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Síla vlastního těla bez anabolik...

Gymnazisté již po třinácté v Alpách

Jak se žije baráčníkům ve Strašecí
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ÚVODNÍK
Ze všech stran se na nás hrnou informace, jak je kdeco
špatně a že bude ještě mnohem hůř.
Že se brzy pomalu nenajíme, neohřejeme, nerozsvítíme, že
budeme chodit všude pěšky apod. Anebo to všechno
pořídíme, ale jen za drahé peníze, které málokdo bude mít.
Sotva jsme se trochu vyhrabali ze zákeřného koronáče,
doléhá na nás zuřivá inflace, za humny se stahují válečná
mračna, pan Zuckerberg hrozí, že vypne Evropě Facebook
a Instagram. A to zdaleka nejsou veškeré katastrofy, kterými
nás média denně masírují.
Divné, že nám všem z toho ještě nepřeskočilo. Ale ono
nějak bylo a nějak bude, stejně s tím můžeme udělat jen
pramálo, přístup, který pomáhal vždycky. Netrápit se dřív,
než je to opravdu nutné a radši jít do kina nebo na ples
anebo si přečíst dobrou knížku.
Inspiraci lze najít třeba na stránkách Kultury v našem měsíčníku.
Spousta strašeckých dam si určitě nenechá ujít příležitost
obléci se po dlouhé době do krásných šatů (nebo si rovnou
pořídit nové) a vyrazit s partnery (nebo bez) do NKC
na Skautský ples.
Pár dnů nato promítne tamtéž Kinokavárna nový český film
Poslední závod, a to jen tři dny po celostátní premiéře. Kdo
si potrpí na dramata podle skutečnosti, nemá co řešit
a přijde.
Městská knihovna opět nabízí několik pěkných akcí,
tentokrát především z oblasti poezie. Město plné básní,
Poezie pod deštníkem, Báseň na potkání, V Kaffce žije
poezie, a navíc ještě výstavu Poklad jménem voda ke Dni
vody.
A to nemluvím o té spoustě úžasných knih, které jí
v regálech průběžně přibývají. Výborný nápad, jak předat
do oběhu ty, které už nebudeme číst, popisuje článek Dejte
knihám druhý život. Uvolníme si místo v knihovně, získáme
pár korun a můžeme hromadit další čtivé zásoby.
Ve strašeckém muzeu bude 3. března zahájená výstava
Zvířata na pranýři. Poukazuje na rozpor mezi ekonomickými
zájmy lidí a ochranou přírody.
Co s tím, když se chránění živočichové přemnoží a zasahují
do námi nastavených mantinelů? Výstava by měla být
jedním z nástrojů při hledání kompromisních řešení
a následné toleranci.
Na odpolední pohádky pro děti do NKC chodí málo návštěvníků, a to je fakticky škoda. Přitom výběr předváděných
titulů je velmi rozmanitý a každý si může zvolit podle svého
založení.
Těžko říct, stojí-li za tím pohodlnost a nezájem rodičů nebo
nechuť jejich potomků, ale věříme, že se sedadla v sále zase
zaplní.
V rubrice Sport jsme otiskli rozhovor s Veronikou Břízovou
naší rekordmankou v silovém trojboji, která na národní i světová mistrovství trénuje v Biosce v suterénní místnůstce bez
oken a je ráda, že ji má. Sama si vymalovala, nakoupila vybavení a věří, že se mezi zdejšími mladými najdou stejně houževnatí a vytrvalí nadšenci, jako je ona.
Březnový měsíčník nabízí i další témata, snad našim čtenářům zpříjemní volné chvíle.
Lída Faflíková
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Vybráno z 20. zasedání zastupitelstva konané 3. února
Schválení jednoho opozičního návrhu

Na základě žádosti sedmi zastupitelů bylo mimo plánované
termíny svoláno na 3. února mimořádné zasedání zastupitelstva.

Z návrhů předložených tzv. opozicí na snížení ceny tepla,
ekonomickou kompenzaci Technickým službám NS, na nový
systém kontroly a rozšíření členů dozorčí rady, zastupitelstvo schválilo pouze návrh na zřízení komise pro tepelné hospodářství v Novém Strašecí, jejímž úkolem je:
1) připravit návrh zadání variantní analýzy rozvoje tepelného hospodářství v našem městě
2) předložit vypracovaný návrh zadání nejpozději na zasedání zastupitelstva města 16. 6. 2022.

Téma - zvýšení cen energií
Hlavním bodem jednání bylo tepelné hospodářství města,
konkrétně situace ohledně zvýšení ceny dodávaného tepla
a TUV v důsledku zvýšení ceny plynu, a to do bytových
domů z městských kotelen provozovaných Technickými
službami NS.

Příspěvek na POSEZ

Občané diskutovali

Zastupitelstvo projednalo ještě další body, z nichž připomeneme alespoň schválení finančního příspěvku na provoz
„POSEZ – pomoc seniorům a zdravotně postiženým“,
provozovaný Domovem seniorů, ve výši 95 200 Kč.
Plánované zasedání zastupitelstva města dne 24. února
se vzhledem ke svolání mimořádného zastupitelstva již konat
nebude.
Jiří Tláskal

Nejdříve proběhla obecná diskuse za přítomnosti 78 občanů města. Vedla se především o způsobu nakupování plynu
Technickými službami, o případném odpojení bytových
domů od stávající tepelné soustavy, o náhradních zdrojích
výroby tepla a o investičních plánech města na rekonstrukci
topných kanálů a výměnu kotlů.

Vybráno z 83. zasedání rady konaného dne 31. ledna
Výběrové řízení a anketa spokojenosti
Rada města vyhlásila výběrové řízení na schválení zadávacích podmínek na stavbu opravy povrchu komunikací v ulicích
Lesní a Polní. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 155 214 Kč bez DPH.
Rada města schválila uspořádání ankety spokojenosti občanů pro rok 2022.
Poznámka: 82. zasedání rady dne 26. ledna mělo na programu pouze návrh programu 20. zasedání zastupitelstva.
Jiří Tláskal

Vybráno z 84. zasedání rady konaného dne 14. února
Rekonstrukce výtlačného potrubí

Další prostory pro Záchrannou službu

Rada města odsouhlasila cenovou nabídku Technických
služeb ve výši 86 613 Kč na rekonstrukci výtlačného potrubí
v čerpací stanici v ulici U Stadionu.

Rada města také odsouhlasila rozšíření předmětu nájmu
Záchranné službě o sousední prostory v budově polikliniky.
Tímto rozšířením dojde ke zlepšení pracovních a provozních podmínek zaměstnanců ZZS, kteří zde zajišťují
neodkladnou zdravotní péči.
Jiří Tláskal

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Výbor Svazu zdravotně postižených Rakovník, z. s., klubu Nové Strašecí srdečně zve všechny členy na výroční
členskou schůzi.
Koná se v pondělí 14. března od 13 hod. v sále Novostrašeckého kulturního centra, Okružní 934, Nové Strašecí.
Ing. Hana Kettnerová
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Průzkum spokojenosti obyvatel
Během března bude opět zahájen průzkum spokojenosti
a zjišťování názorů obyvatel Nového Strašecí. Může se do něj
zapojit každý obyvatel města od věku 15 let.
Dotazníky bude možné vyplnit jak elektronicky, tak tradičně na papíře – dotazníky budou distribuovány do poštovních
schránek.
V rámci dotazníku mohou občané vyjádřit nejenom svoji
míru spokojenosti s jednotlivými aspekty života ve městě,
ale také sdělit jakékoli náměty či připomínky. Průzkum je
samozřejmě anonymní.

Jeho výsledky jsou důležitou zpětnou vazbou pro vedení
města a užitečným podkladem pro jeho další rozhodování.
Navíc, stejně jako v předešlých ročnících, budou výsledky
včetně všech komentářů zveřejněny, a tak k dispozici pro
všechny městské instituce, politické i nepolitické subjekty či
jednotlivce.
Zprávu o výsledcích průzkumu přineseme i na stránkách
Novostrašeckého měsíčníku. Účast v průzkumu každého
z nás je důležitá – využijme této příležitosti vyjádřit své názory a náměty!
Komise rady města pro informovanost a komunikaci

Novinky na sportovištích ve fotogra i
(hala BIOS, sportovní areál Na Kocourku, foto Ivana Rezková)

Jarní bazar
Tradiční jarní bazar dětských a dámských věcí, sportovních potřeb a hraček se bude konat
dne 26. března ve školní jídelně základní školy od 8 do 11 hod.
Bližší informace a pokyny budou poskytnuty na tel. čísle 605 216 135, G. Horáková.
Všichni jste srdečně zváni.
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Nová Šance pomáhá seniorům a jejich pečujícím
V Novém Strašecí i okolí začala působit nová sociální služba
s názvem Šance. Jedná se o organizaci působící již v Kladně
(a nejen tam), která poskytuje bezplatné sociální a základní
psychologické poradenství rodinám, které se rozhodly samy
pečovat o své blízké.
Kdo má šanci s Šancí?
Služba se zaměřuje především na tzv. neformální pečující,
kteří jsou sami již v důchodovém či předdůchodovém věku
a potřebují pomoc s péčí o osobu blízkou.
Pomáhá také tzv. sendvičové generaci tvořené nejčastěji
ženami, které pečují zároveň jak o seniora v rodině (rodič,
tchýně či tchán nebo prarodič), tak o nezaopatřené děti či
dalšího nemocného nebo zdravotně postiženého rodinného
příslušníka.
Poskytuje pomoc také seniorům při řešení jejich nových
konkrétních životních situací (ovdovění, nemoc, pocit osamění apod.), se kterými si sami nevědí rady.
Co Šance klientům nabízí?
* Poradenství v oblasti péče o osobu blízkou. V Novém
Strašecí spolupracuje s pracovníky projektu POSEZ, sídlícím
v místním domově pro seniory.
*Poradenství a pomoc při vyřizování dávek např. dlouhodobé ošetřovné, příspěvky na péči, mobilitu, na bydlení
apod.
* Odpovědi na dotazy, jaké jsou možnosti využití sociálních
terénních služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence) nebo pobytových služeb (např. domovy pro seniory,
odlehčovací služba). Informace o nabídce jejich služeb,
ceníku nebo pravidlech včetně pomoci s předáním žádosti.
* Orientaci v oblasti zdravotní péče, především té domácí.
* Zjištění možností doprovázení a pomoci v domácím prostředí, zejména pokud jejich blízký trpí nevyléčitelnou
nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu (tzv.
paliativní péče).
* Poradí, jaké zdravotní pomůcky mohou pomoci, kde je lze
koupit či zapůjčit a zda je hradí zdravotní pojišťovny.
* Poskytuje psychologickou pomoc tak důležitou jak pro
pečující, tak pro osoby, o které je náhle pečováno.
Všichni se totiž musí vyrovnat s novým způsobem života,
než na který byli donedávna zvyklí.
To se týká i seniorů, kteří se často cítí osamělí a mají obavy,
které nemají s kým sdílet.

PhDr. Jana Petráková

(foto archiv Šance)

Kde Šanci ve Strašecí hledat?
K dispozici je od 1. března každý čtvrtek, na adrese Havlíčkova 1155 v druhém patře. Její pracovníky lze v pracovních
dnech kontaktovat na telefonním čísle 603 273 142.
Jaké má Šance plány?
Organizace spolupracuje s dalšími sociálními službami
na Novostrašecku i v Kladně. V průběhu druhého čtvrtletí
plánuje rozšířit činnost o společné veřejné aktivity jak pro
seniory, tak pro neformální pečující, aby se mohli navzájem
poznat, pobavit, odpočinout, poradit a vzájemně sdílet své
zkušenosti či osudy.
V rámci tzv. Putovního komunitního centra chystá Šance
různá tématická setkání např. při cvičeních pro seniory,
na kulturních akcích (návštěva divadla v Kladně, taneční
posezení), canisterapii.
Klienti se dočkají i mnohých dalších překvapení
Na těchto setkáních se budou probírat různá aktuální
témata od ochrany před ‚šmejdy‘ po sociální dávky, starobní
důchody, podporu pro neformálně pečující, zdravotní témata
apod.
Šance umožní poradit se přímo s lékaři, specialisty na dávky, psychology apod. Přesný kalendář akcí bude uveřejněn
na webových stránkách a v Novostrašeckém měsíčníku.
PhDr. Jana Petráková
ředitelka organizace Šance

