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Roušky v Kryrech šila
mimo jiných například i
paní Světlana Kudrnáčová
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Doba koronavirová
Druhá letošní Kryrská rozhledna
měla vypadat úplně jinak: baculatá
množstvím reportáží z akcí, které se u
nás nejenom u příležitosti našeho
sedmisetletého výročí odehrály.
Všechno je ale jinak, 12. března.
2020 byl vyhlášen v naší zemi v souvislosti s pandemií koronaviru nouzový
stav, který přinesl celou řadu omezení. I
náš časopis tak díky tomu prodělal
poměrně zásadní odtučňovací kůru.
To, co jsme anoncovali v prvním
letošním čísle našeho zpravodaje, vzalo
okamžitě za své. Akce, na něž jsme lákali,
nemohly být uskutečněny. Rušila se jedna
za druhou. Naše děti přestaly docházet
do školy, mnozí z nás, dospělých, do
zaměstnání. Kryrská rozhledna dokonce
připravila mimořádné vydání,
které
nakonec ale nevyšlo. Situace se totiž
měnila tak rychle, že než by se speciál
Rozhledny dostal přes tiskárnu ke svým
čtenářům, dávno by nebyl aktuální.
Upřímně řečeno, tentokrát se toho
skutečně moc nedělo, nebylo o čem
psát.
Poslední
kulturně
společenskou akcí, jíž jsme byli v době
nouzového stavu s to zdokumentovat, byly oslavy Mezinárodního dne
žen.
I přes to všechno Kryrská rozhledna nabízí řadu článků a reportáží; a já pevně věřím tomu, že
vám všem, kteří ji budete číst, se
bude i v této nebývale okleštěné
podobě líbit. Že si v ní každý najdete
to své.
Tentokrát náš časopis vznikal
skutečně bezkontaktně, redakční
rada se jedinkrát nesešla komunikovali jsme spolu - výhradně - po
telefonu nebo elektronicky. Prvně v životě
jsem měl ještě před týdnem pocit, že
tohle číslo nedám nikdy dohromady.
Nakonec se alespoň nějak povedlo.
Je mi tak ctí setkat se s čtenáři i u letošní
dvojky Kryrské rozhledny - a tentokrát to,
už jsem to napsal, samozřejmé vůbec
nebylo.
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Skalický bumerang nedoletel

Z redakční pošty …

Pseudonym „Skalický bumerang“ mi vymyslel Pavel Ďuran. Myslím, že je trefný.
Dokonca si myslím, že žádný bumerang sa tak dlúho nevracal na to isté místo, jak sa
vracám já do Kryr.
Bohužel, letos na Svátek dobré nálady sem sa
nevrátil, spátky do Kryr nedoletel. Jednak sa tento
rok svátek nekonal a jednak, a to hlavne, su v dúsledku (podlá mňa neprimjeraných) opatrení
vlád ČR a SR zavrítý ve
Skalici.
Milí Kryrani, s velkým zájmem sem si
prečítal Kryrskú rozhlednu 2020/1, hlavne
pozdravy k 700. výročú
první písemní zmínky o
Kryrech. My, ve Skalici,
sme nedávno oslavovali 800. výročí takejto
zmínky. Byl sem vtedy
predseda Kultúrní komise Mjesta Skalica, teda trochu vím, co také
oslavy obnášajú. Velice
sem sa tešil, že budu
na Vašich oslavách a
myslel sem, že bych
snád mohel aj trochu
pomoct. Bohužel, pár
dní po prečítaní itineráru 21. svátku dobré
nálady a oslav 700 let
první písemní zmínky
došla ledová sprcha. Tí,
už spomenuté, opatreňá znemožnili Svátek
dobré nálady, znemožnili oslavy a dokonca mi znemožnili opustit území
SR. Toto je pro obyvatelú Skalice, která leží na
slovenském brehu Moravy, neco hrozného. Každý
deň sa ze slovenského brehu dívam do ČR a nemožu tam. Lávka prez Baťúv kanál, aj nedávno slávnostne otevritá lávka prez Moravu sú zatarasené a
celá hranica je kontrolovaná policajtama.

