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Slovo starosty

 
Vážení občané,

nejvýznamnější událostí posledních 
týdnů v našem městě je bezesporu dokon-
čení přestupního uzlu Nepomuk–Dvorec. 
Jsem rád, že projekt byl zrealizován 
v plánovaném termínu a začal sloužit 
veřejnosti. Snad dojde i k rekonstrukci 
vlakového nádraží a tento prostor bude 
důstojnou branou do města fungující 
ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků. 
V těchto novinách si můžete přečíst o jeho 
slavnostním otevření a také se mu věnuje 
diskuzní téma měsíce. Nemohu ale za-
pomenout i na dokončení rekonstrukce 
Zelenodolské ulice a pomyslnou třešnič-
kou je pak nový plášť na radniční věžičce. 
Ve třetí dekádě září byla opět v rámci di-
gitalizace katastru obce Klášter otevřena 
otázka katastrálních hranic obou sídel 
a vyřešení anomálií hranic a bytových 
domů. Pakliže obě zastupitelstva roz-
hodnou ve shodě 26. 9. 2019, bude tento 
problém částečně vyřešen. S rozbíhajícím 
se školním rokem přinášíme rozhovor 
s ředitelem vrčeňské školy Pavlem Marša-
líkem, ve kterém můžete nahlédnout 
do fungování malotřídky, a také bych 
chtěl vyzdvihnout úspěch žáků nepo-
mucké a vrčeňské ZŠ na celorepublikovém 
finále Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů, o němž píšeme na straně 16. 
V sobotu 5. října nás čekají oslavy 150 let 
Sokola v Nepomuku a pak tradiční pod-
zimní akce – pochod KČT Podzim pod 
Zelenou Horou a Nepomucké hnětýnky. 
Na závěr vám přeji krásný podzim a zvu 
vás na poslední letošní nepomucký far-
mářský a řemeslný trh v sobotu 12. října.
 
Jiří Švec, starosta města

Svatý Jan Nepomucký  
spojuje Prahu a Benátky

Zvuk varhan rozzářil svatojánský chrám
V neděli 8. září rozezněl Mistr Adam Viktora v rámci Českého varhan-
ního festivalu varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pěveckých 
partií se zhostila sopranistka Gabriela Eibenová. Dvoumanuálový 
pneumatický nástroj s 16 rejstříky postavil pro kostel sv. Jana Nepo-
muckého v Nepomuku českobudějovický varhanář František Šurát 
v roce 1912. Má přesně 999 píšťal. Po koncertu následovala prohlídka 
varhan s komentovaným výkladem a ukázkami. V roce 1912 ještě 
nebyla v Nepomuku elektřina, a proto se dochoval i dřevěný pedál 
na pumpování vzduchu, který je stále funkční, zároveň ale už slouží 
mladší tlačítko na zapnutí elektřiny. 

foto Pavel Motejzík 

 

Pionýři vystavovali své výtvarné práce
Ve stodole rodného domu Augustina Němejce byly od 14. do 18. září 
k vidění pestrobarevné výsledky výtvarné činnosti pionýrského 
oddílu Pusík za více jak 20 let jejich působení. Nápaditá tvorba 
byla rozdělena podle ročních období a doplněna fotografiemi z pio-
nýrských akcí. Zakončení výstavy bylo zároveň zahájením nového 
pionýrského roku.

foto Hana Staňková

Václav IV. byl k vidění v Nepomuku
Videopřednáška o tomto králi se konala v úterý 17. září v Malé 
galerii v budově Městského muzea. Libor Marek, moderátor tele-
vizního seriálu Pověsti a záhady českých hradů, seznámil s pomocí 
promítání i donesených artefaktů účastníky se zajímavým živo-
tem předposledního Lucemburka, od jehož smrti uplynulo letos 
600 let. Na přednášku přišlo bohužel jen okolo dvaceti zájemců.

foto Pavel Motejzík

Bissona Praga, neboli bissona Nepomuceno, česká replika barokní válečné benátské lodice, 
vyplula 1. září poprvé na moře na benátské slavnosti Regata Storica. Bissona Praga byla 
předána Zdeňkem Bergmanem, převozníkem pražským, městu Benátky přímo na slav-
nosti Regata Storica za přítomnosti starosty města Benátek Luigiho Brugnara, radního pro 
kulturu Giovanniho Giusta a patriarchy benátského Francesca Moraglia. Spolu s dalšími 
deseti bissonami se tak Praga zúčastnila největší tradiční slavnosti v Benátkách, která se 
koná jednou za rok, vždy první neděli v září. Praha je jediným městem v historii slavné 
regaty, které má v Benátkách svou loď.Bissona Praga propojuje benátské lodní a české 
řezbářské řemeslo, které je inspirováno slavným obdobím baroka. Bohatá řezbářská výz-
doba lodi vznikla v dílně v Nehasicích na Lounsku.Na přídi dominuje socha svatého Jana 
Nepomuckého, která symbolizuje Prahu. Svatý Jan Nepomucký je jako jeden z patronů 
Benátek i hlavním pojítkem mezi Prahou a Benátkami.Celé dílo je organizováno Svato-
jánským spolkem a je hrazeno ze soukromých zdrojů.V České republice bude bissona 
Praga k vidění na Svatojánských slavnostech NAVALIS 2020.

Zdroj: Svatojánský spolek z. s.
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Program pro mladé Státního 
fondu rozvoje bydlení

Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci či pořízení 
nemovitosti z Programu pro mladé do 36 let. Co se skrývá za slovy 
Program pro mladé? Půjčka, lépe řečeno úvěr, s jehož pomocí si 
mohou mladí lidé do 36 let, kteří pečují o dítě do 15 let, pořídit byd-
lení. Rozumějme, jednomu z partnerů musí být v době podepsání 
úvěrové smlouvy méně než šestatřicet, druhému třeba šedesát. Poří-
zením obydlí se myslí koupě bytu či rodinného domu, nebo jeho 
výstavba (tudíž žadatel nesmí být majitelem nemovitosti). Z úvěru 
pro mladé se ovšem dá i rekonstruovat (tady naopak žadatel nemo-
vitost vlastnit musí). Nesezdaní lidé se nejistě ptají, zda i oni, ještě 
ne zdaleka šestatřicátníci, se mohou o program vážně zajímat. 
Mohou. Pokud pečují o dítě do 15 let. Manželské páry naopak děti 
mít nemusí, protože se počítá s tím, že rodinu založí. Jaká je výše 
úvěru? Na výstavbu domu až 80 % skutečných nákladů, nejvýše 
však 2 miliony korun, na koupi bytu také 80 % skutečných nákladů, 
nejvýše ale 1 200 000 korun, a na rekonstrukci nejméně 30 000 
a nejvýše 300 000 Kč. Úroková sazba je fixní pět let a odvozuje se 
od výše referenční sazby Evropské unie, která aktuálně činí 2,27 %. 
Splátkový kalendář je pak desetiletý (v případě úvěru na moderni-
zaci), nebo dvacetiletý, když byla nemovitost pořízena koupí nebo 
výstavbou. Protože si život nikdo dopředu nenaplánuje a ne vždy se 
člověku daří, umožňuje SFRB v naléhavých případech výrazného 
snížení příjmů (mateřská dovolená, výpověď z práce, dlouhodobá 
nemoc) odložit splácení jistiny až o dva roky. Další potěšující infor-
mace je, že páry, kterým se v průběhu splácení úvěru na pořízení 
bydlení narodí dítě, mohou požádat o snížení jistiny o 30 000 Kč. 
Program pro mladé je kontinuální, tedy stále otevřený, žádosti se 
přijímají průběžně a finanční alokace je dostatečná. Rozpočet pro 
rok 2019 dosahuje výše 950 milionů, a pokud by byly prostředky 
vyčerpány, přesouvají se žádosti automaticky do roku následují-
cího. Všechny potřebné informace o programu jsou k dohledání 
na www.sfrb.cz, včetně telefonického a mailového spojení. 

Zdroj: SFRB

Podpora vybavení ordinací 
lékařů zajišťujících primární 
ambulantní zdravotní péči 
v Plzeňském kraji informačními 
technologiemi 2019

Malé obce v Plzeňském kraji se potýkají s problémem zajištění lékař-
ské péče z důvodu nedostatku lékařů, kteří dosahují vysokého prů-
měrného věku. Důvodem podpory (cílem programu) je snaha zamezit 
ukončení činnosti lékařů v malých obcích na území Plzeňského kraje 
v souvislosti s požadavky, které vyplývají z nových legislativních změn, 
tj. požadavků na vybavení ordinací lékařů informačními technologi-
emi. Program by měl podpořit takové projekty obcí, jejichž cílem je 
udržet poskytování zdravotních služeb na území dané obce prostřed-
nictvím zajištění informačních technologií nutných pro vybavení 
ordinací lékařů v souvislosti se zavedením eReceptu, eNeschopenky 
a EET. Žádat mohou obce na území Plzeňského kraje s maximálním 
počtem 7,5 tis. obyvatel ke dni 1. 1. 2019. Předpokládaný celkový 
objem finančních prostředků 500 000 Kč. Maximální požadovaná 
částka žádosti o dotaci 35 000 Kč. Žádosti od 29. 9. do 15. 10. 2019. 
Více na: dotace.plzensky-kraj.cz

Lukáš Mácha, specialista CSS

Radnice má opravenou věž

Řadu měsíců byla špička věže s hromosvodem na hlavní budově nepomucké radnice 
ohnutá, což se stávalo předmětem mnoha vtípků nejen našich občanů. V uplynulých 
týdnech prošla věž opravou, kterou prováděl Petr Grubr se sídlem v Nepomuku za cenu 
280 tisíc korun. Došlo k výměně střešní krytiny z měděného plechu a poškozených prvků 
krovu věžičky, doplnění pojistné izolace (kontaktní folie) a výměně klempířských prvků 
navazujících na věž. Dále byl opraven a dopojen hromosvod. Do báně na vrcholu byly 
umístěny současné materiály o městě, které byly před uložením zaletovány v měděném 
tubusu. Jedná se zejména o informační brožurky, pohlednice, turistickou známku, ale 
i elixír svatého Jana Nepomuckého, aby si naši potomci mohli připít na zdraví během 
budoucích oprav radnice.

V Huti je postavena nová infotabule
Z iniciativy huťské obyvatelky a patriotky Marie Horové zbudovalo 
město novou informační tabuli o historii Železné Huti, která je 
umístěna nedaleko kapličky. Turisté i obyvatelé z ní mohou vyčíst 
zajímavé údaje z historie původně samostatné osady a prohlédnout 
si také historické i současné fotografie. Tabuli doplňuje informační 
otočný panel o kapličce.
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Krátké zprávy

Nepomucké Infocentrum je osmé v kraji. V soutěži Infocentrum 
roku 2019 pořádané Asociací turistických informačních center 
České republiky a vydavatelstvím Kam po Česku se nepomucké Íčko 
umístilo v Plzeňském kraji na 8. místě. První příčku v kraji obsadilo 
Infocentrum ve Spáleném Poříčí, které předstihlo i Informační 
centrum města Plzně na stříbrné pozici. Gratulujeme. Kompletní 
výsledky najdete na: kampocesku.cz/informacni-centrum-roku

Dívčí skupina Railtale podpořila mobilní hospic částkou 118 tisíc 
korun. Čtyři členky kapely Adéla Járová, Anežka Hnojská, Markéta 
Járová a Barbora Žitníková z gymnázia v Blovicích v rámci projektu 
Nadace VIA „Dobrodruzi“ uspořádaly pět benefičních koncertů, 
na nichž se jim podařilo vybrat 118 tisíc korun pro mobilní hospic 
„Domov – plzeňská hospicová péče“. První koncert se uskutečnil 
v prosinci 2018 v Nepomuku, další pak v Neurazech, Blovicích 
nebo ve Švihově. 

Časopis Na cestu k dostání v Íčku. Časopis vychází desetkrát ročně 
a od čísla 5/2019 jej zakoupíte v Informačním centru Nepomuk. 
Přináší novinky o přírodních, historických, technických i kultur-
ních zajímavostech Čech, Moravy a Slezska, které v průvodcích 
nenajdete. Zároveň získáte potřebné informace, když se budete 
chtít za těmito zajímavostmi skutečně vypravit, ať už pěšky, na kole, 
na běžkách či lodi, dokonce i na vozíčku nebo s kočárkem. Často 
redaktoři zavítají také do našeho regionu. V čísle 5 je například 
obsáhlý článek o Černých baronech s Bohuslavem Šotolou. Časopis 
Na cestu zastřešuje Vlastivědný ústav, z.ú. 

Den za obnovu lesa. Celorepubliková akce, kterou organizují Lesy 
ČR, se koná 19. října. Veřejnost je zvána pomoci s výsadbou nového, 
druhově pestrého lesa. Na vybraných místech vhodných k zales-
ňování bude připraven lesnický personál a přichystány sazenice 
i nářadí. Cílem tohoto počinu je představit veřejnosti les pro 22. 
století. Více informací, včetně míst, kde je možné se k akci připojit, 
na www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa

Vychází kniha Pod palbou hloubkařů. Nakladatelství Academia vydalo 
18. září knihu Filipa Vojtáška Pod palbou hloubkařů s podtitulem 
Útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní cíle 
v českých zemích v letech 1944 a 1945. Publikace zahrnuje také 
útoky hloubkařů na jižním Plzeňsku, které se dotýkají našeho města. 
Kniha má 952 stran včetně bohaté fotodokumentace. Doporučená 
prodejní cena je 795 Kč.

Město Plzeň připravilo oslavy vzniku republiky. Jako každý rok při-
pravila Plzeň na 28. říjen celodenní program, který pozve k návštěvě 
celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek, 
zahrad a některých sportovišť za symbolických 28 korun, nebo 
zdarma. V podvečer se uskuteční tradiční vzpomínkové setkání 
na náměstí T. G. Masaryka, odkud se vydá průvod světel na náměstí 
Republiky, kde program zakončí ohňostroj na působivou hudbu. 
Více informací najdete na www.plzen.eu.

V Zelenodolské  
už se dláždí chodníky
Oprava Zelenodolské ulice je těsně před dokončením. Povrch 
vozovky je hotový, nyní jsou upravovány chodníky a pruhy zeleně. 
Do konce září se předpokládá plné uvedení do provozu.

Z činnosti Obvodního 
oddělení policie Nepomuk

 
 
 
 
 
V období od 14. 8. 2019 do 15. 9. 2019 bylo ze strany nepom-
uckých policistů řešeno několik případů, s nimiž bychom vás 
rádi seznámili.

V dopoledních hodinách dne 17. 8. 2019 policisté kontrolovali 
v obci Kotouň osobní automobil zn. Opel Corsa. Vozidlo nemělo 
uzavřené tzv. povinné ručení. Jen o pár hodin později zastavila 
stejná hlídka v Kozlovické ulici v obci Nepomuk osobní automobil 
zn. Škoda Octavia. Jeho řidič byl podroben testu na přítomnost návy-
kových látek, který byl pozitivní na přítomnost látky marihuana.

Dne 20. 8. 2019 v ranních hodinách se řidič osobního auto-
mobilu zn. Ford Galaxy pokusil ujet hlídce OOP Nepomuk v obci 
Novotníky. Následně vozidlo odstavil a uprchl. Policisté muže 
vypátrali a záhy vyšel najevo důvod jeho jednání – měl zadržený 
řidičský průkaz.

