístupné od pátku 11. do pondělí 14. září.
Podrobnější informace uvedeme v zářijovém vydání měsíčníku.
Lída Faﬂíková

Včelaři na posvícení
Včelařský spolek v Novém Strašecí opět uspořádá výstavu jako součást zdejšího posvícení. Jejím
prostřednictvím seznámí spoluobčany s dalším
tématem ze života včel. Minulé dva roky se výstavy týkaly nejdříve zpracování medu a potom zpracování včelařského vosku. Letos chceme ukázat,
jak včelař vychovává vlastní matky, laicky zvané
královny, a jak se matky využívají při zlepšování
kvality včelstev.
Nebude chybět prodej medu od regionálních
včelařů, promítání ﬁlmů s včelařskou problematikou, prosklený úl se živými včelami. Vystavíme
také spoustu fotograﬁí ze života spolku a včelař10

František Pošta měl také vztah k Novému Strašecí.
Jeho velkým vzorem a idolem byl novostrašecký rodák, kontrabasista a hudební skladatel Vojta Kuchynka. Hrál jeho sólové skladby a dopisoval si s ním. Později se také zasadil o osazení pamětní desky na jeho
rodném domě v Novém Strašecí. Při slavnostním
odhalení v den stého výročí narození V. Kuchynky, 7.
května 1971, pronesl František Pošta projev.
Shodou okolností také závěr života F. Pošty tak
trochu s Novým Strašecím souvisí. Jeho poslední
sólový koncert se konal v květnu 1991 pro místní
Lidovou školu umění. Tento koncert odehrál vzhledem ke zdravotním potížím s největším vypětím
sil. Dva měsíce nato zemřel na srdeční vyčerpání.
František Frolík

Podvečer
s Václavem Větvičkou
Od dubna odkládané setkání s oblíbeným botanikem Václavem Větvičkou se uskuteční ve středu
9. září od 16 hodin v Městské galerii V. Olivy.
Nese název Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu
ke knize a jeho protagonista přiblíží posluchačům
proces přerodu vědce v moderátora a posléze
ve spisovatele. Během programu dojde i na autorské čtení.
Besedy s Václavem Větvičkou jsou velmi populární a hojně navštěvované především pro jeho
obsáhlé znalosti nejen v oblasti botaniky a civilní
laskavý přístup k posluchačům.
Vstupné bude 60 Kč.
Lída Faﬂíková

Bonsaje
opět v galerii
Během letošního posvícení budou pořádat
místní pěstitelé bonsají spolu s Odborem kultury,
sportu a RP MěÚ Nové Strašecí již čtvrtou výstavu
bonsají v našem městě. Umění pěstování bonsají
bude možné obdivovat opět v prostorách Městské
galerie Viktora Olivy ve dnech 12. a 13. září.
-ir-

ského kroužku mládeže a chystáme i další překvapení. Celou výstavou budou provázet zkušení
mladí včelaři z našeho kroužku.
Chceme zde ještě stihnout nábor dětí ze ZŠ
do Včelařského kroužku mládeže pro školní rok
2020/2021. Přes zimu budeme opět organizovat
besedy pro začínající včelaře, a to především pro
ty, kteří ještě nejsou členy našeho spolku a neví
„jak na to“.
Využijeme této výstavy k debatě s případnými adepty včelaření, poradíme jim a pozveme je
na zimní besedy.
Ing. Jiří Hubka
To je ale krasavec! (foto Ivana Rezková)
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V kácéčku se točí Okupace
Nový český ﬁlm Okupace právě vzniká v Novostrašeckém kulturním centru. Tvůrci přijali za svůj
nápad spoluscénáristy Marka Šindelky, pocházejícího ze zdejšího regionu, na umístění veškerého
děje do prostor zdejšího kácéčka. Budova je těsně
před rekonstrukcí a ﬁlmaři doufají, že ﬁlm dotočí, ještě než začne. Ošuntělý dobový interiér totiž
přesně vystihuje jejich představy o ponurosti 70.80. let minulého století.
Skupina herců se po premiéře představení inspirovaného životem Julia Fučíka ocitá v zakouřeném divadelním baru. Hluboká normalizace
i noc. Někteří ještě rozhořčení z ne zcela dávných
událostí, kdy do Čech vpochodovala vojska Varšavské smlouvy, jiní už otupělí, smíření s novým
řádem věcí. Tančí se a pije, oslava se rozbíhá.
Večer naruší příchod na mol opilého ruského poddůstojníka. Vpadne dovnitř a v okamžiku zmrazí
veškerou zábavu.
Děj dál nabude překvapivých obrátek s dramatickou zápletkou. Problémy, vztahy a situace, které
se zde řeší, je možné vztáhnout v podstatě na jakékoli období nesvobody.
Začátkem června se do foyer kulturního centra
pomalu trousili členové ﬁlmového štábu obtížení
kovovými bednami, světly či stočenými kabely. Začaly přípravné práce na natáčení.

Režiséra Michala Nohejla jsme
se zeptali.
* Prý je Okupace váš první celovečerák?
Je to tak. FAMU jsem ukončil v roce 2008. Mám
sice zkušenosti s natáčením, ale doteď se jednalo
o školní ﬁlmy nebo reklamy. Můj nejdelší snímek
měl asi 40 minut.
*Plníte si sen?
Že budu režisérem, jsem se rozhodl už v šesté
třídě a všechno jsem tomu podřídil. Po FAMU jsem
měl v ruce pár slibných scénářů, shodou okolností
vždy tak po pěti letech, ale nesehnal jsem nikdy
dost peněz na realizaci. Film jich spotřebuje strašně moc, těžko se získávají.

rilem Dobrým, Tomášem Jeřábkem, Jiřím Štréblem,
Marií Poulovou či Vlastimilem Venclíkem. Diváci je
všechny znají z kina i z televize.

Režisér Michal Nohejl a herec Martin Pechlát v NKC
(foto Ivana Rezková)

*Na Okupaci se to povedlo?
Neřekl bych. Půjde o nízkorozpočtový ﬁlm, i když
jsme získali grant od Státního fondu kinematograﬁe. Bohužel je to zoufale málo, i přes soukromé
sponzory. Scénář se nám, myslím, hodně povedl
a byli jsme rozhodnutí ho natočit klidně zadarmo.
Zjistili jsme ale, že to nejde, nějaké peníze jsou
stejně potřeba. Jednáme právě s Českou televizí
o koprodukci. Scénář se jim líbí, ale proces schvalování je strašně zdlouhavý.
Navíc máme kvůli koronaviru dvouměsíční zpoždění v přípravách.
*Slovo Okupace spoustě lidí evokuje 2. světovou válku. O ní ale ﬁlm není.
Máme sice prvořadě na mysli okupaci našeho
státu vojsky Varšavské smlouvy, ale děj lze vztáhnout i na jiná období nesvobody. Témata života
jsou obdobná v jakékoli okupaci. Podle mého je
ﬁlm nadčasový, i když je zasazený do prostředí
odpovídajícího 70. létům 20. století.

*Kdo přijal roli ruského vojáka?
To je postava, kolem níž se všechno točí. Chtěl
jsem, aby ji kvůli autentičnosti hrál rodilý Rus. Potřebuji přirozenou ruštinu a naši herci jí vesměs tak
dobře nemluví. Bohužel ti ruští se neztotožňovali
s obsahem ﬁlmu, je pro ně příliš kontroverzní. Nakonec jsme byli nuceni se obrátit na Ukrajinu. Podepsali
jsme smlouvu s tamním rusky mluvícím hercem, který je na Ukrajině velmi slavný. Na kontě má asi 200
ﬁlmů. Říkají mu tam prý De Niro. Samozřejmě česky
neumí, budeme potřebovat tlumočníka.

Julie Žáčková je producentkou ﬁlmu.
Vypadá stěží na osmnáct, ale je jí dvaatřicet. Cílevědomá a odhodlaná.
*Vy sama máte zkušenosti s celovečerními ﬁlmy?
Nemám. Dosud jsem točila hlavně velkolepé reklamy v Česku pro americké ﬁrmy Apple, PlayStation a podobně, takže jsme tady s režisérem úplní
nováčci. Důležité profese jako je kameraman nebo
střihač však obsadili zkušení profíkové. Jeden nebo
druhý pracovali např. na oceňovaném ﬁlmu Křižáček, Šeptej, Alois Nebel, Návrat idiota, Díra u Hanušovic a dalších. Oba jsou ostřílení matadoři.

*Je tréma z výsledku?
Děj je náročný v tom, že se všechno odehrává
na jednom místě. Taková konverzačka. Diváka nemůžeme upoutat prostřihy do jiných prostředí,
do přírody apod. O to těžší je natočit ﬁlm zajímavě, aby byl ke koukání.

*Jak zvládnete nedostatek ﬁnancí na ﬁlm?
Připadáme si jak při natáčení absolventského
ﬁlmu. Vložili jsme do něj i vlastní prostředky. Většina hlavních týmových profesí pracuje zadarmo
nebo za symbolický honorář, ale ze scénáře jsme
nadšení a chceme podpořit režiséra. Přestože je
zatím neznámý a rozpočet je hodně omezený, podařilo se obsadit špičkové herce a jsme skvělý tým.
Máme dobře našlápnuto.

*Získal jste naše špičkové herce.
Ve scénáři nejsou vedlejší role, takže všechny
jsou vlastně hlavní. Mám radost, že budu pracovat
s Martinem Pechlátem, Tomášem Bambuškem, Cy-

*Kdy půjde ﬁlm do kin?
My producenti věříme, že ještě letos, režisér myslí spíš na příští rok. Záleží na střižně a postprodukčních pracích.
Lída Faﬂíková

Nadšení a radost z krásy ani bouřka nepokazila
Již počtvrté se konala prodejní výstava Zahrada
duše umění na soukromém pozemku U Kosmické
růže v Rudě. Zahrada se v posledních letech otevírá veřejnosti pravidelně druhý červnový víkend.
Představilo se zde zhruba 25 vystavujících profesionálů i amatérů. Návštěvníci obdivovali díla
v různých kategoriích – fotograﬁe, malba, dřevořezba, keramika, sochy, plastiky, umělecké kovářství, paličkované krajky, háčkované a šité hračky,
kabelky atd. Velký úspěch s květinami zaznamenala ﬁrma Zahrady Běloušek. Živo bylo i u stánku
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

stacionáře Ráček Rakovník, který zde pravidelně
nabízí výrobky svých klientů. Nechyběli ZŠ Šanov
a rodinný Pivovar Olešná. Sobotní program doplnil
kulturní program a pro návštěvníky bylo připraveno i malé občerstvení. Všechny tentokrát potrápilo
počasí. Sobotní výstavu ukončila v 15 hodin bouřka s kroupami a v neděli někteří vystavující svoji
účast dokonce vzdali. Převládajícím pocitem však
bylo všeobecné nadšení z krásného zážitku.
Již nyní připravují pořadatelé program akce
na příští rok.
Ivana Rezková

