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Expliquis susa sum eniet dollaut que
Kryry v sobotu 30. listopadu 2019
non pellit aut il suntur
zažehly první adventní svíci
a rozsvítily vánoční strom
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Šťastné a veselé
Na Vánoce nedám dopustit – to je prostě
nejkrásnější svátek roku.
Moje mladší sestra v okamžiku, kdy přestala
věřit na Ježíška (holky jsou vyspělejší jak kluci,
takže jí byly čtyři roky, možná pět…), začala
slídit po domácnosti a v různých skříních našeho
bytu v pražském paneláku nacházela pečlivě
ukryté, ještě do vánočního papíru nezabalené
dárky. Po zkušenosti z jednoho takového
„VÁNOČNÍHO ROČNÍKU“ jsem se sestře vzepřel
a odmítl se podobných akcí nadále účastnit,
protože Vánoce, kdy jsem věděl, co dostanu (a
byl to pro mne tehdy veledar…), byly zklamáním.
Moje sestra mi absenci při hledání vánočních
dárků dodneška neodpustila.
Moje maminka na rozdíl od tatínka (ten kupoval
dárky pár dní před svátky, stejně tak činím já…)
vánoční dárky nakupovala v průběhu celého
roku. Tedy moje sestra měla dostatek času je
vyslídit. Moje babička, maminky maminka, se
chovala stejně. Byla jen o to rafinovanější, že
dárky poschovávala tak, že je prostě před Vánoci
nenašla. Situaci tak na poslední chvíli zachraňoval
děda, který nám, dětem, koupil někde nějakou
maličkost. A my jsme ty dary od babičky pak
dostávali v průběhu dalšího roku, když na ně
náhodou při úklidu padla.
To vůbec nebylo špatné…
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné a
bezstarostné svátky, bohatého Ježíška a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Pavel Ďuran, šéfredaktor
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„VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ,
ZPÍVEJME PŘÁTELÉ,
PO ROCE VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ,
ŠŤASTNÉ A VESELÉ…“
zpívá se v písničce, ke níž hudbu složil Jaromír Vomáčka, text napsal Zdeněk Borovec, a nahrála ji už před
sedmapadesáti lety malá zpěvačka Magda Hrnčířová s hudební skupinou Settleři.
Pokud pak jde o Kryrskou rozhlednu, snažíme se
každoročně v adventním čase městský časopis nějakým
způsobem oživit, vánočně naladit: tu vzpomínkou, která
se k tomuto nádhernému údobí roku vztahuje, nebo
zajímavostí (vzpomeňte: např. vloni jsme na těchto
stránkách mluvili o tom, jak pro nás kuriózně pojímají
štědrovečerní večeři v Japonsku – u kuřete v KFC…), tu
rozhovory s představiteli města. Atp.

medové pukance s mákem a jahelník. Jinde zase jedli
hubník, což byl nákyp s houbami.
Vegetariáni se nechali inspirovat tradiční staročeskou
večeří, tudíž někteří z nich jedí houbového kubu. Pokud
si chce vegetarián dopřát podobné jídlo jako ostatní
členové rodiny, připraví si místo kapra či řízků jinou variantu,
také v trojobalu. Bramborový salát je většinou bezmasý,
ale pokud vegetarián neholduje majonéze, může si v
obchodech se zdravou výživou koupit sojanézu. V trojobalu
si potom může obalit sójové maso, tofu, anebo robi
(rostlinná bílkovina nahrazující maso). Na pánvi se pak
osmaží jako první. Připravit si ale může i celerové či fazolovosójové karbanátky, kapustové řízky, kotlety z mletých
ořechů, anebo řízky z rajských jablíček. A protože lidé jsou
různí, mohou si připravit i vegetariánské sushi. Jako náplň
pak vegetariáni či vegani volí okurku, avokádo, tofu, ředkev,
lilek, či mrkev.
Plusem pak je, že díky minimálnímu obsahu tuků se
nemusejí trápit s podrážděným žlučníkem a kily navíc.
A co ve vesmíru?
První vánoční svátky ve stavu beztíže oslavilo lidstvo na
oběžné dráze kolem Měsíce. Na ni byla loď Apollo 8, jako
první plavidlo s lidskou posádkou, navedena 24. prosince
1968. Vesmírná loď se vracela po deseti obletech Měsíce
(po dvaceti hodinách) o den později. Právě tento den byl
pro trojici kosmonautů – Franka Bormana, Jamese Lovella
a Williama Anderse – slavnostní, protože v USA se Vánoce
slaví 25. prosince. Když kosmonauti otevřeli box s jídlem,
našli krocana s nádivkou (což byla v době sušených jídel,
stravy v tubách apod. opravdu delikatesa) – byť v plechovce.
A také tři malé lahvičky brandy.
To bylo ještě v době, kdy NASA neměla během kosmických
letů striktní zákaz pití alkoholu. Právě naopak, na stanici
Skylab měli astronauti k dispozici sherry (posílené víno)
z Kalifornie pro zlepšení chuti k (tehdy jinak celkem
mdlému) jídlu. Jenže když to v jednom rozhovoru jen tak
mimochodem zmínil velitel třetí základní posádky Gerald
Carr, strhla se nečekaná lavina. Široká veřejnost v USA
psala do NASA, že si alkohol ve vesmíru nepřeje – a kosmická
agentura víno z letů raději vyřadila a ještě přidala přísný
zákaz konzumace alkoholu.
Vraťme se ale k Vánocům: dnes je na Mezinárodní kosmické
stanici ISS umělý vánoční stromeček. Mimochodem - ten
se ve vesmíru objevil až v roce 1973, když si posádka
stanice Skylab z tub s jídlem, lepicí pásky a nepotřebného

Vánoční rozhovor v Kryrské rozhledně tentokrát nebude
Letos jsme s vánočními otázkami oslovili čestné občany
našeho města. Myslím tím žijící (Konrád Henlein ani Klement
Gottwald nám už na žádné otázky samozřejmě neodpoví,
a to ani v případě, že bychom o to náhodou stáli…). O
odpovědi na několik otázek jsme pana Vladimíra Remka
a Dušana Krivského požádali už na sklonku léta.
Skutečně, koncept vánočního čísla se připravuje a první
články se rodí až s takovým předstihem, abychom to do
začátku prosince všechno stihli! Bohužel - první z
jmenovaných nenašel čas, aby nám odpověděl, druhý z
nich se pak omluvil, že se s námi bude bavit o čemkoli,
jen o Vánocích ne.
Přitom je to škoda. Vladimíra Remka jsme se například
mimo jiné ptali, zda ví, co na Štědrý večer jedí vegetariáni
(o doktoru Krivském je všeobecně známo, že maso nejí)
a Dušana na to, jestli mu je známo, jak se Vánoce slaví na
oběžné dráze kolem Země, když už je ten Ing. Remek náš
první kosmonaut.
Byť bychom se toho od zmíněných pánů dověděli
nepochybně víc, čtenáře Kryrské rozhledny o nějakou tu
zajímavost ani letos ochudit prostě nemůžeme.
Víte to vy?
My, „normální“ strávníci, si možná nedokážeme vánoční
menu bez smaženého řízku či kapra s bramborovým
salátem představit, vegetariáni se bez něj ale klidně
obejdou. Navíc – paradoxně – jdou blíže staročeským
tradicím, neboť ryba se běžným vánočním pokrmem stala
až v 19. století.
Naši předci připravovali sváteční štědrovečerní večeři o
několika chodech z luštěnin, hub, jahelníku a medu. Večeře
tedy vypadala takto: luštěninová polévka, houbový kuba,
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materiálu vytvořila svůj vlastní „stromeček“. Nechybí
pohlednice od rodiny (dopravované zásobovacími loděmi),
drobné dárečky nebo tradiční jídla (pro Američany krocan
s bramborovou kaší a brusinkovou omáčkou). A také
speciální příděl „vánočních pochutin“ – tedy oříšků, čokolády
apod.

Skylab 1973
Nad vesmírnými svátky však můžeme blednout závistí.
S ohledem na mezinárodní charakter posádky ISS mají
totiž kosmické Vánoce jednu výhodu: lze je prožívat
opakovaně. Díky evropským jsou slaveny 24. prosince
(stejně jako u nás) a díky americkým astronautům pak
znovu 25. prosince. Komu by to nestačilo, může se přidat
k pravoslavným ruským kosmonautům: ortodoxní Vánoce
připadají totiž až na 7. ledna.

Už od října jsme měli v naší družině plné ruce práce.
Navlékali jsme korálky, šili, vystřihovali, lepili, barvili a
malovali obrázky s vánoční tématikou. Vyráběli jsme
nejrůznější vánoční dekorace, kterými jsme se pochlubili
na Staročeských Vánocích v našem městě.
Všichni se těšíme na Ježíška. Vytváříme si pravou
předvánoční atmosféru. V odděleních si zdobíme stromeček
a těšíme se na nové hračky.

Vánoce v Kryrské rozhledně zachraňují děti
Jestliže nám „dali košem“ naši čestní občané, situaci v
městském zpravodaji zachránily naše děti. Na prosbu
redakce časopisu upravila škola svůj výukový plán a obrázky
s tématem Vánoc pro nás namalovaly děti prvního stupně
(otiskujeme kresby žáků 2. a 3. třídy Šimona Kneifla, Klárky
Zadražilové a Karolínky Konopáskové), něco o svých
Vánocích napsali také starší žáci v hodinách českého jazyka
a pozadu nezůstala ani školní družina, která nás
prostřednictvím paní Hildy Dresslerové o svých vánočních
aktivitách informuje následovně:

Závěrem
Ještě než uvedeme obrázky a slohové práce našich dětí,
dovolte nám, abychom Vám všem popřáli krásný adventní
čas a skvostné svátky vánoční. Beze shonu, vše v klidu a
v míru. Nádherné vánoce a pod stromečkem ať každý z
Vás najde to, co mu udělá radost, co si třeba už dlouho
přál, po čem toužil, co prostě chtěl, aniž by si to třeba mohl
dovolit. V novém roce pak jen vše dobré.
Děkujeme všem, kteří v průběhu roku do městského
zpravodaje svými články nebo fotografiemi přispěli. Všem
čtenářům pak za jejich přízeň. Nebýt totiž jí, tyto řádky
byste nečetli.

Advent ve školní družině

Vaše redakce
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Karolínka Konopásková
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Šimon Kneifl
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Klárka Zadražilová
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JULIE DUCHOŇOVÁ
Můj nejoblíbenější svátek v roce jsou Vánoce. Všichni se
sejdeme a bylo by hezké, kdyby každý dostal, co si přeje.
Nejdříve bychom šli na procházku, pak bych chtěla vidět zlaté
prasátko. Taky bych si moc přála, aby můj bratr Petr byl doma
a můj synovec Davídek si hezky užil první Vánoce.
Dále mám velké přání, aby se tatínek s maminkou měli stále
rádi, na svátky aby přijely moje dvě babičky a teta. O tetě
jsem vždy jen slyšela, ale nikdy jsem ji neviděla. Vím jen, že
jsem od ní dostala své první náušnice, které stále nosím. Přeji
si, aby můj nejmladší sourozenec už měl brýle, moc nás nevidí.
Já bych chtěla, aby dobře viděl náš stromeček.
Těším se, že budu smět den před svátky přespat u kamarádky
Ester nebo Míši.
Doufám, že se rodičům a sourozencům budou líbit dárky,
které pro ně mám.
Přeji všem veselé Vánoce!
MARIANA KRALOVIČOVÁ
Moje ideální Vánoce jsou takové: nejdřív by se mělo péct
cukroví, například linecká kolečka, vanilkové rohlíčky,včelí
úly a vánočka. Na Štědrý den ráno bychom měli ozdobit
stromeček, nejlépe celá rodina. Při vánoční večeři by podle
pranostiky nikdo neměl odcházet během jídla od stolu,
protože : „Kdo od stolu odejde, možná se už nevrátí…“ K
jídlu většinou bývá rybí polévka, bramborový salát a
smažený kapr nebo řízky.

AMÁLIE NEVEDELOVÁ
Vánoce jsou můj oblíbený svátek, kdy se sejde celá rodina.
Peče se cukroví, vánočka a u nás se chystá kapr s
bramborovým salátem. Pod nastrojený vánoční stromek
si dáváme dárky.
Existují různé zvyky a tradice, mně se líbí pouštění lodiček
: malá svíčka se dá do skořápky od vlašského ořechu a
vypustí se na vodu. Komu se lodička nepotopí a hezky
pluje, bude dlouho žít. Tenhle zvyk se mi moc líbí, stejně
jako krájení jablíček.