Ve večerních hodinách dne 2. 9. 2019 nepomučtí policisté zasta-
vili na silnici Nepomuk–Přeštice řidiče osobního automobilu zn. 
Volkswagen. Vozidlo nemělo sjednáno zákonné pojištění o odpo-
vědnosti z provozu vozidla.

Ke stejné situaci došlo ve večerních hodinách dne 6. 9. 2019 
v ulici Družstevní v Nepomuku. Tentokrát nebylo pojištěno vozi-
dlo zn. Opel Corsa. 

Před půlnocí 14. 9. 2019 zastavila hlídka OOP Nepomuk v obci 
Dvorec v ulici Rožmitálská osobní automobil zn. Citroën Xsara. Jeho 
řidič se podrobil dechové zkoušce, kdy bylo naměřeno 1,54 promile 
alkoholu v dechu. Současně bylo zjištěno, že muž není držitelem 
řidičského průkazu.

Nepomučtí policisté se zabývali odcizením jízdního kola v hod-
notě přes 10 000 korun, ke kterému došlo z 12. na 13. 8. 2019 
v obci Žinkovy. Pachatele se podařilo vypátrat a kolo bylo již vrá-
ceno majitelce. 

Během noci ze 17. na 18. 8. 2019 neznámý pachatel odcizil v obci 
Kotouň dva motocykly, čímž jejich majiteli způsobil škodu kolem 
500 000 korun. Po pachateli se pátrá.

V dopoledních hodinách dne 18. 8. 2019 došlo v Družstevní 
ulici v Nepomuku k odcizení osobního automobilu. Čin spáchal 
muž, který vozidlo užil k jízdě do Plzně. Zde se jej pokusila zkon-
trolovat policejní hlídka. Řidič výzvy k zastavení nedbal a pokusil 
se policistům ujet. Během toho havaroval, kdy poškodil zaparko-
vaný osobní automobil. Motivem jeho jednání byl uložený zákaz 
řízení. Po zadržení odmítl provedení testu na přítomnost návyko-
vých látek. Muž, pocházející z Nepomucka, putoval na policejní 
celu a posléze do vazby. V současné době se nachází ve výkonu 
trestu odnětí svobody.

V poslední době došlo ke zvýšení počtu dopravních nehod na sil-
nici č. I/20 mezi obcemi Prádlo a Nepomuk. K těmto nehodám zpra-
vidla dochází u odbočky na obec Klášter a v zatáčce u nedalekého 
rybníku. Častou příčinou bývá nepřizpůsobení jízdy povětrnost-
ním podmínkám a stavu pozemní komunikace. Proto bychom rádi 
upozornili čtenáře na zvýšenou opatrnost v tomto úseku, zejména 
v podzimních a zimních měsících.

Závěr článku věnujeme otevření dopravního uzlu v obci Dvorec. 
Část parkoviště je vymezena dopravním značením „K+R“, tedy „Kiss 
and ride“. Místa jsou určena pro krátké stání za účelem naložení/
vyložení osob či nákladu. Neslouží tedy k dlouhodobému parko-
vání motorových vozidel. 

Za OOP Nepomuk prap. Patrik Keller

Vážení občané, cítíte se v Nepomuku bezpečně?  
Uvítali byste vyhlášku o zákazu pití alkoholu 
na veřejnosti, která by umožnila policii účinnější 
kontrolu míst, kde se scházejí problematické osoby? 
Měl by mít Nepomuk městskou policii? Nyní máte 
možnost se vyjádřit na diskuzním fóru města Nepomuk.
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Srpnové události let 1968 a 1969 v Nepomuku a okolí

O tom, že se děje něco mimořádného, se obyvatelé Československa 
dozvídali 21. srpna 1968 od brzkých ranních hodin. Lidé jen těžko 
začínali věřit, že naši republiku vojensky napadli Sověti. Nemá cenu 
hovořit o dalších armádách. Vojska Německé demokratické repub-
liky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulhar-
ské lidové republiky byla totiž přizvána pouze jako křoví, aby v tom 
Rusové nebyli sami. A také nemá cenu hovořit o nějakých Tatarech 
nebo Uzbecích, neboť to všechno bylo v režii jen a jen Rusů. 

Různé dohady i naděje vzaly za své před polednem. Přibližně 
v půl dvanácté totiž dorazily do Nepomuka a také na Zelenou Horu 
tři ruské okupační tanky. V kasárnách na Zelené Hoře to nebyla 
žádná legrace. Rusové totiž měli nabito ostrými a mohlo tedy kdy-
koliv dojít k masakru. Dle očitého svědka někteří vojáci plakali 
a strhávali si výložky.

Velká legrace to nebyla ani ve městě. Automobily místních pod-
niků se sjely na náměstí a jejich řidiči protestovali troubením. Vyzvá-
něl zvon a od 12 do 13 hodin houkala siréna. Protestovala také, jak 
už to v takto pohnutých dobách bývá, mládež. Místní mladí protesto-
vali protiokupačními nápisy na asfaltu ulic, na trafice, která stávala 
v blízkosti kašny, i na kašně samé. Další formou jejich protestu bylo 
otáčení silničních ukazatelů, což okupačnímu vojsku dost kompli-
kovalo situaci, neboť ztrácelo orientaci. Aktivní byl také místní pan 
farář, který psal hesla na vrata domu U Lípy. Místní národní výbor 
vyzval občany, aby se podepisovali na protestní archy na podporu 
prezidenta Ludvíka Svobody, který byl s ostatními vládními před-
staviteli unesený v Moskvě. Podpisů se shromáždilo více, než bylo 
obyvatel města, podepisovali se totiž i zaměstnanci místních závodů, 
kteří sem dojížděli do zaměstnání. Stoly s archy byly na náměstí.

Před 15. hodinou dorazil na národní výbor ruský politruk s něko-
lika dalšími důstojníky. Okupanti žádali představitele města, aby 
bylo zamezeno otáčení silničních ukazatelů a aby byly smazány 
nápisy. Na to jim bylo odpovězeno, že posloucháme nařízení vlády, 
a byla jim předána rusky namluvená gramofonová deska, na níž 
byl vyjádřen postoj státních představitelů. Dále jim bylo sděleno, 
aby se stáhli z města, uvolnili komunikace a nebránili normálnímu 
provozu. Po jejich odjezdu zůstal na národním výboru jeden ruský 
voják, který zde hlídal. Místní rozhlas vyzval občany k odstranění 
urážlivých hesel, ponechána měla být pouze ta, která podporovala 
nejvyšší státní činitele. Před obchody se tvořily fronty, protože nikdo 
nevěděl, co se bude dít dál, jak vůbec bude probíhat zásobování. 
Nakonec muselo být přikročeno k regulování prodeje, aby se dostaly 
zejména potraviny na každého.

Z města se vojáci sice stáhli, zůstal po nich například vytr-
haný obrubník chodníku na začátku Zelenohorské ulice ve směru 
od náměstí, ale bývali zde i nadále častými hosty, protože si sem 
jezdili pro vodu. Tu čerpali do cisteren nejprve ze studny před 
lesním úřadem, čili Zelenohorskou poštou. Když jí vyčerpali takové 

množství, že se stala závadnou, brali vodu z hydrantu, který byl 
v dolní části náměstí, před domem Jandíků, dnes Hlavsů. Tehdy 
tam byla samoobsluha. Vzpomínám si, jak jeden z oficírů měl cvi-
čenou veverku, která mu běhala po rukou a po kapotě automobilu. 
Tím byl nám dětem sympatický. Děti vnímají realitu opravdu trochu 
jinak než dospělí. A je to tak dobře.

Co se zatím dělo v kasárnách na Zelené Hoře? Situace se tam 
vyhrotila. Zelená Hora se nevzdala. Velení posádky zesílilo hlídky, 
kanóny byly zataraseny vjezdy do kasáren. Velitel vydal rozkaz k pro-
vedení kruhové obrany. Vojáci fasovali ostré náboje. Asi po třech 
dnech ruské tanky odjely a posléze byla odvolána také kruhová 
obrana. No a po nějakém čase byl odvolán také velitel posádky. 
U Knárovky ale zůstaly ruské obrněné transportéry. Rusové si 
natáhli z kasáren telefonní dráty. Ty jim byly zpočátku strhávány, 
ale po několika dnech toto ustalo. Dostavila se jakási rezignace…

Dne 29. srpna přijalo plénum Městského národního výboru pro-
hlášení adresované ústřednímu výboru KSČ a k rukám Alexandra 
Dubčeka, které se neslo ve vlasteneckém duchu.

Rusové se sice z Nepomuka a z kasáren stáhli, ale v bezprostřed-
ním okolí zůstali ještě dlouhé měsíce. Čtyři tanky neustále mířily 
na zelenohorský zámek, vojáci byli také na silnici ke Dvorci, na vrchu 
Němci, u sloupu nad Milčí, u Červeného mostu a v plánu měli také 
obsadit návrší nad městem, ale když zjistili, že je tam hřbitov, upus-
tili od toho. Avšak nejvíce jich bylo ve směru na Žinkovy, na Pavlově. 
Bylo tam 95 tanků! Zejména za nocí byly silnice plné vojenských 
kolon, které nedopřávaly lidem klidného spaní.

Okupační vojsko devastovalo lesy, byly poráženy stromy na pri-
mitivní obydlí, na polích byla kradena sláma, aby měli vojáci na čem 
spát. Byl totiž čas žní. I když jim vrtulník přivážel jídlo, byla lovena 
zvěř i ryby. Spolu s proviantem dostávali vojáci také ruské noviny 
a protistátní letáky. Tehdy bylo deštivo a oni žili v těžkých polních 
podmínkách. Byli to vlastně chudáci, vrženi do cizí vzdálené země, 
o které v podstatě vůbec nic nevěděli.

O rok později už byla situace podstatně jiná. Bojový duch se 
začal vytrácet. V Nepomuku protestovala skupinka mladých lidí 
na Přesanickém náměstí. Mávali transparenty na projíždějící auto-
mobily. Ale byli již osamoceni. Určitě ale protestovali také ostatní, 
už ne veřejně, ale pouze doma, sami v sobě… Proti občanům ve vel-
kých městech už nestáli cizí vetřelci, ale to nejhorší, co komunisté 
vyprodukovali, milicionářská sběř a spolu s ní příslušníci veřejné 
bezpečnosti a dokonce také Československá lidová armáda, která 
jinak "zasahovala" jen při vybírání brambor nebo o žních. Tenkrát 
Češi tloukli a zabíjeli Čechy. A to byla a je největší tragédie. Tehdy 
definitivně skončilo Pražské jaro a přišla doba, kdy, jak píše klasik, 
ani lísteček již se nepohnul…

Karel Baroch

Vzpomínkové setkání k 50. výročí srpna 1969  
na náměstí A. Němejce 21. 8. 2019
foto Jiří Větrovec

Miloslav Švandrlík – černý baron od Botiče 
 
*10. 8. 1932 – †26. 10. 2009 
Válčili jsme spolu za Čepičky  
v letech 1953–1954

V říjnu, před deseti lety, opustil svět humoru spisovatel, režisér 
a muž mnoha dalších profesí, ale především humorista Miloslav 
Švandrlík. Snad se ani nehodí psát, že se jedná o smutné výročí. On, 
který nás téměř šedesát let bavil svými vtipy především v časopise 
Dikobraz spolu s kamarádem Nepraktou, svým dvorním kreslířem. 
Vtipů s podpisem „píše Švandrlík, kreslí Neprakta“ byly stovky. Podle 
Švandrlíkovy předlohy byly natočeny filmy Černí baroni a Doktor 
od Jezera hrochů. O Černých baronech není snad ani třeba něco 
uvádět. Film proslavil naše město a Zelenou Horu, některé filmové 
hlášky se tradují již řadu let. Prvně vyšli Černí baroni v roce 1969 
v nakladatelství Vysočina v Havlíčkově Brodě. Pro zajímavost, cena 
vázaného výtisku byla 23 Kčs. Podle slov Miloslava Švandrlíka ho 
k vydání Černých baronů přiměl jeho přítel, slovenský režisér Ján 
Roháč, po přečtení některých jeho postřehů z vojny. Když si pře-
četl hotové vydání Černých baronů, byl nadšen a Švandrlíkovi řekl: 
„Za to tě oběsí a udělají dobře, když píšeš v knížce o nějakých kreté-
nech, tak jsou to vždy Slováci.“ Je dobře, že se tak nestalo a že mohl 
napsat ještě mnoho dalších humorných příběhů. Ke slovům reži-
séra Roháče se musím Švandrlíka zastat. Nebyl žádný nacionalista. 
V době naší společné vojenské služby nás bylo pohromadě několik 
národností, Češi, Slováci, Cikáni, Němci, Maďaři, někteří neuměli 

ani česky a byli mezi nimi i negramotní. Přesto si nevzpomínám 
na nějaké rozdíly mezi námi, žili jsme všichni svorně a kamarádsky 
pod jednou zelenohorskou střechou. Tolik moje vzpomínka na člo-
věka, který dovedl rozdávat radost, a máme štěstí, že se jeho vtipy 
a beletrií můžeme těšit i nadále. Jsem rád, že jsem mohl být jeho 
kamarádem. Čo bolo, to bolo.

Bohuslav Šotola

Miloslav Švandrlík v roce 1990 v hotelu ve Dvorci z archivu Bohuslava Šotoly

Firma INTERIORS manufacture & design, a. s.
hledá zájemce na následující  
pracovní pozice: 
 
 
—  Truhlář – nábytkář 

Místo pracoviště: Kasejovice 
Vyučení nebo praxe v oboru

—  Montážní dělník v zahraničí / Koordinátor montáží 
vyučení v oboru truhlářství 
jazykové znalosti – NJ – AJ  
výborné platové podmínky 
Práce v zahraničí

—  Dělník umělého kamene 
práce s moderním materiálem – Hi‑Macs, Corian, Krion 
Práce ve skvělém kolektivu  
Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail,  
znalost truhlářské výroby  
Místo práce – Kasejovice  
výborné platové ohodnocení

 
 
 
 
Pracoviště: 
INTERIORS manufacture&design a.s. 
335 44 Kasejovice 337

Kontaktní osoba:  
Michaela Vyhnálková, tel.: (+420) 735 177 246 
Životopisy zasílejte na email:  
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Optika Violet

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás 
upozornit, že naše oční optika zde, 
v Nepomuku, působí již čtvrtým rokem 
a najdete nás stále na stejné adrese, 
Na Vinici 487, ve 4. patře Polikliniky, ale 
nyní od výtahu vpravo, vedle ordinace 
Neurologie. Provozní doba je každý den, 
pondělí až pátek, 8:30–16:00 hodin
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Přestupní uzel Nepomuk–Dvorec  
byl slavnostně otevřen

Ve čtvrtek 12. září v jedenáct hodin dopoledne se v nově vybudo-
vaném prostoru před nádražím ve Dvorci sešli představitelé města 
v čele se starostou Jiřím Švecem společně se zástupci Plzeňského 
kraje, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, Českých 
drah a firem spolupracujících na výstavbě přestupního uzlu, aby 
nový terminál slavnostně otevřeli. 