Pohoda na zahradě (foto Ivana Rezková)

11

KULTURA

Historie se nepopisuje, ale interpretuje
Původně archivář, průběžně publicista a externí
vyučující a již pár let profesor dějepisu a češtiny
na plný úvazek na Gymnáziu J. A. Komenského
v Novém Strašecí.
To je Jan Černý.
Autor kolem deseti knih z dějin rakovnického regionu, počtem si sám není jistý. Od června je v podatelně MěÚ a v Novostrašeckém kulturním centru
k dostání jeho nová brožovaná publikace nazvaná
Nové Strašecí – dějiny v datech s podtitulem Vybraná fakta od 14. století do roku 2018.
K rozhovoru se nejprve Jan Černý skromně neměl s tím, že s měsíčníkem přece rozprávěl nedávno (v roce 2014!). Pochopila jsem, že kdo se neustále pohybuje napříč staletími, přijde mu šest
let jako mrknutí oka. Naše setkání bylo nakonec
spíš historikovým monologem. Připravené otázky
jsem použila sporadicky, tak moc mi připadaly
povrchní a nicotné ve srovnání s jeho hlubokými
a podrobnými znalostmi místních i celonárodních
dějin. Nakonec jsem skákala od tématu k tématu
(asi dost naivně) a výsledek je zde…
V předmluvě ke knize píšete, že vaším cílem
bylo neřadit jen vedle sebe suchá fakta, ale vytáhnout ta nejdůležitější. Jak odlišit v historii
důležité od nedůležitého?
I když se opíráme o jasná historická fakta, nejdůležitější a nejobtížnější je jejich následná interpretace. Stejná událost může být v souvislosti s okolním děním vyložena různými způsoby. Za svého
dlouholetého působení v okresním archivu jsem
o minulosti Nového Strašecí nastřádal spoustu
poznatků. Stačilo se dlouze zamyslet a vybrat to,
co bylo pro jeho vývoj významné. Výběr tedy není
náhodný, má svůj smysl. Ale to jsem vše vysvětlil
v Předmluvě knihy a nechci to zde opakovat.
Hrál zde roli osobní pohled?
Ne zcela. Odbornou průpravu a nadhled k tomu
mít musíte. Jde o soustředění se na takové události, které byly pro město důležité, což není jednoduché, jak se může zdát. Tedy na to, co bylo
(a je) v dějinném procesu nosné a významné pro
budoucnost. O co by se také historik opřel při výkladu o vývoji místa či města.

protože žil v jiné době a v kontextu tehdejšího bádání je ta práce dobrá. Je věcná a opírá se o prameny. Vacka lze brát jako odrazový můstek pro
další práci, to určitě. Na zelené louce díky němu
nestavíme. Přeji si, aby na nás také mohli stavět ti,
co teprve přijdou. A aby bylo na čem stavět…

Jan Černý s dětmi u sochy Aloise Jiráska, prý "to
s beletrií uměl..." (foto archiv J. Černého)

Má Nové Strašecí zpracované své dějiny?
Ty soudobé zpracované nemá, ty starší nikoli
moderně. Dějiny Františka Vacka končí ve 30. letech 20. století a pro dnešní dobu už jsou použitelné jen zčásti. Jsou suše faktograﬁcké, není v nich
žádný výběr, žádná interpretace. Chtěl bych starší
dějiny města zpracovat znovu.
Proč znovu, když už jsou jednou hotové?
Hotové? Spousta věcí se změnila. Našly se další
prameny, které pohled na historii posouvají. Některé dokumenty, z nichž Vacek vycházel, už zase
k dispozici nejsou. Pár důležitých událostí se stalo
jinak, než jak je on popsal. Hodně čerpal z pražského městského archivu, který v roce 1945 vyhořel.
Některé dokumenty neměl naopak vůbec v ruce,
zvlášť z okolních regionálních archivů. Navíc bádání, věda, metody a kontext – i to se dost posunulo.
Spousta větších i menších měst má dnes už dějiny
zpracované nově. Vacek je ke všemu nečtivý a nezáživný, chybí mu mezioborový přístup. Věřím,
že dnešní společnosti už pozitivistický styl nestačí
a že hledá nové otázky. Ale nechci Vacka kritizovat,

Lze si jen vybrat určitou událost v souvislostech
a už je důležitá?
Interpretace není náhodný výběr z nashromážděných dat. Vždy je třeba pochopit a odhalit věci,
které přinesly nějakou změnu, posunuly vývoj. Není
možné popsat úplně všechno. Například u malého
města jsou to určitě volby a jejich výsledky, představitelé obce, zaměřit se můžete na hospodářství,
stavební úpravy, náboženství, kulturní a společenský život nebo na školství. To jsou spolehlivá vodítka. Hledáte i znaky, symboly doby.

Chopíte se toho úkolu vy?
Zajímají mě starší dějiny, do konce třicetileté
války. Tam určitou perspektivu pro město vidím.
Na novodobé dějiny bych musel sedět v archivu,
ale tam už nejsem. Spousta dokumentů tam není
ještě uspořádaná a nevěřím, že v dohledné době
bude. Většina novostrašeckého 18. a 19. století
byla při mém odchodu netknutá v balíkách. Materiál velmi náročný jazykově i paleograﬁcky. Nevím, jestli se toho po mém odchodu někdo ujal.
Novému Strašecí bych to velmi přál. Podobně jsou
na tom i související prameny v jiných archivech.
Například fond Okresního hejtmanství ve Slaném,
kam Strašecí náleželo, byl donedávna netknutý
též. Archivní materiál je tím nepřístupný badatelům. Přitom dokumenty z okresního úřadu jsou
pro poznání historie města klíčové.
A co jste v archivu vykonal vy?
Za 17 let jsem především kompletně uspořádal
celý Rakovník, od nejstarších zmínek ve 14. století po rok 1990. Se Strašecím jsem začal, vyčlenil
nejstarší období od 17. století a započal s pracemi
na období 1850–1945, které zůstalo zhruba rozčleněné a už v tom bylo možné badatelsky hledat.
Stejně jsem roztřídil obsáhlý fond městského národního výboru (1945–1990), ale nedokončil jej.
O spoustě menších fondů pomlčím.
Komu je vaše nová kniha určená?
Spíše širší veřejnosti. Studenti ji mohou také
využít, ale regionální dějiny se ve škole téměř neučí, leda na nějakém semináři. Není k tomu moc
prostor. V knize je vůbec první kompletní přehled
dějin města včetně těch nejnovějších. Například
nástřel událostí roku 1989 a následných devadesátých let na Strašecku nebyl ještě takto uveřejněn. Je to také příručka pro případné badatele,
kteří se chtějí zorientovat v tom, co dnes můžeme
považovat za podstatné.
Napadlo vás někdy využít své znalosti v psaní
beletrie?
Vůbec ne. Umělecká literatura je jiná rovina. Jak
beletrizujete, vymýšlíte si, a to není moje parketa. Ale i kniha s historickými fakty může být čtivá
a přínosná. Lze použít události, které se opravdu
přihodily a jsou doložené v pramenech. Detektivní
práce, interpretace a rekonstrukce, to je pro mě
zajímavější než vymýšlení příběhů.
Lída Faﬂíková

Nová kniha Jana Černého je právě v prodeji
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Krajské kolo Zeměpisné olympiády on-line
Přestože většina plánovaných soutěží a akcí byla
kvůli koronaviru hned v březnu zrušena či přesunuta, organizátoři Zeměpisné olympiády zvolili
jinou strategii.
V druhé půlce března, kdy se obvykle krajské
kolo koná, jsme obdrželi informaci, že se i přes
mimořádné události konat přece jen bude, i když
trochu se zpožděním a on-line.
Vzhledem k tomu, že se letos z okresního
do krajského kola probojovali hned tři žáci naší
školy, jsme všichni měli velkou radost, že se nakonec olympiáda uskuteční. Následovalo pár dní,
během kterých jsme společně se žáky řešili organizační záležitosti, aby se adepti mohli do on-line

Dovedné ruce
i pro starší děti
Od září připravujeme kroužek Dovedné ruce nejen pro děti od první do čtvrté třídy, ale nově také
pro děti od páté do deváté třídy. Budeme se učit
základy ručního šití, vyšívání, pletení, háčkování.
Vyrobíme si také drobné dárky a dekorace.
Kroužek pro starší bude pravděpodobně v pondělí od 16.15 do 17.15 hodin.
Pro mladší děti bude v pondělí od 15 do 16 hodin.
Na oba můžete hlásit své děti od září na:
www.ddmrako.cz.
Ivana Rezková

olympiády bez problémů zapojit. Na dálku byly
žákům předány pokyny z naší strany i ze strany
organizátorů.
Den D přišel v pondělí 27. dubna, kdy žáci strávili téměř celé dopoledne doma u svých počítačů
a řešili soutěžní úkoly. Vše bylo zorganizováno tak,
že soutěžící obdrželi do svého e-mailu odkaz, díky
němuž se dostali k souborům s otázkami. Stejná
zůstala i struktura olympiády, tedy byla připravena
práce s atlasem, písemný test geograﬁckých znalostí a praktická část.
Dne 13. května byly zveřejněny výsledky, ze kterých máme obrovskou radost. Všichni tři naši
účastníci skončili do desátého místa.

DDM přeje
krásné
prázdniny!
Zápis do zájmových kroužků na školní rok
2020/2021 bude probíhat od 25. srpna
od 17 hodin. Jejich kompletní seznam je už
nyní na www.ddmrako.cz
Slunečné léto bez starostí a ve zdraví přeje
za všechny z DDM
Jitka Samšuková

Sára Maříková (6. A) obsadila 7. místo z celkem
25 soutěžících, Hana Kozlíková (7. A) se umístila
na 5. místě z celkem 26 soutěžících a Jan Velička
(9. A) také na 7. místě z celkem 26 soutěžících.
Tímto jim ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Dík patří i organizátorům krajského kola Zeměpisné olympiády. V mimořádné situaci se zhostili vcelku nelehkého úkolu celou soutěž převést
do on-line prostředí a umožnili tak žákům navázat
na úspěchy okresního kola.
Gabriela Raichová
Radka Petříková
(učitelky ZŠ)

Kollárovci
v Rynholci
S předstihem upozorňujeme na koncert kapely
Kollárovci, který se bude konat v pátek 16. října
od 18 hodin v rynholecké Sokolovně.
Jedná se o muziku, která pobaví příslušníky každé věkové skupiny, takový moderní folklór.
Kapacita Sokolovny je omezená, proto byl předprodej zahájený už nyní.
Vstupenky k sezení jsou za 350 Kč, k stání
za 300 Kč a lze je objednávat telefonicky na číslech 608 971 145 a 731 197 917.
Srdečně zveme zájemce z širokého okolí.
Kristýna Králová, pořadatelka

Setkání
s písničkou
zase v září
Pravidelní účastníci každoměsíčních Setkání
s písničkou v kulturním centru se mohou těšit
na pokračování oblíbeného programu. A ke všemu
s výbornými muzikanty, které ještě neznají.
Hudební duo Bohuslav Ježek & Dominik Lomička společně vystupuje šestým rokem na svatbách,
ﬁremních akcích a oslavách po celé České republice i v zahraničí.
Dominik Lomička (21 let) – kytarista, zpěvák
a showman, zajišťuje dobrou náladu.
Bohuslav Ježek (21 let) – akordeonista, vkládá
do skladeb osobitou hudební interpretaci. Učil
se hrát mimochodem od svého dědečka.
Součástí jejich repertoáru jsou populární a taneční světové písně, lidová muzika, ale i vážná
hudba. Muzikanti hrají s velkou radostí a chutí,
jejich cílem je, aby si návštěvníci jejich program
pořádně užili.
Lída Faﬂíková
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Sbor dobrovolných hasičů
k úniku oleje po technické závadě do obce Řevničov. Po příjezdu jednotka zasahovala sorbentem
a provedla průzkum vozidla. Po úklidu komunikace se JPO vrátila na základnu.

