
Poberouní - Válka! Nevyprovoko-
vaný a ničím neospravedlnitelný
barbarský vpád ruských vojsk na
Ukrajinu vyvolal bouřlivé reakce i
v našem kraji. Radnice vyvěsily
ukrajinské vlajky, v Dobřichovi-
cích se konalo setkání občanů na
podporu napadené země, Charita
ČR, včetně její řevnické pobočky,
vyhlásila humanitární sbírku. 
„Ruská vojska v noci z 21. na 22. 2. 

překročila hranice Ukrajiny a 24. 2. 
zahájilo Rusko invazi. Osud ukrajin-
ských občanů ani Ukrajiny nám není
lhostejný. Uvědomujeme si důleži-
tost solidarity i jednotného postupu
demokratických států a mezinárod-
ních organizací. Už nestačí být situ-
ací jen »důrazně znepokojeni«,“
zdůvodnila starostka Letů Barbora
Tesařová, proč se »její« obec připo-
jila k akci Svazu měst a obcí ČR
a vyvěsila na svůj obecní úřad ukra-
jinskou vlajku.
Podobně se vyjádřil i starosta Hlásné
Třebaně Tomáš Snopek: „Hlásná Tře-

baň a Rovina vyvěšením vlajky vy-
jadřují podporu lidu Ukrajiny a soli-
daritu se svrchovanou zemí. Odsu-
zujeme barbarský a zcela neopod-
statněný útok Ruské federace na ne-
závislou a suverénní Ukrajinskou
republiku.“
Vlajky ruskou agresí sužované země
zavlály také např. v Zadní Třebani,
Černošicích, Radotíně nebo Dobři-
chovicích. „Vlajku Ukrajiny jsme vy-
věsili již ve středu 16. 2.,“ uvedl sta-
rosta města Petr Hampl. „Vedlo nás
k tomu nehorázné chování ruského
diktátora Putina. (Dokončení na str. 2)

Nevěsta bez ženicha,
svatby byly »jen« tři
Karlštejn - Hned tři svatby se kona-
ly v Karlštejně 22. 2. 2022. A to na-
vzdory tomu, že »magické« datum
vyšlo na »všední« úterý.
„Svatby jsme měli mít, v úterý zcela
mimořádně, dokonce čtyři, ale na-
konec byly »jen« tři - jedné nevěstě
nepřijel ženich,“ potvrdil místosta-
rosta městyse Janis Sidovský s tím,
že zájem o uzavření manželství po-
stupně stoupá. „Řada snoubenců če-
kala na uvolnění opatření, zejména
zmiňovali možnost oslavy v restau-
raci pro větší počet (i neočkova-
ných) hostů,“ uvedl. Na hradě se
kvůli rekonstrukci neoddává, sňatek
lze v Karlštejně uzavřít v obřadní
síni městyse či kdekoliv jinde. „Už
jsme oddávali v balónu, na louce i
na statku,“ uzavřel Sidovský.   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Sofie inspiruje zahraničí - str. 8
* Chystají Pochod čarodějnic - str. 9

Všenory - Originální pamětní
bankovku se svým portrétem do-
stal k padesátinám, které oslavil v
únoru, světoznámý hokejista Ja-
romír Jágr. Její autorkou je gra-
fička a ilustrátorka, obyvatelka
Všenor Eva HAŠKOVÁ.
Jak jste se k zakázce na narozeni-
novou »bankovku« J. Jágra dosta-
la právě vy?
Nabídku jsem dostala od Vladimíra
Olmra, majitele firmy České dukáty.
Minulý rok jsem s ním totiž spolu-
pracovala na podobném projektu,
pamětním listu Václava Havla ve
formě bankovky.

Prý jste váhala, zda máte nabídku
přijmout. Co nakonec rozhodlo, že
jste se práce ujala?
Na vytvoření pamětního listu Jaro-
míra Jágra bylo málo času - bylo
před Vánocemi a já jsem právě ode-
vzdala návrh třetí pamětní stokoru-
ny pro ČNB. Zneklidňovalo mě, že
protagonista je všemi známý a obdi-
vovaný žijící miláček národa, takže
do práce na »bankovce« mně bude
mluvit každý, kdo jen jméno Jágr
umí vyslovit. Nakonec jsem se ne-
chala umluvit, i když to svádím na
to, že »my, Kladeňáci« musíme dr-
žet pospolu. (Dokončení na straně 3)

Vyhlášený Poberounský masopust se
konal 26. února v Zadní Třebani.
(Viz strana 13) Foto NN M. FRÝDL

Eva Hašková.     Foto Jan MAGET

Modlím se za všechny na Ukrajině!
POBEROUNÍ OSTŘE ODSOUDILO RUSKOU AGRESI VŮČI SVRCHOVANÉ ZEMI

28. února 2022 - 4 (821) Cena výtisku 8 Kč

Vítr kácel stromy, bouralploty, odnesl střechu školy

Eva Hašková vytvořila bankovku pro Jaromíra Jágra

Putin se inspiroval
Stalinem a - Hitlerem!
Že se Putin cítí být novodobým ca-
rem Rusi, je jasné dávno. Neopovrhl
ani inspirací Stalinem, Brežněvem a
zejména Hitlerem. Po vůdcově vzo-
ru testuje demokratický svět, aby zji-
stil, co vydrží, co strpí. Krym byl prv-
ní test, nic se nestalo. Může tedy na
Ukrajinu a hle! - opět se nic neděje.
Na sankce se on i jeho oligarchové
dávno připravili. Odbyt svých nero-
stných surovin si (soudím) domluvil
v Číně. Přesto nám připravil nemilé
překvapení. (Dokončení na straně 2)
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Modlím se za všechny na Ukrajině!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ruský prezident stupňuje agresi až k
otevřenému válečnému konfliktu se
sousedním suverénním státem. Rada
města rozhodla poslat přes organiza-
ci Člověk v tísni 50 000 Kč Ukrajině
a případně schválíme poslání další
pomoci,“ dodal s tím, že 25. 2. se u
Svatojánské lípy před místním zám-
kem konalo setkání občanů na pod-
poru Ukrajiny. Dobřichovičtí také
organizují humanitární pomoc - po-
kud se chcete zapojit, podrobnosti na
https://fb.me/e/2dNyHrA25?ti=wa.
Agresi Ruské federace vůči Ukrajině
na svém zasedání 24. 2. »rozhodně
odsoudilo« také Zastupitelstvo měs-
ta Černošice. „V usnesení jsme vy-
jádřili účast a podporu všem obyva-
telům ukrajinské národnosti, kteří
jsou ve městě Černošice trvale hláše-
ni, žijí zde nebo pracují,“ sdělil sta-
rosta Filip Kořínek a doplnil, že za-
stupitelstvo také schválilo humani- tární příspěvek do veřejné sbírky

SOS Ukrajina organizace Člověk v
tísni ve výši 100 000 Kč. „Jsme při-
praveni dle potřeby jednat o dalších
možnostech podpory Ukrajiny i je-
jích občanů a vyzýváme obyvatele
města, aby se v rámci svých mož-
ností připojili k přímé, finanční i
symbolické podpoře Ukrajiny a je-
jích občanů,“ uzavřel rychtář.

K pomoci vyzvala také ředitelka
Farní Charity Řevnice Eva Vaculí-
ková: „Myslíme na obyvatele Ukra-
jiny, kteří se ocitli ve válce. Charita
ČR vyhlásila sbírku, na jejich pod-
poru - výtěžek sbírky pomůže zajis-
tit základní životní potřeby lidem
zasaženým válkou i uprchlíkům před
válečným konfliktem. Přispějte, pro-
sím, na účet 55660022/0800 a uveď-

te variabilní symbol 104. Přispět lze
i pomocí dárcovské SMS na telefon-
ním čísle 87 777. Dárci si zvolí při-
spívanou částku: DMS CHARITAS-
VET 30, 60 nebo 90. Další možnos-
tí je QR kód, který lze sejmout ban-
kovní aplikací,“ popsala Vaculíková
a dodala: „Modlím se za všechny na
Ukrajině!“              Miloslav FRýDL

Poberouní, Podbrdsko - Veliké škody napáchal vítr,
krerý se po polovině února přehnal naším krajem.
Odnesl i střechu školy v Neumětelích.
„Mezi 17. a 21. 2. jsme vyjížděli k pětadvaceti událos-
tem spojených se silným větrem,“ uvedl velitel profesi-
onálních hasičů z Řevnic Jaroslav Růžička. „Jednalo se
o vyvrácené, zlomené nebo jinak nebezpečné stromy na
silnicích a zahradách či poškozené části střech ohrožují-
cí okolí,“ dodal s tím, v Rovinské ulici v Hlásné Třebani
vítr utrhl větší část střechy rodinného domu i s dřevěný-
mi krovy. „Dopadla na sousední pozemek, kde navíc
poškodila plot,“ uzavřel Růžička.
Vichřice 18. 2. kolem desáté večer utrhla velkou část st-
řechy ZŠ a MŠ Neumětely. „Střecha odlétla asi 85 metrů
k bytovým domům. Cestou zasáhla pouze kontejner na
sklo, který se vysypal, a zadní nárazník zaparkovaného

auta,“ potvrdil starosta obce Luděk Kuniak a doplnil, že
předběžný odhad škody je 300 000 Kč.
Vítr odnesl také střechu loděnice řevnických vodáků.
„Zatím jsme dozlikvidovali zbytky střechy a natáhli
plachty, aby nám co nejmíň pršelo dovnitř. Až zjistíme
přesný rozsah škod a náklady na opravu, uvidíme, co
zvládneme pokrýt z vlastních zdrojů a zda nebudeme
muset žádat o nějaké příspěvky od města,“ uvedl člen
vedení oddílu Pavel Kubásek.
S následky řádění vichru se potýkali i liteňští a karl-
štejnští dobrovolní hasiči či řevničtí městští strážníci.
„V pondělí 21. 2 se v Řevnicích šla projít s chodítkem
starší žena. Poryv větru ji odhodil na sloup elektrického
vedení a utrpěla tržnou ránu hlavy, s níž jsme ji odvezli
do nemocnice,“ popsal jeden ze zásahů ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Miloslav FRýDL