Takže po víc jak 10 rokoch, které sem strávil
na 1. mája velice príjemne v Kryroch, sem čučal
doma a s hrúzú myslel na to, esli sa nejak dostanu
do Kryr koncem srpna na
chmel, kde jezdím už od
památného roku 1968.
Skalický bumerang udelá
šecko možné proto, aby
doletel v srpnu, bohužel
neví, esli mu „opatreňá“
aj toto neznemožňá.
Milí Kryrani, první
zmínka o Kryrech je stará
700 let. Ja sem první
zmínku o Kryrech slyšel
19. 8. 1968 ráno a už na
druhý deň poobjede sem
videl z okna mimorádného brigádnického vlaku
kryrskú rozhlednu a vystúpil na nádraží z vlaku.
Od tej doby su do Kryr zamilovaný a jezdím sem
víc jak 50 rokú. V tem r.
1968 sem byl mladý 19ročný chalan a vtedy mi
patril celý svjet. Dnes su
71-ročný údajne senior a
dobre vím, že mi celý
svjet nepatrí. Ale Kryry
mi, aspoň trochu, patrá! A
já určite patrím Kryrom!!
A do smrti ke Kryrom
patrit budu!!!
Zdravím Vás, obyvatelú mjesta Kryry a preju
Vám, okrem teho, co už príli gratulanti v KR 2020/1
hlavne to, aby ste sa ešte letos dočkali dústojných
oslav 700. Výročí první písemní zmínky o Vašem
mjeste. A sebje preju to, aby sem sa týchto oslav
mohel účastnit.

Ze srdečným pozdravem

Dušan Krivský
ze Skalice a z Kryr
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75. výročí konce 2. světové války

Město Kryry …

„Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu
ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a
velkých obětí našeho a zejména sovětského
lidu jsme ji dobývali zpět.“

Ludvík Svoboda (1895 – 1979)

Stebno, Běsno, Strojetice a Kryry 7. květen 2020

Před 75 lety skončila německou bezpodmínečnou kapitulací druhá světová válka
v Evropě. Byla nejničivější a nejrozsáhlejší v celých dějinách lidstva. Na jejích frontách
zahynulo 55 miliónů lidí a 35 miliónů bylo raněno. Nejméně polovinu obětí tvořilo civilní
obyvatelstvo – především v důsledku bombardování velkých měst a masového vraždění
v nacistických koncentračních táborech.
Ve Stebně, Běsně Stroticích a u dvou pomníků
v Kryrech se 7. května 2020 uskutečnily pietní akty
k uctění památky padlých.
Díky protikoronavirovým opatřením proběhly
všechny tyto malé slavnosti ještě v komornějším
duchu, než na jaký jsme zvyklí, přesto se na všech
pietních místech sešlo dohromady několik desítek

lidí. Vše se obešlo bez slavnostních ceremoniálů
„pouhým” položením kytic a tichým zavzpomínáním.
Stebno
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lidí. Vše se obešlo bez slavnostních ceremoniálů
„pouhým” položením kytic a tichým zavzpomínáním.
Za vedení města se pietních aktů zúčastnili
starosta Kryr Miroslav Brda, ze zastupitelů Václav
Kadleček a Josef Kolář. V každé obci se pak
památce padlých přišlo spolu s nimi poklonit i
několik místních obyvatel. Projevit úctu a vděčnost
všem obětem i hrdinům
nejstrašnější války v dějinách lidstva dorazil
také
místopředseda
Okresního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu v Žatci Josef
Kříž, potomek volyňských Čechů, kteří bojovali v 1. československém armádním sboru,
který položil kytici k hrobu padlých vojáků Rudé
armády v Kryrech. Ten
pak předal pamětní odznak k 75. Výročí Karpatsko-dukelské operace panu Antonínu Synkovi.
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Město Kryry …

Josef Kříž a Antonín Synek

Běsno

Strojetice
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Město Kryry …

Kryry - hřbitov
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Město
…
Kryry Kryry
- křižovatka