Požár lesa (Mšecké Žehrovice)
Dne 7. června vyjela jednotka k požáru lesního
porostu do obory Libeň. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o několik hromad klestí
a špatně zaevidované pálení.

Dopravní nehoda nákladní
cisterny (Řevničov nádraží)

Jeden ze zásahů SDH (foto archiv SDH)

Dezinfekce vozidla
Dne 30. dubna vyjela jednotka k dekontaminaci
vozidla ZZS po převozu pacienta. JPO provedla
vystrojení do protichemických obleků a provedla
dezinfekci uvnitř a vně vozidla. Následně JPO provedla vlastní dekontaminaci.

Požár odpadu (Mšecké Žehrovice)
Dne 9. května vyjela jednotka s CAS 20 Scania
a CAS 32 Tatra k požáru hromady větví za obec
Mšecké Žehrovice. Po průjezdu polní cesty byl
zjištěn požár na ploše 3x3 metry. Jednotka zasahovala vysokotlakým proudem až do likvidace
a následně se vrátila na základnu.

Dovoz ochranných prostředků
Dne 11. a 14. května vyjela jednotka s DA VW
Transporter do krajského skladu v nemocnici v Benešově, odkud převezla ochranné prostředky pro
nemocnici a lékaře pro okres Rakovník.

Vyproštění osob
při dopravní nehodě
Dne 11. května ve večerních hodinách vyjela
jednotka k dopravní nehodě s vyproštěním osob
na silnici mezi obcemi Mšec a Srbeč. Dodávka narazila do betonového sloupu, na místě 2 zraněné
osoby. Jednu osobu převzala do péče ZZS, druhou
převzala do péče jednotka. Z vozidla docházelo
k úniku PHM, který jednotka zasypala sorbentem.

Nehoda se zraněním
Dne 18. května vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů k Horácké Líse.
Jeden automobil byl mimo komunikaci po nárazu
do stromu. Strom hrozil pádem. Na místě bylo zjištěno zranění jedné osoby, povolaná ZZS. Po dojezdu ZZS byla zraněná osoba předána, strom odstra14

něn pomocí motorové pily a po odtažení vozidla
zasypány uniklé provozní kapaliny.

Požár křoví a větví
(Nové Strašecí)
Dne 19. května vyjela jednotka SDH k požáru
křoví do sídliště Křivoklátská. Po příjezdu na místo jednotka zasahovala vysokotlakým proudem
až do likvidace.

Dne 4. června přijela jednotka SDH nové Strašecí
a JPO Stochov k nehodě cisterny s vodním sklem
do části Řevničov nádraží. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o zahraniční přepravní automobil,
ke zranění ani úniku nedošlo. Místo bylo zajištěno
PČR, která s ﬁrmou řešila přečerpání a následné
vyproštění.

Nehoda osobního automobilu
(Ruda)
Dne 4. června vyjela jednotka SDH Nové Strašecí
k dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek.
Po dojezdu bylo provedeno protipožární opatření,
zasypání uniklých kapalin a na žádost PČR bylo
vozidlo vytaženo na komunikaci. Po úklidu komunikace jednotka přejela k další události.

Pátrací akce (Běleč)
Požár lesa Tuchlovice, II. stupeň
poplachu, záloha stanice Stochov
v Novém Strašecí
Dne 22. května v poledne byla jednotka ustavena do zálohy stanice Stochov až do 19 hodin.
Ve 13:14 hodin vyjela jednotka ze zálohy k požáru lesa do části Tuchlovice - Srby. Jednotka
na místě zasahovala útočným proudem, prováděla
průzkum termokamerou a pomocí CAS kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Na místě bylo nasazeno 11 útočných proudů, zásahu se zúčastnilo
10 jednotek. Likvidace požáru nastala následující
den v ranních hodinách.

Únik nafty z nákladního automobilu
(Nové Strašecí)
Dne 12. června vyjela jednotka SDH k masívnímu
úniku nafty po natahování návěsu na podval, při
kterém došlo k utržení šroubu na nádrži. Po dojezdu na místo jednotka zatmelila otvor v nádrži a následně s JPO Stochov započala zasypání
komunikace. Na místo byl povolán DA VW Transporter s dalšími sorbenty. Po úklidu komunikace
se JPO vrátily na základnu.

Únik oleje z nákladního
automobilu (Řevničov)

Dne 29. května večer byla vyhlášena pátrací akce
po malé holčičce, která se ztratila v lese u Bělče.
Na místo byly vyslány dvě profesionální a pět
dobrovolných jednotek. Po 45 minutách bylo dítě
nalezeno a předáno. Jednotka prováděla zálohu
stanice Stochov a v případě potřeby byla k dispozici pro pátrání.
Ondřej Kratina
starosta SDH Nové Strašecí

Poděkování
hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
velmi děkuje všem partnerům, kteří ho ﬁnančně podpořili v boji proti SARS-CoV-2.
Zahrady Běloušek
Obec baráčníků Nové Strašecí „Černá ves“
Mudr. Zdeňka Stehlíková
Jarmila Chytrá, Lékárna U České koruny
Občan obce Ruda
SDH NS

Dne 5. června vyjela jednotka SDH Nové Strašecí
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020
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30 let novodobého skautingu v Novém Strašecí

Při spouštění vlajky (junácký archiv)

Na dnešní rok připadlo třicetileté výročí nepřerušené skautské činnosti v našem městě. Členové místního junáckého střediska Mušketýři si
je připomenou několika akcemi, na které bych
čtenáře měsíčníku rád pozval. Předně mi ale dovolte krátké shrnutí našich současných i nedávno
minulých aktivit.

Donedávna jsme mohli prohlašovat, aniž bychom se tím chtěli chlubit, že v rámci Rakovnicka
působí pouze jedna skautská organizace, ta naše.
Uvedené tvrzení však již neplatí. V posledních letech v Rakovníku vznikl a dále roste junácký oddíl sdružující tamější chlapce a děvčata. Obnova
rakovnického skautingu mj. odráží velkou přízeň,
které u nás skauting v současnosti požívá.
Také v Novém Strašecí evidujeme několik let
po sobě růst členské základny. To je pro nás pochopitelně dobrá zpráva, nicméně každá mince
má dvě strany. Některé dětské oddíly se potýkají
s nedostatečnými kapacitami, což například vedlo
k zavedení pořadníku na členství ve smečce Vlčat (chlapci ve věku 6 až 11 let). I společné akce
jsou rok od roku organizačně náročnější, když
se na jedné louce během letního tábora sejde
přes sedm desítek účastníků různých věkových

Tipy na kratší výlety do blízkého okolí
Rádi byste vyrazili z města třeba jen na jeden půlden?
Znáte Novostrašeckou naučnou stezku nebo
cyklistický okruh kolem Nového Strašecí?
Mnozí naši čtenáři určitě ano, ale proč je znovu
nepřipomenout.
Naučná stezka splňuje parametry pohodlného a nenáročného pěšího výletu v délce zhruba deseti kilometrů. Jejím cílem je seznámit turisty s historickým
vývojem Nového Strašecí a Pecínova a také s přírodními podmínkami a zajímavostmi v okolí. Návštěvníka
provede centrem Strašecí a dál pokračuje krajinou
po polních cestách a pěšinách. Trasa je značená a obsahuje devět zastávek. Na každé je instalovaný panel
s podrobnými informacemi o dané lokalitě.

Cyklistický okruh kolem Nového Strašecí měří
třicet kilometrů a vede přes Mšecké Žehrovice,
Lodenice, Řevničov a Rudu zpátky do města. Jede
se mimo silnice. Terén je spíš rovinatý, místy mírně
kopcovitý, takže je možné vyrazit i s cyklovozíkem.
Cestou se najde i možnost občerstvení.
Rozhlednu na Mackově hoře opravdu není třeba
představovat, ale připomenout ano. V letních měsících má otevřeno až do 17 hodin a výhledy jsou
krásné. Vkusné informační tabule k nim jsou připevněné rovnou na zábradlí, takže pohybu návštěvníků
nic nebrání. Stačí jen vyšlápnout pár schodů.
Přejeme pohodové léto plné krásných zážitků!
Lída Faﬂíková

Sraz veteránů už v srpnu!
Třetí ročník srazu milovníků historických vozidel v Novém Strašecí Auto moto veteráni Bucek
má jasný (a teď už správný!) termín. Uskuteční
se v průběhu soboty 29. srpna. Na Komenského
náměstí proběhne 8–11 hodin registrace vozidel.
Zpestří ji prvorepubliková módní přehlídka Athelieru Cakee, představení Divadla M z Duchcova,
taneční skupina Veteráni, ukázka boxu nebo hudební skupina Ágnes.
Ve 12 hodin odstartuje z náměstí spanilá jízda
směrem na Bucek, kde bude program pokračovat
do 23 hodin. Zahraje zde skupina Brass Band Rakovník, Lucie Třešňáková zazpívá písně Ivety Bartošové a představí se také Ilona Csáková. Zábava bude
pokračovat s hudební skupinou V Pantoﬂích.
Celodenní vstupné je pro dospělé 150 Kč a pro
děti 50 Kč.
Veškeré info na tel. 734 549 927.
Lída Faﬂíková
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

kategorií. Vedle dvoutýdenního táboření pořádáme několik víkendových výprav do různých koutů
naší vlasti, další menší výlety a běžnou oddílovou
činnost. Té se na pravidelných schůzkách účastní
v pěti různých družinách téměř 80 dětí.
Rád bych proto z pozice vedoucího střediska využil tento prostor k poděkování všem, kteří připravují oddílový program a každý týden během schůzek
přebírají zodpovědnost za své neposedné svěřence.
Mám radost, že se do této práce zapojili i dospívající vedoucí a že se nezalekli náročných úkolů
vyplývajících ze skautské výchovné metody.
Poděkování patří taktéž všem skautům a skautkám ochotným pomoci s opravami a údržbou klubovny, dobrovolníkům věnujícím svůj čas náročné
přípravě letních táborů a dalších akcí a členům
zapojeným do administrativní práce ve středisku.
V posledním případě bych chtěl být konkrétnější. Po 30 letech obětavé práce ukončila působení
na pozici hospodáře naší organizační jednotky
Venuše Bechyňová, které byla při této příležitosti
udělena Medaile skautské vděčnosti.
Pokud se chcete o novostrašeckém skautingu
dozvědět více, navštivte plánovanou posvícenskou
výstavu na městském úřadě nebo s námi oslavte
naše výročí na 6. skautském plesu, který se uskuteční v sobotu 24. října od 20 hodin v NKC.
Na obou akcích vás rádi uvítáme.
Jiří Verner

