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Restaurace zavřely,
pivo bylo se slevou...
Řevnice - Narváno bylo v pátek 13.
března po sedmé večer v řevnickém
pivovaru. Před 20.00, kdy měla restaurace kvůli vyhlášení nouzového
stavu zavřít, začali lidé odcházet.
Většina obtěžkána plastovými lahvemi s pivem. Nikdo netušil, že o
necelých osm hodin později vláda
zakáže provoz hospod úplně.
Provoz musely od pátku 13. 3. omezit i restaurace. „Všechna naražená
piva jsou dnes se slevou,“ napsal na
facebookový profil provozovatel
Františkových lázní v Řevnicích.
Bylo narváno. Lidé si z podniku odnášeli naplněné petky. Stejné scénky
byly k vidění třeba i v pivovaru
Kytín. Někteří si nesli piva i v hodnotě několika tisíc korun.
Vzhledem k odpolednímu provozu
lázní, netušil majitel, zda má cenu
vůbec otevírat. Další přísnější nařízení vlády ze sobotního brzkého rána rozhodlo za něj. Uzavřeny zůstanou všechny restaurace. Opatření
má trvat deset dní.
(pan)

ZRUŠENO. V souvislosti s šířením nového koronaviru bylo zrušeno mnoho akcí. (Viz str. 4 a 11) Foto NN M. FRÝDL

Život se zastavil, nejen ve školách
ZAVŘENÉ RESTAURACE, ZRUŠENÉ KULTURNÍ AKCE A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Poberouní - Zavřené restaurace,
tělocvičny a některé obchody, zrušené kulturní i sportovní akce, vylidněné ulice, nucené »prázdniny«
ve školách i mnoha školkách. Tak
dopadá stav nouze vyhlášený vládou v souvislosti s šířením nového
koronaviru na náš kraj.
Život ve školách v dolním Poberouní se kvůli koronaviru zastavil. Do
odvolání byla zrušena školní docházka, provoz družin i nejrůznější
kroužky. Učitelé ve většině případů
školáky zásobují úkoly přes internet.
Zatím není jasné, zda se v dubnu us-

Klid, žádnou paniku!
vyzývají starostové

Poberouní - Ke klidu a ohleduplnosti vyzývají v těchto dnech starostové z dolního Poberouní.
V Dobřichovicích se v souvislosti s
rostoucím počtem nakažených koronavirem v pondělí 9. 3. šířila na
sociálních sítích fáma, že ve městě
jsou dva nakažení. „Informaci jsme
ověřovali u obvodních lékařů a nebyla potvrzena. Samozřejmě není
vyloučeno, že se našemu městu epidemie nevyhne. Ani to ale není důvodem k panice,“ vyzývá starosta
Petr Hampl s tím, že důležité je dodržovat pokyny Ministerstva zdravotnictví. (Dokončení na str. 11) (pan)

kuteční zápisy do prvních tříd. Už ve
středu 11. 3. se kvůli šíření koronaviru zavřely všechny základní školy
a umělecké školy v okolí, po vyhlášení nouzového stavu přibyly i knihovny. Mateřinek se v tu dobu opatření ještě netýkala.
V Litni dostali už ten den školáci
práci na doma. Podobná byla situace
v Zadní Třebani. „Učitelé budou mít
jasně danou náplň práce, rodičům budou k dispozici přes e-mail. Budou
dětem posílat úkoly, věnovat se administrativní činnosti a přípravě projektů,“ uvedla ředitelka zadnotře-

baňské školy Tereza Macourková s
tím, že rodiče byli informováni mailem a na webu. „I my jsme rodičům
zaslali prostřednictvím aplikace Bakalář potřebné informace, zveřejněny byly na webu, facebooku a v tištěné podobě u vstupů do školy,“ potvrdil ředitel řevnické ZŠ Tomáš
Řezníček. I zde budou učitelé dále
chodit do školy, budou žákům předávat podklady pro samostatnou práci,
případně jim vedení školy bude dávat jiné pracovní úkoly.
Řevnická ZŠ zrušila Den otevřených
dveří i ples. (Dokončení na straně 11)

Pomoc nabízejí úřady
i pečovatelské služby
Řevnice, Černošice - Pečovatelské
služby z Řevnic i Černošic nabízejí
po dobu rizika nákazy seniorům, že
jim zajistí nákup a dovezou oběd. A
to i těm, kteří nemají s pečovatelskou službou uzavřenou smlouvu.
Řevničané mohou volat na 739 571
947 a 257 721 569, nebo psát na email: ps@revnice.cz. V případě černošické pečovatelské služby volejte
na 723 504 573 a 251 177 564. Pomoc seniorům nabízejí obecní úřady
v Karlštejně, Hlásné i Zadní Třebani
či řevnická farnost prostřednictvím
spolku Na jedné vlně. Potřební mohou zavolat na 724 288 051. (pan)

Baletkám koronavirus překazil cestu do Kanady
Hlásná Třebaň - Na Mistrovství
světa amatérských hokejistů do
Kanady měl na konci března odletět hlásnotřebaňský hokejový tým
HC Baletky. Neodletí - pořadatelé
v souvislosti s aktuálním děním ve
světě akci přesunuli na příští rok.
Jen pár dní před zrušením turnaje odpovídala na otázky NN jedna
z nejvýraznějších tváří družstva,
obránce Jiří KREJČÍ.
Jak se to tak přihodí, že se »borci
na bruslích« od Berounky dostanou do kolébky hokeje?
Pořadatelé turnaje, který se měl hrát
ve Vancouveru a Richmondu od 23.

Jiří Krejčí.

Foto ARCHIV

3. do 7. 4., oslovili vedoucího našeho týmu Pavla Štychu. Vypadalo to
jako legrace, ale když nám v Kanadě přidělili člověka, který nás dostal
na starost a odpovídal na naše dotazy, začali jsme to brát vážně!
Měli jste startovat na Carha Hockey World Cup. Co je to za akci?
Jedná se o mezinárodní turnaj, Mistrovství světa amatérských hokejistů.
Jak pořadatelé přišli právě na hlásnotřebaňské Baletky?
Vybrali si nás. Jsme součástí české
amatérské ligy a loni jsme byli dobří.
Byli jste před cestou za oceán nervózní? (Dokončení na straně 3) (mif)
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Problém byl hluk, parkování, hodně lidí
ZASTUPITELSTVO LETŮ SE ROHODLO NEPRODLOUŽIT SMLOUVU NA PRONÁJEM SÁLU U KAFKŮ
Lety – Na adresu NN dorazil anonymní dopis týkající se budoucnosti sálu U Kafků v Letech. Redakce nezávislého poberounského
občasníku se z principu anonymními příspěvky nezabývá – prostor
u nás dostane každý názor, každý,
který je podepsaný a není v rozporu se zákonem. Protože mne ale
před časem oslovil ve stejné věci
jeden z obyvatel Letů, požádal
jsem o vyjádření starostku obce
Barboru TESAŘOVOU.
Letovská radnice se prý rozhodla
vypovědět smlouvu majitelům sálu
U kafků (dříve »obecní sál« U
kafků) a prostor si dále nepronajímat. Je to pravda? Pokud ano, od
kdy a proč jste smlouvu vypověděli?
O neprodloužení smlouvy rozhodlo
zastupitelstvo loni na podzim. Tehdy
začala plynout šestiměsíční výpovědní lhůta, která skončí 31. 3. 2020.
Důvodů k výpovědi bylo několik.
Především to, že sál není umístěn v
lokalitě, která by sousedům zaručovala klidný odpočinek v době, kdy je

Veliký dík, pane Váňo,
udělal jste mi radost!

Ráda bych touto cestou vyjádřila
své upřímné poděkování sochaři
Petru Váňovi, díky jehož nezměrné
snaze a úsilí bude na Staroměstském náměstí v Praze opět stát Mariánský sloup. Mám z toho ohromnou radost, byla to pro mě zpráva z
nejkrásnějších. Pan Váňa je pro mě
úžasný člověk, kterého nezdolaly
nezdary a nepřízeň a dokázal svoji
ideu dovést do úspěšného konce.
Příklad pro všechny. Ještě jednou
veliký dík, pane Váňo!
Marie PLECItÁ, osov

zajištěn prostor pro konání besed
Letovské akademie. Masopust může
končit v některé z místních hospůdek a karneval lze uspořádat na
»umělce« u hřiště, kde se již léta pořádá diskotéka s Oldou Burdou. Veřejné zasedání organizujeme v klubovně FK Lety a volby se mohou
konat v sokolovně.
O vybudování multifunkčního prostoru se snažíme, nějakou dobu to
ale potrvá. Po dokončení bude sloužit jako vlastní obecní sál s tělocvičnou. Na to se skutečně těším...
Máš informace o tom, jak budou
majitelé sál U kafků dále využívat?
S jedním z majitelů jsem mluvila, je
velmi šikovný, nějaké vlastní plány
má. Je to ale soukromý majetek, naloží s ním jistě rozumně.
Miloslav FRÝDL
PŘÍŠTĚ V SOKOLOVNĚ? Volby už se v letovském sále U Kafků nejspíš konat nebudou.
Foto ARCHIV
využit pro plesy, koncerty a jiné akce na požadavky majitelů. Nelze uspozačínající večer a obnášející velkou řádat ples od osmi hodin večer a
účast.
skončit tak, aby lidé odešli po půlnoBěhem takových akcí a po nich pak ci potichu jako myšky. Jsou hosté
docházelo ke zbytečným hádkám klidní a jsou také hosté veselí a hlučmezi pořadateli i hosty akcí s majite- ní, někdy - posílení alkoholem - i
li a sousedy sálu. Tyto neshody se rozjívení...
následně probíraly při jednání zastu- obec Lety žádný prostor vhodný k
pitelstva obce, nikdy ne v klidu a bez pořádání »větších« společenských
emocí. Problém byl hluk, nevhodné či kulturních akcí nevlastní. kde se
parkování hostů, příliš mnoho lidí na tedy napříště budou konat plesy,
akci, pozdní skončení akcí a další. dětské karnevaly, volby, vítání obČasto byla volána policie. Usoudili čánků, besedy...?
jsme, že to takto dál nejde.
Obec nikdy také takový prostor neopravdu nebylo možné dospět k vlastnila. V Letech je pivovar MMX,
nějakému oboustranně přijatelné- kde se plesy, koncerty i jiné akce komu kompromisu a dohodnout se na naly a konají. Je to prostor i větší.
dalším využívání sálu?
Vítání občánků se již loni uskutečniO dohody jsme se pokoušeli mnoho- lo v krásném a veselém prostředí kakrát, ze strany obce však nebylo várny Městečko, stejně tak divadélmožné dosáhnout za všech okolností ka Leťánku. Vedle kavárny je také