Ke kulatému výročí konce 2. Světové války pak
zbývá dodat už jenom to, že Město Kryry vydalo u
této příležitosti velmi pěknou publikaci, za jejímž
vznikem stojí paní Marie Čonková. Na své otce a
dědy, příslušníky 1. československého armádního
sboru, v tomto sborníku v krátkých medailoncích
vzpomínají jejich potomci. Publikace
je pak doplněna celou řadou
fotografií.
Vyšla v nákladu 400 výtisků a
dlužno poznamenat, že celý náklad
byl již rozebrán.

Pavel Ďuran

Sborník podle vzpomínek pamětníků
V letošním roce si připomínáme 75. výročí osvobození Československa a konce 2.
světové války. Při této příležitosti a současně k oslavám 700 let od založení města vydal
Městský úřad v Kryrech publikaci „Sborník podle vzpomínek pamětníků“.
Vzpomínek bylo mnohdy málo, otcové a dědové o
válce a zážitcích nechtěli příliš hovořit a někteří
zase odešli tak brzy, že potomci nemají ani ty
vzpomínky. Bohužel nebyla možnost zaznamenat
životní osudy všech vojáků, kteří prošli frontami
druhé světové války, a vyslechnout potomky. Pokud
bude zájem o další příběhy,
ráda jejich vyprávění zpracuji.
Medailonky budou uveřejněny
v databázi „Volyňáci.cz“ a archivovány v Národním archivu
pro další generace.
V souvislosti s průběhem
oslav konce druhé světové
války bych ráda poděkovala
městskému úřadu za to, že se
podařilo najít nové důstojné
místo na pamětní desku k 20.
výročí osvobození ve Strojeticích. Byla přemístěna z budovy bývalé školy, která je dnes
soukromým objektem bez
možnosti přístupu veřejnosti, na památník obětem
1. a 2. světové války ve středu obce a právě při
letošním jubilejním výročí osvobození zde mohla být
položena kytice na počest padlým hrdinům.

Kromě úvodních příspěvků předsedkyně SČVP
Mgr. Dagmar Martinkové k 75. výročí osvobození,
Bc. Romana Štéra z Národního archivu k účasti
volyňských Čechů v československých vojenských
jednotkách v SSSR a průběhu konce 2. světové války
a poválečného vývoje na Podbořansku obsahuje i
medailonky příslušníků 1. československého
armádního sboru z regionu Kryry, Strojetice,
Běsno a Stebno, volyňských Čechů, kteří zde
našli svůj domov. Bylo jich téměř devadesát a
některé jejich potomky jsem měla možnost
oslovit a zaznamenat příběhy otců, dědů a
pradědů, kteří neváhali se zbraní v ruce bojovat
za naši svobodu. Publikace obsahuje i
fotografie památníků v našem regionu a
válečné a vzpomínkové fotografie jednotlivých
pamětníků nebo některé dokumenty.
Veliký dík patří všem, kteří mi poskytli
informace a podklady k vytvoření medailonků
svých
blízkých,
kteří
pro
osvobození
Československa nasazovali životy i přesto, že
se narodili v jiné zemi. Snad se podařilo
zpracovat všechna setkání s potomky těchto lidí co
nejvěrohodněji a každou jednotlivou osobu, nebo
rodinu popsat co nejvýstižněji. Všechny rozhovory
byly přínosem, někdy plné emocí, většinou jen pár
Stebno
fotografií.