Včelařský
kroužek mládeže

při ZO ČSV, z. s. v Novém Strašecí
Od školního roku 2020/2021 bude opět otevřen
včelařský kroužek mládeže pro děti od 2. do 9. třídy základní školy. Bude působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém
Strašecí, kde máme umístěné včely. Středisko je
již vybaveno moderními včelařskými pomůckami,
audiovizuální technikou, dílnou a v současné době
se staví i zázemí pro zpracování medu a vosku.
Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná. Kromě
toho pořádáme zajímavé zájezdy a výlety, a to minimálně čtyřikrát za rok.
U mladších dětí může být rodič s dítětem i během kroužku.
Včelařský kroužek pro děti bude každé úterý
od 16 do 17. 30 hodin.
Zájemci se mohou hlásit
na tel. 731 719 807 Michaela Kubičková,
na e-mail: misajaros@seznam.cz,
na tel: 777 576 002 Jiří Hubka,
na e-mail: jirihubka@post.cz
Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel,
které nás učí souznění s přírodou a chování
ve společenství.
Jiří Hubka
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Letní salátování
„Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila“ jsem dnes slyšela v rádiu a celý den mně
to zní v uších. Zavřu oči a vidím letní prázdniny
plné slunce, lenošení u vody, vysmáté holky a kluky. Krásný čas letních lásek, kdy to nejmenší, co
se řeší, je jídlo. Pak vidím sebe, coby dospělou,
zaneprázdněnou matku dvou dětí, neustále chystající jídlo, které zasytí. Poslední záblesk a vidím
svoji současnou podobu „dosti zralé ženy“, která
už nemá prázdniny. Děti jí vylétly z hnízda, ale čas
si dokáže uspořádat tak, aby se najedla chutně
a kvalitně.
A copak si to v horkých dnech tak ráda vařím?
Protože já vařím opravdu s láskou…Dneska se podíváme na zoubek „salátování“. Nepředstavujte si
pouze okurkový nebo šopský salát. Ten můj dokáže nahradit v horkém létě celý oběd nebo večeři
a hlad nemáte. Když budete mít krásné náčiní, tak
vám to půjde samo a tvořit budete s radostí.

Tyto prastaré, nešlechtěné obiloviny vynikají vysokým obsahem bílkovin, minerálů, vitamínů.
Luštěniny
Jsou zdrojem bílkovin. Vyzkoušejte čočku (červená – nemusí se máčet), výborná je drobná zelená.
Ráda používám tempeh (kvašený sójový výrobek,
který se vyrábí fermentací sójových bobů). Uzený
a smažený stačí pouze nakrájet.
Určitě jste si všimli, že v receptech nepoužívám
žádné průmyslově upravené potraviny (pravidlo
potvrzuje výjimka), a tak v létě se dá občas přimhouřit oko i nad sterilizovanou cizrnou.

Vybavení
Pořiďte si velkou krásnou mísu, která není hluboká, ale je dost otevřená. Nejenže se v ní budou
saláty dobře míchat, ale budou efektně vypadat
i chutnat. Třešinkou na dortu jsou dřevěná lžíce
a vidlička, slouží na promíchání a servírování.
Další vychytávkou je odstředivka na salát. Jakékoliv lupení (saláty, listy pampelišky, řebříčku…) je
potřeba omýt a pak vysušit. Já kdysi sušila tak,
že jsem používala papírovou utěrku, ale hrozila
jsem se té spotřeby papíru (má ekologická duše
trpěla). Pak jsem na jedné zahraniční dovolené objevila sušičku salátů a dnes si bez ní léto neumím
představit. Opravdu se za ni přimlouvám. Děti
budou rády točit klikou a ujišťuji vás, že to není
další zbytečný krám do domácnosti. Listy perfektně osuší a díky tomu budou křupavější a zálivka
na nich bude držet.
Malou zavařovací skleničku se šroubovacím
víčkem na protřepání zálivky doma každý jistě
najde.

Ingredience
Pocit sytosti v salátu udělají obiloviny, luštěniny
nebo kvalitní tepelně upravené maso. Další klíčovou přísadou je zálivka, která vše spojuje.
Obiloviny
Využijte ty, které se vaří krátce (quinoa, různá
kernotta, bulgur, kuskus, těstoviny kukuřičné či
rýžové, dlouhozrnná rýže). V chladnějších dnech
zařaďte i jáhly.
Jestliže chcete vyzkoušet větší tvrdá zrna jako
je špalda, jednozrnka, dvouzrnka, či červená
pšenice, je dobré je přes noc namočit a uvařit
větší množství. Vaří se asi 40 minut. V ledničce
vydrží uvařené zrno bez zeleniny až 3 dny. Dejte do sklenice a postupně odebírejte a nemusíte
každý den vařit.
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Pravidla zálivky
Olej (lisovaný za studena) – olivový, dýňový, sezamový z praženého sezamu, mandlový, konopný,
z vlašských ořechů
Kyselá složka - jablečný ocet, balzamikový ocet,
umeocet, citronová šťáva, limetková šťáva
Slaná složka (nerada používám nezapracovanou
sůl, která dělá v těle neplechu a přitahuje hlen),
takže využívám umeocet, miso pastu, sójovou
omáčku shoyu, tamari
Sladká složka - slad nebo sirup datlový, rýžový,
špaldový, javorový, rozmixované rozinky, datle
Další vylepšení – tahini (sezamové máslo), mandlové, arašídové máslo, hořčice, česnek, chilli papričky, zázvor

Zdravá quinoa
Dnes jsem vybrala pokrmy, kde hraje prim quinoa. A proč právě ona? Protože je to lehká, dobře
stravitelná, bezlepková pseudoobilovina. Vyniká
vysokým obsahem bílkovin s komplexní skladbou
aminokyselin. Je výborným zdrojem vápníku, železa, fosforu, vitamínů skupiny B, vitamínu E, obsahuje i zinek. A jako bonus – je rychle uvařená.
Quinoa s letní zeleninou
1 hrnek quinoy (množství pro 4 osoby)
2 hrnky vody
špetka soli
1 okurka
3 rajčata
100 g oliv
hrst rukoly nebo římského salátu
Zálivka
5 lžic olivového nebo konopného oleje
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce umeocta
Quinou vložíme do mísy, zalijeme studenou vo-

dou, rukou promneme a scedíme. Dáme ji do kastrolu, zalijeme 2násobkem studené vody, osolíme
a pomalu přivedeme k varu, nemícháme.
Pod pokličkou vaříme 13 minut, vypneme
a necháme 3–4 minuty dojít. Měla by být nadýchaná. Necháme vystydnout. Přendáme do mísy.
Okurku a rajčata nakrájíme na kousky a vmícháme do quinoy.
Ve skleničce protřepeme ingredience na zálivku.
Zalijeme jí vše v míse a na závěr přidáme opranou
(vysušenou), natrhanou rukolu nebo římský salát.
Vše opatrně promícháme a hned servírujeme.

Quinoa salát II
Postupujeme stejně, jen olivy nahradíme hrstí
opražených lískových oříšků.
Troubu předehřejeme na 180 °C. Oříšky rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme asi 10 minut, dokud nejsou křupavé.
Pozor na spálení (každá trouba peče jinak).
Použijeme jinou zálivku, která se lépe hodí k oříškům. Opět dáme všechny ingredience do skleničky. Zamícháme, protřepeme a spojíme.
3 lžíce mandlového másla nebo tahini
3 lžíce olivového oleje
2 lžíce citronové šťávy
½ lžičky chilli
1 lžička datlového sirupu
2 lžíce vody (teplé)
Salát z cukety a mrkve
Další lehký salát je vhodný jen tak na osvěžení
nebo k letním pochoutkám na grilu.
Jestliže jste si z předchozího vaření odložili quinou, není nic jednoduššího než ji tam zamíchat.
Salát bude sytější.
2 cuketky
3 mrkve
hrst dýňových semínek
hrst slunečnicových semínek
4 lžíce sezamového oleje
1 lžíce jablečného octa
1 lžíce umeocta
1 lžička mleté sladké papriky
Pomocí spiralizéru vytvoříme z cukety a mrkve
nudle. Postačí i škrabka, s jejíž pomocí loupeme
tenké plátky, nejlépe se mi osvědčila kovová škrabka od Tescomy. Naloupané nudle (plátky) vložíme
do mísy, přidáme semínka, promícháme.
Do skleničky dáme zbytek přísad, protřepeme,
zalijeme zálivkou a promícháme. Pro sytost vmícháme uvařenou quinou.
Věřím, že se vám v kuchyni v létě dobře tančí
a mé saláty vám poslouží jako inspirace, kdy rukolu klidně vyměníte za špenát či římský salát.
Nezapomeňte, že v létě zásobujeme tělo vitamíny
a minerály, abychom se připravili na podzim a přečkali zimu bez úhony na zdraví jak fyzickém, tak
duševním.
Jíme, abychom žili a nežijeme, abychom jedli.
Ivana Pedálová
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100 let kopané v Novém Strašecí – 1. část (1920–1980)
konce vznikla i klubová hymna. Byl založen i nový
sportovní oddíl – ženská házená, který Viktorka
vzala pod svá křídla.

Viktorku podporovali i živnostníci
Z almanachu se dále dozvídáme, že Viktorku
podporovali i mnozí živnostníci, jako byl cukrář
Jan Červený, truhlář František Baroch, tesař Václav Veselý, zelinář Josef Kohos, zámečník František Průša, ale i četnický strážmistr František
Šváb, ředitel okr. záložny Václav Nežerný, revident
buštěhradské dráhy Bohumil Bureš a tajemník
městského úřadu Vojtěch Burger. Ze jmen členské
základny připomeneme jen některá, určitě vám
budou někoho připomínat – Dundr, Hubatý, Jelínek, Erba, Koula, Králíček, Kleidinst, Kuchyňka,
Libovický, Kynkal, Linke, Němeček, Pelc, Pergl, Prokop, Šebek, Veselý, Videman, Vyskočil, Felbab.