NATÁLIE KÖRÖŠÍOVÁ
Ráno 24.12. se probudíme a snídáme vánočku. Dopoledne
většinou sáňkujeme, hrajeme si doma a taky zpíváme
koledy. Pak je oběd, to máme vinou klobásu.
Odpoledne jsme venku, hrajeme si s kamarády a po
příchodu domů se převlékneme do svátečního oblečení.
Kolem sedmé hodiny večeříme a pak s tátou a bratrem
sedíme v pokojíku na posteli a povídáme si. Zatím maminka
poklízí a pak zazvoní zvoneček. Jdeme všichni ke stromečku,
zpíváme koledy a pak rozdáváme dárky. Povídáme si a
po desáté hodině jdeme s mamkou na mši. Po našem
návratu už bráška spí. Mám Vánoce moc ráda.
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Kryry, 30. listopad 2019
Několik set lidí se v předvečer první adventní neděle sešlo na náměstí před městským úřadem, kde byl
úderem sedmnácté hodiny rozsvícen vánoční strom. Předcházelo tomu odpoledne ve stylu staročeských
vánoc, kterým nás provedli Berounští měšťané. Na pódiu vystoupila skupina středověké hudby Elthin z
Plzně, pěvecký soubor Egeria z Podbořan a děti z naší mateřské školy.
Je to už deset let, kdy jsem se adventních slavností v
Kryrech účastnil poprvé. Tehdy byla lezavá zima, sněhu
po kolena a vánoční strom rozsvěcel s dětmi otec Šimon.
Před dřevěným pódiem, které připravili zaměstnanci
městského úřadu, pobíhal s mikrofonem podivuhodný
človíček, který mi (snad kvůli svému účesu) neodbytně
připomínal herce Luďka Kopřivu (vzpomeňte na jeho roli
baletního mistra z filmu „Jak svět přichází o básníky“ nebo
na faráře ze Troškovy série „Slunce, seno, …). Byl to Mgr.
Kamil Kraus, tehdy ještě ředitel místní základky.

Staročeské vánoční trhy

pražském Václaváku), kdy to jinak nejde.
Za těch deset let, co se rozsvěcení vánočního stromu v
Kryrech účastním, se změnilo mnohé: tehdy jsem si dal
– například - kalíšek svařáku za dvacku, tentokrát mi jej
nabízeli za 50 Kč; je pravda, že s hrnkem zdarma. To je
reklamní megahit… zdarma… (to je samozřejmě pitomost,
protože zadarmo není prostě nic). Kryrští dobrovolní hasiči,
kteří se ve svých stáncích se svařákem „vytasili“ na přelomu
listopadu a prosince pochopitelně také, sice žádné zdarma
hrnečky (normálně tedy zřejmě neprodejné…) neměli,
avšak zmiňovaný ušlechtilý mok nabízeli za 35 korun. Což
je sice oproti roku 2009 nárůst o více než 17%, ale „nekupte
to“… když to jinak a laciněji nejde. A je zima…

Tipnete rok?
Nemusíte, prozradím: není to dávno: např.v loni, roku 2018,
jsme na adventu měli sníh

Za těch deset let, co se rozsvěcení vánočního stromu v
Kryrech účastním, se změnilo mnohé. Sníh jsme na náměstí
v předvečer první adventní neděle viděli tuším už jenom
dvakrát, jeden rok byla skutečně děsivá, dechberoucí zima,
častěji ale jen lezavo. K poměrně skromným oslavám před
nadcházejícími Vánocemi se časem ke kryrským adventům
přidal velmi bohatý kulturní program a z krátkého večerního
setkání se stala odpoledne, jež byla regulérní – v tom
dobrém slova smyslu – předvánoční estrádou, na níž
nechyběli umělci zvučných jmen. A vypouštěly se u toho
lampióny štěstí nebo ochoz městského úřadu rozzářila
pyrotechnika. Poděkování za takováto setkání patří Ivanu
Krumlovi a Petru Ulkemu (tehdejší RestArt) a později sólo
Petrovi, který se svou agenturou kulturní akce v Kryrech
převzal sám. Ať to jakkoli bylo především o komerci, což
se mnohým málo zamlouvalo. Nicméně žijeme v době (a

Děti soutěžily v pojídání perníku
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Tady se věštilo z vosku

Pojďme od toho: čím byly letošní adventní oslavy
jiné? Už druhý rok, kdy jsou v gesci nikoli agentury,
ale naší kulturně školské komise, byly skromnější.
Méně stánků (a méně často nevkusného, nevánočního
zboží). Beru, že na konci listopadu prodávat vánoční
stromky je ještě brzy. Druhý rok mi chyběli kapři,
které (už loni nebyli…) prodával Pavel Šilhánek. A
platí totéž, co pro vánoční stromky – na to, mít kapra
ve vaně ještě před prvním prosincovým dnem, je
prostě brzy. Kostel, o jehož záchranu usiluje sdružení
Dietrich, byl i tento rok o adventních oslavách otevřen,
své brány však tentokrát zavřela škola. Prý chystá na
příští rok překvapení, budeme se tedy těšit.
Letošní adventní oslavy v Kryrech byly jejich
organizátory, tedy kulturně školskou komisí našeho
města, pojaty jako staročeské Vánoce. Přizvali si na
to odborníky na slovo vzaté – Berounské měšťany.
Ti nejenom, že návštěvníky adventních slavností
celým programem provedli, ale v dobových kostýmech
připomněli i některé z tradičních vánočních zvyků.
A tak na náměstí před úřadem pluly po vodě skořápky
vlašáků se zapálenou svíčkou, lilo se do vody olovo
nebo vosk; a z těch patvarů takto vzniklých se věštila
skvostná naše budoucnost. Aby toho nebylo málo,
X.

za hlavu jste mohli hodit střevícem, který dle místa
svého dopadu dokázal s neochvějnou přesností určit,
jestli v nejbližší době zbohatnete či se (nedej bože…)
zamilujete. S Berounskými měšťany jste si mohli i
zasoutěžit – třeba v pojídání perníku (to pro děti)
nebo v popíjení ušlechtilého moku (pro dospělé). A
zatímco děti soutěžily s vervou a elánem, dokonce
tak, že nestačilo pro pět účastníků kolo jediné a musela
být dvě, dospělí se do své hry příliš nehrnuli. Ve finále
se mezi sebou poměřili namísto pěti účastníků borci
toliko dva, přičemž veselé kalíšky přichystané původně
pro pět odvážlivců museli zdolat sami. A přišly v
průběhu odpoledne a večera i další soutěže.
K tomu krásně, stylově a „středověce“, samozřejmě
oděna v patřičné kostýmy, vyhrávala plzeňská kapela
Elthin. V Kryrech se po ní tuto sobotu představily také
členky pěveckého souboru Egeria z Podbořan, přičemž
mnohé z nich jsou právě z Kryr. Na závěr, to těsně
před rozsvícením vánočního stromu, na pódium přišly
děti z naší mateřinky. Zarecitovaly a zazpívaly. Tady
vystoupil na pódium i starosta města Miroslav Brda
a všem svým spoluobčanům jménem radnice popřál
krásné svátky a dobrý, úspěšný rok 2020.
Na jeho pokyn pak vzplála první svíce na adventním
věnci na kašně a naše nejmenší děti se svými rodiči
vytvořily jakousi štafetu (od kašny k vánočnímu
stromu), kterou si předávaly zažehnutými prskavkami
tenhle nádherně uprskaný, krásný oheň, aby ten se
následně dotknul kryrského vánočního stromu, který
se tímto rozsvítil.
Pavel Ďuran

X.

X.

X.

Jedinečná atmosféra, kterou se
dnes Vánoce vyznačují, se
rozvinula ve středověku, díky
svatému Františkovi z Assisi.
Ten byl hluboce zamilován do Ježíše,
Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví,
že svatý František „nade všechny
ostatní svátky slavil Narození Dítěte
Ježíše a nazýval svátkem svátků den,
ve kterém se Bůh stal malým dítětem,
které sálo z lidského prsu“. František
oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol
jesliček…
Díky svatému Františkovi můžeme
vnímat, že o Vánocích se Bůh stal
opravdu Emmanuelem, Bohem-snámi, od něhož nás neodděluje žádná
bariéra a žádná dálka. V onom Dítěti
se Bůh stal každému z nás tak blízkým,
tak bližním, že jej můžeme oslovovat
„Ty“ a navazovat s ním důvěrný vztah
hlubokého citu, stejně jako to děláme
u novorozeného dítěte.
V onom dítěti se totiž zjevuje Bůhláska: Bůh přichází bezbranný,
bezmocný, protože nás nechce
uchvátit takříkajíc z vnějšku, ale spíše
má v úmyslu být ve svobodě člověkem
přijat. Bůh se stává bezbranným
Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu,
násilí, žádost po majetku. V Ježíši Bůh
přijal tuto nuznou a odzbrojující
situaci, aby nás přemohl láskou a
dovedl nás k naší pravé identitě.
Je velká škoda, že se z krásných
křesťanských Vánoc často dělají svátky
konzumu a také různých okultních
rituálů včetně lití olova nebo vosku a
následného věštění budoucnosti…
atd.
Moc bych si přál, abychom jednoho
dne nedopadli tak, jako například ve
Francii, kde je přímo zakázáno
vystavování Betlémů na veřejnosti
pod vysokou pokutou a soudní sankcí.
Šťastné o pokojné Vánoce nám všem.
Aleš Nevečeřal

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se bude konat od 1. ledna do 14. ledna 2020 stejně jako
v letech minulých na celém Podbořansku, respektive v celé České republice.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí
v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos
letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.
Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v
zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně
zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za
správnost zodpovídají jednotlivé Charity.
A proto,až u Vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické
charity, zazpívají píseň:
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem.
Otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.
Vaši tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar se těší na Vaše milé
přivítání a setkání s Vámi.
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Slovo starosty
Vážení občané,
pomalu se blíží Vánoce a konec roku 2019, který v našich obcích proběhl poměrně v poklidu. Je tak čas (a je i
naší povinností) se ohlédnout a začít bilancovat první rok volebního období.
V průběhu roku jsme nezaháleli, postupně jsme realizovali schválený Program rozvoje našich obcí na roky 2018
- 2022. O některých akcích jsme na stránkách Kryrské rozhledny již informovali, ale připomeňme si v tomto krátkém
souhrnu i je.
Dokončena byla výstavba kolumbária na hřbitově v Kryrech. V mateřské škole jsme zateplili jeden z pavilónů, v
následujících letech provedeme zateplení dalších.
V Kryrech byla dále vyměněna lávka přes Podvinecký potok na Malé Straně. Postupně se také opravavuje veřejné
osvětlení a chodníky. V základní škole byla provedena výměna oken ve spojovacím traktu mezi učebnami 1. a 2.
stupně. Zrekonstruovány byly 3 byty v BPS .
V Běsně máme připraveny pozemky pro výstavbu sportovního areálu a dětského hřiště. Akce by měla být
realizována v příštím roce po vydání stavebního povolení. Podobné areály by měly v příštích letech vyrůst také
ve Stebně a Strojeticích.
Ve Stebně bylo vybudováno osm malých čističek odpadních vod, na které byly našim spoluobčanům poskytnuty
příspěvky.
Ve Strojeticích se pracuje na opravě objektu č. p. 94, ve kterém budou 4 malometrážní byty pro naše spoluobčany.
Na kulturním domě tu byly opraveny krovy a vyměněna střešní krytina. Mimo plán zde připravujeme prostory pro
fungování „Pošty partner“. Ve Strojeticích pak byla ještě dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení.
Utržené prostředky z prodeje starých bytů v Kryrech se chystáme vložit do nového bydlení pro naše mladé
občany.
Proběhla dvě výběrová řízení na dodavatele stavby opravy místních komunikací po provedené rekonstrukci
vodovodu a kanalizace. Jedná se o ulici Novou a Příčnou. Realizace by měla proběhnout do konce dubna 2020.
Dále probíhá výběrové řízení na dodavatele malého nákladního automobilu pro potřeby sběrného dvora.
Nakoupena byla také nová technika na údržbu zeleně v našich obcích.
Myslím si, že pěkná a důstojná byla oslava 20. ročníku Svátku dobré nálady ve dnech 30. 4. a 1. 5. Velice vydařené
bylo i divadelní představení hry Caveman, které se uskutečnilo počátkem října a bylo zcela vyprodáno. Rovněž
zdárně proběhla i oslava MDD v Kryrech a přilehlých obcích a taktéž oslava adventu.
Žáci naší školy i mladí sportovci, kteří reprezentují naše městečko v různých krajských soutěžích, nám dělají
rovněž velikou radost.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem za město Kryry popřál krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a do následujícího roku 2020 hodně štěstí, zdraví a spokojený život v našich obcích.
Miroslav Brda, starosta
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Další bod volebního programu byl splněn. Město Kryry nezapomíná ani
na své přidružené obce.