Marie Čonková
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Slovo starosty
Vážení občané,
vstup do jara se nám nevydařil. Od půlky března tu máme epidemii, kterou jsme
nikdo ještě nezažil. Ochromila život celé společnosti, ale my dnes musíme dělat vše
proto, abychom ji dokázali zvládnout.
U nás v Kryrech jsme v krizovém štábu města, ihned
po celostátním vyhlášení nouzového stavu, přijali nezbytná
opatření.
Od 13. března 2020 byla v Kryrech zároveň se základní
školou uzavřena i škola mateřská.
Vzhledem k tomu, že byl nedostatek ochranných
prostředků (respirátory, masky, roušky), museli jsme si
pomoci sami – kryrské ženy doma usedly k šicím strojům,
takže velmi brzy jsme byli schopni roušky rozdat
nejrizikovější skupině obyvatel – 70 let a výše. V první fázi se
jednalo o cca 350 roušek, které byly okamžitě rozdávány
občanům v domě s pečovatelskou službou a jednotlivých
obcích. V druhé vlně bylo ušito dalších 600 kusů: ty byly
rozdány občanům věkové kategorie 60 – 70 let. Do pěti dnů
od vyhlášení nouzového stavu jsme měli ušito a rozdáno
celkem dva tisíce roušek, které si mohli občané vyzvednout
na určených místech v jednotlivých obcích.
Touto cestou bych tak chtěl poděkovat paní Spurné,
Kudrnáčové, Salakvardové, Andrlové, Ševčíkové a Pekárkové,
Svazu tělesně postižených Louny – jmenovitě paní
Mocňákové. Také firmě BOS z Klášterce nad Ohří,
vietnamské komunitě z kryrského č. p. 6, Svazku obcí
Podbořanska a Ústeckému kraji.
V pohotovosti byli i naši dobrovolní hasiči, kteří byli
připraveni pomoci s nákupy občanům a zabezpečení jejich
dalších potřeb. Zajistili jsme i firmu, která pravidelně
prováděla plošnou desinfekci veřejných prostranství,
autobusových čekáren, venkovních laviček a ve sběrnách
kontejnerů.
A pomohlo, pomáhá a určitě v budoucnosti i pomáhat
bude mnoho dalších, které jsem nejmenoval. Ještě jednou
tedy na tomto místě děkuji všem, kteří nezůstali lhostejní
k vzniklé krizové situaci a uměli přiložit ruku k dílu.
Třebaže koronavirus je bezpochyby tématem číslo
jedna, je třeba zmínit i tu skutečnost, že ani v této těžké době
se život v našich obcích nezastavil: ve Stebně se
zrevitalizoval parčík na náměstí, na hřbitovech ve Strojeticích
a Běsně byla postavena kolumbária. Proběhlo také výběrové
řízení na výstavbu sportovního víceúčelového areálu, který by
do konce srpna měl být postaven v Běsně. Ve Strojeticích
v prostorách kulturního domu se rozběhla služba občanům
„Pošta Partner“. Připravuje se výběrové řízení na výstavbu
sedmnácti bytových jednotek v Jarní Zahradě.
Věřím, že nadcházející jarní dny nám přinesou více
radosti a vyhnou se nám starosti.
Přeji Vám hezké a slunečné dny.

Miroslav Brda, starosta
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Z jednání zastupitelstva

Kryry, 29. duben 2020

Nezvyklé místo… vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu se jednání
zastupitelstva ve středu 29. 4. odehrálo v sále našeho kulturního domu.
Byla dodržena povinná bezpečnostní opatření
(všem byla k dispozici dezinfekce, přísně bylo dbáno
na vzdálenost dvou metrů mezi všemi účastníky,
zvláštní vstupy byly pro veřejnost a zastupitele, také
samozřejmě povinnost mít roušku).
Zastupitelé se sešli v plném počtu a na jejich
jednání se přišlo podívat 15 občanů.
Některé body, které ZM schvalovalo:
• Program jednání
• Zápis z 9. jednání ZM Kryry
• Čerpání rozpočtu města Kryry k 31. 3. 2020
• Účetní závěrku Města Kryry za rok 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019 včetně výsledku
hospodaření
• Řády veřejných pohřebišť pro Kryry, Běsno,
Strojetice a Stebno
• Prodej bytu č. 18 v č.p. 582 Hlavní – Kryry
• Další pronájmy, směny a odprodeje pozemků

Diskuze (díky okolnostem) proběhla ve svižném tempu, takže zasedání bylo zhruba dvou
hodinách skončeno.