Shromáždění občané přihlíželi projevům starosty a dalších 
hostů a poté byla společnými silami symbolicky přestřižena páska. 
Následovala prohlídka celého prostranství a neformální posezení 
v restauraci KD Dvorec.

Starosta v projevu poděkoval všem, kteří se na realizaci projektu 
podíleli. Mimo jiné řekl, že hlavním přínosem nového přestupního 
uzlu je oddělení autobusové a individuální dopravy a kulturní pří-
stup k nádražní budově. Dále uvedl, že České dráhy částečně při-
slíbily celkovou rekonstrukci nádražní budovy, zdvojkolejnění trati 
Plzeň – Nepomuk a výstavbu podchodu k průmyslové zóně. 

Zástupce Regionální rozvojové agentury Filip Uhlík zdůraznil, že 
Nepomuk je jedno z prvních měst v kraji, které uvádí do praxe roz-
vojovou studii přestupních terminálů v Plzeňském kraji. Proměna 
nepomuckého přednádraží začala na jaře a byla dokončena v pláno-
vaném termínu. Obnášela výměnu živičného povrchu od nákupního 
centra Čeněk ke COOPu a k točně v prostorách bývalé manipulace 

dřeva, dále železobetonové povrchy točny a stání pro autobusy a také 
chodníky ze zámkové dlažby ke všem cestám, dešťovou kanalizaci 
a veřejné osvětlení. Pod povrchem byla provedena přeložka středo-
tlakového plynovodu. V rámci stavby se musela demontovat část 
koleje a poopravit rampa pro namontování zábradlí. Po uzavření 
jednání s Českými drahami zbývá dokončit osazení zeleně a vybavit 
prostor kamerami a mobiliářem – lavičkami a přístřešky pro cestu-
jící. Projekt vypracovala společnost D Projekt Plzeň Nedvěd s.r.o., 
stavbu zajišťovala firma Berdych s.r.o.

Namísto původního prostranství, kde se mísily přijíždějící auto-
busy s osobními automobily a chodci hledajícími svou linku, je 
nyní v okolí nádraží pět zastávek autobusů a jedno výstupní místo. 

Parkování aut je možné na 33 místech k stání, 5 místech K+R 
a 6 místech vyhrazených pro invalidy. Naproti pekárně má vznik-
nout dalších 60 parkovacích míst. Dále jsou zde místa pro parko-
vání kol, a to 25 míst pod přístřeškem, 13 míst u nádražní budovy 
a 6 míst v uzamykatelných boxech.Celá rekonstrukce stála přes 25 
milionů korun, z toho 12,9 milionů bylo zajištěno z evropské dotace 
Integrovaného regionálního operačního programu a 5,2 milionu 
poskytl Plzeňský kraj.Bezprostředně po otevření od 16. do 26. září 
prošel terminál zatěžkávací zkouškou během výluky na trati, kdy 
byly vlakové spoje mezi Plzní a Nepomukem nahrazeny autobusy.

Odjezdová stanoviště  
Přestupní uzel Nepomuk–Dvorec

Stanoviště Linka (linky)

1 450603 Blovice–Nepomuk, 450615 Nepomuk–Lnáře, 450616 Kasejovice–Oselce–Nepomuk–Ždírec–Blovice–Nezvěstice

2  450605 Nepomuk–Plánice–Klatovy, 450607 Nepomuk–Neurazy–Plánice, 450612 Nepomuk–Chlumy, 450613 Nepomuk–Žinkovy–Skašov

3 450611 Kasejovice–Nepomuk

4 450609 Nepomuk–Mladý Smolivec–Kasejovice, 450610 Nepomuk–Čížkov, 450614 Nepomuk–Vrčeň–Srby

5 450608 Nepomuk–Myslív – Polánka

Stanoviště jsou značena číslovkou na označníku.

foto Archiv TV ZAK
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Téma: Podoba přestupního  
uzlu Nepomuk–Dvorec

A co vy? Jaké jsou vaše první zkušenosti s využíváním  
nově upraveného přestupního uzlu Nepomuk-Dvorec?
Hlasujte v anketě na www.nepomuk.cz?

Pavel Zeman (SNK Pro Nepomuk, bezp.)
Vybudování přestupního uzlu Nepomuk-Dvorec s využitím dotace 
hodnotím jako dobré, ale bohužel nikoli jako výborné. Pozitivní 
na celé stavbě je to, že došlo ke zlepšení vzhledu místa před vla-
kovým nádražím, což jistě ocení každý návštěvník Nepomuku. 
Ale bohužel mě velmi mrzí fakt, že v realizovaném projektu se 
neodrazily nedostatky a problémy stavu předcházejícího, a tím 
nedošlo k vylepšení stávajícího stavu. 

Přestupní uzel, dle mého názoru, by měl zahrnovat kromě řady 
důležitých technických věcí hlavně i problematiku dané lokality 
a dané obce. Proto se mi jeví jako velký nedostatek stávající řešení 
parkování automobilů, a to nejen parkování cestujících, kteří 
odjíždí či přijíždí hromadnou dopravou, ale i krátkodobé stání 
vozidel, se kterými někdo cestující přiváží nebo odváží. 

Dle mého nebyla v tomto případě snaha o splnění výše uvede-
ných podmínek zcela splněna. Mluvím zejména o parkovacích mís-
tech, protože v současném uzlu je počítáno s cca 40 místy, z čehož 
je 29 míst na normální parkování, 6 míst pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a 5 míst typu K+R pro nastoupení či vystou-
pení osob. Pokud by se vycházelo při projektování z předchozího 
reálného stavu obsazenosti nádraží, zjistilo by se, že tento počet 
parkovacích stání je velmi podhodnocený. V minulosti stálo celo-
denně za nádražní budovou a směrem k současné točně autobusů 
cca 60–70 automobilů. Dále počet vozidel čekajících na přijíždějící 
cestující se pohyboval kolem 7–10 vozů. Těmito jednoduchými 
počty jsme v současnosti na polovině původního stavu. Pokud 
něco nového vzniká, mělo by se vždy vycházet z reálné situace – 
a nikoliv, že „na papíře" to vypadá dobře a poté vede nový stav 
k horšímu. Musím bohužel konstatovat, že celé to na mě působí 
dojmem, že lidé, kteří se zaobírali danou problematikou, snad 
nikdy na nádraží v Nepomuku-Dvorci nestáli a vlakem či auto-
busem necestovali. 

Dále by novým přestupním uzlem měla být uspokojivě řešena 
čekací doba cestujících na další spoj (a z toho vyplývající následné 
umístění nástupišť tak, aby se každý občan jednoduše zoriento-
val v postavení autobusu, do kterého nastoupit) a v neposlední 
řadě také kulturní vzhled daného místa. Celá plocha „nádraží" je 
zadlážděna dlažbou, bohužel nikde není vybudováno zastřešení, 
kde se případně mohou cestující skrýt před nepříznivým poča-
sím. Dříve zde stála alespoň zastávka, kde se při špatném počasí 

lidé kryli. Nyní budou muset cestující zřejmě vyhledat čekárnu 
na vlakovém nádraží, odkud ale špatně uvidí, zda jim už přijíždí 

„jejich" autobus, protože zastávky jsou umístěné za nádražní budo-
vou. Domnívám se, že základem autobusového nádraží je alespoň 
z části kryté nástupiště. 

Nevhodně umístěné se z mého pohledu zdají i nástupiště. Sice, 
dle projektu, by měl být dostatek místa na to, aby mezi dva stojící 
autobusy mohl zajet i vyjet další autobus, ale nejsem si zcela jist, 
zda toto bude reálné. Samozřejmě pokud bude zaručeno, že daný 
autobus bude odjíždět od svého nástupiště a lidé nebudou muset 
přebíhat mezi autobusy a ptát se, který jede například na náměstí, 
jako tomu bylo doposud. Dle mého názoru by vhodnějším řeše-
ním bylo zvolit několik šikmých ploch, ke kterým i autobusy lépe 
zajedou a nemusí složitě manévrovat v jedné řadě. 

Další věc, která mě mrzí, je, že vznikla velká travnatá plocha 
za nádražím – směrem k nové točně autobusů. Domnívám se, že 
tam nikdo pořádně ani chodit nebude. Dané místo se dalo napří-
klad lépe využít na nová parkovací místa. Ptám se, nebylo by lepší 
udělat travnaté ostrůvky se stromy ve vydlážděné betonové ploše, 
kudy denně projde většina cestujících?! Myslím si, že poté by byl 
prvotní pohled pro občana, který prvně přijíždí do Nepomuka, 
mnohem příjemnější. 

V neposlední řadě mám ještě jednu výtku, a to jsou parko-
vací stání pro kola. Určitě jsem zastáncem kol a cyklistiky vůbec, 
podporuji ji a samozřejmě budu rád, když tento způsob přepravy 
bude hojně využíván. Proto je nutné myslet i na jejich zaparkování 
a hlavně na bezpečné celodenní parkování. V našem případě si ale 
myslím, že došlo k vysokému předimenzování. Z vlastní zkušenosti 
vím a doposud jsem si nikdy nevšiml, přestože jsem na nádraží 
denně, že by zde bylo někdy zaparkováno 57 kol. Napadá mě, že 
se možná při projektování omylem zaměnil počet kol s počtem 
vozidel. Obávám se, že ve stojanech bude stát tak maximálně 
desetina počtu kol, na kolik jsou dimenzované. A myslím si, že 
v dnešní době krádeží a vandalství budou bohužel otevřené stojany 
nevyužity. Stačí se projít například Plzní, kde na mnoha místech 
je vidět, jak dopadla kola, která byla původně připevněna ke sto-
janu na chodníku. Ve většině případů zbyl jen přivázaný rám. Právě 
z tohoto důvodu mám bohužel obavy, že u předmětných boxů, 
umístěných tak daleko stranou, kde je minimální pohyb lidí, může 
dojít ke krádeži nebo poškození uložených kol. Z tohoto důvodu si 
myslím, že jediné, co má smysl, jsou zde umístěné uzamykatelné 
boxy, do kterých se může celé kolo uzamknout. 
Přes veškeré tyto výtky k věcem, které z mého pohledu se jeví jako 
ne příliš šťastné, jsem rád, že se využilo dotace a přispělo se k urči-
tému zlepšení našeho města. Věřím, že se v budoucnu povede zre-
alizovat prodloužení zdvojkolejnění tratě z Nepomuka do Plzně, 
což přispěje k lepší dostupnosti Plzně bez čekání na protijedoucí 
vlak, a tím bude ještě více využit tento nový přestupní uzel.

Jiří Kouba (ANO 2011, bezp.)
Dokončení stavby dopravního uzlu považuji za dobrý počin. Okolí 
nádražní budovy opravdu změnu potřebovalo a myslím si, že se to 
povedlo. Sic nejsem přesvědčen, že uvidím zaplněné parkoviště 
kol, zato bych uvítal místo toho přístřešek pro čekající na autobus. 
Trochu mám také obavy z toho, jestli dojde na celkovou rekonstrukci 
nádraží, jak to dopadne s těmito novými povrchy. A jaký mám názor 
na zdvojkolejnění trati Plzeň–Nepomuk? Nebylo by to špatné, ale 
myslím si, že jednání o tomto budou probíhat úplně na jiné úrovni. 

Michal Mareček (SK Nepomuka a Dvorce)
Zatím je předčasné hovořit o přestupním uzlu. Dle mého jsou 
zatím dobře opravené komunikace a parkoviště kolem nádraží. 
Pokud rozumím termínu přestupní uzel, je zapotřebí především 
rekonstrukce vlastního nádraží, a to asi zásadní. Perony, sociální 
zařízení, bezpečný přístup k vlakům atd. Dvoukolejnost trati je 
samozřejmě vítána, časté výluky zvláště směr Plzeň budí dojem, 
že dopravu neprovozuje ČD ale ČSAD.

Miroslav Němec st. (SNK Pro Nepomuk)
Nádraží Nepomuk včetně nástupišť používám každý den při cestě 
do práce a zpět. Stavba přestupního uzlu se myslím po stránce 
kvality povedla. Domnívám se, že parkovacích míst pro osobní 
auta proti předešlému stavu ubylo, protože dříve parkovala auta 
vedle nádražní budovy a na protější straně až do míst, kde je nyní 
točna autobusů. Dále si myslím, že vydlážděná plocha před nádra-
žím není dostatečně využita, mohlo tam být například také více 
míst pro krátkodobé parkování. Zato pro parkování kol je kapacita 
velká, která dle mého názoru asi zcela využitá nebude. Co se týká 
nástupišť, říká se, že bude provedena celková rekonstrukce s pod-
chody podobně jako v zastávce Horažďovice-předměstí. Rovněž 
i se zdvojkolejněním trati se údajně do budoucna počítá, ovšem 
neví se, v jakém časovém horizontu. Taková stavba by byla asi pro 
cestující dost nepříjemná, protože by jistě znamenala časté výluky, 
a těch si i nyní občas užíváme. 

Václav Novák (KSČM)
Několikrát jsem si prostor před nádražím prošel a musím říct, že 
akce se povedla. Je to velice pěkně zhotoveno. Chtělo by to ještě 
něco udělat se skladem dřeva vzadu, alespoň tam vytvořit zatrav-
něnou plochu. Je to pozemek dráhy, město by mohlo zkusit jednat 
s vlastníkem.

Zeptali jsme se vybraných zastupitelů: "Jak 
jste spokojeni s výslednou podobou přestupního 
uzlu Nepomuk-Dvorec? Jak by podle vás měly 
úpravy nádraží a přilehlého prostoru pokračovat? 
Podporujete zdvojkolejnění trati Plzeň–Nepomuk?"

Ve čtvrtek 12. září byl slavnostně otevřen nový přestupní uzel, 
jak jsme informovali na předchozích stranách. Očekává se, 
že bude následovat rekonstrukce nádražní budovy a dalších 
částí v majetku Českých drah. O původním záměru stavby 
psaly Nepomucké noviny již v listopadu 2016. Zda bude tento 
terminál dobře sloužit, ukáže až čas. Už nyní ale můžeme záměr 
a výslednou podobu tohoto prostoru porovnat a zhodnotit.
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Svatojánské muzeum vystavuje 
vzácnou středověkou plastiku

Nepomucké Svatojánské muzeum nově vystavuje vzácnou „Madonu 
z Kocelovic“. S laskavým svolením vlastníka sochy, kterým je nyní 
Římskokatolická farnost Blatná, tak bude muzejní expozice obo-
hacena o dílo, jež se řadí k tomu nejlepšímu, co v Čechách v době 
pozdní gotiky vzniklo. Madona, která je nazývána „z Kocelovic“ 
podle místa, kde byla původně uložena – v kostelíku v Kocelovi-
cích nedaleko Kasejovic a Blatné – vznikla velmi pravděpodobně 
na počátku 16. století v dílně Mistra Oplakávání ze Zvíkova. Její 
polychromie je však už druhotná. Samotný Mistr byl skvělým 
řezbářem, zhruba v první třetině 16. století působil na území jiho-
západních Čech a mezi jeho nejslavnější díla se řadí reliéf Oplaká-
vání Krista z hradní kaple Zvíkova či například velká oltářní archa 
z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách.