PODĚKOVÁNÍ

Září 2019

V programu rozvoje Města Kryry na léta 2018 – 2022 se zavázalo ve své strategii
rozvoje opravit střechu a provést výměnu ztrouchnivělých trámů vazby na
kulturním domě ve Strojeticích.
Touto opravou byla zahájena další část rekonstrukce zdejšího kulturního domu,
který místní občané a spolky využívají ke konání kulturních a společenských akcí
v obci a od roku 2020 zde může být zprovozněna i pobočka Pošty Partner ve
Strojeticích.
Občané se zde pravidelně scházejí a pořádají zde oslavy různých výročí, pořádají
turnaje v šipkách, zároveň se ale starají o důstojný vzhled vnitřních prostor a v
péči mají i vybavení objektu.
Listopad 2019

Rádi bychom touto
cestou poděkovali
představitelům města
Kryry v čele s panem
starostou za finanční
sponzorský dar naší
organizaci. Díky
tomuto daru jsme
mohli uskutečnit
například zájezd do
Mariánských Lázní a
také navštívit zámek
Kačiná u Kutné Hory.
Také chceme
poděkovat za
umožnění uspořádat
některé naše akce (
např. „Den matek“ a
členskou schůzi) v
Sokolovně Kryry.
Ještě jednou za vše
děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Výbor Místní organizace
STP v ČR z.s. Podbořany

Miroslav Brda
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Dlouhodobým projektem naší školy je Recyklohraní, jehož úkolem je přivést naše žáky zábavnou formou
k přemýšlení a péči o naše životní prostředí.
S rozvojem technických vymožeností a vyšší životní
úrovní využíváme stále nové a lepší materiály. Od konce
20. století až do současnosti to jsou především plasty. Nyní
však zjišťujeme, že je „přeplastováno" a že se v tomto
materiálu doslova koupeme. Vzhledem k tomu, že většina
plastů je v přírodě nerozložitelná, musíme je sbírat.
O to se snažíme nejen ve škole, ale také v našem městě,
kde jsou k tomu vyhrazeny žluté kontejnery. Vysloužilé
plastové věci se recyklují - vyrábějí se z nich věci nové.
Další problém pro naše prostředí představují kartonové
obaly na mléko, džusy apod. Do kontejnerů na plasty a
na papíry nepatří, protože uvnitř obsahují aluminiovou
fólii a hliník je velmi snadno recyklovatelný. Pro tyto obaly
jsou určeny kontejnery oranžově zbarvené.
Mnoho různých nápojů se také prodává v „plechových"
obalech, stejně jako některé kosmetické výrobky, (např.

laky na vlasy apod). Jsou snadno recyklovatelné jako sklo.
Pro ně jsou vyhrazeny kontejnery šedé barvy.
Dalším odpadem, který vzniká nejen v domácnosti, ale
i na pracovištích, jsou veškeré elektrospotřebiče a baterie.
Obsahují totiž velké množství různých kovů, které jsou
pro organismy, tedy i pro člověka, nebezpečné a zamořují
naše životní prostředí.
Proto žáci naší školy sbírají vybité baterie, elektrospotřebiče
a mobily, které odváží firma ASEKOL. Ta je třídí, recykluje
a nerecyklovatelné části bezpečně likviduje.
Abychom se lépe vyznali v tom, co kam patří, tedy jak
odpad správně třídit, naše škola ve spolupráci s firmou
Logit v Podbořanech a za pomoci MÚ Kryry vytvořila o
třídění odpadů informační panel.
Když všichni budeme třídit odpad, budeme mít kolem
sebe nejen hezčí, ale také zdravější prostředí.

Mgr. Jaroslava Suchomelová
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Tušimice, 19. listopad 2019
Dne 19. 11. 2019 jsme v rámci hodin fyziky s 8. a 9. ročníkem byli na exkurzi v uhelné tepelné elektrárně
Tušimice. Celou exkurzi naplánovala paní učitelka Dušková.

Do Tušimic jsme jeli přibližně 30 minut. Když jsme dorazili
na místo, ujal se nás zaměstnanec elektrárny, který nás
odvedl do auly, kde probíhala prezentace uhelné elektrárny.
Vyprávěl nám různé zajímavosti a pokládal nám otázky.
Za správné odpovědi jsme dostali perník. Po přednášce
a proškolení o bezpečnosti při exkurzi jsme si nasadili
připravené vesty a přilby, které ležely před námi na stole.
Rozdělili jsme se do čtyř skupin a rozešli jsme se na průzkum
elektrárny. K naší skupince se společně s paní učitelkou
Duškovou přidal i jeden zaměstnanec elektrárny.

Byli jsme se podívat na různých místech, ale nestihli
jsme všechno. Areál byl opravdu veliký, a my jsme neměli
tolik času. Šli jsme se například podívat, jak to vypadá
uvnitř chladící věže. Dokonce jsme se šli podívat na střechu,
ze které jsme viděli nejen celou továrnu, ale i hezkou
krajinu. Na střechu jsme jeli výtahem, a když jsme jeli dolů,
zastavili jsme se na některých patrech, kde jsme pozorovali
provoz elektrárny. Byli jsme i v kotelně. Bylo to fajn, protože
tam bylo teplo a my jsme byli zmrzlí zvenku. Po prohlídce
vnějších prostor jsme se přesunuli do budovy s velínem,
ve kterém se nacházela taková velká tabule, která hlásila,
zdali je někde nějaký problém. Když nám tabuli rozsvítili,
vypadala jako vánoční stromeček. Postupně jsme se
přesunuli zpátky do auly v hlavní budově. Měli jsme čas
se najíst, odpočinout si a pomalu jsme se vrátili autobusem
zpátky do Kryr.
Tuto exkurzi bych doporučila všem, co v elektárně ještě
nebyli. Je to velmi zajímavé, protože jsme zjistili jak to v
této elektrárně funguje.
Děkujeme paní učitelce za to, že nám zařídila takhle
super exkurzi.
Natalie Kadlovská, 8. třída
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Kryry, 24. srpen 2019
Kdyby vás někdo oslovil s nápadem na uspořádání takového menšího dětského dne, nemůžete přece
odmítnout. Sdružení LEKAF mělo skvělý nápad, jak využít prostory našeho kryrského letního kina pro
uspořádání hezkého odpoledne pro děti i jejich rodiče. Asi je všem jasné, kolik hodin u kávy, energetických
nápojů a vína se muselo strávit nad přípravou dekorací a dumáním nad názvem akce, ale povedlo se.
Plakáty jsou natištěné, vylepené a vše může začít.
Začátek Strašidelné rozhledny byl od páté hodiny
odpolední. Nervozita stoupala - jak u pořadatelů, tak u
strašidel. Všichni jsme se těšili na děti, které přijdou soutěžit
a pobavit se v tak nádherný slunečný den.
První nedočkaví účastníci se dostavili už hodinu před
začátkem. Popravdě jsme se obávali malého počtu dětí.
Naše přání bylo, aby se zúčastnilo dětí co nejvíce, a to se
nám nečekaně splnilo. Bylo až neuvěřitelné, že na tak málo

propagovanou akci k nám do Kryr přijelo přes 130 dětí.
Areál se začal plnit a všude byla úžasná atmosféra. Díky
našim sponzorům jsme mohli dětem dát limonádu a
buřtíky, aby si je opekly u ohně. A díky sdružení Bertík a
ochotným maminkám jsme pro všechny měli výborné
pohoštění. Někdo pobýval u ohně, další se věnoval soutěžím,
jiní zase v klidu seděli s rodinou u stolu a baštili večeři.
Bylo krásné vidět tu příjemnou atmosféru, jež v ten den
panovala v celém areálu.
Připraveno bylo osm soutěžních stanovišť, u nichž si
děti vybojovaly balíčky s dobrotami. Myslím
si, že nejvíce se pobavily u stanoviště
dobrovolných kryrských hasičů, kde musely
proudem vody z hadice zasáhnout terč z
plechovek. Samozřejmě u této soutěže platilo
pravidlo „bezpečnost nade vše", tudíž nesměly
chybět ani pravé hasičské helmy. Lukostřelba
ovšem byla poněkud tvrdší oříšek, ale i tak se
děti snažily ze všech svých sil a komu to nešlo
s lukem, tak šíp zapíchl do terče rukou.
V podvečer se to začalo štosovat před branou
kina na strašidelnou stezku. Všechny děti byly
nedočkavé, co za strašidla na ně čeká.
Vyšlápnout musely až nahoru k rozhledně.
Po cestě se potkaly s vodníky, čarodějnicemi,
medvědem, vílami a dalšími bytostmi, které
v pohádkových lesích dělají neplechu.
Nahoře na rozhledně byla pak fronta jako
na pribináčka. Na jejím začátku se totiž zjevil
statný rytíř se svou dcerkou Leontýnkou, oba
pak pasovali všechny děti na statečné rytíře.
Nesměly chybět pergameny a perníkové
medaile.
Bylo to krásné odpoledne plné radosti,
smíchu, sice nějakých těch odřených kolínek,
ale na výsost spokojených dětí - a doufám,
že i stejně spokojených rodičů. Určitě budu
mluvit za všechny, kteří se podíleli na tomhle
krásném dni, že se na Vás všechny těšíme a
doufáme v tak hojnou účast i příští rok. Již
nyní Vám mohu prozradit, že to bude pořádná
honba za pokladem. Přeji všem krásný den.
Klára Motlová
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Stebno, 31. srpen 2019
Zničená a po letech nečekaně nalezená socha Ecce Homo opět střeží cestu ze Stebna do Blatna. Na
slavnostním odhalení zrestaurované sochy se poslední srpnový den sešlo několik desítek obyvatel. Mnozí si
pak ještě odpoledne užili program Stebenského divadelního léta.
Příběh sochy zbičovaného a trny
korunovaného Ježíše z roku 1770, kterou
opilí vagabundi v roce 1958 srazili na zem
a rozbili na několik kusů, už je čtenářům
Kryrské rozhledny z minulosti znám.
Včetně toho, jak se před dvěma lety dílo
zcela náhodou nalezlo, když stebenský
občan, 83letý František Václav Jelínek,
prozradil, že ji celé roky ukrýval ve stodole.
Ten osobně také 31. srpna dorazil na
slavnostní odhalení navrácené a opravené
sochy, kterou v místě mezi kaštany u
silážní jámy posvětil kněz Richard Polák
z kralovické farnosti. Poděkování patří
nejen jim, ale také členům Okrašlovacího
spolku Stebno 2020 a všem sousedům
ze Stebna, kteří nezištně přiložili ruku k
dílu.
Zkrášlují to zde „náplavy“
Místostarosta Kryr Miroslav Sahulka
všechny dobrovolníky ocenil: „Můžeme
být vděčni za to, že se nám tu děje taková
věc, která není normální: z této oblasti
byli většinou starousedlíci vysídleni. Dalo
by se říci, že všichni jsme tedy náplavy.“
Připomněl tak, že se ocitáme v části
takzvaných Sudet, odkud bylo v minulém
století vysídleno německé obyvatelstvo.
Přesto se místní „přistěhovalci“ angažují
v zachování historických hodnot více, než
mnohde samotní rodáci.
„Kdo nemá minulost, nezaslouží si
budoucnost. Takže my se vracíme ke
kořenům této oblasti. I když jsme tu noví,
jsme tady rádi a můžeme říci, že jsme
dodal ještě místní představitel obce.
„Když slyším historii, která se váže k této soše a v tomto Viděli si do talíře. A pak „Jidášové“
kraji, nacházím v tom několik zajímavých momentů, které
se týkají vlastně nás všech,“ zmínil kněz Polák a jal se
Začal nečekaně: „Jsou různé druhy války. Zdá se, že ta
vyprávět příběh Ježíše a Jidáše, ale také o donášení a
jednodušší válka je, když na sebe lidé střílí na dálku. Jedni
komunistickém režimu v této krajině, protože v tom vidí
jsou zakopáni tady, druzí tam. Vidíme, kdo je nepřítel. Ale
souvislosti.
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mnohem těžší válka je, když nevíme, kdo je nepřítel.
Nejhorší je válka občanská. Tento kus země zakusil
občanskou válku, protože lidé, kteří tady žili vedle sebe,
Češi a Němci, tady spolu žili stovky let, naučili se spolu
vycházet. Byl tu nějaký modus vivendi. Někdy se i brali
mezi sebou, žily tu smíšené rodiny. A pak přišla válka a ti,
kteří vedle sebe žili, viděli si do talíře, znali se důvěrně, na
sebe začali střílet. Začali na sebe donášet. Začali si ubližovat.
A to je i příběh Ježíšův,“ míní.
Pojítko objasnil tím, že vysvětlil, odkud se bere tento typ
zobrazení Ježíše sedícího, trpícího, odsouzeného: Jde o
vyobrazení chvíle, kdy se Ježíš nachází zrovna na nádvoří,
kde s ním probíhá soud s Ježíšem. „Vojáci si z něj dělají
srandu. Říkají: když jsi král, ta tě také patřičně vyzdobíme.
Dávají mu rudý plášť a místo žezla mu dávají do ruky rákos,
aby si udělali legraci z jeho titulu židovský král. V tuto chvíli
zakouší zlo, které je přítomno v člověku. V něm totiž není
jen dobro, ale také zlo. Víte, Ježíš byl uprostřed války,
uprostřed boje mezi dobrem a zlem. Sám zakusil moc
hříchu na svém těle.“
Bál se prý velmi, co s ním lidé budou dělat. „Lepší je někdy
padnout na divoké zvíře než padnout do rukou lidí, zní
jeden žalm,“ nadhodil kněz.