Světa znalí Medvědi
se pustili do sebe...
Našeho nejmladšího vnuka (8 let),
hokejistu, brankáře, hráče Berounských medvědů, nas...štval spoluhráč, protože podle něj provokoval.
To se může stát. Otázka je, jak to vyřešit. Protože jsou oba světa znalí
hokejisté, shodili po vzoru NHL rukavice a pustili se do sebe.
Nejen, že byli vykázáni trenérem do
šatny (velmi správně!) a trénink pro
ně skončil ostudou - daleko nejvíc
mě zaujala dohra. Praktický tatínek
jiného Berounského medvěda pravil
poměrně dlouho po bitvě: Mikuláši,
nemůžeš shazovat rukavice, když má
kolega drátěnou mřížku na hubě, to
si akorát rozedřeš klouby! Praktická
rada. Dík, Míro!
Zdenek PAtoČkA, Zadní třebaň

V Muzeu fantastických iluzí z nás byly baletky, obři i trpaslíci
Již pošesté jsme se s partou žen z
Hlásné Třebaně, která si říká Holky
v rozpuku, rozjely do Prahy na Pražský hrad. Zde, v Empírovém skleníku Královské zahrady, se koná výstava květin.
V první části expozice jsme si zblízka prohlédly cibuloviny a mohly si i
přivonět ke krásným květinám. To
bylo něco nádherného! Bohatě jsou
zastoupené tulipány, narcisky, modřence, řebčíky, hvězdníky a mnoho
dalších. Krásně voněl celý skleníkcož nás správně »najarnilo«...
Poté jsme vstoupily do druhé části
Empírového skleníku. Zde bylo tentokrát přichystáno seznámení se s
dílem předního barokního malíře
Petra Pavla Rubense (1577-1640).
Byl zde vystaven obraz Shromáždění olympských bohů namalovaný
mezi lety 1601 - 1602. Letošní výstava v Empírovém skleníku se dotkla jak umění předního mistra ba-

rokní malby, tak uměleckého řemesla orientálního původu. Mohly jsme
si tedy prohlédnout například i orientální truhlu tzv. nambanského sty-

lu nebo dvoukřídlý kabinet s řadou
zásuvek v čínském stylu.
Jelikož jsme neviděly žádné turisty,
zvolily jsme zpáteční cestu přes

PRIMABALERÍNA. Z autorky článku se v Muzeu fantastických iluzí stala
(mj.) baletka.
Foto ARCHIV

Hrad. A opravdu - nikde nikdo, skoro jen nás pět »holek«. To jsme tedy
ještě nikdy nezažily, aby na nádvořích turisty obvykle doslova přetékajícího areálu nikdo nebyl. Cestou
jsme se ještě zastavily na výborném
obědě v restauraci Hlávkův dvůr a
pokračovaly směr Muzeum fantastických iluzí.
V nejzábavnějším pražském muzeu
jsme se pěkně vyřádily a vyblbly.
Vyzkoušely jsme si kouzelnou židli,
magickou místnost, kde nás proměňovaly v obry a trpaslíky, nechaly
jsme se kouzelníkem vystřelit z děla
a také jsme levitovaly ve vzduchu.
Já jsem se nejvíce pobavila coby
primabalerína. Ani jsem netušila,
jak jsem pružná. Krásně na nás dýchlo kouzlo starých časů. Muzeum
fantastických iluzí je úžasné místo
pro děti ale i pro dospěláky. Všem
doporučuji, stojí to za to.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů
natírání a práce ve výškách
práce s plošinou
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Baletkám koronavirus překazil cestu...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Zjišťovali jste si, s kým změříte síly?
Samozřejmě, hledali jsme na internetu videa z minulého turnaje. Nervózní jsme ale nebyli, i když nám los
příliš nepřál: skupinu jsme měli mít s
Kanadou, Finskem a Švédskem.
Připravovali jste se na toto mezinárodní klání nějak speciálně?
Hrajeme hokej a tréninky jsou pořád
stejné. Dlouho se dávala dohromady
sestava, potřebovali jsme 15 hráčů +
2 brankáře. Není to levné, taky jsme
měli trochu komplikace s věkem. Na
turnaji jsou věkové kategorie, my
jsme +30. Což je pro nás špatně, většině kluků je přes čtyřicet, mně je
sedmapadesát...
Kolik vás do Kanady mělo cestovat
a na kolik taková výprava vyjde?
Mělo nás letět devatenáct, na deset
dní. Je to drahé, samotná cesta, ubytování apod. vyjde asi na 70 000 Kč,
plus nějaká nová výstroj. Jen hokejka dneska stojí 4-5 000 Kč. Platíme
si to všichni ze svého.
Měli jste v Kanadě kromě hokeje
naplánovaný i jiný program?
Jasně - měli jsme tam lyžovat, já s
Frantou Svobodou jsme se navíc těšili i na potápění. Měli jsme objednaný ponor k vraku lodi.
Co je to vlastně za squadru – HC
Baletky? Hrajete nějakou soutěž?
Baletky existují od roku 1999. Vznikalo to postupně, kdysi dávno jsme
hráli Teplákovou ligu v Berouně. Od
roku 1999 Baletky začaly hrát PLLH
- Pražskou ligu ledního hokeje, která
má osm kategorií. Dařilo se nám vyhrávat a postupovat. Myslím, že v
roce 2017 byla reorganizace, nejlepší družstva z první a druhé skupiny
přešla do CCM ligy. My v letošním
roce hrajeme 2. CCM ligu.
Proč se jmenujete zrovna Baletky?
Nejspíš proto, že to moc neumíme takovým se v hokeji říká baletky.
Kde trénujete a hrajete svá utkání?
Náš mateřský stadion je v Berouně,
tam máme tréninky a domácí zápasy.
Ale skoro všichni hrají ještě někde
jinde, v Černošicích, v Letňanech...
Považujete kanadskou »misi« za vrchol svého hokejového snažení,
nebo máte ještě jiné cíle?
Miminimálně v mém případě to vrchol určitě být měl. Ve svém věku
pokaždé děkuji, že jsem trénink nebo zápas přežil ve zdraví. Turnaj byl
přeložen na příští rok, a to je pro mě
vlastně k ničemu. Fyzicky už to nejspíš nedám.
Ty máš vedle hokeje i dalšího zajímavého koníčka – potápění. Jak ses
k němu dostal?
Budeš se asi divit, ale - přes skákání
z letadla!
To se tedy divím - jak se tak člověk
dostane přes skákání k potápění?
Skákal jsem s padákem, instruktor
měl kamaráda, co učil potápění a už to bylo! I když úplně první kontakt s potápěním jsem měl na dovolené v Bulharsku. Ponor na zkoušku
s jakýmsi Todorem.
Co všechno už máš, pokud se potápění týče, za sebou?
Nejdřív jsem musel zvládnout
všechny kurzy. Dneska už jsem instruktor potápění a učím od úplných
začátečníků až po technické potápěče, jako jsou třeba jeskyňáři. Připravuji také nové instruktory. Těžko
vyjmenovávat všechna místa, kde už
jsem se potápěl, ale řekněme od

S »DIRIGENTEM«. HC Baletky se známým tanečníkem, choreografem a hercem Vlastimilem Harapesem. „Potkali
jsme se letos v lednu v krkonošské Malé Úpě, kde jsme byli na soustředění,“ vysvětluje Jiří Krejčí (uprostřed). „Zašel jsem za ním, popovídal si s ním a požádal ho, zda by se s námi nevyfotil. Je to úžasný chlap, pohodář, byla s ním
sranda...“ dodává.
Foto ARCHIV
Mexika až po Orkneje ve Skotsku.
Na kterou »akci« jsi hrdý, na kterou vzpomínáš obzvláště rád?
Těžká odpověď. Určitě rád vzpomínám právě na jeskyně v Mexiku a
vraky v zátoce Scapa Flow na Orknejích. Hrdý jsem spíš na to, že jsme
s partou Hagen Divers naučili spoustu lidí vidět svět pod hladinou.
Co je to za partu?
Založil jsme ji se zmiňovaným Frantou Svobodou. Franta byl jedním z
mých prvních kurzantů, dneska už je
také instruktor. Věnujeme se výuce
potápění, průzkumu starých dolů a
rekreačním výletům s potápěním.
Proč si říkáte právě Hagen Divers?

Protože působíme kousek od lomů
Velká a Malá Amerika spjatých s pověstí o tajemném Hagenovi.
Dostal ses někdy do situace, že ses
pod vodou bál o život?
Těch situací bylo asi víc. Teď, nedávno, na mě spadl v dole trám a přimáčkl mě na dno. Nejvíc jsem se asi
bál v Chorvatsku, ve vraku asi padesát metrů pod hladinou mě zavalily
nějaké trubky. Ale vymotal jsem se.
Loni jste se právě s Hagen Divers
potápěli ve starých krušnohorských
dolech. Proč právě tam?
V Čechách bohužel nemáme moře
ani zatopené jeskyně, tak hledáte
zajímavá místa, kam se dá potopit.