Akce DDM Rakovník na březen
2. 3. Soutěž v cizím jazyce Aj 2. stupeň ZŠ – od 8 hod. v Klubu DDM Rakovník
16. 3. Recitační soutěž pro všechny žáky ZŠ – od 14 hod. v Klubu DDM
23. 3. Dějepisná soutěž pro 2. ZŠ – od 8 hod. v Klubu DDM Rakovník
23. 3. Vybíjená pro 1. stupeň ZŠ – od 8 hod. tělocvična III. ZŠ Rakovník
29. 3. Silový víceboj pro 2. stupeň ZŠ – od 8 hod. tělocvična ZŠ Lužná
30. 3. Soutěž v českém jazyce 2. stupeň ZŠ – od 8 hod. Klub DDM Rakovník
Na letní prázdniny jsou všechny tábory plně obsazeny.
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Z policejního deníku
Dne 2. ledna před obědem vytryskl
na Žižkově nám. pramen – tedy spíš
potůček. Strážníci už se radovali z nového koupaliště, bohužel šlo o závadu
na straně vodáren. Správci trubek byli
informováni a oprava byla naplánována
na nejbližší pracovní den.
Dne 9. ledna ve večerních hodinách
neznámý řidič oznámil sražené obrzvíře na silnici R6 ve směru od Prahy
na Karlovy Vary pod Čelechovickým
mostem. Strážníci na místě našli stopy
po střetu, ale mamut již na místě nebyl.
Dne 10. ledna v odpoledních hodinách si voda opět hledala cestu do našeho města, a to v neobývaném domě
v ul. Lomená. V klídku si tak prosakovala na ulici a zase se jí to nepovedlo…,
byla odhalena. Majitel nemovitosti byl
kontaktován a ihned přislíbil nápravu.
Dne 13. ledna po obědě si žáci místní
ZŠ přinesli na výuku kámošku v podobě
dopravní značky Povolení jízdy pro
cyklisty. Škola jim nového spolužáka
bez řádného přihlášení nepovolila
a o situaci vyrozuměla MěP. Chlapci
vrátili značku na její místo k pekárně,
ale strážníci ji zde nenašli. Nejprve si
mysleli, že asi odešla nebo byla dána
na jiné než uvedené místo, ale mezitím
zasáhli záchranáři z TS NS. Věc je v šetření MěP.
Dne 13. ledna v poledne a jednu minutu strážníci při výkonu kontroly
města zastihli v parku za kostelem
osobu požívající ALKOHOL. Tím došlo
k porušení obecně závazné vyhlášky
obce NS a viník byl odměněn přiměřenou blokovou pokutou.
Dne 15. ledna za účasti pomahačů
(tímto jim děkujeme) vyhodnotil Velký
bratr své čtrnáctidenní pátrání po pachatelích poškozené dopravní značky
z Kocourku, ke kterému došlo o půlnoci
na Nový rok. Pachatelé skutku, kteří
se snažili maskovat kapucí, neuspěli
a za jejich chování jim po uhrazení
škody byla uložena pokuta.
Dne 16. ledna po půlnoci se oslava
v jednom z bytů v ul. Zahradní dostala
do varu. Nebyli však pozvaní všichni
sousedé a někteří z nich by rádi v tuto
dobu již zavítali do světa snů. Strážníci

se spojili s pořadatelem a ten okamžitě
zjednal nápravu.
Dne 20. ledna navečer se starostlivá
dcera obávala o svého otce, kterému
se nedalo od rána dovolat. Slečna byla
strážníky informována o možném postupu, načež uvedla, že otec má nový
telefon.
Dodala, že následující den se do bytu
podívá ona nebo její matka, obě mají
klíče. Dle oznamovatelky bude problém
někde mezi uživatelem a novým telefonem. V případě jakéhokoliv problému
bude kontaktována MěP NS.
Dne 21. ledna si strážníci zahráli
na Velikonoce. Místo vajíčka ale hledali
koulejícího se chodce na rychlostní komunikaci R6 ze směru K. Vary – Praha.
Hru si pro ně připravil IOS PČR Praha.
Kluci městský hledali, co jim síly stačily, ale žádný objekt podobný chodci
nenašli. Kontrola byla provedena až
na sjezd ke Slovance. O věci byl vyrozuměn IOS PČR Praha a snad nás příště
výhra nemine.
Dne 22. ledna v podvečer si asi jedna
místní dáma myslela, že je apríl a strážníkům podala informaci o nehybnému
muži v ul. Tovární. Říct jí to měl jeho
malý syn.
Strážníci se jali zachraňovat život, ale
na místě našli čilého, artikulující muže,
který uvedl, že jeho syn s oznamovatelkou vůbec nemluvil. Paní je dle
něj příznivkyně ohnivé vody a možná jí
zrovna vypila až moc.
Dne 22. ledna ve večerních hodinách
se jedna místní mladá slečna nevrátila
domů, jak slíbila matce. Ta se o dcerku
začala bát. Strážníci kontaktovali kamarádku, u které se pohřešovaná měla
nacházet. Uvedla, že ji pohřešovaná
požádala o alibi před matkou. Nezvěstná mladá dáma telefon matce ani
strážníkům nezvedla, ale kamarádce
ano. Sdělila jí, že je u hotelu Slovanka,
kde tedy počká na příjezd MěP. Mladá
uprchlice prý chtěla jít ke kamarádce,
kterou měla ale zakázanou, a proto
zvolila tento postup. Poté dostala
strach vrátit se domů a zvednout
telefon. Na místě si uprchlici převzal
otec, matka byla vyrozuměna.
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Dne 27. ledna v odpoledních hodinách řešili strážníci v okolí ul. Nádražní konflikt doslova na ostří nože, kde si
hlavní roli zahrál psí exkrement. Díky
některým nezodpovědným majitelům
čtyřnohých miláčků, kteří neuklízejí
po pejscích výkaly, došlo k nedorozumění tří osob a možná došlo i na „facana“. Poté, co se vše vysvětlilo, došlo
ke smíru všech účastněných.
Dne 29. ledna ve večerních hodinách
strážníci vyjížděli na žádost PČR na údajné domácí násilí do ul. Pecínovská.
O domácí násilí se nejednalo, ale
protože Na Růžku hrála kapela BRUTUS, je zřejmé, že poškozený mladík
potkal neznámého psa s dlažební kostkou.
Konečně strážníkům došlo, proč ten
pes se tahá s dlažbou, a ještě se musí
schovávat v lese. Po provedení drobných opatření a ošetření cestou RZS,
byl mladík převezen do nemocnice
Rakovník. Pachatelé nebyli na místě
zastiženi. Incident v šetření PČR.
Dne 31. ledna při kontrolní činnosti
v ul. Husova si strážníci všimli vyvrácených garážových vrat. Díky místní
znalosti byl majitel garáže ihned dohledán a seznámen s událostí. Dále byl
strážníky poučen, jak postupovat v případě ztráty, nebo odcizení věci.
Při prvním ohledání strážníků nebylo
na vratech zjištěno žádné viditelné
poškození.
Z obcí:
V Rynholci strážníci mimo jiné řešili
obtěžování zábavnou pyrotechnikou
a také událost, kdy se manžel obával
o zdraví své manželky z důvodu pohybu závadových osob.
V Tuchlovicích strážníci řešili neoprávněné vyvážení fekálií i znečištění
komunikace.
Museli také použít střelnou zbraň
jako donucovací prostředek z důvodu
možného napadení pejskem, který byl
strážníky v součinnosti s pracovníky
útulku odloven do odchytové klece.
Strážníci vyjížděli i do ostatních obcí
z důvodu odchytů pejsků, a to v dalších
pěti případech.
Stanislav Jahelka
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Tipy na knihy, které nemáme
Na přání byly pořízeny další knihy, které, jak věříme, potěší
nejen ty čtenáře, kteří si je přáli …
Dcery jezera – Wendy Webb, horor, thriller
Poté, co jí ztroskotá manželství, odjíždí se Kate Grangerová
vzpamatovat do domu svých rodičů na břehu Hořejšího jezera. Krátce nato však v místních mělčinách objeví tělo zavražděné ženy. V záhybech podivně staromódních šatů, jež má
oběť na sobě, objeví Kate zabalené nemluvně. Je stejně
chladné a pokojné jako jeho matka.
Totožnost ženy nikdo nezná, tedy kromě Kate. Ženu už
totiž viděla. Ve svých snech… O sto let dříve skončil jeden
milostný příběh tragédií, kterou se nikdy nepodařilo objasnit. Nadešel čas, aby jezero odhalilo svá tajemství. Jak
jednotlivé záhady postupně vyplouvají na povrch, Kate
se naopak noří stále hlouběji do víru děsivé legendy, která
se šeptem předává z generace na generaci. Na Kate nyní je,
aby objasnila a napravila hrozivá pochybení, ke kterým došlo v dávné minulosti…
Všechny touhy vedou do Říma – Luca Di Fulvio, historický román
Trojice lidí riskuje všechno, aby si každý z nich splnil svůj
velký sen. Sirotek Pietro chce změnit svět s kamerou v ruce.
Marta, dívka od cirkusu, se snaží poznat tajemství, jež hýbou
světem, hraběnka Silvia zase touží získat pro jiné svobodu.
Tři lidé, které okolnosti zavedou ve stejnou chvíli do města,
kde probíhají boje o vznik nového národního státu.
Zdá se, že v tomto zářivém a Věčném městě je jim předurčen dramatický život. Ocitají se uprostřed událostí, které
otřesou celou zemí, a hrozí, že přijdou o všechno, co pro ně
mělo velkou cenu. Poznávají sílu velké lásky, ale především
touží po světě, který by byl pro všechny bezpečný.
Mluví k vám kapitán – Martin Moravec, literatura faktu
Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás čeká opravdový
zážitek. Je to už víc než třicet let, co David Hecl poprvé usedl
do kokpitu. Tehdy ho trochu vylekal rámus motoru a těžko si
pomyslel, že jednou to bude právě on, kdo do Prahy přiveze
největší dopravní letadlo světa. Jako první Čech se stal kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových společnostech,
v Emirates a v Korean Air.
Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět

na všechno, co vás kdy o létání napadlo. A možná i na to, co
vás nikdy nenapadlo.
Proč hladké přistání není úplně dobré? Mají piloti rádi
potlesk? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy
se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři byli princ
Harry či Karel Gott? Jak se převážejí zvířata, orgány, zlato
nebo lidské ostatky? Kde piloti při dlouhém letu spí a co
jedí? Co všechno je na palubě trestné a proč se na toaletách
nesmí provozovat sex?
Čekají vás témata vážná i nevážná. Odborná i laická. Dojde
na turbulence, nouzová přistání, únosy i zdravotní problémy
na palubě. Na své si přijdou letečtí znalci i ti, které létání jen
baví. A vlastně i ti, kteří se ho zatím bojí.
Otázky kladl novinář Martin Moravec, jehož předchozí
knižní rozhovor s neurochirurgem Vladimírem Benešem byl
oceněn v anketě Kniha roku.

Pro děti
O vlkovi, který moc rád mlsal sladkosti – série Příběhy
slepičí babičky
Terčin zvířecí svět 2 – Yvetta Voráčová, Svatava Šenková
Oblíbený TV cyklus přichází znovu v knižní podobě!
Od doby, kdy Terka spustila svůj zvířecí videoblog, uběhlo
pár let, ale v jedné věci se tato slečna vůbec nezměnila. Zvířata jsou stále jejím životem a v pokojíčku jí nadále dělají
společnost nerozluční kamarádi, bearded kolie Quido a chameleon Karel.
Kromě Zvířecích detektivek a příběhů vás čekají Inžovy tutorialy a laborky, Lucčiny výpravy do naší přírody a zoo a zábavné kvízy.
Zvířátkomilové, bavte se, poznávejte a udělejte svět zvířat
lepším!
Zdroj: Databáze knih

Doplnění dílů
Vinařství – Marie Lacrosse, román
V bouřlivých časech pokračování série Vinařství,
Je připraven 2. díl – Nový začátek a 3. díl - Osudové dny
Nasterea – Petra Stehlíková, fantasy
Pokračování série Naslouchač – 3. díl
Daniela Spieglová

Z nových přírůstků knih
Harasimová, Markéta –
Smrtelný hřích, Jak chutná
strach
Nesvačilová, Petra – Skutečná
Jirásková, Duong Nguyen – Banánové dítě (Vietnamka v české džungli)

Česká literatura
Landsman, Dominik – Dovolená s moderním fotrem
Klevisová, Michaela – Čekání na kocoura
Michalíková, Karla – Oliver a já
Lauda, David – Jednorožec
Oudová, Lucie – Bejvávalo na Šumavě – smutno
i veselo

Jitka Tomšů
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Poklad jménem voda a Poezie pod deštníkem
V březnu mimo jiné slavíme Světový den vody. A to je výborná inspirace i pro nás. Na velkém panelu v knihovně bude
připravena tematická výstava Poklad jménem voda. Budeme opět velmi vděčni za pomoc dětí s jejím dokončením.
Už v lednu se naši malí čtenáři podíleli na zkrášlení modelu
Sluneční soustavy a do tvoření se zapojila spousta dobrovolníků – především žáci z 5. C zdejší ZŠ.
A tak se těšíme, že i tentokrát bude výstava díky vaší pomoci postupně „pěknout“. Nabídneme vám také knížky
o vodě i hru, kterou si u nás děti mohou v průběhu celého
měsíce zahrát.
Už se nám pomalu ale jistě zima láme do jara a ve vzduchu
je chvílemi cítit nadějnější „ňuch“. A přesně to nás
motivovalo k přípravě události, která by nás všechny mohla
po tom dlouhém zimním (pandemickém) spánku povzbudit
a dodat slušnou porci elánu. Proto si určitě ve dnech 20. až
23. března udělejte ve svých kalendářích skulinku pro akci
Poezie pod deštníkem.
Berte ji jako takové drobné, milé vykolejení z každodenního
ruchu. Oslavte společně s námi příchod jara i Den poezie. Jsme
nadšeni, že jsme při této příležitosti opět propojili síly s dalšími
místními nadšenci a institucemi. Děkujeme za vaši práci, čas
a energii, které věnujete přípravám.

