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Fotbalisté už domlouvají
první přátelská utkání

11. května 2020 - 10 (775)

Cena výtisku 8 Kč

Města vinou pandemie
přijdou o miliony korun

ZAČALY TRHY. Velký zájem byl o první pokoronavirové farmářské trhy, které se konaly druhou květnovou sobotu v
Dobřichovicích. (Viz strana 15)
Foto NN M. FRÝDL

Žáci se vracejí do škol

Poberouní - První žáci se do základních škol v dolním Poberouní mohli
vrátit již od pondělí 11. 5. Jde o
žáky devátých tříd, kteří se chystají
na přijímací zkoušky.
Školy pro deváťáky, kteří se do výuky přihlásili, připravily speciální
podmínky. Třeba v ZŠ Dobřichovice je příprava pro přijímací zkoušky
organizována od pondělí do čtvrtka,
vždy ve dvou hodinových blocích
(český jazyk a matematika) bez přestávky. Každá skupina bude mít dva
bloky týdně. „Ve škole bude probíhat intenzivní příprava, současně
budou žáci dostávat práci k domácímu samostudiu. (Dokončení na str. 2)

Restaurace otevírají zahrádky
PROVOZ ZAČÍNAJÍ OBNOVOVAT PAMÁTKY, MUZEA, KEMPY I TĚLOCVIČNY
Poberouní - Ještě o druhém květnovém víkendu večer zelo řevnické náměstí prázdnotou. Od pondělí 11. 5. by se sem mohl vrátit večerní ruch. Znovu otevřít má restaurační zahrádka hostince U Rysů, který po dvou měsících startuje okénkový prodej jídla i piva. Od
14. 5. otevře zahrádku s prodejem
z okénka také protější Corso.
Poprvé po dvou měsících se na hosty
těší letovský Srub U Kocoura, provoz na zahrádce obnovuje všeradický Dvůr Všerad či restaurace zadno-

třebaňského Společenského domu.
Na své si přijdou i sportovci. K tréninkům s vracejí tenisté, fotbalisté i
házenkáři (viz strany 5 a 16), v Řevnicích se od 11. 5. otevírá tělocvična
Sokola. Malý sál ale zůstává uzavřený. „Cvičení z malého sálu budou z
důvodu dodržení podmínek na rozestupy cvičenců přesunuta do tělocvičny,“ uvedla místostarostka Monika Vaňková. Podle ní nejsou roušky při sportu povinné. U vstupu bude pro sportovce k dispozici dezinfekce, tou budou otírat i použité

Zneužívat hrad Karlštejn nikdy nikomu nedovolím!
Karlštejn - Hrad Karlštejn poprvé po několika měsících své brány
otevře 25. května. Kastelán Lukáš
KUNST už se nemůže dočkat.
Letošní zimní přestávka byla neplánovaná a dlouhá. Jak jste ji na
Karlštejně využili?
Péče o hrad není jenom provázení
turistů, je to komplexní činnost.
Takže kromě přípravy hlavní sezony, otevření kaple sv. Kříže, přípravy nové dočasné prohlídky »Karlštejn jako uzavřená pevnost«, výběru
průvodců, revize průvodcovských
klíčů, kompletního úklidu, zahradnických prací..., jsme se soustředili

Poberouní - Pandemie bude mít negativní finanční dopady nejen na
podnikatele, problémy budou mít i
obce. Některá města budou muset ve
svých rozpočtech škrtat miliony korun. O další peníze přijdou obce podle starosty Černošic kvůli nehoráznému rozhodnutí vlády.
Například řevnická radnice spočítala, že za letošní duben získá do svého rozpočtu o přibližně tři miliony
korun méně z DPH, než tomu bylo v
minulém roce. „Vzhledem k tomu,
že v dubnu celá země prakticky stála, věřme, že s postupným uvolňováním vládou nařízených opatření se
ekonomická situace země zlepší a v
dalších měsících nebude již propad
takový,“ napsal v řevnickém zpravodaji starosta Tomáš Smrčka. Město již v návaznosti na finanční výsledky ustoupilo od některých investičních akcí, které vyžadovaly vysokou míru spolufinancování.
Výpadek daňových příjmů se podle
starosty Petra Hampla dotkne i Dobřichovic. (Dokončení na straně 13)

Lukáš Kunst.

Foto ARCHIV

také na tzv. druhý plán – činnosti,
které jsou třeba, ale není na ně během provozu tolik času. Stěhování
depozitářů, čištění skalního masivu
od náletů, úklidy půd a sklepů, probíhající rekonstrukci a v neposlední
řadě také na šití roušek.
Neznervózňovala vás ta nádvoří
bez návštěvníků? Jak jste karanténu prožíval a snášel vy osobně?
Bylo to velmi zvláštní období, doprovázené zvláštním turistickým tichem. Já je ale snášel poměrně dobře, spíš mi chyběl kontakt s rodinou,
přáteli a divadlem.
(Dokončení na straně 3)
(mif)

sportovní náčiní a nářadí. Šatny a
sprchy se nadále používat nesmějí.
Otevírat se budou i některé další knihovny, které smí být být zájemcům k
dispozici již od 27. 4. Knihovna v
Dobřichovicích od úterý 12. 5. funguje ve zkráceném provozu.
Do normálních kolejí se zvolna vrací
cestovní ruch. Provoz obnovují památky, muzea i kempy. Karlštejnské
Muzeum betlémů se otevře v sobotu
16. 5., o týden později, 25. 5., přivítá návštěvníky hrad Karlštejn či zámek v Mníšku. (Dokončení na str. 13)

Zraněného cyklistu
převáželi vrtulníkem

Řevnice, Hlásná Třebaň - Ke dvěma
vážným případům, jež málem skončily tragicky, vyráželi 5. května řevničtí záchranáři.
Dopoledne spadl starší muž do základů stavby rodinného domu v
Hlásné Třebani. „Utrpěl vážný úraz
hlavy a musel být transportován do
nemocnice,“ uvedl ředitel záchranky Bořek Bulíček.
Odpoledne téhož dne vyjížděli »jeho« lidé k cyklistovi, který se těžce
zranil v Mořině. „Do motolské nemocnice byl vzhledem k závažnosti
poranění přepraven vrtulníkem,“
doplnil Bulíček.
(mif)
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Školky se po dvou měsících otevírají
PROVOZ OBNOVUJÍ V ŘEVNICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH, ZADNÍ TŘEBANI, BEROUNĚ...
Poberouní - Přesně dva měsíce od
uzavření mateřských škol se některé z nich ve druhé půlce května zase otevřou pro nejmenší.
Od 18. května budou například v
provozu berounské školky, o týden
později, 25. května, se mají otevřít
třídy i v řevnické či zadnotřebaňské
školce. O znovuotevření jedná i dobřichovická mateřinka.
O uzavření mateřských škol ve městech v dolním Poberouní rozhodovali v březnu tamní radní. Znovu otevřít je tedy nelze jiným způsobem než
právě rozhodnutím rady města. Jako
první tento bod projednali v Berouně, a to již 6. května, kdy radní rozhodli, že se berounské školky otevřou v pondělí 18. května. Zástupci
odboru školství a volnočasových aktivit MěÚ Beroun společně s vedením mateřských škol a okresní hygienickou stanicí projednali potřebná
opatření tak, aby byly splněny všechny podmínky předškolního vzdělávání a zároveň byl návrat dětí do mateřinek bezpečný. Město pro školky
zajistilo dezinfekční prostředky na
ruce a ochranné pomůcky.
Také rodiče řevnických dětí, které
navštěvují státní školku, v minulých
dnech obdrželi informační emaily:
Oznamujeme všem rodičům dětí, že
znovu otvíráme školku od 25. 5.
2020. Vyzvali současně rodiče, aby
dali najevo, zda o docházku potomka
mají či nemají zájem.
O tom, že se děti vrátí do školky, jednají i v Dobřichovicích. „O dalším
provozu mateřských škol v době trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření rozhoduje ředitel
po dohodě s vedením města. Na potřebných krocích k otevření se pracu-

je, čekáme na projednání termínu v
Radě města,“ píše vedení dobřichovické školky na svém webu. Další informace by měli rodičům poskytnout
v týdnu po 11. 5. Mnohé soukromé
instituce již fungují: v Řevnicích dět-

ská skupina Sokolík, v Letech Školinka Nona. Od 18. května se chystá
také otevření soukromé řevnické
školky Bambinárium.
Vláda již koncem dubna schválila
výjimky z povinnosti nošení roušek,

Děti se mohou těšit na nové vybavení

Od pondělí 25. května bude znovu obnoven provoz ZŠ a MŠ Zadní Třebaň.
Bude se ovšem řídit přísnými hygienickými opatřeními. Osobní přítomnost
žáků a dětí je dobrovolná, závisí na rozhodnutí jejich zákonných zástupců.
Je zde tedy možnost pokračovat i nadále v distančním vzdělávání.
Ve škole jsme připraveni zřídit dvě studijní skupiny, s provozem od 8 do
16.00 hodin, ve školce jednu skupinu s provozem od 6.30 též do 16.00 hodin. Vzhledem k opatřením, která pro školy MŠMT nastavilo, bude organizace vzdělávání jiná, než je běžné. I tak je ale na co se těšit. Třeba na nově
zakoupené sportovní vybavení – fotbalové branky, síť na líný tenis, nové pálky a míčky na stolní tenis, ale především lehký balon o průměru 122 cm
včetně veškerého vybavení na nový kolektivní sport Kinball. Věříme, že děti
tato míčová hra zaujme, stejně jako nás, učitele. Na všechny žáky a děti se
již moc těšíme a uděláme maximum pro to, abychom tuto náročnou situaci
společnými silami hladce zvládli.
Text a foto Klára PEšKOVÁ,
vedoucí učitelka Mš Zadní Třebaň

které se týkají právě i dětí do sedmi
let v mateřských školách a dětských
skupinách. Pavla nováčková

Žáci se vracejí do škol

(Dokončení ze strany 1)
Výuka bude ukončena den před termínem přijímacího řízení,“ stojí v
prohlášení pro rodiče deváťáků.
Do 7. 5. se mohli k přípravkám na
přijímačky hlásit i řevničtí deváťáci.
Od 11. 5. mají denně 2 hodiny matematiky a hodinu češtiny.
Také ZŠ Liteň otevřela 11. 5. přípravku pro deváťáky .„Metodický
pokyn od ministerstva jsme dostali
první květnový víkend. Hned v pondělí 4. 5. ráno jsme na poradě vyhodnotili, že jsme na návrat deváťáků připraveni,“ uvedla zástupkyně
ředitelky Ema Malá s tím, že v rekordním čase několika hodin se jim
podařilo získat odpovědi od všech
rodičů deváťáků, zda přípravku využijí. „Do školy by mělo přijít 17 z
21 deváťáků,“ upřesnila Malá s tím,
že pracovat budou ve 2 skupinách,
jež se budou 2x týdně intenzivně
připravovat na přijímací zkoušky.
Kolik se do liteňské školy vrátí žáků
prvního stupně, který smí být otevřen od 25. května, není zatím jasné.
Na návrat mladších žáků do školy se
připravuje i ZŠ Černošice. Plánované ředitelské volno 29. a 30. 6. bylo
zrušeno; 30. 6. se bude vydávat vysvědčení. V ZŠ Dobřichovice budou
od 25. 5. vyučovat žáky prvního
stupně nejen ve škole, ve skupinách
maximálně po 15 dětech - bude pokračovat i distanční výuka pro žáky
2. stupně a žáky 1. stupně, kteří zůstanou doma. Pavla nováčková

Tentokrát na soutěžních fotkách roušek převládají zvířata
Poberouní - Soutěž o nejoriginálnější snímek roušky, neboli ústenky
stále pokračuje. Fotky na adresu
redakce NN přicházejí z okolí, ale i
z pěkně vzdálených destinací - už
jich evidujeme skoro čtyřicet.
Dnešní várce dominují zvířata.
Těší nás, že vás soutěž zaujala - jen
tak dál! Fotografie s originálními
rouškami nám můžete posílat až do

doby, dokud nás »erár« povinnosti
nosit ústenky nezbaví. Vaše výtvory
i nadále přijímáme na adrese redakce Našich novin (Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň), využít samozřejmě můžete i mailu (frydl@centrum.cz). Těšíme se na další zásilky
- tři nejoriginálnější fotky/roušky
odměníme originálními cenami.
Miloslav FRÝDL
PES.

Foto Drahomíra ZIMOVÁ,
Trubín

OVEČKA.
Foto Alžběta PLECITÁ, Osov

TUČŇÁCI.
Foto Marie VACUROVÁ, Osov

S JAZYKEM. Ve stylu Rolling Stones.