V POTÁPĚČSKÉM. Jiří Krejčí v potápěčské kombinéze při jednom z ponorů.
Foto ARCHIV

Když už proplavete všechny zatopené domy na přehradách a komerční
jeskyně v okolních zemích, hledáte
dál. Staré doly jsou úžasné - představ si, že vidíš místa, kde 150 let,
nebo ještě déle, nikdo nebyl.
A to je případ Krušných hor?
Přesně! Jak se praví v jednom filmu:
Svět je malý a o náhody v něm není
nouze! Můj kamarád z Prahy se na
Elbě seznámil s klukem z Mělníka,
který mu vyprávěl o zatopeném dole
v Krušných horách. Je to speleolog,
který se také trochu potápí. Má známého ze Sokolova, který se ve starých dolech vyzná, hledá tam netopýry. No a teď už se tam potápíme
my. Zatím jsme nakoukli do tří dolů,
v jednom jsme asi třicet metrů hluboko a máme tam natažené šňůry. V
dalších dvou jsme vyčistili vstupy do
vody.
Takže se chystáte se do krušnohorského podzemí vrátit?
Samozřejmě, potápíme se tam už
dva roky. Letos plánuji sestup do
padesáti metrů a průzkum boční štoly v dole č. 1. Na trojce pak máme v
plánu zmapovaní hlavní štoly, až
kam doplavem.
Máš nějakou metu, které bys chtěl v
potápěčské kombinéze a s kyslíkovými lahvemi na zádech někdy dosáhnout?
Promiň, ale s kyslíkovými lahvemi
určitě ne. S kyslíkem se můžeš potopit maximálně do šesti metrů, tedy s
čistým kyslíkem. Pak bys umřel. My
se potápíme se vzduchem nebo jinak
namíchaným plynem.
Pardon. Máš tedy nějakou potápěčskou metu, které bys chtěl dosáhnout - s lahvemi na zádech?
Pokud by to šlo, strašně moc bych se
chtěl potopit k vraku lodi Andrea
Dorea. Ale je to trochu složité, leží
nedaleko New Jersey v hloubce asi
sedmdesát metrů. Miloslav FRÝDL
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Zuška neučí, na plesání zapomeňte
ŠÍřENÍ KORONAVIRU ZASÁHLO TAKÉ DO KULTURNÍHO DěNÍ V DOLNÍM PObEROUNÍ A NA PODbRDSKU
Poberouní - Kvůli vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12. března byla v
dolním Poberouní i na Podbrdsku
zrušena většina kulturních, společenských a sportovních akcí. Uzavřeny byly místní knihovny.
„Koncerty jsme zrušili a výuku přerušujeme do odvolání,“ uvedla ředitelka ZUŠ Řevnice Ivana Junková.
Všechny kulturní a společenské akce
v Dobřichovicích, které se měly konat od března do poloviny dubna,
byly zrušeny. Stejná byla situace i v
dalších obcích.
Konat se nebude ples tanečního souboru Klíček a řevnické školy, liteňských sportovců a nesportovců ani
Velikonoční zábava ve Všeradicích.
Ples odložily i Notičky, nicméně ty
plánují jeho přesunutí na jiný termín.
„Milé Notičky, ples musel být zrušen, ale nebojte se, nám přeci nevadí, budeme-li tančit v dubnu či červnu,“ napsala členům muziky její vedoucí Lenka Kolářová.
Nepromítají kina v Řevnicích, Berouně ani Radotíně. Liteňský biograf
zatím funguje. „Kino vzhledem k
návštěvnosti pod 30 osob může hrát
dál, pouze se změnami v programu nemohou být promítány premiérové

filmy,“ píše se na webu městyse. Od
12. 3. jsou do odvolání uzavřena muzea, galerie a památníky ve Středočeském kraji. Neuskuteční se festival dokumentárních filmů Jeden

svět, který měly letos poprvé hostit
Řevnice, až do odvolání jsou uzavřeny veškeré prostory Společenského
domu v Zadní Třebani. Výjimkou je
veřejné zasedání v úterý 17. 3. od

Přednáška, divadlo, koncert, trhy: Zrušeno!

Přehled akcí v Dobřichovicích, které byly v souvislosti s aktuálním vývojem kolem nového koronaviru zrušeny či přeloženy:
Trvalky pro nezalévané zahrady - přednáška Z. Zvolánka (21. 3. - zrušeno)
Divadlo Elf - Mikulkovy pohádky (22. 3. - zrušeno)
Gabo Naas trio a Marta Töpferová (23. 3. - přeloženo na listopad)
Přednáška Dobřichovice pod palbou hloubkařů (26. 3. - přeloženo na 11. 6.)
Slavnosti Morany (28. 3. - zrušeno)
Velikonoční jarmark (4. 4. - zrušeno)
Koncert Hrubý trio (5. 4. - zrušeno)
Beseda s RNDr. Jiřím Grygarem (7. 4. - zrušeno)
Jarní košt - Sousedské degustárium U Cibulků, které se má konat 28. 3. od
15.00, v době uzávěrky tohoto vydání NN zrušeno nebylo.
Již zakoupené vstupenky na přednášku astrofyzika Jiřího Grygara, koncert
zpěvačky Marty Tӧpferové s argentinským triem a houslisty Jana Hrubého
budou proplaceny na sekretariátu městského úřadu v Dobřichovicích.
Andrea KUDRNOVÁ, Dobřichovice

Cédéčko »vosáčům« pokřtil Dan Horyna

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE
Kino nehraje.
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.
KINO LITEŇ

(vš)
(vš)

21. 3. 14.30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
21. 3. 16.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
21. 3. 18.00 VOLÁNÍ DIVOČINY
28. 3. 15.00 LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
28. 3. 17.00 MODELÁŘ
28. 3. 19.30 ŠARLATÁN

Pořadatelé předpokládají účast jen
do 30 diváků. (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
Kino nehraje. Vstupenky předem
zakoupené lze vrátit v pokladně kina v pracovní dny mezi 15. a 19.00.
Částky za vstupenky zakoupené online budou vráceny automaticky na
účet, z něhož bylo zaplaceno. (vš)
KINO RADOTÍN
Kino nehraje. Peníze za vstupenky
pořízené v předprodeji budou proplaceny v pokladně.
(vš)

Pouze jednou za čtyři roky najdete v kalendáři 29. únor. Přesně toto datum
si vybrala kapela Vosí hnízdo, aby pokřtila své nové album Prachy. V zaplněném Clubu Kino si fanoušci užili přes dvě hodiny nabité starými songy i
všemi novinkami. Role kmotra se výborně zhostil nestor české rockové scény, zpěvák skupin Merlin, Vitacit a Benefit Dan Horyna. Děkujeme všem,
kteří na křest do Černošic dorazili, za skvělou atmosféru.
Správná odpověď na soutěžní otázky vyhlášené v NN 4/20 byla: 1) Kde Vosí
hnízdo vzniklo? V dobřichovické restauraci Na Schůdkách; 2) Kdo hrál
na kytaru na CD Voso-hibernace vydané v roce 2011? Milan Hofík Hoffmann; 3) Jak se jmenuje současný kytarista kapely? Libor Chvojka
Výhercem CD Prachy se stal Jaroslav Matýs z Berouna. Vyzvednout si je
může po domluvě na mailu frydl@centrum.cz či 724 135 824.
Foto Michal Strejček
Libor CHVOjkA, Vosí hnízdo, (mif)

18.00. „Zastupitelstvo obce dává na
zvážení každému občanovi, zda se
ho chce zúčastnit,“ vzkázal zadnotřebaňský obecní úřad obyvatelům.
Organizátor kulturních akcí v Berouně Miloš Kebrle se rozhodl pro
posunutí všech chystaných akcí.
„Hezký den, ve špatné době. Jsme
nuceni z vyšší moci přeložit hned
několik koncertů. Vstupenky zůstávají v platnosti,“ napsal Kebrle.
Pavla NOVÁČKOVÁ, (mif)

Rušení akcí znamená
být víc doma...

Poberouní - Může mít stávající vyhrocená koronovirová situace, jakou dosud naše generace nezažily,
i nějaké pozitivní dopady? Zdá se,
že ano. Výstižně je v česko-německém magazínu pro Prahu a Berlín
N&N shrnula novinářka na volné
noze Barbora Vojtová.
V článku nazvaném Pozitiva koronaviru čtenáře vyzvala: Zkusme tolik nepodléhat negativní mediální
masáži a využít této situace k malé
či větší osobní transformaci! O čem
Vojtová píše?
Možná, že máme zpomalit, »zakořenit«, zklidnit se. Nenapadlo vás, že
se svět třeba potřebuje trochu otřást,
aby lidé opustili marnost a našli v
sobě opět pokoru? Hektický styl života založený na vydělávání peněz
na něco, na co si ve výsledku ani nejsme schopni najít čas… V tempu
samozřejmosti úkonů, které si žádá
současná doba, nemáme ani prostor
se zastavit a zamyslet se nad tím,
zda je vlastně to, co děláme a jak žijeme ve skutečnosti to, co vlastně
chceme a co jsme si od života přáli.
Není to tak?
+ Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času pro sebe a aktivity,
na které jsme si jej dosud nebyli
schopni najít.
+ Vlastně docela ušetříme. Akce a
obchodní domy, jež strategicky ztenčují naše peněženky, vyměníme za
procházky v lese a společenské hry s
rodinou či v malém kruhu přátel, na
které jsme si dlouho nenašli čas.
+ Začneme si doma víc vařit a jaro
volá po přípravě půdy na zahrádce,
abychom mohli sklízet své vlastní
plody.
+ Konečně mají rodiče čas na své
děti, protože jim vlastně ani nic jiného nezbývá. Pavla NOVÁČKOVÁ