Hana Černohousová, Svatojánské muzeum

Duo Gioia  
vystoupí v Milči

V neděli 27. října ve 14 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla v Milči 
bude konat koncert Dua GIOIA ve složení Anna Kellerová – kon-
trabas a Kristýna Kalinová Pánková – violoncello. Mladé talento-
vané hudebnice skvěle ovládají své nástroje a jejich hudba je plná 
emocí a krásných tónů. Uslyšíte skladby Francoise Couperina, 
Domenica Dragonettiho, Jeana Barriéra a dalších mistrů.

Evžen Nový

Děti si užily léto s Klokánkem

Stejně jako minulé letní prázdniny jsme i letos podnikali s dětmi 
při kroužku Klokánek výlety po okolí. První týden o prázdninách 
jsme si dali volno a pak to začalo. Ve středu 10. července jsme se 
vypravili vláčkem do ždírecké ZOO. Zkontrolovali jsme nové pří-
růstky a cestou zpět na nádraží jsme ještě vyzkoušeli dětské hřiště. 
V úterý 16. července jsme prožili dětství v zámeckém parku v Blo-
vicích na zámku. Děti si vyzkoušely draní peří, nabrousily si srp 
a prohlédly si dobové oblečení a hračky. Celou prohlídku jsme 
zakončili skládáním papírových lodiček, výrobou lodiček z kůry, 
chozením na chůdách a hraním her. Ve čtvrtek 25. července jsme 
opět vyrazili do zámku v Blovicích. Letos to byla naše nejčastější 
letní zastávka. Tentokrát jsme strávili dopoledne v loutkové labo-
ratoři. Děti si vytvořily vlastní loutku a zahrály si divadélko s pro-
fesionálními loutkami zapůjčených z muzea loutek. Ve středu 31. 
července jsme zavítali do Pohádkové chalupy v Mlázovech. Dětičky 
se čertů a vodníků v chaloupce vůbec nebály a odpoledne zakon-
čily na přilehlé zahradě plné pohádkových bytostí a her. Ve čtvr-
tek 8. srpna jsme zajeli do Tojic nakrmit nutrie. Pro děti bylo 
na přilehlém asfaltovém hřišti připravené dopravní hřiště, kde si 
všichni vyzkoušeli chování a jízdu na ulici. V úterý 13. srpna jsme 
se vrátili na zámek v Blovicích, tentokrát na dílničky zrození kovu. 
Výstava nás zavedla do dávné doby objevení železné rudy. Zkusili 
jsme si vyhledat v písku archeologické úlomky, pomalovat pravěký 
šperk a vyrobit ozdoby z drátků. V úterý 20. srpna jsme zakončili 
návštěvy zámku v Blovicích akcí s názvem Haptický okruh. Dětičky 
si vyzkoušely, jaké je to být slepý, a otestovaly všechny vychytávky 
pro nevidomé (písmo, knížky, čtečku barev, čidlo na vodu a spoustu 
dalších). Výlety s Klokánkem jsme zakončili 28. srpna na hasičské 
stanici HZS Slovany, kam jsme přijeli vláčkem. Vyzkoušeli jsme 
si hasičské oblečení, děti se sklouzly na tyči, potěžkaly kleště 
na stříhání plechu, stříkaly z hadice, prošmejdily vozový park a ty 
nejodvážnější vystoupaly až do výšky 30 metrů na plošině a podí-
valy se na Plzeň z výšky. Už máme sice po letních prázdninách, ale 
během školního roku se můžete těšit opět na kroužek Klokánek 
v prostorách MC Beruška. Kroužek bude probíhat opět ve středu 
a to od 9:30 do 11:00 hodin. Těšit se na vás bude Jaruška a Martina.

Tým MC Beruška

ČSOB Pojišťovna a. s. 
přijme obchodního 
poradce/poradkyni  
pro kancelář v Blovicích, 
Masarykovo nám. 98. 
Bližší informace 
na mob.: 721 864 520.

ELITEX Nepomuk a.s.,  
Železniční 339,  
335 01 Nepomuk
 
 
přijme do pracovního poměru

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
do technické přípravy výroby

Požadujeme:  
středoškolské vzdělání /
technický obor výhodou/
dobré komunikační 
schopnosti v rámci týmu
Nabízíme: odborné zaškolení
zázemí stabilní společnosti
odpovídající platové ohodnocení
firemní benefity

Informace na telefonu:  
601 350 657, 371 591 111
ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

foto Veronika Kozáková
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Školení pedagogů

Před zahájením školního roku v tak zvaném přípravném týdnu 
prošli školením téměř všichni pedagogové školy. Z nabídky, který 
byla k dispozici, byla vybrána dvě témata. Každopádně téma 
s názvem využití ICT ve výuce může být v mnoha předmětech 
vhodným doplněním výuky. Druhé téma bylo věnováno oblasti 
sociálních sítí, které zejména pro mladší generace jsou nedílnou 
součástí každodenního života a vzájemné komunikace. Bohužel, 
sociální sítě přinášejí také celou řadu rizik, na které lektoři během 
přednášky důrazně upozornili.

Zahájili jsme školní 
rok 2019– 2020

V pondělí 2. září jsme zahájili další školní rok. Pro většinu žáků 
školy to byl den návratu do školních lavic, pro nově nastupující 
žáky prvních tříd to byl den, kdy pro ně začala léta školních povin-
ností. Dubnovým zápisem prošlo 73 dětí, rodiče některých dětí 
požádali o odložení školní docházky a do tří prvních tříd nastou-
pilo 59 žáků. Přejme prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí, ať zvládají 
všechny činnosti a úkoly bez problémů. Rodičům školáků přejeme 
radost z každého školního úspěchu. 

Adaptační kurz pro prvňáčky

Aby se noví školáci navzájem poznali a aby poznali své třídní 
učitelky, už poněkolikáté jsme uspořádali adaptační kurz. Děti 
v areálu školy během jednoho dne vyzkoušely několik různých 
zábavných činností, prokázaly zručnost, odvahu, postřeh a také 
musely s novými spolužáky spolupracovat. Adaptační kurz se usku-
tečnil hned třetí den školní docházky, u některých prvňáčků byla 
stále ještě patrná prázdninová individuální hravost, ale věřme, že 
se velmi brzy dostanou do rytmu každodenních školních povin-
ností. Počasí při kurzu přálo, děti se do činností ochotně zapojo-
valy a věříme, že si celý kurz pěkně užily.

Šesťáci opět v Žinkovech

Rovněž pro šesťáky jsme připravili adaptační kurz. V druhém týdnu 
školního roku se šesťáci na dvě noci přestěhovali do sportovního 
areálu v nedalekých Žinkovech a absolvovali zde spolu s třídními 
a dalšími pedagogy pestrý program. Děvčata i kluci se účastnili 
činností, kde prokazovali vzájemnou součinnost, ochotu spolu-
pracovat, museli volit různé druhy komunikace a samozřejmě 
prokazovali tělesnou obratnost, postřeh a rychlost. Tyto činnosti 
byly prokládány sportovními oddychovými aktivitami.

Bezpečně na kolech

Každoročně se naši čtvrťáci a páťáci na začátku a na konci škol-
ního roku vypravují k blovické základní škole na dětské dopravní 
hřiště. Program je rozdělený na dvě části, všichni si v učebně teo-
reticky projdou dopravní předpisy, své znalosti ověří v testech, 
a aby tato část nebyla pouhou suchou teorií, jsou žáci rozděleni 
do skupin, které mezi sebou při testových úlohách soutěží. Určitě 
příznivější ohlas u dětí mají hodiny na dopravním hřišti. Žáci 
jezdí na kolech po vyznačených komunikacích, musí respektovat 
dopravní značky, semafory, signalizaci na železničním přejezdu, 
chodcům na vyznačených přechodech dávají přednost… Sice je 
plocha nazývána dopravním hřištěm, ale platí zde stejná pravidla 
jako v běžném provozu na veřejných komunikacích. Pokud budou 
děti všechno to, co se naučily na blovickém dopravním hřišti, 
uplatňovat v praxi, budou při ježdění na kolech zodpovědnými 
účastníky silničního provozu.

Skvělá reprezentace školy 
 
 

Po letním volnu jsme opět zde a budeme se snažit s vámi prožívat 
naše sportovní snažení. A začínáme tou zprávou nejlepší. Naši žáci 
se právě vrátili z celorepublikového finále OVOV (Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů), které se konalo 4.–6. září v Brně. Jedná 
se o velice náročnou soutěž, kde v průběhu dvou dnů musejí závod-
níci absolvovat 10 různých disciplín (běh 60 m, hod míčkem, hod 
medicinbalem, skok daleký, trojskok, shyby 2 min, kliky 2 min, 
leh-sedy 2 min, švihadlo 2 min a driblink 2 min / plavání 2 min 
/ běh 1000 m). Tereza Bláhová ze třídy 9. A obsadila fantastické 
2. místo ve své kategorii dívek ročník 2005. Po celé dva dny ata-
kovala své osobní rekordy ve všech 10 disciplínách, dílčí vítězství 
mezi všemi pak dosáhla ve shybech (76 / 2 min) a 4. místo získala 
v leh-sedech (123 / 2 min). Do poslední disciplíny bylo celkové 
pořadí stále otevřené, na závěr však rozhodl výkon v plavání na 2 
min, kterému se Terezka po celý život závodně věnuje. Je potřeba 
zmínit, že tento parádní výsledek se nenarodil jen tak. Terezka si 
jde cílevědomě pro úspěch a obětuje tomu opravdu hodně (spor-
tovní soustředění o letních prázdninách, stravovací režim, indivi-
duální tréninky se specialisty a snad také trochu sportovní kroužek 
OVOV na ZŠ Nepomuk). Velké poděkování patří také její rodině, 
která ji všemožně podporuje. Terezko, díky za skvělou reprezentaci! 
Dovolím si však zde zmínit také obrovský úspěch Kryštofa Kotiše 
z 6. A (reprezentoval však ZŠ Vrčeň, jejímž žákem v době nomi-
nace stále byl), který ve své kategorii chlapců ročník 2008 obsadil 
parádní 16. místo. O ještě lepší umístění v první desítce zřejmě 
přišel v disciplíně shyby, kde nebyla uznána technika provedení 
daného cviku. Přesto Kryštof na sebe může být náležitě hrdý, jen 
tak mimochodem obsadil 2. místo v běhu na 60 m (8,90) a troj-
skoku (6,77). Zde však chci zdůraznit, že pomyslný klobouček je 
potřeba smeknout před pedagogy ze ZŠ Vrčeň, kam Kryštof dochá-
zel na 1. stupni, kteří ho dokázali takto fantasticky připravit. Velký 
díl z úspěchu pak jistě nese také rodina, která Kryštofa doprová-
zela přímo v Brně. My jen máme radost, že do našeho kolektivu 
přichází tak skvěle připravený sportovec. Takže velká gratulace 
Kryštofovi a ZŠ Vrčeň!

Pavel Pelcr

Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel
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Rozhovor  
s Pavlem Maršalíkem
Já se s dětmi raduju

Pavle, řekni mi něco o vrčeňské škole. 
Myslím, že trocha statistiky neuškodí.

Nejdřív ti chci poděkovat za pozvání k tomuto rozhovoru. Snad naše 
povídání bude pro čtenáře zajímavé. Když jsem prohlížel kroniky 
školy, objevil jsem letopočet 1879. To je rok, kdy byla ve Vrčeni 
zřízena tahle budova školy. A jestli dobře počítám, tak teď v říjnu 
je to 140 let od vzniku školy v obci. Za tu dobu se škola několikrát 
proměnila stavebně a měnila se i uvnitř z důvodu změn školních 
osnov, forem a metod práce. Zajímavé je, že tehdy bylo zapsáno 
v jedné třídě kolem stovky dětí. To si teď vůbec nedovedu představit. 

Od kdy jsi ve Vrčeni jako učitel?
První půlrok po vojně jsem byl takzvaně umístěn do školy v Milči. 
Ve vrčeňské škole jsem od roku 1990. Když odcházela paní ředi-
telka Marie Volfová do důchodu, stal jsem se ředitelem a to bylo 
v roce 2001. 

Máte dostatek žáků?
Od roku 2001 naší školou prošlo hodně žáků, měli jsme čtyři 
třídy, pak tři. V jedné třídě byly společně dva ročníky. Učitel má 
dost práce s tím, aby zabavil všechny děti a ty pak podaly dobré 
výkony. Dokonce hrozilo, že budeme mít třídy dvě, ale pak se nějak 
situace otočila a teď máme pět tříd s pěti samostatnými ročníky. 
Dnešních 76 žáků je pro nás velmi úspěšný počet. Protože si rodiče 

mohou vybrat, na jakou školu své dítě dají, dochází do školy děti 
z Vrčeně a dalších dvaceti obcí. Rodiče dovážejí své děti nejdále 
z Mítova a ze Štítova. Nemají s tím problém, naši školu si vybrali, 
je jim příjemné, jak tu pracujeme.

Jaký je význam malotřídek?
O významu malotřídek bylo napsáno hodně publikací, ale já si 
myslím, že hlavní význam je v tom, že škola pomáhá udržet život 
v obci. Jsme malá škola, taková větší rodina. Bojácné děti se lépe 
orientují v malé budově, mohou kdykoliv požádat o pomoc někoho, 
koho znají. Známe se všichni jmény, každý rok se mění spolužáci 
ve třídě tím, jak měním spojení ročníků většinou podle počtu žáků. 
Tedy znají se i děti, šikovní mohou poslouchat učivo staršího roč-
níku, ti pomalejší si zase mohou zopakovat učivo ročníku nižšího. 
Je fajn, když vidíš, jak páťák dovede pomoci prvňákovi. Děti se 
vždycky těší do „pětky“, protože vědí, že budou našimi pomocníky 
například při organizování soutěží, vedou skupiny různě starých dětí 
při školních projektech. A vlastně ještě jedno plus a to dost velké. 
Rodiče nám tak trochu vidí pod pokličku. Vidí, jak to děláme, co 
děláme, jak se chováme k jejich dětem. Setkávají se na společných 
setkáních, při rukodělných dílnách, na zahájení a ukončení škol-
ního roku. Skvěle to dělají paní vychovatelky v družině. Pořádají 
akce, kterých se mohou rodiče zúčastnit, opéct společně buřty, 
poklábosit. A když na akci přijdu i já nebo moje kolegyně učitelky, 

Text: Karel Baroch
Foto: archiv ZŠ Vrčeň

S ředitelem vrčeňské školy panem Mgr. Pavlem Maršalíkem sedíme 
v kavárně na Zelenohorské poště, pijeme kafe a povídáme si nejen 
o tamní škole, ale také o práci kantorů i o dětech. A já poznávám, že pan 
ředitel má svoji práci i školu velmi rád a že dokud on bude ředitelem, 
ta škola se nemusí vůbec bát budoucnosti a spíše bude vzkvétat.

mohou se na zahradě vyřešit i věci týkající se školního prospěchu. 
Zahrada dává těmto rozhovorům úplně jiný rozměr. Rodičům jsme 
dali najevo, že si jich samotných a jejich dětí vážíme.