V pondělí 21. března – dokonce tři události! Mezi 10:00
až 11:00 lze na náměstí a v přilehlých ulicích potkat děti
z mateřských školek, které budou v rámci procházky
recitovat Báseň na potkání. Věříme, že vám takové krátké,
milé setkání udělá radost. V odpoledních hodinách – 15:30
až 16:30 bude Město plné básní. Tentokrát ovšem pod taktovkou žáků z Literárně-dramatického oddělení zdejší ZUŠ.
Rozděleni do dvojic vystřídají různá stanoviště na náměstí,
která dobře poznáte. Budou totiž označena pestrobarevnými
deštníky. Na každém takovém místě si můžete nechat den
prozářit poslechem básní.
První jarní den završíme v 18:00 povznášejícím programem V Kaffce žije poezie. Do příjemného prostoru kavárny
vstoupí hned několik místních nadšenců (např. Martina Černá, Iveta Grmelová, Klára Dolejší aj.), kteří oživí atmosféru
večera básněmi dle vlastního výběru. K poeticky laděnému
zážitku jistě přispěje i muzikant Tomáš Krejčiřík svými říznými anglickými songy.
Místo tradičního předčítání pro děti poslední středu v měsíci vás a vaše ratolesti přivítáme tentokrát ve středu
23. března v 17:00 na akci Děti básní dětem.
Žáci LDO ZUŠ budou recitovat básně malým posluchačům.
Budete mít příležitost zhlédnout tu i krátké loutkové
představení přeložené z listopadu Další pohádka pro
Františku Ivana Martina Jirouse.

V neděli 20. března v 15 hod. zveme na hudebně-poetický
a literární večer Úsměvy na útěku v NKC v podání divadelního souboru ALFA STUDIO a pod režijním vedením Lukáše Jeníčka.

Žofie Kabelková

Dejte knihám druhý život
V Česku se každý rok vytiskne až 30 miliónů nových knih.
Většinu z nich přečteme pouze jednou a zbytek času se na ně
práší. Některé ani neotevřeme. Znovu do oběhu se jich ročně
vrátí asi jen tři procenta.
I my jsme si v knihovně řekli, že jsou nám on-line antikvariáty svou filozofií sympatické, a začali jsme knihy pořizovat
i tímto způsobem. Společností, které se zaobírají opětovným
„pulzováním“ knih mezi lidmi je u nás aktuálně spousta:
online-antikvariat.cz, trhknih.cz, reknihy.cz aj.
My jsme velmi spokojeni např. se službami společnosti
Knihobot. Jejich prostřednictvím můžete poslat dál knížky,
které už nebudete číst.

Knihobot se postará o jejich prodej. Nafotí je, vystaví
na internetových stránkách knihobot.cz a najde pro ně nové
čtenáře, kteří se z nich budou dál těšit. A vám pošlou provizi.
Jak tedy poslat knihy dál?
1) Vyplníte formulář na webu – prodat lze jen knihy ve výborném stavu, proto pošlete současně i fotografii knížky
2) Dopravu platí Knihobot – můžete knihy přinést na některou z poboček, nebo využijete Zásilkovnu, případně vás
navštíví kurýr
3) Po prodeji knih vám Knihobot vyplatí 60 % z prodejní
ceny mínus 29 Kč. Více informací na knihobot.cz/jak-prodatknihy
Jitka Tomšů

Velikonoční jarmark v NKC
I v letošním roce pořádá Odbor kultury, sportu a RP Velikonoční jarmark.
Tentokrát se uskuteční 10. dubna od 13 do 17 hodin a jeho součástí budou opět tvořivé dílny pro děti.
Pokud byste měli vyfouknutá vajíčka, přineste je, prosím, do kanceláře Novostrašeckého kulturního centra.
Ivana Rezková

9

￼

KULTURA

Klub cesty za poznáním
Cyklus Přítomnost a budoucnost světa přírody a člo- ních monitoringů máme o těchto zvířatech mnoho
věka pokračuje v úterý 15. března od 17 hodin další za- informací, které nám mohou pomoci najít způsob, jak bez
jímavou přednáškou Vzácná místa naší krajiny a mož- konfliktů a strachu sdílet s těmito zvířaty životní prostor.
nosti ochrany.
Přednášky se konají v přednáškovém sále
Máme zde mnoho vzácných míst, ale
muzea od 17 do 18.30 hodin. Individuální
většinou je neumíme rozeznat, a pokud nepovstupné je 30 Kč, pro členy klubu v rámci
Tak jako platí,
chopíme jejich smysl a význam – necitlivým
členského předplatného.
že pravda je ve víně,
přístupem je můžeme ztratit.
Celý cyklus o přírodě názorně doplňuje výtak celý život můj
Jak ale vypadají vzácná místa naší krajiny?
stava s názvem Zvířata na pranýři, kterou si
zasvěcen je lásce
Myslíte, že rozeznáte ekologicky cenné biomůžete v Muzeu Nové Strašecí prohlédnout
topy od těch běžných? Jaké druhy takové
od 3. března do 24. dubna.
k mé krajině.
biotopy hostí a proč je potřeba je chránit? Co
Antonín Vojtek
může pro ochranu přírody udělat každý z nás,
Naučná vycházka Pražské pasáže
aniž by opustil teplo domova?
Uskuteční se v sobotu 26. března a průvodNa tyto otázky odpoví krajinná ekoložka Ing.
kyní bude opět paní PhDr. Jiřina Chrastilová.
Kateřina Lagner Zímová. Vlastní dotazy a podněty do diskuse Sraz je v 10.15 hodin u sochy sv. Václava na Václavském
jsou vítány.
náměstí.
Program cyklu bude pokračovat 19. dubna premiérou
Vycházka je plánována na dvě hodiny. Poplatek je 60 Kč
filmu Beránek a vlk a diskusním pořadem s Mgr. Josefou a bude se vybírat v pokladně muzea, kde je nutné se na vyVolfovou Návrat velkých šelem do naší krajiny.
cházku přihlásit.
V posledních desetiletích se k nám vrací vlci, rysi, medvědi,
Těšíme se na společná setkání.
kteří v minulých staletích bývali běžnou součástí naší
přírody. Díky vědeckým výzkumům a zkušenostem z terénBarbora Honzíková, Věra Hrubešová

Pozvánka do muzea
Máme tu březen a příroda se pozvolna probouzí k životu. Dny
se prodlužují, noci jsou stále kratší, teploty příjemnější a sluníčko se na obloze objevuje častěji a také intenzivněji hřeje.
První zelené výhonky a návrat stěhovavých ptáků nám signalizují příchod jara, což přímo vybízí k procházkám nebo
výletům. A my bychom byli moc rádi, kdyby vaše kroky vedly
také k nám do muzea.
Od 3. března vás srdečně zveme na výstavu s názvem
Zvířata na pranýři, kterou jsme připravili ve spolupráci
s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň a Přírodovědeckým muzeem Národního muzea v Praze.
Hlavním cílem je podnítit diskuzi a zprostředkovat
aktuální poznatky o konfliktních druzích volně žijících
živočichů nacházejících se na pomyslné „černé listině“ rybářů, farmářů, zemědělců, myslivců a lesníků.
Výstava pojednává o vybraných druzích zvířat nacházejících se „v mlýnských kamenech“ mezi hospodářskými
zájmy a ochranou přírody. Obsahuje informace o příčinách
a dopadech výskytu vydry, kormoránů, norka amerického,
bobra, vlka, rysa, medvěda a losa na našem území.

Konečně skautský ples

Jedná se o druhy, které zde jsou sice původní (s výjimkou
norka amerického), ale v minulosti byly vyhubeny nebo
se vyskytovaly výjimečně a v malém počtu jen na určitých
místech (bobr, vlk, rys, medvěd, los, vydra, kormorán).
Kvůli jejich opětovnému rozšíření vzniká napětí, protože
některé jsou chráněné (např. rys, vydra, los), ty zavlečené
se invazívně šíří (norek americký) a další jsou zcela novým
fenoménem (početná zimující hejna kormoránů). V naší
přírodě se rozšířily tak, že dochází i ke škodám na rybách,
domácích zvířatech, včelínech, plodinách, hrázích aj., což
vede ke konfliktům.
Záměrem expozice je osvětou a vzděláváním zmírnit obavy
a přispět k hledání kompromisních řešení a následné toleranci. Vhodně ji doplňují přednášky Klubu cesty za poznáním pojednávající o Přítomnosti a budoucnosti světa přírody a člověka.
Výstava Zvířata na pranýři je velice výpravná, s množstvím
fotografií od profesionálních fotografů a spoustou úžasných
vycpanin. Přijďte si k nám prohlédnout bobra, medvěda, losa
a další zajímavá zvířata. Těšíme se na vaši návštěvu!
Barbora Honzíková

Již od loňského podzimu jsme se v našem junáckém středisku věnovali otázce, zda bude konečně možné uspořádat během zimní sezony další skautský ples. Mírný optimismus převážil, a tak jsme s touto tradiční akcí začali nesměle počítat. Zajistili jsme sál, objednali hudbu a dlouhé týdny čekali. A nyní můžeme s přihlédnutím k současným vládním
opatřením rádi zveřejnit následující pozvánku:
Zveme všechny příznivce tance a dobré zábavy na 6. skautský ples, který se uskuteční v sobotu 26. 3. 2022 od 20:00
v Novostrašeckém kulturním centru. O hudební doprovod se postará kapela Jan Fernet a spol. a můžete se mj. těšit
na obvyklou půlnoční čumbu nebo skautský trojboj. Vstupenky je možné zakoupit od 1. 3. v pivotéce Pivárium
(Palackého 31, NS) nebo rezervovat na tel. čísle 732 589 982 (Jiří Verner). Lístky budou k dostání i na místě. Věříme, že
si na náš ples po dvou hubených letech najdete cestu a těšíme se na společné setkání!
Za organizátory Jiří Verner
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Choďme s dětmi na nedělní pohádky
V Novostrašeckém kulturním centru
mají představení pro děti dlouholetou
tradici. Naší snahou je seznamovat nejmenší diváky jak s činoherním, tak s loutkovým divadlem.
Rozmanitost žánrů, které nabízíme,
umožňuje dětem a jejich rodičům výběr
témat, aby každý shlédl zrovna to, co ho
zajímá. Někdy si děti zazpívají, užijí si
legraci a jindy si třeba odnesou nějaké to
moudro do života.
Divadelní představení jsou kromě obsahu také určitou společenskou událostí,
kdy je možné předvést nové šatičky
a obléknout se prostě jinak než do školy,
na hřiště nebo do kroužků.
Pohádka v televizi je samozřejmě pro
všechny pohodlnější, produkci naživo ale

rozhodně nenahradí. Lásku ke kultuře,
potažmo k divadlu, si děti utvářejí od dětství a jistě je dobré ji podporovat a rozvíjet.
Samozřejmě je především věcí nás rodičů, zda návštěvu divadla svým dětem
nabídneme a část volného víkendu tam
s nimi strávíme. I když se nám mnohdy
hodně nechce, ve výsledku odcházíme
nadšení z radosti, kterou jsme svým
potomkům udělali.

přijede zahrát CZi Divadlo. Jeho principálka o hře říká: „Je to veselá pohádka
přinášející ponaučení, zamyšlení i lidovou moudrost. O rozpustilé situace není
nouze, rozesmějí malé i velké diváky.“

Nabídka „pohádek
na neděli“ v NKC na příští
měsíce:

Květen k nám zavane kouzelníky
Kellnerovi, jejichž iluzionistická čísla
jsou plná magie a fantazie a jistě stojí
za zhlédnutí.
Tereza Charvátová

V březnu uvedeme pohádku Jak víla
modrovláska splnila tři přání, kterou

Na duben jsme domluvili Čarodějnou
pohádku v podání Divadýlka Mrak. I v
ní se potká dobro se zlem. Jestli ale
bude zlo po zásluze potrestáno, se děti
dozví až na představení.

