
Poberouní - Desítky dětí, které by-
ly se svými příbuznými donuceny
utéct z Rusy napadené Ukrajiny,
už se učí ve školách po okolí. Vý-
uku se podařilo zorganizovat do-
slova během pár dní. 
Rychlost, obětavost a nasazení, s ja-
kým se Češi dokázali postarat o
stovky tisíc Ukrajinců prchajících
před řáděním ruských agresorů, vs-
toupí do dějin. Děti se o něm budou
učit ve školách. Jednou... Už teď se

ve školách našeho kraje učí desítky
malých Ukrajinců, kteří u Berounky
našli z donucení svůj nový domov. A
nejen malých. „Počty dětí i dospě-
lých se průběžně mění, ale lze říci,
že nyní se základům češtiny v naší
škole učí přibližně třicet dětí a o ně-
co více dospělých,“ potvrdil ředitel
ZŠ Řevnice Tomáš Řezníček. 
O ukrajinské děti se starají také v ZŠ
Liteň. „V liteňské škole se aktuálně
vzdělává pět žáků z Ukrajiny,“ uved-

la učitelka Hana Havelková. „Spolu-
žáci i učitelé se snaží o spolupráci,
věříme, že společně vše zvládneme.
V pedagogickém sboru působí již
několik let kantorka původem z Uk-
rajiny, máme se tedy v případě po-
třeby kam obrátit. Naši noví spolu-
žáci nastoupili do různých ročníků
prvního i druhého stupně, někteří vy-
užívají školní družinu,“ dodala.
Ukrajinské děti se učí v Dobřichovi-
cích či Karlštejně. (Viz str. 2 a 7) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Rockový Slunovrat nebude - str. 4
* První mistráky fotbalistů - str. 13

Řevnice - Muzikantka, novinářka, autorka
knih i blogu o vaření, svého času průvodkyně
kuchařské show na TV Prima, amatérská za-
hradnice. „Náš řevnický dům patřil před sto
lety pánovi, který se věnoval šlechtění mace-
šek, tak je teď, na začátku jara, sázím také,“
říká Karolina Ponocná KAMBERSKÁ.
Na svém blogu se označujete za prostořekou hos-
podyňku. Jak se projevuje vaše prostořekost?
Umím si nebrat servítky, ale používám to, jen
když je potřeba. Jinak jsem hodná a mírná! Za
»hospodyňku« jsem se začala označovat už dáv-
no - byla to moje provokace vůči lidem, kteří po-
hrdají vařením, sázením kytek a všemi těmi jed-
noduchými domácími věcmi, které mám moc rá-
da. Byla jsem dlouho doma s dětmi. Nikdy jsem

nelitovala ani minuty, i když to znamenalo kupo-
vat si šatičky jen v sekáči za dvacku... Víc mě št-
valy pohrdavé poznámky, že vlastně nic nedělám.
Jsem si jistá, že být hospodyňka je poslání. 
Co vás nejvíc charakterizuje jako hospodyňku?
I pro to pověstné pírko přes plot skočíte…?
To bych si asi zlomila nohu. Tělocvik mi nikdy
nešel. Nejvíc hospodyňka jsem, když vařím, to
mě prostě nikdy nepřestane bavit. Strávit život v
kuchyni by mi vyhovovalo. Bohužel člověk ob-
čas musí dělat i jiné věci. 
Jste hospodyně »mamahotel«, za což vás jistoji-
stě vaše nemalá rodina miluje, nebo hospodyně
»generál«, který svým blízkým leze krkem?
Okolí mi vždy vyčítalo, že svoje děti rozmazluju.
Nesnáším hádky a napětí. (Dokončení na straně 3)

Z Užhorodu přivezli
pacientku i její matku
Řevnice, Užhorod - Akutní převoz
vážně nemocné dívky z ukrajinské-
ho města Užhorod organizovali na-
rychlo 22. 3. řevničtí záchranáři.
„Na žádost jednoho z ukrajinských
rodičů, který u nás pracuje už delší
dobu, jsme 22. 3. večer ihned vyjeli
k akutnímu převozu dívky do jedné
vesničky na Ukrajině,“ uvedl ředitel
záchranky Bořek Bulíček s tím, že
pacientka byla předčasně propuště-
na z nemocnice s tracheostomií, při-
pojena na kyslíkový přístroj. „Pro-
tože v jejím domě často vypadává
elektřina a ona musí mít i funkční
odsávání hlenů z dýchacích cest,
hrozí při delším výpadku smrt,“ do-
dal. Zpět do ČR se záchranáři vráti-
li 23. 3. odpoledne, dívka byla pře-
dána na oddělení ARO jedné ze st-
ředočeských nemocnice. „Spolu s ní
jsme přivezli její matku a osmileté-
ho bratra. Všechny jsme naložili v
Užhorodu, kam nám je z důvodu je-
jich i naší bezpečnosti dopravili dě-
deček s bratrem a tetou,“ sdělil Bu-
líček. (Dokončení na straně 2)      (mif)

POSLEDNÍ. Hodně opožděná oslava masopustu se za krásného »letního« počasí konala poslední březnovou sobo-
tu ve Svinařích. Mezi několika desítkami masek nechyběly ani plechovky Pepsi a Coca-Coly.     Foto NN M. FRÝDL

Karolina Ponocná Kamberská.     Foto ARCHIV

Školy se ujaly malých Ukrajinců
DĚTI PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU SE UČÍ V ŘEVNICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I LITNI

28. března 2022 - 6 (823) Cena výtisku 8 Kč

Stolní tenisté na turnaji 

změřili síly s legendou

Mám doma prach na poličkách! přiznává »hospodyňka« Karolina

Požár domu »krotili«
hasiči z celého okolí
Zadní Třebaň - Osm profesionálních
i dobrovolných hasičských sborů z
širokého okolí se sjelo k hořícímu
rodinnému domu do Zadní Třebaně.
Požár byl ohlášen 17. března v půl
dvanácté dopoledne.
„Při našem příjezdu byly dům i  při-
lehlá kůlna v jednom ohni, v objek-
tech se nikdo nenacházel,“ sdělil ve-
litel řevnických profesionálních ha-
sičů Jaroslav Růžička. Hasiči muse-
li zřídit dálkovou dopravu vody ha-
dicemi. (Dokončení na str. 11)      (mif)
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V Dobřichovicích se před dvěma
týdny otevřela ukrajinská škola. Uči-
telky z Ukrajiny dostaly k dispozici
dvě učebny i základní školní pomůc-
ky, zbytek, zejména příprava a or-
ganizace, zůstala na nich. Dosavadní
zkušenosti ukazují, že se škola vyda-
la správným směrem. Kapacita uče-
ben nestačí zájmu žáků a tak musíme
prostory rozšiřovat. Další učebna je
k dispozici díky paní Alexy v Dobři-
chovickém domku a zřejmě dostane-
me k dispozici i volný prostor v zá-
kladní škole. Pokud ano, budeme mít
k dispozici už čtyři třídy. 
Žáci se nyní dělí na menší (cca do 10
let) a starší. Toto rozdělení ale příliš
nefunguje - ti úplně nejmenší vyža-
dují více prostoru a větší péči, proto
se nově chystá jejich oddělení do sa-
mostatné třídy. Čtvrtá učebna bude
obsazena podle věkové skladby zbý-
vajících a také možností ukrajin-
ských učitelek. Nelze v tuto chvíli
psát nic s definitivní jistotou, proto-
že se situace neustále vyvíjí a mění,
nicméně základní směr se daří držet.
Ke zprovoznění se chystá i »mateř-
ská škola«. Ta vznikla ze dvou kon-
tejnerů. Které dosud tvořily prostor
pro registraci zájemců o očkování.
Protože se 28. 3. očkovalo naposle-
dy, a počasí je již jarní, byly v uply-
nulých dnech kontejnery přesunuty
v areálu sokolovny o pár desítek
metrů dále a vznikl tak základní pro-
stor pro zázemí těch nejmenších dě-
tí. I zde bude další vývoj záviset na
počtu nových učitelek, když kapaci-
tu si dokážeme představit přibližně
stejnou jako u tříd základní školy, te-
dy kolem 20 dětí.
Pokud se podaří vše zrealizovat po-
dle našich představ, měli bychom

umět nabídnout vzdělávání a péči o
přibližně 90 - 110 dětí. Financování
platů učitelek si vezme na svá bedra
město Dobřichovice zřejmě formou
DPP, či DPČ. Provozní náklady za-
tím zůstávají na majitelích využíva-
ných objektů, tedy základní umělec-
ké školy a TJ Sokol Dobřichovice.

V obou případech je to provizorní
řešení. Nikdo si nedělá ambice sup-
lovat plnohodnotně školský výchov-
ný proces. Je to spíše snaha udržet
děti v nějakém režimu a postarat se o
dohled nad nimi v době, kdy by je-
jich rodiče chtěli chodit do práce.
Protože se neustále objevují nějaké

počáteční problémy, jsme s našimi
učitelkami v pravidelném kontaktu.
Občas zajdeme zkontrolovat, co se
právě v té které třídě děje a zdá se, že
s učením jako takovým by vážné
problémy být neměly. Učitelky jsou
zatím z řad uprchlic, kromě Ludmy-
ly Kretininové, která je Ukrajinka. V
ČR ale žije již řadu let a byla ředitel-
kou ukrajinského gymnázia v Praze.
Ta se stala ředitelkou - díky zkuše-
nostem i proto, že umí perfektně čes-
ky. Děti se učí v ukrajinštině a bohu-
žel se nám nedaří sehnat učitele češ-
tiny. Snažíme se tedy dojednat se
školou, aby malí Ukrajinci mohli
třeba na přestávky chodit na zahradu
ZŠ a navázali tam nějaký kontakt.

Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

Potíže přerostly
v »malou epidemii«
Dobřichovické centrum pro uprchlí-
ky v hale BIOS postihla nepříjemná
viróza. Již od konce minulého týdne
se začaly objevovat u několika dětí
respirační potíže, jež během víkendu
přerostly v malou epidemii.
V pátek 18. 3. byla jedna malá paci-
entka převezena do nemocnice, v
neděli ji následovalo dalších šest
dětí. Zásah vozidel lékařské pomoci
vyvolal zájem veřejnosti a krátká
zpráva se objevila na novinkách.cz.
Naštěstí byl humbuk větší, než ne-
bezpečí. Lékaři identifikovali jakýsi
nakažlivý chřipkový vir, doporučili
děti sledovat a na 2-3 dny vyhlásit
karanténu. „Děti měly potíže s dý-
cháním, zřejmě šlo o respirační one-
mocnění horních cest dýchacích,
čtyři i s rodiči jsme převezli do ne-
mocnice v Praze,“ komentoval to ře-
ditel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. Oddělit ubytované ve velké hal-
le se úplně nepovedlo, ale od úterý
již začalo být vše v pořádku a od st-
ředy otevřela i ukrajinská škola, kte-
rou jsme nechali raději zavřenou.