Poté poprosil Boha, ať na tomto místě lidé nacházejí
světlo v temnotách. Přidal svou vzpomínku na končící
léto, které trávil mimo jiné na poutním místě v Bosně v
Medžugorii. Jde o jedno z nejznámějších katolických
poutních míst v Evropě, které ročně navštíví jeden až dva
miliony poutníků.
„Jezdím tam poslední léta a hodně tam zpovídám. Velké
porce dne trávím ve zpovědnici, množství lidí se zpovídá
z celého světa. Víte, mělo by zde také zaznít: Zlo nemá
poslední slovo také proto, že můžeme (přijít k Bohu, kterého
člověk zradil) a žádat o odpouštění. Zažil jsem tam úžasné
zpovědi lidí, o kterých si tento svět myslí, že jde o ztracené
případy. To jsou nejhezčí zpovědi. Ti lidé ani pořádně neví,
jak se zpovídat, ale touží přijmout odpuštění. Touží přijmout
usmíření se s Bohem. Už odložit svůj hřích. Chtějí být čistí,“
naznačil farář, že i ti, kteří dnes podle nás nečiní pro ostatní
dobro, mohou své pohnutky a svědomí změnit.
„Myslím, že nikdy není dostatek peněz na to, abychom
zachraňovali takováto krásná díla našich předků, kteří nám
chtěli naznačit, abychom se asi nějakým způsobem chovali,“
podotkl předseda Okrašlovací spolku Stebno 2020 Tomáš
Ratiborský a dodal: „Určitě naši předci měli nějaký zásadní
důvod, proč sem tuto sochu usadili. Nám je to zatím
utajeno, ale možná že se někdy dopátráme
toho, jakou to neslo symboliku, jaký to
mělo význam.“
Restaurátorské práce na soše provedli
manželé Jahodovi z Kozojed. „To, že ji
Jelínkovi schovali tehdy do stodoly do
sucha, ji uchránilo. Jen proto zůstal kámen
v překvapivě dobrém stavu,“ podotkl
umělecký řemeslník Daniel Jahoda.
Celkové investice na renovaci vyšly
bezmála na 100 tisíc korun.
Stebenské léto skončilo
Kdo měl zájem, mohl se po posvěcení Ježíše
Ježíše ještě vydat pěšky k přesunutému křížku, který soše
„ustoupil“. I toto nové zákoutí v poli si zaslouží pozornost.
Poznámka redakce: čtěte v příspěvku „Romantické zákoutí
v poli, na místě někdejší rebelie“ na str. 22.
Daný den odpoledne se místní setkali ještě jednou, a to
kvůli divadelně hudebnímu program u altánu, kde se
tradičně konalo Stebenské divadelní léto. Divadlo NaOko
Chomutov přijelo s pohádkou Popelka a podvečer zahráli
také pro dospělé – Když blesk udeří. Hrála bluegrassová
kapela Cobblestone (Dlažební kostka).
Všechny akce, kterými vesnička spolu se svými příznivci
ukončila prázdniny, pořádal Okrašlovací spolek Stebno
2020. Podpořilo jej město Kryry příspěvkem na činnost,
dále Ústecký kraj, MAS Vladař a na sochu v rámci svého
programu opomíjených památek přispěla také Nadace
Občanského fóra. Mediálními partnery se staly Region
Podbořanska a Radio Blaník.

Můžeme si prý položit otázku, jestli když si mezi dvanáct
spolupracovníků vybral Jidáše, zda viděl už do jeho srdce
a věděl, že on bude tím, kdo ho zradí. „Když si pro Ježíše
přišli krátce před jeho ukřižováním a jeho odsouzením,
na olivovou horu do Getsemanské zahrady, bál se, co s
ním lidé budou dělat. A Jidáš vlastně přichází a má
domluveno s těmi, kteří chtějí Ježíše zatknout, že jim na
něj ukáže tím, že ho políbí. Ježíš mu říká: Jidáši, polibkem
zrazuješ syna Božího? To je velmi aktuální. Kolikrát si
manželé dávají pusu, a přitom se zrazují. Ježíš je zrazen
svým nejbližším učedníkem, a to polibkem. Jidáš na něj
donáší. I této krajiny se dotklo donášení. Občané na sebe
donášeli v minulém režimu. Dokonce za to někteří brali
peníze,“ poukázal na jidášské praktiky, které nevymizely
ani po staletích.
Ztracené případy? Nejhezčí zpovědi!

Lucie Bartoš
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Stebno, 31. Srpen 2019
Romantické zákoutí u dvou kaštanů bylose začátkem školního roku oživeno v poli mezi Stebnem a
Blatnem: nádherně zdobený krucifix zde nově zkrášlil téměř zapomenuté„zátiší“ s osiřelým podstavcem.
Jak se již u akcí Okrašlovacího spolku Stebno 2020 stalo tradicí, místo s křížkem posvětil kněz, který přidal
i anekdotu o cukru.
Místo najdete asi kilometr nad Stebnem, vpravo od silnice,
přímo v poli, kde rostou dva kaštany. Přestěhoval se sem
litinový křížek s vyobrazením ukřižovaného Ježíše, který
se původně už dva roky tyčil na místě sochyztracené sochy
Krista - tu se nakonec podařilo objevit právě poté, co

členové Okrašlovacího spolku Stebno 2020 „zalátali“
prázdné místo po chybějícím sakrálním dílu Ježíše, jinak
nazývaného také Ecce Homo.
Když byla nyní pískovcová skulptura na piedestal u
silážních jam navrácena (Kryrská rozhledna zmiňuje na
str. 20), přestěhoval se křížek na
kamenný sokl u kaštanů, který je
původní, ale byl dosud prázdný. Díky
místnímu zemědělci Milanu Pěničkovi
je možné k němu dojít provizorní
cestičkou, udusanou přímo mezi
brázdami. „Vám to připadá asi jako
nějaká šachová partie ‚škatulata,
batolata, hýbejte se. My jsme křížek
namísto sochy Ježíše původně u
silážních jam osazovali v dobré víře a
teprve v té době jsme zjistili, že socha
existuje. Proto jsme nyní křížek
přemístili se, kde již byl podstavec,
který sloužil čistě pro křížek,“ objasnil
to přímo i předseda spolku Tomáš
Ratiborský.
Historický kříž v poli, k němuž v
současnosti nevedla cesta, je
neznámého stáří. Zničen byl někdy v
poválečné době, v době
komunistického režimu, a zachoval
se pouze hranolový sokl s nápisem
IHS.
Podle stebenského občana a
milovníka historie Františka Václava
Jelínka je z doby selských bouří.
Stojíme prý přímo na místě
historického bojiště a také v místě
úvozové cesty, kde kdysi vedla odnož
Erfurtské stezky, která v nejstarších
dobách udržovala hlavní spojení mezi
Prahou až německým městem Erfurt.
Tato vedlejší jižní trasa erfurtského
tahu procházela přes Rakovník,
Jesenici, Žlutice, Loket a v
Jindřichovicích se připojovala k hlavní
cestě.
„Když v roce 1860 v celých Čechách
vypukla selská povstání s Kozinou a
dalšími, tak na tomto návrší mezi
Blatnem a Stebnem se rozkládalo
ležení. Tento památník je zde tedy
dodatečně na počest rebelie, kterou
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Bylo tady údajně zabito asi padesát
nevolníků, padesát zraněných a 322
jich zajali. Museli pak hrát kostku –
každý desátý byl popraven. Potom se
nahnali znova zpátky do Stebna. Tam
museli přísahat, že budou robotovat
zase šest dní. Tím se zde celý vývoj
vrátil hrozně zpátky…,“ zmínil.
Kněz Richard Polák před provedením
žehnání připomněl, že Ratiborským
zmíněná „škatulata, hýbejte se“ jsou
pro zdejší severočeské území typické
– mínil tím odsuny Čechů, následně
odsuny Němců v minulém století. Při
svěcení místa požádal, aby Duch svatý
„zacelil srdce Čechů i Němců, uzdravil
rány této krajiny.“ Tvář této země prý
potřebuje obnovu. Přimluvil se za
rodiny: „Chceme, aby v našich rodinách
také měla místo láska, která je pravdivá,
čistá, ušlechtilá. Láska, která líbá a
nezrazuje.“
„Křížek na místo velmi výstižně
pasuje,“ podotkl ještě Tomáš Ratiborský
s tím, že snad časem přibude i lavička.
Kralovický farník Polák povyprávěl
ještě anekdotu o Gándhím a přidal
ještě jednu humornou, o cukru:
„Jednou umíral opat kláštera v Bretani,
velmi milovaný, a jeho mniši z toho
byli zoufalí, že ztrácí otce. On jim dal
radu: ´Až umřu, vyberte si jako nástupce
na mé místo někoho, kdo bude sladký
jako med a hořký jako pelyněk´. Kdyby
si totiž vybrali jenom někoho, kdo bude
sladký jako med, tak si zkazí zuby. Kdyby
si vybrali někoho, kdo bude jenom
hořký jako pelyněk, tak by si zkazili
žaludek,“ vysvětloval kněz a dodal:
„Cítíme, že život potřebuje trochu toho
cukru a trochu toho, co je nepříjemné.
Například vyslechnout si rad přítele,
že něco dělám blbě. Ceňte si lidí, kteří
vám dokáží říct pravdu o tom, co
vnímají, že není pravda,“ řekl na závěr.
Pokud se na místo vydáte, tak –
směrem od Stebna – hledejte po pravé
straně zatrubňovaný příkop, po něm
přejděte, pár metrů po zasetém poli,
dál už je vynechaná cestička, kterou
zemědělec Milan Pěnička slíbil
zachovat. Průsek ze silnice ke kaštanům
bude volně dostupné neustále, i když
zde vyroste plodina.

Poznámka:
Otazníky zůstávají nad nápisem IHS, vytesaném na podstavci.
Objevilo se několik výkladů: 1. Iesus Hominum Salvator = Ježíš Spasitel
člověka, 2. Iesum Habemu Socium = Ježíše máme za druha (šlo o heslo
jezuitů), 3. (In) hoc signovinces = V tomto znamení (kříže) zvítězíš. Kříž a
tento nápis se prý na nebi zjevil římskému císaři Konstantinovi, který byl
pohan, před bitvou s Maxentiem u Milvijského mostu v roce 312. Nechal
to vyrýt na štíty bojovníků, bitvu pak skutečně vyhrál, ukončil tím
spoluvládcovský systém tetrarchie, vítězství bylo v podstatě připsáno
Kristu a císař se stal křesťanem – skončilo pronásledování křesťanství.
Někteří křesťanští badatelé údajně nabízejí další výklad této zkratky Isis, Horus, Set, což jsou jména staroegypských bohů, čímž dokládají
pohanský původ jezuitského řádu.

Lucie Bartoš
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Skalica, 31. srpen a 1. září 2019
Už 51 rokú jezdím ze Skalice do Kryr a také už nekolko rokú jezďá nekerí Kryrani do
Skalice. Aj na prelomje srpna a září dojelo do Skalice pár Kryranú. Konkrétne to byli
starosta Míra Brda, zastupitelé Josef Kolář a Míra Bělíček a múj kamoš Milan Prezbruchý

Tentokrát nedojeli na moje pozvání, ale na pozvání
rodiny nedávno zemřelého primátora Skalice Ing.
Staňu Chovanca. Bylo to smutno veselá událost – 1.
ročník „Memoriálu St. Chovanca v golfje“ spojeného
s připomínku jeho nedožitých 60. narodenín a s krstem
mojej knihy „Tu vybudujeme….“ o životě tohoto
vzácného človjeka.
Staňa Chovanec se hned pri prvej navštevje Kryranú
v r. 2005 s nima skamarádil. Neenomže ich prijal a
pohostil na radnici, ale pomohel mi s jejich ubytováním
a starosta Brda mjel dicky čestné místo na tribúne a
dokonca na Trdlofeste spolem vyhlasovali výsledky
súťaže o nejlepší trdelník a o nejlepší víno. Staňa
Chovanec dvakrát dojel se mnú do Kryr. O jeho návštevje
v říjnu 2017 sem napísal článek do Kryrskej rozhledny.

Luckú a Katkú a ze zeťama nám podali snídani a velice srdečně
podekovali Kryranom, že si dojeli uctit památku jejich manžela
a otca.
Kryrani dojeli do Skalice ráno 31. 8. 2019. Po krátkém
posedení u mja sa ubytovali v hoteli pani Chovancovej.
Po snídaní sme zajeli na Baťův kanál, kerý ve Skalici
končí. Navštívili sme cintoryn a položili kyticu u hrobu
Staňu Chovanca. O 11.00 hodine sme šeci byli na
Mjestském úradě prijatí novú primátorkú Skalice Ing.
Annú Miernú, kerá nás šeckých prekvapila, co si o
Kryroch naštudovala.
Po posedeni u dalšího chmelového brigádníka Jaru
Tlachača sme jeli do Steakhousu Maxim, kde bylo
pripravené královské posedení pro 180 hostí – golfistú
a dalších. Byli vyhlásené výsledky, pokrstená kniha,
zaspíval Láďa Kerndl, hrala cimbálka „Skaličan“ a moderní
kapela E. Rangla. Bavili sme sa do noci.
Ráno 1. 9. 2019 pani Alena Chovancova, s cérama

JUDr. Dušan Krivský
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Strojetice, 14. září 2019
Tradiční, letos již 26. setkání radioamatérů na Podbořansku, proběhlo v sobotu, 14. září. Setkání se
konalo ve Strojeticích v restauraci Tom, přičemž přítomno bylo přesně padesát účastníků. Absence dalších
radioamatérů, kteří se dříve setkání pravidelně zúčastňovali, je dána mimo jiné i nemožností dostat se do
Strojetic veřejnou dopravou. Autobusy byly totiž vesměs zrušeny a ani vlakové spojení do nedalekých Kryr
není ideální. Pravděpodobně by se nás dokázalo sejít i více.