Muzikanti vzpomínali na Michala Tučného a Jana Vyčítala
NA POČEST LEGEND ČESKÉ COUNTRY ZAHRÁLY A ZAZPÍVALY MÍŠA TUČNÁ, NOVÁ SEKCE I KAPIČKY
Muzikantská vzpomínka na Michala
Tučného se konala 4. března v přímo
narvané Šalandě pivovaru Berounský medvěd. Jedním z účinkujících
byla karlštejnská country kapela Kapičky (na snímku).
Vzpomínat na nezapomenutelného
barda české country kromě ní přijeli
také jeho dcera Míša Tučná a bluegrassová Nová sekce. Přestože tato
parta v běžném repertoáru písničky
Michala Tučného nemá, v Berouně
zahrála dokonce dvě. Zazpíval si s
nimi i karlštejnský Vráťa Smrž, kterého si pozvali na pomoc.
Kapičky mají nádherně udělané trojhlasy, hezky se to poslouchá. Na Míšu jsem se moc těšila, protože jsem jí

ještě nikdy neslyšela zpívat naživo.
Udělala mi velkou radost, její vystoupení bylo to dokonalé, včetně
vzpomínky na svého tátu. A její tříčlenný doprovod taky neměl chybu!
Nakonec zahrála zmiňovaná Nová
sekce - znám je již několik desítek
let a pokaždé mě moc potěší...
Večer se opravdu vydařil. Velmi milé bylo, že se zavzpomínalo i na
Honzu Vyčítala. Právem - byl zakládajícím členem Greenhorns, hlavním textařem skupiny a také autorem mnoha písní, které zpíval právě
Michal Tučný. Na skvělou akci budeme všichni dlouho vzpomínat. Děkujeme organizátorům! Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

Všeradův kurýr vychází potřísté!
PRVNÍ ČÍSLO VŠERADICKÝCH »NOVIN« VYŠLO PŘED DVANÁCTI LETY
Všeradice mají své »noviny«, tak
zněl titulek prvního vydání Všeradova kurýra dne 7. 8. 2008. Ano, je
to již takřka dvanáct let, kdy se Všeradice pochlubily svým zpravoda-

Podbrdské aktuality

* Mateřská škola Všeradice byla z
důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 po
dohodě se zřizovatelem uzavřena.
Rodiče mohou požádat o ošetřovné,
které jim školka potvrdí.
(hah)
* Čištění všeradického koupaliště
naplánované na 28. 3. ani akce Ukliďme Česko (4. 4.) se prozatím neruší. V sobotu 14. 3. večer to potvrdil starosta Všeradic Martin Kunc.
„Nechceme je rušit už nyní, budeme
reagovat dle vývoje onemocnění koronavirem,“ dodal s tím, že naopak
Velikonoční zábava se 12. dubna
konat nebude.
(mif)
* Slavnostní schůze hasičů v krajanské chorvatské obci Dolany se
druhý březnový víkend měla zúčastnit výprava »dobráků« ze Všeradic.
V důsledku šíření koronaviru a zavření hranic byla cesta zrušena. (bos)
* Vůz značky Citroen se 5. 3. při
vjíždění na železniční přejezd u Lochovic srazil s projíždějícím osobním vlakem. Strojvůdce i osmnáct
cestujících ze srážky vyvázlo bez
újmy. Sedmačtyřicetiletý řidič auta
byl s lehčím zraněním převezen do
hořovické nemocnice.
(jaš)
* Hned několik srážek aut se zvěří
na Podbrdsku vyšetřovali v uplynulých dnech policisté. Smrtí srnky a
největší škodou - 203 000 Kč skončila 4. 3. havárie na silnici u
Hostomic. Zvíře nejprve vběhlo do
cesty Škodě Octavii, která je odhodila před vůz téže značky projíždějící v protisměru.
(jaš)

jem, a vy dnes máte před sebou jejich tří sté vydání. Poděkování patří
Našim novinám, za to, že se Všeradův kurýr stal jejich nedílnou součástí a bez kterých by to opravdu nešlo. Děkuji všem přispěvatelům, kteří Všeradův kurýr za dobu jeho trvání obohatili o nějaký ten článek či
fotografii. Mé největší poděkování
však patří všem, kteří se v pozitivním slova smyslu starají o to, aby
bylo o čem psát, a to jsou právě naši
občané a obyvatelé.
Bohužel, poslední léta nebýt hasičů,
fotbalových příspěvků, Světlušek ze
Tmaně, několika příspěvků z okolních obcí..., tak není, čím stránku zaplnit. To, že se neustále potýkáme s
nedostatkem aktuálních informací a

zpráv ze života obce, je zapříčiněno
i tím, že se ve Všeradicích nic neděje, a i to málo není obec schopna
odprezentovat. Je to samozřejmě
velká škoda nevyužít možnosti prodat svoji práci a informovat okolí o
tom, co se nám podařilo. Právě z toho důvodu byl kurýr založen.
Chci být optimistou a věřím, že alespoň ti, co něco dělají a mají nějaký
námět k dění v naší obci, budou i nadále přispívat svými články a fotografiemi. Jen tak bude moci být naplňován smysl našeho periodika.
Všeradovu kurýru přeji ještě mnoho
dalších vydání - ať nám i nadále přináší mnoho pozitivních zpráv a má
stále více spokojených čtenářů.
Bohumil StiBal, Všeradice

6/2020 (300)

NA OSLAVĚ. Účastnice všeradické
oslavy MDŽ.
Foto ARCHIV

Muziku ženám pouštěl
»dýdžej« starosta
Všeradice - Oslava Mezinárodního
dne žen se konala 7. března v sále
všeradické hospody Na Růžku. Zúčastnilo se jí přes tři desítky obyvatelek Všeradic.
„Děti z místní školky předvedly tanečky pro maminky a pak rozdávaly
kytičky, co vyrobily,“ uvedla organizátorka akce Mirka Suchá s tím,
že o další taneční číslo se postarala
skupina Áčko z Berouna a o pouštění muziky »dýdžej« Martin Kunc,
starosta obce. Nejvytrvalejší dámy
se vydržely bavit od 14 do 20 hodin.
„Poděkování patří všem, co přišli,
školce a OÚ Všeradice, který akci
pořádal,“ dodala Suchá.
(mif)

Po Zářivé hvězdě se do Dvora Všerad nastěhuje Blázinec
Všeradický Dvůr Všerad již potřetí navštívilo Divadlo
Za Vodou z Čenkova. Po Bedřichu Hrozném přivezli
další hru: Zářivou hvězdu. Představení začíná pohřbem
hlavní hrdinky, spisovatelky dětské literatury Cecílie
Márové. Ta ale ožívá a začne rekapitulovat svůj život...
O tom, že se hra líbila, vypovídá smích 80 diváků, který

se ozýval galerií. A na jaké další divadlo se můžete těšit? Česká beseda Dolany přijede s představením Blázinec. Takže pokud se chcete dozvědět, jak to chodí v blázinci, aniž byste se do něj museli nechat zavřít, těšíme
se na vás 2. května. Lenka STIBALOVÁ, Dvůr Všerad
Foto Barbora PISKÁČKOVÁ
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Tesařství Miroslav Mihalík

KARLŠTEJN
Zhotovení pergol, přístřešků, dřevěných vrat, garážových
stání, dřevěné štíty, podbití, pokrývačské a klempířské práce.
Dřevěné sochy do exteriéru zahrad, plůtky, lavice,
zahradní truhlíky a jiné.

Telefon: 731 480 496
e-mail: tesarstvi.mihalik@seznam.cz

ěHãtPH
LKQHG
VENKOVNÍ VNITŘ
VNITŘNÍ
NÍ

777 038 001
ww.gato.cz
ww

ŽALUZIE
ŽALU
UZIE

ROLETY
ROLE
ETY
TY
SÍTĚ PROTI HMYZU

Město Černošice přijme nové kolegy na tyto

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
Pracoviště ČERNOŠICE:
• REFERENT/KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
• REFERENT/KA ODBORU INVSTIC A SPRÁVY MAJETKU (administrativní pozice)
• PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
• STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE
Benefity pro zaměstnance: pružná pracovní doba (flexibilní začátek/konec pracovní doby) s čtvrtletním
vyrovnávacím obdobím, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč
za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.

Úplné znění výběrových řízení, bližší informace a přehled všech volných
pracovních míst najdete na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná
pracovní místa, nebo kontaktujte Adélu Červenkovou, personální úsek,
na emailu adela.cervenkova@mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

3/2020 (101)

Poplatky je možné
hradit do 30. června
MĚSTYS NABÍZÍ POMOC S DONÁŠKOU POTRAVIN
Vážení spoluobčané, v souvislosti se
stavem nouze, který až do 12. dubna
14.00 vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s pandemií COVID19, Městys Karlštejn přijal následující opatření.
Od pondělí 16. března se do odvolá-

Koronavirus nejdřív
»zavřel« školu a hrad

Karlštejn - Překotný vývoj v souvislosti s šířením nového koronaviru
zasáhl druhý březnový týden také
do života v Karlštejně.
Stejně jako ostatní školy v republice
byla od středy 11. 3. uzavřena i místní ZŠ. „Žáci byli informováni, třídní učitelé jim zadali úkoly na nejbližší dny,“ uvedlo vedení městyse v
prohlášení rozeslaném obyvatelům
Karlštejna. „Učitelé budou s žáky a
jejich rodiči v kontaktu přes e-mail
či mobilní telefon. Budova školy je
uzavřena i pro zájmovou činnost.“
S dalšími památkovými objekty byl
uzavřen také hrad Karlštejn, zahájení návštěvnické sezony bylo odloženo na neurčito. Program veřejného zasedání městyse, jež se konalo
12. 3., byl omezen na tři body, ostatní budou projednávány po skončení mimořádných opatření. (mif)

ní uzavírá mateřská škola Karlštejn.
Splatnost místních poplatků za psy a
odpady je prodloužena do 30. června 2020.
Splatnost poplatků za užívání veřejného prostranství k umístění hostinských zahrádek, přenosných reklamních zařízení a přenosných zařízení pro vystavení zboží a za další
způsoby užití veřejného prostranství
dle vyhlášky 001/2020 je prodloužena do 30. června 2020.
Žádáme občany, aby v komunikaci s
Úřadem městyse Karlštejn používali
především telefonický a elektronický kontakt. Zároveň žádáme, aby k
hrazení poplatků používali zejména
bankovní převod. Poplatek se platí
na účet obce číslo 363766339/0800.
Variabilním symbolem je vaše číslo
popisné.
Městys Karlštejn nabízí pomoc s donáškou potravin osobám v karanténě
na území městyse. Pokud jste v karanténě a o pomoc máte zájem, kontaktujte nás telefonem na čísle 311
681 213 v pracovních dnech od 8 do
16.00, o víkendu můžete v této věci
kontaktovat Městskou policii: 603
497 107. Kdykoliv můžete použít
email mistostarosta1@obeckarlstejn.cz.
Petr RaMPas, starosta

Babiš místo do sněmovny vyrazil na Karlštejn
Karlštejn, Praha - O Karlštejně se
debatovalo - a velmi vášnivě - 5. 3. v
Poslanecké sněmovně. Předseda vlády Andrej Babiš totiž v době, kdy měl
odpovídat na písemné interpelace
poslanců, vyrazil s ministrem kultury
zahájit rekonstrukci hradu.
„Proč nejste v Poslanecké sněmovně
na písemných interpelacích? Vaše

neúčast je 90 procent, měl byste tam
chodit a poslouchat problémy občanů! Výlet na Karlštejn si normální
lidi dělají ve volném čase, ne když
mají být v práci,“ napsal předseda
pirátských poslanců Jakub Michálek
na premiérův facebookový profil a
Babišovu neúčast kritizoval i ve sněmovně. (Viz strana 8)
(mif)

FRGÁL Z BÁLU. Vinařský bál se konal poslední únorovou sobotu v Karlštejně. Jednou z hlavních cen v tombole byl valašský frgál věnovaný místní
pekárnou. (Viz strana 8)
Foto Ríchard KOLEK

Děti zvládly palačinky, pečené kuře, langoše i guláš

Místní děti na kroužku vaření.