Vladimíra Járová
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V Běsně, Stebně i Strojeticích
se budovalo

Město Kryry …

V satelitních obcích Kryr se na sklonku zimy a na počátku jara nezahálelo a
zaměstnanci městského úřadu tu odvedli kus práce.

Ve Stebně byl zrevitalizován parčík

Kolumbárium v Běsně

Kolumbárium ve Strojeticích

Pavel Ďuran

Stebno

Foto: autor a Jiří Kováč
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Pošta Partner ve Strojeticích opět funguje
Projekt pošta Partner funguje už jedenáct let a díky tomu se daří zachovávat
poštovní služby v obcích, kde by původní úřadovny České pošty zanikly. Poštu Partner
provozují obce, fyzické osoby nebo spotřební družstva.
O uzavření pobočky pošty ve Strojeticích v obchodě COOPu se vědělo již koncem roku.
Městský úřad Kryry tehdy bleskově zareagoval a upravil vhodný prostor v budově
místního kulturního domu.
Strojetickou Poštu Partner však byl
problém obsadit personálně. To se nakonec podařilo, 2. března 2020 se tak otevřela.
Pobočku vede paní Lenka Hovanová z Běsna. Otevřeno má od pondělí do
pátku od 7,30 do 10,30 hodin, ve středu
od 7,30 do 17,30 hodin. Přijímá listovní
zásilky, balíkové zásilky a poukázky i tzv.
Balík Do ruky.
Stebno
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Byly Kryry založeny Lucemburčany?

Město Kryry …

V tomto roce slaví město Kryry 700 let od svého založení. Badatel Wenzel Rott se
nedokázal přesnějších informací dopátrat. Ve svém díle z roku I9O2 „Der politische
Bezirk Podersam“ („Politický okres Podbořany“) nic přesnějšího o založení Kryr říci
neuměl.

Věděl ale, že na Kostelním vrchu byly ještě
k vidění zbytky hradu, který byl již po staletí
zříceninou. Rott se tak domníval, že vznik Kryr s
tímto opevněným sídlem souvisí. Mimochodem
- zbytky hradu, pokud se daly použít, byly o
několik roků později rozebrány a použity na
stavbu Schillerovy rozhledny.O dobré čtvrtstoletí
později věděl učitel a místní kronikář Alois
Killian už více. Podle jeho výpovědi je jako
majitel hradu zanesen v „Zemské knize Českého
královstvÍ“ z 22. února 132O ,,Albert de Krir”.
Od té doby platí tento den jako datum
založení obce Kryry.
Z názvu Krir se vyvinulo písemné označení
Krier, poté český název Kryry a konec konců i
německé jméno Kriegern.
Albert de Krir
Co má ale toto všechno společného s
Lucemburskem? Albertův životopis, jeho jméno
a časově historické okolnosti. To vše na
spojitost s Lucemburskem poukazuje. Než si
totiž Albert pořídil hrad v údolí Zlatého potoka,
žil u Kummerského jezera v blízkosti Ervěnic
(Seestadtl) u Mostu. Odpovídajíce jménu svého
bydliště nechal si říkat latinsky „Albert de lacu”,
to znamená Albert od jezera. Když v roce 1332
nechal přepsat svůj hrad v Kryrech na svého
druhorozeného syna a odstěhoval se níže do
údolí do Měcholup (Michelob), nechal si řikat „Albert
de Michelob”.
Z toho lze vyvodit, že Albert se jmenoval vždy
podle místa, kde se právě nacházel. To znamená, že
jeho dodatek jména „de Krir“ poukazuje na hrad či
sídlo, které existovalo už před ním a které toto
jméno Krir už mělo.
Jisté je, že jméno Krir či Krier se ještě i dnes
vyskytuje. Často ho můžeme najít v Lucembursku a
na horní
StebnoMosele. Toto jméno nesou nejen
jednotlivci, ale také podniky, právníci, lékaři, různí