Ačkoli ještě několik dní před setkáním hlásila média déšť,
tradice hezkého počasí na setkání zůstala zachována převážnou část akce tak svítilo a dokonce i v polovině září
sympaticky hřálo sluníčko.
Pro účastníky setkání byla připravena fotoprezentace z
proběhlých pětadvaceti ročníků, která byla odměněna
potleskem. Každý se mohl podívat, jak jsme se změnili,
žel, neomládli, ale naopak - zestárli; vždyť z řady dětí již
jsou dospělí lidé. Bohužel jsme se na fotografiích setkali
i s nemálo těmi, kteří už zemřeli a pro nás ostatní zbyly

tak jen tyto obrázky - a milé vzpomínky na ně.
Potěšitelné je zjištění, že nám v okolí přibylo několik
nových radioamatérů: v loňském roce jsem pozval i několik
příznivců CB (tedy radiostanice pracující pouze na pevně
určených kmitočtech, s nízkým výkonem a malým dosahem.
Nevyžadují se zkoušky ani žádné povolení a používají je např.
kamioňáci a další nadšenci. Vedle strojetické hospody na to
má anténu např. pan Tomáš Pichovec) a v uvítací řeči jsem
ocenil, že nás navštívili. Řekl jsem, že věřím, že se zde za
rok s nimi sejdeme jako s plnohodnotnými radioamatéry.
Podařilo se: kluky to povzbudilo a tři z nich se připravili a
zdárně vykonali příslušné zkoušky před komisí Českého
telekomunikačního úřadu. Bohužel jsou výjimkou: vzhledem
k existenci mobilních telefonů a možnosti komunikace
přes internet se mladým těžko vysvětlují výhody a především
kouzlo našeho koníčku. A tak nezbývá, než tzv. přetahovat
lidi z CB nebo zlákat někoho z potomků dnešních
„regulérních“ radioamatérů.
A v čem že vůbec to kouzlo našeho koníčku spočívá? Jen
si zkuste z mobilního telefonu zavolat někoho neznámého
např. na Havaji a popovídat si s ním. Těžko budete hledat
společnou řeč.
Ale radioamatéři, byť by se slyšeli prvně, si přátelsky
popovídají.
Zdeněk Říha, OK1AR
25

Chyše, Tis u Blatna, 14. září 2019
V pořadí již 14. vlastivědný zájezd uspořádal v sobotu 14. 9. kryrský mykologický kroužek. Tento rok
zamířil do nedaleké Chyše; počasí docela přálo - a i když se letos v rámci akce nehoubařilo, byť právě o tom
by měla být (houby prostě v polovině září v bezprostředním okolí Lubence nerostly…), zájezd se vydařil.
Zaplněný autobus Václava Stropnického (bez jednoho
se zájezdu účastnila čtyřicítka houbařů) vyrážel z Podbořan
v ušlechtilých 8,30 hodin, ve Strojeticích u rybníka nabíral
další účastníky o deset minut později; zde došlo k
dramatickému zpoždění, neboť se pátralo po k akci
přihlášené paní Zdeňky Müllerové, dobré to duši nejen
strojetických, ale také mnoha kryrských akcí, která na
zastávku autobusu nedorazila. Nereagovala na telefonáty
– a nakonec ani na Pepíka Koláře, který obešel její chalupu
a zoufale klepal na všechna okna, jež vedou do ulice. Nic…
a tak se jelo do Kryr. Tady už před Sokolovnou netrpělivě
přešlapovali další výletníci. Autobus se pak doplňoval
ještě houbaři ze Stebna, Petrohradu a Lubence. Na místo
určení, do Chyše, dojeli naši mykologové v souladu s
připraveným itinerářem.
Jako první si houbaři prohlédli raně barokní římskokatolický
chrám Povýšení svatého Kříže (nebo též Zvěstování Panny
Marie) – pouze zvenčí, uvnitř je uzavřen. Kostel je
nepřehlédnutelný, tvoří dominantu Chyše a – žel zrekonstruován je pouze z části. A to měl na kahánku: v
roce 1970 byl totiž v tak dezolátním stavu, že ze strany
církve a obce bylo zažádáno o schválení jeho demolice.
Odpověď z památkového úřadu však byla jednoznačná:
za žádnou cenu nesmělo dojít ke zbourání tak významné
památky. Následně bylo doporučeno urychlené provedení
oprav, a to zejména střechy. „Urychlená“ rekonstrukce
krovu a střechy znamenala, že se uskutečnila až za dvacet
let. Roku 1991. Až o dalších pět let později bylo nařízeno
dokončení oprav a natření části fasády, dále také provedení
opravy oken. Neopraveno zůstalo hlavní průčelí, na němž
je umístěno několik soch, které vyžadují renovaci. Nicméně
chybí finance – náklady na opravu každé jedné skulptury

Kryrští houbaři před chrámem Povýšení svatého Kříže
se totiž odhadují na nezanedbatelných čtvrt miliónu korun.
Zpět k zájezdu: k výpravě se připojuje i paní Müllerová,
která přemluvila některého ze sousedů, aby ji do Chyše
za výletníky odvezl. Tady také couvá autobus pana
Stropnického nekonečné desítky metrů uzoučkou
příjezdovou silnicí, protože se u kostela nedokáže otočit.
Zámek Chyše, který nejstarší historické zprávy zmiňují
již v 2. polovině 12. století (tehdy na místě dnešního zámku
stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců)
v roce 1766 získal hrabě Prokop Lažanský z Bukové. V
majetku tohoto rodu zůstal pak až do roku 1945, kdy byl
podle Benešových dekretů zestátněn. Po 2. světové válce
přešel tedy zámek do vlastnictví státu; sídlilo v něm několik
institucí, které se o něj ale příliš nestaraly, takže v roce
1967 musel být uzavřen a plánovaných oprav se do roku
1989 už nedočkal.
Začátkem roku 1996 zchátralý zámek koupil Ing. Vladimír
Lažanský s manželkou Marcelou a téhož roku zahájili jeho
celkovou obnovu. Oprava této památky byla naštěstí
zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví

Mgr. Kamil Kraus vysvětluje nedokončenou rekonstrukci
chrámu Povýšení svatého Kříže
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ČR při Ministerstvu kultury ČR. Z fondu tohoto programu
byly poskytovány také finanční dotace, bez nichž by zámek
Chyše určitě nevypadal tak, jak dnes vypadá. První zámecká
expozice byla pak otevřena 30. května 1999 a od té doby
se rok co rok rozšiřuje.
Zhruba hodinovou prohlídku zámeckých interiérů
absolvovali naši houbaři kolem poledního. Mimo
prohlídkový okruh si pak mohli prohlédnout také zámecká
sklepení a o třinácté hodině je čekal oběd v restauraci
panského pivovaru, který je celého zámeckého areálu
součástí. Byl vystavěn v letech 1839 – 1841, přičemž nově
funguje od roku 2006, kdy tady byla po 74 letech obnovena
výroba piva. Mimochodem moku to výtečného. V místní
restauraci účastníci zájezdu také poobědvali – svorně
místní pivovarský guláš s dvojitým knedlíkem, přičemž
šlo o guláš velmi chutný, ať jakkoli pro restaurační zařízení
v našich končinách zcela běžný – jen z toho „dvojitého
knedlíku“, o kterém jsem si bláhově myslel, že půjde o
nějaký nadstandard (kupř. porce přílohy navíc…), se
vyklubaly dva knedlíky houskové a dva bramborové, což
bylo ve finále méně, než v každé restauraci normálně
dostanete.
Kryrští houbaři si pak mohli prohlédnout i zázemí pivovaru,
což – bez mučení se přiznávám – mne hrubě zklamalo.
Vím, jak obrovský je plzeňský Prazdroj (jako fabrika…),

Prohlídka zámku

V pivovarské restauraci

Společná fotografie
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U kamenného stolu

Miroslav Kondelík

Anička s maminkou Helenou z Tisu na houbařské zábavě

smíchovský Staropramen také zabírá několik
bloků této pražské čtvrti a Branický pivovar na
druhé straně Vltavy není objekt zcela
přehlédnutelný. Všichni v Kryrech víme, jak vypadá
krušovická „varna piva“ a jak je rozlehlá, známe
Žatecký pivovar nebo ten Rakovnický. Chyšská
piva – myslím tím všechna jejich piva - jsou totiž
vařena v jediné místnosti; v místnosti nikoli
výrazně větší než náš obývák, do níž jsme hleděli
přes skleněné dveře a ať jsem se platným
potravinářským průkazem tloukl do stehen jakkoli,
nebyl jsem dovnitř vpuštěn ani náhodou. O všech
ostatních ani nemluvím. Mykologové se jen v
jakémsi předsálí varny dověděli – tentokrát od
samotného Ing. Vladimíra Lažanského – něco o
historii zámeckého pivovaru, aby sám hrabě poté
vnikl do oné přísně střežené místnosti a osobně
natočil do sklenic pivo, které se degustovalo.
Odpoledne strávili houbaři v malebné vesničce
Tis u Blatna. Konkrétně v restauraci „U kamenného
stolu“. Tady už byl připraven Miroslav Kondelík z
Lubence, který přijel mykologické odpoledne
zpříjemnit pěknou písničkou. Skutečně houbařit
pak z tohoto stanoviště vyrazili jen ti nejskalnější
ze skalních a dlužno podotknout, že se ze svých
kraťoučkých výletů po okolí nevraceli sice s plnými
košíky, přesto s nějakými úlovky zpátky na
„základnu“ dorazili.
Ostatní účastníci si příjemné odpoledne, kdy
nebylo vedro, ale v jeho začátku ani zima, užívali
na terase hostince každý po svém. Někdo
písničkou či tanečkem – mimochodem pan
Kondelík nabídl všem, aby si z jeho repertoáru
vybrali skladbu, jíž během odpoledne či večera
zahraje, čehož svorně všichni využili – někdo se
veselil při láhvi vína, někdo u žejdlíku svijanského
piva, všichni ale především v dobré náladě a
družném potlachu.
A protože nebyly houby, tento rok se tak zcela
samozřejmě nekonala ani jejich improvizovaná
výstavka a neoceňovaly se tak ani ty nejlepší
„úlovky“. Přesto drobné dárky, které této akci
věnovalo Město Kryry, nezůstaly ležet ladem a
své příjemce si našly. Připravena byla opět totiž
celá řada soutěží a oceněni – a odměněni - byli
ti z našich mykologů, kteří k věhlasu tohoto
letitého kryrského kroužku přispěli.
S večerem se pak zábava přesunula do sálu
hostince. Venku už zkrátka příliš útulno nebylo.
Tady se ke kryrským mykologům s chutí přidali
i místní, a tak se kolektivně hodovalo (k večeři si
houbaři dali řízek s bramborem…), zpívalo a
tancovalo. Například od maminky Heleny vím,
že malá Anička něco podobného zažila prvně v
životě - a moc se jí to líbilo.
Pavel Ďuran
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Kryry, 20. – 21. září 2019
Řadu měsíců byl rok 2019 pro mykology hubený, jen s občasnými „vlnkami“ růstu, takže jsme se učili vážit
si i klouzků, bedel, babek (hřib žlutomasý) a nález hřibu smrkového či křemeňáku se stával svátkem při
houbařských výpravách. Kvůli suchu tomu tak bylo v celém regionu, také většině území Ústecka, kupodivu
i na Karlovarsku a Chebsku. Houby nezačaly růst ani „ o chmelích“, jak vždy očekávají pamětníci na Kryrsku,
takže se nelze divit obavám, když se neúprosně blížil termín tradiční podzimní výstavy. Však kryrští
mykologové vydali i plakát, v němž zazněly skromné podtóny v parafrázi na legendární valčíček Severní
vítr: „Sucho je u nás vždy krutý, to přece, lásko má, vím, však co v lese najdu, to V KRYRSKÉM KD 20. 9. - 21.
9. VYSTAVÍM“.
Na poslední chvíli
však svitla naděje.
Vzhledem k řadě
dešťových srážek na
Rakovnicku
a
Křivokátsku právě tam
došlo k „výbuchu“ a
lidé začali již kolem 10.
září nosit plné košíky
z jinak houbařsky
nevýrazných lokalit.
Těsně před výstavou,
ve čtvrtek 19. 9., došlo
tedy i ke kuriózní
situaci, že se dva
sběračské týmy – aniž
se domluvily- sešly na
Olešné u Rakovníka.
Další
obětavci
pročesávali Knížeháj,
sv. Hubert, Ostrovec i
další osvědčená místa.
Exemplář se řadil k
exempláři, přísálí KD
se začínalo plnit, výstava byla zachráněna a experti J.
Kneifl, J. Konderla i na pomoc přispěchavší významný
znalec, přítel Dombaj ze Žatce, měli nakonec plno práce
s určováním. Happy end se tudíž konal, celkem se na
výstavních stolech ocitlo 155 hub, tzv. vzorků, včetně těch
běžných, avšak i rarit: z Jesenicka jeden přítel MK přivezl
nádherného kotrče, objevily se léčivé lesklokorky, vonný
anýzovník, plejáda klouzků i holubinek, pan starosta přivezl
kapitální hřib smrkový, začervenaly se křemeňáci, také
zaujaly hnědé kobouky kozáků a zažlutily se letos vzácné
lišky (liška obecná potřebuje velmi dlouhý čas pro tvorbu
podhoubí – mycelia). Nemohu než konstatovat, že i přes
obtížné podmínky výstava skončila úspěchem, i když o
trochu poklesla celková návštěvnost: okolo pěti stovek
osob, jsou-li započítáni i žáci místní ZŠ. Po zhruba dva dny
se desítky občanů mohly obdivovat tajemnému i krásnému
světu hub. Ceníme si účasti všech žáků místní školy, neboť
v nich se nachází budoucí potenciál ochránců přírody, ba