Další ročník celorepublikové akce
Ukliďme Česko 2022 se blíží. V
Zadní Třebani budeme uklízet obec
i lesíky, remízky a pole v okolí.
Podzimní akce se těšila velkému
zájmu místních obyvatel i dětí, za-
pojili se také zaměstnanci společ-
nosti  Nestle, kteří to zde mají rádi.
Den jarního úklidu je vyhlášen na
sobotu 2. dubna. Opět připravím

pytlomat, kde si zájemci budou mo-
ci vzít rukavice a pytle na odpad.
Naplněné pytle po úklidu je možné
nechat na sběrných místech v obci,
OÚ se o jejich odvoz postará. Pyt-
lomat bude k dispozici od 1. do 3. 4.
v ulici Lipová, vedle prodejny
Coop. Díky, že pomáháte, příroda
nám to vrátí!    Petra FRýDLOVÁ,

zastupitelka Zadní Třebaně

Putin se inspiroval...
(Dokončení ze strany 1)
Nejde si jen pro Luhansko a Doněc-
ko, chce Ukrajinu celou! A vezme si
ji. Čekám, kdy se Západ probudí z
poblouznění a pochopí, že s ním ne-
může jednat v rukavičkách. Pomůže
jen úplný bojkot, veškeré přerušení
obchodních a politických styků a
maximální pomoc Ukrajině. Budou-
li země Evropy přemýšlet o svých ob-
chodních zájmech víc než o obraně
demokracie proti zrůdné agresi, má
Putin volné pole působnosti. Naše
svoboda není samozřejmá, nesmíme
váhat zaplatit potřebnou cenu. Pa-
sivní přihlížení bude nakonec mno-
hem dražší. Všichni víme, kam poli-
tika appeasementu přivedla Hit-
lera: až ke Stalingradu! Moc nechy-
bělo a měl v moci celý euro-asijský
kontinent. Neopakujme chyby minu-
losti. Jiří OBERFALZER,

místopředseda Senátu,
senátor za obvod Beroun

Z našeho kraje
* Setkání s Michaelou Levíčkovou,
zakladatelkou jogového studia Sa-
maya a autorkou FB skupiny Bož-
sky jez se uskuteční 10. 3. od 17. 00
v berounské kavárně Jiná káva.  (lk)
* Čtení z místních kronik pořádá
Kulturní centrum Dobřichovice v
místním sále MUDr. Fürsta 12. 3. od
16.00. Andrea KUDRNOVÁ
* Masopustu a Olympijským hrám
se v týdnu před pololetními prázdni-
nami věnovali žáci ZŠ Zadní Tře-
baň. Říkali si o významu her, olym-
pijských symbolech a zimních spor-
tech. Některé z nich si i vyzkoušeli -
největším hitem byl curling.     (box)
* Mladého cyklistu, který se zranil
na Hřebenech, hledali 19. 2. řevnič-
tí profesionální hasiči a záchranáři.
Po dvaceti minutách jej našli asi 200
metrů od Sochorových rybníčků nad
Řevnicemi. Se zlomenou nohou
skončil v nemocnici na pražském
Karlově náměstí. Bořek BULÍČEK
* Přes 2,5 promile alkoholu namě-
řeli řevničtí »státní« policisté devě-
čtyřicetiletému řidiči, kterého kon-
trolovali 22. 2. odpoledne v Letech.
Muži hrozí rok vězení.                (mr)
* K požáru sazí v komíně chaty v
Hlásné Třebani byli 17. 2. večer při-
voláni místní obrovolní a řevničtí
profesionální hasiči. Komín, který
již majitel objektu hasil suchým pís-
kem, zkontrolovali pomocí termo-
kamery a vyčistili kominickým ná-
řadím.               Jaroslav RŮŽIČKA
* Pod vlivem alkoholu byl zřejmě
starší muž, který 15. 2. dopoledne
upadl přes řídítka kola v Dobřicho-
vicích. S poraněním hlavy byl pře-
vezen do pražské nemocnice.  (bob)
* Náraz do stromu nepřežil čtyřia-
šedesátiletý řidič vozu zn. Volvo,
který 15. 2. večer havaroval mezi Jí-
lovištěm a Všenory. Na místě zasa-
hovaly všechny složky integrované-
ho záchranného systému, silnice
byla přes tři hodiny uzavřena.  (mir)

Psa zachránili, ale
bylo to o fous...
Černošice - Pes uvízl na železnič-
ním přejezdu v Černošicích 16. 2.
Před rychlíkem se jej podařilo za-
chránit doslova na poslední chvíli.
„Psa, který měl zaklíněnou nohu
mezi kolejí a betonovým panelem, si
všimla hlídka strážníků,“ uvedl ředi-
tel Městské policie Černošice Otmar
Klimsza s tím, že jednomu ze stráž-
níků se postupně podařilo nohu psa
uvolnit. Pár sekund poté projel po
koleji rychlík.                                (mif)

»Nový« kříž pod lípou
Nový sokl a opravený křížek insta-
loval na konci února pod lípou v
centru Zadní Třebani Metoděj
Hovorka (vlevo) se svými pomocní-
ky.                      Foto NN M. FRÝDLStřecha školy shozená větrem letěla pětaosmdesát metrů

Třebaňští budou uklízet obec

ZA UKAJINU. Letovská radnice je jednou z mnoha v našem kraji, na níž
zavlála vlajka Ruskem napadené země.                 Foto Barbora TESAŘOVÁ

Střecha školy v Neumětelích, kterou shodil vítr.                 Foto NN M. FRÝDL
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Vytvořila bankovku pro Jaromíra Jágra
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jste autorkou velkého množství
prestižních ilustrací, výstav i oceně-
ní - nezdála se vám tato nabídka tak
trochu pod vaši úroveň?
V každém případě jsem si vyzkouše-
la něco nového. Začalo to soutěží na
pamětní bankovku ČNB, kterou
jsem vyhrála (2018 Alois Rašín), a
zadáním dalších dvou. Stokoruna s
Karlem Englišem vychází teď na ja-
ře a poslední s Vilémem Pospíšilem
je připravena a schválena k pozdější
realizaci. A tak jsem přišla i k nabíd-
ce vytvoření dalších quasi-banko-
vek, pamětních listů. Už se ale vra-
cím k volné grafice a těším se, jak si
budu hrát, vymýšlet a zpracovávat
měděnou desku, aniž bych plnila cizí
přání.
Jak dlouho vám práce na bankovce
trvala, podle čeho jste vybírala a
volila použité motivy?
Na návrh bankovky J. Jágra se spě-
chalo. Byli jsme limitováni termí-
nem narozenin, takže za dva měsíce
bylo hotovo. Samozřejmě, že jen ná-
vrh na papíře. Pak přišel ke slovu ry-
tec a tiskárna, aby se návrh stal opra-
vdovou »bankovkou« se všemi nále-
žitostmi. Motivy, které jsem kreslila,
byly vybírány a konzultovány zada-
vatelem i J. Jágrem, můj úkol byl dát
tomu všemu výtvarnou úroveň.
Jaké máte na bankovku ohlasy, jak
se líbila samotnému oslavenci?
Lidem, kteří měli bezprostředně s
návrhem co do činění, se výsledek
líbil. Alespoň to tak dávali najevo,
včetně J. Jágra. Jak »bankovku« při-
jme veřejnost, na to musíme pár mě-
síců počkat, až bude finální výrobek
k dispozici.
Víte, že všech 10.000 kusů bankov-
ky bylo hned druhý den po jejím ve-
řejném představení vyprodáno? 
Že bylo ani ne po čtyřiadvaceti hodi-
nách vyprodáno, bylo úžasné. Ale
byla to pocta J. Jágrovi.
Kdyby vás někdo oslovil s podobným
záměrem, řekla byste opět ano?
To bych se moc rozmýšlela, nenapa-
dá mě nikdo, pro koho bych to ráda
udělala. Protože, jak už jsem řekla,
teď se nemůžu dočkat práce na svojí
grafice.
Existuje nějaký typ zakázky či zadá-
ní, o kterém jste přesvědčena, že
byste je rozhodně odmítla?
Teď jsem rozhodnutá věnovat se
výhradně volné grafice. A zároveň
odříkat všechno ostatní. Jen ještě mu-
sím splnit slib ohledně poštovních

známek, který jsem dala před časem.
odmítala jste ve svém profesním ži-
votě nabídky často?
Celý život se věnuji tvorbě volné
grafiky. Pokud někdo měl zájem na
grafickém listu, vždycky jsme se do-
hodli tak, aby mě práce bavila a měla
jsem z ní radost. Pak nebylo co od-
mítat. Ale i to se mně přihodilo - pro-
tože mně nesedělo téma, tak z práce
sešlo.
Máte za sebou opravdu obrovské
množství prací - ilustrací, exlibris,
poštovních známek... Které na svém
vlastním pomyslném žebříčku staví-
te nejvýš, které máte nejraději?
Budu se opakovat, volnou grafiku
dělám nejraději, tam jsem si vlastní
paní. Ilustracemi jsem začínala po
škole. Nebylo to zrovna veselé ob-
dobí, vydávané knihy byly tendenč-
ní, chudoba textů se doháněla ilus-
tracemi. Byly to začátky, kterými
jsem se musela prokousat. Hned po
změně režimu jsem ilustracím dala
vale. Mimo velkých grafických listů
dělám pro sběratele exlibris. Větši-
nou se snažím držet navrženého té-
matu, který si předělám po svém.
Poštovní známky předělávat nejde,
tam dodržuju, co je potřeba a zatím
mně nebylo nabídnuto téma, naštěs-
tí, které bych nechtěla dělat. I na
bankovkách se musím držet přede-
psaného. Přesto všechno dělám, jak
nejlépe umím a práce mě baví.
na spolupráci s kým vzpomínáte
obzvláště ráda?