umělci a také jedno renomované vinařství.
Je tato shoda jmen pouze náhodná?
„Svatba dětí ve Špýru“ (Špýr = Speyer, město na
Rýně v jihozápadním Něměcku)
Jednu souvislost můžeme vyvodit, když se do
tohoto příběhu ponoříme hlouběji: v Čechách byla
totiž doba před první písemnou zmínkou o Kryrech
poměrně pohnutá. Roku 1306 byl zavražděn král
12
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s tím, že všechny důležité úřady u dvora
budou obsazeny domácí šlechtou a ne
„přistěhovalci“. V důsledku této situace se
musel přistěhovavší doprovod krále Jana
porozhlédnout, kde se usídlí. Mnozí si
mohli adekvátní sídlo, to znamená hrad,
zřídit jen ve větší vzdálenosti od Prahy.
Dnešní Zlaté údolí u Kryr se strmým
Kostelnim vrchem takovým místem mohlo
být. Odtud se totiž daIo na koni do Prahy
dojet za jediný den.
Přicestovalec z Lucemburska?
Kdo jako první postavil hrad jménem
Krir a kdo byl prvním hradním pánem,
známo není. Proč ho potom prodal jinému
šIechtici, Albertu de lacu, který si od té
doby nechal říkat Albert de Krir, také ne. Z
lucemburského jména Krir však můžeme
vyvodit, že se muselo jednat o jednoho
šlechtice z doprovodné družiny krále Jana
Lucemburského. Tomu se buď nakonec
nabídla možnost přestěhovat se někam
blíže k pražskému dvoru, nebo rozčarován
odjel zase zpět do své vlasti, stejně jako
mnoho jiných přistěhovalců.
l když je tak ve výsledku i nadále
zakladatel Kryr neznámý, existuje takováto
nepřehlédnutelná stopa a spojitost s
malou zemí na horní Mosele.

Václav lll., poslední panovník z rodu Přemyslovců.
Následovaly turbulentní roky vypořádávání se mezi
českou šlechtou. Ta nakonec nabídla (alespoň
většinově) českou královskou korunu Janu
Lucemburskému, synovi císaře Jindřicha Vll.
Předpokladem pro přijetí této nabídky byl ale sňatek
Jana s Eliškou, sestrou Václava III.
Tato pompézní svatba teprve čtrnáctiletého
Jana s osmnáctiletou Eliškou Přemyslovnou se
odehrála ve špýrském chrámu 30. srpna 1310.
Mimochodem - v roce 2O1O se zde uskutečnil
k 700. výročí této události velký historický
slavnostní průvod.
Král Jan Lucemburský a česká šlechta
Na podzim roku 1310 se Jan Lucemburský
přestěhoval s četným doprovodem od povodí
Stebno
Mosely
z Lucemburska do Prahy. Po svém příjezdu
se ale musel král Jan, ať chtěl či nechtěl, smířit

Prof. Harald Richter
(z němčiny přeložila Šárka Dittrichová)
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Tématem tohoto čísla měl být pochopitelně Svátek dobré nálady a oslavy 700. výročí
první písemné zmínky o Kryrech.
Nicméně člověk míní, život mění…
A tak - i když máme koronaviru všichni plný chrup – toto číslo Kryrské rozhledny
celosvětovou pandemii této choroby vynechat prostě nemůže.
S čím že jsme to vůbec měli,
máme a budeme bohužel ještě i
v budoucnosti mít co do činění?
SARS-CoV-2
Jde o nový typ betakoronaviru,
který je tzv. kapénkovou infekcí.
Veliký je kolem 120 nanometrů, šíří
se vzduchem a přenáší se z člověka
na člověka po úzkém kontaktu.
Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest.
Čína je vina?
Na podzim roku 2019 se
epidemie objevila v čínském městě
Wu-chan a v jeho okolí, odtud se
pak rozšířila v podstatě do celého
světa. Za hlavní ohnisko nákazy
nemoci byl sice považován místní
velkoobchodní trh s mořskými plody
Chuan-nan, nicméně existuje i
teorie, že nový koronavirus unikl z wu-chanského
institutu virologie, který roku 2018 navštívila
americká delegace a v diplomatické zprávě vyjádřila
znepokojení nad nedostatečnou úrovní zabezpečení
tamní laboratoře s certifikací BSL-4 i nad úrovní
školení vědců a personálu. Institut se nachází
pouhých 18 km od zmíněné tržnice, kde bylo poprvé
zaznamenáno šíření koronaviru.
Další konspirační teorie pak hovoří i o tom, že
nový virus byl vypuštěn záměrně a viněn je z tohoto
podlého útoku někdy Číňan, někdy Rus, někdy
Američan.