i bez nadsázky jisté poselství do rodin… Poutavě a na
vysoké úrovni se jim celé páteční dopoledne věnoval
místopředseda MK J. Kneifl. Nyní by mohl následovat
dlouhý výčet těch, co sbírali, instalovali výstavu, měli
pořadatelské služby a nakonec i uklízeli. Jedná se o většinu
ze zhruba šedesátky členů významného spolku v historii
i současnosti našeho města, vždyť MK oslavil v roce 2019
již čtyřicáté třetí výročí činnosti, tedy prakticky generační
porci let plných aktivity i lásky k houbařskému koníčku.
Zveme všechny nové zájemce. Ze široka daleka je rádi
uvítáme, vždyť k nám třeba pravidelně dojíždí člen z Chebu,
další od Kraslic. Žijeme pestrou spolkovou činností, kde
hraje prim mykologie, ale zároveň nechybí zájezdy, tanec
i další aktivity. Stačí si rezervovat každou třetí neděli v
měsíci vždy od 14,00 tak dvě hodiny času…
„Přírodě zdar, a houbám zvlášť!“
Mgr. Kamil Kraus
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Kryry, 26. říjen 2019
Konec října se přiblížil a nejen všechny děti, ale i dospělí, se začali připravovat na svátek dýní a strašidel.
Každoroční Halloweenskou zábavu připravili naši dobrovolní hasiči ve spolupráci s dalšími aktivními lidmi,
kteří rádi pořádají společenské akce v Kryrech.
V sobotu 26. 10. se od dvou odpoledne hodin začala
strašidla shromažďovat v blízkosti kulturního domu, kde
startoval dětský halloweenský karneval. Bylo k vidění plno
hrůzubudících bytostí, čarodějnic a dalších podivuhodných
stvoření. Během celého odpoledne se akce zúčastnilo přes
sto dětí, které se v sokolovně jak se patří vyřádily. K tanci
i poslechu, prostě k dobré náladě, jim hrála kapela ATOMY
z Podbořan.
Karneval trval necelé dvě hodiny, následně začaly přípravy
na večerní zábavu pro dospělé.

Vybírat tak tu nejlepší masku celého večera byl zapeklitý
oříšek. Nakonec si vavříny odnesl FREDDIE MERCURY.
Zábava se vydařila a lidé se spokojeně loučili v brzkých
ranních hodinách rodícího se nedělního dne.

Kolem osmé večerní se už u kulturního domu scházely
trochu strašidelnější masky a ještě podivuhodnější stvoření,
než která jsme viděli odpoledne. Pomalu se plnil sál, ve
kterém hrála opět skupina ATOMY. Na zábavu dorazilo
přes sto třicet lidí, přičemž více než polovina byla v maskách.
Lukáš Hájek
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Stebno, 26. říjen 2019
Každoroční akce „Tvořivá dílnička s Bludičkou“, po které následuje lampionový průvod na hřbitov, se i
letos dočkali malí i velcí ze Stebna. Duchařské tvoření zde „táhne“ – rok do roku se zdá účast o něco vyšší.
Ratiborská z osadního výboru, která
všem popřála zdařilé dílo a šikovné
prstíky.
Akce byla zakončena zhruba po třech
hodinách lampionovým průvodem.
Ten se vypravil na stebenský hřbitov,
kde mohli lidé zapálit svíčku jako
vzpomínku zesnulým. Do stebenské
„kulturní hospůdky“ dorazilo letos
několik desítek dětí: zdá se, že zájem
rok od roku roste a přiložit ruku k dílu
neváhají všechny věkové kategorie.
Osadní výbor Stebno děkuje všem,
kteří se na obsáhlé přípravě celé akce
i jednotlivých tvořivých disciplín
podíleli ať nápady, či přispěli
materiálně. Velké uznání patří všem
dámám, které stojí za pestrobarevným
pohoštěním v podobě duchařských
atributů – sladké prsty, strašidelné

Zájemci se v sobotu 26. října nejdříve
sešli v místní hospůdce, aby si
připomněli strašidelný čas Halloweenu.
Na stolech už pro ně měl Osadní výbor
Stebno připraveno spoustu výtvarného
náčiní, pomůcek a šablon pro výrobu
vlastních hrůzostrašných ozdob či
dárečků.
Většinu prťat vyrábění umrlců či
netopýrů nadchla: ochotně obešli i
několik stolů neboli„tvůrčích stanovišť“,
a odnášely si tak nakonec například i
pět či více halloweenských výtvorů.
„Všechno si můžete samozřejmě vzít
domů, ať maminky či babičky a dědové
vidí, jak jste šikovní,“ řekla dětem
Bludička alias Blanka Kubíková.
Se zajímavým nápadem letos přišla
například „teta Věra“: Ze všech výtvorů,
ať už to byla sova, lebka, papírový
duch nebo netopýr, si mohou děti
nakonec udělat i závěsnou girlandu.
„Byli jsme připraveni na vše, takže kdo
naopak má doma na oknech květiny
a chtěl si z výrobku udělat spíše
´zápich´, tak špejlí bylo k dispozici
dost. Pěkných nápadů zde letos bylo
opravdu hodně,“ doplnila Květa

muffiny a další.
Mnohé překvapila
i velmi precizní a
poutavá výzdoba
oken za pomoci
dýní a jiných
podzimních aranží.
Akce se pro
všechny koná vždy
zdarma a děti
dostaly kromě
halloweenského
dárku také pití a
pohoštění.

Lucie Bartoš
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„Babičko, mně se normálně točí kolena!“
Vít Uldrich z Podbořan (6 let)
Malý Vítek byl prostě strachy bez sebe. Kdyby babička byla na zip, rozepnul by jí, zalezl do ní a rychle by
za sebou zdrhovadlo zatáhl. Byla tma jako v ranci, navíc si Osadní výbor Strojetice pro svou Halloweenskou
stezku odvahy objednal mlhu. Nebyla sice úplně „jako mlíko“, ale určitě byla jak z detektivního románu
Londýna 19. století, nebo byla taková, jaká se válela na blatech, na kterých běsnil pes baskervillský sira
Arthura Conana Doyla.
Prostě prvotřídní.

Strojetice, 2. listopad 2019
Pokud vím, nikdy se extra nemazali. Zatímco mí vnuci byli
k smrti vyděšení, místní děti si svůj Halloween užívaly.
Jsou prostě zvyklé; a jak jsem se od nich dověděl, na
strašidelná setkání se každoročně těší. Zatímco si tak Kryry
odbyly svou halloweenskou párty v sokolovně, Strojetice
své mládeži nabídly procházku ztemnělou a do mlhy
ponořenou vsí, na každém jejímž kousku na ně číhala
stanoviště s rozličnými soutěžemi a hrami či vyloženě
strašidelná setkání – to s kreaturami nadpozemsky děsivými,
odpornými a hrůzu budícími, s nimiž je neradno setkat se
ve dne, natož v noci.
„Já jsem byl hodnej, byl jsem hodnej…“ opakoval Vítek

Strojetičtí věrni své tradici pojali oslavu Halloweenu jako
každoročně po svém. Řekl bych cimrmanovsky. Uznejte
sami (ze hry „Dlouhý široký a krátkozraký“):
„Jak vlastně připravujeme naše děti na život? Čteme jim
před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ
dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny
chytráky a Smolíčka Pacholíčka zachrání na poslední chvíli
jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž
odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep
chytrákovi, a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť,
jeleni se klidně pasou.“
Ve Strojeticích se se svou omladinou prostě nemažou.
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X.

Halloweenská stezka odvahy ve Strojeticích se prostě
vydařila. Užili si jí všichni – od těch nejmenších, kteří se
děsit nechali, po ty dospělé, kteří je strašili. Za vskutku
nevšední zážitek tak patří poděkování členům Osadního
výboru Strojetice, kteří jí s podporou Města Kryry uspořádali,
a mimořádný dík náleží i panu Petru Eisenhammerovi,
který úspěšně fotografoval. Kdo někdy zkoušel fotit v mlze
ví, že si ho za svoje obrázky zaslouží.

s dušičkou menší než kolibříkovo vejce po celou cestu
strojetickou stezkou odvahy a když se měl na jednom
stanovišti podepsat, třásla se mu ruka tak, že to ledva
dokázal. I s o tři roky starším bráchou (ten měl srdce
obdobně hluboko v kalhotách jako on sám…) však nakonec
celou tu hrůzyplnou štrapáci absolvoval, a tak byl na jejím
konci odměněn jako všechny ostatní děti drobnými dárky,
které pro ně osadní výbor připravil.

Pavel Ďuran
Fotografie: Petr Eisenhammer
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Kryry, 10. srpen 2019
V sobotu 10. 8. 2019 se uskutečnil hudební festiválek Kryrský Krák, který se opět vrátil díky spolku LEKAF
do letního kina a amfiteátru Kryry.

V 17 hodin se začali scházet návštěvníci - během
večera si sem našlo cestu přes 133 lidí, kteří se našeho
minifestivalu zúčastnili.
K poslechu postupně hrály kapely JOHNY NOCASH
(FolkRock Plzeň), NAJUST (PunkRock Libočany), KIKS
(Bigbeat Kačice) a Filip Šimandl (FolkRock, Kryry).
Byla to po letech první velká akce, která se v letním
kině uskutečnila. Spolek LEKAF hodnotí akci jako
velmi vydařenou a věří, že se i na dalších podnicích,
které do budoucnosti chystá, objeví tolik návštěvníků
jako na kryrském Kráku.
„Chceme zde pořádat akce pro všechny generace a
časem i promítat,“ zmínil se František Musílek člen
LEKAFU.

LEKAF pro rok 2020 připravuje:
Zahájení provozu letního kina
ČÁRY 30. 4.
LÁSKY ČAS 1. 5.
DECHOVKA 10. 5.
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 26. 6.
KRÁK – 8. 8.
LEKAF VÍKEND a PIVNÍ BĚH KOLEM SCHILLEROVY
ROZHLEDNY 17. – 18. 7.
PIRÁTSKÁ ROZHLEDNA 22. 8.
DECHOVKA 30. 8.

Lukáš Hájek
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Kryry, 28. září 2019
Zhruba sto padesát lidí se sešlo v sobotu 28. 9. 20219 v sálu kryrské
sokolovny, kde je čekala již tradiční Václavská zábava. Tu také letos
pořádala cateringová agentura Petr Ulke.

K tanci a poslechu hrála proslulá kapela s Podbořan
ELEMENTS, součástí kapely je i Filip Richie, který se účastní
soutěže Česko-Slovensko má talent a už má a připravuje
svoje vlastní skladby.
V osm večer se otevřely dveře do sokolovny a začali
chodit první návštěvníci. U vstupu je vítal hlavní organizátor
akce Petr Ulke a sděloval jim, ať si lístky schovají, že se pak
bude losovat o auto ŠKODA SCALA na víkend s plnou
nádrží. Od 21h se začala sokolovna plnit a kapela ELEMENTS
hrála převážně česky, což návštěvníci velice chválí. Tím

dostali rychle na parket řadu párů. Pivo a jiné moky tekly
proudem, obsluha byla velmi příjemná a vstřícná k hostům.
Závěrem je třeba dodat, že se zábava velmi vydařila,
hosté odcházeli domů v ranních hodinách spokojení.
Věřím, že se v kulturním domě Sokolovna budou brzy
konat i další akce, které vedení města určitě rádo podpoří.
Ted už je zřejmé, že cateringová agentura Petr Ulke bude
v březnu organizovat Josefovskou zábavu, na kterou jste
již všichni zváni.
Lukáš Hájek
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Kryry svoje divadlo nemají. A nemají ani vlastní ochotnickou scénu; ta v českých luzích a hájích bývala běžná téměř
v každé vsi či městečku v dobách, kdy nebyla televize.
A tak dnes, nechceme-li kulturně strádat, musíme za divadlem do větších měst. Druhou možností je pak pozvat si
nějaký divadelní soubor k nám. O to se tento podzim postarala kulturně školská komise našeho městského úřadu a
volila dobře – přijel totiž

Kryry, 1. říjen 2019
Sál naší sokolovny praská ve švech. Kapacita dvou set padesáti míst je zcela vyčerpána. Je půl osmé večer
úterý 1. října a světla v hledišti hasnou. Naopak se rozsvěcí jeviště, kam vstupuje Jeskynní muž – Caveman.
Hlavní (a jediný…) protagonista stejnojmenné divadelní hry Roba Beckera, kterou na světě viděli už
milióny lidí.