Foto Jarmila TŘÍSKOVÁ, Praha

VELIKONOČNÍ ZAJÍC.
Foto Eva JŮNOVÁ, Karlštejn
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Zneužívat hrad nikomu nedovolím!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
A co ekonomové Národního památkového ústavu? Ti, předpokládám, z
masivního propadu tržeb velkou radost neměli… Máte spočítáno, resp.
dokážete odhadnout, o kolik Karlštejn přišel vinou zavřených bran na
vstupném?
Samozřejmě – lehké to nebylo pro
nikoho. Karlštejn eviduje za celou
dobu uzavření kvůli koronaviru ztrátu asi 11,5 milionu korun a asi 46
tisíc návštěvníků. Věřím ale, že se
nám to během sezony díky Čechům
podaří aspoň trochu dohnat.
Návštěvníkům se nejspíš po uzavřeném Karlštejnu stýskalo. Štvalo vás
hodně, kolik se jich v časech karantény »dobývalo« do hradu a kolik
jich při tom nerespektovalo nařízená hygienická opatření?
Neřekl bych štvalo, spíš překvapilo.
Bylo to v době, kdy ještě nebyl vůbec jasný vývoj pandemie, ale platila již vládní nařízení. Přišlo mi to
velmi nezodpovědné. Já sám jsem
zpočátku chodil s rouškou i běhat.
Hrad po několikaměsíčním nedobrovolném »zimním spánku« znovu
otevřete 25. května. V jakém bude
fungovat režimu, jak bude organizován návštěvnický provoz?
V tuto chvíli počítáme s otevřením I.
a II. okruhu v omezeném režimu. I.
okruh bude organizován bez průvodce, ale s přesným časem nástupu na
prohlídku a v každé z nich bude maximálně devět osob. II. okruh s kaplí
svatého Kříže pak půjde každých 30
minut s průvodcem devět osob. Budou samozřejmě i zvýšená hygienická opatření – desinfekce, roušky, štíty, rukavice a zrušili jsem např. i oblíbené papuče v I. patře velké věže.
Hygienická opatření budou platit ale
i pro návštěvníky. Nikoho bez roušky nebo zakrytí úst a nosu nebudeme, bohužel, moct do hradu ani do
areálu vpustit.
Je velký zájem o rezervace prohlídek, nebo se lidé po týdnech karantény zatím ještě ostýchají?
Ano, 1. května jsme obnovili prodej
on-line vstupenek na standartní prohlídky i na prohlídky mimořádné
(Na kafe s kastelánem, Kaple večerního Karlštejna či Karlštejn jako
uzavřená pevnost). Zájem je velký a
my z toho máme samozřejmě velkou
radost, protože i my se na návštěvníky těšíme.
Těsně před vypuknutím koronavirové epidemie v Česku začala dlouho očekávaná a několikrát odložená rekonstrukce Karlštejna. Jak
moc vám bude komplikovat život?
Je to zásadní rekonstrukce, ale od
svého počátku je koncipována tak,

KASTELÁN. Lukáš Kunst ve své pracovně na hradě Karlštejně.
aby provoz hradu omezila minimálně. Prohlídek se rekonstrukce netýká, takže ty budu po odeznění bezpečnostních opatření kvůli koronaviru provozovány bez omezení. Jediné
omezení je zatím zábor jedné třetiny
nádvoří jako zázemí stavby.
Co všechno se v rámci rekonstrukce
na hradě bude dít? Co bude po jejím skončení na Karlštejně jinak?
Budujeme nové návštěvnické centrum v přízemí Purkrabství, rehabilitujeme suterén Císařského paláce s
původními středověkými omítkami,
budujeme nové expozice, menší víceúčelový sál a rehabilitací prochází
i část jižního parkánu. Tam bychom
v budoucnu mimo jiné rádi pořádali
svatební obřady.
Kdy má rekonstrukce skončit a kolik bude stát?
Rekonstrukce bude probíhat do 31.
prosince 2022 a její rozpočet je 150
milionů korun. Financována je z části ze strukturálních fondů EU (79,8
milionů), státního rozpočtu ČR (14
milionů), ministerstva kultury ČR
(22,5 milionů) a vlastních prostředků Národního památkového ústavu
(34 milionů).
V úřadu karlštejnského purkrabího

Foto ARCHIV

jste přibližně rok a čtvrt. Jaké byly
ty uplynulé měsíce, už jste se »aklimatizoval«, sžil s rolí hradního »šéfa«? Jak jste pokročil ve svém odhodlání vytvořit z Karlštejna národní kulturní památku 21. století?
Předání Karlštejna od mého předchůdce Jaromíra Kubů probíhalo již
delší dobu, takže kromě obrovské
odpovědnosti se toho zase tolik nezměnilo. Myslím, že se věci pomalu
dávají do pohybu, i když někdy trochu pomaleji, než bych rád. Ale jsme
na národní kulturní památce, takže je
to takhle v pořádku. Na mé strategii
pracujeme postupně s mým týmem a
mám radost, že se nám zatím vše celkem daří.
»Prudíte« své podřízené hodně, nebo jste zastáncem laskavého manažerského přístupu? Na co jste nejvíc
»ras«?
To asi není otázka přímo na mě, spíš
na mé kolegy. Mám štěstí na dobrý
tým, který nevyžaduje direktivní přístup. Nejvíce se soustřeďuji na kvalitu v poskytovaných službách a na
ochranu hradu ve všech směrech. V
poslední době mě nejvíc trápí automatičnost, s níž některé subjekty k
hradu či jeho jménu přistupují.

Mnohdy je nám předkládáno, že
hrad udělá tohle, udělá tamto a očekává se, že to udělá zadarmo. Takto
zneužívat hrad ale nikomu nikdy
nedovolím.
Dodržel jste svá předsevzetí ze začátku loňského roku? Chodíte ob
den do fitka (tedy pokud zrovna neřádí koronavirus, samozřejmě…),
jezdíte na kole, běháte »svých« dvanáct kilometrů…? Stíháte všechno,
co byste stíhat chtěl?
Ano, a je to nadále můj skvělý relax,
hlavně běh. Zatím se mi nepodařil
půlmaraton, tak uvidíme, zda to vyjde letos. Musím ale říct, že stále
nacházím nové krásné trasy nádhernou přírodou Karlštejnska.
Jaké máte v souvislosti s nadcházející sezonou největší přání?
Po osobní stránce, abychom zůstali
všichni zdraví. Abychom si uvědomovali vše, oč rázem můžeme přijít
a vážili si toho - především svého života a svých blízkých. Po pracovní
stránce pak, aby návštěvníci přišli a
aby se jim všechno, co připravíme,
líbilo. Aby rekonstrukce probíhala
podle plánu a císař Karel IV. se tam
nahoře nad ní spokojeně usmíval.
Miloslav FrÝDL

Řevnice: Stavitel vydělá, městu zůstanou starosti?
Pozorný čtenář Našich Novin si jistě pamatuje na
několik článků o velké snaze vedení města Řevnic
povolit stavění domů, bytových domů a i výškových objektů podle současného územního plánu.
Město současně připravuje nový územní plán, kde
nově prosazuje velké výstavby i v záplavových
oblastech (zejména areál bývalé Eurovie).
Posledním povolením výstavby jsou domy v ulici
V Luhu. Je to překvapení, protože o této výstavbě
se již delší dobu hovořilo, jako o výstavbě ve velmi nevhodné lokalitě. Oblast, kde se nachází ulice
V Luhu (objížďka uzavřených železnických závor
mezi obcí Lety a Řevnice), je v zátopové oblasti.
Celou záležitost řešila již i Stavební a urbanistic-

ká komise v Řevnicích. Právě předsedkyně komise, architektka Alice Čermáková (nyní místostarostka města) přišla s návrhem výstavby domů v
této lokalitě. Tedy přesněji - přivedla mladého architekta, který prezentoval návrh výstavby domů.
Za účasti starosty Tomáše Smrčky však bylo řečeno, že oblast je zátopová, a ne od řeky Berounky,
ale od potoka Kejná. Jako řešení se jevilo osadit
výkonné čerpadlo, které by odvodňovalo tuto lokalitu tím, že by odčerpávalo vodu do Berounky.
Na jednání bylo také řečeno, že případný stavitel
by tedy měl přispět na instalaci čerpadla částku v
řádech milionů. Dále bylo zjištěno, že v projektu
jsou od domů asi čtyři výjezdy právě na velmi fre-

kventovanou ulici V Luhu. To se zdálo jako velmi
nebezpečné, protože v této lokalitě je silnice
nepřehledná.
Podle posledních informací však stavba bude povolena s minimálním finančním příspěvkem stavitele na odvodnění a jsou zde i čtyři výjezdy.
Ptáme se tedy pana starosty, zda je v této lokalitě
vyřešena zátopovost, když je zde povoleno stavět.
Pokud by plocha stále byla ohrožena vodou, pak
se opět jedná o povolení staveb, které jsou zajímavé pouze pro stavitele, který zhodnotí levně
koupené zátopové pozemky a městu zůstanou jen
starosti. Další informace přineseme v příštích číslech NN.
Tomáš Chabera, Řevnice
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Aneta vyhrála v hitparádě, už podruhé
MLADÁ UMĚLKYNĚ ZAZPÍVALA NA BOHOSLUŽBĚ K VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
nahrává svou druhou píseň a videoklip). Jana Šmardová KOuLOVá,
CČSH, Tmaň

Pětasedmdesáté výročí ukončení II.
světové války si Církev československá husitská ve Tmani 8. 5. tentokrát připomněla místo tradičního
koncertu slavnostní bohoslužbou ve
Sboru Jiřího z Poděbrad.
Zavlála státní vlajka, zazněla státní
hymna a slavnostní bohoslužba, i
když v omezeném počtu do patnácti
lidí, byla opravdu slavnostní. Připomněli jsme si historické okamžiky, nevinné oběti, hrdiny známé i
spoustu bezejmenných statečných
lidí, kteří položili život za to, abychom my a další generace nemuseli
takové hrůzy a nesvobodu zažívat.
Dobu povelikonoční, kdy se Ježíš po
vzkříšení zjevuje učedníkům, jsme
oslavili písní. Ačkoliv plánovaný
koncert musel být zrušen, o hudební
vstup se postarali zpěvačka Aneta
Špačková a houslista Štěpán Louda

V ZUŠ se učí, Notičky
začínají zkoušet

Řevnice - Indidivuální výuka po karanténě znovu začala 11. května v
ZUŠ Řevnice. Se členy literárně
dramatického oboru se jeho vedoucí
Renata Rychlá poprvé sejde 14. 5.
„Pro skupinovou výuku tj. tanec,
výtvarné obory a hudební nauky
školu otevíráme 18. 5.,“ uvedla
ředitelka ZUŠ Ivana Junková s tím,
že učit se bude podle platného rozvrhu a nejvyšší povolený počet žáků
ve skupině je patnáct. „Školu můžeme otevřít za důrazných hygienických opatření, která budou vyžadovat maximální ohleduplnost, zodpovědnost a respekt k nastaveným pravidlům od všech zúčastněných,“
sdělila ředitelka.
Po pauze začíná v řevnickém Zámečku zkoušet také dětská lidová
muzika Notičky. „Je to skvělá zpráva, jen si lámu hlavu, jak to udělat v souboru je nás 57, ale najednou
může zkoušet pouze patnáct,“ krčí
rameny vedoucí muziky Lenka Kolářová. Ta se nakonec k první zkoušce 16. 5. rozhodla svolat pouze část
tzv. velkých Notiček.
(mif)

Kulturní aktuality

VE SBORU. Aneta Špačková zazpívala na slavnostní bohoslužbě uspořádané k 75. výročí konce II. světové války. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
(člen Prague Radio Symphony Orchestra), na varhany bohoslužbu doprovodil Stanislav Dušek. Díky!
Rodačka ze Tmaně Aneta Špačková
již podruhé zásluhou svého talentu a
vašich esemesek vyhrála v hitparádě
Českého rozhlasu Dvojka Česká

dvanáctka. Nyní se talentovaná zpěvačka chystá natočit další píseň i videoklip. Pokud ji chcete také tentokrát podpořit na její cestě k vlastním
písním, udělejte sobě i jí radost a vyberte si svou odměnu na HITHIT
(www.hithit.com - Aneta Špačková

Katolíci obnovili bohoslužby
KONAJÍ SE V ČASECH OBVYKLÝCH PŘED EPIDEMIÍ
Řevnice, Poberouní - Pravidelné
bohoslužby obnovila římskokatolická farnost Řevnice. NN to potvrdil farář robert Hanačík.
„Provoz v plném rozsahu zahajujeme 11. května, povolena je účast sto
lidí,“ uvedl Hanačík. Žádná další
speciální omezení se podle něj nechystají. „Já to nechám na každém z
přítomných,“ sdělil. „Maximálně
upozorním na dezinfekci u kropenky, řeknu, aby neseděli pohromadě,
kdo k sobě nepatří, měli roušku,

nepodávali si ruce a pokud možno,
kdo přijímá, přijímal na ruku. Já
jsem od lidí daleko, kromě čtení
textu roušku mám, na přijímání vždy, i dezinfekci před podáváním používám,“ doplnil. V našem okolí se
římskokatolické mše konají takto:
Řevnice: neděle 9.30, středa 18.00;
Dobřichovice: neděle 11.00, čtvrtek
18.00; Všenory: neděle 8.00, pátek
18.00; Karlštejn: neděle 16.00; Liteň: sobota 15.30; Všeradice: neděle
9.00; Osov: neděle 10.30
(mif)

Vikář uvízl v Polsku, zaskočil kolega ze Zdic

Kina v okolí

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

16. 5. 18.00 ZAPOMENUTÝ PRINC
16. 5. 20.00 VOLÁNÍ DIVOČINY
23. 5. 17.30 EMMA
23. 5. 20.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
30. 5. 18.00 FRČÍME
30. 5. 20.00 POSLOUCHEJ

Podzemí Českého krasu
je k vidění v Berouně

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 5. a 29. 5. 18.30 BLOODSHOT
16. 5. a 20. 5. 17.30 (St 18.30) FRČÍME
17. 5. a 26. 5. 17.30 (Út 18.30) JEŽEK
SONIC
18. 5. a 22. 5. 18.30 POSLOUCHEJ
19. 5. a 30. 5. 18.30 (So 17.30) V SÍTI
21. 5. 18.30 LOV
23. 5. a 31. 5. 17.30 SUPER MAZLÍČCI
24. 5. 17.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
25. 5. 18.30 MALÁ LEŽ
27. 5. 18.30 NEVIDITELNÝ
28. 5. 18.30 PROBLÉMISSKY

Od června by mělo být otevřeno
Letní kino Beroun.
(vš)
KINO RADOTÍN
Kino nehraje.