Vrčeňská škola je oblíbená. Čím to je?
Oblíbená? To je spíš otázka na rodiče, proč k nám dávají svoje děti. 
Snažíme se dělat svoji práci dobře. Jsme partnerem rodičů a dětí. 
Dáváme dětem možnost zažít úspěch, i když třeba nemají samé jed-
ničky. Zveme rodiče a jejich děti do školy ještě v době, kdy jsou děti 
předškoláci. Ukazujeme jim, jak to děláme, a to v projektu Budu 
školák. Rodiče vidí školu zevnitř. Ne všichni pak ale dají své dítě 
do naší školy. Nemohou si třeba dovolit sem své dítě denně dová-
žet. Oblíbená je i proto, že v každé třídě jsme zajistili pomoc dětem 
v podobě asistenta pedagoga. Myslím, že oblíbená je i pro skvělé 
nápady vychovatelek v družině. I provoz družiny je jedním z kritérií 
oblíbenosti. Postaráme se o děti vlastně od rána od šesti hodin do půl 
páté odpoledne. Snad je oblíbená i z důvodu sestavy pracovníků. Děti 
si vždycky vyberou někoho, za kým přijdou s trápením, a nemusí to 
být zrovna třídní učitelka. My si to pak mezi sebou přetlumočíme. 

Jaká je spolupráce s okolními školami? 
Především s nepomuckou?

Hodně jsem spolupracoval se školami ve Chválenicích a v Tymá-
kově. To proto, že jsou to školy podobné té naší a s jejich ředitelkami 

jsem si často vyměňoval postřehy, přebíral nápady, přijímal rady. 
S nepomuckou školou se spolupráce odvíjela v předávání infor-
mací o žácích, kteří od nás do Nepomuku odcházejí do 6. ročníků, 
a my jsme pak dostávali informace, jak pracují v polovině šestého 
ročníku. Dříve paní učitelky přivedly svoje žáky, aby se u nás podí-
valy na malou školu. V červnu jsme se byli my s páťáky rozhlédnout 
po škole, kam půjdou od září. Řešili jsme i obsah učiva angličtiny, 
co mají naše děti umět, aby obstály v 6. ročníku. Na sportovní akci 
do Tachova jsme využili nabídky na společnou dopravu.

Pro život školy jsou velmi důležité vztahy 
s obcí. Jak je to ve Vrčeni?

Zřizovatel školy a škola musí úzce spolupracovat. Jinak to prostě 
nejde. Obec dává škole peníze do rozpočtu na drobné opravy, ener-
gie, prostě na provoz školy. Domlouváme se na spolupráci při akcích, 
které organizuje obec. Teď naposledy to bylo srpnové setkání rodáků 
k 830. výročí první písemné zmínky o obci Vrčeň. Je jasné, že na ně-
které věci máme rozdílné názory, ale vždycky jsme se domluvili 
a vyšli si vzájemně vstříc.

A co spolupráce s místními spolky?
Místních spolků moc ve Vrčeni není. Ale pomáhají nám místní hasiči. 
Tu a tam něco opraví ve škole. My zase malým hasičům půjčujeme 
prostor tělocvičny, když venku není zrovna hezky. A ti velcí hasiči 

rozhovor měsíce
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nám moc pomáhají každý rok při našem školním projektu Školní 
Vánoce, jehož součástí je i vánoční jarmark. Zajišťují občerstvení pro 
naše hosty, pomáhají se stavěním stánků, s osvětlením zahrady. Bez 
jejich pomoci bychom tuhle akci neudělali tak velkou a oblíbenou.

Využívá škola prostředky z dotačních programů 
Plzeňského kraje, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy nebo z Evropské unie?

Vidíš, na to jsem zapomněl, když jsme se bavili o spolupráci s obcí. 
Bez spolupráce s obcí bychom neměli peníze na nová okna v celé 
škole, neměli bychom zrekonstruovanou družinu, kde býval byt 
pana ředitele Knáry, a v neposlední řadě v srpnu dokončenou 
přístavbu školy v podobě třídy na školní zahradě. Na dvě tyto 
akce bylo potřeba zajistit finance z dotačních titulů přes MAS sv. 
Jana z Nepomuku, jednu akci celou dotovala obec. Škola si sama 
zajistila peníze z fondů na tzv. šablony, což byl projekt na vyba-
vení školy novými tabulemi, dataprojektory, notebooky. Je s těmi 
projekty ale tolik práce, že mě to vždycky odradí a říkám si, že už 
nikdy více. Při stavbě se vždycky něco pokazí, hrozí nedodržení 
termínů a tím pádem i ztráta dotace. Na druhou stranu by malá 
obec určitě neměla možnost finančně zajistit rozpočet akcí při-
bližně kolem půl milionu, přístavba dokonce kolem čtyř milionů. 
A tady je další důvod oblíbenosti. Máme školu moderně vybave-
nou, postupně opravovanou. 

Na školních stránkách jsem se dočetl, 
že nešetříte pochvalami.

Postupně jsem se snažil zavést svoji filosofii úspěchu. Chci 
po svých kolegyních, aby žáky chválily a aby na každém žákovi 
zkusily najít něco pozitivního. Odtud je vysoký počet různých 
pochval, ať už jde o pochvaly třídního učitele nebo pochvaly ředi-
tele školy. Pochvalami oceňujeme veřejně na konci školního roku 
před rodiči a dalšími hosty. Děti chválu mají rády. Dětem třeba 
nejde napsat bez chyby diktát, nebo jim prostě nejde angličtina, 
protože mají problém mluvit česky, a pak dostanou pochvalný list 
třeba za pomoc spolužákovi nebo za sběr kaštanů. Kdybys viděl, 
jak hopsají radostí, to je prostě paráda. 

Sem tam padne i nějaký ten trestík. Je to tak?
Všiml sis i trestů. Těch je určitě méně než pochval. Bohužel i takto 
musíme žáky hodnotit. Ne vždy jde všechno odstranit domluvou. 
Pokud je dítě drzé, používá sprostá slova, ubližuje spolužákovi, 
nepíše úkoly anebo nemá pomůcky, dostane trest. Je to trest 
na papíře, malé děti nevidí význam v tomto druhu trestu. A bo-
hužel někdy je to trest za to, že doma mají s rodiči nastavené věci 
jinak, nedochází ke kontrole dítěte, děti se někdy chovají doma 
jinak než ve škole. Pak dochází na vysvětlování s rodiči.

Máš dlouholetou učitelskou praxi. Zeptám se 
tedy, jestli se za ta léta, co učíš, nějak změnily 
děti. Ať v dobrém, nebo v tom horším.

Už jsem ti říkal, že jsem začal učit v Milči, taky na malotřídce. 
Dojížděl jsem tam s paní ředitelkou Miladou Šlaufovou. Ta mi 
dávala velmi cenné rady. Nejdřív jsem chtěl vše vyřešit, mít nalaj-
novanou třídu. Postupně jsem zjišťoval, že to nejde. Každé dítě je 
jiné. Po roce 1989 začalo být celé školství uvolněnější. A tak jsem 
zkusil jiné formy a metody. Některé používám dodnes, jiné jsem 
ze svého repertoáru odstranil hned. Rád nechávám pracovat děti 
ve skupinách, v pracovních centrech, děti leží na koberci. Dělal 
jsem s úspěchem projekt v jednom školním roce, ten další už to 
tak nebylo. Sešly se děti, kterým to nevyhovovalo, a tak jsem musel 
udělat něco jiného. Chci ti tím říct, že i když učím několik let stále 
prvňáčky, nemohu to dělat pořád stejně. Děti jsou ale v podstatě 
pořád stejné a vždy záleží na skladbě dětí v daném ročníku. Jsou 

zkušenější v jiných oblastech než ty před 20 lety. Dříve děti uměly 
skákat, házet míčem, pomáhaly starším, pouštěli dospěláky do au-
tobusu jako první. Teď vítězí IT technika, práce s počítačem, mo-
bilem, ale i to se někdy hodí, když se mi něco ve škole rozbije.

A co učitelé?
Pokud chceš něco dokázat, chceš posunout školu dál, tak ko-
legyně by měly chodit do práce rády. To dle mého musí platit teď 
a muselo to platit i dřív. Je pravda, že ne vždycky má každý z nás 
na tváři ranní úsměv a jde s nadšením do školy. Na to je skvělý vtip 
o tom, jak se Pepíkovi nechce jít do školy a maminka mu říká, že 
on ale musí, protože je ředitel. Učitelé, tedy já a moje kolegyně 
a mezi kolegy počítám všechny pracovníky, tedy i vychovatelky 
a uklízečky, musíme táhnout za jeden provaz. Děti poznají, pokud 
není pohoda v kolektivu dospělých. 

Velmi důležitý je pracovní kolektiv. Říká se, že 
je to často víc než peníze. Jak je to u vás?

V našem týmu jsem jediný muž. Někdy je to těžké, protože ko-
legyně řeší častokrát i rodinné věci. Nechám je vypovídat, protože 
to tak má v práci být. Nebavit se jen o školních dětech a jejich 
problémech. Už umím, samozřejmě teoreticky, vyprat jakékoliv 
prádlo, upéct výbornou buchtu. Kolikrát se přidám a vyprávím, 
co jsem všechno dělal já, a přitom se dobře bavíme a je legrace. 
Pokud je cokoliv důležitého ze školy, většinou spolu dokážeme 
najít řešení. 

Všechny kolegyně se podřídí tvému názoru?
Určitě ne. Kolegyně mají své názory a ne vždycky se úplně shod-
neme. Snažíme se rozmlouvat mezi sebou, častokrát vyřešíme 
nějaký problém na jiném místě, než je škola. A častokrát jsem 
zjistil, že kolegyně mají lepší řešení.

A jak je to s kvalifikací učitelů?
Téměř všichni jsme kvalifikovaní na naši práci podle zákona. 
Nechávám ale učit i kolegyni bez kvalifikace, pokud jsem pře-
svědčený, že tuhle práci dokáže zvládnout. A vím, že některé vý-
chovné předměty dokáže odučit lépe než učitel s kvalifikací, kterou 
získal na vysoké škole. Sám bych určitě nezvládl tak dobře odučit 
třeba hudebku. A navíc, je to kolegyně s praxí, děti ji mají rády, 
hodiny jsou skvělé, dělají při hodinách plno aktivit, ze kterých 
jsou děti nadšené.

Co by nemělo správnému učiteli chybět?
Učitel by měl mít smysl pro humor, měl by udržet křídu a hlavně 
by měl umět děti zaujmout a vcítit se do jejich nálady. Já se třeba 
s dětmi raduju, když se podaří něco přečíst, když se naučíme další 
písmeno, když se konečně někomu podaří složit slovo, které dětem 
hláskuji. Ne vždycky se podaří přijít do školy s úsměvem. I my 
máme své děti a rodinné radosti a starosti. Je dobré se trochu ote-
vřít i dětem v ranním povídacím kruhu a děti pak vědí, že nemám 
úplně dobrou náladu, že jsem trochu nemocný, anebo jim klidně 
řeknu, že jsem celý večer vyplňoval divné tabulky pro úřady. A je to. 

Co na to děti, když se jim takhle svěříš?
Děti to přijmou a jedeme dál. Ráno zjistíš tolik informací, až by 
se ti z toho točila hlava. A pak víš, že nemáš mluvit na Pepíka, 
protože včera přišel o psa a je smutný. A ten Pepík se z toho brzy 
dostane a sám za tebou přijde a řekne ti to. Musí to být tak trochu 
divadlo, ne pro kontroly, ale pro děti. Děti přistupují na tuhle hru 
a je skvělé, když tuhle hru hrají děti s tebou a fandí si navzájem. 
V dotaznících děti velmi oceňují, že učitel je spravedlivý, nikomu 
nenadržuje. Rodiče zase oceňují, že rodič je pro učitele partnerem, 
že předává informace o dítěti.

Děti nesedí pouze ve školních lavicích v rámci školního 
rozvrhu. Jaké jsou mimoškolní aktivity vrčeňských žáků?

Skoro na každé odpoledne je naplánován nějaký kroužek neboli 
zájmový útvar. Ono je to stejné, ale rodiče slyší na slovo kroužek. 
Kroužky vedou paní učitelky, vychovatelky a jedna maminka podle 
svých zájmů a snaží se předávat dětem to, co umějí ony samy. Jsem 
rád, že to není jako dřív, když jsem já sám dostal nařízeno, že povedu 
zdravotnický kroužek. To byl můj osobní boj a samozřejmě, nebavilo 
mě to. Tak máme třeba hru na flétnu, matematiku plus, míčové hry, 
hliněný kroužek, hry s hudbou, angličtinu pro prvňáčky. Nabídka 
kroužků se mění. Každý rok je to jiné. Děti na kroužky odcházejí 
z družiny a pak se do družiny zase vracejí. 

Kroužky máte každý den?
Když paní vychovatelky naplánují celodružinovou akci, kroužky 
nejsou. Děti by pak nevěděly, kam mají jít dřív, a taky paní vycho-
vatelky nemohou být v družině a zároveň vedoucí kroužku. Některé 
kroužky jsou jednou za 14 dnů. Rodiče si zvykli, že všechny tyhle 
změny v konání kroužků píši většinou o víkendu na naše školní 
webové stránky do kalendáře.

Řekni mi také něco o akcích školy. Jak 
se prezentujete na veřejnosti?

Asi před dvěma roky v družině paní vychovatelky přemýšlely, jak 
prezentovat právě činnost kroužků. Paní vychovatelky chtěly, aby 
rodiče věděli, co se v kroužcích děje. Vymyslely skvělou akci a tam 
prezentují činnost kroužků. Tedy jen ty kroužky, které se nějak pre-
zentovat dají. Těžko se prezentuje logické uvažování v matematice, 
ale ukázka hraní na drumbeny, rytmické cvičení nebo taneček, to je 
jiná káva. Rodiče to mají rádi. Do toho něco ukuchtíme, přichystáme 
pohoštění. Dále úspěšně tvoříme webové stránky školy. Chystáme 
pro hosty vánoční vystoupení. To poslední, v kostele, bylo úplně 
skvělé. Zveme rodiče a prarodiče na lampionový průvod. Na jaře 
chodíme po Vrčeni a vítáme jaro. Zveme i občany, aby šli s námi 
a tu Moranu hodili do řeky. Občas se k nám někdo přidá, většinou 
jsou to maminky s kočárky.

V poslední době je často slyšet slovo inkluze. Mnohokrát 
padlo v parlamentu a po svém se k němu vyjádřil také 
prezident. Jaký názor, Pavle, na inkluzi máš ty?

My se snažili začleňovat děti s výchovnými i vzdělávacími potížemi 
již dlouho před tím, než se stala inkluze povinnou dle zákona. První 
individuální vzdělávací plán jsme napsali asi v roce 2005. V červnu 
jsme měli 21 dětí, které měly diagnostikované nějaké potíže, a to 
je 27 % z celkového počtu žáků. 

To je třetina všech dětí…
Divíš se? Ano, je jich hodně. Ty děti, které mají opravdu potíže, 
mají doporučení, ve kterém se píše, že jim má pomáhat asistent 
pedagoga. Takových dětí jsme měli v červnu sedm. Do toho patří 
ale i dvě děti, které se do Vrčeně přistěhovaly z jiné země Evropské 
unie a žijí tu. Prostě inkluze zahrnuje děti, které mají nějaké potíže. 
Výchovné, vzdělávací, jazykové, sociální. Na posouzení závažnosti 
těchto potíží je Pedagogiko-psychologická poradna. Každý jsme jiný, 
máme právo být jiní. Myslím, že je ale přehnané usilovat o to, aby 
všechny děti a za každou cenu zvládly základní školu, když i podle 
výsledků vyšetření odborníků patří do speciálního školství. Takové 
děti se ve škole trápí, chovají se jinak, ostatní děti se k nim nechovají 
zrovna přátelsky a to se můžeš snažit sebevíc. Je to boj i pro učitele, 
protože my nejsme speciální pedagogové a máme povinnost naučit 
většinu žáků to, co nám předepisují vzdělávací programy.