První mistrovské soutěže
Hřiště v nynějších Technických službách ( z archivu J. Duchoně)

Zrod české kopané
První zmínka o odehraném fotbalovém utkání
v českých zemích se objevuje v roce 1882. Vzhledem k tomu, že v seznamu jmen hráčů najdeme
i několik anglických jmen, můžeme se domnívat,
že i u nás patřili k průkopníkům fotbalu angličtí
studenti a zástupci ostrovních ﬁrem.
Po roce 1884 se kopaná začala šířit i mimo Prahu a v roce 1905 tu již fungovalo více než sto klubů. V roce 1901 vznikl Český svaz fotbalový (ČSF)
a tento rok je pokládán i za počátek organizovaného fotbalového dění na našem území.
Vývoj této nové hry sice zbrzdily válečné události
let 1914 – 1918, ale vznik nového státu nastartoval mezi lidmi nadšení i na poli sportovním.

předsedy Jaroslava Maye a přijetí starších občanů
do klubu přinesly rychlejší rozvoj klubu. Přicházejí
bratři Kurzveilové a Posířilové, Blecha, Andrášek
a Eda Kordík aj.
První utkání v roce 1920 sehrála Viktorka
s mužstvem Tuchlovic. Po něm následovaly mače
se Spartou Lužná, Spartou Rakovník, Slovanem
Unhošť a Slavojem Kladno. V roce 1921 si fotbalisté přestěhovali klubovnu z hostince U Kochmanů do Sokolovny, kde se každou neděli scházeli.
Tento rok byl pro Viktorku úspěšný. Díky rozšíření
členské základny bylo možné zakoupit pozemek
na nové hřiště blíže k městu. Schválila se klubová
barva – modrobílá, zakoupily se nové dresy, a do-

V roce 1922 se Viktorie přihlásila do mistrovství (dobový název). V roce 1923 byla zařazena
do III. třídy Středočeské fotbalové župy v okr. Kladno a hrála ji až do roku 1926. Nato klub sestoupil
do IV. třídy. kterou hrál do roku 1929. O rok později se do III. třídy vrátil a v roce 1931 dokonce
postoupil do II. třídy.
Po roce 1930 máme o fotbalistech málo informací. Víme, že Viktorka hrála střídavě II. a III. třídu středočeské župy a postupem let zvyšovala
členskou základnu i rozsah sportovní činnosti.
V této době Viktorka už dávno nehrála v Libeni,
ale na ploše bývalých garáží ČSAD (dnes Technických služeb).
V archivu se nalezl velmi zajímavý dopis
ze 4. května 1931. Starosta města v něm děkuje

Založení
fotbalového oddílu ve Strašecí
Letos v březnu to bylo přesně 100 let, kdy Josef
Kolský s bratry Mayovými založili v Novém Strašecí
fotbalový klub. Nejdříve vznikl sportovní kroužek.
Ale už o pár týdnů později na ustavující schůzi
v hostinci U Kochmanů byl odhlasován název klubu a stanovy, jež byly schváleny okresní politickou
správou ve Slaném.
Tak vznikl nový fotbalový oddíl S. K. Viktorie
Nové Strašecí.
Karel Stříbrský v historickém almanachu vydaném k 10. výročí fotbalové Viktorie píše, že prvním
předsedou se stal Josef Kolský. Klub vedl společně s F. Lvem, J. Kuchyňkou a dvanáctičlenným
výborem. První utkání se hrálo na louce v Libeni
a za dresy sloužilo oblečení, které si hráči přinesli
z domova.
Utkání přilákalo další zájemce. Začaly se vybírat
příspěvky, díky nimž si nový oddíl mohl pronajmout hřiště, zakoupit výstroj a míč. Volba nového
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020
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fotbalovému oddílu: „Žádáme
slušně výbor, aby svému mužstvu II. třídy hrajícímu právě zápasy mistrovské, tlumočil plné
uspokojení našeho města nad
opravdu obdivuhodnými výkony při zápase ze dne 3. 5. 1931.
Každý muž byl na svém místě
a bylo dokazatelně vidět, s jakou
chutí a láskou věnuje se sportu,
aby vynaložil nejen svůj um, ale
celou svou tělesnou energii k docílení dobrého výsledku. Blahopřeji upřímně jménem našeho
města k docílenému, ale plným
právem zaslouženému vítězství
a podotýkám, bude-li tato jedenáctka takto s chutí hrát i další
naše mistrovské zápasy, jest
sestup do třídy nižší nemožný,
ale můžeme mít naději i postup
do třídy vyšší.“
V deníku Novostrašecký kraj se dne 4. 10. 1936
dočítáme, že Viktorie porazila Velké Přítočno 5:1
a skončila na osmém místě. Není úplně jasné, o jakou soutěž jde, ale podle tabulky víme, že soupeřila s mužstvy Družce, Tuchlovic, Hostouně, Unhoště, Hostivic, Lánů, Velké Dobré aj.

Válečný rozvoj
Největší rozvoj Viktorie zažívá paradoxně během
druhé světové války. Možná právě proto v roce
1939 zakládá hokejové mužstvo, které své zápasy
hraje Pod Fortnou, kde se od roku 1940 pořádají
také veřejná bruslení pod umělým osvětlením.
V roce 1942 se fotbalisté probojovali poprvé
do I. B třídy. Správní radě města to dopisem oznamuje pan Zimmerhakl a zároveň v dopise žádá:
„…o vzácné svolení používat na dresech mužstva

šecí a v roce 1948 dorostenec Náprstek
dostal trest zastavení činnosti na půl
roku za kopnutí soupeře a urážky. Pak
se archivy na deset let odmlčely.

Klubová krize
Pravděpodobně v roce 1947 došlo
při sjednocení tělovýchovy ke změně
názvu a z téměř třicetileté Viktorie
se stal Sokol.
Díky četnějším informacím od roku
1959 víme, že A mužstvo hrálo okresní přebor až do roku 1965. Tehdy
na podzim došlo v oddílu ke krizi, která zapříčinila poprvé v historii vystoupení A mužstva ze soutěže. V této době
je předsedou Gustav Pátek. Má velký
podíl na tom, že na fotbalový stadion
je přivedena vodovodní přípojka. Ale
rozpadu A mužstva nezabránil. V roce
1968 přebírá Viktorku Jaroslav Štěrba.
( z archivu J. Duchoně)
Pod jeho vedením je krize zapomenuta
městského znaku, jehož čest se zavazujeme stateč- a v roce 1970 při oslavách 50. výročí fotbalisté slaví několikanásobný postup do Okresního přeboru.
ně hájit.“
Velký potenciál má v té době dorost. Sešla se zde
Největší akcí válečných let bylo přestěhování
fotbalového stadionu. Původní projekt počítal ne- řada nadějných borců, které velmi dobře motivovajenom se stadionem, ale i s běžeckou dráhou a pla- li trenéři Altera s Dusíkem. Byli mezi nimi Kádner,
veckým bazénem. Nakonec zůstalo jen u fotbalové- Poncet, Pelc, Zíka, Vintr, Drvota, Kudela, Šanda,
ho stadionu. Byl postaven Na Velkých Opukách, kde Knobloch, Mrnka, Cingr, Laža, Šebek, Masák, Ibl,
je dosud. Zní až neuvěřitelně, že majitelé pozemku Černý, Veselý a May. Dorostenci společně v roce
manželé Vyskočilovi a bratři Kurzweilovi jej pronaja- 1972 oslavili historický postup do 1. A třídy.
li fotbalistům až do 31. prosince 2000.
Válečná léta byla pro Viktorku úspěšná nejen rozLegenda doby – „Vincek“ Veselý
vojem, ale i účinkováním v I. B třídě, která se v naA mužstvo, které hrálo Okresní přebor, trénoval
šem městě hrála od roku 1942 prokazatelně do roku „Vincek“ Veselý, v té době nepostradatelná osob1945. Z poválečných let se dozvídáme jen střípky nost strašecké kopané. Áčko opustil v roce 1980
historie. Z novinových výstřižků jsme se v kladen- a pak ještě neuvěřitelných 35 let pracoval s mláském archivu dozvěděli, že do okresní jedenáctky deží. Na soupisce A mužstva najdeme jména Blín,
žáků byl v roce 1947 vybrán Veselý z Nového Stra- Kořán, Kleidienst, Černý, Drozda, Knobloch, Kubeš,
Gengel, Kulhánek, Lansdorf, Charvát, Černý, Rovný,
Šnobl, Pokorný, Masák, Hort, Šanda a Šebek.
Ve vedení oddílu už pracovali oba Pelcové, mladší
Jiří dělal sekretáře, starší Míla byl ve výboru. Díky
tomuto poslednímu jménu se v novostrašecké kopané schylovalo k velké sportovní revoluci.

PŘIPOMÍNÁME !!!
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 zvou
pořadatelé Sportovního dne
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Míla Pelc – systémový hráč
Klíčové jméno spojené s obrodou strašecké kopané. Do čela oddílu byl zvolen v roce 1976. Jeho
kvality spočívaly v promyšlené organizaci, moderním myšlení, a především v nadšení přitáhnout
k dobrovolné práci co nejvíce lidí.
Po jeho zvolení bylo založeno B mužstvo mužů
a druhé mužstvo žáků. Jen díky jeho buldočí povaze se podařilo v druhé polovině osmdesátých let
postavit nové kabiny s bytem správce a klubovnou.
To vše si v akci „Z“ během tří let postavili fotbalisté
a jejich příznivci. Kabiny byly otevřeny v roce 1980
při oslavách 60. výročí založení klubu a předznamenaly novou éru novostrašecké kopané.
Vladimír Kozel
(pokračování v září)
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Dvojnásobný úspěch stolních tenistů
Nejlepším hráčem B týmu byl Zdeněk Červený, který byl se 71 % také 11. nejlepším hráčem
soutěže. Solidní a vyrovnané výkony podávaly
také další opory Zbyněk Vyskočil (63 %), František Fabinger (49 %) a Marek Zíma (38 %), který
se především v druhé polovině soutěže potýkal
se zdravotními problémy. Druhou polovinu soutěže musel kvůli zranění vynechat Stanislav Hrdý,
další dlouholetá opora novostrašeckého stolního
tenisu. Ve čtyřhrách patřila mezi nejlepší páry
soutěže dvojice Červený-Fabinger, kteří prohráli
pouze 3 resp. 4 zápasy a s úspěšností kolem 78 %
patřili na 4. a 5. místo žebříčku.

Okresní přebor 3. třídy

Účastníci tradičního vánočního Novostrašeckého pingpongového turnaje, který se konal za účasti více než dvou
desítek hráčů a hráček všech věkových kategorií z Novostrašecka, od žáků ZŠ až po aktivní důchodce.

Novostrašečtí stolní tenisté v okresních soutěžích ročníku 2019–2020 zaznamenali dva výrazné úspěchy. A družstvo v nejvyšším okresním
přeboru 1. třídy skončilo na skvělém druhém
místě se stejným počtem bodů jako vítězný tým.
V okresním přeboru 3. třídy C družstvo také obsadilo stříbrnou pozici a postoupilo tak do vyšší
soutěže.