Znovu se vrátím ke grafice. Z vylep-
taných ploten udělají grafický list ja-
ko takový spolupracovníci tiskaři.
Zpracovat tiskovou desku je půl prá-
ce, druhou udělá tiskař. Mně v tom
pomáhají bratři Dřímalové. Samo-
zřejmě, že si v průběhu práce dělám
zkušební tisky, ale definitivu ne-

chám mistrům v oboru. Za ta léta
jsme se sehráli pracovně i přátelsky.
Další důležitý spolupracovník je ry-
tec Martin Srb, se kterým nás spoju-
je práce na známkách, bankovkách i
různých příležitostných lístcích. Co
já nakreslím, on přemění při zacho-
vání mého rukopisu na rytinu, která
dělá známku známkou a bankovku
bankovkou. Práce, která trvá roky, se
už přeměnila na přátelství.
A do třetice všeho dobrého, práce na
všech známkách, bankovkách, pa-
mětních listech atd. se neobejde bez
počítačové techniky. Já sice všechno
nakreslím, ale dohromady do koneč-
ného stavu se ve finále vše sesadí v
počítači. Do tiskáren se dodávají po-
čítačová data, koriguje se počítačem
a děje se tak při spoustě dalších
drobností i zásadních úprav. V tomto
se mnou pracuje můj muž, výtvarník
Jan Maget, protože oproti mně toto
vše zvládá. Ostatně, při práci na
těchto komerčních projektech se
spolu radíme a dohadujeme, co
všechno si můžeme technicky dovo-
lit. Děkuji mu.
Moje volná grafika je ale tabu.
Máte nějaké vysněné dílo, projekt,
zakázku, osobnost…., kterou byste
ráda zpracovala či ztvárnila? 
Žádnou vysněnou metu nemám. Be-
ru věci, tak jak jsou a jak přicházejí.
Buď mám chuť to dělat, nebo to za-
vrhnu. Když jde o soutěž, chci být
nejlepší, když dělám něco tzv. pro
sebe, snažím se, aby to o mně prav-
divě vypovídalo. V každém případě
se snažím, aby na první pohled bylo
vidět, že jsem to dělala já.
Jste rodilá Kladeňanka. Jak dlouho
už žijete u Berounky, ve Všenorech,
a které cesty osudu vás sem zaved-
ly? Měnila byste?
V Kladně jsem žila do čtrnácti let,
než jsem v Praze začala chodit na st-
řední výtvarnou školu. Kladno, jak
jsem ho tenkrát znala, už neexistuje.
I já preferuji jiná místa a ve Všeno-
rech jsme zakotvili více méně náho-
dou, po přečtení inzerátu v novinách.
Byla to šťastná náhoda, žijeme tu víc
než čtyřicet let a na změnu to nevy-
padá. Miloslav FRÝDL

PADESÁTKA. Eva Hašková, majitel firmy České dukáty Vladimír Olmr a
»bankovka« k padesátinám Jaromíra Jágra. Foto Milan Mošna

KŘEST. S Jaromírem Jágrem při oficiálním představení pamětní bankovky a
tiskové konferenci v Síni slávy českého hokeje v Praze. Foto Milan Mošna

Eva HAŠKOVÁ
- narodila se 4. ledna 1946 v Kladně
- v letech 1960-1964 navštěvovala
Střední odbornou výtvarnou školu
Václava Hollara
- vystudovala Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou, absolvovala v
roce 1974 ilustracemi Nezvalovy
Valerie a týden divů
- ilustrovala více než šedesát titulů,
za ilustrátorskou práci získala mno-
ho ocenění, včetně Ceny minister-
stva kultury Nejkrásnější kniha roku
- mnoho cen, včetně zahraničních,
získala také za svá exlibris
- měla více než osmdesát samostat-
ných výstav doma i v cizině, účastní
se i významných výstav společných
- se svým manželem, grafikem a
ilustrátorem Janem Magetem žije a
pracuje ve Všenorech
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Notičky se chystají plesat, kroje vítány!
SPOLEČENSKÁ UDÁLOST SE BUDE KONAT PRVNÍ DUBNOVOU SOBOTU V ZADNÍ TŘEBANI

Po dvou letech se Notičky opět roz-
tančí, a to doslova. Dětská lidová
muzika chystá na 2. dubna ples,
konat se bude ve Společenském do-
mě v Zadní Třebani. 
„Byl to nervák, ale po dvou letech
ples opět bude!,“ oznámila radostně
Notičkám jejich umělecká vedoucí
Lenka Kolářová. Jaký bude pro-
gram? „Těšit se určitě můžete na
dětskou lidovou muziku Notičky a
skvělou, prověřenou skupinu Ideal-

Band z Rakovníka. Ti budou hrát k
tanci i poslechu a na pódiu se budou
střídat,“ dodala s tím, že dále vystou-
pí i Malé Notičky za doprovodu Ma-
lé muzičky. Nebudou chybět ani pře-
kvapení, bohatá tombola, losování o

hlavní ceny a tradiční květinová a
mafinová dámská volenka.
Co na sebe? Určitě společenský
oděv a pozor - kroje vítány! Soutěží
se o nejkrásnější krojovaný pár.
Pokud máte zájem se celé té »pará-

dy« zúčastnit, vstupenky za 190 Kč
si můžete objednat již nyní.  E-mai-
lem (lenka.noticky@seznam.cz) či :
na tel.č. 603 245 784.
Petra FrÝdLOvá, Zadní Třebaň

PRVNÍ. Stromořadí mezi Osovem a Skřiplí vyhrálo středočeské kolo soutě-
že Alej roku 2021. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
2. 3. 20.00 BOD VARU 
3. 3. 18.00 VE VÍRU TANCE 
5. 3. 14.00 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI 
5. 3. 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
5. 3. 18.00 PES 
5. 3. 20.00, 12. 3. 16.00, 13. 3. 18.00 THE
BATMAN 
6. 3. 15.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
6. 3. a 11. 3. 17.00 (Pá 18.00) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
6. 3. 19.00 OKUPACE 
9. 3. 20.00 SUPER-BLB 
11. 3. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
12. 3. 14.00 PROMĚNA 
13. 3. 16.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
16. 3. 20.00 BELFAST

KINO LITEŇ
4. 3. 17.00 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI 
4. 3. 19.00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
11. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
11. 3. 19.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM 
12. 3. 19.00 BATMAN 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 3. 17.30 SMRT NA NILU 
1. 3. 20.00 TOVE 
2. 3., 6. 3. a 14. 3. 17.30 (Ne 18.30, Po
20.00) MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
2. 3. a 8. 3. 20.00 (Út 17.30) PES 
3. 3. 15.30 SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA 
3. 3., 4. 3., 7. 3., 13. 3. a 15. 3. 20.00
(Čt+Ne 18.30) THE BATMAN 
4. 3. 17.30 SRDCE NA DLANI 
5. 3., 6. 3., 9. 3. a 13. 3. 15.30 (St 17.30
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 
2 5. 3. 17.30 SUPER-BLB 
5. 3. 20.00 UNCHARTED 
7. 3., 11. 3. a 15. 3. 17.30 (Pá 20.00) V
LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 
8. 3. 20.00 IDENTITA ES 
9. 3. a 12. 3. 20.00 (So 17.30) SRDCE
NA DLANI 
10. 3. - 12. 3., 14. 3. a 16. 3. 17.30 (Čt
18.30, So 20.00) BETLÉMSKÉ
SVĚTLO 
12. 3. 15.30 PROMĚNA 
16. 3. 20.00 SMRT NA NILU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO RADOTÍN
2. 3. a 5. 3. 17.00 (So 20.00) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
2. 3. 20.00 OBCHOD NA KORZE 
3. 3. 17.00 SRDCE NA DLANI 
3. 3. a 4. 3. 20.00 BATMAN 
4. 3., 6. 3. a 12. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2 
5. 3. 17.00 DÍVKA NA KOŠTĚTI 
6. 3. 20.00 BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ 
9. 3. 17.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE
MÁM 
9. 3. 20.00 KOUŘ 
10. 3. 17.00 HOVORY S TGM 
10. 3. - 12. 3., 16. 3. 20.00 (St 17.00)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
11. 3. 17.00 PROMĚNA 
13. 3. 17.00 S ČERTY NEJSOU ŽERTY
13. 3. 20.00 DALŠÍ JEHŇÁTKO
16. 3. 20.00 BATHORY

Tipy NN
* díla L. van Beethovena, B. Mar-
tinů a B. Smetany přednese  Ševčík
Quartet pod vedením řevnické hous-
listky Pavly Tesařové 1. 3. od 19.00
v ZUŠ Černošice. (vap)
* Slavnostní otevření Dřeváku, bý-
valého skladu, který bude sloužit k
pořádání kulturních akcí, u nádraží v
Řevnicích se koná  4. 3. V 16.00
začne »den otevřených dveří«, od
17.00 kulturní program.               (zzi)
* Kapely U-Prag a Gang ala Basta
zahrají 4. 3. od 20.30 ve Společen-
ském sále KD Dobříš. Vstupné 220/
250 korun. (jik)
* Livia Thauer a Fatima Alsaadi z
Berlína koncertují 5. 3. od 17.00 v
sále zámku Dobřichovice. (ak)
* Lokální kapely 008, Synové vý-
čepu a Prasákův gauč  hrají 5. 3. od
19.30 v Clubu Kino Černošice.   (vš) 
* výstava obrazů Philippa Kraiczy-
ho s názvem Harmonie of contrast je
v prostorách Křižovnického zámku
Dobřichovice přístupná do 6. 3. od
čtvrtka do neděle, 14 - 20.00.     (ak)
* výstava soch pátrajících po hrani-
ci vědomí a nevědomí letovské so-
chařky Agáty Slámové je v holešo-
vické galerii NGO DEI k vidění do
7. 3. Vstup zdarma. (as)
* Obrázky dobřichovických senio-
rek z jejich výtvarné dílny jsou v
areálu zámku Dobřichovice instalo-
vány od 9. do 26. 3. (ak)
* Jan Spálený Trio koncertuje 10.
března od 20.00 v sále na Wagnero-
vě náměstí v Berouně.               (mik)
* Bluesrockový večer s NYC blues
& fusion hostí 14. 3. od 20.00 Club
Kino Černošice. (vš)
* Písničkářka Radůza koncertuje
15. 3. od 19.30 v kině Řevnice.   (vš)
* Tvorbu sochaře a keramika Cyrila
Hančla představuje výstava Z pále-
né hlíny, kamene a kovu, která je
instalovaná v galerii Muzea beroun-
ské keramiky v Berouně.         (kam) 
* výstava obrazů známých i méně
známých malířů z muzejních, gale-
rijních a soukromých sbírek zachy-
cujících nejzajímavější scenérie
Českého krasu je v Muzeu Českého
krasu Beroun přístupná do 8. 5. (vk)
* výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)

Vítězství ve středočeském kole sou-
těže Alej roku 2021 získalo stromo-
řadí u silnice mezi Osovem a Skřiplí.
Svůj hlas mu poslalo 272 účastníků
ankety. Druhá Alej pro Talichovku
zaujala 114 hlasujících, třetí Jírovco-
vá alej u zámku Dobříš získala deset
hlasů. 
Skřipelská alej zároveň vybojovala
šestou příčku v celostátním kole sou-
těže. Absolutním vítězem aktuálního
ročníku hlasování se s 999 body stala
Klokotská alej v Táboře. Stříbrná
příčka patří Aleji jírovců u Malé

Klajdovky v Brně (670 hlasů), bron-
zová Tyršově aleji v Orlové (407).
Jedenáctého ročníku ankety Alej
roku pořádané sdružením Arnika se
zúčastnilo 8.878 hlasujících. Slavno-
stní vyhlášení a předání cen se usku-
teční v květnu pod korunami vítězné
aleje. Nominující Klokotské aleje Ja-
na Hralová získá hlavní cenu, let ba-
lonem. Všech 14 regionálních vítězů
se pak může těšit na dárkové balíčky
s poukazy od FotoŠkoda, knihy o pa-
mátných stromech či vstupenky do
botanických zahrad po celém Česku.