Být ředitelem školy a vůbec učitelem zabere určitě 
mnoho času, i toho soukromého, a často je to velmi 

náročné. Důležitý je odpočinek. Jak relaxuješ?
Musím se přiznat, že náročné to opravdu je. Na malé škole nejsem 
jen ředitelem a učitelem. Už jen tyhle dvě pracovní pozice vyžadují 
hodně soustředění, pozornosti. Kolikrát řeším ředitelské věci mezi 
jednotlivými hodinami. Už jsem si zvykl a dokážu to přepnout mezi 
sebou. Musím zajišťovat po domluvě s obcí opravy, dělám poklad-
níka, hlídám faktury, někdy jdu zastupovat do družiny. Práci si beru 
domů a denně se věnuji školním věcem a to i o víkendu. Naštěstí 
mám rodinu, která mě dokáže odtrhnout od práce. Společně jez-
díme k rodičům, pracuji na zahradě. Hodně rád chodím do lesa 
a obzvlášť v době, kdy rostou houby. Velkým relaxem je pohoda 
s přáteli, oheň, kytara, dobrá nálada. Rád se podívám na nějaký film.

Přichází na řadu moje klasická otázka o náladě. 
Co ti ji dovede zkazit anebo zlepšit?

Obecně mi náladu zkazí všechno, co se rozbije. Nemusí to být jen 
věci, jako je auto, mobil, dveře. Hodně jsem rozladěný z rozbitých 
vztahů mezi lidmi. V práci mi pokazí hezký den, když přijde naří-
zení, že mám vyplnit novou tabulku nebo hlášení. Mrzí mě, když 
se nám nepovede nějaká hodina nebo přijde na návštěvu rozzlo-
bený rodič. I když je pravda, že většinou po vysvětlení věci již není 
rozzlobeným rodičem. A to je to, co mi náladu zlepšuje. Všechno je 
o povídání, o komunikaci. Mám radost, když se děti naučí poslední 
písmenko, že čtou, že jsme společně něco dokázali.

Vrátím se ke škole. Má vrčeňská škola budoucnost?
Myslím, že rozhodující pro školu jsou a budou její žáci. Pokud 
budou žáci, bude i škola. A žáci budou, pokud se my, pracovníci 
školy, budeme chovat k nim a k jejich rodičům příjemně, přátelsky. 
A pokud nám všem vydrží nadšení dělat s dětmi věci trochu jinak 
a zda i dál budeme schopni vymýšlet nové akce a tvořit nové pod-
něty pro žáky. Dál také záleží na podpoře školy zřizovatelem a taky 
na tom, zda bude dopravní obslužnost vesnice alespoň na takové 
úrovni, jako je teď. Já jako vrčeňský rodák budu dělat to, co je 
v mých silách, aby se škola ve Vrčeni udržela a bylo o ní stále slyšet.

No a úplně poslední otázka. Je něco, co ti na současném 
českém školství vadí? Anebo je to všechno v pořádku?

Vadí mi třeba to, že dochází k velmi častým změnám v legislativě. 
Například vyhláška vztahující se k inkluzi již má třetí podobu 
od roku 2016. Je obtížné se v těch změnách orientovat. Kdybychom 
tak měli čas věnovat se žákům v klidu a v pohodě. Mám ale tuhle 
práci rád. Úžasné je, když vidím pokroky u dětí, povede-li se nějaká 
skvělá akce pro žáky nebo když k tvým uším dorazí nějaká pochvala.

Pavle, přeju tobě i tvým kolegyním hodně 
chytrých a hodných žáčků a těm žáčkům zase 
schopné, hodné a chápající paní učitelky 
a pana učitele. Děkuji ti za rozhovor.

Mgr. Pavel Maršalík
Je mu 53 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Působil jako učitel nejprve v Základní škole v Milči, 
v roce 1990 přestoupil do ZŠ ve Vrčeni a od roku 
2001 je jejím ředitelem. Je ženatý a má dvě děti. 

rozhovor měsíce
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Podeváté závodníci 
běhali Nepomukem

Mladí šachisté z Nepomuka 
nezaháleli ani o prázdninách

Přestože v letních měsících neprobíhají dlouhodobé soutěže, 
zúčastnili se naši mladí zástupci šachistů několika atraktivních 
turnajů. Ještě před prázdninami se Petr Flajšman zúčastnil dvou 
turnajů na Slovensku. Prvním bylo ME mládeže v rapid šachu, 
kde mezi svými vrstevníky z několika evropských zemí vybojoval 
7. místo. Dobrou formu potvrdil i na dalším mezinárodním tur-
naji v Liptovském Mikuláši, odkud si přivezl bronzovou medaili.
Velkého turnaje dospělých, který je pořádán každoročně v Kla-
tovech, se zúčastnili Lukáš Kašpar, Jakub Sedlák a Pavel a Petr 
Flajšmanovi. Během celého týdne odehráli kvalitní partie a mezi 
silnou konkurencí nejen českých hráčů se neztratili.

Jistě největší turnaj ve své šachové kariéře čekal Lukáše Kašpara 
a Pavla Flajšmana v Bratislavě, kde se konalo Mistrovství Evropy 
mládeže. Na turnaj se vydala početná výprava kluků i dívek repre-
zentujících Českou republiku. Během 10 dní odehráli naši kluci 
9 kol ve společnosti těch nejlepších z celé Evropy. Lukáš ani Pavel 
sice svým nasazením nepatřili mezi favority turnaje, ale ve své kate-
gorii získali mezi konkurencí téměř 110 hráčů několik cenných 
bodů se silnými soupeři a oproti svému nasazení si v konečném 
pořadí oba o více než 10 míst polepšili.

A protože už nám zase začal školní rok, rozběhl se i náš šachový 
kroužek. Holky a kluci, jestli si chcete tuto "hru králů" také vyzkou-
šet, přijďte některé úterý v 16 hodin k nám na trénink do šachové 
klubovny v městské sportovní hale v Nepomuku.

Zdeněk Flajšman, Šachový klub Dvorec

Nepomucké kuchařinky zvou na hnětýnky

Srdečně zveme k účasti v tradiční soutěži a následně na výstavě 
XV. nepomucká hnětýnka, která se koná ve výstavních prostorech 
Zelenohorské pošty ve dnech 18. až 26. října 2019. Zveme všechny 
pekařky, zkušené i ty méně zdatné, zveme také pečící muže i sku-
piny, pro které je vyhlášena zvláštní soutěžní kategorie. K účasti 
v soutěži stačí málo: doručit soutěžní exponáty v min. počtu 2 kusů 
hnětýnek a vzorku na ochutnání nejlépe v pátek 18. října 2019 
od 12 do 17 hodin, nebo v den soutěže, tedy v sobotu 19. října, 
od 8 do 11.30 hodin přímo na Zelenohorskou poštu, adresa Zele-
nohorská č. p. 76, 150 m nad náměstím v Nepomuku.Výstava pro 
veřejnost bude otevřena v sobotu 19. října ve 12 hodin. Od 14 hodin 
bude připraven odpolední program s doprovodnou výstavou, ukáz-
kami ručních prací i tradičních řemesel, prodejním jarmarkem 
i občerstvením pro zaplnění bříšek i dobrou náladu. Od neděle 
20. října do pátku 25. října bude otevřeno vždy od 9 hodin 
do 17 hodin, v sobotu 26. října od 9 hodin do 16 hodin.Od pon-
dělí 21. října bude každé dopoledne vyhrazeno žákům MŠ a ZŠ, 
odpoledne od 15 hodin bude doprovodný program pro veřejnost: 

Pondělí – zdobení hnětýnek pro dospělé nebo pro děti s doprovodem

Úterý – zdobení keramiky a skla – hrnečků

Středa – dětská výtvarná dílnička 

Čtvrtek – gastronomická přednáška

Pátek – beseda o místní gastronomii, podvečerní dostaveníčko  
s tradiční ochutnávkou, setkávání generací

Každý den je možné zhlédnout ukázky zpracování ovčí vlny, předení 
i plstění. V programu může nastat změna dle přání návštěvníků.

Nepomucké kuchařinky, z. s.

MĚSTO NEPOMUK  
A KPŽE BUDISLAVICE

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT  
NA TURNAJ MEMORIÁLU 

VÁCLAVA VODÁKA,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ 

JIŽANSKÉHO POHÁRU

 
 

koná se dne 27. října 2019 ve Dvorci v restauraci u nádraží
začátek od 11:00 hod

Časový program turnaje:
Prezence od 10:00 - 11:00 hod
Hrací doba 1. kola 11:00 - 12:20

Hrací doba 2. kola 12:30 - 13: 50
Občerstvení 13:50 – 15:00

Hrací doba 3. kola 15:00 – 16:20
Vyhlášení výsledků 17:00

Startovné: 150 Kč
Soutěž: hraje se volený dvacetihaléřový mariáš 

podle pravidel Jižanského poháru.
Kontaktní osoba: Ing. Václav Šampalík, tel.: 606 109 638

Lubomír Kříž, tel.: 723 489 412; email: krimalu@seznam.cz

Na vaši účast se těšía mnoho krásných
zážitků ze hry přeje KPŽE BUDISLAVICE

V sobotu 14. září se konal už 9. ročník amatérského závodu Běh 
Nepomukem, který pořádá společnost UNIBRICK s. r. o a jehož 
se letos účastnilo téměř 120 soutěžících. Závod začínal i končil 
v areálu nepomuckých stavebnin, kde byly připraveny také 
doprovodné aktivity a občerstvení. Celým odpolednem provedl 
moderátor Šimpy. Všem zúčastněným děkujeme a medailistům 
srdečně gratulujeme!

Vítězové jednotlivých kategorií jsou následující:

Trať 1 000 m
Martin Touš (Chlapci 0–4 let) 
Laura Klášterková (Dívky 0–4 let)
Jonáš Kovář (Chlapci 5–7 let)
Stella Ticháčková (Dívky 5–7 let)
Jonáš Fiala (Chlapci 8–10 let)
Johana Voříšková (Dívky 8–10 let)

Trať 1 550 m
Matěj Kyrál (Chlapci 11–14 let)
Vendula Panušková (Dívky 11–14 let)

Trať 5 000 m
David Fiala (Muži 15–18 let)
Andrea Tyrpeklová (Ženy 15–18 let)
Stanislav Rada (Muži 19–35 let)
Bára Braumová (Ženy 19–35 let)
Petr Kyrál (Muži 36–44 let)
Petra Bláhová (Ženy 36–44 let)
Petr Veselý (Muži 45 a více let)
Pavla Valachová (Ženy 45 a více let)

Prostřednictvím Nepomuckých novin bychom se ještě jednou rádi 
omluvili jednomu ze závodníků, Tobiášovi Jiránkovi, který byl 
omylem zařazen do špatné věkové kategorie, a tudíž nebyl ve své 
skutečné kategorii vyhlášen na třetím místě, jež mu právem nále-
želo. Chybu jsme na místě napravili, medaili i ceny pro Tobiáše 
jsme připravili dodatečně a kompletní výsledky, které jsou k nale-
zení na našem webu, jsou samozřejmě už správné.

Tým Unibrick

foto Dušan Skala

foto Eva Bukvajová
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Podzim ve Fénixu přináší nové kurzy

Na konci září jsme začali další semestr našeho působení. Otevřeli 
jsme nové kroužky, některé jsme museli zrušit, a to buď z důvodu 
malého zájmu, nebo z osobních důvodů lektorů. Opět se ukazuje, 
že je poměrně velká výzva najít nové lektory a nabídnout kurzy, 
o které bude zájem. Nové aktivity přidáváme průběžně a můžeme 
říci, že ze strany nových lektorů je stále rostoucí zájem. Doufejme, 
že to tak bude i ze strany vás, klientů. Přihlášky přijímáme nejlépe 
elektronicky, vyplněné na našich webových stránkách, případně 
osobně v kanceláři. Místo na kurzu je platné po zaplacení přihlášky. 
Každý kroužek i seminář má svoji minimální kapacitu, kterou je 
potřeba naplnit pro jeho otevření. V případě nenaplnění a tedy 
zrušení kurzu vás budeme informovat, pokud na vás budeme mít 
správný kontakt.

Novinky 

Kurz základní ovladatelnosti psa, od 29. 9., vede majitelka psí školy 
a trenérka agility Mgr. Hana Janská, 10 lekcí v neděli 12:00–13:00 
hodin, 1300,

Přednášky z historie jižního Plzeňska podle archivních pramenů, 
od 10. 10. s Jiřím Sankotem, čtvrtek 1x za 14 dní, 17:00–18:30, 
10 lekcí / 700,–

Tvořivé kurzy pro děti – Tvořivá přípravka 5–7 let a Malí umělci 
8–11 let, od 7. 10., zábavné i praktické tvoření podle zájmu a schop-
nosti dětí, recyklace materiálů a zkoušení různých technik, pondělí 
od 14:30 a 16:00 hodin, Helena Hozmanová

Folklórní tance pro děti s Vlaď kou Halířovou, od 5 let, středy 16:15–
17:15 , 15 lekcí / 700,–

Kroužek základů šermu (historický + základy scéniky) děti 8–14 let, 
15 lekcí / 1200,–, úterý 16–17 hodin, vede David Jandečka ze SHŠ 
Morgana von Maxberg

Semináře 

Šicí dílna – základy šití na stroji s návrhářkou Šárkou Walterovou, 
neděle 6. 10. 9–12 hodin, 350,– přihlášení a platba předem

Šicí dílna – šití na stroji pro pokročilé (všívání obyčejného i skrytého 
zipu, vzorníky různých typů kapes, lemování šikmým proužkem… 
neděle 6. 10. 13:00–17:00 hodin, 400,–

Rodinné a systemické konstelace, jemná terapeutická technika, 
která odhaluje skryté souvislosti. Vede certifikovaná lektorka 

Ivana Fílová, neděle 13. 10., 24. 11. 15:00–18:00 hodin, 350,–

Kruhové písně a improvizace, neděle 13. 10. 10:00–13:00 hodin. 
Žádný nábor, žádné členství – prostě přijdeš a zpíváš. Vítán je každý, 
kdo má potřebu a chuť zpívat, přihlášení a platba předem na webu 
pořadatelky Nadi Hošťálkové www.vicehlas.cz, tel. 775 313 003

Taneční večery pro každého – intuitivní tanec na živou hudbu, 21. 10., 
11. 11., 9. 12. 19:30–20:45, 190,– za večer, Hana Reitspiesová

Prožitkový večer s přednáškou z tradiční čínské medicíny, cvičením 
a pohybovými meditacemi, 18:00–20:00 hodin, termíny budou 
upřesněny na našem webu, 300,– za večer, Hana Reitspiesová

Mindfulness – zažívej, poznávej, proměňuj, večerní seminář v úterý 
15. 10. 18:00–21:00 hodin, 490,– S koučem Štěpánem Pastulou. 
Technice mindfulness se věnuje již 10 let a své počátky datuje do doby, 
kdy působil a žil půl roku jako dobrovolný učitel v Malém Tibetu.