Foto Eva KNOPOVÁ

V novém prostoru základní školy, který opravil městys
Karlštejn máme šanci organizovat kroužek vaření a využívat vybavenou keramickou dílnu. Děti z karlštejnské
ZŠ si krásné prostředí s historickou atmosférou pod hradem opravdu užívají. Každý týden pracují v keramické
dílně - jejich výrobky si můžete prohlédnout před budovou školy. Každé z dětí již několik let tvoří svou keramickou tvář, která je zavěšena na čestném místě malých
karlštejnských keramiků. Tradicí se stalo každoroční
zdobení jarního a vánočního stromu na hradě. Oba stromy se dekorují dětskou keramikou, na níž si ve spolupráci s učitelkou Jitkou Topolovou dáváme záležet.
Nově otevřené prostory nabízejí i kuchyň, kterou využíváme na kroužku vaření. Děti zjistily, že vaření oběda
není pro maminku vždy jen zábava. Už vědí, že uvařit
oběd, umýt nádobí, připravit pěkně stůl a po jídle vše
uklidit, je práce. Děti vaření moc baví. Samozřejmě zvládly palačinky, pečené kuře, polévky, bramborový guláš, langoše... Momentálně pečeme vždy sladké a slané.
Máme za sebou vánočky, Hraběnčiny řezy, koblihy, zelňačky, kremrole i jogurtový koláč. (Dokončení na str. 8)

Karlštejnské aktuality
* Mše svatá, jež se měla 29. 3. konat na hradě Karlštejně, byla kvůli
šíření koronaviru zrušena.
(ish)
* Výběrové řízení na poskytnutí
dotací pro rok 2020 ve výši 300.000
Kč vyhlašuje Městys Karlštejn. Dotace budou poskytovány na školství,
kulturu, sport, zájmovou činnost dětí i dospělých a ostatní blíže nespecifikované činnosti. Žádosti musí
být předloženy do 31. 3. 2020 na
formuláři, který je uveřejněn na webových stránkách městyse, případně
je k vyzvednutí na úřadu.
(per)
* Jarní geologickou exkurzi do
Dalejského údolí organizuje 4. 4.
Správa chráněné krajinné oblasti
Český kras v Karlštejně. Sraz účastníků asi pětikilometrové vycházky
do lokalit Mušlovka a Lobolitová
stráň je v 9.30 na autobusové zastávce Velká Ohrada v Praze. (hah)
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Na bál nemohla, ale získala první cenu
VINAŘSKÉ ZÁBAVY SE V KOLIBĚ U ELIŠKY ZÚČASTNILO SEDMATŘICET PLATÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
V přestupnou sobotu 29. února se od
20 hodin konal v restauraci Koliba u
Elišky v Karlštejně další ročník Vinařského bálu.
Na začátku plesání mohli návštěvníci ochutnat tři vzorky růžového vína.
Ochutnávka byla taková malá »promo akce« před Svátkem růžových
vín, který se bude letos podruhé konat v sále restaurace U Janů 25. dubna od jedenácti hodin.
Jako v předešlých ročnících, i letos k
poslechu a tanci hrála kapela Premium Band. Nálada a zábava byla
od začátku výborná, navzdory tomu,
že vzhledem k okolnostem, které panují v republice a v celém světě, přišlo pouze sedmatřicet platících návštěvníků. Nicméně ukázala se hravost
českého národa - tombola, která čítala něco přes 150 cen, byla vykoupena do 20 minut. Paradoxem je, že
hlavní cenu, krásný a jistě chutný
dort od Cukrárny Vostřákovi v Karlštejně, vyhrála Lucie Fantová, která

Děti zvládly palačinky,
pečené kuře i langoše
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Moc se těšíme, až si na kroužku
společně vyrobíme velikonoční nádivku a mazance.
Domeček pod hradem už také navštívily děti z kroužku šití, které si zde
pod vedením Jaroslavy Maštalířové ušily župany. Prostor je velký a
osm slečen se celé odpoledne nezastavilo. Píle se švadlenkám vyplatila, každá má vlastní originální župan - viz foto.
Děkuji Městysu Karlštejn a všem,
kteří se podíleli a podílejí na opravách. Dík patří i ředitelce ZŠ Jiřině
Janovské, jež se snaží dotvořit příjemné, moderní prostředí pro karlštejnské děti. Těm je v domečku pod
hradem dobře, a tak za ně všem velké díky! Text a foto Eva KNoPová,
Domeček Karlštejn

do 27. 2. 2021, kdy se bude konat
jeho desátý ročník. Tentokrát přesídlí do sálu restaurace U Janů. Už teď
se na vás všechny těším.
richard kolek, pořadatel

Rekonstrukce hradu
vyjde na 150 milionů

NA BÁLE. Hostů na Vinařský bál dorazily jen necelé čtyři desítky, ale bavily se dobře.
Foto richard KoLEK
se bálu nemohla účastnit. Ovšem ne- kárny v Karlštejně, vyhrála paní
zaváhala a požádala kamarády o za- Tomková.
koupení tombolových lístků, což se Letošní Vinařský bál je za námi, takjí vyplatilo. Druhou, taktéž sladkou že nám nezbývá nic jiného, než si
cenu, velký frgál od Hukvaldské pe- počkat do příštího roku, konkrétně

Karlštejn - Rozsáhlá, několikrát odkládaná rekonstrukce hradu Karlštejna byla slavnostně zahájena 5.
března.
„Vznikne nové návštěvnické centrum, nové moderní toalety a namísto těch současných i víceúčelový
sál,“ uvedl pro irozhlas.cz kastelán
Lukáš Kunst. Bude vybudováno také nové občerstvení a posezení s východem na nádvoří, ve sklepě purkrabství bude nově stálá prezentace
stavebního vývoje a expozice věnována vinařství. Rekonstrukce za přibližně 150 milionů korun má být
dokončena v roce 2022.
(mif)

Mateřinku navštívila slečna Beata s pejsky

POZNEJ SVÉHO PSA. Slečna Beata dětem ve školce ukázala, jak se mají
chovat ke psům.
Foto Marcela HAŠLErová

Od pondělí 16. března je karlštejnská mateřská škola v souvislosti se
stavem nouze vyhlášeným v celé republice zavřená. Celý únor byl ale v
mateřince velmi pestrý.
Stihli jsme dvě divadla, předškoláci
jezdili na bruslení do Berouna. Navštívila nás slečna Beata s pejsky a
ukázala nám, jak se k nim máme
chovat. Jednalo se o naučný program pro děti - poznej svého psa.
Do Berouna jsme si také zajeli prohlédnout městskou knihovnu a popovídali jsme si tu s knihovnicí pí
Šímovou. Velmi se nám líbilo sférické kino, které za námi dorazilo až do
školky. Na konci měsíce jsme ještě
uspořádali pro caparty dětský karneval. Budeme se těšit na další akce i
na to, až se zase ve školce sejdeme.
Hodně zdraví a pohody do příštích
týdnů.
Marcela hašlerová,
Mš karlštejn

Fotbalisté v nejistotě: Bude se na jaře hrát?
Fotbalisté Karlštejna mají za sebou
zimní přípravu na jarní část, ve které
budou bojovat o udržení v okresním
přeboru. Předem se odhlásila Březová, která byla po podzimu poslední,
a v soutěži pokračuje 13 týmů. Karlštejn tak klesl na poslední pozici.
Příprava karlštejnských fotbalistů
byla zpočátku běžecká, následovaly
tréninky na umělce pražského Braníku. Do jarní části se podařilo získat několik nových tváří. Mužstvo
posílil Pavel Drbohlav z Vraného
nad Vltavou, Vasyl Melesh z ukrajinského týmu FK Kushytsya i dvojice Mykola Filtyuk a Ivan Demian z
Fotbalové Akademie Praha.
Tým z podhradí odehrál tři přáteláky
- se Sokolem Choteč (2:3), Doubravanem Újezd (0:2) a Slovanem
Kladno (0:4). Do dalšího dění však
zasáhla opatření proti šíření nového
koronaviru. Poslední přátelák s Unionem Strašnice B, který se měl hrát
15. 3., musel být zrušen. Dle vyjádření fotbalové asociace, která reagovala na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, se všechny fotbalové
soutěže do odvolání přerušují. První

mistrovské utkání, v němž měl Karlštejn změřit 21. 3. na svém hřišti síly
se Žebrákem, se tedy určitě neodehraje. Krajní variantou může být
kompletní zrušení jarní části, nebo

dokonce anulování celé sezony. Nejen karlštejnští fotbalisté tak budou s
napětím očekávat další vývoj opatření a osud tohoto mistrovského ročníku. Michal šaMaN, TJ karlšten

Újezdu Karlštejn v přáteláku podlehl 0:2.