Jak víla modrovláska splnila tři přání
Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde
žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti.
Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit
a přizpůsobit její zákony svým přáním?
A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí
sobectví nebo pokora a láska?
O tom vypráví naše pohádka.
Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na zajíčka
Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa
na houby. Přestože se mají rádi, často se dohadují, protože si
každý prosazuje jenom to své.
Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat
a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak

ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc víly
modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí.
Tereza Charvátová

Velikonoční galerie pod širým
nebem
Po roce se opět chystá výstava velikonočních výtvorů
a jarních dekorací venku před školní jídelnou. Ta loňská se totiž setkala s velikým zájmem veřejnosti.
Vyzýváme ke spolupráci všechny šikovné děti a také
jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky, kteří jim
určitě rádi pomohou s vyfouknutím vajec nebo jejich
vystřižením z papíru. Samotné zdobení už by mělo být
na dětech. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy,
fantazii se meze nekladou.
Kraslice, výkresy s velikonoční tematikou či jiné jarní
dekorace je nutné přinést do 25. března do NKC.
Ivana Rezková
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Renáta Tyršová (roz. Fügnerová) - historička umění
31. 7. 1854 Praha – 22. 2. 1937 Praha
V minulém čísle měsíčníku jsme si připomněli v souvislosti
se 160. výročím založení tělovýchovné organizace Sokol její
zakladatele Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše a jejich
blízký vztah ke křivoklátskému regionu. Ze stejného důvodu
tyto informace doplním o údaje ze života dcery Jindřicha
Fügnera a pozdější manželky Miroslava Tyrše Renáty Tyršové.
Malá Renátka zajížděla již jako dítě se svými rodiči Jindřichem a Kateřinou Fügnerovými na Křivoklátsko. Dva roky
v létě pobývali přímo v Křivoklátě v domě pekařského mistra
pana Cepla a následně několik let jezdili na letní byt do myslivny Král v obci Svatá na pokraji křivoklátských lesů. Zde
se také Renáta poprvé setkala se svým pozdějším manželem
Miroslavem Tyršem. V roce 1869 trávila se svou matkou celé
léto v lázních Merkovka nedaleko železničního nádraží
v Lužné. K patnáctým narozeninám jí sem M. Tyrš přijel
poblahopřát. Mladou Renátu totiž od dětství vychovával
a vzdělával jako domácí učitel.
Později, když se v roce 1872 stala jeho ženou, mu byla i platnou pomocnicí ve výtvarném bádání. Často v letních měsících společně zajížděli na různá místa včetně Křivoklátska.
Vzpomínávala pak na pobyty v myslivně na Pískách
nedaleko Skryjí, či v červenci roku 1874 i se svojí matkou
ve Velké Bukové. Nejvíce si s manželem oblíbili samotný Křivoklát a společně prošli snad každou cestičku v okolí.
Po Tyršově smrti jezdila s matkou několik let přes léto
do Suchého mlýna poblíž Unhoště. Když však máti postupně
ubývaly síly, rozhodla se Renáta k ráznému kroku.
Na přelomu století zakoupila na kraji Velké Bukové domek,
obyčejné venkovské stavení se zahrádkou, kde se říkalo
„U slečinek“. Z domku byl krásný výhled daleko do kraje
a dámy zde trávily po řadu roků celé léto. Paní Tyršová
se velmi zajímala o všední každodenní život v obci, zvláště si
všímala dětí a žen. A nebyla by to ona, aby nevyužila každou
možnost jako učitelka a šiřitelka osvěty a nesnažila se na
místní mládež výchovně působit. Často zanedbané děti u ní
nacházely nejen dárky a zábavu, ale také možnost půjčit si
přiměřené knihy. Něco sama kupovala a rozdávala, něco
půjčovala z Náprstkovy knihovny a zájemci se brzy našli
i mezi dospělými. Její působení bylo znát a ve škole se o ní
mluvilo s velkou úctou. V domku ve Velké Bukové bydlela

Renáta Tyršová

s matkou a hospodyní Marií, která hlavně pomáhala s péčí
o starou dámu. Ta bohužel roku 1906 zemřela a bezdětná paní Tyršová zůstala v podstatě sama. Bolest a prázdnota ji
zřejmě zaskočily víc, než mohla tušit.
Vydržela tam ještě pár let, ale bylo stále jasnější, že se její
chuť starat se o provoz další domácnosti, o zahradu a opravy
domku zmenšuje. Začala chalupu pronajímat a počátkem
první světové války, když se všechno stalo ještě obtížnější, ji
prodala. Po matčině smrti pochopila, že má nejvyšší čas
podniknout něco proti své samotě.
Již před lety ji upoutala šikovná učenlivá dívenka Baruška
Ondráčková. Paní Tyršová nabídla jejím rodičům, že si ji
vezme k sobě jako hospodyni, schovanku a zároveň
společnici. Bude dostávat mzdu, a přitom si zdokonalí vzdělání a společenské vystupování.
Rodina takovou nabídku považovala za čest a dovolila dceři
do Prahy odejít. Děvče samo souhlasilo velmi rádo. Baruška
se stala členkou malé „rodiny“ a mohla se právem cítit jako
důvěrnice a téměř dcera.
Renáta Tyršová byla nejen ženou významného muže, ale
svou rozsáhlou prací v oboru lidového umění také jednou
z předních osobností českého národopisu.
František Frolík

Rukopisný pohled s podpisem R. Tyršové (1924)
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Poslední závod – drama v Krkonoších před 110 lety
Český film režiséra Tomáše Hodana Poslední závod uvidí
diváci v Kinokavárně ve Strašecí už 28. března, tedy pouhé
čtyři dny po oficiální premiéře! Je skvělé, když se povede
nabídnout aktuální věc opravdu aktuálně, a ne se zpožděním
týdnů až měsíců.
Kdekdo o Bohumilu Hančovi a Václavu Vrbatovi ví, že tragicky zahynuli v našich severních horách vinou prudké
změny počasí během lyžařského závodu na 50 km. Teplé
a slunečné ráno přimělo závodníky (startovalo jich pouze
šest) vyrazit na trať bez čepic a bund. Záhy ale začalo pršet
a déšť se změnil v prudkou sněhovou vánici se silným větrem, kdy nebylo vidět na krok. Kromě Hanče všichni ostatní
závod vzdali a včetně pořadatelů se jen s obtížemi ukryli
na Labské boudě. Hanče se vydal po poledni hledat do stále
trvající sloty Emerich Rath, výborný sportovec a jediný Ně-

mec v závodě. Polozmrzlého ho však nedokázal do bezpečí
sám dostat. Václav Vrbata byl Hančův kamarád, závodu se ale
zúčastnil jen jako divák. Jeho tělo se našlo až druhý den.
Nejasnosti a mezery v tomto dramatu zůstanou nevyřešené,
protože chybějí svědci.
Tomáš Hodan se rozhodl podle dostupných informací celou
událost věrně zdokumentovat prostřednictvím hraného
filmu. Kvůli autencititě se natáčelo v mrazu, mlze a závějích
na krkonošských hřebenech přesně v místech, kde se tragédie
stala. Určitou zárukou dobrého filmu jsou i jména hereckých
protagonistů jako například Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser,
Vladimír Javorský nebo Jaroslav Plesl.
Přijďte do Kinokavárny na skoroprémiéru Posledního závodu!
Lída Faflíková

Už jen do 15. března!
Ještě do poloviny března lze v Městském muzeu ve Stochově zhlédnout výstavu portrétního fotografa Karla Kestnera - Portréty slavných.
Výstava k 7. výročí odchodu fotografa, lánského rodáka
a stochovského občana, byla zahájena 11. ledna. Téměř 70
účastníků vernisáže přivítal starosta města Roman Foršt,
který současně poděkoval rodině K. Kestnera za zapůjčení
materiálů. O zajímavé vyprávění o životě autora černobílých
portrétů a jeho cestě k fotografické dokonalosti se postaral

někdejší ředitel rakovnického muzea František Povolný.
Výstavu, která svým významem přesahuje hranice města, již
navštívilo i několik významných osob, a to z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Například 27. ledna ji poctila svojí
návštěvou dcera K. Kestnerem často fotografovaného spisovatele Františka Nepila PhDr. Helena Mevaldová z Berouna. S povděkem kvitovala, že se na naše úspěšné spoluobčany
nezapomíná.
Anděla Pejšová
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Preventivní programy v SOU
Střední odborné učiliště Nové Strašecí využilo výzvu svého zřizovatele, Středočeského kraje, k podání žádosti o příspěvek
na plnění preventivního programu školy. Díky poskytnutí příspěvku bylo v uplynulém školním roce realizováno celkem pět
preventivních programů.
Cílem programů primární prevence je přirozené navázání komunikace s žáky, kteří tak mohou získat znalosti, dovednosti
a postoje podporující zdravý životní styl a poté tyto přednosti
dokážou uplatnit ve svém chování jak v době realizace
programu, tak i dále v jejich osobním životě.
Škola oslovila nestátní neziskovou organizaci s názvem
Magdaléna o. p. s., která nabízí všeobecné preventivní certifikované programy a specializuje se na předcházení vzniku rizikového chování. Témata jednotlivých setkání byla vybrána
s ohledem na věk a rozumové schopnosti žáků.
Do školy přijelo několik zkušených lektorek, které připravily
program pro tříleté učňovské obory. Jednalo se o interaktivní
skupinovou diskuzi, na jejímž základě se žáci mohli dozvědět
mnoho zajímavých poznatků. Program byl zaměřen na podporu
třídního klimatu, prevenci šikany a záškoláctví. Zároveň
obsahoval témata zaměřená na sociální sítě, vážná rizika
užívání návykových látek a závislostní a kriminální chování.

První ročník – ‚Vztahy ve třídě‘
Cílem bylo prohlubování kladných vztahů a komunikace
v třídním kolektivu v prvním ročníku. Tento třídní kolektiv
se zúčastnil na začátku školního roku dvoudenního adaptačního kurzu a od té doby udělali žáci v této oblasti značný
posun. Díky různým aktivitám, které sloužily k jejich
vzájemnému poznání a lepší spolupráci, mohli žáci rozvíjet
sociální dovednosti, jejichž prostřednictvím získali schopnosti navazovat zdravé mezilidské vztahy, lépe se rozhodovat a efektivně řešit problémové situace.

Druhý ročník – ‚Sociální sítě‘
Žáci druhého ročníku si díky originálním aktivitám mohli
uvědomit rizika sociálních sítí, které si vybrali jako své
téma. Během společné diskuze dospěli k závěru, že sociální

Žáci SOU při jednom z preventivních programů

sítě nejsou bezpečným místem, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Shodli se, že by si měli dávat pozor na to, co
zveřejňují a zároveň by měli dbát na své soukromí.
Uvědomili si, že by měli mít pod kontrolou svůj účet
a efektivně se bránit kyberšikaně. Zajímavou aktivitou byla
hra s názvem Tichá pošta, jejíž konečný výstup žáky velmi
překvapil. Při "převyprávění" příběhu si žáci na samotném
konci uvědomili, jak snadno může z důvodu nepřesného
předávání informací docházet k jejich zkreslení.

Třetí ročník – ‚Návykové látky‘
Téma bylo vybráno pro žáky třetích ročníků. Na začátku
programu byli někteří žáci k tématu trochu skeptičtí, ale
postupně se atmosféra uvolňovala a téměř všichni se aktivně zapojili do společné diskuze. Úvodní technikou byl
brainstorming, díky kterému žáci společně shromáždili
vědomosti o daném tématu. Třída byla rozdělená do dvou
skupin, kdy jedna zaštiťovala legální a druhá nelegální
návykové látky. Obě skupiny odkryly různé pohledy na dané
téma. V závěru programu lektorky vyjasnily některé pojmy
a seznámily žáky s různými způsoby řešení obtížných
situací, včetně možností, kam se obrátit v případě problémů
spojených s užíváním návykových látek.