* Komponovaný pořad nazvaný
Charlotta Garrigue Masaryková Američanka, která se stala Češkou,
sestavený z dopisů i vzpomínek a
provázený hudbou uvede 15. 5. od
17.00 ve Sboru Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské ve
Tmani Umělecká skupina Česká
duše. Maximální počet diváků je
sto, rezervace na 602 766 899. (jšk)
* První černošickou akcí po uvolnění bezpečnostních opatření bude
koncert Petry Ernyeiové. Známá
jazzová zpěvačka vystoupí 22. 5. od
18.30 na zahrádce zdejšího Clubu
Kino.
(pan)
* Petr Váňa jr. s programem All By
Myself se představí v rámci programu Sobota na grilu, který se na zahradě Clubu Kino Černošice koná
23. 5. od 20.00.
(vš)
* Obecní knihovna Liteň funguje z
důvodu epidemiologických opatření
s upravenou otevírací dobou: pondělí 10 - 12.00, středu 14 - 16.00.
„Díky rozhodnutí zastupitelů, kteří
podpořili rozpočet na nákup nových
knih, významně rozšíříme nabídku
titulů. Můžeme také doslova podržet nad vodou knihkupectví LeAmos Řevnice plánovaným nákupem několika desítek knih,“ uvedla
na webových stránkách Městyse Liteň knihovnice Hana Jůzlová. (mif)
* Za dodržení nařízených hygienických opatření je od 27. 4. otevřena
také Městská knihovna Řevnice.
Knihy je možné si rezervovat přes
e-mail knihovna@revnice.cz a následně po dohodě vyzvednout. (pan)
* Úspěch na Mezinárodní dětské
výtvarné soutěži v Lidicích zaznamenali členové keramického kroužku České tábornické unie – Záskalák Liteň. Získali několik ocenění za
kolektivní práci a Kryštůfek Alfery,
Viktor Masák, František Moureček i
Vojta Němec si vybojovali čestná
uznání. To patří také Petru Teichmanovi ze ZUŠ Černošice a žákům
ZUŠ Řevnice Cyrilu Sodomkovi,
Stelle Stropkové, Anežce Škorpilové, Terezii Šídové, Dorotě Tůmové,
Kristýně Hermanové a Magdaleně
Romové. Medaili získala i řevnická
škola za kolekci výtvarných objektů
M. Bicanové, A. Gürtnerové, A.
Hrubé, N. Husákové, N. Churové,
A. Kohoutové, S. Kyncl, E. Ledvinové, M. Myšáka, L. Neméthové, A.
Petráňové a V. Řezáče.
Dagmar KarLOVá, (mif)

První »normální« mše svatá po karanténě se konala v neděli 10. května
dopoledne v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově. Sloužil ji farář Josef Jonáš ze Zdic - »stálý« pan farář, farní vikář Andrzej, uvízl v Polsku v
karanténě a nevíme, kdy se dostane do Čech. Mše byla stejná, jako jiné
mše, účastníků bylo nás něco málo přes dvacet, všichni včetně pana faráře měli roušky a udržovali rozestupy. Kostel je dost velký na to, abychom
se tam takto všichni uspořádali. Na závěr byly Bavorské litanie k poctě
Panny Marie, neboť květen je mariánským měsícem.
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

Beroun - Prohlédnout si výstavu
přímo pod širým nebem můžete již
nyní v Berouně. V galerii Pěší zóna
v Palackého ulici je k vidění expozice nazvaná Podzemím Berounska.
Město Beroun spolupracovalo s Michalem Hejnou a Martinem Majerem, kteří v minulém roce vydali
knihu věnující se právě podzemí
Berouna. Na šesti výstavních panelech v centru města se nyní můžete
podívat pod povrch malebného Českého krasu i jeho okolí.
(pan)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

10/2020 (304)

Mateřská škola hlásí návrat

Mateřská škola Všeradice začíná od 25. 5. předškolní výchovu, jež byla přerušena z důvodu
ochrany před šířením nemoci COVID-19. Byli
jsme jednou z prvních školek v okolí, kteří tak
učinili a teď mezi prvními oznamujeme návrat.
Ovšem bude to jiné. Během provozu MŠ musíme
dodržovat epidemiologická opatření a doporučení MŠMT. Jedním z nich je organizovat většinu
aktivit venku v areálu MŠ. To je výhoda naší
školky - máme dvě velké zahrady. Se starostou
obce M. Kuncem jsme vybavili školku dezinfekčními a ochrannými prostředky, postavíme na
zahradě stany pro zastínění, zahradní lavice a
stoly jsme využívali i v minulých letech a jestli
nám to počasí dovolí, může předškolní výchova
v přírodě začít. Budeme kreslit, tvořit, cvičit, tančit i zpívat, předškoláci se budou připravovat na
vstup do ZŠ. Zatím se ale přihlásilo málo dětí,
kteří do konce školního roku nastoupí. Nedivím
se, rodiče chápu. Nemoc je tu stále a všichni máme obavy. Každý má prarodiče nebo někoho ohroženého v okolí. Z pohledu učitelky MŠ bych to
přirovnala ke hře Na schovávanou - schováváme
se před nemocí, aby nás nenašla. Žít ale musíme
dál. Dnes máme k našemu životu další povinnost: chránit sebe, své okolí, své blízké...
Hana Hanzlíková, ředitelka MŠ všeradice

UŽ TRÉNUJÍ. Všeradičtí fotbaloví žáci na prvním tréninku 4. května.

Fotbalisté už vyběhli na hřiště
JAKO PRVNÍ ZAČALA NA KONCI DUBNA TRÉNOVAT MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Je to téměř dva měsíce, kdy se naposledy všeradičtí fotbalisté dotkli balónu. Namísto vyvrcholení zimní
přípravy a přechodu na jarní část tréninků jsme nestačili dohrát ani poslední kolo zimní ligy ve Zličíně a
byl tu vládní zákaz. Ze dne na den
bylo vše jinak: zrušené tréninky, zru-

Ukrývali parašutistu

Paní Božena Maršálková rozená
Kozová pochází ze Všeradic. Později se provdala do Osova, nyní žije
v Domově seniorů v Zátoře. Její vzpomínky na konec války, od kterého
letos upylnulo 75 let, zaznamenala
Marie Plecitá.
(nn)
Božena žila ve Všeradicích se svými rodiči, bratrem Bedřichem a sestrou Marií. Rodinu živilo hospodářství. Když František Koza jednoho březnového dne roku 1944 pracoval na poli u místního hřbitova,
uviděl tam při zdi sedět neznámého
člověka. Ten po chvíli vstal, přišel k
němu a řekl, že je sovětský parašutista. Měl u sebe i vysílačku. Ve večerních hodinách ho pan Koza dopravil na voze domů a s ním i jeho
kamaráda, kterého potkali cestou.
Ukryl je ve stodole a dal jim i své
oblečení. Oba muži totiž často chodili po okolí - zajímal je hlavně železniční most u Všenor. Hospodáře
brali někdy s sebou, aby jim ukazoval, co kde je. Došli i k osovskému
zámku a fabrice, kde měli Němci
ohromné skladiště. Když ke konci
války dopadly těsně u tohoto objektu bomby, pan Koza se domníval, že
to je dílo výzvědné služby jejich tajného hosta. (Dokončení na straně 12)

šené přátelské zápasy, turnaje.... V
průběhu dubna byly Fotbalovou asociací ČR zrušeny i všechny mládežnické soutěže jarní části. První mistrovský zápas nás tak čeká až za
dlouhé čtyři měsíce...
S postupným uvolňováním omezení
a zákazů bylo na konci dubna možné
vrátit se v určitém režimu i ke sportovním aktivitám. S mladší přípravkou jsme proto začali trénovat hned
ve středu 29. 4. Zatím v menším
počtu, jen s pěti dětmi. Postupně se
přidávali další. Den po nás začalo i
áčko, které bude zatím trénovat jednou týdně pro udržení kondice. Od
4. května trénují také žáci a pomalu
se tak vše vrací do starých kolejí.
Hřiště je páskou rozděleno na pět sa-

mostatných sektorů, kde v daný okamžik trénuje vždy jedna jednotka s
jedním trenérem. Samozřejmostí je
striktní dodržování všech nařízení a
pokynů k tomu určených (maximální počet osob ve skupině, nemíchání
skupin, oddělená pracoviště, roušky,
desinfekce...) Musím pochválit kluky i rodiče, že morálka a dodržování
pravidel je - alespoň prozatím - na
jedničku. Hned na prvním tréninku
se sešlo jedenatřicet žáků, takže je
vidět, že fotbal a kamarádi klukům
hodně chyběli. Tréninky v této omezené míře budou organizovány vždy
v pondělí a ve středu. Těšíme se, že
si budeme moci brzy zahrát i nějaký
ten přátelák. lucie BoXanová,
Stanislav ŠEBEk, Fk všeradice

Foto Lucie BOXANOVÁ

Všeradické aktuality

* očkovat psy bude MVDr. Brožková 23. 5. od 15.00 za budovou
OÚ Všeradice. Cena vakcíny proti
vzteklině je 90 Kč, kombinovaná
vakcína stojí 290 Kč.
(mak)
* Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 6. června od 9 do 13.00 za
budovou obecního úřadu ve Všeradicích.
Martin kUnC
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)
* zahrádku zprovoznil všeradický
Dvůr Všerad, otevřená je i galerie a
minigolf. V galerii je k vidění retrospektivní výstava Art sympozií, jež
vás provede 14 lety setkávání umělců z celého světa v naší malebné vsi.
Na minigolfu můžete vyzkoušet nový povrch, který dráhy dostaly. Galerie i minigolf jsou otevřeny od pátku do neděle. lenka StiBalová

Vše má svůj čas - zvonek ve Tmani poprvé zazvonil...
Zvon u dveří. Také jste si takový pořidili? Krásný, ale takových je! Také
vás to napadlo...?
Tento zvonek (viz foto) ležel možná
dva roky někde ve skříni. Byl to dárek pro Sbor Jiřího z Poděbrad ve
Tmani. Jenže zrovna v té době už
jsme někde na tržnici kovový zvonek koupili a je u dveři do farní zahrady. Tedy spíše na ozdobu.
Takže jsme za dárek Erikovi Šilhavému poděkovali, ani jsem tenkrát
správně nepochopila, odkud zvon je,
ale neměli jsme spravné využití, tak
se na něj pozapomnělo. Až nyní, na
Hod Boží Velikonoční, kdy jsme ve
Sboru vysílali online bohoslužbu
slova a pak i varhanní koncert Pro
radost. A tu přišla chvíle pro zvon,
aby dostal varhaník znamení, kdy za-