Foto Lenka DrozDová
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 3/2020 (178)
Osovské aktuality
* Sbírku použitého ošacení pro
Diakonii Broumov vyhlašuje OÚ
Osov. Věci můžete odevzdávat na
obecním úřadě v PO a ST od 8.00 do
17.00, nebo po tel. domluvě na tel.:
311 584 256 do pátku 20. 3. (map)
* Výlet do Červeného Újezda pořádá 26. 4. Obec Osov. S průvodcem
navštívíme hrad, kde je Muzeum
českého venkova a obklopuje ho
velká zahrada se skanzenem. Výlet
zakončíme obědem v hradní krčmě.
Odjezd autobusu v 9.00 od obecního
úřadu, návrat cca v 15.00. V ceně
400 Kč/os je vstup do hradu, zahrady a skanzenu, oběd i doprava. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do
30. března.
Marie PLECITÁ
* Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ
Osov se uskuteční 17. 4. od 14 do
16.30 v budově školy. Rodiče k
zápisu přinesou občanský průkaz a
rodný list dítěte.
(sok)

LAKOMCI A CHROBÁCI. Masopustní fraška na Dnu osovských žen.

Foto Marie PLECITÁ

V hlavní roli frašky byli lakomci a chrobáci
HLAVNÍ HVĚZDOU DNE OSOVSKÝCH ŽEN BYL LUBOŠ VAŇATA STARŠÍ - POTLESK NEBRAL KONCE
Na DOŽ, tedy Den osovských žen,
který se letos uskutečnil 7. 3., se těšíme dlouho předem - bývá to dobrá
příležitost uvidět se s místními ženami, které běžně nepotkáváme. A také
si znovu a znovu ověřujeme, že naši
muži mají v oblasti zábavy stále co

Poznáte všechny vsi?

Vernisáže výstavy Mikroregionu Hořovicko jsme se se starostkou Osova Marcelou Čabounovou v budově Městského úřadu Hořovice zúčastnily 5. 3. Na patnácti panelech
jsou zde vystaveny historické fotografie obcí, které patří do regionu,
samozřejmě včetně Osova a Osovce. Návštěvník má možnost zapojit
se do soutěže - pokud všechny jmenuje správně, bude zařazen do losování o cenu. Úkol je to náročný kdo z nás zná detaily tolika vsí a
městeček, aby je poznal na sto let
starém snímku? Předseda Mikroregionu Ondřej Vaculík uvedl, že historie vtahuje čím dál více lidí, takže starodávná podoba obcí by mohla vzbudit zájem. Z fotek dýchá
nostalgie, působí idylicky a úpravně, podle výše stromů můžeme vidět, kolik desetiletí od doby pořízení uplynulo. Jak jste na tom s vědomostmi o našem kraji, máte možnost zjistit do 30. 6.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

nabídnout. Předvádějí nám to už od
roku 2003...
Hned u vchodu do školní tělocvičny
jsme tradičně obdržely krásný karafiát, zasedly k připraveným stolům a
program mohl začít. Po písni Pavla
Čabouna v interpretaci skupiny Uvidíme, složené přímo pro osovské ženy a dívky, přivítal přítomné zastupitel František Sklenář, Josef Kozák
jménem účinkujících popřál příjemnou zábavu. Děti z osovské mateřské
školy nejprve v šatičkách víl předvedly roztomilý moderní taneček,
muzikanti zahráli několik písniček a
následně děti z hasičského kroužku
vzorně odrecitovaly pěkné tematické
básničky. Mladý nadějný muzikant
Lukáš Randák spolu s Pavlem Čabounem skvěle přednesli píseň Slu-

nečnice a moderátor následně přivedl před zraky diváků aktéry půvabné
masopustní frašky, kde hlavní roli
hráli lakomci a chrobáci. Celé to bylo velice úsměvné a zábavné.
Poté zazněly podmanivé tóny písně
Jen pro ten dnešní den a na scéně se
objevila Pavlínka s Michalem. Elegantní dvojice zatančila slowfox a
předala štafetu stínovému divadlu.
Je neuvěřitelné, jak nepřebernou
studnicí představivosti jsou ti naši
muži. Za bílým nasvíceným plátnem
se objevily zřetelné siluety a před diváky předstoupila hvězda dne – Luboš Vaňata st., který nám po delší
odmlce opět dokázal, že jeho projev
je skvělý a mimořádně vtipný. Je to
rozený herec a podle toho vypadala i
odezva návštěvníků: smích a smích.

Potlesk nebral konce. Je skvělé a
jsme tomu moc rádi, že se Luboš
opět aktivně zapojil do společenského života, byla by to ohromná škoda
nechat takový talent v ústraní. Tímto
oficiální program skončil, nepočítáme-li hudbu skupiny Uvidíme, která
těšila účastníky svou hrou k tanci i
poslechu. Děti skotačily, nastala
družná zábava, muži roznášeli chutné občerstvení a bylo tu milo, hezky
až do večerních hodin. Velké poděkování patří členům obecního zastupitelstva, spolku KOS, hasičům a
sportovcům, kteří ve svém volném
čase vše připravili a následně i uklidili, aby zase tělocvična mohla sloužit svému původnímu účelu, a samozřejmě všem účinkujícím.
Marie PLECITÁ, Osov

Starostka udělila právo a pak už se rozdávaly jitrnice
Masopustu, který se v Osově konal 29. 2., nebyly okolnosti příliš nakloněné. Stejná akce se konala ve třech
blízkých obcích, některé děti i dospělí onemocněli, a aby
toho nebylo málo, od rána pršelo a bylo opravdu nepěkně. Asi i proto bylo méně účastníků, ovšem co se týká
masek, těch dorazilo do Osovce ke kapličce asi padesát,
a to už je hezké číslo. Počasí se nakonec nad námi naštěstí smilovalo. Fantazie našich občanů je bezbřehá,
pročež oči měly žně. Jedna maska krásnější a vypracovanější než druhá: úžasné muchomůrky, doktoři, želvy
ninja, princezny, havajské tanečnice, myslivci, čachtická
paní, policajt s vězněm, trs pestrých balónků, piráti, zvířátka... A těch brouků co tu bylo!
První na programu byla úsměvná fraška, kde se nejvíce
uplatnil právě výše jmenovaný hmyz. Starostka udělila
právo masopustu a pak už se rozdávaly jitrnice. K občerstvení tu byly i další laskominy, které obětavě připravily osovské ženy, k všeobecné zábavě vyhrávala muzika.
Vzápětí se vyrazilo do osoveckých i osovských ulic. Někteří naši spoluobčané připravili další dobroty a medvěd
s medvědářem se převelice pilně snažili, aby do kasičky
padaly příspěvky na režii akce. Dlouhá trasa k hasičské
zbrojnici byla sice trochu únavná, ale zábavná. Už se po-

malu šeřilo, když průvod dorazil k cíli. To ale ještě nebyl
konec. Čekala nás stará škola, vyhlašování výsledků, veselice při hudbě se skupinou Uvidíme a výborným gulášem. Takže pochmurné ráno, veselý večer. Konec skvělý, všechno skvělé. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Naše noviny 6/20

REKLAMA, Strana 10

Ve Školince NONA jsme jako doma!
Školinka NONA je soukromá školka fungující od září 2013 v budově
krásného zrekonstruovaného statku přímo na návsi v Letech. Praktická poloha, přátelské prostředí,
stabilní zázemí, vřelé vztahy mezi
pedagogy, dětmi a rodiči. Co víc si
přát pro své dítě, které dělá první
krůčky mimo rodinu? Jedna ze tříd
školinky NONA je určena dětem
již od dvou let věku. Ale bez obav,
i starší děti se mají v NONĚ báječně. Zakladatelky a majitelky školinky NONA, zkušené ženy, několikanásobné maminky a dlouholeté kamarádky Michaela KOtĚrOvá a Karolína BeNeŠOvá
nám v rozhovoru blíže představí
svou rodinnou školku, která má
motto v NONĚ jsme jako doma!
Co vás vedlo k založení vlastní školky? Obě dvě jste zanechaly svých
původních profesí (pozn. Karolína
dříve pracovala jako zdravotní sestra a Michaela jako manažerka).
Michaela: Díky vlastním dětem
jsem se začala střetávat se státním
školským systémem. Pociťovala
jsem, že mi v tomto prostředí chybí
rodinná atmosféra, klid, trpělivost.
Věděla jsem, že tyto pocity nemám

lenou asi 5min chůze od školky. Na
zahradě trávíme velkou část roku.
Máme tam postavené tee-pee, vybudované ohniště, prolézačky, pískoviště a také záhony, o které se společnými silami staráme.

jen já. Myslím si, že malé děti potřebují jistotu a menší kolektiv, který
jim pomůže v dobré náladě a bez
stresu zvládnout čas bez rodičů.
Karolína: A tak jsme si řekly, že u
nás, v Letech, založíme takovou rodinnou školku, kde se budou děti cítit jako u babičky (pozn. nonna znamená v italštině babička). Naším záměrem bylo vytvořit přátelské místo
pro děti od 2 do 6 let, kde se jim
dostane takové péče a lásky téměř
jako od těch nejbližších v rodině.
Jak to u vás v NONĚ chodí?
Michaela: Náš režim i program už
se po 7 letech ustálil v osvědčený a
zdravý rytmus. Fungujeme celotýdenně od pondělí do pátku, každý
den od 7:30 do 17:00. Máme dvě třídy se svou vlastní pedagožkou a asistentkou. Ve třídě Kočiček jsou děti
od 2 let věku a ve třídě Pejsků od 3,5
let. Mladší i starší děti ale tráví mnoho času spolu. Vedeme děti k empatii, vzájemné pomoci a soudržnosti.
Karolína: V tomto školním roce
máme zapsáno celkem 40 dětí. V
praxi to vypadá tak, že některé děti k
nám docházejí na každý den v týdnu
a jiné třeba jen na několik dní či dopolední. Děti mají velmi rozmanitý a
zábavný program. Všechny dny spo-

juje pro děti i dospělé blahodárný
řád, o který se mohou opřít a který
dává bezpečné hranice a jistotu.
Můžete přiblížit váš program?
Karolína: Každé pondělí začínáme
pohádkovým příběhem, který nám
již několik let chodí vyprávět pedagožka a spisovatelka knížek pro děti
Pavla Soletka Krátká. Pavla se věnuje jazykové propedeutice a výuce jazyků, takže jsou její vyprávění zaměřená na rozvoj citu pro jazyk, rytmiku a podporu fantazie. Zároveň se
tímto příběhem navodí celotýdenní
téma, které pak v dalších dnech rozvíjíme - pohybově, výtvarně, hudebně, prostě tak, abychom zapojili
všechny smysly. Často s dětmi pečeme. Chodíme cvičit do Sokola, kam
to máme, co by kamenem dohodil.
Jezdíme na tematické výlety za kulturou i do přírody.
Michaela: Obě třídy chodí pravidelně na lesní výpravy, třída Pejsků dokonce každý čtvrtek téměř za každého počasí. Je pro nás důležité, aby
děti trávily hodně času venku, v terénu, v přírodě. Aby poznaly krásy našeho okolí a aby si vybudovaly vřelý
vztah k přírodě a ke svému kraji. K
našemu útulnému zázemí máme k
dispozici ještě velkou zahradu vzdá-