Závěr
Preventivní programy byly zaměřeny na jednotlivé formy
rizikového chování a podporu klíčových kompetencí žáků.
Při různých aktivizačních technikách se ukázalo, že žáci
spolu dokážou skvěle komunikovat, efektivně spolupracovat
a velmi kreativně myslet.
Naučili se diskutovat o různých tématech, pracovat
ve dvojicích i v menších skupinách, respektovat názor
ostatních a vnímat nejrůznější problémové situace.
Do programů se aktivně zapojovali a využívali možnosti
klást otázky jak ústně, tak i písemně - vložením do krabičky.
Ve všech třídách panovala příjemná a uvolněná atmosféra
a velká skupina žáků projevila zájem o účast na dalších
preventivních programech.
Karolína Hůlová

Foto archiv SOU
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Novostrašečtí gymnazisté brázdili již po třinácté alpské
sjezdovky
Správná škola se podle mě pozná mj. podle toho, že má své
tradice. Mezi každoroční akce našeho gymnázia už léta
neodmyslitelně patří lednový lyžařský výcvik v rakouských
Alpách. Výjimkou byl minulý rok, kdy se z důvodu covidové
epidemie oblíbený „lyžák“ nekonal. O to více jsme se těšili
letos.
Pojedeme? Otázka, kterou jsme si do poslední chvíle kladli
snad úplně všichni. V naší „době covidové“ se totiž nic
neobejde bez všemožných podmínek, pravidel a překážek.
My jsme např. kromě ukončeného očkování či prodělání
nemoci museli mít i negativní výsledek PCR-testu. Nakonec
sice v pondělí 24. ledna ve 3 hodiny ráno autobus od novostrašeckého gymnázia vyrazil, bohužel ale bez několika
našich spolužáků.
Byli na dnešní dobu zkrátka příliš pozitivní. Ostatních 42
šťastlivců, mezi které jsem chválabohu patřila i já, vezla červená setra vstříc dobrodružství a novým zážitkům.
Kromě hodných učitelů a zajímavého ubytování (hned vedle kostela s malým hřbitůvkem) jsme měli i dokonalé počasí.
První čtyři dny jsme si na sjezdovkách užívali hřejivého sluníčka a po ránu krásného manšestru. V pátek jsme se probudili do sněhových mraků. V průběhu několika hodin

Gymnazisté na lyžařském výcviku v Alpách

napadlo přes metr čerstvého prašanu, což bylo dokonalé pro
naše snowboardisty.
Během pětidenního pobytu jsme navštívili báječná lyžařská
střediska, například: Saalbach-Hinterglemm, Schmittenhöhe
nebo ledovec Kitzsteinhorn ve známém Kaprunu.
Jedna z našich zastávek patřila městečku Zell am See, kde
jsme se mohli smočit v místním bazénu nebo prozkoumat
lázeňské uličky a nádherné jezero s pohádkovými výhledy
na horské štíty.
Alpského sněhu jsme si plnými doušky užívali od rána
do pozdního odpoledne. Po večerech jsme se vzdělávali v lyžařském umění teoreticky za pomoci výukových videí, doplněných komentáři našich učitelů. Poté již následovala volná
zábava: většina z nás se sešla u pingpongového stolu při turnajích v obíhané nebo u hraní pokeru za doprovodu kytar,
někteří si užívali zaslouženého odpočinku po náročném dni
ve své posteli.
Myslím, že bychom všichni chtěli tento výlet zopakovat. Je
pouze jedna jediná věc, kterou mohu našemu „lyžáku“ vytknout: Byl moc krátký!!! Přesto – anebo právě proto – jsme
si ho všichni užili na 1000 %.
Helena Mikešová, studentka 2. B

foto archiv školy

Dům dětí a mládeže
Výlet do pražského Muzea policie se dětem moc líbil jednak
proto, že se obě cesty jely vlakem, ale hlavně jim průvodce
dělal bývalý mluvčí Policie ČR René Černý.
Dozvěděly se spoustu zajímavostí, a nakonec si venku
zahrály hru Na stopovanou.
Jitka Samšuková,
text a foto
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Jak se žije Baráčníkům ve Strašecí
Před nedávnem oslavil pobočný spolek Obec baráčníků Nové
Strašecí Černá Ves 90. výročí svého vzniku. Většina z nás má
o existenci a fungování Baráčníků jakési ponětí a představu, ale
jen někteří ví přesně, kdo jsou a co dělají. Abychom případné
mlhy rozptýlili, požádali jsme rychtáře zdejší komunity Ing.
Jiřího Sochora o malý exkurz do baráčnických dějin i současnosti.
Sešli jsme se v přívětivém prostředí Baráčnické rychty sloužící
především k setkávání členů spolku. Stoly a židle, krbová kamna
a několik kouzelně omalovaných starobylých skříní, mezi nimiž
je i jedna novodobá, k nerozeznání vybarvená jako ostatní.
Interiér doplňují fotografie a obrázky v rámech z půdy či prvorepublikové reklamní cedule, takže oko staromilce má na čem
potěšeně spočinout.
Rozhovor proběhl v únoru ještě před volbou nového rychtáře.
Povězte mi něco o historii Baráčníků
Ve druhé polovině 19. století vznikalo u nás množství vzdělávacích, podpůrných i vlasteneckých spolků. V kolínském
hostinci u Šleitrů, kterému se říkalo Baráček, se tenkrát
scházeli lidé, kteří se starali o podporu chudých, vdov
a sirotků a podle místního názvu hospody si říkali Baráčníci.
Většinou zastávali různé politické postoje, pocházeli
z různého prostředí i společenských vrstev, spojovala je však
myšlenka dobročinnosti a vlastenectví. S tím souviselo
i lpění na staročeských zvycích, tradicích a původních
krojích. Ve Strašecí byla Obec baráčníků Černá Ves založená
v roce 1931.
Baráčníci se charakterizují jako dobročinné a vlastenecké spolky
Za Rakouska-Uherska se Baráčníci otevřeně hlásili k češství. Nijak se nebili do prsou, ani nepořádali demonstrace,
bylo to takové umírněné vlastenectví. Dobročinnost spočívala především v pomoci jeden druhému, když se někdo dostal
do problémů a netýkalo se to výhradně jen členů spolku.
I my v současné době pořádáme třeba bazary obnošeného
šatstva, v roce 2020 jsme mezi sebou vybrali 20 tisíc korun
na podporu boje proti coronaviru pro hasiče, předali jsme je
starostovi Filipovi. S městským úřadem máme opravdu nad-

Sezení na rychtě

Foto Zdeněk Hubáček
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Rychtář Jiří Sochor

oto Lída Faflíková

standardní vztahy. Starosta rád chodí na naše oficiální sezení a je tu vítaný. Už je skoro jedním z nás.
Proč se jmenujete Černá Ves?
Svého času jsem se o původ názvu hodně zajímal, ale odpověď je těžko dopátratelná.
Podle některých badatelů se Černá Ves (předchůdce Strašecí) nacházela někde v údolí ke Stochovské kapličce
a ke Konopasu a založení je kladeno do doby bájných knížat,
tedy doby pohanské.
Není to relevantní informace, ale jediná, kterou mám.
Kdokoliv by snad věděl nějakou jinou, velmi ji uvítám.
Ještě před pár dny jsem se domnívala, že vlastnictví
nemovitosti je podmínkou členství
Název Baráčníci k tomu navádí, ale je to omyl. Ne každý
musel mít vlastní dům.
Ovšem, kdo vstoupí k nám, dostane miniaturu keramického
nebo dřevěného domečku, kterou si při společných sezeních
(schůzích) postaví před sebe na stůl. Kdo by snad zapomněl,
dostane od našeho drába pokutu.
Názvosloví, které Baráčníci dodnes používají, je takové
starosvětské
Na tom si hodně zakládáme. Ve spolku byla spousta funkcí,
jejichž názvy jsou dnes pro nás humorné. Postupem času
některé funkce zanikly a zachovaly se ty nejnutnější.
Tak třeba našim schůzím se výhradně říká sezení.
V čele spolku stojí rychtář (vedoucí či starosta), jeho pravá
ruka je syndyk (syndik), což je něco jako jednatel. Důležitý je
berní (účetní), kontrolují ho slídilové účtů. Dráb dohlíží
na pořádek a vybírá případné pokuty. Sdělovatel a zapisovatel fungují při sezeních, kronikář vede kroniku, pantatínek a paňmaminka jsou nejstarší hodnotitelé sezení,
a všichni členové jsou sousedé a tetičky.
Vzdělávatel zase vyhledává důležité události a má za úkol
přečíst na každém sezení nějaký zápis ze starých kronik.

￼

SPOLKY
Nevěřila byste, jak obtížně se čte čeština ze 30. let minulého
století.

Při městských slavnostech chodíme v průvodu oblečení
ve svérázu, jezdíme na společné výlety po Česku nebo třeba
na prohlídku Prahy, někdy i v dobových kostýmech.
V našich prostorách poskytujeme střechu nad hlavou také
invalidům a diabetikům, kteří žádnou vlastní nemají. Vyhradili jsme jim jednu skříň na věci a těší nás, že můžeme pomoci.

Běžně se při setkáních oslovujete sousede a tetičko?
Jen při formálních sezeních na rychtě. My se tu navíc
scházíme s kamarády dvakrát v týdnu popovídat si, a to si
normálně říkáme jmény.
V běžné hospodě jsem léta nebyl, rychta nám úplně
dostačuje. Vždy někdo přinese něco dobrého, točíme si tu
pivo. Vyhlásili jsme apolitické prostředí, protože mezi námi
jsou samozřejmě lidé nejrůznějšího smýšlení a nechci, abychom se hádali.
Zachováváte nějaké další starosvětské zvyky?
Samozřejmě, i když ne v takové míře, jako to bývalo kdysi.
Když se například někdo hlásí při sezení o slovo poprvé,
musí říct nejprve formuli počestné právo vážený rychtáři,
moudří a opatrní konšelé, tetičky, sousedé a pak teprve přednese, co potřebuje. Při dalším vstupu už to opakovat nemusí.
Na začátku sezení vždy řeknu drábe, volám tě do služby a on
na to vyzývám vás ke klidu a pořádku, stoupne si a zapálí
svíce. Povstanu já a trojitým poklepem rychtářského práva
a přesně určenou formulí zahájím sezení. Následuje další
předepsaný postup slovně i v úkonech, když s příspěvky
vystupují jednotliví funkcionáři. Patří sem i vzpomínka
na zesnulé členy, to se hraje píseň Ach Čechy krásné, Čechy
mé. Ve druhé části sezení je volná zábava, která končí
neoficiální baráčnickou hymnou Ta naše písnička česká.

Co je to svéráz?
Říká se tak jednotnému baráčnickému obleku, který se nosí
místo kroje a je stejný pro všechny české Baráčníky. Nějaké
kroje sice máme, ale naši předkové měli jiné tělesné rozměry
než my, nevejdeme se do nich.
Mužský svéráz zahrnuje vyšívanou košili, červenou vázanku, baráčnickou čepici, černé kalhoty a boty a pokud možno
vestu. Tetičky mají vyšívané blůzy a sukně, jejichž typ není
pevně daný.
Některé spolky ale kroje používají, například tetičky v Lánech je oblékají na vítání staročeskou poctou, tedy chlebem
a solí.
Kdy jste se stal Baráčníkem vy?
V roce 2009 se parta patnácti mladých lidí rozhodla vstoupit do zdejšího spolku poté, co nás přestalo bavit společné
sportování. Byla to možnost, jak se dál scházet. Ke zdejším
Baráčníkům patřila moje maminka, takže se to samo nabídlo.
Měli tu sice širokou členskou základnu, ale opravdu
aktivních členů bylo jen pár. Stali jsme se takovou páteřní
skupinou a dosud děláme všechno pro to, abychom jako
spolek obstáli. Potěšující je, že naše hospodaření už není
v červených číslech, ale v černých.
Je o vstup k vám zájem?
Mladým nemáme moc co nabídnout, ti se k nám nehrnou.
Na druhou stranu spolek ani netouží po nových členech
za každou cenu. Nejdřív by se dost zkoumalo, jak a čím by
nám mohli prospět.

Před rychtou

foto archiv Baráčníci

Odkdy máte vlastní rychtu?
Až od roku 1964. Objekt patříval rodině Řeřichových, kteří
při neštěstí na dole Nosek přišli o syna a chtěli žít jinde.
Domek prodali Baráčníkům, kteří ho tenkrát za přispění
většiny ostatních baráčnických spolků upravili na svoji rychtu. Jsme moc rádi, že ji máme, protože jsou spolky, které
se nemají kde scházet a jejich činnost skomírá.
Jaké akce pořádáte?
Různá posezení tady na rychtě, i s hudbou a tancem. Oslavují se tu narozeniny, svatby a další výročí Baráčníků.
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Vzal byste rychtářskou funkci znovu?
Byl jsem zvolený už několikrát za sebou, ale vzal. Dobře
znám chod spolku i jeho členy. Je jednoduché jen tak
bouchnout dveřmi, návrat by ale možný nebyl.
Říkávám, že nejlíp bude, až se členové o tu funkci poperou.
Být rychtářem není až zase takový med, spíš spousta
kompromisů a trpělivosti, ale samozřejmě i radosti, když
se něco povede. Vyplavou tu leckdy různé názory, které
se jejich zastánci snaží prosadit. Čím jsme starší, tím jsme
bohužel vznětlivější, ale nejsme tu proto, abychom se hádali.
Mým úkolem je udržet členstvo pohromadě, urovnávat
případné rozpory a někdy i zasáhnout tak, že se určité téma
vůbec neprobírá.
Myslím, že to, že se po tolik let scházíme ve vlastním
prostoru, o který se staráme, společně stárneme a dobře
se známe, má pro nás všechny obrovský význam. To je
důležité.
Lída Faflíková

￼
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Strašecké okolí ve středověku (pokračování)
V minulém článku jsme se pokusili identifikovat vsi
z blízkého strašeckého okolí, které můžeme doložit do konce
13. století. Jedná se o Mšecké Žehrovice, Lodenici,
Tuchlovice, Honice, Srby, Srbeč, směrem k Rakovníku to
jsou Lišany. Z blízkých hradů vzniklo Jivno a Hlavačov,
ve větší vzdálenosti Džbán a samozřejmě nový Křivoklát.
Zmínit zde již můžeme i malý královský hrádek Jenčov,
nacházející se za Lány směrem na Nižbor. Ten mohl
vzniknout snad někdy kolem roku 1300 nebo o něco málo
dříve. Knížecí dvorec ve Zbečně tehdy upadá a zřejmě
zaniká. Ves s kostelem si však nadále udržela v regionu
významné postavení.
Zajímavá je také držba jmenovaných lokalit. Uvedené hrady
vlastnil král, jemuž patřily mimo jiné Tuchlovice, Honice,
Srby a také Lišany. Na severu regionu se rozvíjí šlechtické
sídlo, snad tehdy ještě tvrz, ve Smečně, kde k roku 1252
doložíme Boleslava ze Smečna, syna Bořity z Ředhoště.
Budoucí panství dosáhne až k Lánům a k Rynholci a bude
sousedit s Křivoklátskem. Důležitá je také církevní držba,
protože Mšecké Žehrovice a Lodenice náležely Břevnovskému klášteru. Srbeč máme zaznamenánu k roku 1227 jako
majetek ženského kláštera sv. Jiří v Praze.
Nevyřešená je dosud záležitost ekonomického a správního
zajištění rodícího se křivoklátského panství, kde se postupem času prosadil tak zvaný manský systém. Manové
patřili k drobné šlechtě služebně vázané na Křivoklát.
Zajišťovali obranu a provoz dominia i jeho hradů. Dříve
se mělo za to, že manský systém vznikal už za posledních
Přemyslovců, někdy v době Přemysla Otakara II. Novější
výzkumy však ukazují až na dobu Jana Lucemburského, tedy
na první polovinu 14. století. Zbývá otázka, jak bylo panství
do té doby organizováno.
Drobná šlechta byla vždy určující. Na celém Křivoklátsku
se neprosadil žádný významný šlechtický rod ani žádné
velké šlechtické sídlo. Feudálové sídlili na tvrzích nebo
drobných hrádcích a mohli držet několik málo vesnic.
Zásadní převahu si udržel panovník, který celý lovecký
hvozd považoval za svou soukromou doménu. Samozřejmě
že jednotlivé části majetku zastavoval nebo jimi obdarovával
své služebníky a oblíbence.