Konspirační teorie
Původcem koronaviru COVID-19 je Jára
Cimrman.
V letech 1915 - 1919 se věnoval výzkumu
virů, bakterií a epidemií, protože chtěl s jejich
pomocí zastavit první světovou válku. Počítal, že
po nakažení všech bojujících stran všichni vyhlásí
kapitulaci a po podepsání míru dostanou od Járy
vakcínu na uzdravení. První vytvořený virus poslal
Jára v roce 1917 do Španělska na testy. Ovšem v
laboratoři jim utekly myši. Ty pak roznesly virus
mezi lidi. Na tzv. Cimrmanovu španělskou chřipku
zemřelo asi 50 milionů lidí. Super výsledek. Jára
pak do konce války vyvinul nový virus, ovšem

Kryrská rozhledna ví ale své… za pandemii
koronaviru nemůže Čína, ale Čech!
Stebno
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nemohl najít dobrovolníky na testování. 90 %
pravděpodobnost úmrtí se všem zdála jako příliš
velké riziko. Nevím proč, Cimrman nakonec virus
otestoval na sobě. Infikace byla úspěšná, vakcína
proti viru selhala a tak ho ohrožoval těžký zápal
plic. Nakonec pomohla slivovice od strýčka z
Valašska v podobě padesáti litrového demižonu.
Virus souboj se slivovicí prohrál.
Když se Cimrman vyléčil a vystřízlivěl vedle
prázdného demižonu, uviděl na radnici novou
československou vlajku (kterou kdysi sám
navrhnul a vyrobil ze dvou kusů roztrhaných kalhot
bílé a červené barvy a ozdobil modrými kalhotkami
Boženy Němcové, které mu darovala v mládí po
nevinné procházce po Petříně). Bylo po válce, jaro
1919. Jára spočítal podle složitého statistického
vzorce, že další světová válka bude za sto let. To
ještě nevěděl, že za měsíc v Německu jistý
desátník Hitler dostane průjem. Při útěku na
záchod zakopne, upadne na hlavu a vyvolá válku
již za dvě dekády. Jára chtěl virus svěřit
nejmoudřejší armádě, což byla dle něj ta čínská,
neboť z Číny pocházeli v minulosti největší mudrci.
Zakonzervoval virus, nazval ho COVID-19
(Cimrmanův Odzkoušený Virový Destruktor, rok
výroby 1919). Čínské armádě pak přišel balíček s
příkazem „COVID-19, otevřít za sto let.” Armáda
balíček uložila v laboratoři ve Wu-Chanu a na
podzim 2019 ho otevřela.
Zbytek příběhu už znáte…

testovaní na začátku března). Především však
středoevropské a východoevropské země dokázaly
poskytnutý čas lépe využít a lépe odhadnout
smrtelné riziko epidemie. Na místo scestného
pocitu výlučnosti, „To se u nás nikdy nemůže stát,“ s
jakým k nákaze přistupovala Británie, naopak
Slovensko, Polsko, Česko a Rakousko byly mezi
prvními zeměmi EU, které uzavřely své hranice a v
rychlém sledu zavedly dalekosáhlá omezení
počínaje uzavřením nedůležitých obchodů až po
přísná omezení veřejného shromažďování.
Podle profesora Martina McKee z London
School of Hygiene and Tropical Medicine právě
rychlost v zavádění těchto opatření byla
nejdůležitějším faktorem úspěchu středo a
východoevropských zemí. Na počátku března
například Cheltenhamský dostihový festival v Anglii
navštívilo přes 250 tisíc návštěvníků a ve
francouzském Landerneau se více než 3500 lidí
pokoušelo zlomit rekord nejvíce Šmoulů přítomných
na jednom místě, což byly události, které podle
profesora McKee výrazně napomohly šíření
epidemie. Ve stejnou dobu Rakousko, Česko a
zakrátko i Slovensko a Polsko omezily veřejná
shromáždění na 100, nebo i méně lidí. Pozitivní roli
sehrály zřejmě také ochranné roušky, jejichž povinné
nošení zavedly Česko, Slovensko a po nich
Rakousko - později i Německo - navzdory negativnímu postoji WHO (World Health Organization =
Světová zdravotnická organizace).