Jiří GeISSLeR, Dobřichovice

Z našeho kraje
* Charitativní Koncert pro Ukraji-
nu se koná na Husově náměstí v
Berouně 31. 3. od 18.00. Vystoupí
Tata Bojs, No Heroes, sbory Krá-
korky a Comodo, La Fanka, Erisha,
Světlana Nálepková, Tomáš Suchý,
Michal Svatý, Josef Štěpánek, De-
stroy, Black Hill... Moderují Iva
Pazderková a Tomáš Hanák.   (kam)
* Filmy v ukrajinštině promítá Kino
Radotín, vstup je zdarma. Program:
3. 4. 20.00 Oĺga, 10. 4. 17.00 Čerto-
viny, 17. 4. 20.00 Tátova volha. (vš)
* koncert pro Ukrajinu se uskuteč-
ní 10. 4. od 18.00 v řevnickém kos-
tele. Vystoupí Třebasor, Canto Car-
so a Lukáš Hynek. (pef)
* koncert pro Ukrajinu hostí 12. 4.
od 19.00 sál na Wagnerově náměstí
v Berouně. Účast přislíbili Radůza,
Michal Pavlík & Mikeš Pavlík, Vla-
dimír Čáp, Tři dny na břiše, Jimmy
Bozeman, Union Jam... Uvádí To-
máš Hanák.            Miloš keBRLe
* Regionální centrum, kde se lze
setkávat, učit a vzájemně si hlídat
děti, společně vařit a věnovat se růz-
ným aktivitám, provozuje ve svém
kulturním domě Obec Srbsko. K
dispozici jsou školní lavice, herna,
tělocvična, vybavená kuchyň i wifi.
Info na 774 786 441. (sb)
* Peníze pro lidi zasažené válkou i
uprchlíky shromažďuje prostřednic-
tvím sbírky Charita ČR. Přispět mů-
žete na účet 55660022/0800 (varia-
bilní symbol 104) či pomocí dár-
covské SMS na tel.: 87 777.     (eva)

Z Užhorodu přivezli...
(Dokončení ze strany 1)
„I pro nás, »otrlé« záchranáře, byl
velmi emociální zážitek, když jsme
se stali svědky loučení a rozdvojení
rodin. Představa, že opouštíte rod-
nou vesnici, dům, známé, ale hlavně
členy rodiny a nevíte, zda je ještě
uvidíte, je hrozná. Nicméně dobrý
skutek se povedl, dívčina je v péči
lékařů a přejeme jí brzké uzdrave-
ní,“ dodal ředitel záchranky.     (mif)

Výuka češtiny pro uprchlíky z Ukra-
jiny je organizovaná v ZŠ Řevnice.
Nejprve se 14. 3. konala informační
schůzka, kde jsme byli překvapeni
množstvím zájemců o tento kurz,
resp. jak se následně ukázalo o »tyto
kurzy«. V tuto chvíli už se učí dru-
hým týdnem takto: Děti mají výuku
třikrát v týdnu, vždy v bloku, který
trvá jeden a půl hodiny, a jsou roz-
děleny do dvou skupin podle věku (6
- 11 a 12 - 15). Na výuce se podílí
šest našich učitelek. Pro dospělé
jsme také počítali se dvěma skupina-
mi, ale po domluvě vyučujících se
výuka odbývá v jedné větší skupině,
kterou vedou dvě naše učitelky a

jedna učitelka externí, původem z
Ukrajiny. Počty se průběžně mění,
nyní se základům češtiny v naší ško-
le učí asi 30 dětí a o něco více dos-
pělých. Náklady na výuku jsou hra-
zeny z městské části rozpočtu školy.
Mnoho lidí se dotazuje, jak to bude s
přijímáním dětí z Ukrajiny do naší
školy. Aktuálně není možné přjmout
ke vzdělávání žádného žáka, kapaci-
ta školy je zcela zaplněna resp. má-
me jedno volné místo. 
Na základě přijatého zákona (Lex
Ukrajina) bude možné zvýšit kapa-
citu školy bez obvyklých formalit
(souhlas KHS, souhlas SÚ...). Tato
možnost ovšem nastane až po 4. 4.,

navýšení kapacity bude platné pouze
pro přijetí žáků - cizinců a zároveň
pouze po dobu platnosti tohoto zá-
kona (nyní je do 31. 3. 2023 a není
jasné, zda a jak bude prodlužován).
Zároveň je také zřejmé, že do někte-
rých ročníků nebudeme moci žáky
přijmout ani při případném zvýšení
kapacity školy, neboť nemáme volná
místa ve třídách. Intenzivně jednáme
s vedením města a hledáme možnos-
ti, jak zajistit vzdělávání pro všech-
ny potřebné, splnit dané podmínky,
najít prostory pro vzdělávání... To
ale nejde tak rychle, jak bychom
chtěli.     Tomáš Řezníček,

ředitel zŠ Řevnice 

V řevnické škole se učí česky děti i dospělí

PŘED ŠKOLOU. Ukrajinské děti před vyučováním.      Foto Jiří GeIssLer

Kapacita nestačí, přibudou další třídy
DOBŘICHOVIČTÍ NABÍDNOU VE ŠKOLE I ŠKOLCE VZDĚLÁNÍ A PÉČI STOVCE UKRAJINSKÝCH DĚTÍ

Zadnotřebaňští připravili osm místností

Také v Zadní Třebani se po ruském útoku na Ukrajinu začali místní lidé
starat o to, kde případné uprchlíky ubytují. V úvahu připadaly místnosti
ve  Společenském domě. Pustili jsme do práce a díky všem darům i ohrom-
nému nasazení obyvatel jsme připravili a kompletně zařídili osm místnos-
tí. Útočiště před válkou zde již našlo jedenáct lidí. V jedné části jsou tři
děti a dvě maminky, které k nám přišli z ukrajinského Dnipra, ve druhé
části pak je rodina - tři děti, tři dospělí - »od Kyjeva« (na snímku). Díky
obětavosti místních se podařilo ubytovaným vyřídit potřebné dokumenty i
školy, maminky si hledají práci. Pokud budete chtít našim novým souse-
dům upéct koláč nebo bábovku, budou určitě rádi! Troubu v zařízených
kuchyňkách nemají. Vděčni budou i pokud jim nabídnete přivýdělek při
úklidu domácnosti, žehlení či lehčí práci na zahradě. Případné nabídky a
tipy můžete volat na tel.: 603 958 123, 604 754 752. Podle ministerstva
vnitra je nyní v Zadní Třebani přihlášeno 19 osob z Ukrajiny. 
Foto Alexandra Krebsová Petra FrÝDLová, Zadní Třebaň



Strana 3, ROZHOVOR Naše noviny 6/22

Mám doma dost prachu na poličkách...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Postupně se učím, že občas je fajn se
i naštvat, člověku se uleví. Nicméně
víc to používám na facebooku než
doma. Doma chci klid a pohodu. 
Vážně jste se naučila vařit, abyste
neumřela hlady, jak jsem se dočetl,
nebo jde jen o šikovnou PR mediál-
ní zkratku?
Je to přesně tak. U nás doma vařila
máma i táta, takže mě ke sporáku ni-
kdy nepouštěli, že bych se tam ako-
rát motala. Mamka navíc byla vž-
dycky velká antikomunistka, naši
předkové jsou maloměstská buržoa-
zie, tvrdila, že než vyrosteme, komu-
nisti padnou a my budeme mít doma
služku a kuchařku jako její babič-
ka… (smích). Takže mi bylo dvacet,
odstěhovala jsem se z Děčína do
Prahy, a najednou jsem zjistila, že si
umím akorát namazat chleba. Já po-
třebuju teplé jídlo, takže jsem to mu-
sela velmi rychle napravit. 
Vzpomenete si ještě, autorko něko-
lika kuchařských knih, které jídlo
jste se v dobách hladovění naučila
jako úplně první?
Tak to vím jistě. Kamarádka mi uká-
zala, jak snadno se dá uvařit polívka,
když má člověk doma mrkev, pórek,
pár nudliček a kostku masoxu. Přišlo
mi to jako zázrak. To mi bylo fakt
dvacet. Dneska se tomu zasměju, ale
tenkrát jsem to vnímala jako velkou
alchymii. 
Prohlašujete se milovnicí jídla - v
tom ostatně nejste sama... Který z
pokrmů milujete nejvíc? Nebo jste
»všežravec«, co si nevybírá a spořá-
dá, co mu dají?
Mám ráda minutková masa, třeba
kachní prsa nebo steak, se spoustou
zeleniny a různými omáčkami z čer-
veného vína, hub, jeřabin... Výpečky
se špenátem a bramborovými kne-
dlíky. Miluju vajíčka, nejlíp do skla.
Hořkou čokoládu s mandlemi. Ká-
vovou zmrzlinu. Všechny polévky,
hlavně ty hutné - zelňačku, boršč,
kulajdu... Nemám ráda takové ty
průmyslové sladkosti, co mají v sobě
hromadu cukru a nekvalitních tuků a
ochucovadel, fuj. Potřebuju všechno
přirozené. 
Kdy jste přišla na to, že vás nenapl-
ňuje ani politologie (kterou jste vy-
studovala), ani novinařina (kterou
jste se živila) a dokonce ani muzicí-
rování (které jste se sestrou roky ús-
pěšně provozovala), ale moderování
kuchařských show a psaní kuchař-
ských knih?
Tak to není, nic z toho mě nepřesta-
lo bavit. Jsou to mé koníčky dodnes.
Jen se to tak v mém životě střídá -
chvíli mě živila novinařina, chvíli
muzika, chvíli vaření, ale v zásadě
jsem na všechny tyhle věci furt fana-
tik. Politika mě nesmírně zajímá, jen
o ní nechci psát, protože na to prostě
nemám nervy. Držím palce každé-
mu, kdo má.
Muzikou jsem se přestala živit pros-
tě proto, že mi to přestalo psát - moje
písničky stály skoro výhradně na
textech. A před pár lety jsem se nějak
uklidnila a už mi chybí ta rozerva-
nost, kterou potřebujete pro napsání
dobré básně. Tak jsem to pustila k
vodě. Spousta umělců napsala ty
nejlepší pecky, když jim bylo 30, při-
jde mi fér, když to člověk u sebe do-
káže poznat a zařídit se podle toho.
Ale dodnes občas hraju pro děti.
Moje dětské písničky (Říkadla a kři-

kadla) jsou hlavně zábava - to si
vždycky užiju.
No a novinářka jsem pořád. Zrovna
před chvílí jsem odevzdala další pra-
videlný fejeton do Ženy a život. 
Jak se tak člověk stane moderáto-
rem kuchařského pořadu v TV Pri-
ma? Existuje nějaké univerzální
know-how, poraďte čtenářům/čte-
nářkám, nebo je vaše osobní zkuše-
nost nepřenosná?
To byla taková shoda náhod. Dělala
jsem gastronomickou redaktorku v
Marianne, a přišel mi anglicky psaný
mail od nějakého Gordona Lovitta,
jestli bych si nechtěla zkusit natočit
pilotní díl cooking show. Myslela
jsem, že si ze mě někdo z kamarádů
dělá srandičky, tak jsem si ho zadala
do Googlu a ukázalo se, že fakt exi-
stuje. Klaplo to díky tomu, že mě
znal i jako muzikantku, takže věděl,
že jsem kromě té gastronomie schop-
na i veřejně vystupovat… Samotnou
mě to celé dost překvapilo. 
Vybavíte si pocity, které jste zažíva-
la, když jste se poprvé postavila v
kuchařské zástěře před kameru?
Byla jsem v totální křeči. Myslím, že
první řada mého kuchařského pořa-
du byla dost nesmělá, ale všichni tvr-
dili, že jsem roztomilá, takže snad
dobrý... (smích)
Kdy a proč vám ve studiu bylo nej-
hůř? Prozraďte…
Když jsme v prosklené kuchyni up-
rostřed srpna natáčeli předvánoční
díly. Venku bylo 35 stupňů, v kuchy-
ni 50, protože tam pražilo slunce, je-
la trouba, sporák, reflektory - a kli-
matizovat se nemohlo, protože to dě-

lá rámus. Takže jsem v zimním ple-
teném svetru celý den lítala za mas-
kérkou na opravy totálně rozteklého
mejkapu. Měla v koupelničce, kde
mě maskovala, aspoň chládek. 
Vystupujete na jídelních festivalech
a slavnostech, píšete kuchařské kni-
hy, učíte vaření, vrátila jste se ke
koncertování pro děti, podílíte se na
organizování pomoci ukrajinským
uprchlíkům v Poberouní… Našla
jste »svůj Rhodos«, žijete život po-
dle svých představ? 
Ono to zní velkolepě, ale spoustu
těch věcí už nedělám. Například být
aktivní v »Berounka pomáhá« jsem

dokázala týden a pak jsem musela
vycouvat, protože jsem vůbec nestí-
hala jejich tempo. Ta parta je napros-
to neskutečná. Ani už moc nevařím
na food festivalech, mám obavy že
tohle odvětví dostalo covidem dost
zabrat…
V poslední době žiju hlavně jednou
novinkou - za covidu jsem si dokon-
čila vzdělání jako nutriční poradky-
ně a otevřela Nutriční poradnu pro
gurmánky. Strašně ráda pracuju moz-
kem, tohle je pro mě příležitost, jak
propojit myšlení a lásku k jídlu. Tím
teď asi žiju nejvíc, pěkně se to navíc
propojuje s psaním, protože píšu o
hodně podobných tématech. 
Když se ptáte na život podle mých
představ, vypadá nějak takhle: po-
radna, psaní, knížky, spousta času
doma s rodinou v kuchyni a courání
v údolí Berounky se psem.  
Stíháte toho hodně, ale… Existuje
něco, co zatím nestíháte, ale stíhat
či stihnout byste ještě chtěla?
Jo, víc uklízet. Mám doma dost pra-
chu na poličkách, na to že se prezen-
tuju jako hospodyňka. 
Co třeba nějaká regionální kuchař-
ská show, když jste ta obyvatelka
Řevnic - nepřemýšlela jste o něčem
podobném?
Občas přemýšlím, ale zas mě to
rychle přejde. O něčem jsme mluvili
s Margaret z Pomoci od srdce, ale já
nejsem organizační typ. Ráda se do
čehokoliv zapojím, ale vymyslet a
zorganizovat to musí někdo mana-
žersky schopnější.
Apropos, kde a kdy jste se nám tu,
vy, rodačka z Děčína, u Berounky
vzala?
Tím nejobvyklejším způsobem - na
vejšce jsem se zamilovala do kluka z
Prahy. Sedmnáct let jsem žila v Ky-
tíně, pak i pár let v Černošicích. V
Řevnicích jsme zakotvili, doufám,
už natrvalo. Loni nám na zahradě
uschnul smrk, tak jsme ho nechali
porazit a teď už dokonce vidíme z
okna na Berounku. 
Stýská se Vám po Českém Švýcar-
sku a Labských pískovcích hodně,
nebo jste seznala, že hezky je i v
Českém krasu, v Poberouní?
České Švýcarsko je kraj mého dět-
ství, mám tam prolezenou každou
stezku. Takže se mi logicky stýská.
Ale jezdíme tam dost často. A tady je
taky krásně, však víme, že...? 