čít hrát. Ale zkuste zvonit na zvon,
co nevisí a leží na lavici... Nakonec
zazvonil! Koncert se vydařil, na FB
stránkách obce Tmaň jej vidělo skoro 500 lidí (Aneta Špačková s kytarystou Lukášem Veselým jich koncertem oslovili již přes 1 500...).
Erik Šilhavý slíbil pomoc, stále do
toho něco vstupovalo, ale nakonec
zvon jednoho dne připevnil. Věřte,
nebo ne, vše mělo svůj čas. V ten
den byl dokončen obraz Jiřího z Poděbrad pro Sbor ve Tmani i přimontován zvon. Bylo to 21. dubna. Jeden ze dnů, na který před 600 lety
připadá možné narození českého
husitského krále Jiřího z Kunštátu a
Poděbrad. Zvon je z poutní cesty,
pochází z nejzazšího kousku země
ve Španělsku. (Dokončení na straně 6)
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Fotografujte přírodu, ve hře je poukaz
SNÍMKY DO FOTOSOUTĚŽE NA TÉMA PŘÍRODA KOLEM NÁS MŮŽETE POSÍLAT DO 30. ČERVNA
Všeradice - Veřejnou fotosoutěž na téma Příroda kolem nás vyhlásila
první květnový den Obec Všeradice. Vítězové se mohou těšit na poukaz
v hodnotě 1.000 korun.
„Podmínkou pro zařazení do soutěže
zaslání jedné až pěti fotografií poZískají 400 000 na alej? jeřízených
na území obce Všeradice
Suchomasty - O 400 000 Kč z parti- na vypsané téma prostřednictvím ecipativního rozpočtu Středočeského mailové adresy: vseradice.soukraje se uchází projekt obnovy aleje tez@gmail.com, uvedení názvu fomezi Suchomasty a Borkem.
tografie a pravdivých kontaktních
„Cílem projektu je obnovit zestárlou údajů na soutěžícího,“ píše se v proa značně prořídlou ovocnou alej le- pozicích soutěže zveřejněných na
mující silnici mezi obcí Suchomasty webových stránkách Všeradic s tím,
a její osadou Borek a tím obnovit že fotky mají být ve formátu JPGE o
jak její historickou roli v přírodě, rozlišení minimálně 300 DPI.
tak funkci klimatickou, ekologickou Fotografie budou na uvedené adrese
a produkční,“ zdůvodňují žadatelé přijímány do 30. června. Souběžně
svoji žádost. Krajským úřadem už bude do 15. července možné na facebyla podpořena - o tom, zda bude bookovém profilu obce Všeradice
projektu požadovaná částka přiděle- hlasovat pro jednotlivé snímky. Nána, rozhodne veřejnost hlasováním sledně budou vyhodnoceny - vyhlana mujkraj.kr-stredocesky.cz, které šovatel si vyhrazuje právo nezařadit
bude zahájeno 16. 5. Zúčastnit se ho zaslanou fotografii do soutěže pokud
může každý občan Středočeského nesouvisí s vypsaným tématem, jedkraje starší 18let.
(mif) ná se o fotomontáž, fotografii poru-

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, finanční služby, zajištění
úvěrů, investice...

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz

ěHãtPH
LKQHG

777 038 001
ww
ww.gato.cz

šující autorská práva, případně jde o
pornografii či materiály, které jsou v
rozporu s dobrými mravy. Z každého
počítače je možné zaslat pouze jeden
hlas.
Soutěž vyhraje snímek, který získá

nejvíce hlasů. „Soutěžící na prvních
třech místech získají poukaz od firmy Fotolab v hodnotě 1000 korun,“
lákají organizátoři.
Ceny budou výhercům předány 16.
července.
Miloslav FRÝDl

Zvonek ve Tmani poprvé zazvonil
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Před objevem Ameriky Kryštofem Kolumbem se lidé domnívali, že je to
konec světa. Až sem, »na konec světa«, dorazilo v roce 1465 mírové poselstvo Jiřího z Poděbrad vedené Lvem z Rožmitálu. Západní Evropě na svých
cestách před 600 lety ukázali, že husiti nejsou žadní neznabozi, ale praví
křesťané a chrabří rytíři. Přesto na Zelený čtvrtek roku 1467 papež českého
krále, jeho rodinu a všechny husity proklel...
V neděli 26. dubna v 17 hodin tedy náš »nový« zvonek poprvé zazvonil. Na
počest Bohu, Vzkříšenému i Jiříkovi a dalším věrným věřícím, kteří sice
byli prokleti za svůj vztah ke kalichu, ale svou víru v Krista nezradili.
Vše má svůj čas. Zvonek teď není tím obyčejným kusem kovu, ale vypráví
svůj příběh. Je jedinečný a je na svém místě a v pravou chvíli, na tradiční
Jiřskou pouť, která sice byla jiná, než bychom si přáli, ale - vše má svůj
čas... (Záznam bohoslužby najdete na FB: @ccshtman.)
Jana Šmardová KOulOVá, CČSH Tmaň
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

5/2020 (103)

Žáci se vrátí do školy
v pondělí 25. května
Karlštejn - Na obnovení výuky se
chystá Základní škola v Karlštejně.
Žáci se do ní po více než dvouměsíční přestávce mají vrátit 25. května.
NN to potvrdila ředitelka školy Jiřina Janovská. „Kolik žáků dorazí, ještě nevíme, rodiče mají čas na vyjádření do 18. 5. V prvním květnovém
týdnu se jich ozvalo pouze sedm,“
uvedla s tím, že hygienická opatření
budou po otevření školy odpovídat
všeobecně platným předpisům. „Během karantény jsme měli každodenní »vzdálenou výuku« s využitím
mobilů a počítačů,“ sdělila Janovská
a dodala, že o vysvědčení žáci ZŠ
Karlštejn nepřijdou. „Hodnotit je budeme podle práce, kterou odvedly do
uzavření škol a ohledy budou samozřejmě brány i na výsledky vzdálené
výuky,“ uzavřela ředitelka.
Zápis do MŠ Karlštejn na školní rok
2020/21 se uskuteční 13. 5. od 8 do
18.00 elektronickou formou. (mif)

BRZY OTEVŘOU. Na obnovení provozu se chystá Muzeum lehkého opevnění Karlštejn. První návštěvníky přivítá
o víkendu 30. - 31. května.
Foto NN M. FRÝDL

Zastupitelstvo městyse snížilo poplatky
NOVÉ ZNAČENÍ V PĚŠÍ ZÓNĚ MÁ ZAJISTIT VĚTŠÍ BEZPEČNOST CHODCŮM A MENŠÍ PROVOZ AUT
Karlštejnská pěší zóna má od května
nové dopravní značení, které by mělo přinést větší bezpečnost pro chodce i menší cirkulaci vozidel v této exponované části městyse. Cílem je rovněž snížení hlučnosti a zlepšení ovz-

Karlštejnské aktuality

* Úřad městyse Karlštejn je aktuálně pro veřejnost otevřen v pondělí a
ve středu od 8 do 16.00 (matrika do
17.00). Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu je stále nutné dodržovat mimořádná opatření.
(per)
* Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční 22. 5.
mezi 16 a 20.00 na sběrném místě u
Vinice. Odpad bude vybírán ve výše
uvedeném časovém rozmezí, nikoliv dříve nebo později, s sebou je
třeba přinést občanský průkaz. (per)
* Autokemp Karlštejn obnoví provoz od 25. května.
(pef)
* Předválečný bunkr mezi parkovištěm a mostem, neboli Muzeum
lehkého opevnění Karlštejn, se poprvé po zimní a koronavirové přestávce turistům otevře 30. 5. Přístupné za dodržování aktuálně platných hygienických opatření bude
každý víkend a o svátcích.
(jač)
* Aktuální situaci, která nastala po
umožnění pořádání sportovních akcí
do 100 lidí, řeší vedení TJ Karlštejn
s trenéry obou fotbalových oddílů
klubu. Je na domluvě, zda od poloviny května začnou hráči trénovat.
Vzhledem k tomu, že dosud není
možné využívat šatny ani sprchy,
přátelská utkání s jinými týmy ještě
napevno nedomlouváme a čekáme
na další postupy ohledně uvolňování opatření.
Michal ŠAMAN

duší v pěší zóně. Ke změně došlo veřejnou vyhláškou Městského úřadu
Beroun. Úřad městyse Karlštejn vytvořil poměrně široké spektrum výjimek, především pro občany trvale
hlášené k pobytu v oblasti pěší zóny,
ale také pro podnikatele, majitele nebo nájemce nemovitostí v pěší zóně.
Myšleno je i na návštěvy, hotelové
hosty, řemeslníky nebo zaměstnance
pracující v pěší zóně. »Vjezdenky«
obdrží rovněž občané trvale hlášení
k pobytu mimo podhradí. Jsou vydávány zdarma na základě vyplněné
elektronické žádosti. Prosíme občany, aby v době nouzového stavu nedocházeli se žádostí na úřad. Květen
2020 je přechodné období a nemusíte se proto obávat potíží s vjezdem

do pěší zóny. Elektronická žádost je
k dispozici na webu městyse a byla
také rozeslána mobilním rozhlasem.
Sezona bude kratší
Zastupitelstvo Městyse Karlštejn
rozhodlo o snížení místních poplatků za užití veřejného prostranství, a
to jak v případě hostinských předzahrádek, tak zařízení pro reklamu nebo prodej a poskytování služeb. Poplatek za rok 2020 činí symbolickou
1Kč/m2 a je vyjádřením podpory
podnikatelů, kteří jsou závislí na turistickém ruchu. Letošní sezona je a
velmi pravděpodobně bude silně narušena pandemií nemoci COVID-19
a nedá se předpokládat, že bude stejná nebo dokonce lepší než v přede-

šlých letech. Ubyde zahraničních návštěvníků, kteří tvořili až 30 % turistů a je zatím otázkou, do jaké míry se
rozběhne zájem domácích výletníků.
V každém případě bude sezona kratší nejméně o čtvrt roku a díky rušení
mnoha plánovaných akcí v Karlštejně - od Festivalu v ulicích přes tradiční Moto sraz nebo Královský průvod
- bude obec hledat nové možnosti
nabídky včetně zpřístupnění stezek v
okolí. V této souvislosti se Karlštejn
stal členem destinační agentury Berounsko, kde společně se sousedními
obcemi jako jsou Srbsko, Svatý Ján
nebo Beroun vytváří marketingovou
strategii pro celou oblast Středočeského kraje.
Janis SIDOVSKÝ,
místostarosta Karlštejna

Od Velikonoc stála auta v Českém krasu všude!
Karlštejn - Važte si relativně dobrého stavu naší přírody, toho, že
máte kam chodit na výlety a žasnout nad přírodními a krajinnými krásami! vzkazuje potencionálním návštěvníků Českého krasu zástupce vedoucího Správy
CHKO, krajinář Tomáš URBAN.
V jakém režimu fungovala Správa
CHKO po dobu karantény?
Správa CHKO Český kras fungovala v době karantény tak, že převážná část jejích zaměstnanců pracovala z domova - pokud se jednalo o
kancelářskou práci, nebo se věnovala práci v terénu. Vždy však byl přítomen aspoň jeden referent přímo v
budově Správy CHKO v Karlštějně,
aby byl zajištěn provoz podatelny a
lidé mohli podávat své žádosti, pří-

KRAJINÁŘ. Zástupce vedoucího Správy CHKO Český kras Tomáš Urban.
Foto ARCHIV

padně v omezené míře vyřizovat jiné záležitosti, týkající se ochrany
přírody. Většina konzultací se odbývala pouze dálkově - po telefonu,
nebo e-mailem. Pokud někdo přece
jen přišel, pak jsme s ním hovořili,
bylo-li to možné, mimo uzavřené
prostory Správy CHKO - venku
před budovou. Nyní máme v suterénu zřízenu speciální podatelnu, v
níž je zajištěn minimální dvoumetrový odstup žadatelů od referenta
Správy. Po každé návštěvě prostor
desinfikujeme.
Co všechno bylo pro vás v březnu a
dubnu 2020 jinak v porovnání se
stejným obdobím loňského roku?
V uplynulých týdnech jsme se zabývali běžnou agendou, jako vždy.
(Dokončení na straně 9)
(mif)
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Od Velikonoc stála auta v krasu všude...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Jen tempo vyřizování žádostí bylo a
stále díky ztíženým podmínkám i
distanční formě práce je, trochu pomalejší než jindy. Rád bych požádal
veřejnost o pochopení a trpělivost.
S příchodem jara nastalo pro specialisty Správy CHKO, botaniky a zoology, období intenzivní terénní činnosti, které se mohli bez omezení
věnovat. Jednalo se například o jarní
sčítání ptactva (čejka chocholatá,
ledňáček říční, moták pochop...),
monitoring výskytu obojživelníků či
lokalit výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin, plánování managementových zásahů nebo přímo jejich
provádění, například na lokalitách
výskytu hlaváčku jarního atp.
Takže referenti CHKO se od okolního světa úplně »odstřihnout« nemuseli, do »terénu« směli?
Referenti Správy CHKO do terénu,
bez setkávání s jinými lidmi, samozřejmě mohli. Tato forma práce byla
z hlediska rizika šíření koronavirové
infekce vyhodnocena jako nejbezpečnější a byla tedy naopak žádoucí.
Rušili jste hodně naplánovaných
akcí? Budou se případně konat v
náhradních termínech?
Zatím jsme zrušili všechny akce,
které byly naplánovány do období
karantény - celkem jich bylo devět.
Nejbližší akce, která se, jak doufáme, uskuteční, by mohla být 11.
Karlštejnská můří noc 20. 6. Nejnavštěvovanější akce, Evropský den
chráněných území, je prozatím přesunuta na 19. září. Aktuální informace umísťujeme na webové stránky
http://ceskykras.ochranaprirody.cz.
Jak se postupně uvolňovala omezení, čím dál tím více lidí vyráželo a
vyráží do přírody. Slyšel jsem v ČRo
povzdech starostky Srbska, že to v
některých dnech kolem Berounky
vypadalo jako na Václaváku. Chovali se turisté ukázněně, nebo vám
přidělávali starostí, práce?