Kreslení na  sklo, tvořivý kurz se Zuzanou Smithovou, 20. 10.  
14:00–17:30, 400,–

Sám sobě koučem – s profesionálním koučem Štěpánem Pastulou. 
Pondělí 4. 11. 18:00–21:00 hodin, 490,–

Kurz tvorby vitráží se Štěpánkou Kašparovou, neděle 10. 11., platba 
předem do 13. 10., 750,–

První pomoc zážitkem s profesionální lektorkou Romanou 
Kazdovou, sobota 16. 11. 10:00–12:00 pro děti od 5 let, 200,– 
předem. Pro dospělé 16. 11. 13:00–17:00 hodin, 580,– a možnost 
potvrzení o povinném přeškolení

Výlety: 
přihlášky a informace na webu Fénixu
kontakt Radka Fojtová 608 707 667
email: fojtovaradka@seznam.cz 

Aquapark Čestlice Praha (2. 11.) 

Vánoční dům Karlovy Vary (14. 12.)

 
Otevírací doba kanceláře 
pondělí–středa 10:00-12:00, 13:00–17:00
čtvrtek 14:00–16:00, 9:00–17:00  
tel.: 606 032 707 / fenix-nepomuk.cz 
fenix@urad-nepomuk.cz

foto Lucie Korbová
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Ze života a díla spisovatele  
Josefa Lindy – Tvorba

Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům, 1823, titulní list

Hlavní náplní Lindova života se stala novinářská činnost. Prostřed-
nictvím tisku chtěl usilovat o povznesení českého jazyka i vzdělá-
vání čtenářů, a tak publikoval texty z dějin, zeměpisu, hospodářství 
či národopisu. Nutno říci, že v jeho době to byla nesnadná práce, 
mnohdy nedostatečně finančně ohodnocená a navíc omezovaná 
zásahy cenzury. 

Redigoval Císařské královské privilegirované pražské noviny 
s přílohou Shromažditel nad Vltavou, které vydával Jan Ferdinand 
Schönfeld. Roku 1820 se stal spisovatelem (redaktorem) Schön-
feldova týdeníku Vlastenský zvěstovatel. Několik let nato získali 
vydavatelská práva synové tiskaře Bohumila Haase, načež došlo 
ke změně názvu a 2. ledna 1825 bylo vydáno první číslo s titulem 
Pražské noviny, k nimž náležela literární příloha Rozličnosti Praž-
ských novin. Později Lindu kvůli zhoršujícím se zdravotním obtí-
žím zastupoval při vedení redakce František Bohumil Tomsa, jeho 
jméno ale v novinách najdeme ještě v prosinci 1833. Od ledna 1834 
jej poté nahradil František Ladislav Čelakovský. 

Kromě právě zmíněného tisku lze Lindovy texty objevit 
i na jiných místech, ať to byl Hlasatel český Jana Nejedlého, Rozma-
nitosti Jana Hýbla nebo časopis Hyllos. Psal povídky, humoristické 
obrázky ze života, satirické črty, mravoučná rozjímání i poezii. Měl 
také podíl na přípravě didaktického dílka Obrazní přírodoznam-
ská kniha pro dítky, jež obsahovalo 25 litografií živočichů s popisy 
v češtině a němčině a bylo vydáno Schönfeldem v roce 1823. Při-
pomenout bychom měli i jeho překladatelské aktivity, zejména 
překlady dramat Friedricha Schillera Fiesco a Úklady a láska nebo 
pasáží her Williama Shakespeara. Obliba těchto autorů vedla roku 
1824 ke kritice Čelakovského, jemuž se zdálo, že Linda patrně zná 
pouze tři hry (Fiesco a dvě Shakespearova díla) a patří k těm, „kteří 
více píší, nežli čtou“. 

Jako Lindova nejvýznamnější práce bývá označován román Záře 
nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav s podtitulem Vyobrazení 
z dávnověkosti vlastenské, který vyšel tiskem roku 1818. V novi-
nách byl tehdy prezentován následovně: „Obsah tohoto spisu jest 
vyobrazení pohanstva za sv. Václava, jeho hynutí a zrůst křesťan-
stva, pak smrt Václavova. Knížka ta má 196 stran a jest obrázkem 
přiozdobena.“ Doplňme, že se prodávala za 1 zlatý 24 krejcarů. 
Použití slova „záře“ v titulu jako metafory pro křesťanství zřejmě 
mohlo vyvolat ve čtenářích určitou míru zvědavosti, o čemž svědčí 

například zmínka kněze a spisovatele Dominika Františka Kyn-
ského v listu Václavu Hankovi z 26. července 1818: „Na P. Lindy 
spis se těším. Název jeho spisu má již něco vábného do sebe.“ Dílo 
opravdu dosáhlo jisté popularity, jak dokazuje například Šebes-
tián Hněvkovský ve Zlomcích o českém básnictví z roku 1820: „Boj 
pohanského věku s křesťanstvem obrazuje Čechům Josef Linda; 
v barvách líbezných představuje blahost starožitného pohanstva 
a osvícení jeho pochodní vyššího náboženství. Milostné a heroické 
epizody svazují tuto výbornou epickou báseň; z ní vane duch bás-
nický líbezností a silou vynikající.“ 

Dalším Lindovým dílem je divadelní hra Jaroslav Šternberg 
v boji proti Tatarům. Vydána byla v roce 1823, ale již o rok dříve 
autor zveřejnil ve Vlastenském zvěstovateli část pátého jednání. 
Toto drama se setkalo s menším úspěchem, což dokládají napří-
klad slova Františka Ladislava Čelakovského, jenž roku 1824 v listu 
Josefu Vlastimilu Kamarýtovi kriticky podotkl: „Tu hru kdyby někdy 
dali v Praze, všecko by usnulo.“ 

S jistotou lze říci, že ve znalostech českého jazyka měl Linda 
zpočátku značné mezery, což potvrzuje například množství chyb 
v jeho dopise Václavu Hankovi z roku 1814. Postupem času se však 
s těmito nedostatky vypořádal a stal se dobrým stylistou. Přes veš-
kerou snahu ale opakovaně neušel kritice. Josef Jungmann uvedl 
roku 1826 v dopise Antonínu Markovi, že „Linda svéhlavý dokonce 
kazí jazyk“. Nesmlouvavý byl rovněž František Palacký v listu Janu 
Kollárovi z 1. října 1830: „O Lindovi Vám žádné zprávy dáti nemohu, 
neměv s ním nikdy činiti, aniž toho kdy chtěje. Ten nadutý svéhlavec 
ani napomínáním, ani prosbou, ani pohrůžkami oblomiti se nedá, 
i vyloučen jest dávno ze spolku věrných vlastenců. […] Já se hněvám 
při každém naň pomyšlení; on nemotornou řečí svou velice nám 
škodí, avšak se za reformatora řeči české pokládá.“ Podobné výtky 
přinesl už v roce 1829 Muzejník (Časopis Společnosti vlastenského 
museum v Čechách), v němž Palacký působil coby redaktor. Tady 
byl sice pochválen dobrý výběr obsahu Rozličností Pražských novin, 
ale současně se Lindovi dostalo doporučení, aby „novotěním v řeči 
české o něco skrovněji sobě počínal“. 

Zásadní kapitolou jeho života a díla je rukopisná problematika. 
Literární památky, proslulé jako Rukopis královédvorský a Rukopis 
zelenohorský (zkráceně RKZ), jistě nemusíme podrobněji předsta-
vovat, jelikož se jedná o fenomén známý široké veřejnosti, který se 
těší zájmu již dvě století. K nalezení prvně zmíněného rukopisu 
došlo roku 1817 v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad 
Labem. Druhý byl objeven na zámku Zelená Hora u Nepomuku, ale 
protože místo nálezu zůstávalo nejprve skryto, nazýval se původně 
podle svého obsahu jako Libušin soud. Od objevení byly texty mno-
hokrát detailně zkoumány, velká pozornost se věnovala sporům 
mezi zastánci a odpůrci jejich pravosti a rovněž inspiračnímu vlivu 
na výtvarné umění, literaturu nebo hudbu. Dnes většinově pře-
vládá názor, že se nejedná o středověké památky, nýbrž o padělky 
z doby národního obrození. Do téhož okruhu jsou řazena ještě 
další falza, a sice Píseň vyšehradská, Milostná píseň krále Václava, 
zlomek Evangelia sv. Jana či část glos ve slovníku Mater verborum. 
Za hlavní padělatele bývají obvykle považováni Václav Hanka a Josef 
Linda. V jeho výše popsaném díle badatelé častokrát hledali důkazy 
domnělého spoluautorství, byl označován za falzifikátora a literár-
ního mystifikátora, zatímco jindy bylo naopak prohlašováno, že jeho 
tvůrčí schopnosti nedosahovaly takových kvalit, aby se na vzniku 
falz mohl podílet. Závěrem zbývá poznamenat, že Linda sám se 
k roli, kterou měl sehrát v rukopisném příběhu, až do konce svého 
života nikdy přímo nevyslovil. 

pokračování příště
Lenka Špačková
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Svatojánský koutek 
Sochy Jana Nepomuckého  
v kostele sv. Jana Nepomuckého

Na místě nynějšího kostela svatého Jana Nepomuckého stával nej-
prve kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Byl dokončen v roce 1660 
Ludmilou, vdovou po zelenohorském majiteli Františku Matěji ze 
Šternberka, jenž stavbu započal. Johánek z Pomuku byl svatořečený 
až 69 let po zbudování této svatyně, v roce 1729, a tak mu kostel 
nemohl být zasvěcen. Ale Jan byl na tomto místě prostým lidem 
stále vzýván, a dokonce byla snad na hlavním oltáři jeho socha, 
na kterou dle lidového vyprávění ukázal při své návštěvě kolem 
roku 1672 pražský arcibiskup se slovy: „Co ten tu dělá? Hned ho 
sundejte! To není žádný svatý!“ A ruka, kterou na sochu ukázal, mu 
prý začala usychat a byla příčinou jeho smrti tři roky po návštěvě 
Nepomuka. V roce 1686 vypukl ve městě požár a zasáhl i kostel. Byl 

obnoven dva roky poté, v roce 1688, Ludmiliným a Františkovým 
synem, Václavem Vojtěchem hrabětem ze Šternberka. Ozdobou 
kostela se roku 1741 stala stříbrná socha sv. Jana Nepomuckého 
od významného pražského barokního zlatníka Jiřího Viléma Seitze 
(1695–1750). Stála 2 500 zlatých a byla hrazena z odkazu Adolfa 
Bernarda z Martinic. Zhotovena byla z jedenáctilotového stříbra. 
Ten se mimo jiné podílel na výzdobě a schránce Pražského Jezu-
látka a na návrh F. I. Platzera provedl sochy čtyř Ctností u hrobu 
Jana Nepomuckého v pražské katedrále. Socha byla, jak je zazna-
menáno, vysoká 5 střevíců a 3 palce (tj. kolem 160 cm) a vážila 
112 hřiven a 11 a půl lotu (tj. cca 28 kg). Postava budoucího světce 
držela v levé ruce stříbrný biret a v pravé měděný, jemně zlacený 
kříž. Tato jistě nádherná socha, jež byla dána později do nového 
kostela budovaného podle plánů Dientzenhoferových v letech 
1734–1738 (na sklonku svého života se Adolf Bořita hrabě z Mar-
tinic rozhodl zbořit stávající kostel a vystavět nový) a zakončující 
prostřední oltář s baldachýnem, stála více než dva a půl tisíce 
zlatých. Měla velmi smutný osud. Po napoleonských válkách, 
když se stát ocitl v dluzích, byla socha určena k rozlití v min-
covně. Od toho ji zachránil majitel Zelené Hory Jeroným hrabě 
z Colloredo-Mansfeldu a socha byla roku 1809 vrácena do kostela. 
Ale po dvaceti osmi letech po její záchraně, v roce 1837 (v noci 
z 23. na 24. října) byla z kostela uloupena. Pachatelé byli dopadeni 
a kusy sochy se našly následujícího roku na jaře pod hladinou 
Podhájského rybníka ve Lnářích a u jednoho sedláka v Řesanicích 
a byly uloženy do skleněné rakve na oltáři. Z ní byla po čtyřech 
letech (v noci ze 17. na 18. dubna 1842) ukradena hlava a ruka – tyto 
části nebyly nikdy nalezeny a lupiči nebyli nikdy vypátráni. Kostel 
SJN, nejstarší kostel na světě vůbec, jenž je sv. Janu zasvěcen, se tedy 
ocitl bez sochy. Byl vůbec v neutěšeném stavu, protože ho zasáhl 
v roce 1835 požár, jehož následkem bylo zřícení zvonu. Byl také 
bez věží. Nepomučtí požádali českobudějovického biskupa Ond-
řeje Lindauera o pomoc a ten jim věnoval sochu světce, která stojí 
dodnes na hlavním neorenesančním oltáři v jeho středu, v apsidové 
nice. Je z roku 1849. Návrh této sochy vypracoval Josef Max, známý 
sochař, jehož dílem je například socha sv. Víta na hlavním oltáři 
v pražské katedrále nebo pomník s jezdeckou sochou Františka 
I. na Smetanově nábřeží v Praze. V roce 1849 bylo Josefu Maxovi 
45 let. Šest let poté se nakazil cholerou a zemřel. Sochu podle 
Maxova návrhu zhotovil v Praze za 2 140 zlatých zlatník Ludvík 
Fortner (1797–1872). Je v životní velikosti, měděná a postříbřená 
– bylo použito stříbra z původní sochy. I nová socha představuje 
sv. Jana s křížem v pravé ruce jako ta původní, ale jeho levá ruka 
nedrží biret, nýbrž palmu, symbol mučednictví. Je to impozantní 
socha, která ihned upoutá zrak toho, kdo do kostela vstoupí.

Marie Bílková

Slavnosti, poutě a posvícení v říjnu a listopadu 2019 
ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, 
Prádlo, Kasejovice, Koutouň a Budislavice
Neděle 6. 10. v 15 hodin Soběsuky, kaple sv. Václava

Pondělí 11. 11. v 10 hodin Neurazy, kostel sv. Martina

Dovolená v Nepomuku 

Vážení a milí. Zdravím vás z Březnice u Příbrami. V měsíci srpnu 
jsem mezi vámi přebýval na své dovolené, kterou jsem měl poprvé 
od října 2018. Díky vstřícnosti vašeho duchovního správce, P. Jiřího 
Špiříka, jsem byl na faře v Nepomuku od 12. až do 25. srpna. Byla 
to krásná doba, kdy jsem si mohl odpočinout, nabrat nových sil 
do další pastorace a hlavně seznámit se s jinými lidmi. Mé přítom-
nosti využil P. Jiří, který také odjel na čtyři dny dovolené a boho-
služby naplánoval tak, abych mohl jezdit i do okolí a nesloužit 
jenom na jednom místě. Jezdil jsem do Kasejovic, krásný zážitek 
jsem měl z poutní mše svaté na Zelené Hoře a v poslední den mého 
pobytu v Nepomuku i Vrčeni. Také jsem objevil – pokud se to tak 
dá říci – svůj skrytý talent, o kterém jsem ani nevěděl. P. Jiří si přál, 
abych na faře vařil obědy. Na farní zahradě bylo spousta práce, 
proto mu přijela pomoct návštěva z Jindřichova Hradce. A převlékat 
se z montérek do slušného oblečení by chvíli trvalo, tak jsem jeho 
přání vyhověl. Já jsem stál, po ranní společné modlitbě a snídani, 
celé dopoledne u plotny a P. Jiří s návštěvou pracovali na farní 
zahradě. První dva dny mne to vaření moc nebavilo, poté však se 
mi tak zalíbilo, že kromě obědů jsem připravoval i snídaně a večeře. 
Pokud P. Jiří, jeho návštěvy a já jsme doposud naživu, to znamená, 
že jídlo bylo zpracované dobře. Dovolená utíkala, v sobotu 24. srpna 
P. Jiří mne vzal na Kloubovku, odkud jsem si odvezl pár lahví vody, 
a přišla neděle, den mého odjezdu z Nepomuku do Březnice, abych 
pak v pondělí 26. srpna odjel na poslední, třetí týden dovolené 
na Lomec. Zde jsem mohl pobývat díky vstřícnosti a pohostin-
nosti tzv. „Šedých sester františkánek“ – Kongregace Šedých sester 

III. Řádu sv. Františka. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se po dobu mého pobytu v Nepomuku o mne starali. Poděkovat 
jim také chci za všechny milodary, které mi věnovali a které jsem 
odvezl s sebou do Březnice. Nicméně se s Nepomukem ještě tento 
rok neloučím, protože 11. listopadu bych měl sloužit poutní mši 
svatou ke cti sv. Martina v Neurazech, na kterou se již nyní těším.  