Miloslav FRÝDL

CIRCUS PONORKA. Karolina s manželem, muzikantem Janem Ponocným,
který hraje v jednočlenné kapele Circus Ponorka.                     Foto ARCHIV

• narodila se v roce 1972 v Děčíně
• po revoluci vystudovala politolo-
gii, poté pracovala v MF Dnes a
Respektu
• po narození dětí se odstěhovala na
venkov a věnovala se písničkaření
ve dvojici Sestry Steinovy
• píše do časopisů hlavně o gastrono-
mii, vydala 4 kuchařské bestsellery a
pět let vařila na TV Prima v pořadu
Karolína, domácí kuchařka
• v současnosti se věnuje hlavně své
Nutriční poradně pro gurmánky
• její muž, hudební skladatel Jan
Ponocný, byl po desítky let kytaris-
tou Mekyho Žbirky a Ivana Krale.
Vystupuje s unikátní one-man-show
Circus Ponorka
• dohromady mají pět dětí, čtyři z
nich jsou už dospělé
• žijí v Řevnicích

Karolina Ponocná KAMBERSKÁ

Foto ARCHIV
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Na máje dorazí Slováci, Moraváci i Poláci
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL SE BUDE KONAT V SEDMI OBCÍCH A MĚSTECH NAŠEHO KRAJE
Poberouní, Podbrdsko - Sedm ob-
cí a měst bude letos hostit XXII.
poberounský folklorní festival Sta-
ročeské máje. Jedna z největších
akcí svého druhu (nejen) ve střed-
ních Čechách se v kraji kolem dol-
ního toku Berounky a na sever-
ních svazích Brd bude konat po
dvouleté »covidí« přestávce.
Zbývá doladit poslední detaily, jinak
už je program poberounského folk-
lorního festivalu Staročeské máje
hotový. Kdo má rád folklor, ten si od
něj v květnu neodpočine. Na sedmi
místech našeho kraje se představí
špičkové soubory, prověřené národo-

pisné družiny tanečníků i muzikantů,
cimbálovky i dudáci. Z polského Br-
zegu přijede soubor Lesne Echo, na
který se mohou těšit diváci v Berou-
ně, do Mokropes z Klatov dorazí
další z festivalových nováčků, sou-
bor Šumavánek. Po několika letech
se naopak na poberounský festival
vrátí temperamentní slovenští Šar-
vanci, užije si jich publikum v
Hlásné Třebani, hned dvakrát se
představí populární Rosénka preze-

tující folklor moravského Slovácka,
stejně jako skvělá cimbálová muzika
Michala Horsáka. Přijedou Hanáci,
Mateník, Modřenec, Kamýček, Praš-
těnka, Vonička, TS Bety..., »domácí
barvy« budou hájit Notičky, Klíček,
Pramínek, Třebasbor, Třehusk, sou-
bory ZUŠ Beroun i ZUŠ Řevnice.
Pravověrné dechovkáře potěší Stra-
šická pohodovka, Skalanka ze Švi-
hova či berounská Oddechovka. Vy-
stoupí dětí z mateřských i základních

škol, na programu jsou průvody kro-
jovaných účastníků, pobožnosti, jar-
marky, ceremoniály žádání o právo,
česká i moravská beseda, kácení má-
jek, posezení s muzikou…         (mif)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
30. 3. 20.00 DRIVE MY CAR 
1. 4. 17.30 MORBIUS 
2. 4. 14.00 PROMĚNA 
2. 4. 16.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
2. 4. 18.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
2. 4. 20.00 ZTRACENÉ MĚSTO 
6. 4. 20.00 TEST 
8. 4. 18.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
8. 4. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
9. 4. 13.30 PŘÍŠERÁKOVI 2 
9. 4. 15.30 JEŽEK SONIC 2 
9. 4. 17.30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
9. 4. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 

KINO LITEŇ
1. 4. 17.00 PROMĚNA 
1. 4. 19.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
2. 4. 19.00 SMRT NA NILU 
8. 4. 17.00 JEŽEK SONIC 2 
8. 4. 19.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 3. 17.30 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM 
29. 3. 20.00 AMBULANCE 
30. 3. a 13. 4. 17.30, 6. 4. 20.00 ZTRA-
CENÉ MĚSTO 
30. 3. a 4. 4. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
31. 3. 18.30, 9. 4. 17.30, 2. 4. a 13. 4.
20.00 MORBIUS 
1. 4., 3. 4. a 9. 4. 15.30 (Pá 17.30) JEŽEK
SONIC 2 
1. 4. a 9. 4. 20.00, 2. 4. a 8. 4. 17.30 ZNÁ-
MÍ NEZNÁMÍ 
2. 4. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI 2 
3. 4. a 12. 4. 18.30 (Út 17.30) BET-
LÉMSKÉ SVĚTLO 
5. 4. a 11. 4. 17.30 (Po 20.00) MIMO-
ŘÁDNÁ UDÁLOST 
5. 4. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
6. 4. 17.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 
7. 4., 8. 4. a 11. 4. 18.30 (Pá 20.00, Po
17.30) FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
10. 4. 15.30 PROMĚNA 
10. 4. 18.30 STÍNOHRA 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO RADOTÍN
30. 3. a 13. 4. 17.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
30. 3. 19.55 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ
31. 3. 17.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
31. 3., 1. 4., 2. 4. a 6. 4. 20.00 (St 17.00)
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
1. 4. 17.00 JEŽEK SONIC 2
2. 4. 17.00 PROMĚNA
3. 4. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2
3. 4. 20.00 OĽGA
6. 4. 20.00 SVĚTÁCI
7. 4. 17.00 OBCHOD NA KORZE
7. 4. 20.00 STÍNOHRA
8. 4. a 9. 4. 17.00 (So 20.00) FANTAS-
TICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ
8. 4. 20.00 MORBIUS
9. 4. 17.00 ŠPALÍČEK
10. 4. 20.00 KLAM

Kdy a kde se koná festival Staročeské máje
7. května - Beroun, náměstí J. Barranda
14. května - Hlásná třebaň, náves
15. května - Černošice-Mokropsy, Masopustní náměstí
21. května - Zadní třebaň, náves
21. května - Všeradice, prostranství před hospodou
21. května - Vižina, sportovní areál
28. května - Mořinka, náves

Tipy NN
* Britská bluesová zpěvačka a kyta-
ristka Bex Marshal, hráč na baskyta-
ru Martin Gerla a Oliver Szigeti na
bicí vystoupí 30. 3. od 20.00 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš)
* Beseda o v únoru zesnulé spisova-
telce Ludmile Vaňkové se koná 31.
3. od 17.00 v nové školní jídelně ZŠ
Lety. Zúčastní se majitelka naklada-
telství Šulc a Švarc Veronika Bašto-
vá a redaktor Jiří Korejčík, úryvky
přečte Romana Šindlářová.   (mahu)
* Ridina Ahmedová účinkuje ve
hře Sádlo, kterou uvádi 31. 3. od
19.00 Kulturní středisko U Koruny
Radotín. Vstupné 220/250 Kč. (dar)
* Koncert kapely Uchovejte v tem-
nu se křtem desky začne v černošic-
kém Clubu Kino 2. 4. od 20.00.  (vš)
* Pohádku O Smolíčkovi uvede 3.
dubna od 16.00 v Clubu Kino Čer-
nošice Divadlo KK. (vš)
* Vernisáž výstavy výtvarného kur-
zu začne v areáu zámku Dobřichovi-
ce 3. 4. od 16.00. Zahrají skupiny
Music Family, Arteradky Band a 4
Kafky, zatančí Mr. Kriss a skupina
Opatow Flavours, stepařské umění
předvede Jan Bursa a Andrej Mikul-
ka 9evatero. Divadlo Maják uvede
pohádku Kráska a zvíře. V progra-
mu je i aukce obrazů na podporu
Ukrajiny. Výstava bude přístupná do
17. 4., denně od 10 do 18.00.      (ak)
* Filmové drama Mama Brasil bu-
de promítnuto 3. 4. od 19.30 v Ko-
munitním centru sv. Ludmily v Tetí-
ně. Kameel MAcHARt
* Společná výstava Křehká krása je
k vidění od 3. do 29. 4. v barokním
areálu Skalka nad Mníškem pod Br-
dy. V klášteře jsou instalovány obra-
zy květin Renaty Kolečkářové, v
kostelíku fotografie ptáků, jejichž
autorem je Zdeněk Valeš.          (rek)
* Lucie Soljaková a Veronika Ho-
rejsová zazpívají 4. 4. od 17.00 v
Meandru Řevnice na vernisáži vý-
stavy obrazů Renaty Kolečkářové s
tématem květin a prostoru. Díla bu-
dou k vidění do konce května.  (rek)
* Folková skupina Neřež koncertu-
je 7. 4. od 20.00 v sále na Wagnero-
vě náměstí v Berouně.               (mik)
* Ivan Hlas Trio zahraje 8. 4. od
19.30 v Clubu Kino Černošice.  (vš) 
* Uskupení Jarabáci si můžete po-
slechnout 8. 4. od 20.00 v klubu U
Emy ve Lhotce. (ebu)
* Kapela Flamengo reunion session
vystoupí s programem Tour Kuře v
hodinkách 8. 4. od 20.30 ve Spole-
čenském sále KD Dobříš. Vstupné
330/360 Kč. (jik)
* Komedii Jiřího Havelky Spole-
čenství vlastníků uvede soubor Di-
vadelní sekce Praha 9. 4. od 19.00 v
klubu Kino Černošice.                  (vš)
* Veršované loutkoherecké předsta-
vení pro děti O neposlušných  kůz-
látkách uvede Divadlo Pruhované
panenky 10. 4. od 16.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Velikonoční koncert uskupení
Musica Dolce Vita (D. Demuthová -
mezzosoprán, Ž. Vokálková - flétna,
Z. Šolcová - harfa) hostí 10. 4. od
18.00 Zámeček Řevnice. (ves)

Řevnice - Kapely Dubioza Kole-
ktiv, Vypsaná FiXa, Rabies či Ho-
pes měli zkraje června v řevnic-
kém Lesním divadle bavit návštěv-
níky patnáctého Rockového Slu-
novratu. Nebudou - pořadatelé se
rozhodli populární festival zrušit.
„Přestože se situace kolem Covidu-
19 pomalu vrací k normálu, řada za-
vedených kulturních akcí ponese ná-
sledky všech omezení ještě dlouho.
Mezi takové akce se bohužel zařadil
i Rockový Slunovrat, jehož 15. roč-
ník se přesouvá na příští rok,“ sdělil
NN Kryštof Chvojka, ktrý má na
starosti propagaci festivalu. „Narůs-
tající finanční nákladnost spolu se
změnou chování spotřebitele, v tom-
to případě návštěvníka festivalu, zk-
rátka vystavily letošnímu ročníku
akce stopku,“ doplnil.
Všichni potvrzení interpreti včetně

hlavních »taháků« festivalu, bosen-
ské kapely Dubioza Kolektiv či stá-
lic české hudební scény Vypsaná Fi-
Xa a Hentai Corporation, zůstávají
podle pořadatelů »součástí progra-
mu« i nadále, zakoupené vstupenky
budou platit i roce 2023. „Pokud bu-
de někdo chtít vrátit vstupné, tak mu
samozřejmě vyhovíme. Jen upozor-
ňujeme, že lístek na rok 2023 bude-
me zdražovat, takže levnější lupen
už nebude,“ zdůraznil Chvojka a do-
dal: „Je nám to opravdu líto, všichni
jsme se moc těšili, ale jsme malý ro-
dinný festival, který si nemůže do-
volit to, že by se akce nepovedla. S
největší pravděpodobností by to zna-
menalo její zánik. Proto věříme, že
toto je správný krok, díky kterému
budeme moct festival v roce 2023
uspořádat s daleko větší energií a
nadšením.“            Miloslav FRÝDL