Okresní přebor 1. třídy
Základ A družstva tvořili tři dlouholeté opory
zdejšího týmu Petr Libovický, Vladimír Libovický
a Kamil Pittner. V první polovině soutěže je doplňovali především Zdeněk Červený a František
Fabinger, v druhé Zbyněk Vyskočil. Áčko letos
prohrálo jen 4 utkání a bylo jediným družstvem,
které dokázalo porazit vítězný tým Olešné. Už
od počátku se mužstvo drželo v čele nejvyšší
okresní soutěže, kde oscilovalo mezi prvním
a třetím místem. V lednu se díky těsné výhře nad
Pšovlky 10:8 usadilo napevno na druhém místě,
na které již nikoho nepustilo. Ve vyrovnaných
utkání mělo letos Áčko většinou navrch, čtyřikrát
zvítězilo nejtěsnějším rozdílem 10:8 (dvakrát
Pšovlky, RC Rakovník, Olešná) a jen jednou prohrálo 8:10, a to druhý domácí zápas s posíleným
týmem RC Rakovník.
Nejlepším jednotlivcem byl Kamil Pittner, který
z 84 utkání prohrál pouze sedmkrát a s úspěšností téměř 92 % se stal nejlepším hráčem celého
okresního přeboru. Celoročními nadprůměrnými
výkony jej výtečně doplňovali bratři Libovičtí.
Petr byl 11. nejlepším hráčem OP 1. třídy se 69 %
a Vladimír 13. se 67 %, což znamená, že každý
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

z nich vyhrál více než dvě třetiny svých utkání.
Ve čtyřhře, která soutěžní utkání družstev zahajuje, byl nejlepším novostrašeckým hráčem
a lídrem okresního žebříčku matador František
Fabinger, který prohrál jediné utkání a dosáhl
úspěšnosti téměř 92 %. Zdatně mu sekundoval
Kamil Pittner, podle žebříčku 4. nejlepší deblista
soutěže s 81 % za 17 výher a 4 prohry.
Druhé místo je pro A tým velkým úspěchem,
který překonal očekávání i papírové předpoklady.
Od prvního místa dělily Nové Strašecí podle konečné tabulky soutěže pouze dvě prohraná utkání ve dvou vzájemných zápasech s týmem Olešná
A. I z druhého místa po ukončení sezóny A družstvo Nového Strašecí mohlo využít právo postupu do vyšší soutěže, Krajského přeboru 2. třídy,
avšak po zralé úvaze se s ohledem na personální
situaci členové týmu rozhodli tuto možnost nevyužít, a i příští rok setrvat v okresním přeboru, kde
se opět hodlají ucházet o čelní příčky.

Okresní přebor 2. třídy
B družstvo v okresním přeboru 2. třídy obsadilo
solidní 7. místo ve středu tabulky. Tým měl horší start do soutěže, na začátku sezóny dokonce
na dvě kola zavítal na předposlední sestupové
místo, ale zhruba v polovině soutěže se již potvrdily kvality hráčů postupem tabulkou až na 4. místo
a dvě kola před koncem dokonce na 3. místo, které ale díky dvěma těsným prohrám 8:10 (s Přílepy
a Sokolem Rakovník C) v posledních dvou kolech
neudrželo a kleslo na konečné 7. místo. Avšak
s těsným jednobodových odstupem od 5. místa
a od 4. místa B tým dělilo jedno vítězství.

C družstvo splnilo svoji očekávanou roli favorita
OP 3. třídy a obsadilo se třemi prohrami postupové druhé místo za týmem Janov B. Druhé místo si
tým držel již od druhého kola a nenechal nikoho
na pochybách o svých kvalitách. Nejlepším jednotlivcem z Nového Strašecí zde byl Michal Bünter, se 73 % osmý nejlepší hráč soutěže. Stabilní
výkony podávali i ostatní členové týmu Jiří Bouček (66 %), Petr Videmann (64 %) a Patrik Bujdák
(59 %). Právě ve vyrovnaných a nadprůměrných
výkonech všech hráčů spočívala síla C družstva.
Vynikající deblové kvality potvrdila dvojice Bouček-Bünter, která prohrála za celou sezonu jediné
utkání ve čtyřhře (těsných 2:3 na sety v Janově).
Jiří Bouček se tak stal nejlepším deblistou OP
3. třídy s 95 % úspěšnosti, Michal Bünter obsadil
třetí místo s 91 %.

Okresní přebor 4. třídy
D družstvo skončilo v Okresním přeboru 4. třídy na povedeném 4. místě se sedmibodovým odstupem od postupového druhého místa. Během
ročníku šel výkon družstva i pozice v tabulce nahoru, v první třetině bylo déčko kolem 9. místa,
v polovině soutěže již na 6. místě a dvě kola před
koncem poskočilo na konečné 4. místo.
Nejlepšími hráči týmu byli jednoznačně Jan
Pokorný a Gabriela Dundrová, oba zároveň obsadili čelné příčky v žebříčku soutěže. Jan Pokorný
v něm skončil pátý se 78 % úspěšnosti a Gabriela Dundrová šestá se 76 %. Další členové týmu
Miroslav Špička, Pavel Valchář a Matěj Dundr
se s úspěšností nepřehoupli přes 50 %. Ve čtyřhrách byl novostrašeckou oporou pár DundrováŠpička M, kteří obsadili v žebříčku úspěšnosti
6–7 místo se 71 % a 70 %.

Okresní přebor 5. třídy
Nováčkem okresního přeboru ve stolním tenise
bylo E družstvo v OP 5. třídy, které většinu utkání
odehrálo ve složení Jan Ryss, Adolf Špička, Karel
Filip, Petr Vokoun a Jiří Dundr. Nejlepším hráčem
mezi jednotlivci byl Jan Ryss, který zakončil svopokračování na straně 20
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pokračování ze strany 19

ji premiérovou sezónu s nadprůměrnými 59 %
úspěšnosti. Ostatní hráči nepřekročili hranici
50 % vyhraných utkání. Jan Ryss byl spolu s Karlem Filipem také tahounem D mužstva ve čtyřhře. Filip dosáhl 68 % a Ryss 64 %. Především
díky absenci zkušeností a s tím souvisejících
stabilních individuálních výkonů se družstvo
pohybovalo po většinu sezóny ve spodní části
tabulky.

Stolní tenis pro děti a mládež

Účastníci tradičního vánočního Novostrašeckého pingpongového turnaje, který se konal za účasti více než dvou
desítek hráčů a hráček všech věkových kategorií z Novostrašecka, od žáků ZŠ až po aktivní důchodce.

Tradiční úterní oddílové tréninky dětí a mládeže pod vedením Petra Doubravského doplnil
letos páteční klub stolního tenisu při Domu dětí
a mládeže, který vzali na svá bedra Jiří Bouček
a Kamil Pittner. Díky velkému zájmu ze strany
dětí bude tento formát obdobně pokračovat
i příští rok, podrobnosti budou upřesněny počátkem září.
Kamil Pittner

Hokejbalisté
zabodovali
Poprvé od začátku března nastoupili 27. května
k zápasu v Kocourek Aréně hokejbalisté Nového
Strašecí. Po koronavirové pauze změřili v prvním
kole Letního poháru 2. ligy síly se známým soupeřem z Berouna Kelty 2008. Zápas hraný před
velmi solidně zaplněnou arénou přinesl spoustu
branek, dramatickou zápletku v závěru zápasu,
čtyři trefy domácího Javůrka a konečné vítězství
Bubáků 8:7.
Po středečním dramatu s Kelty čekal na naše hokejbalisty další zápas. V rámci "anglického týdne"
tentokrát přivítali na svém hřišti pražského soupeře Rafany, kteří byli po většinu tohoto zápasu
střelecky aktivnější. Strašečtí, které podržel brankář Dvořák, si však počkali na své šance a po bojovném výkonu uzmuli další tři body.
-lf-

Skalní města: Český ráj – Drábské světničky
Dnešním výletem do skalních měst se opět
vrátíme do Českého ráje. Protože zde nejsou tak
obrovská skalní města jako ve Východních Čechách, přibalím do výletového balíčku několik
krásných a romantických míst. Začali bychom
v Šrámkově Sobotce, která je rekreačním a turistickým letoviskem na jižním okraji Českého
ráje.
Trasy z Nového Strašecí máme dvě. Buď přes
Prahu, nebo přes Mělník. Obě jsou časově stejné, jen přes Prahu ujedeme o 6 km více. Oběma směry pojedeme na Mladou Boleslav, kde
se dáme směr Jičín. Na 120 km (1 hod. 54 min.)
se před námi objeví romantické městečko Sobotka se zámečkem Humprechtem.
20

Městečko Sobotka
Od roku 1957 vznikla tradice národního festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova
Sobotka. Fráňa Šrámek se v Sobotce narodil
v domě č. 4 a je zde i pochován na místním hřbitově. Určitě se bude líbit malebné náměstí, kde
doporučuji návštěvu zdejší cukrárny. Z náměstí
vyrazíme podle ukazatelů na Turnov a Podkost.
Zámek Humprecht za podívání stojí, a tak vyjedeme ke hřbitovu na malé parkoviště a podél
hřbitova zamíříme na zámek (asi 400 m). Z jeho
ochozu jsou nádherné výhledy do kraje. Zámek
má elipsovitý půdorys stejně jako jeho největší
místnost, kde se pro její dokonalou akustiku konají časté koncerty.

Vesec u Sobotky
Sobotka je výchozím bodem do tzv. podtroseckých údolí, na hrad Kost, do údolí Plakánku, Branžež atd. Koho nezajímají zámky, doporučuji nevynechat v žádném případě obec Vesec. Od hřbitova
ze Sobotky je Vesec vzdálená jen asi 2 km. Vesnice je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace. Je zde 27 domů, v nichž žije
jen asi 12 stálých obyvatel. Ve vsi se dochovalo
mnoho krásných roubených staveb využívaných
jako rekreační chalupy. Tolik roubených skvostů
pohromadě v Českém ráji jinde nenajdeme. Natáčelo se zde mnoho ﬁlmů, např Jak dostat tatínka do polepšovny, Přijela k nám pouť, V zámku
a v podzámčí, Jára Cimrman ležící, spící aj.
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020
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Gotický skvost hrad Kost
Z Vesce se na Kost dostaneme asi za 5 min.
Hrad se nachází na dně údolí na pískovcové skále,
a i dnes je patrné, že v minulosti byl ze všech stran
chráněn vodou. Je nejzachovalejším gotickým hradem u nás. Zaparkovat můžeme pod ním na parkovišti. Kromě hradu doporučuji projít si dvě údolí, které k němu směřují. Zleva je romantické údolí
přírodní rezervace Plakánek, kde má u rybníka
Obory chalupu herec Josef Dvořák. Zprava máme
údolí Bílého rybníka a za ním rybník Partoťák. Turisté mohou za Bílým rybníkem uhnout doprava
a Prokopským údolím dojít až do Libošovic. Já doporučuji určitě Plakánek, a alespoň malý kousek
po břehu Bílého rybníka. Z obou stran jsou nádherné pohledy na hrad Kost. A až půjdete do Plakánku, nezapomeňte sledovat hradní věž. Z jednoho místa jsou vidět všechny čtyři rohy. Nevěříte??
Je to tak, věž je totiž půdorysem lichoběžník!
Hrad Kost z Plakánku (foto archiv V. Kozla)

Sokolka
Další nádherným místem je u rybníka Branžež
skála zvaná Sokolka. Z parkoviště pod hradem
budeme sledovat směrovky na Turnov. Údolím,
kterým od hradu vyjedeme se jmenuje Turnovské
a jak jinak, je zde další rybník. Ochrana hradu byla
na tu dobu dokonalá. Protržením hrází těchto rybníků bylo možné proměnit okolí hradu v těžko přístupný terén. První křižovatku projedeme rovně,
na druhé uhneme doleva směr Kněžmost a lesem
dorazíme do obce Srbsko. Projedeme obcí a za ní
asi tak 300–400 m zkusíme nechat auto. My jsme
parkovali vždy u červeného sloupku, ale kdoví
jestli tam ještě bude. Sokolka (je na pravé straně silnice v lese) je ohromné skalisko, na které je
snadné vylézt jen ze strany od obce Srbsko. Jsou
zde vyšlapané cesty. Ze skály, která je dlouhá asi
150 m a široká 30–50 m jsou nádherné rozhledy,
především na rybník Branžež.