Aleje v Osově byly vysazeny za Jana
Vratislava z Mitrovic v letech 1818 –
40 ve všech směrech od zámku. Nej-
působivější je právě Skřipelská alej.
Vede podél silnice II. třídy č. 115 od
osovského zámku na západ do Skřip-
le a je v ní vysazeno 195 jírovců ma-
ďalů. K 1. 1. 1987 byla orgány och-
rany přírody vyhlášena za památné
stromořadí. Původně v těchto mís-
tech vedla alej lipová, ale lípy byly
ve 2. polovině 19. století nahrazeny
právě jírovcem. 

Klára OndrigOvá, Arnika

Tradiční masopustní karneval se v zadnotřebaňské mateřské škole usku-
tečnil 17. února. K vidění bylo nepřeberné množství krásných masek. Ne-
chyběly princezny - Elsa, Sněhurka, Popelka ani ostatní pohádkové posta-
vy - čert, šašek, kouzelník, bába z mokřin, pirát či netopýr s Batmanem.
Nad všemi pohádkovými postavami svou hůlkou kouzlila květinová víla,
jejíž po domácku vyrobený kostým byl rozhodně nejoriginálnější. Plno her
a soutěží pro děti si připravil šéfkuchař, vodník a hajánek. Na vše bedlivě
dohlížel Mickey Mouse. Chybět nesmělo ani bohaté občerstvení. Při maso-
pustním veselí se děti prostřednictvím tematické pohádky dozvěděly, co to
vlastně masopust je, i o jeho původu a zvycích. Získaly povědomí nejen o
masopustních dnech, ale také o tradičních masopustních maskách. Ne-
chyběla ani tematická báseň a píseň či výroba masek ba dokonce i koblih
a jitrnic z nejrůznějších materiálů. Foto ARCHIV

Klára ČERVENÁ, MŠ Zadní Třebaň

Na hemžení masek dohlížel Mickey Mouse

Skřipelské stromořadí uspělo v anketě Alej roku
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Všeradův kurýr

Všeradice oslavily masopust
OBEC OVLÁDLY MAŠKARY, VE DVOŘE VŠERAD SE BAVILI KRAJANÉ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2022 (350)

MASOPUST. Všeradicemi 19. února obcházely maškary, ve Dvoře Všerad se konala krajanská zábava                    Foto Bohumil STIBAL a NN M. FRÝDL

Na Gerniku dokončuji informační panely pro
Český dům, čili etnografické muzeum. Dělala
jsem na nich s místním panem knihovníkem po
chvilkách celý rok. Ředitel školy je přeložil do ru-
munštiny, bukurešťští studenti bohemistiky nám
udělali korekturu a pak už jsme si to jen asi 15x
přehazovaly s paní grafičkou a hledaly překlepy.
Informace jsem se snažila logicky uspořádat po-
dle toho, jaké otázky člověka napadají, když se
rozhlédne po tradičně zařízených místnostech,
konkrétně po kuchyni a parádní sednici.
„V tradiční kuchyni se na Gerniku spalo a přes
den žilo ještě v 50. a 60. letech 20. století. Podla-
ha byla hliněná. Hlína se sbírala na cestě, vybra-
ly se z ní kamínky a »maminka na jaře, když roz-
mrzlo bláto, to rozdělala s vodou, aby to bylo tek-
lavý, a pak to rozšoupala koštětem po podlaze...«
Panely v modrobílém designu brzy osadíme a pak

už bude zbývat jen informační brožura, sklepní
expozice a zahájení lektorských programů. Je to
hodně práce a potřebuju pomoct, i proto teď tolik
času věnuji komunikaci se studenty vysokých
škol, kteří se k nám mohou hlásit na stáž přes
program Erasmus.
Čeká mě komunikace s tiskárnou. Ještě jim ne-
chávám vyrobit cedule pro Svatou Helenu, jen na
zlaté tabulce na základní škole jsme s mládeží z
dobrovolného večerního kroužku češtiny našli asi
15 chyb. Revizi rumunské části nám zase udělala
Bukurešť – ještě že jsme loni v létě jejich učiteli
poskytli nocleh. 
Volná sobota. Vyrážím po gernických babičkách a
dědečcích a snažím se sesbírat autentická vyprá-
vění o předmětech denní potřeby, která by obo-
hatila informační brožuru. Jako třeba toto o utr-
pení gernických nevěst: „Ještě když jsme se vdá-

valy, tak měla ta teta Švanděrojc, jak je kolmajz,
tak ona měla jakoby nůžky, ale nebylo to vostrý.
Vona to vždycky taky rozžhavila a pak tě s tim kol-
movala vlasy. To po svatbě jsi měla hlavu jenom
škraloupy, kůži spálenou. To si měla tak nakudr-
natělo, vona pak dala vodu s cukrem. Já když
jsem šla domů a sem se viděla, že pudu za nevěs-
tu, já jsem se dala do brečení. Přišla jedna moje
sestřenice a řekla, honem honem, umejem to. Tak
jsme to trochu umyly a rozčepejřely, já jsem byla,
jako když se vylíhne jehně. A popálená, já po
svatbě tejden jsem si nemohla česat vlasy.
Vona tě načesala, udělala ti tu punďu, pak ti tam
napíchala ty hřebíky, ale ve dvojích to bylo. A po-
tom tu hlavu celou nakolmovat. Já brečela, jak
jsem vod ní vodešla. Bylo to to ráno před svat-
bou.“ (Pokračování)

Klára JÍCHOVÁ, Gernik, Rumunsko

Po roční přestávce se nám opět ve všeradickém
Dvoře Všerad podařilo 19. února uspořádat tra-
diční krajanskou masopustní zábavu. 
Přesto, že zahájení bylo plánováno na 17 hodinu,
již kolem 14.00 se začali sjíždět nedočkaví návš-
těvníci z řad rumunských krajanů, aby se připra-

vili i posilnili na dlouhý a náročný večer. Úderem
17.00 začala pěkně od podlahy vyhrávat kapela
Bohemia z rumunského Gerníku, partnerské obce
Všeradic. V tu dobu již byla restaurace zcela plná
a návštěvníci obsazovali i přilehlý salonek. Ne-
trvalo dlouho a taneční parket se začal zaplňovat
tancechtivými páry. Postupně přicházeli další
hosté, kolem 19. hodiny již nebylo volných židlí
a museli jsme přinášet další z galerie. Tancovačky
se zúčastnilo více než sto osmdesát hostů. Kapela
vyhrávala s krátkými přestávkami až do 5.00
ráno. Akce byla velice podařená a pokud nedojde
k nepředvídatelným událostem, bude se příští rok
opakovat 11. 2.       Bohumil StiBAL, všeradice

Stejný den se ve Všeradicích konala i obecní osla-
va masopustu. Zahájily ji ve 13.00 zabíjačkové
hody v hospodě Na Růžku. O necelé dvě hodiny
později se vydal průvod několika desítek maškar
i hostů v civilu na obchůzku obcí. Doprovázela je
kapela Třehusk, která po skončení průvodu ještě
přes dvě hodiny vyhrávala v zaplněném hostinci.
Nejlepší maskou byl vyhlášen rytíř.                 (mif)

Podbrdské aktuality
* Den otevřených dveří zmodernizované čistír-
ny odpadních vod Všeradice se v případě zájmu
bude konat 12. 3. od 10.00.           Martin ŠEBEK
* Oslava MDŽ se ve všeradickém hostinci Na
Růžku uskuteční 12. 3. od 15.00. Na programu je
vystoupení dětí z MŠ Všeradice, tanečního klubu
Ačka-Beroun a ukázka poldance v podání Anety
Faitová. Odpoledne moderované Mírou Petrem
uzavře volná zábava, tanec a zpěv.                  (mis)
* Přes dvě promile alkoholu naměřili policisté
devětatřicetiletému řidiči VW Golf, kterého kon-
trolovali 20. 2. po půl osmé večer v Lochovicích. 
Muži v případě odsouzení hrozí až jeden rok od-
nětí svobody. Michaela RichtEROvá

Na karnevale malé návštěvníky 
nejvíc potěšila bublinová show

To po svatbě jsi měla hlavu jenom škraloupy, kůži spálenou...
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU KLÁRY JÍCHOVÉ, UČITELKY ZE VŠERADIC V RUMUNSKÉM BANÁTU - 3)