Na Benefičním koncertě pro Ukrajinu pořádaném studenty Gymnázia Oty
Pavla v Radotíně zahrála 17. 3. dětská lidová muzika Notičky. „Nádherná
akce v narvaném sále,“ komentovala vystoupení vedoucí souboru Lenka Ko-
lářová. „Kromě toho, že jsme mohli pomoci Ukrajině, byla hodně důleži-
tá myšlenka, zahrát středoškolákům muziku, kterou vůbec neznají a kterou
asi i mnozí opovrhují.  Vidět a slyšet studenty, jak si užívají lidové písnič-
ky v našem podání, bylo nádherné,“ dodala. Nyní Notičky chystají ples,
který se bude konat 2. dubna od 19.00 ve Společenském domě v Zadní Tře-
bani. Hrát bude dětská muzika a skupina Ideal Band z Rakovníka. Vystou-
pí i Malé Notičky za doprovodu Malé muzičky. Nebudou chybět ani pře-
kvapení, bohatá tombola, losování o hlavní ceny, tradiční květinová a mu-
finová dámská volenka a soutěž o nejkrásnější krojovaný pár. Vstupenky
za 190 Kč si můžete objednat e-mailem (lenka.noticky@seznam.cz), nebo
na tel: 603 245 784. Foto ARCHIV       Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Notičky hrály pro Ukrajinu a zvou na ples

Rockový Slunovrat letos nebude
POŘADATELÉ FESTIVAL PŘESOUVAJÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
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Všeradův kurýr

Lidé si prohlédli »novou« čističku
MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VYŠLA NA DVANÁCT A PŮL MILIONU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 6/2022 (352)

PŘÁTELÁK. Všeradičtí fotbaloví žáci v jednom z přípravných zápasů.              Foto Lucie BOXANOVÁ

O vítězi rozhodly až penalty
Fotbalová sezona pomalu začíná, poslední dny
před ostrým startem byly plné nejen tréninků, ale
i přátelských utkání. Mladší žáci Všeradic zdola-
li 12. 3. v Králově Dvoře Hudlice 3:2, gólovou
premiéru zaznamenal Filip Skalski. Následně
jsme na hřišti v Žebráku zdolali místní kluky 4:2. 
První zápas na přírodní trávě se nám herně ani
výsledkově nevyvedl - s Cerhovicemi jsme u nás,
ve Všeradicích, prohráli 3:6. 
A-mužstvo po boji podlehlo ve finále zimího Me-
moriálu Karla Abraháma favorizovaným Loděni-
cím. Po remíze 1:1 v běžné hrací době musely
rozhodnout až penalty.
Loděnice měly ze začátku balon více na svých
kopačkách a plnili roli favorita. Hra se postupně
vyrovnala. Do vedení šli po dobře zahraném rohu
Loděničtí. Naši kluci se hnali za vyrovnáním, ale
dlouho bez úspěchu. Pár minut před koncem dal
svůj první gól v dospělém fotbale mladičký To-
máš Anděl! Zápas skončil 1:1 a šlo se do penalt.
Loděničtí proměnili všechny, my jsme se jednou
netrefili. I přes prohru si kluci zaslouží velký
respekt za výkon ve finále i v celém turnaji.

Lukáš HRUŠKa, FK Všeradice, (box) 

Plánujeme výlet pro krajanské děti do Naší školy Liteň,
který chceme uskutečnit v dubnu. Nás chce navštívit ZŠ
Londýnská v červnu, i zde už jsou přípravy v plném
proudu. E-maily, telefonáty, zjišťování informací, pře-
dávání kontaktů… Komunikujeme se skupinou praž-
ských skautů, kteří nám - jako loni - připraví sportovní
den. S českými kolegy z rumunského Eibenthalu a srb-
ské Kruščice chystáme jarní číslo časopisu Český Ba-
nát. Určitě půjde najít na internetu nebo předplatit. Po
loňském úspěchu opět připravujeme pro české vesnice
ekologickou akci Ukliďme český Banát. Loni se jí účast-
nilo na dvě stě lidí téměř ze všech vesnic a nasbíraných
pytlů odpadků bylo mnoho set. S kolegou z Eibenthalu
jsme také rozjeli přípravy Soutěže z českého jazyka. 
Na Gerniku jsme zahájili novou krásnou aktivitu - vý-
tvarný kroužek s místní umělkyní německého původu
Susie Vier. Susie tady se svým partnerem žije několik let
a věnuje se malířské tvorbě. Vedle gernického kostela si

otevřela malou galerii, kde si návštěvníci mohou pro-
hlédnout její dílo a pozorovat ji při práci. Lekcí se úča-
stní v zásadě všechny děti z Gerniku včetně dětí z nečes-
kých rodin. Společná tvorba se tak stává první velkou
spojující aktivitou. Kromě toho mohou gernické děti od-
poledne navštěvovat kroužek flétnový, hudební a doučo-
vání češtiny. Dospělí mají večerní češtinu a angličtinu.
Na Svaté Heleně je to podobné, navíc máme divadlo,
folklor a houslový soubor. Píšu v množném čísle, proto-
že mi hojně pomáhá studentka FFUK Kateřina, která je
tady tento semestr na stáži. Svatohelenské děti se těší na
nový komiks, který dokončuje výtvarnice Petra Dobrus-
ká. Jeho příběh děti samy napsaly v hodinách češtiny a
komiksové postavičky budou mít jejich podobu.
Z Facebooku na mě vykoukl můj třeťáček, v náručí drží
třídenního brášku. Babyboom Svatá Helena a Gernik
právě zahájen, letos čekáme minimálně pět mimin.

Klára JÍCHOVÁ, Gernik, Rumunsko

Pět lidí se 12. března zúčastnilo Dne
otevřených dveří zmodernizované
čistírny odpadních vod (ČOV) ve
Všeradicích.
Předem patří poděkování předcho-
zím zastupitelům za to, že v naší ob-
ci máme důležité inženýrské sítě.
Předchozí zastupitelstvo se rozhodlo
převzít od soukromé firmy a provo-
zovat vodu i kanalizaci samostatně,
pod odborným dohledem VAK Be-
roun. Na nás tak zbylo před koncem
záruční doby odhalit možné závady.
Bohužel i u tak nové stavby nastáva-
jí menší problémy. Ty »menší« (pro-
nikání balastních vod do kanalizace,
nesprávné připojení některých do-
mů, drobné i větší úniky na vodovo-

du, propadání vozovky) se nám po-
vedlo částečně vyreklamovat a opra-
vit. Ty větší, jako byla nedostatečná
kapacita, si žádaly těžší rozhodnutí -
rozšíření ČOV. Díky dohodě mezi
obcemi Vinařice, Podbrdy, Vižina a
Všeradice  vznikla možnost žádat o
dotaci na navýšení kapacity čističky.
Po vyčerpávajícím byrokratickém
kolečku jsme minulý rok na jaře za-
hájili stavbu, kterou jsme téhož roku
dokončili. V rámci stavby se podaři-
la i modernizace a sloučení stávající

ČOV, která by v budoucnosti stála
nemalé náklady. Vznikla tak jedna
velká čistírna pro více obcí financo-
vaná částečně z dotace částkou 7
607 748 Kč, o zbylou část nákladů
se obce budou dělit poměrem získa-
né kapacity. Celkově vynaložené
náklady jsou 12 650 900 Kč.  
Díky všem zúčastněným za ochotu a
nasazení na tak důležitém projektu,
který zaručuje možnost rozšíření vý-
stavby a rozvoje zmíněných obcí.
Martin ŠEbEK, místostarosta obce

Snímky kuřat můžete
poslat obecní kvočně
Jako mnoho obcí široko i daleko se
též Všeradice zapojily do celorepub-
likové soutěže o titul Kuřátkov 2022.
Třetí ročník velikonoční výzvy Do-
mečku Hořovice spočívá ve výrobě
kuřátek o velikosti alespoň 30 cm,
přičemž fantazii ani technice se me-
ze nekladou. Můžeme lepit, malovat,
vyřezávat, péct... Jedinou podmínkou
je vystavení díla na viditelné místo a
jeho nahlášení tzv. obecní kvočně,
která má na starosti statistiku. Fotky
a počty všeradických kuřat mi proto,
prosím, zasílejte do 18. 4. přes mes-
senger, nebo na ivana.najemniko-
va@gmail.com. Pojďme si společ-
nými silami udělat naší obec o Veli-
konocích krásnější, zapomenout na
chvilku na dění ve světě, šířit pozi-
tivní náladu a třeba i získat zajíma-
vý titul pro celou vesnici. Doufám,
že se do velikonočního tvoření za-
pojí co nejvíce ze 456 Všeraďáků.
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Podbrdské aktuality
* Oslava MDŽ se konala 12. 3. ve
Všeradicích. Programem nás dopro-
vázel Míra Petr. Starosta popřál mí-
stním ženám, které dostaly kytičku a
od dětí z MŠ nádherné motýly. Po
vystoupení dětí zatančila skupina
Ačka z Berouna a slečna Aneta. Ná-
sledovala volná zábava. Díky obec-
nímu úřadu a všem, kteří se podíleli
na programu.             Mirka SUCHÁ
* V boj o život se podle i.dnes zvrt-
lo popíjení ve Velkém Chlumci. Mu-
ži posilnění alkoholem pověsili »ze
srandy« jednoho z nich na řeznickou
trojnožku s hákem. Nešťastník upa-
dl do bezvědomí a málem se udusil.
Případ vyšetřují policisté.          (mif)
* K požáru sklepa rodinného domu
ve Vižině vyjeli řevničtí profesio-
nální a osovští dobrovolní hasiči 20.
března v 6.30 ráno. Hořelo palivové
dřevo a uhlí u kotle, objekt byl za-
kouřen. Hasiči oheň uhasili a dům
odvětrali. Nikdo nebyl zraněn, maji-
teli vznikla menší škoda na elektro-
instalaci. Jaroslav RůŽIčKa

Na každoroční jarní čištění všeradické požární nádrže se chystají všeradičtí
dobrovolní hasiči. Jelikož veškerá covidová opatření pozbyla platnosti, nic
nebrání tomu, abychom se, narozdíl od loňského roku, u »koupáku« sešli v
hojném počtu. Všichni prácechtiví spoluobčané jsou tedy srdečně zváni.
Máte-li chuť podílet se zvelebení místa pro letní osvěžení, vezměte košťata
i lopaty a dorazte 2. dubna v 9.00 na koupaliště. Občerstvení v podobě buřtů
opékaných na ohni zajistíme. Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Babyboom! Letos čekáme minimálně pět mimim
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU UČITELKY ZE VŠERADIC V RUMUNSKÉM BANÁTU - 5)

Hasiči se chystají vyčistit požární nádrž
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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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Sbírka materiální pomoci pro válkou
zmítanou Ukrajinu se v Karlštejně
uskutečnila 9. března vpodvečer.
Dárci mohli na sběrném místě na
centrálním parkovišti předat trvanli-
vé potraviny, drogerii, dětské hygie-
nické potřeby, zdravotnický materi-
ál, teplé oblečení, deky, spací pytle
či elektrospotřebiče. Do sbírky se
zapojily desítky obyvatel Karlštejna;
během dvou hodin byla nashromáž-
děna humanitární pomoc, jež zcela
zaplnila dodávku VW Transporter
místních dobrovolných hasičů i za-
půjčený vlek. Následně byla karlš-
tejnská pomoc převezena na centrál-
ní sběrné místo humanitární pomoci

Regionu Dolní Berounka v Dobři-
chovicích. Zde bude sbírka rozděle-
na na část, jež bude využita přímo na
území našeho regionu, a předměty,
které zamíří na Ukrajinu. Vedení
městyse děkuje všem, kteří se do
sbírky zapojili: občanům za velkory-
sou pomoc, dobrovolným hasičům a
personálu centrálního parkoviště za
pomoc při převzetí pomoci, její na-
ložení a převoz do Dobřichovic.
Občané městyse také do poštovních
schránek dostali leták se základními
informacemi o dalších možných
způsobech pomoci uprchlíkům: fi-
nanční, materiální, případně ubyto-
váním ukrajinských rodin. Zastupi-

telstvo městyse na veřejném zasedá-
ní 17. 3. schválilo finanční pomoc
Ukrajině ve výši sto tisíc korun. V
případě potřeby bude možné částku
navýšit. Peníze budou primárně vyu-
žívány jako pomoc Ukrajincům na-
cházejícím se v Karlštejně, případně
v regionu Dolní Berounka. Jako pří-
klad využití této pomoci lze zmínit
pokrytí nákladů spojených s docház-
kou ukrajinských dětí do karlštejn-
ských školských zařízení. Od půlky
března navštěvuje jeden ukrajinský
chlapec zdejší základní školu, jeden
chlapeček byl zařazen do školy ma-
teřské. Děkujeme, že pomáháte!
Petr WEBER, místostarosta