Z recenzí
Ani náhodou! O žádné pralidi, byť jsou ve hře zmiňováni, tady nejde. Jde
jednoznačně o obranu plémě zvaného MUŽ, neboť ten se bez ní zjevně
neobejde. V našich končinách už od doby, kdy Marie Poledňáková uvedla
na plátna kin svůj film „S tebou mě baví svět“, v němž jsou všichni dospělí
mužští hrdinové představeni jako samostatného života zcela neschopní
jedinci (na druhou stranu je zase pravda, že se zcela schopnými a do života
postavenými maminkami by si děti dovolenou na horách nikdy tak neužily).
V Americe jde evidentně o něco podobného. Rob Becker jako autor této
hry je vynikající pozorovatel, který je schopen vztahy mezi muži a ženami
vtipně glosovat.
Zná to každý – některé věci prostě své drahé polovičce nevysvětlíte, bez
ohledu na to, zda jste žena či muž. Bahno rozšlapané po předsíni. Neschopnost
najít cokoli, co zrovna hledáte, ať už v ledničce (tam především) či kdekoli
jinde. Voda rozlitá po podlaze v koupelně. Sponky do vlasů všude po bytě.

„Parádní! Můj muž, kterého
rozesměje jen máloco a málokdo,
ten se svíjel smíchy celé
představení. Klidně bych šla na to
znovu, brečeli jsme smíchy... a ty
průpovídky k publiku! Úžasné
představení!“
„Naprosto brilantní a opravdu
vtipné. Vřele doporučuji!“
„Je to o všeobecných pravdách ve
vztazích, takže každý si tam něco
najde... smálo se skoro celé
divadlo.“
„Pro mě je to jednoznačně
nejlepší představení, které můžu
vidět opakovaně a pořád si ho
užívat.“
„Myslím, že se u toho pobaví
každý, protože je to vážně takový
hezky ze života, že se v tom každý
pozná.“
„Bylo zvláštní, že se mnohem více
bavily ženské než chlapi... kamarád
řekl, že nějak nepochopil, jestli se
mužů zastával, nebo je
zesměšňoval...“
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osobně se setkat s Bohumilem Hrabalem a poslouchat
jeho vyprávění. I tady jde o humor do určité míry sprostý,
ale zároveň velmi kvalitní – a takový má naše kultura
přesně ráda. Nebere si servítky, ale zároveň není hrubý a
nesnaží se urážet, naopak.
V Kryrech se v roli Jeskynního muže představil herec
Jakub Slach. Jako pračlověk, vypravěč, vtipálek i bezradný
muž (dnešní i jakékoli jiné doby) byl nejen zcela uvěřitelný,
ale vynikající.
Cavemana si doslova užíval.
Co dodat?
Divadelní představení hry Roba Beckera Caveman v
Kryrech bylo majstrštykem naší
kulturně školské komise. I přes
to, že cena vstupenek nebyla
jakkoli dotována, bylo
vyprodáno. Dokonce zdaleka
ne všichni zájemci o tento
divadelní kus nakonec lístky na
představení sehnali. Což je
příslib do budoucnosti: ačkoli
Kryry (a vracím se k samému
úvodu tohoto příspěvku)
nemají svou stálou divadelní
scénu, ani vlastní ochotnický
soubor, kvalitní divadlo umí
pod Schillerovu rozhlednu
dovézt. Pro kulturně školskou
komisi našeho města je pak
tohle představení určitou
výzvou, aby takhle vysoko
nastavenou laťku i do budoucna
dokázala udržet.
Zjevně se máme nač těšit.

Nedostatek zájmu. Nedostatek nezájmu. A tak dále. Právě
o tom a o ničem jiném Caveman je. S vtipem, ale zároveň
i vkusem – a to i přes to, že často velmi expresivně až
vulgárně - si dělá legraci z obou pohlaví. Hovoří o tom, s
čím se v každodenním životě běžně setkáváme, o situacích,
která nás pravidelně rozpalují do běla – a tady jsme se
tomu, co nás často přivádí k šílenství, dokázali smát.
A smáli jsme se sami sobě…
Inscenace totiž sbližuje: ženy a muže nerozděluje na dva
neslučitelné kmeny, ale naopak jim pomáhá nalézt
společnou cestu k sobě a svým odlišnostem, vzájemnému
nepochopení navzdory.

Z Cavemana:
„Podle odborné studie
použije průměrná žena
sedm tisíc slov za den.
Muž pouze dva tisíce.
Když tedy přijdu domů z
práce a nemluvím, není to
proto, že bych byl na svoji
manželku naštvaný, ale
proto, že už jsem svoji
denní zásobu vyčerpal.
Ale jí ještě zbývá celých
pět tisíc slov!“
Jsme národem dobrého humoru. Odkojeni Cimrmany,
Švejky, Pelíšky nebo zmíněným filmem S tebou mě baví
svět, odkojeni Burianem či Werichem, zkrátka českým
humorem a vtipem obecně, je tak pro našince hra dvakrát
tak blízká a mazlivá. Mně osobně dokázala ve vzpomínkách
vrátit o bezmála čtyřicet let zpátky, kdy jsem měl tu čest

Omlouvám se váženému čtenáři za kvalitu zveřejněných
fotografií.
Jejich pořízení předcházela dohoda s producentem
představení, který přesně vymezil, kdy a co fotografovat
lze; a nepodkročitelnou podmínkou bylo to, že nebude
během celého představení použit blesk.
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Jakub Slach má prý rád všechny stromy – nejvíc platany, buky a
duby. Má rád francouzskou rafinovanou nedbalou eleganci, lahve
všech tvarů a barev vyskládané v barech na policích, všechny knížky
od J. D. Salingera – ale nejraději povídku Teddy, rád chodí po ulicích,
když mrholí a kouří, má rád jazz a blues, má rád jaro a babí léto,
nepřemýšlet a jen tak sedět, pozorovat a poslouchat, miluje maso a
hořké české pivo a obdivuje všechny, co mají talent a něco opravdu
umějí.
Narodil se 25. července 1979 ve Vlašimi, ale bezprostředně poté se
stěhoval s rodiči na pražský Smíchov, kde žil 35 let. V současnosti, jak
sám říká, objevuje krásu pražské Liboce. V roce 2003 vystudoval
krajinné inženýrství – obor aplikovaná ekologie - na Lesnické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze a následně v roce 2006 studoval
herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU.
Hostoval v Klicperově divadle v Hradci Králové, hrál také v Divadle
Na prádle či Studiu Ypsilon. Občas hraje také v Divadle U Hasičů, na
Fidlovačce a v divadle Palace.
Jakub Slach je ženatý a má dceru.
V Kryrech jste během představení
získal neutuchající obdiv mojí choti,
která zaznamenala, že jste celé
představení odehrál bos a nebyla
vám zima – naopak jste se potil. Já
naproti tomu zaregistroval, že jste
si za těch devadesát minut, kdy jste
bosky po jevišti naší sokolovny
pobíhal, ty nohy neumazal (takže
obdiv zaslouží zaměstnanci Města,
kteří pódium uklízejí). Je také tohle
ten odlišný náhled na život kolem
nás, jímž se ženy a muži prezentují?
Co se týče mužů a žen, tak už jste to
sám pojmenoval: zatímco vaše paní
řešila, jestli mi není zima, pro vás bylo
zajímavější, že jsem neměl umazané
nohy.
Jinak bos hraju rád. A nejen hraju. Dnes
už se ženou i dcerou klasickou obuv
nenosíme, tedy pokud nás k tomu
okolnosti nepřinutí. Nejraději bychom
chodili celoročně bosi, ale to chce ještě
trochu času a práce na sobě samých.
Člověka chůze na boso zpřítomňuje a
léčí.
Ano, je to odlišný náhled na život a na
pohlaví při tom nezáleží.
Jak dlouho jste Cavemanem?
Pokud si pamatuju, tak od září 2009.
Ale já si toho moc nepamatuju. A navíc,
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Souhlasíte s názorem, že Caveman jako
devadesátiminutová hra, pokud si z ní to základní
budeme umět vzít, dokáže nahradit četná a
mnohahodinová sezení u psychologů a psychiatrů
např. v manželských poradnách?
Neřekl bych nahradit, to určitě ne. Ale podpořit. Můj
kamarád kněz doporučuje návštěvu Cavemana v rámci
přípravy na manželství a dokonce prý i na nějakém sjezdu
psychoterapeutů zazněl Caveman jako podpůrná terapie
vztahu...

cavemany jsme přece tak trochu všichni.
Obohacuje vás ta hra i po těch dlouhých letech
ještě nějakým způsobem? Dá se v ní najít stále něco
nového, nebo už je to pro vás jenom otravná rutina?
Jestli mě obohacuje? Tak to nevím. Nějak o tom
nepřemýšlím. Každé představení si užívám. Někdy víc,
někdy míň. Záleží na tom, jak se s publikem navzájem
propojíme. Každopádně každé představení je jiné a to je
nevyčerpatelně vzrušující. Pokud by to pro mě měla být
otravná rutina, tak už to rozhodně nehraju.

Jsme před Vánocemi – tedy v tom nejnapjatějším,
nejhektičtějším období celého roku. Co byste jako
Caveman poradil všem obyvatelům Kryr, aby je
zvládli v pohodě?
My se ženou jsme si přestali dávat dárky pod stromeček.
Dáváme si je celoročně. Když nás zrovna něco napadne
nebo je něco potřeba. A o Vánocích si pak dáváme už jen
jediný dárek. Jsme spolu a dlouhé večery trávíme tak, že
si povídáme, pouštíme si koledy, zdobíme si byt, chodíme
na procházky, popíjíme svařák, navštěvujeme přátele a
naplňujeme tento čas láskou.
Co byste jim poradil jako Jakub Slach?
To samé.
Díky za rozhovor.

Pomohlo vám někdy v osobním životě, že jste na
jevišti Cavemanem? Umíte být díky této hře k
opačnému pohlaví vlídnější, chápavější a
tolerantnější?
Caveman je napsán černobíle a díky tomuto jasnému
kontrastu jsou pak jednotlivé situace jasně čitelné a
komické. Skutečnost je pak mnohem barevnější a role se
často prolínají i úplně prohazují. K ženám se vždy chovám
vlídně, chápavě i tolerantně a co se týče vztahu s mojí
manželkou, tak ten je krásný. Mluvíme spolu o našich
pocitech a emocích a žijeme bez tajemství, v pravdě.
Caveman mi, spíš než ve vztahu k ženam pomáhá ve vztahu
k sobě. V radostném poznávání a prožívání mužské energie.
Naopak: pomohl vám váš osobní život - zkušenosti
s ženami - na jevišti, kdy vám jako Jeskynnímu muži
vypadl text (to se pochopitelně nutně stává i
největším profesionálům, půldruhahodinový
monolog je něco, co si nikdo z nás neumíme
představit…) a potřeboval jste to prostě „okecat“?
Tady vás asi zklamu: Caveman je napsaná hra, 27 stránek
A4 a pokud někdy vypadne text, nelze jej okecat. To je
cesta do neznáma ze které se už nemusíte vrátit. Samozřejmě
Jarda Dušek (hrál Cavemana v roce 2003 v klubu Lávka –
pozn. P. Ď.) by s tím asi problém neměl, ale s jeho zkušenostmi,
a nejen improvizačními, se srovnávat nemohu. Takže pokud
se nit ztratí a už ji nelze nalézt, jdu pro text, což je vždy
divácky zajímavé.

Pavel Ďuran
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15. září 2019
V neděli 15. 9. 2019 se uskutečnil ve Stebně již 11. ročník sportovního zápolení žen regionu Podbořanska.
Zúčastnily se jej tradiční pětičlenné týmy z Kryr, Vroutku, Staňkovic a pořádajícího Stebna.

Počasí, které přispělo k dobrým výkonům i dobré náladě,
tentokrát stoprocentně vyšlo: bylo příjemně a svítilo i
sluníčko.
Hlavní organizátorka akce paní Radka Drdová přivítala
všechny přítomné a ve stručnosti nastínila hlavní body
soutěže. Představila také pány rozhodčí: Vaška Drdu a
Karla Suttnera, kteří se zároveň starali i o občerstvení
soutěžících sportovkyň.