Co důležitého byste ještě zdůraznily
pro zájemce z řad rodičů?
Michaela: Ráda bych dodala, že se
v roce 2018 školinka NONA stala
Dětskou skupinou. V červenci tohoto roku nás čeká uzavření dvouletého dotačního programu z Operačního programu Zaměstnanost. Pevně
věříme, že se nám podaří tento projekt získat znovu na další dva roky a
tím udržet příznivou cenu pro rodiče. Zúčastnily jsme se semináře
značky kvality dětských skupin pod
záštitou MPSV, kde jsme se seznámily s naším přiděleným mentorem.
V dubnu u nás proběhne audit značky kvality, čímž chceme ukázat, že
na našich službách s nadšením a radostí stále pracujeme.
Karolína: Ještě bych doplnila důležité informace. Zápis na další školní
rok 2020/2021 je již zahájen. Můžete se k nám přijít po dohodě podívat
kdykoliv. Oficiální den otevřených
dveří máme ve čtvrtek 16. 4. od 17
hodin. A dále, že NONA bude zase
pro všechny děti otevřena celé prázdniny. Prázdninový program bude
velmi pestrý a jsou vítány i děti, které do NONY v běžném školním roce
nechodí. Bližší informace o nás se
dozvíte na webu www.skolinkanona.cz a na našem FB profilu Školinka NONA.
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Život se zastavil, nejen ve školách
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zda se opatření dotknou i dubnových zápisů do prvních tříd nebylo v
době uzávěrky NN (neděle 15. 3.)
jasné. „Termín zápisu zatím neměníme, přemýšlíme nad možnými variantami, je však těžké odhadovat další vývoj událostí. Jakmile budeme
znát možný postup, a tedy i termín,
budeme neprodleně informovat na
všech známých informačních místech,“ doplnil Řezníček. Právě v
Řevnicích se zápis měl konat nejdříve – už 2. dubna.
Ještě minulý týden byly v provozu i
mateřské školy. Jejich fungování ponechala vláda na zřizovatelích. Například v řevnické mateřince se ale
počet dětí ve středu snížil na čtvrtinu. „V Žabičkách jsme měli ve čtvrtek šest dětí z jednadvaceti, a to bylo
nejvíc z celé školky,“ informovala
učitelka Dana Káchová. V pátek rozhodlo město o uzavření školky od
16. března.
Stejný postup zvolila i radnice v
Zadní Třebani, Litni či Karlštejně. V
Černošicích zatím školky fungovaly,
v Dobřichovicích mateřinka omezila
provoz. Radnice navíc vyzvala rodiče, aby v rámci svých možností, nechali děti do odvolání doma.

Regionální informace najdete na
webových stránkách měst a obcí.
Středočeský kraj poskytuje informace na portále Krizového řízení
(https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/).
Inflolinka 771 137 070 je v provozu

7 dní v týdnu od 7 do 19.00. V pracovní dny je od 7 do 9.00 funční linka 736 521 357. V pracovní době se
dle místa bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení
jednotlivých územních pracovišť:

HASILI KOMÍN. U požáru komína - zahoření mezi komínovou vložkou a
zdivem - chaty v Zadní Třebani zasahovalo 12. 3. několik profesionálních i
dobrovolných hasičských sborů z okolí. Hasiči použili k likvidaci kominické
náčiní, vybraný materiál byl dohašen mimo objekt. Do úplného zchladnutí
vyčkala na dohlídce místní jednotka SDH, majitelce byla nařízena revize komína odbornou firmou. Foto NN M. FRÝDL
Pavel VINTERA

Hlavně klid! vyzývají... Silnice z Řevnic do Mníšku je neprůjezdná

(Dokončení ze strany 1)
Obyvatele města oslovil také starosta Černošic Filip Kořínek: „Prosíme
černošické občany, kteří byli v posledních 14 dnech v postižených oblastech, zejména Itálii, nebo v kontaktu s kýmkoliv, kdo je navštívil,
aby dodržovali karanténu a nenavštěvovali veřejné prostory. Prosím o
Vaši ohleduplnost,“ vyzval Kořínek.
O boji s koronavirem mluvil během
svých kázání Timotej Maria Pavel
Vácha, který působí v římskokatolické farnosti Radotín a Třebotov.
„Lidem sděluji zůstat ve víře, být
zodpovědný a nepanikařit. Panika
dělá věci mnohem horší.“
(pan)

Řevnice - Řidiči, pozor, od neděle
již neprojedete po silnici číslo 116
z Řevnic na Mníšek! Úplná uzavírka má trvat do 30. 4. následně
se od 1. 5. počítá s částečnou uzavírkou, kdy by měl být provoz řízen semafory. Toto omezení je plánované do konce října.
Neprůjezdný je i hlavní tah na Prahu
v Radotíně. Objížďka je vedena přes
Lochkov na městský okruh a tunelem na Lahovický most u Zbraslavi,
nebo přes Barrandov na Jižní spoj-

ku. Další možností je projet Radotín
po vedlejších místních komunikacích, ulicí Prvomájová a z té na
železniční přejezd u Portlandu.
Načasování obou důležitých oprav
na sociálních sítích lidé kritizují.
„Zajímalo by mě, zda má Středočeský kraj plán provozu motorových
vozidel jedoucích na Prahu,“ táže se
jeden z občanů. „Je to šílené. A šílené je, že ve světě tohle trvá maximálně měsíc, jen u nás rok...“ přidává se další. Pavla noVáčkoVá

Hospody jsou zavřené,
některé mají »okénko«

Řevnice - kvůli vládnímu nařízení
se sice 13. 3. zavřely restaurace,
některé ale zareagovaly bleskurychle, zřídily »výdejní okénko« a
začaly nabízet jídlo s sebou.
V Řevnicích je možné se tímto způsobem najíst třeba v Modrém domečku. „Stavte se a objednejte si, obsloužíme vás otevřeným oknem,“
zvou k návštěvě zaměstnanci kavárny na facebookovém profilu
Výdejní stoleček se na chodníku
objevil před řevnickou restaurací U
Jelínků. Zájem byl v sobotu odpoledne velký. V roušce a rukavicích
obsluhuje zákazníky personál restaurace Chalupa na Rovinech, z níž
se stal Chalupa Drive - podnik, kam
si pro jídlo zajedete autem. „Styl objednání jako Mekáč po telefonu nebo z auta na místě, do auta objednávku odneseme,“ láká majitel s
tím, že otevřeno je do 16.00. Jídla s
sebou od 16. 3. nabízí také Bufáček
vedle čerpací stanice v Litni. Pokud
nemáte dostatečnou zásobu piva,
můžete si v petkách nakoupit to řevnické. Na ceduli před pivovarem se
dozvíte, že pivo v lahvích je možné
nakoupit z okénka do 20.00. (pan)

V PŘÍKOPU. Dvě osobní auta havarovala 6. 3. na rovince mezi Dobřichovicemi a Všenory 6. 3. Obě skončila v příkopu. Na místě události zasahovali policisté, hasiči i záchranka. „Pacientku s lehčím zraněním jsme převezli do pražské nemocnice,“ uvedl ředitel řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. „Hasiči provedli protipožární opatření na vozech, kontrolu úniku
provozních kapalin a celou dobu zásahu kyvadlově řídili dopravu,“ dodal
řevnický profesionální hasič Pavel Vintera. (mif)
Foto Bořek BULÍČEK

Velení strážníků přebírá »velmi vhodná osoba«
Řevnice - novou velitelkou Městské policie Řevnice by se od dubna
měla stát Veronika Matoušková.
Dosavadní vrchní strážník Jiří Dlask
od 1. 3. nastoupil u Městské policie
Příbram. Důvodem jeho odchodu je
zdlouhavé dojíždění. „Do Řevnic jezdím již více než dvacet let, posledních dvanáct let až ze Sedlčan,“
uvedl pro řevnický zpravodaj Dlask.
Vedení města se rozhodlo nevypisovat výběrové řízení na nového velitele, ale pouze doplnit počet strážní-

ků. Vedením totiž byla v březnu dočasně pověřena právě Veronika Matoušková, která u řevnické policie
pracuje od roku 2018. Od dubna by
ji zastupitelé měli oficiálně jmenovat velitelkou. „Má všechny předpoklady, skvěle zvládá předpisy, na
řízení je to velmi vhodná osoba,“
řekl starosta města Tomáš Smrčka.
„Je to člověk na svém místě a nedovedu si představit, že bych řízení policie předal někomu jinému,“ dodal
Jiří Dlask. Pavla noVáčkoVá

http://khsstc.cz/obsah/kontakty
_147_1.html. Pavla noVáčkoVá

Jsem zdráv! vzkazuje
ředitel záchranky

Vzhledem k tomu, že se v Řevnicích
i okolí vyskytly »zaručené informace«, že jsem nakažený virem Covid19, musím sdělit, že jsme já, moje
rodina i všichni členové našich posádek zdrávi a dál vykonáváme svoji
práci. Přestože jsme nedostali od
kompetentních orgánů osobní ochranné prostředky, máme jich z vlastních zdrojů dost a nepředpokládáme, že by mělo dojít k jakémukoliv
omezení naší činnosti.
Prosíme potencionální pacienty, již
pociťují drobné respirační problémy, zvýšenou teplotu, bez ohledu na
to, zda byli v rizikové oblasti, ať zůstanou doma a telefonem kontaktují
obvodního lékaře. Pokud není přítomen, mohou volat na linku hygieny
Praha-západ 724 129 610 nebo
Beroun 736 521 342. Další z možností je tísňová linka 112, nebo naše
pohotovost 257 721 777. Pokud jste
v karanténě či máte příznaky virozy
a stane se vám úraz či jiný zdravotní problém, nikam nejezděte - volejte 155. Stejně jako u dalších kapénkových infekcí je základem prevence
dodržování základních hygienických
pravidel, jako je časté a důkladné
mytí rukou. Jako ochrana slouží respirátory a masky s filtry proti pevným částicím i aerosolům. Nošení
roušky naopak před nákazou neochrání. Nosit roušku se doporučuje
v případě nákazy, aby se zabránilo
dalšímu šíření. Bořek BULÍČEK,
ředitel Trans Hospital Řevnice