S kněžským pozdravem, P. Mariusz Klimczuk,  
duchovní správce farností Mirovice, Orlík nad Vltavou a Pohoří 
(redakčně kráceno)

foto Hana Staňková

Kostel sv. Klementa Mirovice
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28. 8. – 27. 10. Šternberk – výstava fotografií 
Fotoklub Nepomuk, Zelenohorská pošta, vstup 
zdarma, otevřeno: středa až neděle 10.00–18.00 

4. 10. – 1. 11. Němejcův Atelier K stále žije – 
výstava obrazů, Městské muzeum a galerie 
Nepomuk, otevřeno úterý–sobota 10.00–16.00 
hodin, vernisáž 4. 10. v 17.00 hodin

4. 10. Stopovačka s MC Beruška, start 
od Knárovky v 16.00 hodin, při nepřízni 
počasí bude akce přesunuta na jiný termín

5. 10. Oslavy 150 let založení Sokola 
Nepomuk, od 14.00 hod. prezentace oddílů 
a výstava fotografií, od 18 hod. akademie 
(Sokol Blovice), od 20 hod. Pelíškové, areál 
Sokolovny, občerstvení, vstupné dobrovolné

6. 10. Kurz šití na stroji pro začátečníky 
s návrhářkou Šárkou Walterovou, od 9.00 do 13.00 
hodin, Volnočasové centrum Fénix, přihlášky 
a platba přes fenix-nekpomuk.cz, kurzovné 350 Kč

12. 10. Nepomucké farmářské a řemeslné 
trhy s živou hudbou – Bedrník a pohádkou, 
od 8.00 do 12.00 hodin, náměstí A. Němejce

12. 10. Pohádka Loupežnická patálie, 
od 10.00 hodin, Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné 40 Kč

12. 10. Přednáška Děti jsou nastavené zrcadlo, 
aneb jaké poselství nám děti svým chováním 
nemocí či emocí chtějí předat, lektorka Mgr. Jana 
Štrausová, od 17.00 do 19.00 hodin, MC 
Beruška, rezervace předem na tel 723 091 604

12. 10. Kabát revival Plzeň, od 21.00 
hodin, Sokolovna Nepomuk 

14. 10. - 17. 11. Sametová revoluce pohledem 
fotografů – výstava k 30. výročí 17. listopadu, 
Městské muzeum a galerie Nepomuk, otevřeno 
úterý–sobota 10.00–16.00 hodin, vstup zdarma

15. 10. Přednáška o jihoamerickém státě Peru 
– vyprávění a promítání fotografií Dr. Kateřiny 
Kovačkové, od 17.00 hod., Městské muzeum 
a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné

18. - 26. 10. XIII. Nepomucká hnětýnka – 
tradiční posvícenská soutěž a výstava, pořádají 
Nepomucké kuchařinky, akce pro děti každý 
den a odpolední program, Zelenohorská pošta 

18. 10. Pivní pochod – start od 17.00 do 18.00 
hodin, pivovar Zlatá kráva, pochod KČT Nepomuk 

18.–19. 10. Podzim pod Zelenou Horou – 38. 
ročník, mezinárodní turistický pochod (páteční 
pivní pochod, sobotní pěší a cyklistické trasy, 
toulavý kočárek, pořádá KČT Nepomuk

19. 10. Toulavý kočárek, start 9.00–11.00 hod., 
Sokolovna Nepomuk, pochod KČT Nepomuk

19. 10. Turistický bál, od 20.00 hod., Sokolovna 
Nepomuk, vstupné 70 Kč, pořádá KČT Nepomuk

21. 10. Intuitivní tanec s Hankou Reitspiesovou 
– určeno pro ženy, muže i děti, od 19.30 do 20.45 
hodin, pořádá Volnočasové centrum Fénix, 
další termíny 11/11 a 9/12, přihlášky a platba 
přes fenix-nekpomuk.cz, kurzovné 190 Kč

25. 10. Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co 
chcete…, pořádá Sokolovna Nepomuk – změna 
termínu z původního 23. 10. na 25. 10. Vstupenky 
zůstávají v platnosti nebo je možno je vracet 
do konce září. Sokolovna Nepomuk, vstupné 390 Kč.

26. 10. Den s prarodiči – den plný zábavy 
pro babičky a dědečky s vnoučátky, od 15.00 
do 18.00 hodin, aula Domova s pečovatelskou 
službou Nepomuk, pořádá MC Beruška, od 16.30 
hodin společné cvičení, vstup zdarma

27. 10. Turnaj memoriálu Václava Vodáka, 
volený dvacetihaléřový mariáš podle pravidel 
Jižanského poháru, od 12 hod., Kulturní dům 
Dvorec – restaurace, startovné 150 Kč

celoročně Fotoklub Nepomuk, Minigalerie 
Václava Křepelky v obchodním centru 
Úslava (náměstí A. Němejce)

OKOLÍ NEPOMUKA / ŘÍJEN

do 5. 10. Výstava Příběh bronzu a železa, 
Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích

do 6. 10. Spálené Poříčí – zastávka na znamení – 
Vojtěch Vurm a Jakub Sochor – výstava železničních 
artefaktů, Infocentrum Spálené Poříčí

do 6. 10. 100 hradů a zámků na lnářském 
zámku, výstava více jak stovky hradů, zámků 
a tvrzí z Čech, Evropy i světa, otevřeno dle 
otevírací doby prohlídkové trasy zámku, 
vstupné: 15 Kč, děti a vojsko: 5 Kč

do 17. 11. Svět trpaslíků, výstava, součástí 
výstavy je herna pro děti, Dům historie Přešticka 

2.–3. 10. Genius Loci českého jihozápadu, 
konference, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, 
kaple sv. Ondřeje, 10:00–17:00 hod., nutnost 
přihlášení na muzeum@muzeum-blovice.cz 

4.–6. 10. Gabrétské keltohraní, sraz vizitkářů, 
turistů, Keltů, zámek Spálené Poříčí a široké okolí

5. 10. Podbrdská pivní přehlídka, 
pořádá město Spálené Poříčí, od 13 hod. 
v pivovarských sklepích Spálené Poříčí

5. 10. Den místní potraviny – 13. ročník 
potravinářského dne ve skanzenu, 
od 10 hod., Chanovice

5. a 6. 10. Chanovický plenér, vernisáž spojená 
s módní přehlídkou, výstava výtvarných prací 
studentů ISŠŽ v Plzni, od 13.00 hod., zámecký 
areál Chanovice, výstava potrvá do 30. 12. 2019 

5. a 6. 10. Všestranné zkoušky ohařů a malých 
plemen, oba dny průběžně od lovecké chaty 
Chanovice a do okolí, Myslivecký spolek Chanovice

8. 10.–11. 1. Výstava 50 let od Apolla: Člověk 
na Měsíci vytvořena pracovníky Hvězdárny 
v Rokycanech a v Plzni, vernisáž 8. 10. od 17.00 
hod., Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích

11. 10. Kvarteto Martinů: Lubomír Havlák – 
housle, Zbyněk Paďourek – viola, Libor 
Kaňka – housle, Jitka Vlašánková – cello, 
zámek Lnáře, od 18 hodin, vstupné 100 Kč, 
vstupenky pouze v předprodeji, rezervace na: 
infozameklnare@seznam.cz, tel. 603 396 457 

13. 10. Mrazík, Divadelní představení 
v podání ZKORODIVadlo Kornatice, od 15.00 
hodin, Sokolovna Spálené Poříčí 

19. 10. Mezinárodní den archeologie, tradiční 
tematický speciál s archeologickou dílnou pro děti 
i dospělé, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

19. 10. Závod požárnické všestrannosti 
Hořehledy – závod pětičlenných 
hlídek od 14.00 hod., od 18.00 hod. 
posvícenecká zábava, Hořehledy

26. 10. Lampionový průvod Číčov 
vyrazí z návsi obce Číčov v 17.30 hod. 

26. 10. Auto-moto, antik & sběratelská 
burza Tchořovice, od 7.00 do 14.30 hodin 
(prodávající od 5.30 hodin), Tchořovice 
u Blatné, www.burzatchorovice.cz

28. 10. Podzimní turistický pochod 
do Brd, Spálené Poříčí

28. 10. Den krajů, tematický speciál, během 
něhož bude zpřístupněna výstava – V létě 
na nebi, v zimě na zámku, 9.00–15.00 hod., 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167 / E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Otevřeno: říjen–duben: pondělí–sobota 8.30–16.00 hodin
polední pauza 11.30–12.00

25. 10. Miroslav Donutil – Ptejte se mě, na co chcete…,  
od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk, předprodej  
vstupenek přes webový portál plzenskavstupenka.cz

7. 11. Dva nahatý chlapi (bláznivá divadelní komedie, hrají:  
Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela 
Šinkorová), od 19.00 hodin, Sokolovna Nepomuk,  
vstupné 430 Kč, předprodej přes plzenskavstupenka.cz

10. 1. 2020 Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové, 
od 19 hodin, KD Dvorec, vstupné 350 Kč v předprodeji (místenky)

Kulturní kalendář 2019
Předprodej vstupenek v KIC Nepomuk
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7.11. NEPOMUK Sokolovna
19:00

PŘEDPRODEJ V NEPOMUKU  INF. CENTRUM, náměstí A. Němejce 126, tel.: 602 328 622
Dále v síti www.plzenskavstupenka.cz

Upozornění! Došlo k přesunu data 
konání pořadu Úsměvy Zdeňka Trošky 
s písničkami Simony Klímové. Nový 
termín této akce je pátek 10. ledna 2020 
od 19.00 hodin. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti, nebo je můžete vrátit 
do konce října 2019 v místě nákupu.

G

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI, 
POZEMEK 8 137m2, VRČEŇ

5 500 000 Kč

Usedlost tvoří dům s chlévy, sklady a garáží, 
stodola po rekonstrukci a budova bývalého 
katru. Pozemky lze později využít pro výstavbu 
nového rodinného bydlení.

FUNGUJE TO, DĚKUJEME!
Jen za tento rok jsme zprostředkovali prodej 21 nemovitostí.
A co vy? Stále váháte s prodejem nemovitosti? VÍTE ŽE… 

• např. prázdný, nevyužitý dům ztratí na hodnotě až 10% za rok?
• zdraží i komerční úvěry na bydlení, když ČNB zvedne základní úrokovou sazbu?
• jsou již nyní přísnější podmínky pro získání hypotéčního úvěru?
• růst cen nemovitostí začíná zpomalovat?

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1, 
POZEMEK 306m2, ŽÁKAVA

2 800 000 Kč

Řadový RD, možnost jednoduché úpravy 
na 2x 2+1, užitná plocha 228m2. Ihned volný.

NOVINKA

POSTARÁME SE  
O PRODEJ I VAŠÍ 
NEMOVITOSTI!

G
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Prodám 4 ks plech. disky 15" v dobrém stavu na Škoda Fabia, Octavia. Cena dohodou. Tel. 721 116 060 

Prodám dámské kolo Favorit a dám za odvoz 3,30 m obkládaček. Tel. 723 854 832

Prodám levně 2 prošívané péřové deky v novém sypku + 2 polštáře péřové 70x90 cm. I jednotlivě. Blovice. Tel. 724 533 518

Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku. Tel. 773 486 600

2 propan lahve, okna na skleník zdarma, pánské dia poloboty č. 43. Vše dohodou. Tel. 722 963 905

Pokoj. kamna Filex hnědá, péřové deky nové a polštáře, staré psací stroje. Vše dohodou. Tel. 722 963 905

Prodám palivové dřevo štípané. Prodám travní sekačku rakouské výroby zn. Reform, lišta 150 cm. Tel. 603 393 517

Prodám 3 ks Al jídlonosičů po 130 Kč, 3 ks litinových plátů nových do kamen „Varka“, tlakovou nádrž „Darling“ 100 l. Tel. 776 535 770

Prodám 2 dám. a 1 pán. kolo s berany, 3 mobily Nokia za 1000 Kč, 2 středně velké kárky, 2 polštáře do koň. chomoutů. Tel. 776 535 770

řádková inzerce

K
V A L I T U

dle ser veru rychlost.c
z  GARANTUJEME

VOUCHER na 3 měsíce internetu 
zdarma pro Nepomuk a okolí

Kvalitní a rychlé připojení
HD WiFi router ZDARMA

Instalace ZDARMA

INTERNET
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

TELEVIZE+

250 Kč
90 Kč

www.u-n.cz 373 705 705
United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

KUPÓN NA 
ŘÁDKOVOU 
INZERCI

Jméno a příjmení:
Adresa:

Telefon/email:
Požadované č. vydání:
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Kupon slouží pro dodání řádkové inzrece v jednom vydání Nepomuckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a požadovaného kontaktu ke zveřejnění. 
Do novin lze jedním inzerentem umístit maximálně dva inzeráty do každého čísla. Stejná nabídka u nekomerční inzerce může být uveřejněna pouze 2krát. Vyplněný kupón 
doručte do redakce Nepomuckých novin: KIC – Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, Po–Pá 07.30–16.00 hod.

vzpomínka

www.coopplzen.cz

RANKO výrobky koupíte pouze u nás

RANKO
Dobrůtka s brusinkami
130 g

RANKO
Jogurt krémový bílý s kulturou BiFijahoda 
120 g

RANKO
Dobrůtka s příchutí vaječného likéru
130 g

RANKO
Jogurt krémový bílý s kulturou BiFi 
120 g

RANKO
Dobrůtka stracciatella
130 g

RANKO
Dobrůtka s čokoládou a nugátem
130 gRANKO

Jogurt krémový bílý s kulturou BiFi broskev
120 g

VŠECHNO DOBRÉ

Čas ubíhá a nevrátí, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 12. října 2019 uplyne pět let,  
co nás náhle, navždy opustil  
pan Jiří Mašek.

Všem, kteří vzpomenou s námi,  
děkuje rodina Maškova a ostatní příbuzní.

sponzor měsíce