Rynholec

zlomu nad Fortnu, se mohla nacházet původní předlokační
vesnice. Doklady o ní ale nejsou.
Tato situace se zčásti podobá rozložení zástavby na Stochově, včetně terénu. Jak jsme již uvedli, nejstarší písemná
zpráva o tamním osídlení je z roku 1283, ale týká se Honic,
které se pravděpodobně nacházely již na svém dnešním
místě. Jejich pravidelná čtvercová náves ukazuje na plánovité vysazení a někteří historikové považují právě Honice
a uvedený rok za doklad první lokace v našem okolí. Stalo by
se tak z iniciativy krále Václava II., jemuž Honice v roce 1283
připadly. Lokace tehdy mohla proběhnout i v Tuchlovicích,
kde vznikla protažená náves, a snad i v Srbech.
O samotném Stochově máme zprávu až z roku 1316,
ke kterému jsou uvedeni hned dva držitelé, Dětřich ze Skuhrova neboli ze Stochova a Kříž ze Stochova. K roku
1330 máme opět zmíněny Honice a konečně i Rynholec
a Holubín. Tehdy totiž Dětřich prodal své dědictví či dědiny
(hereditatem suam) ve Stochově, v Rynholci, v Holubíně
a v Honicích klášteru sv. Máří Magdalény na pražském Újezdě a dvěma pražským měšťanům. I další prameny svědčí
o tom, že stochovské pozemky drželo více vlastníků a že
majetková situace tam byla komplikovaná. Rozhodně ve
14. století se v majetkových věcech Stochova a jeho okolí
angažovala drobná šlechta, a pokud tam někdy stál knížecí
dvorec, tak jeho sláva už byla dávno pryč.

Středověké osídlení okolo Stochova
Bohužel žádnou oporu v pramenech pro existenci osídlení
kolem strašeckého kostela již ve 13. století nemáme. Opřít
se lze jen o jisté indicie: Poloha kostela svědčí o tom, že stál
před založením velkého náměstí. Výše nad kostelem se jistě
nacházel dvůr, který ještě v 17. století patřil obci a rozkládal
se v místech hotelu Sport. Poloha tohoto dvora, fary i původní školy (dnes muzeum) tak může odrážet středověkou
situaci. Jestli lze v této lokalitě uvažovat o tvrzi, neodvažuji
se tvrdit, ale nic tomu neodporuje. V okolí kostela, od dnešní
Poděbradovy ulice přes Žižkovo náměstí až k terénnímu

Původní stochovská náves (Stabilní katastr, 1841)
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Položme si otázku: Co víme o vsi Stochov? K několikrát
uvedenému roku 1283 jsou výslovně zmíněny Tuchlovice,
Srby a Honice jakožto vsi (villa). O Stochově to hned
od počátku říci nemůžeme. August Sedláček, který zpracovával hrady a tvrze Českého království, uvedl, že za Dětřicha
ze Skuhrova tam stála tvrz a že tento drobný šlechtic držel
i část vsi. V roce 1330 pak prodal ves Stochov s tvrzí.
Smlouva ovšem pouze hovoří o tom, že Dětřich má
ve Stochově své dědictví neboli dědinu (hereditas) i s tvrzí
(cum municione). Dědictví měl též v Rynholci, v Holubíně
a v Honicích. Vsi tam předpokládat můžeme, výslovně však
kromě Honic prozatím uvedeny nejsou. Teprve v roce 1340 je
zmíněn stochovský rychtář (iudex de Stochow). Ves musela
krátce předtím projít lokací. Ke stejnému roku máme uvedenu rynholeckou ves a tamní svobodnou krčmu (tabernam
suam liberam in villa nostra dicta Rynolczi sitam).
Zde je třeba přemýšlet nad interpretací latinského slova
hereditas. Původně znamenalo zděděný majetek nebo statek
v širokém smyslu. Pak se význam zužoval různě na nemovitosti, hospodářství, dvůr, pole, zděděné pozemky i se staveními. Jsme tím u výrazu dědina, který tak znamená dědictví,

Holubína (hereditatem suam in Holubin totum). Označení villa
jsme nikde nenašli.
Z uvedeného vyplývá, že krátce před rokem 1340, patrně
mezi roky 1330–1340, proběhla ve sledované oblasti lokace
neboli vyměření nových vsí, Stochova (v blízkosti starší
tvrze) a Rynholce. Stochovská tvrz tak měla v bezprostřední
blízkosti vsi dvě, starší Honice a mladší Stochov. Dětřich
držel i Rynholec a celou lokalitu Holubín, která se ve vesnici
ve smyslu lokalizované a plánovitě založené vsi nerozvinula.
Šlo o pozemek (pole a zřejmě i nepravidelně rozptýlené
usedlosti) mezi Stochovem a Vašírovem – ten ostatně máme
v pramenech poprvé uveden až v roce 1406. Také ve Vašírově
spíše očekáváme existenci popluží či dvora, podobně jako
v Čelechovicích, poprvé uvedených k roku 1358.
Vysazení nové vsi vedle starší osady ve třetině 14. století
se může týkat i Strašecí, k němuž bohužel nemáme přesnější
prameny. Zcela lze závidět Řevničovu, prokazatelně vysazenému v roce 1325 lokátorem Přibyslavem ze Štědré. Síť vsí
se tak v našem regionu zaplňuje a má jednoznačně postupné
fáze: Do roku 1300 Tuchlovice, Honice, Srby, krátce po roce
1300 Řevničov, Stochov, Rynholec a jistě i Strašecí. Pak
se teprve rozvíjí vsi další.

Zaniklé vsi

Pravidelně rozměřená náves v Honicích a lokalita Na Mačovech (Stabilní katastr,
1841)

popluží, háj anebo i vesnickou obec čili ves. Jistě se v původním Stochově, Rynholci či Holubíně nacházely pozemky,
popluží, hospodářství a určitá stavení. Tedy spíše pole
a nepravidelný, neuspořádaný shluk předlokačních usedlostí.
Můžeme to však považovat za vesnici ve smyslu lokalizované a rozměřené vsi s centrální návsí? Ve smyslu
ustáleného katastru usedlostí s pevně navázanými pozemky
(polnostmi, lesy, porosty)? Proč se zpočátku nehovoří v uvedených případech o vsi (villa), když se tento termín
ve 13. století běžně užíval?
Honice a Tuchlovice jsou tedy prokazatelně vsi už v roce
1283. Stochov je nejprve uveden jen názvem, k roku 1330 je
zmíněna hereditas a tvrz a o deset let později i rychtář, tedy
představitel a snad i lokátor nově založené vsi. Rynholec je
uveden nejprve jen jménem s odkazem, že jde o hereditas,
avšak k roku 1340 je zapsán již jako ves s krčmou. A co
Holubín? Co to bylo za lokalitu? František Vacek napsal, že
šlo o háj, a to již v době Dětřicha ze Skuhrova. K roku 1473 je
Holubín označen jako les (silvam dictam Holubin) a k roku
1499 jako háj. Je pravděpodobné, že vesnici Holubín nedoložíme, můžeme ji jen předpokládat. Dokument z roku
1330 hovoří ve vztahu k Dětřichovi jen o dědictví celého
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Abychom si představili sledovaný region více v úplnosti,
zmínit musíme lokality z vrcholného středověku, které
později zanikly. Nejslavnější zaniklou vesnicí v našem okolí
je Svídna, položená ovšem dále, mezi současným Drnkem
a dvorem Martinice. Lokátor ji vysadil někdy na přelomu
13. a 14. století v méně příznivé oblasti, a proto také byla ves
později opuštěna. Slavná je dnes hlavně kvůli preciznímu
archeologickému výzkumu v 60. a 70. letech 20. století, který
odhalil kamennou zástavbu.
K roku 1328 máme zmíněnu lokalitu Mačov poblíž Tuchlovic, avšak není specifikovaná (in villa Tuchowlicz et in
Maczov). František Vacek nepochybuje, že šlo o ves, jak
ze zápisu může nepřímo a nejistě vyplývat. Dnešní pomístní
název Na Mačovech, který snad s původním označením souvisí, je situován spíše blíže k Honicím, v polích směrem
k dálnici či ke Kačici. Mimochodem Kačici máme poprvé
zmíněnu k roku 1318, kdy se v pramenech objevuje Zdeněk
z Kačice. Jistě tam tehdy stávala tvrz a znovu předpokládáme
přilehlé okolní usedlosti jakožto zázemí. Jako ves je Kačice
výslovně zaznamenána až k roku 1385 (in villa Kacziczy).
Byla Mačov ves, která později zanikla? Proběhla v tomto
případě plánovitá lokace nové vsi s předpokládaným rozvojem? Nebo můžeme Mačov považovat spíše za nepravidelný shluk usedlostí v širším smyslu? Rozhodnout to
nelze, podobně jako v případě Holubína. Celá oblast mezi
Honicemi, Stochovem, Rynholcem, Tuchlovicemi, Srby a Kačicí by se tak na počátku 14. století vyznačovala určitou
hustotou osídlení s obdělávanými polnostmi. Přesně vymezené vsi byly zakládány jen na vytipovaných místech.
Jan Černý (pokračování příště)

￼
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Na jaře v plné síle
Nastává jaro. Vše bzučí, cvrkotá a pookřívá. Ptáčkové zpívají,
pupeny raší a jako vždy s příchodem jara opět cítíme, jak se nám
vrací krev do žil. Přežili jsme zimu.
Někdy nás ale přepadne únava, což je důsledkem nejen
nedostatku sluníčka a špatné životosprávy, ale také prodělaných
nemocí. V zimě jsme možná i odpočívali méně, než bylo potřeba.
A jak se dostat do kondice a získat nazpět ztracenou sílu?
V loňském březnovém měsíčníku jsem velmi podrobně popsala,
jak na jaře pročistit tělo zevnitř. Můžeme držet rýžový nebo
kroupový půst.
A aby mohly škodliviny lépe odcházet, podpoříme očistu kartáčováním nebo masírováním celého těla.

Kartáčování těla
Takovéto drbání, masírování hrubým ručníkem či kartáčování lufou nebo přírodním kartáčem je na jaře pro naše
tělo velmi prospěšné.
Pomáhá nám po zimě probudit metabolismus, podpoříme
jím pohyb lymfy a stimulujeme krevní oběh. Tím se tělo
aktivuje, kůže vyhlazuje, prokrvuje a odvádí škodliviny z buněk. Čistí se a regeneruje i vazivo. Pokožka se díky tomu
stává pevnější a zářivější.
Navíc pravidelné kartáčování dokáže výrazně pomoci i s celulitidou, takže by byla škoda na něj zapomínat. Stačí každé
ráno věnovat několik minut této činnosti a brzy uvidíme
na pokožce výsledky. Směr kartáčování se vede vždy směrem
k srdci, tedy „proti srsti“ a provádíme ho nasucho.