Soutěžilo se jak v tradičních disciplínách (běh s klozetovým
čističem), tak nově např. v zadělání těsta z 1 kg mouky a
následně vytvoření „hada“ na vzdálenost 3 m. Bylo toho
zkrátka hodně, takže celé tohle veselé sportovní zápolení
trvalo s krátkými přestávkami více než dvě hodiny.
A výsledky? Vyhrály ženy z Vroutku. Pomyslné stříbro
vybojovalo družstvo Kryr, na třetím místě se se stejným
počtem bodů umístily týmy Stebna a Staňkovice I a nakonec
bramborovou medaili získaly Staňkovice II.
U sportu to samozřejmě ale neskončilo – nakonec
pravidelná setkání žen Podbořanska jsou tradičně sportovně
společenskou záležitostí – a tak se dobrá nálada z právě
absolvovaných recesistických disciplín přenesla i pod
střechu stebenského altánu: a jak už to mezi ženami bývá,
brzy se při kytaře Václava Drdy vesele zpívalo.
Na závěr tohoto příjemného odpoledne pak vyslovily
účastnice velké poděkování stebenským organizátorům
za výborný průběh celého setkání. Zároveň ženy ze
Staňkovic pozvaly všechny účastníky v roce 2020 na
dvanáctý ročník této akce do jejich obce. A tak za rok na
shledanou a sportu zdar!
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Karel Suttner

Strojetice, 21. září 2019
Strojetický duatlon, největší sportovní akce, která se v tomto kryrském satelitu koná, je dnes mezi
vyznavači běhu a cyklistiky (a to i daleko za hranicemi Podbořanska) pojmem.
Jestli vůbec není největší kryrskou sportovní akcí jako takovou…
Jméno závodu má svůj zvuk a
každoročně přivítá desítky
účastníků. Já před jejich výkony
hluboce smekám: běžet totiž pět
kilometrů, pak na kole urazit
dalších jedenadvacet, abych své
snažení ukončil dalším během,
tentokrát čtyřkilometrovým, to
je něco, co se z mého pohledu
příčí zdravému rozumu i lidským
schopnostem a možnostem.
Naštěstí jsou mezi námi tací,
kteří to vidí jinak. „Jsme hrdí
nositelé ryzích českých jmen a
ideálů Sokolů, obrozenců,
vlastenců, zlatých hochů,
cimrmanologů… všech, kteří věří,
že ve zdravém těle je zdravý
duch,“ říkají o sobě. Tedy dávají
mi jasně najevo, že osobně jsem
ztracen. Kdyby mne dnes totiž
nevím jaká síla donutila se
rozběhnout (naposledy jsem tak
učinil dobře před dvaceti lety,
kdy jsem v Praze stíhal noční
tramvaj…), po dvou stech
metrech bych nepochybně padl
mrtev k zemi. Ušlapat na kole
dvacet jedna kilometrů bych se
hluboce rozmýšlel, nicméně to
bych možná dal, byť jsem v sedle
bicyklu neseděl drahně let.
Ovšem týden bych se patrně
nepohnul. Uvažovat o nějakém
dalším běhu je pak pro mne
záležitostí absolutní sci-fi. Ale,
jak už jsem řekl, jsou mezi námi
„jiní“.
Ti se k 26. ročníku Strojetického
duatlonu, který organizuje místní
osadní výbor a Triclub Strojetice,
to za podpory města Kryry, v sobotu 21. 9. 2019 dostavili
v počtu skutečně hojném. Za zmínku stojí, že nejmladším
účastníkům závodu byly teprve tři roky (byli to dva
klučinové, oba Vojtíšci: jeden přijel z Prahy, druhý z Hýskova),
jako nejstarší pak startovala paní Nataša ze Žatce. V
pětašedesáti letech!

Vládlo ušlechtilé počasí: přestože nebylo žádné extra
teplo, svítilo sluníčko. Původní předpověď sice hrozila
deštěm, ta se ale nakonec nevyplnila. Poslední závod,
který duatlonistům propršel, se tak odehrál v roce 2000.
Prvními borci na trati byly nejmladší děti – startovaly
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krátce po půl dvanácté. V pravé
poledne pak na trať vyrazili muži,
o deset minut později ženy
společně s dorostenci a před půl
jednou nakonec poslední kategorie
starších dětí.
O necelé dvě hodiny později bylo
po závodu. V mužské kategorii si
s nástrahami trati nejlépe poradil
Jaroslav Luč ze Žatce (1:09:33), jako
druhý skončil Stanislav Cibulka z
Berouna (1:13:45) a bronzovou
medaili si ze Strojetic odvezl David
Rosenkranz z Hrdlíva (1:16:20).
Nejrychlejší z žen potom byla
Marcela Žáčková (1:18:58), stříbrná
skončila Anna Marková (1:22:34)
a třetí místo vybojovala Lenka
Bečvářová (1:24:13), přičemž
všechny dámy k nám dorazily z
Berouna.
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v
pozdním odpoledni v restauraci U Toma. Tady se
také promítala videa z předchozích ročníků a do
večerních hodin, neboť Strojetický duatlon není
ryze sportovní, ale sportovně společenskou akcí,
tu pak probíhala při dobrém jídle a pití družná
zábava.
Pavel Ďuran
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ODDÍL KOPANÉ
Sportovní klub Havran Kryry ukončil podzimní část fotbalové sezóny
2019/2020. Je tedy čas nějakým způsobem bilancovat. Pojďme tak na
stránkách Kryrské rozhledny zhodnotit, jak se našim fotbalistům dařilo.
V letošní sezóně jsme opět navázali na mládežnickou spolupráci s týmem FK Vroutek.
Díky tomu máme s tímto klubem sloučeny všechny týmy mládeže kromě mladší
přípravky.

Starší přípravka

Mladší přípravka
Začátek sezóny a první satelitní turnaj byl pro trenéry
obrovským zklamáním. Tím byl neúspěšný turnaj v
Podbořanech, kluky to ovšem nakoplo do dalších soutěží
k pěkným výkonům. Ve zbývajících turnajích jsme až na
některé dílčí výpadky odehráli nádherné zápasy se spoustou
krásných akcí a gólů. V podzimní části jsme ve 14 zápasech
nastříleli 118 branek, přičemž jsme inkasovali pouze 36
branek, což jsou velmi krásná čísla.
Kluky fotbal baví, chodí, na tréninky i zápasy v hojném
počtu a jejich nasazení a bojovnost jim někteří hráči
dospělých mohou jen závidět.
Při trénincích se trenéři snaží rozvíjet zejména individuální
schopnosti hráčů, nebát se obejít soupeře, udělat kličku
a vystřelit na branku. Důraz je však kladen i na týmovost
a kamarádství. Odměnou trenérům za mnoho strávených
hodin na hřišti s malými fotbalisty jsou jejich fotbalové
úspěchy a pokroky, které, doufejme, přijdou i v jarní části
sezóny.
„Po prvním turnaji jsem cítil velké zklamání s
předvedeným výkonem našich kluků, kde do turnaje
nedali všechno, co jsme přes léto trénovali a skutečně si to
odmakali. V dalších turnajích i přes nemoci se to
zlepšovalo a odehráli jsme výborné zápasy. V této
kategorii nekoukám na výsledek, i když každý chce
vyhrávat, ale my musíme děti ten fotbal nejdříve naučit.
Proto se snažím dávat příležitost všem dětem, aby mohly
rozvíjet svůj talent. Chtěl bych poděkovat všem rodičům za
podzimní část sezóny a hlavně i svým asistentům a
kamarádům Janu Špetovi, Matyáši Krupičkovi a dalším.“
Lukáš Hájek

Starší přípravka nastupuje pod hlavičkou FK Vroutek,
kterou trénuje Martin Salač (Vroutek). Hraje systémem
satelitních turnajů stejně jako mladší přípravka. Své domácí
turnaje hraje na hřišti ve Vroutku. Z Kryr zde hrají Josef
Bureš a Dan Porazík, kteří do nedalekého městečka dojíždějí.
Mladší žáci
Mladší žáci pro letošní sezónu dostali možnost hrát krajský
přebor se staršími žáky, a protože loni vyhráli okresní
přebor, byl postup do vyšší soutěže logickým krokem.
Začátek soutěže nebyl ideální, a to zejména kvůli prázdninám
a absencím mnoha hráčů, kdy jsme byli nuceni odložit
první kolo soutěže. Z kádru před startem podzimu vypadl
Stanislav Babák se zlomenou rukou, Jakub Kelíšek zamířil
do týmu SK Kladno, kde pravidelně nastupuje k ligovým
utkáním v kategorii U13, s fotbalem skončili hráči Tomáš
Příhoda, Patrik Zdvořák, Dominik Archmann, Štěpán Froš,
Vojta Růt (naplno se nyní věnuje motoristickému sportu,
kde si vede velmi dobře) a další a další. Také z těchto
důvodů se k týmu více připojovali hráči z přípravky, což
se nakonec ukazuje jako velmi přínosné. Naši mladí
fotbalisté se museli postupně vypořádat s rychlejším a
techničtějším fotbalem krajského přeboru, což ze začátku
nebylo jednoduché, ale postupem času se to zlepšovalo.
Nezanedbatelným přínosem pro tým mladších i starších
žáků byl návrat našeho odchovance Petra Šebka z ligového
Mostu, kdy pevně věříme v možnost hrát o pomyslné
medailové příčky, budou-li všichni hráči zdraví a budeme
jako tým hrát déle pohromadě. Klukům, kteří skončili s
aktivním sportováním, samozřejmě přejeme jen to dobré
doufajíce, že si najdou cestu k jiným pohybovým aktivitám
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či sportu.
Po náročném začátku věříme, že se mohou starší žáci měřit
s nejlepšími a hrát do třetího místa v tabulce.

Starší žáci

Dorost

Do sezóny 2019/2020 jsme vstupovali, jako nováček
krajského přeboru. Slibovali jsme si od toho sehrání více
těžkých utkání, což se později potvrdilo, když soutěž
ukázala velmi dobrou úroveň. V každém utkání si hráči
musí sáhnout až na dno svých sil, pokud chtějí uspět.
Obecně je možné neskromně říci, že právě tým starších
žáků prodělal největší progres ze všech mládežnických
mužstev. Hráči byli trenéry nuceni do složitějších herních
situací, byli nabádáni k mnohem větší herní odvaze na
hřišti i za cenu ztráty míče či dokonce zisku bodů v utkání.
Všichni žáci zaslouží absolutorium, jak se s danými nároky
vypořádali a jak se pomalu učí dále a dále vnímat mnohdy
neotřelý přístup trenérů mládežnických týmů k fotbalu.
Že mnohem důležitější je předváděná hra a herní dovednosti
než samotný výsledek. Velký dík tak patří rovněž trenérům
starších žáků, kteří se neřídí starým známým „že účel světí
prostředky“, ale vedou kluky k mnohem náročnějším
herním činnostem s vidinou dalšího fotbalového růstu v
dorosteneckých kategoriích.

Po loňské fotbalové sezóně, ve které skončil náš tým na
osmém místě tabulky, a to zejména kvůli nevyrovnanosti
výkonů v utkáních, se v polovině ročníku 2019/2020
nacházíme v horní části tabulky. Ohledně kádru - máme
velmi kvalitní hráče a konkurence donutila mnoho kluků
na sobě více makat., což je jistě jejich správná reakce a
jedině to je může výrazně posunout dál.
Dospělí
Po reorganizaci se tým dospělých přesunul do Okresního
přeboru pod vedením dvojice Jakuba Lassase a Romana
Vobořila. Vzhledem k tomuto kroku nebyly přivedeny
žádné posily. Chceme stavět na vlastních odchovancích,
kteří zde hráli nebo hrají do teď. Postupně doplňujeme
tým dospělých hráči dorostu.

Závěrem chceme poděkovat Městu Kryry za podporu, kterou nám dává. Pavlu Šilhánkovi za rychlé
provedení opravy poruchy vody. Všem rodičům, hráčům a dalším lidem, kteří pomáhají a spolupracují s
klubem.
Přejeme krásné prožití vánoční svátků a šťastný rok 2020.
Po novém roce v sobotu 22. 2. 2020 se na Vás budeme těšit na reprezentačním plese, který pro vás opět
připravíme.
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Jan Špeta

Jubilejní věk: 70, 75 a od 80 každý rok

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU A LISTOPADU
Říjen

Listopad
Kryry

VESELÁ STANISLAVA
WINTERBLUMOVÁ HANA
JANOTA ANTONÍN
FLEISCHMANNOVÁ HEDVIGA
VAŠEK VLASTIMIL
JÁNSKÁ VĚRA
LAHVIČKOVÁ HELENA
ROUČEK ALOIS
KONOPÁSKOVÁ EMILIE
EISENHAMMEROVÁ MARIE

HABERZETTLOVÁ MARTA
SUBOTOVÁ MARIE
HLAVÁČOVÁ RŮŽENA
KŘÍŽ JAROSLAV
BRABCOVÁ MARIE
NĚMČÁKOVÁ MARIE
SIŘIŠTĚ BORIS
SVOBODOVÁ KVĚTUŠE
POLCAR JAROSLAV

Strojetice
VAŠÍČKOVÁ RŮŽENA

MÜLLEROVÁ ZDEŇKA
Stebno

JELÍNEK FRANTIŠEK VÁCLAV

VZPOMÍNÁME …
Dne 31. října 2019 by se dožil 90 let pan

JAROSLAV DANYO.
Nikdy nezapomene syn Luboš, dcera Jitka
s rodinami, sestra Štěpánka s rodinou a ostatní
příbuzní.
Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle, po krátké, těžké
nemoci, opustila naše maminka, babička, prababička paní
Světlana Kutnarová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si na ni spolu s námi.
Zarmoucená rodina, přátelé a známí
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lendáře

visačky

pozvánky

pos

vizitky

plakáty

krabičky brožurykrabice na víno
skládačky

letáky

knihy

samolepky

poznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu
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