Dětský karneval se konal 12. února ve všeradic-
kém hostinci Na Růžku. Přišlo spoustu dětí v krás-
ných kostýmech, o program se postaral svými kou-
zelnickými triky, soutěžemi a hrami Karel Mora-
vec. Největší radost děti měly z bublifukové show,
za odměnu a splněné soutěže dostaly hračky i
sladkosti. Děkuji obecnímu úřadu a všem, kteří
pomáhali.   Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Na Nový rok 2021 vstoupila v plat-
nost nová odpadová legislativa, kte-
rá klade na obce mnoho velmi ambi-
ciózních cílů v oblasti efektivity
obecních systémů odpadového hos-
podářství. Jedná se např. o výrazné
navýšení tříděných složek vyprodu-
kovaného odpadu. Jak tohoto cíle
dosáhnout? Jak udržet náklady spo-
jené s odpadovým hospodářstvím na
přijatelné úrovni? To jsou jen dvě z
mnoha otázek, které si představitelé
obecních samospráv musí položit.
Za účelem otevřené debaty s občany
pořádá městys Karlštejn veřejné set-
kání, jehož se budou účastnit odbor-
níci dlouhodobě se zabývající odpa-

dovým hospodářstvím. Jedním z
vhodných řešení, jak nových cílů
dosáhnout, může být tzv. door-to-
door systém sběru odpadu spočívají-
cí na třídění odpadu občany přímo u
jejich nemovitostí do barevných po-
pelnic. Ty jsou pak následně podle
harmonogramu sváženy od jednotli-
vých domů - stejně jako stávající
svoz směsného komunálního odpa-
du v černých či kovových popelni-
cích. Jaké jsou klady a zápory toho-
to systému zmíní ve svém vystoupe-
ní Olga Dočkalová, starostka morav-
ské obce Sudice a jednatelka komu-
nální odpadářské společnosti Tech-
nické služby Malá Haná. O čerstvé

zkušenosti s door-to-door systémem
v sousední Litni, kde byl tento způ-
sob svozu odpadu zaveden od 1. 1.
2022, se podělí starosta Filip Kaštá-
nek. V rámci debaty bude představe-
na také místní komunální svozová
společnost POBERO Poberounské
odpady s.r.o., jež byla loni v listopa-
du založena 16 obcemi (včetně
Karlštejna) sdruženými v Dobrovol-
ném svazku obcí Poberounské odpa-
dy. POBERO představí výkonný
ředitel společnosti Jan Marek. 
Veřejná debata se koná 10. 3. od
17.30 v restauraci Vyhlídka (Karlš-
tejn 31). Těšíme se na vaši účast.
Petr WEBER, místostarosta  

Nová čistička byla
uvedena do provozu
Nová čistírna odpadních vod (ČOV)
v Karlštejně byla oficiálně uvedena
do provozu 22. února.
Karlštejnská ČOV byla dlouhodobě
na svém limitu kapacity, technolo-
gie zajišťující čištění byly zastara-
lé. V roce 2015 Městys Karlštejn za-
dal zpracování studie intenzifikace
čističky, na základě které vybral
technologicky a ekonomicky nej-
vhodnější řešení. V roce 2016 se ko-
nalo výběrové řízení na zpracovate-
le projektové dokumentace, které
vyhrála projekční kancelář Vodoho-
spodářský podnik. V roce 2018 bylo
vydáno územní rozhodnutí a staveb-
ní povolení. Zkraje roku 2019 byla
podána žádost o dotaci na MZe
a koncem roku 2019 byla schválena.
Následné výběrové řízení na zhoto-
vitele stavebních prací vyhrála spo-
lečnost Vodní zdroje Ekomonitor
a 28. 5. 2020 byla uzavřena smlouva
o dílo. Dokončená stavba byla pře-
dána v lednu 2022 a byl zahájen
zkušební provoz čistírny. (pep)
(Dokončení na straně 8)

Vinaři finalizují loňský
ročník a hlásí zdražení
Karlštejn - Proces »finalizace« prá-
vě podstupují vína z karlštejnských
vinic ročníku 2021. K mání by měla
být v červnu.
„Finalizací myslíme dočíření, přisí-
ření a filtraci - vína v tomto stavu
jsou technologicky hotová jako su-
dová a připravená k lahvování,“
uvedl vedoucí Výzkumné stanice
vinařské Karlštejn Zdeněk Beneš.
„Pokud nás nepostihne další vlna
pandemie, budeme vína ročníku
2021 lahvovat v květnu, v prodeji
by byla od června,“ dodal s tím, že
vzhledem k prudkému zdražování
energií, lahví, korků, kartonů aj.,
bude dražší i víno. „Od dubna před-
pokládáme navýšení ceny o přibliž-
ně 15%,“ uzavřel Beneš.            (mif)

Karlštejn si připomene dvacet let partnerství s italským Montecarlem

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   2/2022 (126)                

Rok 2022 vstoupí do karlštejnských
dějin jako rok výročí. Městys Karlš-
tejn si letos připomene 70 let od
svého vzniku, výročí oslaví i místní
tělovýchovná jednota či v Karlštej-
ně sídlící CHKO Český kras. Dva-
cet let od uzavření evropského part-
nerství si připomene také naše měs-
tečko a toskánské Montecarlo. 
U příležitosti tohoto výročí chystá-
me společně s našimi zahraničními
partnery několik akcí. V první řadě
se jedná o zájezd dětí z karlštejnské
základní školy do Toskánska, který
se uskuteční od 21. do 26. 4. Děti
navštěvující 2. - 5. třídu naší školy
si budou moci prohlédnout nejen sa-
motné Montecarlo a navštívit zdejší
školu, ale i nedaleké toskánské kul-
turní skvosty - města Pisa, Lucca a

Florencie. Pokud počasí dovolí, bu-
de možné strávit příjemnou chvilku
také u Tyrhénského moře. 
Další připomínkou dvaceti společně
prožitých let by mělo být karlštejn-
ské setkání partnerských měst, o je-
hož přesném datu pořádání v sou-
časné době bouřlivě diskutujeme.
Ve hře je květen, kdy by se tato akce
konala v rámci oslav výročí městy-
se, či podzim. Součástí setkání by
měl být také italský den - jedinečná
příležitost pro všechny obyvatele
Karlštejna ochutnat italské pokrmy,
degustovat toskánská vína či posle-
chnout si italskou hudbu! Doufej-
me, že Covid-19 nám již nebude ot-
ravovat život a vše se uskuteční po-
dle našich plánů... Petr WEBER, 

místostarosta Karlštejna

Městys pořádá debatu o odpadech
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 10. BŘEZNA V RESTAURACI VYHLÍDKA

Karlštejnský zpravodaj

Zástupci partnerských měst na únorové telekonferenci.  Foto Petr WEBER

Dvůr Sofie v Karlštejně - Krupné zaujal účastníky mezinárodní konference v Německu. (Viz str. 8) Foto Peter VESELÝ
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Dvůr Sofie v Karlštejně - Krupné
přijal prvních jedenáct dětí v roce
2017. Od té doby se postupně rozši-
řuje a neúnavně vyvíjí novou peda-
gogiku činorodého života. Odborníci
a pozorovatelé ze zahraničí to sledu-
jí i pod označením Handlungspäda-
gogik. V současné době máme 35
dětí od 3 do 12 let a připravujeme
nový koncept efektivního vzdělává-
ní a rozvoje v reálném životě a pro-
středí i pro druhý stupeň. Tento způ-
sob pedagogické práce daleko pře-
konává původní rozměr a záměr,
který vycházel z každodenního po-
bytu v přírodě, smysluplné denní
práce a učením se v kontaktu se svě-
tem, ne v abstraktním oddělením se
od něj v učebně a přípravou na bu-
doucí reálný život. V našem pojetí
život žijeme naplno již teď.
Na podzim 2021 se v Německu us-
kutečnila mezinárodní konference s
názvem Lernziel - Handeln können,
v českém překladu Učební cíl - umět
konat. Konference byla určena pře-
devším pedagogům, lékařům a ze-
mědělcům. Nahlíželo se na to, jak
ozdravující je to, když dítě může
denně vyrůstat na farmě a během té
doby se učit vedle dovedností pot-
řebných pro každodenní život i dal-
ším věcem, které jsou obsahem vý-
uky ve školách. Když se dítě na
mnoho let neoddělí od světa, ale v
procesu vzdělávání zůstává jeho při-
rozenou a nedílnou součástí. Zazněla
i informace o tom, že většina laureá-
tů Nobely ceny vyrůstala na farmě.
Na této konferenci jsme prezentova-
li činnost karlštejnského Dvora So-

fie. V kontextu teorií, přání a vzlet-
ných představ přednášejících, byl st-
ručný a věcný popis rytmu a obsahu
života u nás velkým oživením a naše
práce byla přijata s neuvěřitelným
nadšením. Pořadatelé to označili za
vrchol celé konference a mnoho lidí
se tím cítilo být tak hluboce oslove-
no a dotknuto, že se ihned ptali na
možnosti osobní návštěvy u nás.
Zjistili jsme, že v současné době
jsou v celé Evropě nám známá tři
místa, kde se pracuje a rozvíjí tímto
směrem. V Německu je to Hof Pente
u Osnabrücku a v Itálii Corte dei
Mestieri u Benátek.

Následně jsme mohli u nás kromě
českých hostů přivítat i lidi z Ně-
mecka, Rakouska, Španělska, Peru,
nebo Brazílie, kteří se cítili být silně
inspirování tím, co se vyvíjí tady u
nás, v Poberouní. Navíc naše děti se
s hosty rychle a rádi kamarádí a v
dynamice setkání se vzájemně obo-
hacují. Je zajímavé vidět, jak dokáží
společně komunikovat v různých
jazycích.
Naše prezentace v zahraničí měla
významný dopad i na jednoho dárce
z Německa, který byl tak nadšen z
obsahu i způsobu organizace svépo-
mocné rekonstrukce, že nás chtějí
uvádět jako inspirující vzor pro os-
tatní žadatele a projekty ve světě.
Přízemí rekonstruované stodoly by
mělo sloužit jako významné zázemí
pro rozšiřující se skupinu učedníků,
jak říkáme dětem, které se rozhodly
nastoupit tuto dobrodružnou a velice
zajímavou cestu vzdělávání a rozvo-
je u nás.
Pro zájemce, kteří by se rádi dozvě-
děli více, jsme připravili druhé ve-
řejné setkání, které se uskuteční v
řevnickém Meandru ve středu 30.
března od 18 hodin. Osobní návštěva

a zážitek u nás, ve Dvoře Sofie je
možný po osobní domluvě kdykoliv
v průběhu roku.       Peter veSelý, 