A jak to dělám já?
Kdysi jsem postup nastudovala v ajurvédě a opravdu rok co
rok se už koncem února těším, že se po zimě „probudím“.
S kartáčováním začínám na pravé plosce nohy krouživými
pohyby, pak ošetřuji nárt. Pokračuji dlouhými tahy, odspodu
nahoru přes lýtko a koleno. Na stehnech kartáčuji nejprve
vnější stranu, potom vnitřní dlouhými tahy nahoru směrem
do třísel. Následuje masáž levé nohy ve stejném pořadí.
Při masáži hýždí se nebojím přitlačit a tahy vedu odspodu
nahoru. Dále pokračuji pravou paží, kterou masíruji od dlaně
směrem vzhůru k rameni. Nejprve na vnější straně, pak
na vnitřní. Podobně postupuji u levé paže. Pak přecházím
na hrudník a břicho. Zde masíruji o něco jemněji, břicho
krouživými tahy ve směru hodinových ručiček.
Na šíji zase trochu přitlačím. Záda kartáčuji dlouhými tahy
vedenými ve svislém směru. Pokud někam nedosáhnu,
používám kartáč s dlouhou rukojetí nebo se dá použít i hrubší froté ručník. Na závěr ošetřuji jemnými krouživými pohyby
také obličej, mám speciální jemný kartáček. Po masáži je
kůže velmi přístupná a otevřená zevně aplikovaným přípravkům. Osprchuji se nejprve teplou vodou, smyji uvolněné
části odumřelé pokožky, a potom si dopřeji vlažnou a na závěr studenou sprchu.

Naklíčená semínka

Foto Ivana Pedálová

Nakonec do prokrvené pokožky vmasíruji zvolený přírodní
olej. Já mám moc ráda šípkový.

Pro dobré vykročení do jarních dní
Připomínám pár důležitých maličkostí z loňského březnového a dubnového měsíčníku.
Po probuzení ještě před vyčištěním zubů pocumláme
v ústech olej.
Po ránu si dopřejeme sklenici vlažné vody s jablečným
octem na uvolnění jater.
K obědu nebo k večeři si přidáváme kvašené zelí (picklés)
a klíčky na doplnění vitamínů, antioxidantů a enzymů.
Ještě jeden tip – snažme se vynechat kupované pečivo
a chleba. Pokud si život bez těchto dobrot neumíme
představit, zkusme si vyrobit vlastní z kvásku, který prospěje
střevnímu mikrobiomu.

Kouzla kvásku
Baví vás hrát si kuchyni? Pak určitě vyzkoušejte pečení s
kváskem. Práce s ním vyžaduje trpělivost, klid a soustředění.
Za to se nám královsky odmění. Naše babičky mívaly ve studené síni ukrytou díž, ve které zadělávaly těsto na chleba.
Nikdy je nezpracovaly úplně všechno. Zbytky se nechaly na
okrajích díže jako základ pro příští pečení. Po týdnu se
odležený kvásek oživil vodou a znovu spojil s novým těstem.
Proč dávat přednost kváskovému pečivu?
Myslím, že chléb a pečivo jsou snad největším problémem
současného jídelníčku.
V minulých dobách byl chléb něčím posvátným a vzácným
a přistupovalo se k němu jako k božímu daru. Pekl se tradičními postupy a z nevyšlechtěných mouk.
Na počátku 20. století došlo v práci s obilovinami k velkému
zlomu.
Místo původní jednozrnky, dvouzrnky a špaldy byly kvůli
usnadnění práce vyšlechtěné nové druhy pšenice s vysokým
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obsahem lepku. Broušení je zbavilo všech životně důležitých
látek. Dříve obvyklé žito se skoro přestalo používat.
Tradiční výroba chleba a pečiva pomocí kvásku se stala
příliš zdlouhavou a nepohodlnou. Kvásek nahradilo pekárenské droždí, které umožní nafouknutí (nakynutí) těsta
ve velmi krátkém čase. Bohužel neobsahuje bakterie mléčného kvašení, které dokáží rozložit antinutrienty, vytvořit
enzymy a další mikroživiny. Proto kupované pečivo vyrobené z kvasnic neobsahuje žádné živiny, je plné pouze
škrobu a lepku a zatěžuje střeva. Nezanedbatelný je i obsah
éček a různých přídatných látek.

Co je to kvásek?
Směs mouky a vody, která po několika dnech stání v pokojové teplotě a díky mikroorganismům obsaženým ve vzduchu začne kvasit (fermentovat). Množí se v ní mléčné
bakterie produkující enzymy a vitamíny, tvoří se kyselina
mléčná, která rozkládá všechny antinutrienty včetně lepku
a škrobu.
Hotový kvásek se přidává do mouky promísené vodou, čímž
se nastartuje kvasný proces. Díky němu se násobí množství
vitamínů sk. B a minerálů, které mouka přirozeně obsahuje.
Zakládání kvásku se leckdy napoprvé hned nepovede.
Doporučuji kvásek získat od přátel nebo se domluvit třeba
v bezobalu.

Kořínky řeřichy na sítku

Foto Ivana Pedálová

Ad 1) Do misky dáme kvásek, mouku a vodu, smícháme,
přetáhneme fólii a necháme 12 h v pokojové teplotě kynout.
Ad 2) Do mísy dáme mouku, sůl, vodu, olej (sádlo) a přidáme obsah misky (nezapomeneme odebrat 1 lžíci kvásku
do skleničky na příště).
Proděláme a necháme 1,5 h kynout přikryté.
Ad 3) Upleteme housky, přendáme na plech s pečícím
papírem a přikryté necháme kynout 2-3 h. Potřeme vodou,
posypeme kmínem a solí. Pečeme do růžova na 220 °C asi 15
min. (kontrolujeme).
Jak kvásek uchovat
V čisté skleničce s nedotaženým víčkem vydrží týden v lednici. Pak je třeba z něj opět upéct nebo ho nakrmit lžící
mouky a vody.

Klíčení řeřichy

Špaldové kváskové housky

Foto Ivana Pedálová

Špaldové kváskové housky (ty opravdu milujeme)
3 etapy výroby
1) Miska
2 lžíce kvásku
160 g špaldové hladké mouky
160 g vody (odstáté nebo filtrované)
-------------------------------------------------- 12 h
2) Mísa
340 g špaldové mouky (půl celozrnné, půl hladké)
2 lžičky soli
90 g vody
60 g olivového oleje (nebo rozehřátého vychladlého sádla)
--------------------------------------------------- 1,5 h
3) Plech
upletené housky
--------------------------------------------------- 2-3 h

Jako děti jsme klíčily řeřichu na vatě, někdy ale vyschla nebo zplesnivěla. Řeřichu, stejně jako rukolu nebo hořčici,
nejde naklíčit v nakličovacích sklenicích. Semínka po namočení pouštějí gel a není možné je proplachovat. Vhodná
je speciální miska se sítkem.
Jednu lžíci semínek předem na hodinu namočíme, vodu slijeme a rozprostřeme pomocí stěrky nebo příborového nože
na sítko. První dva dny necháme přikryté talířem a kropíme
rozprašovačem 2-3 x denně. Když kořínky začnou sítkem
prorůstat, proplachujeme je pod slabě tekoucí vodou.
Sklízíme asi za 5 dní.
Klíčení luštěnin (munga, čočky) viz loňský a předloňský
březnový měsíčník.
Jíme, abychom žili a nežijeme, abychom jedli.
Podobně jako tělo je důležité detoxikovat i mysl - zbavit se
strachů, zloby, sobectví, závisti, nenávisti, nenasytnosti a všeho,
co nás tíží v psychické úrovni.
Pomohou procházky jarní přírodou, jež přinášejí hodně
příležitostí k pociťování vděčnosti, radosti a lásky. Stačí jen jít
a kochat se krajinou.
Ivana Pedálová
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Síla vlastního těla bez anabolik, to je silový trojboj
V suterénu sportovní haly Bios má jednu z nevelkých místností
bez oken pronajatou česká rekordmanka v silovém trojboji. Jde
o individuální cvičení s tzv. osou s kotouči zahrnující dřep,
bench press (tlak na lavičce) a mrtvý tah. Laik by ho možná
popletl se vzpíráním, jedná se však o dva různé sporty, které
oba vyžadují především sílu.
Příjemná mladá žena s dlouhými černými vlasy má na kontě
tři národní rekordy v kategorii žen do 84 kg (dřep 163 kg, mrtvý
tah 212,5 kg a součet disciplín 460,5 kg) a 2 národní rekordy
v kategorii žen nad 84 kg (mrtvý tah 210 kg a celkový součet
455 kg).
Ačkoliv má Veronika Břízová (33) svoji současnou váhu
určitě vyšší než většina jejích vrstevnic, nepůsobí ani otyle ani
nepřirozeně mohutně. Je na ní ale vidět, že má velkou sílu, a to
se leckdy hodí. Veronika neustrnula jen u trhání rekordů, věnuje
se i zdravotnímu aspektu cvičení. Obojí uplatňuje v oddílu
Powerlifting Gladiators, jehož je předsedkyní a kde připravuje
sportovce na závody, někdy na jejich úplně první. Pomáhá jim
nejen zesílit, ale také se zbavit bolesti zad a kloubů, odstranit
nežádoucí disbalance a zlepšit tak kvalitu života.
Veronika má bydliště v Řevničově a sídlí zde i spolek Gladiátorů. Nejbližší možností, kde svůj sport může pilovat, je zmíněný prostor v Biosce.
Nevybrala jste si sport úplně běžný pro ženy
Vždy jsem ráda jedla a kolem dvaceti měla opravdu nadváhu. Zhruba před dvanácti lety jsem se tedy rozhodla
zhubnout. Změnila jsem stravu, začala běhat a cvičit nejdřív
s vlastní vahou a minimem vybavení. Díky funkčnímu tréninku jsem zvládla cvičení s kettlebell (kovová koule
s uchem) a doma zkoušela činku. V pražské Aréně Pavly Kladivové jsem pak narazila na vzpěrače Tomáše Kejíka, který
mě občas nechal pracovat s velkou činkou. Někdy v srpnu
2016 mi řekl, že v říjnu pojedu na závody v silovém trojboji.
Že mám patřičnou sílu a zbytek natrénujeme. Nominovala
jsem se tam na mistrovství republiky, myslím, že jsem byla
druhá. Po půl roce tréninku fakt úspěch. Trojboj mi naprosto
učaroval a zůstala jsem u něho.
Dál už to byla jen dřina. (smích)
Trénovala jste v posilovně v Biosce
Pro přípravu na závody to ale nebylo vyhovující prostředí.
Moc lidí kolem a minimum bezpečnosti. Potřebovala jsem
místnost s patřičným vybavením jen pro sebe.

Veronika se chystá na dřep

foto archiv V. Břízové

V ní teď sedíme, že?
Ano, pronajala jsem si ji. Měří necelých 30 m2, vymalovala
jsem ji a pořídila podlahovou krytinu, lavice a regál, a hlavně
cvičební nářadí. Všechno zhruba v ceně zachovalé ojeté
oktávky. Na špičkové vybavení bych peníze neměla, ale
na trénink to stačí. Právě se tu připravuju na Mistrovství
Evropy v silovém trojboji v Polsku.
Potřebujete na trojboj nějaké speciální oblečky či obuv?
Trénovat se dá klidně v teplákách a naboso. To je kvůli stabilitě dokonce lepší než obuv s měkkou podrážkou. Závodí
se v úboru připomínajícím prvorepublikové plavky s nohavičkou, který se jmenuje singlet. Materiál připomíná
plavkovinu a je povoleno pár značek, které splňují dané
podmínky. Pod singlet musí být tričko a spodní prádlo
a na mrtvý tah jsou předepsané podkolenky. Typ bot určený
není. Mohou se použít i vzpěračské, které jsou sice dražší,
ale vydrží několik sezón. Cokoliv jiného jako jsou bandáže,
nákoleníky a opasky povinné nejsou a závodníci je používají
podle svých momentálních potřeb.
Domnívala jsem se, že je povinný alespoň pás
Podle využitých podpůrných pomůcek se rozlišují dva typy
silového trojboje, a to EQUIP a RAW. První typ vyžaduje

Český svaz silového trojboje (ČSST)
Český svaz silového trojboje je jediným uznaným představitelem s právní subjektivitou v silovém trojboji na území
České republiky. Jde o samosprávný dobrovolný svazek členů, kteří provozují silový trojboj a benčpres, nebo jinak
aktivně působí v oblasti tohoto sportu. Cílem je především sdružování sportovců silového trojboje, zabezpečování
jeho rozvoje v ČR na úrovni vrcholového a výkonnostního sportu a také práce s talentovanou mládeží.
Členové svazu musí dodržovat stanovy, soutěžní řád, pravidla a další předpisy, kterými jsou například antidopingová
či reprezentační směrnice.
V současnosti ČSST sdružuje více než 100 subjektů a má více než 3000 členů. Jedná se o registrované závodníky,
činovníky, trenéry, rozhodčí, organizační pracovníky či neregistrované členy. Každým 4. závodníkem je žena!
-red-
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na každou disciplínu během závodu speciální drahé dresy
vyrobené z pevných a pružných materiálů, které tělo drží
a maximálně podporují. Sportovci tak dokážou sice zvednout mnohem těžší zátěže, ale potřebují mít dokonale
zvládnutou techniku a kolem hned několik asistentů.
Nic z toho si nemůžeme dovolit, a proto děláme RAW styl,
který je přirozenější a nevyžaduje až tak drahé oblečení.
I tak se kvalitní osobní vybavení jednoho závodníka pohybuje okolo deseti tisíc korun. A to nepočítám permanentky
do posiloven a výdaje na ubytování a cestu na závody.
Působíte také jako trenérka
Patřičné trenérské zkoušky mám, a to i na silový trojboj.
Průběžně se vzdělávám, absolvovala jsem
množství tematických kurzů, přednášek
a školení, vyhledávám si různou metodiku.
Před pandemií jsem trénovala i sedm lidí
jen z našeho oddílu a měla navíc další klienty z řad veřejnosti. Uvažovala jsem
o trenérství na plný úvazek, ale bohužel
přišla ta pauza, a já dál zůstala ve zdravotnictví.
V současnosti pravidelně trénuju jednoho
místního juniorského trojbojáře a poskytuju
poradenství v některých jiných sportovních
odvětvích.
Silový trojboj zatím není olympijským
sportem
Velmi o to usilujeme. Proto jsme také
dopingově kontrolovaní, což znamená, že
užívání jakýchkoliv podpůrných chemických
látek na zvýšení výkonu je tu úplně zakázané. Je to čistý a férový sport.