Městys má pozemky
na nové chodníky
Po pěti letech se městysi Karlštejn
podařilo získat od KSÚS - Středo-
český kraj pozemky pro výstavbu
chodníků most - kemp a most - čer-
pací stanice. Převedení pozemků
zdarma pro náš městys již schválila
rada kraje i zastupitelstvo s tím, že
městys pozemky pod komunikace-
mi kraje daroval také bezplatně. 
Je hotový projekt a vyřizuje se sta-
vební povolení pro úsek most -
kemp. Předpokládáme, že by sta-
vební povolení mohlo být schváleno
do konce prázdnin a letos na podzim
plánujeme začít s výstavbou. Věří-
me, že chodník bude hotový do za-
čátku turistické sezony 2023. Nákla-
dy na jeho vybudování jsou v dneš-
ních cenách ohromné - tři miliony
korun, ale pokud bude vypsaná do-
tace, určitě o ni budeme usilovat.
Zároveň se již pracuje na projektu
pro chodník most - čerpací stanice.
Ještě do prázdnin vybudujeme bez-
pečnostní přechody pro naše obyva-
tele i turisty v části před mostem a
za mostem. (Dokončení na straně 8)

Kemp zahajuje sezonu
Karlštejn - Karlštejnský autokemp
se po zimní přestávce turistům otev-
ře 14. dubna. Potvrdil to starosta
městyse Petr Rampas s tím, že do
nové sezony kemp vstupuje s novou
správkyní Michaelou Coufalovou.
„Otvíráme 14. 4., pro velký zájem
karavanistů, jak to bývá každý rok,
na Velikonoce,“ sdělil Rampas. „Ce-
ny jsme navýšili asi o 10%, ale jen z
důvodu navýšení energií. Jinak si
přejeme, aby turisté měli v Karlštej-
ně komfort a tímto jsme podporova-
li místní podnikatele, kteří měli po-
slední dva roky opravdu strašidelné
sezony,“ dodal. Kemp nabízí 120
míst pro stanování, 48 přípojek pro
karavany, 42 lůžek a 10 přistýlek v
chatkách a čtyři karavany. Rezerva-
ce  na tel.: 774 646 416. (mif)

Na debatu o odpadech do Budňan dorazila starostka moravských Sudic

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   3/2022 (127)                

Ve čtvrtek 10. března se za účasti asi
15 karlštejnských občanů konala v
budňanské restauraci Vyhlídka ve-
řejná debata na téma Jak dále v od-
padovém hospodářství. Cílem set-
kání bylo zahájit diskuzi o tom, ja-
kým způsobem by měl městys Karl-
štejn do budoucna nastavit svůj sy-
stém sběru a likvidace odpadu, aby
vyhověl nárokům a cílům, které na
obce klade nová odpadová legislati-
va platná od 1. 1. 2021. V případě
udržování statu quo do budoucna
hrozí Karlštejnu pokuty za neplnění
separačních cílů a možné prodražo-
vání ukládání směsného komunální-
ho odpadu na skládku kvůli výraz-
nému navyšování poplatku za sk-
ládkování právě typu odpadu. 
Právě některá z řešení této situace

byla probírána během čtvrteční dis-
kuze. V úvodní části vystoupil sta-
rosta Litně Filip Kaštánek, který
představil tzv. door to door systém,
neboli sběr odpadu u jednotlivých
nemovitostí formou ukládání vytří-
děného odpadu do barevných popel-
nic. Tento systém zavedli naši sou-
sedé z Litně pro svoz odpadu od le-
tošního ledna se záměrem navýšit
významně procento vytříděného od-
padu. Je brzy vyhodnotit dopad této
změny na celková čísla, ale z dílčích
výkazů se zdá, že systém přináší
očekávané výsledky. O dlouhodobé
zkušenosti s door to door systémem
se podělila starostka moravských
Sudic Olga Dočkalová, jednatelka
komunální svozové společnosti TS
Malá Haná. (Dokončení na straně 8)

Noví žáci v karlštejnských školách
OBYVATELÉ  I ÚŘAD POMÁHAJÍ VÁLKOU POSTIŽENÝM OBČANŮM UKRAJINY

Karlštejnský zpravodaj

HOST Z MORAVY. Starostka Sudic Olga Dočkalová na debatě o odpado-
vém hospodářství v Karlštejně. Foto Petr WEBER

NOVÍ ŽÁCI. Ukrajinské děti v karlštejnské škole. Foto Peter WEBER
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Pustili jsme se do pátrání po míst-
ních obětech 2. světové války a po
okolnostech jejich úmrtí. Cílem je
instalace pietní plakety. 
Se zástupci okolních obcí jsme dlou-
hodobě naráželi na nelogický para-
dox. Padlí v 1. světové válce jsou do-
bře podchyceni, díky vojenským spol-
kům jsou jména částečně digitalizo-
vaná a oběti mají všude pečlivě udr-
žované pomníčky. O obětech 2. svě-
tové války toho víme většinou pod-
statně méně! O spolupráci byl požá-
dán projekt Kameny zmizelých (Stol-
persteine), památník Terezín a hlav-
ně místní pamětníci. Těch už není
mnoho a rychle nás opouštějí! Pro
zachování soukromí starších spolu-
občanů byl rozdáván dotazník.  Jed-
ná se o dosud velice citlivou epizodu
dějin. Většina času proto padla na

ověřování mnoha nejistých vzpomí-
nek a slepých větví bádání. Naleze-
ných obětí je víc, než bude na plake-
tě. Uvádíme jen ty případy, jež spl-
ňují pravidla projektu Stolpersteine.
Posbírané náznaky byly verifiková-
ny údaji z matrik, z kronik, ze zdro-
jů v Terezíně a z dalších pramenů. V
Karlštejně máme ověřeno sedm mí-
stních obětí, všechny z rodin Winter-
nitzů. Zná někdo ze čtenářů jinou
zdejší postiženou rodinu? 
Po roce 1990 se odehrálo několik po-
kusů o privatizaci zdejších majetků
Winternitzů. Soudy všechny žádosti
zamítly. To nám potvrdilo, že žádní
právoplatní dědici nepřežili! Návrh
pietní plakety nám proto odsouhlasil
vzdálenější příbuzný David Cysař,
dědic Winternitzovi (Loosovi) vily v
Praze. Pro usnadnění orientace v  pří-

buzenských vazbách nám daroval ro-
dokmen dokazující jeho příbuznost s
prvními Winternitzi, již přišli po ro-
ce 1812 z Mořiny do »Budnyani Nr.
38«. Starostka Svatava Biskupová s
radostí oznámila, že Srbsko pietní
plaketu již nainstalovalo. V Litni a
na Mořině mají židovské hřbitovy a
synagogy. Seznam obětí tam bude
zřejmě podstatně obsáhlejší.
Při pátrání se vynořilo mnoho zají-
mavých příběhů, které zasluhují dal-
ší doplnění, ověření a odborné  zpra-
cování. Největší přínos dosavadního
zjišťování nejsou jen ověřená jména,
nýbrž zejména spontánní zapojení
příslušníků mladé generace, které
jsme původně přímo nevyzývali!
Poděkování patří všem, kdo již s pá-
tráním pomáhají nebo ještě pomo-
hou.       milan PeLaNt, Karlštejn

Ve svém příspěvku nasdílela data sh-
romážděná během několika let zavá-
dění door to door systému ve 45 z 52
městech a obcích, které jsou členy
TS Malá Haná. Jasně z nich vyplývá,
že při zavedení tohoto systému do-
chází k významnému snížení množ-
ství produkce směsného komunální-
ho odpadu (černá popelnice) s tím,
že většina vytříděného odpadu se
přesouvá do bio odpadu (hnědá po-
pelnice). Třeba obec Žďárná se 760
obyvateli svážela do roku 2020
směsný komunální odpad z popelnic
od nemovitostí, plast, papír a sklo
byly sváženy z několika separačních
hnízd (barevné velké kontejnery) s

tím, že odpad byl složen následovně:
směsný komunální odpad 90%, pa-
pír 1%, plast 4%, sklo 5% a bio 0%.

V roce 2020 obec zavedla door to
door systém (nádoby na plast, papír
a bio u nemovitostí) s následujícími

výsledky: směsný komunální odpad
48%, papír 4%, plast 8%, sklo 5% a
bio 35%! Vidíme tedy, že došlo k
výrazné změně, díky níž by tato
obec v budoucnu měla mít relativně
snadnou cestu k plnění nově zavede-
ných separačních cílů (do roku 2025
60% separovaného odpadu).
Alternativou k door to door systému
představuje navyšování kapacit stá-
vajících sběrných míst přidáváním
dalších kontejnerů či budováním
vysokokapacitních (polo)podzem-
ních kontejnerů. V rámci debaty vy-
stoupili také Jan Marek a Soňa Štět-
ková, zástupci vedení společnosti
POBERO Poberounské odpady s. r.
o., jejíž je městys spoluvlastníkem. 
Předpokládáme, že do budoucna bu-
deme v debatě na toto téma pokračo-
vat – názor občanů nás zajímá!   

Petr WebeR, místostarosta
Karlštejna

PADESÁT LET. Půl století existence si letos připomíná Chráněná krajinná
oblast Český kras, jejíž správa sídlí v Karlštejně. V berounském Muzeu Čes-
kého krasu se 12. 4. od 17.00 uskuteční setkání, na němž mj. Karlštejňan
Petr Moucha, bývalý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných ob-
lastí a vedoucí Správy CHKO Český kras pohovoří na téma Historie pří-
pravy CHKO, živá příroda. Foto NN M. FRÝDL (vlk)

V 18. kole zvítězilo A-družstvo karl-
štejnských stolních tenistů nad Žeb-
rákem C na jeho stolech 11:7. Oba
soupeři hráli jen ve třech. Béčko mě-
lo volno.
V 19. kole hrálo áčko se Žebrákem
D. Z důvodu dlouhodobého onemoc-
nění P. Boudníka nastoupilo opět jen
ve třech. V dramatickém zápase náš
tým dokázal zvítězit 10:8. Body: Vá-
cha 2, Cajthaml 3, Holý 4 a čtyřhra
Cajthaml-Vácha. Béčko v zápase se
Žebrákem C remizovalo 9:9. Tým je
oslaben - P. Gürtner má zhmožděnou
ruku a čeká ho operace, P. Kotek la-
boruje s páteří. Body: O. Pastorek 2,
R. Pastorek 2, P. Gürtner 1, P. Kotek
2 a obě čyřhry Gürtner-Kotek i Pa-
storkové. Ve 20. kole béčko se Žeb-
rákem D prohrálo 5:13. Body: P. Ko-
tek 3, P. Gürtner 1, S. Holý 1.
Onemocnění našich hráčů je dlouho-
dobé, a tak se podepíše na výkonech
týmů do konce sezony. Áčko by si
mělo vzhledem k bodovému náskoku
zachovat postupové umístění, béčko
asi v tabulce o několik míst klesne.
V úterý  8. 3. sehrálo naše béčko od-

ložený zápas 14. kola s Olešnou B,
skončil remízou 9:9. 
Ve čtvrtek 10. 3. předehrálo áčko zá-
pas s Žebrákem E. Opět pouze ve
třech, ale soupeř taktéž skrečoval 2
zápasy, takže konečný výsledek je

13:5. Body: V. Vácha 3, M. Holý 3,
M. Cajthaml 4 a čtyřhra Cajthaml-
Vácha. Výhrou si A-tým zajistil po-
stup do 1. třídy. Předehrávkami jsme
si uvolnili sobotu na účast ve 20.
ročníku turnaje Ping-pong open v