Skalní hrad Valečov
Ze Sokolky pokračujeme okolo rybníka Branžež
přes stejnojmennou obec až do Kněžmostu. Náš další cíl bude skalní hrad Valečov, a tak v Kněžmostu
na hl. silnici odbočíme doprava na Mnichovo hradiště a Prahu. Za obcí Boseň se dáme doprava směrem
na Mužský a Valečov. Asi po 1 km zastavíme na parkovišti a do hradu to máme asi 300 m.
Původní hrad ze dřeva byl zničen po husitských válkách a nahradil ho nový z kamenů. V 17. století ho získal mocný rod Valdštejnů, ale již v roce 1652 byl uváděn jako zpustlý. Ve zdejších skalních světničkách ještě
v 19. století přebývali místní chudí. Na Valečově na nás
dýchne romantika a tajemství okolních pískovců.

Vrch Mužský (463 m n.m.)
Jihozápadní části Českého ráje dominuje čedičový vrch Mužský, který poskytuje jedinečný kruhový

Drábské světničky (foto archiv V. Kozla)
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rozhled po kraji. Na vrcholu (výstup 10 minut) najdeme vyhlídkovou plošinu s památníkem na Prusko-rakouskou válku. Z Valečova vyjedeme přes
obec Zásadka stále rovně asi 3 km, až dojedeme
do obce Mužský. Asi 500 m nad ní je malé parkoviště, ze kterého jsme za 10 min na vrcholu.

Drábské světničky
Pokud máme hlad, z vrcholu Mužského dohlídneme na 600 m vzdálenou restauraci Na Krásné vyhlídce. Posezení je i venku a výborně vaří.
Jsou zde opravdu krásné výhledy do údolí Jizery
a na Ještědský hřeben. Po sestupu z vrcholu Mužského si jen těch 600 m přeparkujeme a můžeme
se rozhodnout co dál.
Já bych volil nejdříve sníst něco dobrého.
Pak už se dáme po červené turistické značce směr Drábské světničky. Cesta je dlouhá cca
1,5 km. Vede nejdříve lesem a pak mezi skalami,
a nakonec se dostaneme na skalní bloky, do kterých byla vytesána spolu s dřevěnou výstavbou
malá pevnost (někdy se uvádí hrad). Opevněné
sídlo bylo vybudované na 7 pískovcových blocích
oddělených úzkými puklinami. Jsou zde dochovány dvě desítky tesaných prostor různých funkcí.
Zbytky pěti chodeb, tesané základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcích.
Prohlídka hradu je bezplatná a probíhá bez průvodce. Kdo by dnes ještě neměl dost, může pokračovat po červené turistické značce na zříceninu
hradu Klamorna (20–30 min).
Cesta do Nového Strašecí povede zpátky do obce Boseň, a dál sledujeme směr Prahu. Stejně jako cesta sem
měla dvě možnosti, zpátky je to stejné. Za 10 min najedeme na dálnici a za Mladou Boleslaví (cca 10 min)
buď odbočíme na Mělník nebo pojedeme přes Prahu.
Jednotlivé cíle našeho výletu jsou od sebe vzdáleny
vždy několik minut (Sokolka-Valečov 20 min), tak kilometry ani neuvádím. Navíc můžeme něco, na co
nemáme chuť, i vynechat.
Vladimír Kozel
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Hladomor 1771–1772
V minulém článku jsme se dotkli epidemií a ptali
jsme se, jak tyto nákazy zasáhly Nové Strašecí. Mezi
hromadné katastrofy náležely také hladomory s nemenšími následky. Ty se v dějinách objevují taktéž
v opakujících se intervalech. Jeden z nejznámějších
hladomorů u nás proběhl v letech 1771–1772
po velké neúrodě, způsobené klimatickými podmínkami, navíc po vleklých válkách s Pruskem. Nedostatku potravin podlehlo v uvedených dvou letech
v Čechách asi 250–300 tisíc lidí, což představovalo
12–15 % obyvatel, především z chudých horských
oblastí. Hladomor vyvolal sociální nepokoje po celé
zemi, namířené proti robotnímu systému, které vrcholily povstáním v roce 1775. Tehdejší panovnice
Marie Terezie musela pokročit s reformami. Hladomor také podpořil masové pěstování brambor, které zachránily mnoho lidských životů. Končil úhorový systém, nastoupilo střídavé hospodářství a rostla
intenziﬁkace zemědělství. Pole se plnila více řepou,
jetelem či ozimým ječmenem.

sídla v Čechách, aby se stavovské peníze nebyly
dlužily, všecky daně císařský dlužní zůstaly. Nato
[…] v roce 1770 a 1771 skrze velký mokra obilí
vyhynulo, povstala drahota a hlad, takže mnoho
lidu hladem a z otrávení zemřelo, neboť z otrub,
pejru polního, kopřiv a jiných bylin placky, chleby
pekli [a] jedli. Z toho povstaly nemoce a umření
lidu. Bohužel o konkrétní situaci ve městě se tu
nic nedozvíme.
Na Lánech si všiml pohnutého roku 1771 farář
Jan František Schwarz ve svých písmáckých zápiscích, vkládaných do farní kroniky. I on však zapsal
dění retrospektivně a v obecné rovině, přitom si
musel události dobře pamatovat. V tom samém
roce byl již vysvěcen na kněze a 23. července
1772 začal sloužit v Novém Strašecí jako kaplan.
Jistě, to už hladomor polevoval. Na Lánech později Schwarz uvedl: Léta Páně 1770 povstala v Čechách veliká drahota, neboť nebylo žádného obilí
v Čechách, protože všechno jinam vyvežené bylo.

a jedli. Pak jich mnoho potom mřelo. Chudý lid
se po nohou po zemi plazil a proboha jen o kousek chleba prosil. / Léta 1773 byla boží ouroda,
ale lid se nemohl dočkat dozrání, obilí zelené žali,
v pecích sušili, mlátili a mleli, takže ten boží chléb
byl zelený.
Hovorka zmiňuje deště 1771, pak neúrodu a následnou drahotu. Mokra zaznamenal i Preinhelter,
klade je do let 1770 a 1771 a uvádí velkou předchozí chudobu a drahotu v důsledku pruských
válek. O vlhku a drahotě před hladomorem píše
i Schwarz a přidává bouřky a větry. Ke klimatickým podmínkám se tak vyjadřují všichni tři kronikáři. Podle současných klimatologů začalo už
na podzim 1762 nadměrné deštivé období, provázené tuhými zimami. Po žních 1770 vzrostly
v důsledku podprůměrné úrody ceny obilí. Jaro
1771 bylo mimořádně chladné a zkazilo jarní setí.
Následoval suchý a parný květen, 2. června 1771
začaly mohutné deště, které trvaly až do konce srpna. Přišly povodně, hrozila špatná úroda,
ceny raketově rostly. Sklizeň ukázala, že katastrofa
bude nevyhnutelná. K tomu se přidal utažený robotní systém s vysokými dávkami, který venkov
značně dusil.
Chudobu v důsledku předchozích válek zmiňuje
jen Preinhelter. Všichni tři kronikáři také uvádějí,
že příčinou hladu byl nedostatek obilí. Hovorka
píše, že sena, másla a masa bylo dost, problém
byl v chlebu. To není příliš hodnověrné, během
hladomoru se projevil i nedostatek krmiva pro dobytek. Hovorka s Preineheltrem také zajímavě píší
o náhražkách. Lidé jedli otruby, kopřivy, pýr, různé
byliny nebo trávu. To prý přinášelo další nemoci.
Hladomor vrcholil na konci zimy a v předjaří, kdy
zcela došly zásoby. Při nové úrodě v letních měsících 1772 hlad ustal.

Zápis o hladomoru v lánské farní kronice

Záznamy v matrikách
Znovu vzneseme naši otázku: Jak se tento
problém dotknul našeho města a jeho blízkého
okolí? Literatura příliš zpráv neposkytne. Novostrašecké prameny jsou na tyto události skoupé,
v registratuře města nenajdeme téměř nic. Zbývá málo čitelná kniha ze zasedání městské rady,
která končí rokem 1773. Přesto se F. Vackovi podařilo vypsat několik informací. Retrospektivně
se k pohnutým událostem vraceli pozdější místní
kronikáři, ale spíše v obecné rovině. Konkrétním
záležitostem se vyhnuli. Proč? V samotném městě nebyla situace tak dramatická jako v okolí.