V KRAJINĚ. Krajinář CHKO Český kras Tomáš Urban při výšlapu do lůna
přírody.
Foto ARCHIV
Od Velikonoc to v Českém krasu vypadalo tak, že auta v krajině stála
všude - na cestách, na loukách, okrajích lesa..., kde by podle zákona stát
neměla. Samotní návštěvníci se ale v
přírodě rozptýlili.
Je v CHKO »plno« i teď, na začátku května?Máte možnost výletníky
nějak usměrňovat, »umravňovat«?
I nyní je v CHKO stále návštěvnost
značně vyšší, než v jiných letech. Na
druhou stranu je začátek jara vždy

obdobím zvýšeného zájmu turistů,
zejména z Prahy a Berouna. Upřímně řečeno, příliš možností k usměrňování návštěvníků nemáme - s ohledem na vysoké pracovní vytížení
všech referentů Správy CHKO a nízký počet aktivních členů naší Stráže
přírody. »Umravňovat« návštěvníky
můžeme pouze v rámci jiné terénní
činnosti referentů. Jinak nám nezbývá než doufat, že »milovníci přírody« přírodu opravdu milují a záro-

veň také respektují zákonné zákazy.
Situace se pomalu vrací k normálu.
Pro vás také?
Pro nás se návrat k normálu projeví
hlavně v ukončení distanční formy
kancelářské práce. Referenti budou
opět k dispozici na Správě CHKO v
Karlštejně a budova bude opět otevřenější pro případné žadatele či
návštěvníky.
Jak se připravujete na nadcházející
turistickou sezonu? Bude podle vás
jiná, než v minulých letech?
Žádnou zvláštní přípravu neprovádíme, ani nechystáme. Dá se očekávat,
že letošní turistická sezona se bude
vyznačovat ještě vyšší návštěvností
Českého krasu, která ovšem bývá i
za normálních okolností poměrně
velmi vysoká.
Mohou se návštěvníci CHKO těšit
na nějaké novinky, nějaká překvapení? A zvete je k návštěvě, nebo je
spíš od návštěvy odrazujete?
Žádné zvláštní novinky nechystáme,
doufáme, že se uskuteční řada naplánovaných tradičních akcí. Jejich přehled lze vyhledat na našich internetových stránkách. Nikoho od návštěvy Českého krasu neodrazujeme, ale
vzhledem k tomu, že CHKO je i běžně dosti zatížená návštěvností, tak
nevidíme důvod, proč tento stav ještě navyšovat tím, že bychom někoho
k návštěvě Českého krasu zvali.
Co byste vzkázal lidem, kteří se do
Českého krasu, k Berounce, do
skal… chystají?
Aby si vážili relativně dobrého stavu
naší přírody, toho, že mají kam chodit na výlety a žasnout nad přírodními i krajinnými krásami. Aby si vážili toho, že nám hory nezakrývá
smog jako v Indii nebo nevidíme ryby v řece, až když se musí zastavit
továrny a doprava jako v Itálii. A aby
podle toho upravili své chování v
přírodě a vůbec svůj spotřební způsob života.
Miloslav FRÝDL

Epidemie obratem vyřešila mnohaleté jalové tlachání politiků
OBYVATEL MĚSTYSE MILAN PELANT KOMENTUJE KLADY CELOSVĚTOVÉ PANDEMIE KORONAVIRU
Vždy jsem »panikařil«, že až se lidstvo samo vyhubí, tak bude příroda
potřebovat stovky let k nápravě, jestli ještě vůbec bude mít šanci. Naštěstí jsem se nevsadil. K viditelnému
vzpamatování se stačilo přírodě pouhých několik měsíců částečného
utlumení činnosti člověka v době koronavirové pandemie. Neskutečná
regenerační schopnost zeměkoule!
Zde je několik příkladů:
1) Vodní toky degradované člověkem na smradlavé, jedovaté stoky
(kupř. kanály v Benátkách ) se velice rychle vrací do rajského stavu.
2) Seismologové mají unikátní příležitost zaznamenávat ty nejjemnější
nádechy zeměkoule dříve přehlušené civilizačním hlukovým smogem!
Díky tomu mohou modelovat daleko
přesnější predikce.
3) Varovný, celosvětový systém hlídající tsunami, zemětřesení, škodlivé látky ve vodě a v ovzduší hlásí
mnoho falešných alarmů. Nejedná se
o překročení, ale naopak o hodnoty
tak nízké, že přístroje nejsou schopné je měřit. Nepředpokládali jsme
již, že by tak nízké stavy ještě někdy
mohly nastat a nevybavili jsme přístroje tak nízkými rozsahy!

PAPÁ. V roce 2002 se Milan Pelant podílel na výstavbě potápěčské základny na Cejlonu. Domorodci mu přezdívali Papá.
Foto ARCHIV
4) Na světových bulvárech se usazu- skutečná síla přírody! Ale my jsme
je divoká zvěř. Vzácní živočichové z zřejmě ještě silnější! Vždyť jsme
červených seznamů vyvádějí zdravá přírodu už téměř porazili! Pochybomláďata. Ohrožení ptáci mají téměř vači o podílu člověka na ničení světa
100% líhnivost. To vše a mnohé dal- ztrácí argumenty. Takový detail ale
ší za pouhých několik měsíců! Ne- bohužel dogmatiky nezastaví!

5) Silnice a obloha jsou prázdné a
čisté. Obrovské lodě pro 5 000 pasažérů poháněné směsí odpadu ze zpracování uhlí a nafty dojezdily na
delší dobu! Bohatí pasažéři, bezmocně uzavření několik týdnů s nemocnými ve stísněném lodním prostoru a odmítáni v mnoha přístavech,
se stávají tou nejúčinnější antireklamou. Ani obrovské úplatky nabízené
chudým domorodcům za tajné »soukromé« vylodění nezabíraly. Dříve
všemocný dolar se změnil na bezcenné počmárané papírky. To většina
milionářů ještě nezažila.
6) Epidemie obratem vyřešila mnohaleté jalové tlachání politiků o okamžitém omezení byrokratického
aparátu, okamžitém zavedení videokonferencí, o okamžitém zrušení
zbytečného převážení zboží, o zrušení přejíždění mezi Štrasburkem a
Bruselem, omezení závislosti na importu... Virus vše řeší nekompromisně, stejně jako za první republiky po
desetiletí slibovaný přechod provozu
aut z levé na pravou stranu zařídil
Hitler přes noc.
6) Ministryně financí bryskně objevuje a odstraňuje prohřešky, které se
roky přehlížely. (Dokončení na str. 10)
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Lidé ztracení ve válce se hledají dodnes
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 1)
Překvapení: z německého rádia zní
čeština, Deutschlandfunk vysílá historickou vzpomínku na květnové povstání v Praze, i s věhlasným voláním českého rozhlasu o pomoc.
Vždycky mám z toho husí kůži.
Němci samozřejmě květen nijak zvlášť neslaví, neb by museli jaksi slavit svou porážku. Jsou ale rádi, ba
šťastni, že bylo Německo osvobozeno od národního socialismu a jeho
představitelů. Němci udělali hodně
pro to, aby se se svojí národní minulostí vypořádali. Myslím si, že se to
úplně dokonale podařit nemůže.
Znovu tu pobíhají neofašisti, projevuje se i nenávist vůči židům. Ale
většina lidí je tu slušných a respektují druhého člověka. Není náhoda, že
první věta německé ústavy zní: Důstojnost člověka je nedotknutelná.
V těchto dnech před pětasedmdesáti
lety se potulovaly po Německu mezi
troskami ztracené děti. Byli to buď
sirotci, nebo je rodiče poslali na venkov, aby je uchránili od bombardování měst. Pak se jejich stopa ztratila. Takových dětí bylo téměř půl milionu. Opuštěné končily v dětských
domovech, v různých sběrných táborech, později v pečovatelských rodinách. I dospělí se ztratili svým příbuzným, čtvrtina obyvatel tehdejšího Německa někoho postrádala. Proto, podobně jako Spojené národy, založil Německý červený kříž v říjnu
1945 vyhledávací službu, aby se rodiny zase spojily, nebo aby se příbuzní alespoň dozvěděli, co se s jejich blízkými stalo. Začátkem 50. let
měl červený kříž v kartotéce 20 mili-

KVĚTEN 1945. Hitler je mrtvý, Berlín v troskách. Foto Timofej Melnik
(německo-ruské muzeum v Berlíně)
onů lidí, po nichž se pátralo. Devate- pátrání se nezastavila a probíhala až
náct milionů případů se vyřešilo, při- do osmdesátých let minulého století.
spělo k tomu i to, že se pátrání po U hledaných dětí zůstalo otevřeno
lidech zveřejnilo v novinách, rozhla- jen 400 případů.
se a v kině, vylepovaly se plakáty. Moje známá lékařka byla v těchto
Skutečnost je překvapivá v tom, že dnech před 75 lety dvanáctiletá ško-

lačka. Její domov byl cílem častých
náletů - poblíž se vyráběly zbraně
pro wehrmacht. Proto byla poslána s
celou třídou do hor na jihu Německa, kde měli lidé ještě trochu co jíst
a nálety nebyly tak časté. Jenže na
nádraží před odjezdem se při bombardování všichni rozprchli, Doris se
ztratila a jela sama vlakem, aniž by
věděla, kam. Na nádraží ve Schwarzwaldu spatřila zraněného vojáka v
doprovodu zdravotní sestry. Měl plno obvazů, ale přesto ho poznala –
byl to její bratr Josef. Takové náhody se stávají snad v jednom případě
z milionu. Jiní takové štěstí neměli.
Existuje stále ještě webová stránka,
kam je možno poslat dotaz a hledat
osoby ztracené ve válce nebo po ní.
Loni vyřizoval archiv v Hessensku
přes tuto stránku 350 tisíc dotazů na
lidi ztracené v koncentračních táborech, při totálním nasazení a nebo na
nacisty odvlečené děti. Takže jak je
vidět, někteří hledají své blízké dodnes.
Magdalena Stříbrná,
Gemmingen, německo

Epidemie vyřešila mnohaleté jalové tlachání politiků
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Namátkou: „S okamžitou platností ruším daň z převodu
nemovitostí, protože byla vylobovaná a nesystémová.
Dodržovaly ji stejně jen fyzické osoby, velké společnosti se placení vyhýbaly.“
7) Po 14 dnech v kómatu se vyléčený taxikář rozhodl, že
se bude živit a chovat zcela jinak, než před pandemií.
8) Mnoho lidí v krizi odhaluje svůj charakter. Je jiný,
než jsme chtěli věřit. Lidská selhání jsou otevřená okna
do našich duší. Dobře se dívejme, ať znova nenaletíme.

Kladné přínosy mám z epidemie i pro můj osobní život.
Roky jsem trpěl výčitkou, že potápěčská základna, kterou jsem stavěl pro CK Siam Travel v bohem zapomenuté části Cejlonu, se bude podílet na ničení přírodního
ráje. Epidemie omezila množství klientů, základna slouží k záchraně civilizací ohrožených živočichů i k dalším
bohulibým účelům. Na místo studu nastoupila hrdost.
Na shledanou v lepších časech!
Milan Pelant,
Karlštejn

KADEŘNICKÝ SALON
Karlštejn 99 (vedle centrálního parkoviště)
Nově otevřený salon v Karlštejně nabízí:
- dámský, pánský a dětský střih
- svatební a společenské účesy
- balayage, melírování, zvýraznění kontur,
vlasová regenerace
- 20 let praxe včetně zahraničních stáží
- vlastní soukromé parkoviště
- pracujeme pouze s profesionální kosmetikou
od firmy Loreal

Těším se na Vás!

Provozní doba středa a pátek
Objednávky na telefonu: 731 577 066
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Osovský PROVAS
Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 5/2020 (180)
Vzpomínali na Vlasovce
V úterý 5. 5. se, stejně jako v jiných letech,
konala na hřbitově v Osově vzpomínka na
vojíny padlé na konci 2. světové války. U
nás jich leží sedm, šest příslušníků ROA a
jeden Rudoarmějec. Akci uspořádal spolek
Ruská tradice; v důsledku karantény se tentokrát konala v komorním duchu a s rouškami na obličejích. Úvodem jsme vyslechli
několik tklivých ukrajinských i ruských písní v podání dua Marie Kaminská a Olga
Mandová. Eugenie Číhalová ozřejmila pobyt Vlasovců v Osově, jejich smutný osud a
vyjádřila dík za to, že místo jejich posledního spočinutí je konečně důstojné. Jiří Cihlář
tlumočil pozdrav senátora Štětiny a O. Mandová vyjádřila hluboký vztah k našemu kraji. Dcera historika Stanislava Auského povyprávěla o jeho knize Vojska generála
Vlasova. Spisovatel se jako tlumočník Vlasovců zúčastnil bojů. S pochovanými jsme
se rozloučili nádhernou písní Večnaja pamjať věnovanou všem, kteří zahynuli v boji za
naši svobodu.
Marie PLECITÁ, Osov

NA HŘBITOVĚ. Osovská vzpomínka na vojíny padlé v závěru války.