Zadní Třebani. Zúčastnili se ho P.
Kotek, P. Gürtner, M. Holý i S. Holý. 
Turnaj byl skvěle zorganizovaný,
hráli registrovaní i neregistrovaní,
muži i ženy, v singlech i deblech a
vše se zvládlo do 17.00. Třešničkou
na dortu byla účast Mistra, bývalého
čs. reprezentanta Jindry Panského,
který si i s několika hráči zahrál set.
Hrálo se ve 2 skupinách každý s kaž-
dým, 1. skupinu vyhrál P. Kotek, M.
Cajthaml byl 4., S. Holý 5. Ve druhé
skupině byl M. Holý 2., P. Gürtner 3.
Bohužel všichni naši hráči vypadli
ve čtvrtfinále. Reputaci napravili P.
Kotek a P. Gürtner ve čtyřhrách cel-
kovým 2. místem. 
V předposledním kole jelo áčko do
Zdic, opět ve třech, a prohrálo 7:11.
Body: Cajthaml M., Vácha st., Holý
M. po 2 a čtyřhra Cajthaml-Vácha.
Béčko doma se Žebrákem E překva-
pivě prohrálo také 7:11. Body: P. Ko-
tek 3, P. Gürtner 2, R. Pastorek 1 a S.
Holý 1. Konec sezony nezastihl na-
še družstva v nejlepší kondici, výs-
ledky ovlivnila série zranění a nemo-
cí. Pavel KOteK, sokol Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Prezentace záměru opravy silnice
III/116 19 vedoucí centrem  Karlš-
tejna se koná 29. 3. od 17.00 v míst-
ní restauraci Eliška. (zmk)
* Do 31. 3. je možné žádat o dotaci
z rozpočtu Městyse Karlštejn na rok
2022 ve výši 250.000 Kč. Žádosti
týkající se školství, kultury, sportu a
zájmové činnosti musí být předlože-
ny na formuláři, který je možné zís-
kat na webových stránkách či na
úřadě městyse.           Petr RamPas
* Řemeslné bistro Karlštejn 34 je
otevřeno od 1. 4., v pátek i sobotu
11-21.00 a v neděli 11-19.00. (tob)
* Hasičský bál pořádá SDH Karlš-
tejn 2. 4. od 20.00 v místní restaura-
ci U Janů. Hraje JZD, vstup 150 Kč,
těšit se můžete na tombolu.     (zmk)
* Druhý ročník akce Ukliďme
Karlštejn se uskuteční 9. 4. Sraz
účastníků je v 9.30 u radnice. (pew)
* O novou výzdobu připomínající
význam Velikonoc, pomlázku, va-
jíčka aj. bude od 9. do 24. 4. do-
plněna expozice základního okruhu
Císařská rezidence Karla IV. na hra-
dě Karlštejně.  (shk)

Městys má pozemky...
(Dokončení ze strany 7)
Bezpečnostní přechody by městys
měly vyjít na 400 tisíc korun.
Bohužel, výstavba chodníků na le-
vém břehu Berounky nám do bu-
doucna neumožní vybudování cyk-
lostezky, ale s tímto záměrem již
pracujeme 11 let.     Petr RamPas,

starosta Karlštejna

Oslabené A-družstvo stolních tenistů dokázalo vybojovat postup

Na debatu do Budňan přijela starostka...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

S MISTREM. Karlštejnští stolní tenisté na turnaji v Zadní Třebani. Třetí
zleva bývalý reprezentant Jindřich Panský.                                Foto ARCHIV

Pátráme po obětech světové války. Pomozte nám!
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Osovský PROVAS

Před časem oslovil redaktor České
televize pan Novotný starostku Oso-
va s žádostí o spolupráci při natáče-
ní pořadu Toulavá kamera v naší ob-
ci. Byla to příjemná zpráva, komu by
se nelíbilo, že se jeho vesnice objeví
na obrazovkách v mimořádně oblí-
beném pořadu, který sleduje celá re-
publika. Pan redaktor si nás vybral
proto, že jako obyvatel Řevnic tudy
občas projíždí a při svých cestách si
všiml, že i u nás je co nabídnout. 
Pro realizaci tohoto záměru byl vy-
braný pátek 11. března. To sice není
úplně nejlepší údobí pro představení
našeho kraje v tom nejkrásnějším
hávu, kvetoucí příroda je přece jen
na pohled půvabnější než holé stro-

my, ale natáčení bylo takto napláno-
váno a co si budeme povídat - zde je
hezky vlastně pořád. Pan redaktor s
panem kameramanem přijeli v přes-
ně stanovený čas, na který napláno-
vali schůzku s J. Kozákem, který po-
sléze na kameru pohovořil o projek-
tu Čtyřlístek, což jsou čtyři turistické
stezky naším okolím. Žel bohu, po
jeho perfektním výkonu byla znena-
dání oslovena kronikářka a pisatelka
tohoto článku, která se motala ko-
lem, aby o této vzácné chvíli pořídi-
la fotodokumentaci. Tato byla vy-
zvána, aby řekla pár slov o historii
zámku, což byla žádost naprosto ne-
čekaná a podle toho se odvíjely příš-
tí minuty. V hlavě chaos a prázdno,

přeříkávání se, koktání a zmatek,
zjev nevábný, podtržený halabala
naraženým kulichem. Naštěstí oba
pánové byli nesmírně shovívaví, mi-
lí a svatosvatě slíbili, že ta hrůzná
záležitost bude sestříháním uvedena
do snesitelné podoby. Dalším zasta-
vením byl osovský zámek. 
Pak před kameru předstoupila paní
starostka Čabounová, která krásně a
plynule pohovořila o jeho historii až
k současnosti. Poslední část se ode-
hrála v osovském kostele, kde se na-
táčejících ujal prof. Frajer, velký
znalec tohoto objektu. Všichni do-
konce vystoupali až na věž ke zvo-
nům, takže pánové sesbírali mnoho
informací a mohou si vybírat ty nej-

zajímavější. Příspěvek bude sice tr-
vat jen 3,5 minuty, ale i za tak krát-
kou dobu lze představit mnohé. Po-
řad by se měl vysílat v půli dubna, o
přesném termínu vás budeme infor-
movat.         Marie PLECITÁ, Osov

Televizní štáb vystoupal až na věž, ke zvonům
JEDEN Z DÍLŮ POŘADU ČESKÉ TELEVIZE TOULAVÁ KAMERA BUDE VĚNOVÁN OSOVU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  3/2022 (204)

Hledáme jména sedláků
Bádání po místních obětech 2. svě-
tové války nás dovedlo až k partyzá-
nům do vesnic na Podbrdsku. Ná-
sledující text je určen obyvatelům
Hatí, Skuhrova, Osova...
Vím, že není příhodná doba pátrat
po Rusech, ale brdský partyzán ka-
pitán Petr Ivanovič Saveljev by byl
dnes určitě opět na naší straně! Za
války jej léčil karlštejnský lékař, uk-
rajinský imigrant Ivan Ivanovič Ko-
peckij. Doktorovi potomci, dnes již
Kopečtí, slepují střípky vzpomínek,
a tak jsme došli až do Brd. 
Kapitán Saveljev měl tehdy těžkou
žloutenku, potřeboval nedostupné
léky a injekce. Pan doktor mu je se-
hnal a dojížděl tajně svou tatřičkou
léčit kapitána do stodoly v Hatích,
kde se nemocný partyzán ukrýval. 
Najde se někdo, kdo by nám k této
záležitosti poskytl informace? Hle-
dáme jména tehdejších majitelů sto-
doly v Hatích a jména sedláků z
okolních obcí, kteří partyzány živili. 
Nemá někdo u vás kontakt na po-
tomky kpt. Saveljeva? Byl vyléčený
kapitán po návratu domů uznán,
odměněn nebo vyznamenán? Pokud
nynější majitel stodoly, nebo blízké-
ho příhodného místa, bude souhla-
sit, tak tam může být nainstalovaná
pietní plaketa pro připomenutí za-
pomínaných hrdinů.

Milan PELANT, Karlštejn

Osovské aktuality
* Celý svět se spojil, aby pomohl válkou deci-
mované Ukrajině a jejím uprchlíkům. Stranou
nezůstali ani Osovští. Obecní úřad od začátku
agrese vyhlásil několik sbírek. Všem, kteří sou-
cítí s lidmi v tísni, patří velký dík. (map) 
* K celostátní akci Ukliďme Česko, u nás Uk-
liďme Osov (a Osovec), se připojila naše obec.
Ti, kterým není lhostejný vzhled našeho byd-
liště a jeho okolí, se mohou zúčastnit brigády 2.
dubna. Sraz je v 9.00 u prodejny COOP.  (map) 
* ZŠ a MŠ Osov oznamuje, že zápis dětí k po-
vinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro
školní rok 2022/23 se koná 11. 4. od 14.00 do
16.30 v učebně 2. ročníku. Formuláře žádosti o
přijetí i žádosti o odklad najdete na webových
stránkách školy (www.zsosov.cz). (map)
* Skladbu Stabat mater dolorosa uvedou 13. 4.
od 17.30 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v
Osově žáci ZUŠ J. Slavíka Hořovice.       (map)
* Milí spoluobčané, připojte se k výzvě Veliko-
noční Kuřátkov 2022. Stačí vyrobit kuřátko o
velikosti minimálně 30 cm, vystavit ho, vyfotit a
poslat do Velikonočního pondělí 18. 4. pí Slán-
ské na email: slanska@osov.cz. Kuřátko bude
započítáno do soutěže. Vyhlášení »Kuřátkova«
se uskuteční 22. 4. Stane se jím Osov?     (map) TOULAVÁ KAMERA. Starostka Osova a štáb České televize při natáčení.               Foto Marie PLECITÁ

Po roční pauze se opět v Osově a Osovci konal Masopust
Počasí v týdnu před sobotou 12. 3. dávalo naději, že se
Osovský masopust vydaří. A skutečně! Od rána bylo
slunečno, den jako stvořený pro maškarní průvod obcí.
Po loňské pauze jsme se, místní i přespolní, masky i ci-
vil, po obědě opět shromáždili u kapličky v Osovci, kde
se posléze odehrála úvodní část programu. Nejprve to
byla zábavná fraška o pejskovi, kočičce a šéfkuchaři v
televizní show, krásně napsaná, zahraná a zazpívaná.

Pak byla paní starostka požádána o udělení masopustní-
ho práva, bylo nám nabídnuto rozmanité a bohaté ob-
čerstvení, hrála kapela a medvěd jako první se dal do
tance, když popadl do náručí poblíž stojící návštěvnici.
Rozdávaly se jitrnice, pití, všeho byl dostatek. Následně
se průvod vydal na dlouhou cestu obcí. Medvěd s med-
vědářem vynaložili ohromné úsilí, aby nasbírali něco do
kasičky, hudba vyhrávala, statná Pipi čepovala na hasič-
ské tatře pivo... Kasička se plnila příspěvky od místních
občanů i projíždějících řidičů, až jsme pomalu doputo-
vali k obecnímu úřadu, kde byla zastávka s hudbou i ob-
čerstvením. Průvod pak pokračoval dál do Osova k ha-
sičské zbrojnici, kde se podával výtečný guláš a rozdě-
lovaly ceny maskám. Na prvním místě skončila zrzavá
výčepnice, druhé bylo hejno vos (na snímku), třetí in-
formační stojan se šašky. Mezi dětmi zvítězila smrtka,
druzí skončili koníci a třetí zelený ninja. Další hodiny se
všichni skvěle bavili při živé hudbě. Všem, kteří se
podíleli na organizaci této báječné akce - a že jich bylo
hodně: obecní zastupitelé, členové spolku KOS, hasiči,
muzikanti a další ochotní občané - patří velké díky.

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Nejhezčí Moranu vytvořili v Hlásku
NA LOUČENÍ SEZIMOU V DOBŘICHOVICÍCH ZAHRÁL JIŘÍ STIVÍN, TANGO JAZZ BAND, PETR BENDE...
Dobřichovice - Jaro přivítali návš-
těvníci, kteří přišli 26. března na
Slavnosti Morany do Dobřichovic.
Byl tady pro ně připraven bohatý
hudebně zábavný program, jehož
vrcholem bylo vyhlášení soutěže o
nejhezčí Moranu. 
Do soutěže se přihlásilo rekordních
24 figurín Moran z deseti obcí naše-
ho regionu. O vítězích rozhodovala
porota v čele s předsedou, dramati-
kem a divadelním režisérem Davi-
dem Drábkem. Jako nejhezčí vybra-
la Moranu ze škol Hlásek v Hlásné
Třebani. Druhé místo získala figurí-
na družiny ze ZŠ Černošice, která s

obrovským náskokem vyhrála také
cenu diváků. Odměnu za třetí místo
si odnesli zástupci ZŠ Jeden strom z
Černošic. O hlasování v divácké
soutěži byl obrovský zájem. Z cel-
kem 775 lidí hlasovalo 397 dospě-
lých a 378 dětí. Vítězná divácká Mo-
rana z družiny černošické základní
školy se líbila 239 návštěvníkům.