Dvůr Sofie, Karlštejn

V KUCHYNI. Učedníci při přípravě oběda. Foto Peter VESELÝ

Někteří stolní tenisté Sokola Karlštejn se zúčast-
nili Vánočního turnaje v Letech. V jednotlivcích
P. Kotek obsadil 4. místo, ostatní naši hráči skon-
čili na 10. – 20. místě. Značného úspěchu jsme
dosáhli ve čtyřhrách: M. Holý skončil na 3. místě
se spoluhráčem z Letů a dvojice P. Kotek - P.
Gürtner dokonce  získala pohár pro vítěze.
Jarní část soutěže začalo naše Áčko zápasem s
Praskolesy a jasně zvítězilo 14:4. Vítězné body si
rozdělili: M. Holý 2, P. Boudník 3, V. Vácha st. a
M. Cajthaml po 4, poslední bodík si připsala dvo-
jice P. Boudník a M.Cajthaml ve čtyřhře. Vítězst-
vím si družstvo upevnilo vedení v tabulce. Béčko
sehrálo zápas s Olešnou C. Bylo oslabené o rekon-
valescentujícího P. Kotka, který sehrál jen vítěz-
nou čtyřhru s P. Gürtnerem, a tak družstvo po bo-
jovném výkonu podlehlo soupeři. Body: P. Gürt-
ner a R. Pastorek po 2, S. Holý a O. Pastorek 1.  
Ve 13. kole nastoupilo naše Áčko v Olešné proti
jejich Béčku. To nastoupilo pouze se třemi hráči,
a tak zápas začal za stavu 5:0 ve prospěch Karlš-
tejna. Zápas nakonec skončil 12:6 pro hosty. Body
získali: M. Holý 3, P. Boudník 2, V. Vácha st. 1,
poslední bod získali Boudník-Cajthaml ve čtyř-
hře. Výhrou si A-tým upevnil 1. místo v tabulce.
Béčko vydřelo doma proti Praskolesům výhru
10:8. P.Kotek musel ze zdravotních důvodů vzdát

jeden zápas, což dodalo soupeři motivaci - roz-
hodnout musel úplně poslední zápas, který P. Ko-
tek nakonec vyhrál. Body: P. Kotek 3, P. Gürtner
3, R. Pastorek 2, S. Holý 1, čtyřhra Kotek-Gürtner
1. Vítězství znamenalo upevnění náskoku v tabul-
ce na 4. místě. 
Ve 14. kole muselo béčko odložit utkání proti
Olešné B z důvodu onemocnění covidem. Áčko
sehrálo dramatický souboj se Srbskem A. Soupeř
nastoupil pouze ve třech, takže jsme opět začínali
s vedením 5:0, ale bojoval statečně a dotáhl až na
8:8. Rozhodovaly poslední 2 zápasy, které roz-

hodly o naší výhře 10:8. Každý získal 1 bod, včet-
ně čtyřhry Boudník-Cajthaml. 
V 15. kole muselo béčko kvůli marodění opět od-
ložit zápas. Áčko doma přivítalo Srbsko B. Bohu-
žel pouze ve třech, takže zápas začal za stavu 0:5!
Naši borci ale po dobrém výkonu zápas dotáhli do
vítězného konce 12:6. Body: Cajthaml 4, Boudník
3, Holý M. 4 a čtyřhra Cajthaml-Boudník. A-tým
vede tabulku s náskokem šesti bodů. 
První odložené utkání sehrálo béčko se Srbskem
A  v úterý 8. 2. Zápas začal výborně, vyhráli jsme
obě čtyřhry, ale výsledek ovlivnila totální ztráta
výkonu P. Gürtnera, který poprvé v sezoně nezís-
kal ani bod. Záchranou byla naopak velmi dobrá
hra S. Holého, který získal 2 body, stejně jako R.
Pastorek, 3 body přidal P. Kotek a tak nakonec ut-
kání skončilo remízou 9:9. Utkání béčka v Srbsku
s jejich B-týmem mělo 12. 2. od začátku jedno-
značný průběh - naši borci vyhráli jasně 14:4. Bo-
dy: P. Kotek a P. Gürtner po 4, R. Pastorek 3, J.
Habětín 1. Vyhráli jsme i obě čtyřhry. Následující
kolo mají naše týmy předehraný vzájemný zápas,
který áčko vyhrálo 12:6. Body A-týmu: P. Boud-
ník, V. Vácha a M.Cajthaml po 3, M. Holý 2 a
čtyřhra Boudník-Cajthaml. B-tým: P.Kotek 4, P.
Gürtner 1 a čtyřhra Kotek-Gürtner. 

Pavel KoteK, Sokol Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Hodiny pro veřejnost na poště v
Karlštejně jsou z důvodu dlouhodo-
bého onemocnění dočasně omezeny.
Nově je otevřeno: Po 13 - 18.00, Út,
St 8 - 11.00, Čt, Pá 12 - 15.00.   (tor)
* Splatnost poplatků za odpad, za
psy i všech dalších místních poplat-
ků v Karlštejně je 31. 3. Uhradit je
můžete bezhotovostně prostřednic-
tvím platebního portálu Středočes-
kého kraje, nebo převodem na učet
obce číslo 363766339/0800. Varia-
bilním symbolem je příslušné číslo
popisné. (zmk)
* Denně kromě pondělí od 9.30 do
16.00 je v březnu otevřený hrad
Karlštejn. Přístupná je první pro-
hlídková trasa s Císařskou rezidencí
Karla IV. a interiéry Císařského pa-
láce. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout repliku svatováclavské koruny
i tzv. karlštejnský poklad.          (kzn)
* Přípravné utkání s FK Union
Strašnice B sehrají fotbalisté Karlš-
tejna 12. 3. od 13.15 na hřišti soupe-
ře. O týden později, 20. 3., změří od
15.00 na umělé trávě v Berouně síly
s SK Slovan Kladno. (miš)
* Koncert pro Karlštejn se konal
19. 2. v místní restauraci U Janů. S
Miroslavem Palečkem vystoupil
Vojta Kiďák Tomáško. „Návštěvní-
ků bylo pouze 40, což je na 14. roč-
ník koncertu opravdu velmi málo,“
uvedla předsedkyně Karlštejnského
kulturního sdružení Kateřina Ram-
pasová. „Nevím, čím to mohlo být
zapříčiněno - zda opětnou covido-
vou situací, nebo tím, že jsme uspo-
řádali Koncert pro Karlštejn po půl
roce, nevím...“ dodala.               (mif)
* vloupání do areálu stavebnin v
Karlštejně u nádraží, k němuž došlo
od 18. do 21. 2., vyšetřují berounští
policisté. Neznámý zloděj ukradl
role hydroizolační fólie PVC-P za
60 000 Kč. Hrozí mu až dva roky za
mřížemi. (mir)

Nová čistička byla uvedena do provozu
(Dokončení ze strany 7)
Předmětem projektu »Intenzifikace ČOV Karlštejn« bylo zvýšení hydrau-
lické kapacity čistírny a zvýšení kvality čištění odpadních vod. V rámci akce
došlo k rekonstrukci stávající budovy ČOV, včetně technologického vyba-
vení a dostavbě nové dosazovací nádrže o hloubce 5,3 a průměru 8 metrů.
Nově byly rovněž instalovány moderní řídící systémy ČOV. Kapacita čistír-
ny po intenzifikaci je 1800 EO.
Celkové náklady akce byly přibližně 17 500 000 Kč bez DPH. Městys
Karlštejn obdržel dotaci z Ministerstva zemědělství 9 858 000 Kč a
ze Středočeského kraje 1 693 000 Kč. Josef ČvanČara, 

místostarosta Karlštejna

Karlštejnští stolní tenisté změřili síly mezi sebou, vyhrálo áčko

Dvůr Sofie je inspirací i pro zahraničí
DRUHÉ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ SE V ŘEVNICKÉM MEANDRU BUDE KONAT PŘEDPOSLEDNÍ BŘEZNOVÝ DEN

U STOLU. Karlštejnští stolní tenisté při jednom
ze svých zápasů..                       Foto Pavel KOTEK
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Osovský PROVAS

V sobotu 19. února se sešli členové
spolku KOS Osov na výroční člen-
ské schůzi. Předseda Pavel Čaboun
shrnul a zhodnotil činnost spolku za
uplynulý rok. S ohledem na situaci a

nařízeným opatřením byla většina
akcí zrušena, přesto se při krátkých
etapách uvolnění podařilo uspořádat
čtyři brigády KOS a jednu společnou
s OÚ, úspěšný Country večer jako

náhradu za Osovskou regatu, Pietu u
pomníku padlým, Tříkrálovou sbír-
ku a velmi kladně hodnocenou Cestu
za pokladem. 
Spolupráce s OÚ Osov je i nadále
prospěšná oběma stranám, podílíme
se na pořádání akcí, jako je Slavnost
světel či Posvícenské odpoledne,
společně jsme vyklízeli starou školu
před rekonstrukcí. KOS obdržel od
OÚ dotaci, za kterou byly pořízeny
tři venkovní lavičky, květináče k ob-
chodu a várnice. V průběhu schůze
byli přijati tři noví členové a jedno
členství z důvodu úmrtí zrušeno. 
Co se týká plánů na rok 2022, 12. 3.
by se měl konat Masopust s průvo-
dem obcí, dále 30. 4. Pochod čaro-

dějnic, v létě Osovský akord a Osov-
ská regata. Také jsme se rozhodli
připojit k akci Ukliďme Česko. Na-
vrženo bylo i pořádání Garážového
výprodeje (Prodej mezi vraty) a ori-
entačního běhu. Plánuje se vybudo-
vání návsi v Osově, na čemž by se
měl KOS výrazně podílet. Při příle-
žitosti otevření staré školy po její re-
konstrukci na podzim bude vydána
tematická brožurka. Starostka M.
Čabounová nás informovala o natá-
čení Toulavé kamery v Osově 11. 3.
Věříme, že ani pořádání dalších tra-
dičních akcí, jako je Posvícenské od-
poledne, Pieta u pomníku padlým,
Slavnost světel, Čekání na Mikuláše
a Osovské vití, nebude tentokrát nic
stát v cestě. Usnesli jsme se také, že
se budeme pravidelně jedenkrát mě-
síčně scházet a předseda P. Čaboun
poděkoval členům za jejich práci pro
obec. Marie PLECITÁ, Osov

Chystá se Pochod čarodějnic i Osovské vití
ČLENOVÉ KOS OSOV NA »VÝROČCE« ZHODNOTILI UPLYNULÝ ROK A SPŘÁDALI PLÁNY NA LETOŠEK

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  2/2022 (203)