Z našeho kraje

* Sekci Nouzový stav - koronavirus,
kde budou pravidelně aktualizované
informace týkající se výskytu koronaviru Covid-19, zřídila na svých
webových stránkách obec Zadní
Třebaň. V naléhavých případech
mohou obyvatelé volat na tel. 702
286 922 a 724 180 055.
(mas)
* Den otevřených dveří ZŠ Řevnice plánovaný na 16. 3. byl bez náhrady zrušen. Tomáš Řezníček
* Všechna cvičení TJ Sokol Hlásná
Třebaň jsou od 12. 3. až do odvolání zrušena.
(pef)
* Sázení stromků pořádá 28. 3.
spolek Srdce Řevnic. Sraz účastníků
je v 8.00 u řevnického Lesního divadla. S sebou pouze svačiny a pití,
vybavení pro sázení budeme mít připravené. Jaroslava VyleToVá
* Dotace na nové úsporné kotle rozdělí Středočeský kraj. Pomoc s vyplněním žádosti nabízejí černošická
i karlštejnská radnice. Podrobnosti
na webu krajského úřadu.
(pan)
* Projekty v rámci tzv. Participativního rozpočtu, na které Středočeský
kraj vyčlenil 50 milionů, je možné
podávat v březnu. Projekty se mají
týkat vylepšení okolí, veřejnost o
nich bude hlasovat od půlky května
do půlky června, maximální výše
podpory je 400 000 Kč.
(pan)
* osm hasičských jednotek bylo vysláno 11. 3. večer k zakouřenému
suterénu Domova seniorů v Dobřichovicích. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o kouřící hrnec
na sporáku v kuchyňce.
(pav)
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Začátek fotbalového jara odložen!
BORCI ZADNOTŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU SE V ZIMĚ CHYSTALI NA BOJE O ZÁCHRANU TŘETÍ TŘÍDY
Česko, Zadní Třebaň - Fotbalistům našeho kraje v těchto dnech
pomalu končilo období zimní přípravy - třetí březnový víkend měli
vyběhnout k prvním jarním mistrákům. Nevyběhnou - soutěže, jež
řídí FaČr, KFS a oFS, jsou v
souvislosti se stavem nouze vyhlášeným vládou přerušeny.
„Respektujeme rozhodnutí Vlády
ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků,“ uvedl v oficiálním prohlášení předseda fotbalové
asociace Martin Malík. „Jsme v kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv změny, které by se týkaly soutěží, jež pod nás spadají,“ dodal.
Zimní příprava fotbalistů Ostrovanu
Zadní Třebaň, zdá se, tak - alespoň

prozatím - přijde vniveč. Plány hovořily u umístění kolem desáté příčky, bohužel pouhých 8 bodů a předposlední místo ve čtrnáctičlenné tabulce III. třídy okresní soutěže staví
Ostrovan před jasný úkol: Záchrana!
Hráči se pro to snaží udělat maximum. Intenzivní příprava od začátku
února zahrnuje pondělní fotbaly, čtvrteční kruhový trénink i nedělní výběhy do okolí Třebaně. Snad se vynaložená dřina vyplatí. K výrazným
změnám v kádru nedošlo. Přátelské
utkání s Tmaní plánované na 15. 3.
bylo zrušeno, stejně jako první mistrák 22. 3. v Hudlicích. (Mák, mif)
Fotbalisté Karlštejna stihli ještě odehrát přátelák s Újezdem, na další přípravné utkání s Unionem Strašnice už nedošlo. Foto Lenka DrozDová

Dorostenci skončili čtvrtí, do finále se nedostali
V sobotu 7. března hráli řevničtí mladší žáci v řevnické
»bublině« základní kolo Zimního halového poháru národní házené. Vzhledem k jarním prázdninám se nám
jen tak tak podařilo sestavit družstvo. První tři utkání
odehráli kluci i jedna dívka v základním počtu a pro některé to byly první zápasy vůbec. Na další tři zápasy přijely dvě posily z hor. I díky tomu se zlepšila hra, která
přinesla jedno vítězství. Ve všech kláních šlo více o zkušenosti a bojovnost, než o výsledky, a podle toho byl celý turnaj hodnocen i trenéry: jenom pozitivně.
Postupně jsme prohráli se Starou Hutí 2:12, Žatcem
2:10, Spoji Praha 1:5, Čakovicemi 6:7 a Mostem 5:12.
Jediné, ale o to radostnější vítězství naši kluci vydřeli

nad tradičním soupeřem z Bakova v poměru 3:2. Hurá!
Řevničtí dorostenci hráli v neděli 8. 3. o postup do finále zimní ligy mládeže v litvínovské semifinálové skupině, z níž postupovaly první tři týmy. V úvodním zápase
podlehli Chomutovu těsně 9:10 (poločas 5:4), soupeře z
Přeštic naši kluci naopak porazili 15:9. V dalším zápase
se utkali s ambiciózním Litvínovem; po vyhraném poločase 7:6 neudrželi s domácími krok a prohráli 11:16. Ve
čtvrtém zápase se střetli s favoritem turnaje - Krčínem.
Nečekaně vyrovnaný zápas prohráli zas jen o gól 10:11.
V posledním zápase nastoupili proti Žatci jako favorité a
tuto roli potvrdili výhrou 19:7. Skončili čtvrtí a do finále nepostoupili.
František ZavadIl, NH Řevnice

Volejbalistky slavily
postup, ale dohrály

Ze všech sil bojovaly 6. 3. prvoligové volejbalistky Sokola Dobřichovice v Hronově. V zaplněné hale prohrály nejtěsnějším poměrem 2:3 a
připravily si tak dobrou pozici pro
odvetu v Dobřichovicích. V sobotu
7. 3. se děvčatům podařilo porážku
soupeřkám oplatit. Vyhrála hladce
3:0 a postoupila do 2. kola play-off.
Na dvojzápas s družstvem Žižkova
už ale 13. a 14. 3. nedošlo - veškerá
utkání I. ligy i extraligy byla kvůli
koronaviru zastavena a naše sokolovna i přilehlé sály byly pro sport
uzavřeny. Opět hrát by se mělo přibližně v polovině dubna.
Ivanka Caldová, dobřichovice

Letovští kynologové vyhodnotili loňskou Psovodskou ligu
Zimní měsíce jsou pro ty, kteří připravují své psy na sportovní sezonu,
ideálním časem pro tréninky. Dá se
pilovat poslušnost i obrana a pokud
není přes zimu sníh, což u nás letos
nebyl, dá se i stopovat. Z toho vyplývá, co členové Kynologického klubu
Lety dělali v zimě na našem cvičáku.
Kromě toho jsme se samozřejmě
pravidelně věnovali kurzistům, tedy
majitelům malých i větších štěňat,
kteří navštěvovali naše socializační
kurzy nebo se účastnili kurzů základní ovladatelnosti. Vypadá to, že se
další cvičáky inspirovali naší činností a začaly pořádat podobné kurzy, a tak příliv štěňat trochu polevil.
I tak máme ale stále plno a předpokládáme, že jakmile se oteplí, vyleze
sluníčko a dorazí slibované jaro, objeví se noví nadšenci s jarními psími
miminy a bude ještě více veselo.
V únoru se tradičně koná výroční
členská schůze našeho spolku. Pro tu
letošní jsme vybrali poslední únorovou sobotu. Udělala mi radost, pro-

tože se sešla téměř polovina členské
základny - třicet jedna z celkových
sedmdesáti. Jsem ráda, že mají naši

NA VÝROČNÍ SCHŮZI. Letovští
kynologové byli za své úspěchy
ohodnoceni diplomy a poháry.
Foto Alena vANŽUrová
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členové zájem poslechnout si zprávy
o dění v loňském roce. Zajímavým
zpestřením schůze bylo vyhodnoce-

ní Psovodské ligy, kdy jsou psovodi
ohodnocováni podle stanovených
pravidel za svoje úspěchy v průběhu
roku a oceňováni diplomy i krásnými poháry. Bylo to příjemné setkání,
které jsme si užili.
Jaro snad už konečně klepe na dveře,
a tak se těšíme, až si dáme první kafíčko na zahrádce. A taky se těšíme,
až zahodíme zimní bundy, čepice a
budeme se konečně moci při cvičení
pořádně hýbat. Letošní zima byla sice mírná, bez sněhu, ale plná rychlých zvratů v teplotách. Čeká nás nová sportovní sezona, první zkoušky z
výkonu pořádáme v půlce dubna,
jarní závod se bude konat 2. 5. Diváci jsou na našich akcích vítáni. Informace i spousty fotografií najdou
zájemci na webu www.kklety.cz a na
našem facebookovém profilu.
alena vaNžurová, KK lety
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