Foto Marie PLECITÁ

Zajíců přibývalo a - Osov skončil dvanáctý!
DO VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE DOMEČKU HOŘOVICE SE ZAPOJILI I OBYVATELÉ PODBRDSKÝCH OBCÍ
Cestou Osovem i Osovcem na vás v
minulých dnech ze všech možných
koutů vyjukli zajíci ve všech mož-

ných podobách a ze všech možných
materiálů. Naši spoluobčané totiž
vyslechli výzvu Domečku Hořovice,

Velikonoce byly jiné, než v minulosti
Letošní Velikonoce byly jiné, než v ninulých
letech. Dotklo se to
hlavně křesťanů, pro
něž jsou Velikonoce
nejvýznamnějším svátkem v roce. Bohoslužby se nekonaly v žádném z kostelů, jedinou
možností prožít velikonoční příběh bylo sledování televize. Milá
setkání s přáteli při
společných mších, na
která se celý rok těšíme, jsme museli oželet.
Pro ostatní domácnosti

těch změn nebylo až tolik. Keře a stromky u
domů měly tradiční velikonoční výzdobu, vařilo se a peklo jako jindy. Ze zavedených zvyků se úplně vymykalo
Velikonoční pondělí.
Malí koledníci do ulic
nevyšli, bylo jen na rodinných příslušnících
vyšlehat paní a dívky,
aby si zachovaly svěžest. Ale tradice byla
přecejen aspoň trochu
zachována. Ke mně
přišel jeden malý ko-

ledníček s tatínkem.
Moc mě tím potěšili...
Text a foto
Marie PLECITÁ, Osov

který vyhlásil soutěž o titul Zajícov
2020. Cílem bylo vyzdobit městečka
a vesnice co největším počtem těchto zvířátek spjatých s Velikonocemi.
Nebylo jasné, jak se k tomu postaví
lidé, kteří měli od půli března hlavy
plné epidemie koronaviru a spíš než
o velikonočních dekoracích přemýšleli o tom, jak zabezpečit rodinu.
Možná i proto, že si od takových
myšlenek chtěli odpočinout, dali se
sousedé a sousedky do práce a už po
pár dnech se objevily první figurky.
Postupem času jich přibývalo, v
některých domácnostech byla k
vidění celá hejna včetně slepic, a zaječí komisařka Jiřinka přijímala nové a nové fotografie, které se objevovaly i ve facebookové skupině Zajíců není nikdy dost. Nakonec to byl
veliký úspěch, když naši osovští a
osovečtí zajíci získali při konečném
vyhodnocení krásné dvanácté místo

Čarodějnice jsme si letos bohužel museli odpustit

Soukromé »čarodějnice« Plecitých v
Osovci.
Foto Marie PLECITÁ

Co mi paměť sahá, pálily se v naší
obci čarodějnice. Už jako malé děti
jsme s většími kamarády shromažďovaly dlouho předtím dřevo na vatru. Byl to spíš takový větší oheň, ale
nám to stačilo. Z bažantnice jsme tahali větve i klacky za humna a těšili
se na poslední dubnový den. To jsme
si večer k ohni přinesli stará košťata,
nebo proděravělou plechovku na
drátu, v níž se zapálilo uhlí, točili
jsme tím nad hlavami a byli šťastní.
Když jsme dorostli, připravovali
jsme čarodějnice nad Osovcem, U
Trníčka, tam už to byl mnohem větší
oheň s mnohem větší účastí. Tehdy
by nás ani nenapadlo, že by akci mohl zorganizovat národní výbor, tak to
v těch dobách nechodilo. V podvečer jsme sledovali sousední obce,

jak velké mají vatry, kdo první zapálí, ohně byly vidět všude okolo. Také
se muselo hlídat, aby někdo cizí nepronikl na naše území a hromada neshořela předčasně...
Dnes je situace zcela odlišná. Děti
čekají, až jim zážitek připraví dospělí a nikterak se na organizaci nepodílejí. Ale i tak to bývají krásné čarodějnice, s průvodem mezi poli. Letos
jsme si je, bohužel, museli s ohledem
na epidemii odpustit. Já jsem ale o
oheň nepřišla. Každý rok se u nás na
zahradě postupně nashromáždí velká
hromada větví, která se zapálí už odpoledne - bývají to takové malé čarodějnice pro děti, pečou se při tom
buřty. Pekly se i letos, i když nás bylo jen pár. Tak se tedy těšíme na příští rok.
Marie PLECITÁ, Osov

z osmdesáti přihlášených obcí. První
stupínek obsadila Vižina, kde na jednoho obyvatele připadal skoro jeden
zajíc. Je to moc pěkné zjištění, že si
i v tak zvláštní a náročné době umíme hrát.
Marie PLECITÁ, Osov

Jája vymyslela zábavu
Nedá se říci, že by se letošní čarodějnice nepovedly, protože jsme vůbec neměli příležitost je zapálit. Na
čarodějném místě je přitom krásná
velká hromada skoro suchého dřeva.
Snad se nám to podaří někdy v létě
nebo můžeme letošní čarodějnice
spojit s podzimní Slavností světel...
Moje táborová kamarádka, stará čarodějnice Jarmila zvaná Jája, vymyslela náhradní zábavu pro čarovečer
i dny následující, kterou vám předkládám a vyzývám vás k účasti. Je
to v podstatě jednoduchá přesmyčka. Ze slova »čarodějnice« vytvořte
co nejvíce jiných českých slov, jež
obsahují pouze písmena z uvedeného slova a samozřejmě mají nějaký
význam. Podstatná i přídavná jména, zájmena, číslovky, prostě jakýkoliv slovní druh v libovolném pádě nebo čase. Nezapomeňte, že písmeno s háčkem nebo s čárkou je jiné,
než písmeno bez diakritiky. Nové
slovo také nesmí obsahovat více
stejných písmen, než slovo čarodějnice. Takže tam může být jednou a,
ale žádné á. Může tam být e, a, také
ě, ale ne é. Malá nápověda: čaroděj,
rod, rande, děj, rok, od, do… Namáhat své mozkové závity můžete až
do konce školního roku, t.j. 30. 6., a
pak pošlete svoje slova na adresu
KOS: kos.osov@seznam.cz.
Světu mír, Osovu KOS a čarodějům
hodně nových slov! Josef KOZÁK,
Kulturní a okrašlovací spolek, Osov
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Ve Všeradicích ukrývali parašutistu
DOKONČENÍ ZE STRANY 5
V té době přebývali ve stavení spolu s rodinou tzv.
»národní hosté«, Němci: jakýsi major, jeho paní a
její rodiče. Kozovi obývali pouze jednu místnost
- ve druhé byli němečtí návštěvníci, kteří naštěstí
téměř nerozuměli česky. Když pár metrů od nich
vysílal sovětský parašutista, musel pan Koza hlídat, aby to Němci nezjistili. Jednou se děti vracely ze školy a kolem jejich domu chodil německý
voják s flintou. Vyděšeně čekaly, co se bude dít.
Něco jim říkal, ale nerozuměly mu, takže nakonec
bez vysvětlení odešel. Rodina žila v neustálém stresu - kdyby je někdo udal, mohli všichni přijít o
život. Tehdy bylo Bohoušovi dvanáct, Boženě jedenáct a nejmladší Marii osm let.
Pan Koza zůstal ve spojení s partyzány i poté, co
se přemístili do nedalekého stohu. A když byli
převeleni do Radotína, podporovali je Všeradičtí i
tam. František Koza dodal vůz, Antonín Linhart
koně a vozili jim jídlo. Pomáhal i majitel statku
pan Herman, který partyzánům poslal tele. Když
pak jednou hospodář pracoval na poli a píchl do
sušáku s vojtěškou, začali se i odtud vynořovat
partyzáni. Protože jim nerozuměl, vydal se požádat o pomoc paní Nosákovou, Rusku provdanou
za místního muže. U té ale nepochodil. Žena s

Božena Maršálková. Foto Monika ŠPICLOVÁ

ním odmítla jít, dokonce vyhrožovala udáním. Za
čas odešli partyzáni do lesa, kde měli jámy v zemi
a v těch bydleli. Sem jim nosili jídlo i muži z Vižiny - pan Kadeřábek, pan Cajthaml a pan Štěpán.
Krátce před koncem války přijeli do statku Vlasovci, kteří odsud vyhnali »národní hosty«. Říká
se, že když přišli Rusové, někde u Bykoše tyto
Němce postříleli. Vlasovců bylo na statku ohromné množství – měli na 50 koní. Po nich se objevili Rusové. Ti dokonce pana Mistalera ze Chlumce
vystěhovali z jeho vlastního domu - uměl rusky a
oni se báli, že jim bude rozumět.
Partyzán, co ho Kozovi schovávali, chtěl přijít po
válce poděkovat, ale už to nestihl. Zahynul v lese
u Hostomic, kde ho našel hajný. Poznali ho podle
šatů, které dostal od pana Kozy.
František Koza své zásluhy nikde neprezentoval a
ani se za ně nedočkal uznání. Naopak. Když se
zakládalo JZD obrátili se mnozí proti němu, protože tam odmítl vstoupit. A nejhůř se k němu chovali ti, kterým za Němců dával obilí. Pravda je, že
se spolu s ostatními místními pomocníky partyzánů přiřadil k těm statečným, kteří dobrovolně nasazovali své životy pro jiné, aniž by za to čekali
odměnu.
Marie PLECITÁ, Osov

Vlasovci se střídali s prchajícími německými vojáky
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE VZPOMÍNKÁCH LADISLAVA OBORNÍKA Z OSOVA
Za války jsem měl být nasazen do
Ostravy na kopání zákopů, ale německý doktor mě neuznal pro takovou práci způsobilým. Byl jsem přidělen do osovské fabriky, kde bylo
zřízeno skladiště automobilových
součástek. Asi deset Němců, kteří tu
byli, stihli odejít před osvobozením.
Odpoledne 4. 5. 1945 se v obci objevili Vlasovci. Přijeli od Berouna přes
Lážovice a ubytovali se po domech.
U nás jich bylo přes dvacet. Utábořili se tu i s vozy - položebřiňáky taženými koňmi. Uložili se ve stodole, v
domě, někteří i na zahradě. Ptali se,
kde je německá posádka, a když zjistili, že v Jincích, asi čtyři sedli na
koně a odjeli. Vrátili se s pytlem vařených vajec, která zřejmě sebrali
Němcům. Vzpomínám si na generála, kterého jsem viděl u pošty. Mohl
to snad být generál Buňačenko, který 4. 5. údajně uspořádal v Berouně
vojenskou přehlídku. Za deštivého 5.
května odpoledne se Vlasovci začali
přesouvat na Prahu. Byli vyzbrojeni
několika tanky a obrněnými vozy,
ale mně nejvíce utkvěly v hlavě nízké vozíky tažené koníky - byl s nimi
i malý chlapec, 10 – 11 let, který měl
vlastního koníčka. Po bojích v Praze
se začali vracet 8. 5. Skupiny v počtu
150 – 200 vojáků jezdily celý den,

Maminka Ladislava Oborníka s příslušnicí Rudé armády.
zbytky ještě 9. 5. dopoledne. Střídali
se s prchajícími německými vojáky.
Ti projížděli na motorkách a na autech označených velkými bílými
prapory. Rozhlas vyzýval, aby jim
nebyl kladen odpor. Při ústupu obou
armád docházelo občas k drobným
potyčkám mezi nimi. Vlasovci zastavili v topolech německé auto a při-