Letošní loučení se zimou provázelo
teplé slunečné počasí, přátelská at-
mosféra a velká návštěvnost - na
slavnosti dorazilo také mnoho ukra-
jinských přátel, kteří v našem regio-
nu našli útočiště před válkou. Všich-
ni měli možnost poslechnout si mu-
ziku Jiřího Stivína, Tango Jazz Ban-
du nebo Petra Bende s Notičkami,

vystoupily i děti z dobřichovické
školky, členové spolku Země nebo
skupina Hejblíkovic. 

lucie hOChMAlOVÁ

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů
bylo od 24. 3. vyhlášeno na území
Středočeského kraje. Důvodem jsou
nepříznivé meteorologické podmín-
ky, navýšení počtu požárů v přírod-
ním prostředí a předpovědi Českého
hydrometeorologického ústavu.
Zakázáno je používání zábavní py-
rotechniky, vypouštění lampionů
štěstí, používání vody ze zdroje pro
hašení požárů k jiným účelům, než k
hašení, vjezd motorových vozidel
na polní a lesní cesty, z a s t a v e n í

motorových vozidel na místech, kde
by se spodní část vozidla mohla do-
stat do styku s lehce vznětlivými
materiály, např. suchou trávou, slá-
mou, strništěm aj. V lesích, na lou-
kách, polích a poblíž stohů sena a
slámy je dále zakázáno rozdělávání
či udržování otevřeného ohně, kou-
ření a jízdy parních lokomotiv. Po-
rušení těchto nařízení lze postihnout
jako přestupek podle zvláštních práv-
ních předpisů!      libor POSPíšil,

hZS Středočeského kraje

Je tu jaro. Vše se začíná probouzet a
zejména příroda kolem nás si začíná
říkat o úklid, péči po dlouhé zimě.
Nejinak je tomu na Malém náměstí
v Řevnicích, kde se »probouzí« ma-
lé fotbalové hřiště pro děti. Bohužel
trávník  »plácku«  je po častém pou-
žívání poničen; i keře a stromy po-
třebují okopat, přihnojit a zalévat.
Tyto a i další práce jsou připraveny
pro zájemce o brigádu, která se na
Malém náměstí bude konat 2. 4. od
9.00. Všichni, co chtějí obnovit hez-
ký vzhled a funkčnost hřiště pro dě-

ti, jsou vítáni. Účast můžete potvrdit
na chabera.tomas@seznam.cz, nebo
tel.: 605 217 397. Díky za pomoc!
Uklízet se 2. dubna bude také v Zad-
ní Třebani. V ulici Lipová, vedle ob-
chodu Coop, bude od 1. do 3. 4. k
dispozici »pytlomat«, kde si zájem-
ci budou moci vzít rukavice a pytle.
Po naplnění je bude možné ponechat
na sběrných místech, obec se posta-
rá o jejich odvoz. Děkujeme, že po-
máháte, příroda nám to vrátí! 

Tomáš ChABeRA, Řevnice
Petra FRýDlOVÁ, Zadní Třebaň

Požár domu »krotili«...
(Dokončení ze strany 1)
Ulice v chatové oblasti, kde se dům
nachází, je totiž pro velké cisterny
špatně průjezdná. „Hasiči násilně vs-
toupili do objektu a proti ohni nasa-
dili tři vodní proudy,“ řekl Růžička.
„Z důvodu bezpečnosti bylo strženo
několik střešních trámů,“ dodal s
tím, že na místě byli i policisté a
řevničtí záchranáři. „Ošetřili jsme
dvě lehká zranění hasičů,“ potvrdil
jejich ředitel Bořek Bulíček. O
dohlídku nad požářištěm se do noč-
ních hodin postarala jednotka SDH
Lety. „Místní sbor měl poruchu na
vozidle,“ uzavřel velitel profesio-
nálních hasičů z Řevnic. (mif)

Řidič naboural, skočil
do Berounky a zmizel
Černošice - Řidiče, který přejížděl
přes plnou čáru, chtěli 25. 3. večer
zastavit policisté. Snažil se jim
ujet, naboural a utekl.
„Muž se pokoušel hlídce ujet, ale po
krátké době v Černošicích naboural
do mostku,“ uvedla policejní tisková
mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Na útěku skočil do Berounky a za-
čal plavat pryč,“ dodala. Policisté s
hasičskými potápěči po uprchlíkovi
začali okamžitě pátrat. Najít se jim
ho ale nepodařilo ani druhý den.
„Pravděpodobně vylezl z vody a z
místa utekl,“ dodala mluvčí s tím, že
policisté pátrají po totožnosti řidiče
a důvodu, proč se před nimi dal na
útěk. Ve voze s ním cestovaly dvě
ženy 22 a 32 let, jimž se při nárazu
nic nestalo. „Uvedly, že muže znají
krátce a neznají ani jeho příjmení,“
uzavřela Schneeweissová.         (mif)

Z našeho kraje
* Večer s paleontologem a geolo-
gem Štěpánem Rakem organizuje
29. 3. od 18.00 Kulturně komunitní
centrum Koruna Radotín. (dar)
* Beseda s přednáškou Filipa Vo-
táška o útocích hloubkařů na čes-
kém území se uskuteční 29. 3. od
19.30 v Clubu Kino Černošice.  (vš)
* Den otevřených dveří pořádá 30.
3. od 7.45 do 15.00 ZŠ Liteň.     (zšl)
* Setkání s ředitelkou ZŠ Lety Ro-
manou Šindlářovou se koná 30. 3.
od 17.00 ve školní jídelně.    (mahu)
* Blešák, na kterém můžete prodat-
cokoliv, co už nepotřebujete, se ko-
ná 2. 4. od 9 do 17.00 před kinem v
Litni. Zájemci o místo se mohou
hlásit na tel.: 739 767 132.           (ev)
* Dávné sopky, jeskyně, naleziště
zkamenělin, lomy... zájemcům před-
staví pracovníci Muzea Českého
krasu Beroun 2. 4. při vlastivědně-
geologické vycházce do Srbska.
Sraz v 10.00 na začátku cyklostezky
(ulici Na Ovčíně) v Berouně.    (vlk)
* Dodávky vody bude v karlštejn-
ské osadě Krupná přerušena 7. 4. od
7.30 do 15.00. Náhradní zásobování
zajištěno nebude. (zmk)
* Přednášku Zdeňka Zvolánka Tr-
valky pro nezalévané zahrady hostí
8. 4. od 18.00 Sál dr. Fürsta v Dob-
řichovicích.  Andrea KUDRNOVÁ
* Velikonoční jarmark s farmář-
ským trhem se koná 9. 4. od 11.00 v
areálu zámku Dobřichovice. Prog-
ram: malování na obličej, pletení
pomlázek, pečení, projížďky na
koních, kovář... Od 15.00 uvede Di-
vadlo Tondy Novotného pohádku,
od 16.00 místní DDS a Kukadýlko
Velikonoční hru. (ak)
* Čokoládu se vzkazem Do konce
školního roku zbývá »jen« 65 pra-
covních dní. To dáme! našli 28. 3.
brzo ráno na svých pracovní stolech
učitelé i ostatní zaměstnanci ZŠ
Řevnice. Vedení školy jim takto po-
blahopřálo ke Dni učitelů.        (maš)
* Poranění ramene utrpěl paragli-
dista středního věku, který spadl 26.
4. ve všenorské osadě Montana. (bb)
* K otevření bytu do Dobřichovic
vyjeli 23. 3. profesionální hasiči z
Řevnic. Do bytu vlezli oknem, star-
ší osobu, která upadla a nemohla vs-
tát, předali záchrance.                  (jar)
* Oznámení, že se na pozemku jed-
noho z obyvatel Všenor nachází
mrtvá liška,  přijala Městská policie
Řevnice. Strážníci zvíře naložili do
pytlů a předali veterináři.            (jaj)

Život muži, který se rozhodl spáchat
sebevraždu, zachránila zkraje břez-
na teprve čtrnáctiletá Táňa Made-
jová ze Zadní Třebaně. 
„V Zadní Třebani na nádraží, smě-
rem na Beroun, se procházel po ko-
lejích pán,“ řekla Táňa s tím, že jí
bylo divné, že tam jen tak »bloumá«.
Rozběhla se za ním a oslovila ho.
„Pán byl smutný, říkal, že už nemů-
že nic ztratit a vyprávěl mi svůj pro-
blém s tím, že ukončí život. Povídala
jsem si s ním a vzala ho do čekárny.
Kamarádka zavolala záchranku a

policii.  S pánem jsem ještě mluvila v
čekárně, rozloučili jsme se a byl pře-
vezen do nemocnice,“ dodala. 
Do školy přišli Táně poděkovat be-
rounští policisté s čokoládou a vzka-
zem: Pán je rád, že Táňu v onu chví-
li potkal, zachránila mu život. Od ře-
ditele ZŠ dostala kytku, od zástupky-
ně bonboniéru. Táňa, která chodí do
9. třídy, chce studovat zdravotní ško-
lu. Nyní jí čekají přijímací zkoušky -
držíme jí palce, ať dál může zachra-
ňovat lidské životy.     

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Moranu děti ukázaly starostce a svrhly do řeky

Muž chtěl skočit pod vlak, život mu zachránila čtrnáctiletá Táňa 

Na turnaji házel Drak
Turnaj v šipkách neregistrovaných
hráčů se konal 26. dubna v řevnické
restauraci U Pošty. Na třetím místě
skončil Míra »Drak« Hejl, druhý
Honza Špála a z vítězství se radoval
Martin Směšný. Zúčastněným děku-
jeme za výkony a zase někdy příš-
tě...       Text a foto Milan ZELENÝ

Velké sucho: kraj varuje před ohněm

Uklízet budou v Řevnicích i ve Třebani

Táňa Madejová při letošní Tříkrá-
lové sbírce.      Foto NN M. FRÝDL

V pondělí, po Smrtné neděli, se žáci ZŠ Zadní Třebaň sešli o velké přestáv-
ce venku s dětmi ze školky, aby společně vynesli Moranu a přivítali jaro. Na
školní zahradě jsme si zazpívali a vydali se na obecní úřad za starostkou. Ta
děti pochválila a ocenila sladkou odměnou. Moranu jsme následně svrhli z
lávky do Berounky.  Uplynulé tři středy v naší málotřídce patřily předško-
lákům, kteří se od září hlásí do školy. Učitelky pro ně připravily projekt
Hurá do školy, jehož cílem je adaptovat se na školní prostředí a připravit
se na zápis. Ten se bude konat 7. 4 od 13.30 do 17.00 v budově školy. 
Foto Petra LINHARTOVÁ                 Lucie BOXANOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň
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Sousedka mi vyprávěla o církevním
setkání, prvním přijímání. Byla nad-
šená a dojatá. Tady, v Německu hrají
církve velkou roli. Provozují školky,
pomáhají ve zdravotnictví i v sociál-
ních oblastech. První přijímání v tak
malé obci, jako je naše, je velká udá-
lost pro většinu obyvatel, protože
většina se k církvi hlásí.
Máme tu katolickou i evangelickou
církev i další menší novější církevní
sdružení. V jednom městečku poblíž
stojí katolický a evangelický kostel
téměř vedle sebe. Soutěží o příznivce

vším, i tím, čí zvony bijí lépe, silněji
a mají hezčí melodii. První zvoníval
ten katolický zvon, když ustal, ozval
se protestantský. Později přešly oba
na automatické nastavení zvonění, a
je tu problém. Zvony bijí současně,
což je skoro nesnesitelné a k nepo-
slouchání. Faráři to neumějí ovlivnit
a jsou zoufalí.
Církev, především katolická, má tady
velký problém: Ubývají jí příznivci.
Ovečky odcházejí z církve, která jim
připadá rigidní, není otevřená ani
nejmenším změnám, jež přináší čas.
Věřící chtějí, aby tak zvaní laici měli
více vlivu, aby do církevních funkcí
mohly vstoupit i ženy a hlavně, aby
se církev postavila čelem k mnoha
případům zneužívání dětí knězi.
V Ichenheimu v Badensku existuje
od roku 2016 evangelická farářka
Anna Schimmel, která boří všechna
klišé. Narodila se ve Francii, kde
prožila i dětství. Po studiích teologie
v Heidelbergu zůstala v Německu.
Do její práce patří křest, sňatky, roz-
loučení se zemřelými, učí ve škole,
dává biblické hodiny pro děti a mlá-