Tři králové vykoledovali dvaadvacet tisíc
Letošní Tříkrálová sbírka je úspěšně za námi. Osov a Osovec se mohou po-
chlubit krásnou částkou 22 058 Kč, kterou jsme navýšili konto Charity Řev-
nice.  Ve srovnání s výsledky dalších obcí jsme opět na špičce, stejně jako v
minulých letech. Naše částka je znovu vyšší než loni, dokonce o 6 904 Kč.
Celkově se v řevnické farnosti letos podařilo nashromáždit 181 871 Kč.
Sbírka se tu konala už třináctkrát a vynesla za tu dobu 1,6 milionu. U nás, v
Osově a Osovci, je to celkově nádherných 129 814 Kč. Sbírku jsme pořádali
čtrnáctkrát, za ta léta se vystřídalo neuvěřitelných 73 koledníků. Jsem hrdá
na své spoluobčany, kteří jsou mimořádně vstřícní, štědří a neváhají přispět
na blízké v nouzi. Patří vám veliký dík! Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality
* Masopust s průvodem obcí se v
Osově uskuteční 12. 3. V programu
je masopustní fraška, hudba, občer-
stvení i soutěž masek. (map)
* Ukliďme Česko je celostátní ak-
ce, ke které se letos přihlásila i naše
obec. Konat se bude 2. 4. Věříme, že
se zúčastní co nejvíce brigádníků.
Bližší informace budou zveřejněny
na internetových stránkách obce a
na plakátech.  (map)
* Prosíme osovské a osovecké ob-
čany, aby se pokusili zapátrat a najít
staré fotografie související s obcí
(nejlépe se starou školou) a krátko-
době nám je zapůjčili k oskenování.
Volejte č. 723 605 765 - M. Plecitá.
Díky za ochotu a laskavost. (map)

Hasiči letos oslaví 120. výročí
Bývá zvykem počátkem roku bilancovat události mi-
nulé a plánovat budoucí. Stejně tak osovští dobrovol-
ní hasiči vyhodnotili činnost v minulém roce, která ov-
šem ze známých důvodů byla minimální. Trable spo-
jené s covidem se nevyhnuly nikomu, tedy ani spol-
kům, které musely utlumit svoji činnost. Jmenovat za
loňský rok tedy můžeme jen opravu a posvěcení nové
cisterny v listopadu 2021 a když to bylo možné, schá-
zeli se malí hasiči. Soutěže v požárním sportu byly
odvolány. S novým rokem si hasiči vytyčili nové úko-
ly a společně věříme, že tentokrát už jim nebude nic
bránit. V plánu na letošek je účast s tatrou na masopus-
tu v Hostomicích 5. 3., masopust v Osově 12. 3., dále
květnová okrsková soutěž v požárním sportu a okres-
ní soutěž v červnu. Naši obec budou reprezentovat
družstva mužů, žen i dětí. Nejdůležitější akce roku je
naplánována na 3. 9., kdy budeme slavit 120. výročí
trvání sboru. Když situace dovolí, budou nás naši zás-
tupci reprezentovat v pohárových soutěžích. Dále má
SDH v plánu účast na akcích pořádaných Obecním
úřadem Osov a spolkem KOS. V současné době má
organizace 30 činných členů družstva, pravidelně se
koná školení zásahové jednotky a generální oprava st-
říkačky PS 12. Ve čtvrtek 17. 2. následkem vichřice
padl mohutný topol naproti obecnímu úřadu. Odklidit
následky pomáhali s pracovníky OÚ i hasiči.      (map)Osovští hasiči při odklízení vichřicí sraženého topolu u obecního úřadu.               Foto marie PLEcITá

Začátek nového pololetí byl ve znamení karantén a izolací
První pololetí školního roku jsme v ZŠ Osov zdárně
ukončili s dobrým pocitem a radostí, že jsme se mohli
společně potkávat ve škole. Prvňáčci se těšili na svá
první vysvědčení, ostatní školáci s napětím očekávali,
jaké hodnocení na ně čeká. Někteří si vyzkoušeli ohod-
notit i sami sebe, nebo třeba paní učitelku.

Počátek nového pololetí však už byl ve znamení karan-
tén a izolací. Nemoc zasáhla jak děti, tak značnou část
pedagogického sboru. V karanténách se střídaly celé
třídy, některé i opakovaně, a tak přešly na distanční ne-
bo hybridní výuku. Během tohoto období bylo třeba při-
stoupit i k vyhlášení ředitelského volna.
Žáci i zaměstnanci se postupně navraceli do tříd a vý-
uka mohla být opět zcela obnovena. Ale ani během to-
hoto nesnadného období jsme nezaháleli. Věnujeme se
a podporujeme čtenářství i pisatelství v rámci projektu
Pomáháme školám k úspěchu, do kterého jsme již dru-
hým rokem zapojeni. Žáci se učí zpracovávat informace
z rozličných textů a knih. Snažíme se, aby se každý učil
s radostí. Páťáci se měli možnost setkat a diskutovat
online s vědci. Člen Akademie věd jim přestavil vesmír
a se zástupci Skupiny ČEZ si virtuálně  prohlédli elekt-
rárnu Temelín.
Máme i spoustu dalších plánů. Společně se těšíme na
školní karneval a na jarní prázdniny.  Doufáme, že už
budeme opět moci společně vyrazit třeba do knihovny,
muzea nebo divadla. Text a foto

Soňa Kocmanová, ředitelka ZŠ osov
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SWAH s.r.o.
ČESKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V LETECH U DOBŘICHOVIC

HLEDÁME

 605 239 585
Další informace:

www.swah.cz/kariera

PRACOVNÍK MONTÁŽE
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ
CNC FRÉZOVACÍCHO CENTRA

OBSLUHA A PROGRAMÁTOR 
CNC SOUSTRUHU

SERVISNÍ TECHNIK

Nástup ihned, nebo po domluvě.
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Můj postoj ke »covidí době« se po
dvou letech v zásadě nezměnil. Vz-
nikl na základě mých osobních zku-
šeností z praxe (35 let pediatr včetně
očkování a včetně 35 respiračních a
chřipkových sezon) i s vědeckými
závěry odborníků (Peková, Beran,
Žaloudík, Šinkora, Turánek a dal-
ších), kterých si opravdu vážím a
respektuji je. Vědecké závěry a poz-
natky těchto odborníků si každý mů-
že ověřit u jednotlivých vystoupení
na 1. čs. konferenci - Covid 19, kte-
rá se konala v lednu v Praze. Osobně
jsem se této konference zúčastnila.

Roušky a respirátory - fakta
• Žádná rouška na světě nemá certi-
fikát, že zamezí šíření virů včetně
covidu. Virus je příliš malý a každou
rouškou prochází. Respirátor vyšší
kvality již může mít certifikát, který
potvrzuje, že respirátor při jeho sp-
rávném používání zabrání šíření viru
• Negativní vlivy roušek a respiráto-
rů na naše zdraví při dlouhodobém
používání. Zejména těch, které větši-
na občanů opakovaně »recykluje«.
Nosí je v kapsách, taškách a stále ty-
též používají dny až měsíce
• Pomnožení bakterií a dalších agens
v roušce, respirátoru a jejich opětov-
né vdechování 
• Brání kontinuální stimulaci našeho
imunitního systému působením
agens (viry, bakterie, plísně…) na
naší sliznici. Tímto není náš imunit-
ní systém dostatečně stimulován ak-
tuálními agens kolem nás a nedochá-
zí k »aktualizaci naší obranyschop-
nosti« (nevytvářejí se nové protilát-
ky, není aktualizovaná buněčná imu-
nita atd.) Toto se projeví u mnoha
občanů, až roušky a respirátory sun-
dají. Bude jim chybět »aktualizova-
ná obranyschopnost« na okolní pro-
středí – viz články p. Šinkory
• Nesprávný poměr O2 a CO2 ve

vdechovaném vzduchu je obecně
znám včetně důsledků, zejména pro
mozkové buňky. U starších jedinců
jsou pak časté poruchy paměti. Pocit
nevolnosti, únavy, omdlévání, boles-
ti hlavy, poruchy koncentrace a další
si většina z nás vyzkoušela na vlast-
ní kůži
• Mnoho lidí zaznamenalo zánětlivá
(od lehkých až po velmi závažné)
ložiska na kůži v obličeji 
• Negativní vliv na psychiku a emo-
ce ve všech věkových skupinách.
Prostě »nevidíme do tváře« tomu, s
kým mluvíme, nevidíme jeho emoce
a ten druhý nevidí naše emoce. Vel-
mi negativní vliv má toto zejména na
emoční vývoj dítěte

Roušky a respirátory - realita
Jaká byla a je realita při používání
roušek a respirátorů? Na začátku
»covidí doby« se používaly necerti-
fikované roušky (čínské nebo doma

vyrobené), které šíření viru nebráni-
ly. Ty, které mohly fungovat - s na-
notechnologií (český produkt), vláda
nekoupila a tím de facto nedoporuči-
la. Velmi brzy začali občané »recyk-
lovat roušky a respirátory«, to zna-
mená, že dlouhodobě používali a po-
užívají jednu a tutéž roušku nebo
respirátor. Závěr o dlouhodobém po-
užívání »recyklovaných« prostředků
ochrany dýchacích cest ať si každý
udělá sám. 
Absolutně byla opomíjena důležitost
slizniční, nespecifické imunity - sek-

reční IgA, která nás výrazně chrání
proti všem agens, jež se dostávají do
našeho těla přes dutinu ústní (do
našeho těla takto proniká asi 80 %
infektů). To, že byl dlouhodobě vý-
razně omezen kontakt člověka s člo-
věkem, znamená, že i tady byly sti-
muly pro náš imunitní systém výraz-
ně omezeny. Nežijeme na této plane-
tě sami a je velmi důležité, aby se
nám stále aktualizoval náš vlastní
imunitní systém. Bez správné funkč-
nosti a aktualizace tohoto systému
nelze přirozeně žít. 

Víc škody, než užitku
U každého mláděte, které se narodí,
je okamžitě aktivován imunitní sys-
tém, který nás chrání celý život před
okolním světem. V případě jeho po-
ruchy, oslabení můžeme vážně one-
mocnět až zemřít. Mnoho epidemií
jsme v minulosti zvládali s lokáními
a krátkodobými omezeními (prázd-
niny ve škole, zákaz návštěv v ne-
mocnicích....) Podle mého názoru
plošná a dlouhodobá omezení, která
byla a jsou praktikována, víc ublíži-
la, než prospěla. Naše země má
mnoho schopných a zodpovědných
lékařů, zdravotníků, sester i dalších
odborníků, kteří jsou ochotni v tako-
véto době se s námi podělit o nejno-
vější poznatky - pokud to politici a
média umožní! Pak by již záleželo
na každém jednotlivci, jak se ke své-
mu zdraví postaví. 