Foto ARCHIV

nutili vojáky odevzdat zbraně. Shazovali je do louky, hodně jich tam
zůstalo a my, kluci, jsme je sbírali. I
já měl doma tři nebo čtyři bouchačky, které jsem pak odevzdal.
Vzpomínám si na kolonu, ve které
jely tanky. U Svatého Jana stálo
mnoho lidí, kteří sledovali dění na
silnici. Najednou tank, ještě než dojel k poště, spustil palbu. Naštěstí jen
pro výstrahu, do korun stromů. Vyděšení lidé skákali do strouhy ke hřbitovu, ale tank už dál nestřílel, chtěl

si jen uvolnit cestu. Mně v té době
bylo osmnáct a s dalšími muži jsem
hlídkoval za vraty do zámeckého
parku. Leželi jsme a sledovali projíždějící vojenské skupiny. Samozřejmě jsme nestříleli, i když pušky
jsme měli. Pamatuji se na dva Vlasovce, jak se vracejí na koních od
Skřiple a mávají pistolemi na skupinu německých vojáků, kteří se k nim
blížili od fary. Ti před křižovatkou u
sokolovny seskočili z motorky a zalehli s kulometem do škarpy, ale nakonec se to obešlo bez střílení.
Před kostelem vytáhli Vlasovci z auta Němce a chtěli jeho pistoli. My
jsme tam postávali a zřejmě nám ani
nedošlo, že bychom mohli snadno
přijít k úrazu. Z těch původních »našich« Vlasovců se vrátili dva. Seděli
u příkopu a čekali na Rudou armádu.
Ta dorazila 9. 5. odpoledne. Na náš
dvůr vjelo auto, vyskákalo 12 až 15
vojáků a chystali se k odpočinku.
Pak uviděli Vlasovce. Přišel důstojník v černé uniformě a něco říkal.
Vlasovci pak museli nastoupit na
auto, k nim si přisedl voják a odjeli.
Za hodinu se auto vrátilo bez těch
dvou. Někdo mi potom říkal, že za
Osovem je zastřelili.
Rudoarmějci se tu dlouho nezdrželi.
Převlékli se do čistých košilí, které
jim dala matka, a večer od nás odjeli. V cihelně ale sídlila ruská vojenská proviantní jednotka.
Marie PLECITÁ, Osov
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Města vinou pandemie přijdou o miliony
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Naše město má naštěstí z minulých
let vytvořenu určitou finanční rezervu, kterou bude možné zčásti výpadek příjmů pokrýt, aniž by se to dotklo nejbližších plánovaných investic. I tak ale Dobřichovice nižší příjem do rozpočtu zásadním způsobem
pocítí,“ tvrdí Hampl, který se domnívá, že rozpočet mohou pomoci vylepšit sami občané. Zejména ti, kteří
ve městě bydlí, ale nejsou zde trvale
hlášeni. „Za každého přihlášeného
obyvatele plyne do rozpočtu nezanedbatelná suma peněz. Prosím vás
proto, abyste upřednostnili potřeby
města, v němž žijete, a přihlásili se
do Dobřichovic, velmi jim tím pomůžete,“ vyzval Petr Hampl.
Jeho černošický protějšek Filip Kořínek navíc na svém facebookovém
profilu upozornil, že o další peníze
obrala obce a města sama vláda.
„Před pár roky nám bez varování
odebrala 30% podíl na daních placených OSVČ. Teď do zákona o kom-

penzačních bonusech schovala, že se
budou vyplácet z daní vybraných od
zaměstnanců. Na těch mají obce podíl. Takže o příjmy z OSVČ se s ná-

mi vláda už roky nedělí, ale na výdaje máme přispívat. Kompenzační bonus považuji za správný krok - a
malým a středním firmám je potřeba

Kameníci na »staromáku« dokončili sanktuář

U pomníku v rouškách
Komorním pietním aktem u pomníku si 8. 5. Tmaň připomněla 75.
výročí ukončení II. světové války.
Jménem Československé obce legionářské jsme položili věnec a s poděkováním za nás všechny, kteří tu
můžeme žít v míru, jsme zapálili
svíčku. Hymnu v rouškách jsme
zpívali poprvé a doufáme, že i naposled.
Foto ARCHIV
Jana Šmardová KoULoVÁ

Restaurace otevírají...

(Dokončení ze strany 1)
Od stejného data mohou začít fungovat i kempy. Otevře třeba Autokemp Karlštejn, který pro velký zájem doplnil možnost ubytování v
nových chatkách, k dispozici je 120
míst pro stany. A připraveno hlásí i v
Zadní Třebani: „Sezona snad bude
otevřena 25. 5. dle nového rozhodnutí vlády. Kemp již máme připravený, termíny se začínají plnit,“ říká
provozovatel kempu na Ostrově.
Od 4. 5. obnovila otevírací dobu v
pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu Česká pošta v Černošicích s tím, že čas do 9.00 je nadále vymezen pouze pro obsluhu seniorů.
(pan)

Na silnici do Mníšku
už osobáky mohou

Hořely kontejnery.
Škoda? Skoro sto tisíc

Hned u několika požárů zasahovali
na konci dubna řevničtí profesionální hasiči.
Požár šesti odpadních kontejnerů za
obchodním domem v Řevnicích ohrožující skladovací objekt byl ohlášen 26. 4. v 19.49. Hasiči zasahovali jedním vysokotlakým proudem,
současně byla povolána další technika a zástupce majitele objektu,
který zajistil otevření budovy. Škoda podle vyšetřovatele činí 95 000
korun, příčina je v šetření.
O pár hodin později, ve 3.26 ráno
27. 4., vyjížděli hasiči k hořící hromadě dřeva připravené v areálu
zámku Liteň na pálení čarodějnic.
Pomocí dvou vysokotlakých proudů
zkrápěli okolní střechy proti odletujícím jiskrám a hromadu nechali
kontrolovaně vyhořet. Místní jednotka pak se správcem areálu místo
hlídala až do rána. Týž den navečer
hasiči zasahovali u požáru hromady
větví na okraji lesa v Řevnicích.
Oheň zlikvidovali pomocí jednoho
vodního proudu, událost se obešla
beze škody.
Pavel VINTERA,
HZS Řevnice

pomoci ještě víc. Ale tenhle detail v
rozhodnutí vlády je pěkná nehoráznost,“ napsal Kořínek.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Druhá etapa stavby mariánského sloupu na Staroměstském náměstí pokračuje rychlým tempem. Kameníci vedení sochařem Petrem Váňou z Karlíka začali 5. 5. sestavovat s pomocí jeřábu tzv. sanktuář, prostor pro kopii
obrazu Panny Marie Rynecké a nosnou část pro sokl, dřík, korintskou hlavici sloupu a čekající sochu Panny Marie Immaculaty. „Po krásném a slunečném dopoledni montáž pokračovala i v odpoledních hodinách, kdy se
zatáhlo a Staroměstské náměstí svlažil jarní déšť,“ uvedl Petr Váňa. „Kameníky to však neodradilo - sanktuář z jednotlivých kamenných prvků pomocí jeřábu dokončili a sestavili,“ dodal. (mif)
Foto Dalibor Kočí

Řevnice - Osobní auta už mohou od
11. května jezdit po silnici ze Řevnic do Mníšku, která byla dosud
uzavřena. Náklaďáky až do konce
října musejí používat objížďku přes
Hostomice a Dobříš.
NN to potvrdil Libor Kálmán z
MěÚ Mníšek pod Brdy. „Provoz bude nadále řízen semafory, protože
dvě osobní auta se na silnici zároveň
nevejdou,“ uvedl s tím, že důvodem
několikaměsíčních dopravních komplikací je »sanace záchytného systému«.
(mif)

Z našeho kraje

VÝPRODEJ. První letošní prodej mezi vraty se konal v sobotu 9. května v
Řevnicích.
Foto NN M. FRÝDL

Mezi vraty šly na odbyt hlavně hračky a kola
Řevnice - Na dvanácti místech
Řevnic se v sobotu 9. 5. prodávalo
mezi vraty. Řevnický Garage sale
byl prvním, který se letos v dolním Poberouní konal.
Původně jej organizátorka Růžena
Wildmannová chystala již na počátek dubna, kvůli pandemii jeho konání ale posunula. Což nakonec akci
pomohlo, neboť slunečný den přilákal k nákupu nebo jen prohlídce sortimentu v zahradách desítky lidí.
„Na Facebooku si mapu prodejních
míst prohlédlo přes 300 lidí,“ uvedla Wildmannová. Je tedy velká pravděpodobnost, že mnozí se na místa
vydali i osobně. Pěšky, na kole, ale i
auty z okolních vesnic. „Letos jsme
měli 12 prodejních míst a 16 prodejců, z toho 4 nové,“ upřesnila pořa-

datelka s tím, že s výsledkem akce je
spokojena. „Vždy píši nově zúčastněným a zatím se všem líbilo, i nějakou tu kačku vydělali,“ dodala. Na
odbyt šly hlavně hračky, dekorace,
kola, o něco méně pak oblečení.
Prodeje mezi vraty jsou oblíbené i v
dalších obcích. V Černošicích se má
akce konat 17. května s tím, že formát, opatření a všechno okolo se
může ještě změnit. „Sledujte web
www.garagesalecernosice.cz a stránku na Facebooku, budeme se
snažit přizpůsobit situaci tak, abychom o prodej nepřišli, ale zároveň
nebyl nikdo nijak ohrožen,“ sdělila
Bára Nováková s tím, že se zřejmě
nevyužije louka pro hromadný prodej - bude se prodávat pouze mezi
vraty.
Pavla NOVÁČKOVÁ

* Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční 16. 5.
od 8 do 11.00 na dvoře OÚ v Zadní
Třebani.
Markéta SIMANOVÁ
* Zápis do Mateřské školy Lety se
koná až do 16. 5. bez přítomnosti
dětí i jejich zákonných zástupců. Info na www.mslety.cz.
(bt)
* Pošty v Dobřichovicích i Řevnicích obnovily otevírací dobu v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu.
(bt)
* K úrazu dolní končetiny ženy středního věku v oblasti lomu Malá
Amerika u Mořiny byli 8. 5. odpoledne přivoláni řevničtí záchranáři.
Po konferenčním hovoru s přítelem
pacientky byla zraněná brzy nalezena a ošetřena. Protože se nacházela
v nepřístupném terénu, bylo nutné ji
za pomoci turistů přenést ve speciální transportní plachtě k sanitce, která ji odvezla do nemocnice. (bob)
* K dopravní nehodě se zraněním
byli 2. 5. odpoledne vysláni do Litně
řevničtí profesionální hasiči. Osobní
vůz narazil do stromu, na místě byly
dvě lehce zraněné osoby, které byly
předány do péče záchranné služby a
převezeny do nemocnice.
(pav)
* Po zloději, který na konci dubna
ukradl vůz Škoda Octavia zaparkovaný nedaleko velkolomu Čertovy
schody, pátrají berounští policisté. V
autě bylo rybářské vybavení za 20
tisíc a další věci v ceně 12 800 Kč.
Celkově majiteli vznikla škoda 203
tisíc Kč. Pachatel se tohoto skutku
dopustil v čase nouzového stavu a
hrozí mu až 8 let vězení.
(jaš)
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nabízí pracovní pozici

PROVOZNÍ RESTAURACE
Uplatni své manažerské schopnosti! Staň se součástí
týmu, který má na starosti rekreační areál!
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

kompletní řízení a odpovědnost za chod restaurace
objednávání a nákup zboží
odpovědnost za kontrolu stavu zásob a hotovosti
nábor, školení a řízení personálu
udržování kontaktu s klienty a organizování akcí
zpracování podkladů pro potřeby administrativy
vytváření plánů a koncepcí pro provoz a další rozvoj

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

manažerské dovednosti
komunikační dovednosti, práce s lidmi
organizační schopnosti, odolnost vůči stresu
důležitá je maximální samostatnost
řidičský průkaz sk. B
vzdělání a praxe v gastronomii je výhodou, ne podmínkou, důležité je
osobní nasazení a časová flexibilita

Nabízíme:
•
•
•

pružná pracovní doba
dobré finanční ohodnocení
mladý kolektiv

V případě zájmu nás kontaktujte
na čísle 724 354 493 nebo na emailu
l.stibalova@some.cz
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Řevničtí »koňáci« rozšiřují služby
JUPITER JE DESÁTÝM STŘEDISKEM PRAKTICKÉ VÝUKY ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI
Řevnický spolek Hiporehabilitace
Jupiter se v roce 2020 stal desátým
Střediskem praktické výuky České
hiporehabilitační společnosti, což je
nejvyšší stupeň kategorizace členských středisek.
V Jupiteru se nyní věnují dvěma ze
tří odnoží hiporehabilitace - hipoterapii ve fyzioterapii a hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi. Od
letošního léta pak rozšíří své služby
ještě na hipoterapii v psychologii a
psychiatrii. O co se vlastně v jednotlivých odnožích hiporehabilitace
jedná?
Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) je metoda fyzioterapie
využívající koňského hřbetu pro nácvik a obnovení pohybu. Je tedy
vhodná pro klientelu s těžším pohybovým postižením. Hiporehabilitace
v pedagogice a sociální praxi
(HPSP) je cílenou pedagogickou či
sociální intervencí pro osoby s mírným pohybovým postižením, s narušenou komunikační schopností, pro

děti s vadami řeči, poruchami chování či učení.
V poslední době je i velmi oblíbenou
volnočasovou aktivitou. Oproti klasickým jezdeckým klubům se zde
využívá přirozená komunikace s
koňmi. Nejde tedy o to naučit se perfektně jezdit na koni a ovládat jej z
pozice síly, ale o sjednocení verbální
a nonverbální komunikace při zacházení s koněm a celkově o osobnostní
rozvoj dítěte.
Obor hipoterapie v psychologii a
psychiatrii (HPP) je využíván převážně v psychiatrických léčebnách.
V červnu pro něj získá akreditaci i
náš Jupiter. Tato odnož hiporehabilitace je velmi náročná na přípravu a
psychickou zdatnost koní. Tým Jupitera se tedy už nyní chystá na rozšíření svého pole působnosti. Kromě
pravidelných kroužků pro děti organizuje projektové dny, pracuje se sociálně znevýhodněnými skupinami a
pořádá také letní pobyty u koní.
Ida KuBrIchtOVÁ, Řevnice

V SEDLE. Hiporehabilitace v řevnickém Jupiteru.