Paměti kronikářů
Nejbližší přímé svědectví bychom tak mohli mít
od kronikáře Václava Preinheltra. Kronika sice začíná až rokem 1801, avšak v jednom místě se autor
k hladomoru vrátil. Sám jej aspoň mlhavě pamatoval, neboť mu tenkrát bylo deset let: Po sedmileté
prajské vojně tak lid český obchudl, že nebylo
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Roku 1771 přišlo žito na 12 až 15 zl., nebo bylo
veliké vlhko. Následovně obilí všechno uhynulo.
Bouřky a větrové kazili všechno, z toho povstal
hlad, pak nemoce, že lidé hladem více než od nemoci mřeli, takže nesčíslný počet lidu v Čechách
zemřel. O mnoho dále se tedy neposuneme. Nepomůže ani torzo mšecké kroniky, sahající do 18.
století. Roky 1771 a 1772 zde nenajdeme.
V Rakovníku se ke sledovaným letům vrátil
až ve druhé polovině 19. století František Hovorka,
když srovnával tragédii roku 1772 s jinou katastrofou, která Rakovník postihla o sto let později
v podobě velké povodně. Hladomor Hovorka nezažil, ale měl k dispozici svědectví svého dávno
zesnulého otce: Léta 1771 byl mokrý rok, takže
se žádné obilí neurodila. Tím nastal[a] drahota vobilí a hlad v zemi, sína [!], másla a masa
bylo dost, ale žádný chléb v Praze. Lidi hladem
na ulici padali a mřeli. / Léta 1772 byla taková
bída, že lidi z otruby trávu vařenou zapražovali

Bezprostřední počty zemřelých přinášejí matriky, vedené tehdy již pravidelně a poměrně přesně. Novostrašeckou matriku vedl farář (povýšený
na děkana) Jan Cipl, který měl k ruce kaplana, Martina Churfürsta, po něm krátce Františka Preislera
a od července 1772 zmíněného Jana Schwarze. To
bylo důležité, protože farář i kaplan objížděli přifařené vsi a evidovali zemřelé, udíleli poslední pomazání a pohřbívali. Práce měli požehnaně, avšak
mrtvé stačili evidovat průběžně. Matrika zaznamenává, kdo z nich daného nebožtíka zabezpečil.
Bohužel zde nezjistíme příčinu úmrtí, vycházet tak
můžeme jen z nápadného nárůstu počtů.
Strašecká matrika obsahuje naše město, strašecký Pecínov, Třtici, Řevničov a Rudu. Na pomoc
jsme si vzali ještě smečenskou matriku, kde jsou
mimo jiné záznamy o Lánech a Rynholci, a mšeckou matriku, odkud jsme vypsali Mšec. Pomocí
těchto lokalit jsme provedli sondu o výskytu hladomoru v našem regionu.
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020
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Urychlilo se rozšíření brambor,
řepy, jetele a ozimého ječmene

V Novém Strašecí můžeme před vypuknutím hladomoru evidovat 2–3 úmrtí měsíčně. Dálo se tak
do listopadu 1771. Od prosince začal počet zesnulých stoupat, když město přišlo o osm obyvatel. V lednu 1772 to bylo pět. Prosincová mez už
překročena nebyla. V únoru 1772 zemřelo sedm
lidí, v březnu šest. Pak znovu počet klesl na dva
až čtyři. Výkyv tak byl mírný, krize zasáhla město
v prosinci a trvala do března, přičemž úmrtnost
nebyla ve srovnání s okolními vsemi vysoká. Nové
Strašecí tedy zasáhla katastrofa spíše okrajově,
proto o ní místní prameny moc nemluví. Dobře vyvázla i Ruda, kde se po celé krizové období udržela
stabilní úmrtnost 1–2 obyvatelé měsíčně.
Naplno zasáhl hladomor Třtici a Řevničov.
V prvně uvedené vsi začal rapidně růst počet
mrtvých od ledna 1772: v lednu 6, v únoru 14,
v březnu 18, v dubnu začala úmrtnost klesat (8),
v květnu již hladomor zmizel (3 mrtví). V Řevničově se projevil už v prosinci 1771 (7), v lednu
se hlad rozjel naplno a přetrvával až do května.
Od ledna zemřelo v Řevničově lidí: leden 11,
únor 11, březen 16, duben 12, květen 10, červen 2. Na Lánech úmrtnost v jarních měsících
rostla a kulminovala v květnu (13 mrtvých), pak
klesala – červen 8, červenec 1. V Rynholci byla
největší krize v březnu až červnu (7–8 mrtvých
každý měsíc), rapidní pokles vidíme v červenci.
Ve Mšeci zemřelo nejvíce lidí v dubnu (10), kdy
hladomor vrcholil.
Zajímavé je zjištění, že hladomor nezasáhl sledovanou oblast plošně. I v celozemském měřítku
se ukázaly velké rozdíly mezi regiony. Dobře ji
ustálo Strašecí a Ruda, nejhorší byla situace v Řevničově a ve Třtici. Někde se začala velká úmrtnost
projevovat v prosinci, jinde až v lednu. Někde přetrvala do června (Lány, Rynholec), jinde mizela už
v dubnu (Strašecí). Přelom zimy a jara bylo nejhorší období všeobecného vyčerpání.
Novostrašecký měsíčník VII-VIII / 2020

Co se týče věkové skladby, není zde žádné překvapení. Umírali nejvíce malé a dospívající děti
a pak lidé nad šedesát let. Objeví se i čtyřicátníci a padesátníci, nejméně dvacátníci a třicátníci,
tedy lidé v plné biologické síle.
Údaje z matrik využil už František Vacek. Zjistil největší katastrofu v Řevničově a ve Třtici, kde
podle něj nestačily hřbitovy. K 9. červnu 1771 píše
o velkém krupobití, dnes už víme, že to byl jeden
z mnoha přírodních úderů. Dále rozebírá velkou
drahotu a nedostatek obilí. Strašecká obec se už
od roku 1768 pokoušela nedostatek řešit žádostí
o dodávky z erárního skladu ve Slaném a vyjednávala půjčky ve prospěch sousedů. Následná léta
ovšem znemožnila zapůjčené zásoby splácet, navíc sháňka po obilí rostla.
Nejvíce reprezentativním pramenem pro srovnání
s matrikami jsou zpovědní seznamy pražské arcidiecéze (v podstatě celé Čechy), zpracované Lucií Steinbachovou. Získáme odtud srovnávací údaje. Na území
arcidiecéze zemřelo v letech 1771–1772 290 387
osob. V Čechách žilo více než 2,7 milionů obyvatel.
Když se podle zpovědních seznamů zaměříme na jednotlivé kraje, nejvíce bylo postiženo Berounsko s úmrtností 17,3 %. Nejlépe na tom byl kraj Žatecký (6, 8 %),
Rakovnický dosáhl hodnoty 9,5 %. Jen v Rakovnickém
kraji roku 1771 zemřelo 8 352 lidí, v roce 1772 lidí
11 327 a 1773 už „pouze“ 3 826 obyvatel.
Kvůli značnému postižení Berounska a Rakovnicka
se krajem toulalo množství žebráků. Útočiště hledali
i v Novém Strašecí, kde ohrožovali místní obyvatele
a jejich majetek. Město podle F. Vacka zavedlo noční
hlídky a ustavilo úřad rychtáře nad žebravým lidem.
Ten měl za úkol oddělovat žebráky místní od cizích.
Místním obec pomáhala, cizí vyprovázela pryč.

zii za její příkladnou péči o poddané: K zabránění témuž zlému ona dobrá matka Marie Terezie
nechala z Uher a ze všech svých ostatních zemí
vozit do Čech magacínské mouky, jáhle, rejži
a rozličné k potravě věci, takové v štědré míře
obyvatelům českým půjčovala proti někdejšímu peněžitému zaplacení. Když ale napotom
Bůh onou metlu neourody od Čechův odvrátil
a ourodné léta nastaly, každý se svého dluhu
hrozil a obával se, jak onen dluh zaplatí. Ta
dobrá matka vkročila vstříc starosti svých Čechův, přijela do Prahy a zde z velké své dobroty
oné dluhy, říkajec, zpolovice vesměs odpustila
a druhou polovici na 28 let bez interesu zaplatit změnila. Ještě přitom onen, který svou
chudobu důkazně jí přinesl a žádal, dokonce
všecko odpuštěno měl, což se i tak se [!] zase
celou kontribucí a ostatníma daňama dálo. Též
mnohé jiné mateřské dobrodiní nesčíslně prokazovala.
Marie Terezie a císař Josef II. nechali v době
nedostatku dovážet obilí z Uher či z rumunského Banátu. Zakázán byl pochopitelně vývoz.
Také v Novém Strašecí bylo k dispozici uherské
obilí na příděl za mírný poplatek. Další obilí bylo
možné zakoupit z eráru. Zvláštní příděly obdrželi chudí. Stát uvolnil prostředky na sociální
podpory, obcím a poddaným vypisoval půjčky,
a jak jsme zmínili, koncipoval rozsáhlé reformy. Ty se měly dotknout venkova a zemědělství
a zlepšit postavení sedláků a rolníků. Půjčky,
které se táhly i z dřívějších let, muselo město
splácet. Obec nebyla v dobré ﬁnanční kondici,
své úvěry ovšem vyrovnala do roku 1778.
Demograﬁcká krize způsobená hladovými léty
1771 a 1772 byla v Čechách překonána až po patnácti letech. V roce 1785 poprvé přesáhl počet
obyvatel předkrizový stav.
Jan Černý

Řešení krizových let
Václav Preinhelter se postavil k řešení krizové
vlny idealisticky – vychválil královnu Marii Tere-

Hladomor museli řešit tehdejší panovníci –
Marie Terezie a císař Josef II.

23

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / REKLAMA

Společenská kronika
Dne 19. června uplynulo již pět let, kdy nás navždy opustil milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan Václav Knobloch.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou.

Kytičku květů na tvůj hrob dáme
a pak jen vzpomínáme.

Dne 6. července uplyne 15 let, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan Jan Veselý.
Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

Redakce měsíčníku se rodině omlouvá za opožděné uveřejnění vzpomínky.

Nebylo Ti dopřáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Co můžeme víc Ti dát
než kytičku na hrob a žalostně zaplakat.

Dne 9. července uplyne 46 let, co nás navždy
opustila Danuška Štětková z Nového Strašecí.
Stále vzpomíná maminka Květa a sestry Eva
a Hana s rodinou.

Dne 27. července vzpomeneme nedožitých
80 let pana Karla Kougla, který nás opustil před
třemi roky.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Oldřiška, syn Karel s Ivetou,
vnuk Jakub s rodinou, vnuk Vítek s rodinou.

Blahopřání

Stále vzpomínají dcera Markéta, vnoučata Míra,
Bára s manželem, syn Milan s rodinou a kamarád Vladimír Frolík s rodinou.

Reklama

KAMENICTVÍ
LADISLAV
HUMPÁL
Slušnost, spolehlivost, kvalita



www.mueller-technik.cz
personal@mtcz.eu








Reklama

Tel. 313 515 298




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

ZŠ Lány hledá kandidáta
na pozici asistenta pedagoga 10 h a 0,5 úvazku učitele s výtvarným zaměřením s nástupem od září 2020 a dále kandidáta na pozici asistenta
pedagoga 20h.
Nabídky zasílejte na skola@zs.lany.cz nebo na tel. 736 752 293.
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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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Dne 10. srpna uplynou tři roky, co nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček, švagr, strýc a kamarád pan Miloslav Brichta.

Dne 1. července oslaví paní Zdeňka Glosová
z Nového Strašecí kulaté jubileum – 80 let.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let, jí
přeje manžel Josef, děti, vnoučata a pravnoučata.

Reklama

REKLAMA

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: hondlova.hana@euromedia.cz
Firma:
Euromedia Group, a. s., Nádražní 30, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Hana Hondlová
Tel: 731 451 399
e-mail: hondlova.hana@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: 731 451 399.