dež. Chce při své práci ale zároveň
žít tak, jak potřebuje a jaká je. Kro-
mě toho, že pohrdá přetvářkou a
konvencemi, je navíc i krásná a má s
Bohem zajímavý vztah: „Kdybych
ho potkala, možná že bych s ním tro-
chu zaflirtovala,“ říká.
Farářka chce být příkladem pro že-
ny. „Nejsem svatá, určitě nejsem pří-
klad svatosti, ale možná příklad v
otevřenosti, pravdivosti,“ tvrdí. Žel,
život vždy nejde cestou, jakou by-
chom upřednostnili. Farářčino man-
želství ztroskotalo a její dcera žije u
svého otce. Maminka farářka by při
množství práce pro církevní obec ne-
byla schopna jí tolik pomáhat, jako
to může její bývalý manžel. „Dcera
mi chybí, každý den na ni myslím, ale
vidíme se jen o víkendu. Přesto jsem
její maminka, každý den a každou
hodinu dne, může se na mne kdykoliv
se vším obrátit. Když se mi toto v ži-
votě přihodilo, považovala jsem za
důležité to ve svém okruhu všem říct,
všem věřícím, přátelům i všem ostat-
ním. Tak jsem se nestala tajnůstkář-

kou, kterou by někdo mohl vydírat.“
Anna pořádá čas od času bohosluž-
by mimo kostel. Na louce, v lese, v
hospodě, v domě pro seniory, ve fot-
balových kabinách. Proč to dělá?
Kostelní práh je pro někoho nepře-
kročitelný a na tato místa lidé při-
jdou snáz. Alespoň trochu se sezná-
mí s tím, co to je být členem církve.
Anna Schimmel je na sociálních sí-
tích, v novinách i časopisech nabízí
své telefonní číslo a mailovou adre-
su. V jednom populárním časopise
přiznala, že se nevyhýbá sklence al-
koholu a když už se připíjí, dodá:
„Bože, na tvoje zdraví!“
Mluví s každým, kdo to potřebuje,
nevyhýbá se rozhovoru s lidmi, kteří
z církve vystoupili, ani s těmi, kteří
jsou právě v těžké životní situaci.
Nedávno jsem se od svého známého
psychologa dozvěděla, co dětem i
dospělým nejvíc chybí. Potřebují se
naučit komunikovat. Vstát od počíta-
če, vypnout chytrý telefon a jít mezi
živé lidi...   Magdalena StříbRná,

Gemmingen, německoBOŘÍ KLIŠÉ. Evangelická farářka
Anna Schimmel.          Foto ARCHIV

Mateřská škola Černošice
Karlická 1170, Černošice

přijme

ŘEDITELE/ŘEDITELKU
Předpokládaný nástup 1. 8. 2022.

Prohlídka mateřské školy je možná 
po předchozí domluvě.

Plné znění konkursu včetně požadavků 
na uchazeče jsou k dispozici 
na www.mestocernosice.cz 

sekce Úřad – volná pracovní místa.

Bližší informace poskytne radní pro školství
paní Lenka Kalousková

Tel.: 604 900 454
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

S Bohem bych si možná zaflirtovala...
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 35)
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Ostrovan doma nestačil na posledního
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE ODSTARTOVALA JARNÍ POLOVINU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
Poberouní - Fotbalisté rozehráli
jarní část svých mistrovských sou-
těží. Zadnotřebaňský ostrovan
prohrál doma s posledními Pras-
kolesy, jeho konkurent v boji o po-
stup, tým Všeradic, nasázel Tmani
deset gólů.          (mif)
FK LETY, krajská I. B třída
Spartak Rožmitál - FK lety 0:0
První utkání v sezoně bývá obvykle
bojovné, hraje se hlavně na výsledek
bez ohledu na líbivost. Podobně to
vypadalo v Rožmitále, domácí byli
důraznější, hosté v prvním poločase
fotbalovější. První šanci měl v 6. mi-
nutě Veselý: centr před  branku ne-
dokázal umístit mezi tři tyče. Ve  12.
minutě  se situace opakovala, prudký
přízemní centr skončil z kopačky
Čermáka opět těsně mimo. Další pří-
ležitost měli hosté ve 33. minutě,
střela Hřebečka z 20 metrů se neve-

šla mezi tři tyče. Po změně stran do-
mácí zjednodušili hru, dlouhými mí-
či se snažili  překopávat střed hřiště

a dostávat se za obranu hostů.Ve 49.
minutě šanci, Švejda nepřesnou při-
hrávkou vybídl domácího  útočníka

k brejku, ale jeho lob přes vybíhají-
cího Sňozíka skončil nad  brankou.
Zbytek utkání se odehrával převážně
mezi oběma  šestnáctkami, výjim-
kou byla obrovská šance Čermáka,
který z bezprostřední blízkosti netre-
fil domácí svatyni. V závěru mohli
domácí  skórovat z ojedinělého pro-
tiútoku, ale střelu střídajícího Mory
vyrazil Sňozík na roh.                   (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Žebrák 1:6  
Branka: Tomášek
Domácí dostali první gól hned v
úvodní minutě, do přestávky pak
»schytali« ještě další tři... (mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
BoZT  - Praskolesy 0:1 
Úvod jarní části III. třídy okresní
soutěže notně zamával s postupový-
mi ambicemi třebaňského Ostrova-
nu. Zápas s posledními Praskolesy
mu nevyšel výsledkově, ale přede-
vším herně. Možná by se utkání vy-
víjelo jinak, kdyby v první půli vyu-
žil Vlasák ojedinělou šanci. Nestalo
se, a tak ve druhém dějství, kdy to
byl ze strany domácích spíše zmar,
udeřili fotbalovější hosté.        (Mák)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Velké Přílepy - dobřichovice 2:6
Branky: Marcel Šlapák 3, Román,
Rada, Babiak 

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Tmaň 10:0
Branky: Černý 4, Hruška 2, Ná-
jemník (z penalty), Anděl, Suchý,
Bouček

Pět zápasů proti vítězům ostatních oblastí sehráli 26. 3. v Mostě dorosten-
ci řevnických »národních« házenkářů. Turnaj začali proti týmu Chomuto-
va nečekaně jednoduchou výhrou 16:7. V dalším zápase měla Jihlava od
začátku navrch, ale do přestávky se nám podařilo vyrovnat hru i skóre a
nakonec jsme zvítězili 11:10. Po obědě jsme vlítli na Božkov a v pohodě si
dokráčeli pro výhru 19:14.  Pak jsme nastoupili proti dalšímu neporažené-
mu týmu - Studénce. Úvod ovládli brankáři s obranami, do šaten se šlo při
skóre 4:4. Minutu před koncem Studénka stáhla naše vedení na rozdíl jedi-
né branky, ale útok udržel míč do poslední vteřiny, v níž padáčkem upravil
Palička na konečných 9:7. Po úspěšném zápase přišlo vystřízlivění a s Pod-
horním Újezdem jsme měli co dělat, abychom vyhráli 13:12. Zlaté medai-
le ze zimního mistrovství ČR jsou naše! Pepa Pokorný byl navíc zvolen nej-
lepším brankářem. Foto ARCHIV        František ZAVADIL, NH Řevnice

Dorostenci vyhráli zimní halové mistrovství

Jubilejní 20. ročník turnaje KČT Zadní Třebaně
Ping-Pong Open 2022 jsme po třech letech pauzy
konečně uskutečnili 12. 3. V místním Společen-
ském domě se ho zúčastnili hráči z Prahy, Libčic,
Králova Dvora, Karlštejna, Litně, Haloun, Řev-
nic, Letů a Chrustenic. Zadní Třebaň reprezento-
valo 7 mužů a 4 ženy. Vzácným hostem byl Jind-
řich Panský, který proslavil český stolní tenis v
Evropě i na světových turnajích. 
Turnaj jsme slavnostně zahájili vztyčením vlajky
turistů za zvuku písně Queen We are the champi-
ons. Následovalo společné foto s legendou a tur-
naj mohl začít. V první části turnaje se v pětičlen-
ných skupinách utkal každý s každým v katego-
riích muži rekreační, muži registrovaní a ženy.
Poté 4 nejlepší postoupili do hracího pavouka, z
něhož vzešli vítězové turnaje. Žen se zúčastnilo
10, nejúspěšnější  byla  Simona Boháčová z Lib-
čic, která ve finále porazila domácí Jarku Zavadi-
lovou. Bronzovou příčku si vybojovala Verunka
Drechslerová ze Řevnic, jež po vyrovnaném boji
přemohla Elišku Exnerovou ze Zadní Třebaně. V
kategorii muži registrovaní byl nejúspěšnější Ro-
man Urban z Letů, který porazil jedinou ženu v

kategorii registrovaní Natálii Hubingerovou z Krá-
lova Dvora. Třetí příčku obsadil Jaroslav Tkadlec
z Libčic. V kategorii muži rekreační si bronz vy-
bojoval domácí Jan Zavadil, zlato další Zadnotře-
baňan Jan Mojžíš, který ve finále porazil vítěze
minulého ročníku Jana Limberského z Haloun.
Kolem 15.00 jsme uzavřeli výsledky základní
části turnaje a za zvuku fanfár společně s J. Pan-
ským dekorovali  nejúspěšnější  hráče medailemi.
První tři vítězové kategorií obdrželi též diplomy a
trička s logem KČT Zadní Třebaň. Triko v barvě
letošního ročníku dostal na památku i Jindřich
Panský, který po slavnostním vyhlášení nabídl
možnost  zahrát si s ním set. Vítězové kategorií i
někteří další z nás s menší či větší trémou nabíd-
ky využili. J. Panský se s námi rozloučil slovy, že
se mu náš turnaj moc líbil a pokud ho pozveme,
určitě se zúčastní dalšího jubilejního ročníku.
Před 17.00 jsme rozehráli čtyřhry žen a mužů,
poté nejúspěšnější hráče letošních čtyřher vyhod-
notili, odměnili za zvuku fanfár diplomy i cenami
a kolem 18.00 se rozloučili. Jubilejní ročník se
vydařil, ať žije 21. ročník Ping-Pong Open!   
Jaroslava ZAVAdiloVá KČT Zadní Třebaň

Na turnaj ve stolním tenisu dorazil legendární Jindřich Panský

Karlštejnské čeká boj
o záchranu přeboru
Karlštejnští fotbalisté před sebou v
jarní části okresního přeboru nemají
jednoduchý úkol. Po podzimu jim
patří poslední příčka se ziskem jedi-
ného bodu. Na předposlední pozici,
která zaručuje záchranu, ztrácí čtyři
body. Během zimní přípravy, která
začala poslední lednový víkend sou-
středěním v Karlštejně a pokračova-
la tréninky na umělce v pražském
Braníku, sehráli pět zápasů. Průběž-
ně přicházela zranění a na většinu
utkání byl problém postavit základ-
ní jedenáctku. Všechny zápasy skon-
čily porážkou. Vysoká prohra na
hřišti Strašnic byla zkreslena účastí
domácího áčka v prvním poločase,
které hraje krajskou A-třídu. Zápasy
ukázaly trvající problémy s koncov-
kou i výpadky, kdy tým inkasoval
více branek v krátkém čase. Většině
hráčů se ale podařilo doléčit zdra-
votní problémy a mužstvo je připra-
veno zabojovat o udržení soutěže.
Výsledky zimních přáteláků:
Lochkov - Karlštejn  3:0
Karlštejn - Vrané nad Vltavou  2:8
Jince B - Karlštejn  3:2
Strašnice B - Karlštejn 13:1
Karlštejn - Slovan Kladno  2:4

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
2. 4. 16:30 FK Lety - TJ Ligmet Milín
10. 4. 16:30 Tatran Sedlčany B - Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
3. 4. 16:30  Hořovice B - Karlštejn
9. 4. 16:30  Karlštejn - Tetín
DOBŘICHOVICE, III. třída
2. 4. 16:30 Dobřichovice - Drahelčice
10. 4. 16:30 Kněževes - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
2. 4.  16:30 Doubravan Újezd - OZT  
9. 4. 13:30 OZT - Tmaň 
VŠERADICE, III. třída
3. 4. 16:30 Hýskov – Všeradice 
9. 4. 16:30 Všeradice – Osek 

TO SE NEPOVEDLO. Zadnotřebaňští fotbalisté na úvod jarní části soutě-
že prohráli doma s posledními Praskolesy.                Foto Petra FRÝDLOVÁ

VÍTĚZOVÉ. Nejúspěšnější hráči turnaje spolu s
Jindřichem Panským (vlevo dole).   Foto ARCHIV
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Kompletní realitní servis

Specialisté na Berounsko

Na trhu od roku 1994

Rodinná fi rma

Správa nemovitostí

Domov - realitní společnost s.r.o.
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun

info@domov-beroun.cz|tel: 311 623 447

www.domov-beroun.cz