Foto ARCHIV

Svinařští sokolové modernizují tenisový areál, kurty jsou připravené
Nucené posunutí začátku letošní sportovní sezony pojali sokolové ze Svinař pracovně. Jakmile to vládní naří-

Lidé na první trh
přišli v hojném počtu
První dobřichovický farmářský trh v
sobotu 9. května doprovodilo slunečné a teplé počasí. Lidé už se nemohli dočkat a dorazili v hojném počtu.
Návštěva trhu je momentálně »obklíčena« přísnými hygienickými pravidly: roušky pro všechny jsou samozřejmostí, také dostupnost desinfekce na každém stánku, rukavice pro
prodejce. Na nakupujících pak také
zachovávání odstupu ve frontách.
Cedule u vstupu na trh upozorňovala na pravidla, například, že v prostoru trhu je zákaz konzumace a také
nabádala k úsměvu.
Přijelo 30 prodejců s rozličným zbožím - nechyběla sadba zeleniny, letničky, uzeniny, z novinek pak kysané
zelí a nakládaná zelenina nebo RAW
zákusky, domácí makronky či čerstvá zázvorová šťáva s citronem.
Fronta se tvořila i u květinářky Jany
Hejtmánkové, v předvečer svátku
matek si návštěvníci přišli koupit kytičku pro svoji maminku.
Na trhu se snažím zachovat pestrost
a lokálnost nabízeného zboží. Věřím, že s pomocí návštěvníků i prodejců pokoronavirovou dobu zvládneme, postupně se dle vládních nařízení dostaneme do normálního režimu a dobřichovický trh se opět
stane oblíbeným místem k setkávání
či pikniku na dece u řeky s přáteli.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice
Foto NN M. FRÝDL

STAVĚJÍ PERGOLU. Svinařští sokolové při vylepšování svého tenisového
areálu.
Foto Lucie BOXANOVÁ

zení dovolila, chodilo se »rodinně«
sbírat kamínky na antukový kurt, plela se plocha, pokládala nová antuka,
válcovalo se. Také se uskutečnil kompletní úklid klubíku a přilehlých prostor. Během minulého týdne jsme demontovali a rozřezali stávající pergolu, která již nebyla v dobrém stavu.
V současné době je v plném proudu
stavba pergoly nové a především větší. Oba místní kurty jsou již připravené na hru a přístupné veřejnosti, jejich rezervace je možná prostřednictvím webových stránek http://sokolsvinare.cz. Cena pronájmu kurtu (antuka i umělý povrch) je rovných sto korun za hodinu.
Doufáme, že situace bude už jen lepší
a pozitivnější a že vás všechny budeme moci u nás brzy znovu přivítat.
Třeba u příležitosti Křesla pro hosta
anebo chystaného hudebního překvapení. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

»Plácek« v Řevnicích je využíván každý den
TRÉNUJÍ ZDE FOTBALISTÉ, ŽENY (I MUŽI) SE SCHÁZEJÍ KE KRUHOVÉMU CVIČENÍ
Uvolňování nařízení vlády ohledně
sportování na veřejných místech se
projevilo i na návštěvnosti Malého
náměstí v Řevnicích. Plocha je v
permanenci každý den.
V současné době využívají travnatou
část hřiště fotbaloví mladší žáci Slavoje Řevnice - trénují zde dvakrát
týdně v odpoledních hodinách. V
minulém čísle Našich novin bylo
uvedeno, že hřiště využívají také ženy na tzv. kruhové cvičení. Následně
jsem byl však upozorněn, že cvičení
je určeno i pro muže, takže je nutné
zdůraznit, že dvakrát týdně mohou
svoji fyzickou kondici vylepšit i muži ve společnosti trénovaných žen.
Od příštího týdne by náměstí měly
navštěvovat také děti na cvičení,
které v současnosti není možné v
Sokole. Cvičí se vždy po malých
skupinkách.
Větší akce na »plácku« byly přesunuty na pozdější dobu. Jedná se zejména o společné odpoledne pro děti
s FTV Prima, které bylo naplánováno na tento měsíc. Po jednání s tele-

vizí by se odpoledne pro děti mělo
konat na podzim, ale jsme připraveni reagovat na aktuální situaci. Je
nutno znovu poděkovat dobrovolníkům kolem náměstí, kteří se starají o

sekání plochy pro sportovce. Snažíme se pravidelně plochu udržovat,
zejména šetrně hnojit a zalévat.
Chceme, aby se zde každý cítil dobře.
tomáš chABerA, Řevnice

NA CVIČENÍ. Účastnice (a účastník) kruhového cvičení na řevnickém Malém náměstí.
Foto Tomáš CHABERA
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Fotbalisté už domlouvají první přáteláky
NA ZELENÝ PAŽIT SE VRÁTILI BORCI FK LETY, SLAVOJE ŘEVNICE I SOKOLA DOBŘICHOVICE
Poberouní - Fotbalisté v našem
kraji se vrátili na svá hřiště. s
uvolňováním vládních nařízení a
zákazů se opět může trénovat. Někde už si dávají do těla čtrnáct
dnů, jinde od tohoto týdne.
„Mládež FK Lety začala trénovat ihned po 1. květnu, odkdy mohly skupiny do deseti členů zahájit přípravu
za podmínek dodržování hygienických opatření,“ uvedl sekretář FK
Lety Jiří Kárník, podle kterého chaotická opatření v nouzovém stavu
přivodila spoustu problémů nejen v
ekonomice, ale mají dopad i na společenské a sportovní úrovni. „Od 11.
května jsou uvolněna další pravidla
pro sportování. Je umožněno sportování do maximálního počtu 100 osob
avšak bez možnosti využití kabin.
Na základě toho zahajuje přípravu i
náš A-tým. Jeho členové se také
zúčastní plánované úpravy a vylepšení areálu,“ dodal Kárník s tím, že
vedení oddílu souběžně jedná o možnosti sehrát přátelská utkání. Letovské žáky čeká 16. 5. přátelák ve
Velvarech.
Písemný souhlas rodičů
V Řevnicích fotbalisté s trénováním
začínají od tohoto týdne. „Původně
jsem chtěla, aby se trénovalo až tehdy, pokud děti půjdou do školy,“

Čekáme, co se stane

UŽ TRÉNUJÍ. Letovští fotbaloví žáci při jednom ze svých tréninků na začátku května.
Foto NN M. FRÝDL
sdělila předsedkyně FK Slavoj Řev- život a že můžeme opět začít trénonice Kateřina Sýkorová Seifertová. vat,“ uvedl s tím, že podmínkou
„Nakonec jsem nechala volbu na účasti malých fotbalistů na tréninku
jednotlivých trenérech. Přecijen je to je písemný souhlas rodičů. „Kluci neriziko, nejsou placení a s dětmi pra- můžou využívat šatnu a budeme se
cují ve svém volnu,“ dodala. Přátel- snažit naši skupinu izolovat od ostatská utkání se podle ní budou do- ních,“ vysvětlil a doplnil další »pravidla«: „Na trénink přijít převlečený,
mlouvat »operativně«.
Václav Gregor trénující přípravku přezouvat se na vyhrazeném místě,
svolal »své« kluky poprvé na 12. 5. po skončení tréninku co nejdřív opuMiloslav FRÝDL
„Mám radost, že se obnovuje běžný stit areál...“

Kdo se zajímá o dění, jistě zaznamenal, že začíná docházet k postupnému ústupu od striktních nařízení,
omezujících běžný život. Týká se to
samozřejmě i sportování.
Nejvíce byly postiženy kolektivní
sporty, kde jsou časté kontakty mezi
hráči. Je tedy jasné, že zrovna tyto
sporty - jako je třeba fotbal - se budou vracet k normálu jen zvolna.
U nás, v Čechách, se může vyběhnout na zelený pažit od 11. 5. Fotbalová asociace ČR vydala pokyny,
jak trénovat a co je třeba učinit, aby
to bylo v souladu se současnými zákony a nařízeními. Jsme v očekávání, co se stane a k jakým změnám
ještě dojde. Jedno je však na 100%
jisté: nižší soutěže se nedohrají. Nikdo nespadne ani nepostoupí a boje
o mistrovské body začnou až na
podzim. Dobřichovičtí fotbalisté se
již začínají scházet v malých skupinkách, s dodržením bezpečnostních vzdáleností a s rouškami. Zatím se nemůže plnohodnotně trénovat, nelze používat kabiny a sprchy.
Což se však, doufejme, brzo změní.
Bude-li se situace vyvíjet příznivě,
mohlo by se v letních měsících sehrát i nějaké přípravné utkání.
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Řevničtí tenisté přesunuli děti do nového areálu Za Vodou
Hned v úterý po Velikonocích jsme
ve Sportclubu Řevnice rozjeli individuální tréninky tenisových hráčů.
Od 11. 5. může sportovat až 100 dětí
ve skupině, takže jsou obnoveny i
skupinové lekce, tj. pohybové hry
pro předškoláky + školu sportů pro

Povolte akce! vyzývají
pořadatelé vládu

Organizátoři venkovních sportovních akcí žádají Vládu ČR o co nejrychlejší povolení pořádat závody v
běhu, cyklistice a dalších sportech.
Jsou přesvědčeni, že dokáží při organizaci zajistit dodržování zpřísněných hygienických pravidel a řízený
pohyb účastníků. I proto přichází s
výzvou Za zdravé Česko, kterou
denně podepisují stovky lidí.
Více než milion aktivních sportovců
čeká na start svých oblíbených závodů. Pořadatelé je přesto ruší či odsouvají na pozdější dobu. Tato situace je pro většinu z nich svízelná a
často se dostávají do ekonomických
problémů. Běžecké i cyklistické akce se konají v přírodě, na čerstvém
vzduchu, účastní se jich hlavně lidé,
kteří si udržují dobrou kondici celoročně, a tak nespadají do rizikové
skupiny. Na tratích se sportovci nepotkávají v takovém počtu, aby to
bylo rizikovější než na cyklostezkách, o trzích a obchodech nemluvě.
Iniciátoři výzvy Za zdravé Česko
volají po co nejrychlejším povolení
pořádání akcí s jasnými pravidly. Jako ideální vidí limit 3 000 běžců, samozřejmě se zpřísněnými hygienickými pravidly. Výzvu podepsalo již
téměř tři tisíce osob, včetně profesora Jana Pirka, docenta Romana
Šmuclera či Kateřiny Neumannové.
Na www.zazdravecesko.cz můžete
podpis připojit i vy. Marek TesAř,
sKITOUR klub, Praha

ZA VODOU. Trenér Michal Mottl s hráčkami Julií Kuželovou (v černém) a
Darjou Férovou na kurtu v novém tenisovém areálu.
Foto Jan ŠVÉD
1. stupeň ZŠ. Zde máme asi 60 dětí, areálu Za Vodou, kde mají moderní,
které zatím sportovat nemohly.
čerstvě vybudované zázemí - tři kurOd jara děti přesouváme do nového ty, odrazovou stěnu, klubovnu atd.

Navíc prostor v blízkosti řeky s
okolními loukami nabízí širší sportovní možnosti a skutečný pobyt v
přírodě. Areál je Sportclubu, takže se
tam cítíme opravdu doma.
Počítáme, že poprvé budeme Za vodou dělat i všechny letní kempy.
Kromě tradičních dvou tenisových
chystáme novinku - dva turnusy
kempů Školy sportů, kde si děti během léta vyzkoušejí širokou paletu
sportovních aktivit. Tento nový
kemp bude mít v záhlaví Cesta kolem světa za 80 hodin a během těchto osmdesáti hodin si děti při dobývání Babky zahrají na horolezce, budou objevovat Ameriku, zkoušet
vodní i míčové sporty... Prostě poznají moře sportů i okolí Řevnic.
Přesné termíny kempů nyní ještě nezveřejnímě. Máme je sice od zimy
na papíře, ale s ohledem na aktuální
situaci to možná ještě změníme. (šv)

Házenkáři si první trénink pořádně užili
K prvnímu tréninku po koronavirové karanténě se v pondělí 4. května
sešli mladí řevničtí »národní« házenkáři. A pořádně si ho užili.
Na všech byla vidět úleva, že opět
něco funguje. Máme malá omezení,
co se týká počtů účastníků, takže byl
trénink rozdělen do skupin, ale to nikomu nevadilo. Na některých klucích bylo vidět, že se snažili sportovat i v karanténě. Starší žáky a dorostence čekal oříšek v podobě přípravy brány. Nejdříve to vypadalo jako
příprava na výlov, ale po chvilce dohadování se síť dostala na konstrukci brány a už se šlo střílet. Ovšem to,
že většina doma posilovala či jezdila na kole, bohužel nestačilo. Balón
chyběl, je co zlepšovat. Teď jen zbývá, aby nám přálo počasí, protože
venku je lépe, než u počítačů. Oče-

káváme rozhodnutí, zda se bude dohrávat sezona. Doufáme, že ano, dorostenci se těší na mistrovství republiky. Snad i fanoušci budou moci

fandit a vyjde soustředění plánované
na srpen. Abychom si s rodiči měli
na tradičním setkání o čem povídat...
Štěpánka JANDUsOVÁ, řevnice

PŘÍPRAVA NA VÝLOV. Mladí řevničtí házenkáři při navlékání sítě na prvním pokoronavirovém tréninku 4. května
Foto Štěpánka JANDUSOVÁ