Helena FUCHSOVÁ, Řevnice

STAROSTKA V ROUŠCE. Roušky a respirátory jsou asi nejvýraznějším
symbolem »covidí« doby«. Na začátku karantény si ji povinně nasadila i
starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová.                   Foto NN M. FRÝDL

Město Dobřichovice vyhlašuje 
konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky
Základní školy Dobřichovice

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2023.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte buď datovou

schránkou v9ubetv nebo doporučeně do 20. 4. 2022 do 18:00
na adresu: Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29

Dobřichovice, na obálku napište Konkurs ZŠ Dobřichovice
- NEOTVÍRAT. Datem doručení se rozumí datum přijetí

žádosti podatelnou Městského úřadu Dobřichovice.
Plné znění vyhlášení konkursního řízení včetně požadavků na

uchazeče a kvalifikačních předpokladů jsou k dispozici na
úřední desce města (na www.dobrichovice.cz).

Případné dotazy směřujte na starostu města 
Ing. Petra Hampla, e-mail:

starosta@dobrichovice.cz

Můj postoj ke covidí době se nezměnil!
MUDR. HELENA FUCHSOVÁ: ŽÁDNÁ ROUŠKA NA SVĚTĚ NEMÁ CERTIFIKÁT, ŽE ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ VIRŮ
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HLEDÁME
posádky

ZÁVOZNÍK

POBERO Poberounské odpady s.r.o.

Jan Marek
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Pohár patří Kojotům, přehráli Samotáře
V ŘEVNICÍCH POSLEDNÍ ÚNOROVOU SOBOTU SKONČIL ČTYŘIADVACÁTÝ ROČNÍK BANDY CUPU

Řevnice - vítězem čtyřiadvacátého
ročníku turnaje v pozemním hoke-
ji Řevnický Bandy cup (ŘBC) se
stalo družstvo Kojotů. ve finále
hraném poslední únorovou sobotu
zdolalo Samotáře. Bronzová příč-
ka patří Bostonu.
„Poslední víkend byl velice vydaře-
ný, hrálo se velmi tvrdě, každý šel za
vítězstvím,“ potvrdil jeden z organi-
zátorů turnaje, člen družstva Boston
Martin Kodet.
Jeho spoluhráč Jakub Strnad získal
hned tři trofeje - jako nejlepší stře-
lec, nejlepší hráč i nejlepší hráč ka-
nadského bodování. Nejlepším bran-
kářem turnaje byl vyhlášem David
Hochmal z IQ Ouvey. „Celá letošní
sezona byla velice vyrovnaná a play-
off velice ostré,“ konstatoval Kodet.
„Zápas o třetí místo mezi IQ Ouvey
a Bostonem dokonce Boston vyhrál

až na samostatné nájezdy,“ dodal s
tím, že děkuje všem hráčům za právě
uzavřenou sezonu. „Budeme se těšit

na tu další, protože Bandy cup má
opravdového ducha a srdce,“ uzavřel
organizátor.            Miloslav FRÝDL

Dobřichovické prvoligové volejba-
listky kralují tabulce nejlepších os-
mi celků soutěže, o bod před Bižu-
terií Jablonec.
V Brně naše děvčata vyhrála 2x 3:0,
25. a 26. února dvakrát porazila St-
řešovice - 3:0, resp 3:1.   Ve dnech
11. a 12. 3. zajíždějí do Hradce Krá-

lové, 18. a 19. 3. do Českých Budě-
jovic, 25. a 26. 3. hrají s KP Brno B
doma a 8. i 9. 4. zamíří do tělocvič-
ny Tatranu Střešovice. Své účinko-
vání v soutěži zakončí 22. a 23. 4.
na domácí palubovce soubojem s
Hradcem Králové. Přijďte fandit!
Ivanka CaLDOvÁ, Dobřichovice

Volejbalistky jsou v čele tabulky nejlepších

Zadní Třebaň - Plastoví vojáčci v
podání místních fotbalistů se stali
Králi XXXIII. Poberounského
masopustu, který se za obrovské-
ho zájmu návštěvníků konal 26.
února v Zadní Třebani.
Na návsi sice bylo - co se počasí týče
- zpočátku nevlídno, ale také hodně
brzy plno. Stánkařů dorazily takřka
tři desítky a - že bylo z čeho vybírat.
Velký zájem byl tradičně o zabíjač-
kové pochoutky připravené zdejšími
hasiči, stejně jako o škvarky z již-
ních Čech, trdla, langoše, klobásy
nebo třebaňské pivo Bobr. Děti se
vozily na mechanickém dřevěném
kolotoči, nechávaly si pomalovat ob-
ličej, případně řádily pod valníkem
zapůjčeným od pana Plachého, na
kterém se - jako vždy - odehrával
program. Dospělí se mačkali tamtéž,
pokud tedy zrovna nestáli hodně
dlouhou frontu na masopustní tom-
bolu. Cen v ní bylo přes čtyři sta a
jedenáct stovek lístků zmizelo bě-
hem chvíle.
Dění na valníku zahájila domácí
kapela Třehusk, kterou po hodině
vyhrávání v rychlém sledu střídaly
soubory Třebasbor, Klíček, Proměny

a Notičky. Masopustní frašku řev-
nických ochotníků uzavřelo symbo-
lické pochování Masopusta - trum-
petista Třehusku Saša Skutil, který
jej ztvárnil, z vozu dokázal spadnout

opravdu velmi dramaticky, ovšem -
bez újmy na zdraví...
S výběrem nejoriginálnějších masek
se porota vedená Josefem Kozákem
tentokrát zapotila - bylo jich požeh-

naně a jedna nápaditější, než druhá.
Mezi dětmi vyhrál malý kouzelník,
mezi dospěláky plastoví vojáčci.
Druzí skončily Jaro, Léto, Podzim a
Zima, třetí Kuchař se slánkou a pep-
řenkou, čtvrtá byla výprava druž-
stevnic, která na valníku taženém
stařičkým traktorem Slávy Konva-
linky dorazila z Hlásné Třebaně, a
konečně páté lesní žínky. Za krásné
hlavní ceny děkujeme starostce Zad-
ní Třebaně Markétě Simanové, mís-
topředsedovi Senátu Jiřímu Oberfal-
zerovi a spolku Transbrdy.
Průvod masek vedený policajtem,
medvědem s medvědářem a Maso-
pustem obcházel vesnicí přes šest
hodin. Pohoštění se mu dostalo u
osmatřiceti domů. Skvělého pohoš-
tění: pečená masa, polévky, škvarko-
vé placky, řízky, obložené chleby,
koblihy, šišky, koláče, vdolky, seka-
ná, pálenka.... MOC děkujeme. Živo
bylo i v zaplněné pivnici místního
»kulturáku«, kde Třehusk po průvo-
du ještě skoro tři hodiny vyhrával.
„Ve Třebani to bylo super, samé bá-
ječné zážitky,“ zhodnotila XXXIII.
Poberounský masopust Marie Ple-
citá z Osova.          Miloslav FRÝDL

Náves praskala ve švech, masopustu kralovali plastoví vojáčci

Konečné pořadí 
1) Kojoti
2) Samotáři 
3) Boston 
4) IQ Ouvey 
5) Citrus Team 
6) L. A. Kings
Semifinále
Boston - Kojoti 5:2
Kojoti - Boston 10:6
IQ Ouvey - Samotáři 2:4
Samotáři - IQ Ouvey 2:1
O třetí místo
Boston - IQ Ouvey 3:1
IQ Ouvey - Boston 7:5
Finále
Kojoti - Samotáři 2:1

Sport po okolí
* Premiéra filmu Národní házená,
který se natáčel v Řevnicích, se v
místním kině uskuteční 4. 3. od
17.00. Podmínkou vstupu je rezer-
vace na monika.vankova@sokol-
revnice.cz. (hop)
* 20. ročník turnaje ve stolním teni-
su Ping-pong Open 2022 se koná 12.
3. od 10.00 ve Společenském domě
Zadní Třebaň. Prezence od 9.30.
Turnaj je určen registrovaným i rek-
reačním hráčům. (jaz)
* Přátelské utkání s Olympií Rado-
tín B sehrají 13. 3. fotbalisté FK
Lety. Hraje se od 16.00 na hřišti
soupeře.                         Jiří KÁRNÍK
* Cvičení pro seniorky a seniory
organizuje ve své tělocvičně Sokol
Lety. Info na 734 717 671.          (ret)
* Remízou 1:1 skončil přípravný
zápas fotbalistů Ostrovanu Zadní
Třebaň na hřišti Slovanu Bohnice.
Branku vsítil Vlasák. „Kluci se sna-
žili, ale silný vítr utkání hodně ov-
livnil. Navrch měl vždy tým, co hrál
po větru. Remíza je zasloužená,“ ře-
kl trenér OZT Martin Zíma.     (mas)

Liteňským parkem běželo 222 závodníků

DOHRÁNO. Letošní ročník Řevnic-
kého Bandy cupu je minulostí. Jeho
vítězem se stalo družstvo Kojotů,
které si ve finále poradilo se Samo-
táři. Foto pavel JÍLEK

Jubilejního 10. ročníku Zimního běhu zá-
meckým parkem v Litni se 19. února
zúčastnilo 222 startujících. Větrného po-
časí se závodníci nezalekli. Nejrychleji v
hlavním závodě běžel Štěpán Kuriš ze
Slavie, nejrychlejší ženou byla příbram-
ská Anita Žáková.         Jana KRtKová,
Foto Martina KNopová Liteň 

KRÁLOVÉ MASOPUSTU. Nejlepší maskou XXXIII. Poberounského maso-
pustu v Zadní Třebani byli vyhlášeni plastoví vojáčci.  Foto NN M. FRÝDL
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Mateřská škola Černošice
Karlická 1170, Černošice 

přijme

ředitele/ředitelKu
Prohlídka pracoviště je možná po domluvě 
17. března 2022. Bližší informace poskytne 

pí Jeřichová, tel: 221 982 368, 
nebo pí Svobodová, tel: 221 982 481.

www.mestocernosice.cz
sekce Úřad - volná pracovní místa
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