Veronika Břízová

Co by se zařazením na OH změnilo?
Skoro všechno, hlavně by se asi zlepšilo naše financování.
My si totiž téměř všechno platíme sami. Od oblečení a vybavení tělocvičny až po cestu, ubytování a startovné
na závodech. Náš sport není příliš veřejně podporovaný
a sponzoři se shánějí opravdu těžce.
I kvůli snadnějšímu přístupu k možným dotacím vznikl
v roce 2020 náš neziskový spolek Powerlifting Gladiators,
do té doby jsme vystupovali za Arénu Pavly Kladivové s. r. o.
Patříme pod Český svaz silového trojboje a ten je pod MŠMT,
které podporuje především sportovce do 23 let. Ty bohužel
máme v našem oddíle jen tři. V Gladiátorech jsme hlavně
dospělí a pak veteráni, na ty nejdou peníze skoro vůbec.
Máme dohromady 25 členů, z toho je 18 sportovců a 7 pod-

porujících. Roční příspěvky pro sportovce jsou 3 tisíce korun
a pro podporující členy jen symbolických pár set korun.
Trénujete společně?
Všichni jsme původně navštěvovali zmíněnou Arénu a když
se Pavla Kladivová začala věnovat jiným věcem, postupně
jsem vedení oddílu převzala já. Ten, jak jsem zmínila,
se přeformoval v nový spolek s právní formou neziskovky.
Přestoupilo sem 75 % původních členů oddílu Arény P. K.
Jejich projevené důvěry si dodnes moc vážím.
V pronajaté místnosti v Biosce odtrénujeme kvalitně
maximálně 3 osoby najednou. Proto se stále párkrát
do měsíce všichni scházíme v pražské Aréně k tréninkům
a odborným seminářům, ale jinak si každý
trénuje v místě bydliště, což je pomalu celá
republika. Samozřejmě by bylo ideální mít
většinu našich členů odsud a doufám, že
se tak časem stane.
Jak chcete pro silový trojboj zdejší mladé
získat?
Střední odborné učiliště tu platí svým studentům tréninky v posilovně. To by mohla
být cesta.
Co jim můžete slíbit?
Pokud zájemce vydrží a bude trpělivý, určitě
se naučí být silný, a to není nikdy na škodu.
Uzvedne několikanásobně těžší břemeno
než jiní, ať už to bude sud piva nebo vlastní
žena.
Dostane se do dobré fyzické kondice a naučí
foto -lf- se se svým tělem správně zacházet, což
v běžných posilovnách není úplně obvyklé.
U mě to dokáže pouze pomocí vlastního těla, nikoliv
dopingu. Ani ženy se trojboje nemusí bát, chlapi se z nich
určitě nestanou.
Výsledky tréninku se sice nedostaví hned a ani za tři měsíce, ale budou.
Kromě základního vybavení jsme schopní poskytnout
hlavně kvalitní trenérskou péči včetně rehabilitace, psychologického a fyzioterapeutického poradenství. Dorostence (do
18 let) jsme ochotni připravit na první závody prakticky
zdarma. Ve svém volném čase bych se toho ujala především
já a David Kocourek, náš další oddílový trenér a rozhodčí
ČSST v jedné osobě. Členský příspěvek našemu oddílu jim
však prominout nemůžeme. Ten platí všichni.
Nikoho nepřemlouvám, sám musí mít chuť a vůli něco
se sebou udělat.
Lída Faflíková

Silový trojboj
Soutěž v silovém trojboji se skládá ze tří disciplín s velkou činkou (osou, na kterou jsou naloženy kotouče)
vykonávané v pořadí: dřep, benčpres, mrtvý tah. Zvlášť jsou pořádány závody v benčpresu a v mrtvém tahu.
Každý soutěžící má v jednotlivých disciplínách tři pokusy. Na každý má časový interval 1 minutu. Během té se musí
dostavit na platformu a zaujmout předepsanou pozici tak, aby v případě dřepu a benčpresu dostal pokyn pro vykonání
disciplíny.
Nejlepší platné pokusy se započítají do celkového výsledku soutěže, vítězem kategorie se stane výsledek nejvyšší.
Soutěží se většinou ve dvou stupních dle pohlaví, tělesné hmotnosti a věku, tedy na oblastní kvalifikaci (Čechy a Morava) a posléze na mistrovství České republiky.
Silový trojboj v Českém svazu silového trojboje je dopingově kontrolován.
-red-
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Sláva vítězům, čest poraženým!
Národní liga boxu v Novém Strašecí je za námi. Proběhla
v neděli 13. února v sále NKC.
K vidění bylo celkem 17 boxerských duelů. Do Strašecí
se kromě českých vydal i slovenský oddíl BC Hlohovec
a přivezl s sebou kvalitní borce.
V zápasech se představilo celkem 6 sportovců ze Sportovního centra NS.
V jediném předzápase nedělního dne se utkala strašecká
Anežka Mračková s Věnceslavou Hovorkovou z Trutnova.
Jednalo se o sparing, který holkám prospěl a Anežka
předvedla kvalitní práci v ringu. Takže spokojenost.

Zápasy našich borců
1) Jaroslav Lacina boxoval se Slovákem Martiníkem
(BC Hlohovec).
Jarda nezvládl první 2 kola, ale ve 3. kole se dokázal zlepšit.
Jasná výhra zkušenějšího Slováka na body.
2) Jakub Kořán se utkal s Danielem Floriánem z BC
Star Plzeň.
Kuba do zápasu vstoupil dobře, měl v něm kvalitní úseky, ale
nedokázal udržet taktiku a chyboval v boji na krátkou
vzdálenost. Lépe boxující Florián zvítězil po 3 kolech
na body.
3) Andrii Tehza boxoval s Josefem Svobodou z Pepe boxing Plzeň.
Andrej zabojoval a musel zkracovat vzdálenost na vyššího
soupeře. Poměrně vyrovnaný duel vyhrál náš boxer výrokem
rozhodčích 2:1 na body.

Jakub Kořán v zápase s Danielem Florianem

Foto Ivana Rezková

4) František Drvota boxoval s Lukášem Pastorkem (BC
Hlohovec).
Fanda prohrál ke konci prvního kola KO na spodek. Až
do osudného úderu ale bojoval dobře a kvalitnímu
a zkušenějšímu boxerovi ze Slovenska byl vyrovnaným
soupeřem.
5) Zdeněk Janoušek se utkal s Martinem Goliášem
z Baníku Sokolov.
Soupeř byl o dost zkušenější, ale také výrazně lehčí. Zápas
jsme pojali tréninkově se zaměřením na zvládání vzdálenosti. Po 3 odboxovaných kolech remíza.
6) Filip Barcal boxoval s Jiřím Kaiserem z BC Plzeň.
Po prvním poměrně vyrovnaném kole se Filip dokázal
v zápase více uvolnit, začal boxovat lépe a zápas vyhrál ve
2. kole RSC.
Děkujeme zúčastněným, našim sponzorům a vůbec všem,
kteří nám v naší práci pomáhají.
Zdroj fb SCNS

Anežka Mračková (vpravo) z místního SCNS
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CO NÁS JEŠTĚ ZAJÍMÁ

Středočeský kraj opět podpoří Potravinovou banku
Středočeský kraj poskytne v roce 2022
Potravinové bance, která nabízí pomoc
potřebným už od roku 2009, finanční
pomoc ve výši 2 miliony korun.
Rozhodli o tom krajští zastupitelé,
neboť počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou. Shromažďuje jídlo
od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je
a poskytuje potřebným. Ke konci
loňského roku se počet jejích klientů
vyšplhal až na 70 000.
„Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka
vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc
Potravinová banka poskytuje, jak je
odpovědně provozována, jak nakládá
s potravinami a drogerií, jak nepřijde
vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou
čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu.
Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých
klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které
jsou konzervovány pro další konzumaci.

Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům
a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců
a soukromých dárců, vydává potravinové
balíčky pro jednotlivce i azylové domy.
Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,
“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává
stále více lidí. Kromě velkého nárůstu
počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst organizací, které
pomoc odebírají.
V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021
už 264. Jsou mezi nimi i města a obce,
které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například matky samoživitelky.
Obce se mohou přihlásit v bance jako
odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří
se ocitnou v kritické situaci.
Očekává se, že kvůli pandemii, růstu
cen zboží i energií bude lidí v nouzi
dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj
zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali

v minulém roce. Je to pro nás velmi
vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom
pomáhali potřebným. Naše potravinová
banka byla založena už v roce 2009, ale
stále se setkáváme s tím, že ne každý
o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní
úřad, kde získá další informace, případně
rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,"
uvedla ředitelka Potravinové banky pro
Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová.
Pokud by chtěl někdo začít pomáhat,
může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 tisíc
Kč, v roce 2021 to byl 1 milion korun.
Pro rok 2022 zastupitelé schválili
příspěvek ve výši 2 miliony korun.
Potravinová banka Praha a SK byla
založena v roce 2009 a je součástí
České federace potravinových bank.
V současné době je největší potravinovou bankou v České republice.
Zdroj: Infoservis z kraje pro obecní
zpravodaje

Veleúspěšná Shirley v NKC
Vypadá to, že přesně v polovině února nastal zlom a kultura se ve Strašecí konečně odrazila ode dna. Pokud se tak
skutečně stalo, způsobilo to divadelní představení Shirley
Valentine, jehož hlavní a jedinou protagonistkou je populární Simona Stašová.
Vyprodaný sál byl plný diváků natěšených na famózní
výkon oblíbené herečky.
Atmosféra jako za starých
časů, pouze nasazené respirátory připomínaly, že nejsme ze všeho ještě úplně
venku.
Hlavní ale je, že už to zase
jde, že se můžeme jen nepatrně omezeni setkávat s přáteli, chodit do divadla, na
koncerty či do kina.
Věříme, že skvělá Shirley
byla pověstnou první vlaš-
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tovkou a strašečtí obyvatelé si v hojném počtu opět najdou
cestu do společnosti i za kulturou.
Lenka Pelcová, za pořadatele v NKC
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Dne 3. března uplyne 1 rok od úmrtí
pana Karla Kuthana.

Dne 27. února uplynuly dva smutné
roky, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček pan Karel Nedvěd.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Stále vzpomínají manželka, dcery
s manžely a vnoučaty.

Dne 3. března uplyne 19 let, kdy nás
tragicky opustil náš syn, bratr pan
Milan Chudý.

Dne 5. března to budou dva smutné
roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
pan Václav Brejník.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Jaroslava
s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Nedvědova, Knoblochova
a Mečířova.

Dne 21. března uplyne 16 let, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Lansdorf.

Dne 19. března uplyne 17 let, kdy nás
navždy opustila paní
Zdenka Husáková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Dcera s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

Dnę 23. března by se dožil 100 let náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan Jaroslav Kubeš.

Dne 26. března uplynou 4 roky, co nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička paní Marie Junová.

Stále vzpomínáme.
Manželka Božena, děti Jaroslav,
Marcela a Eva, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 18. března uplynou 2 roky od úmrtí pana Dr. Jaroslava Hlíny z Nového Strašecí.

PODĚKOVÁNÍ

Stále vzpomíná
manželka Hana, syn Petr s rodinou a ostatní příbuzní.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
kolektivu rehabilitace v našem městě za jejich
ochotu, vstřícnost a profesionalitu při léčbě pacientů.
Petr Adelt

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává 20. března v 11.20 hod. u Sokolovny slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. Stáří 16-20 týdnů, cena 199-245 Kč/ ks
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.
Info Po-Pá 9-16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Koupím garáž kdekoli v Novém Strašecí.
Tel. 604 149 679
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