Evropa

Česká republika

Evropa se v březnu 2020 stala hlavním
ohniskem nákazy. Může za to sever Itálie,
Lombardie, odkud se nemoc rozšířila po celém
kontinentu. Překvapením bylo, že koronavirus zasáhl
kontinent nikoli globálně, ale do značné míry
segmentovaně. Například list The Financial Times si
povšiml, že Evropu rozdělují propastné rozdíly v
úmrtnosti na těžce postižený Západ a Jih a jen
velmi málo postižený Střed a Východ. V přepočtu na
jeden milion obyvatel bylo ke dni 30. dubna 2020 ve
Španělsku 517 mrtvých, v Itálii 453, ve Francii 353 a
ve Spojeném království 325. Naproti tomu
Slovensko zaznamenalo 4, Polsko 16, Česko 21 a
Rakousko 65 koronavirových úmrtí na milion
obyvatel. Výše zmíněné periodikum ve svém
článku tento rozdíl vysvětlovalo jednak pozdějším
zavlečením nákazy (například v Itálii a Británii byli
první Stebno
nakažení zjištěni na konci ledna, zatímco v
Česku, Polsku nebo Slovensku byli první pozitivně

Na českém území byly první tři případy
onemocnění potvrzeny 1. března 2020. Jako hlavní
zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí
Češi jezdili lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie
byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných
pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Vznikla
tak řada iniciativ a lidé si začali šít ochranné
pomůcky sami. První opatření proti epidemii stát
přijal 3. března a 10. března bylo oznámeno, že od
následujícího dne se zavírají školy. Dne 12. března
byl dvě hodiny po poledni vyhlášen nouzový stav (v
platnosti byl do 17. 5.) s řadou omezení pro občany
a podniky, 14. března pak byla zavřena restaurační
zařízení a ostatní provozovny mimo těch nejdůležitějších. O půlnoci z 15. na 16. března byly až
na výjimky uzavřeny i státní hranice.
Důvod? Prostý: omezení kontaktů mezi občany tak,
aby se prodloužily časové lhůty postupu nemoci. To
proto, aby bylo možno nakažené občany léčit.
15
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Otázka času je totiž v situaci, kdy na nemoc
neexistuje žádná očkovací vakcína, klíčová.
Opatření, které přijala naše vláda, byla drakonická a dotkla se života nás všech. Velmi pravděpodobně však měla smysl a - ačkoli byla za ně
Česká republika ze začátku kritizována ze všech
stran – podobná byla postupně přijata v podstatě
v celé Evropě.
V době uzávěrky tohoto čísla má naše republika necelých 9 tisíc nakažených a v souvislosti
s koronavirem u nás zemřely „jen“ něco málo přes 3
stovky lidí. V rámci Evropy (a nakonec i celosvětově)
na tom nejsme vůbec špatně.
Kryry
Podle starosty Miroslava Brdy nebyl ve
městě Kryry ani v jeho satelitních obcích zaznamenán jediný případ této nemoci.
Obyvatelé Kryr se v drtivé většině případů chovali velmi zodpovědně a vládní nařízení byla dodržována. Šili jsme (a stále ještě i šijeme…) roušky,
dezinfikovali jsme každý týden veřejná prostranství,
obyvatelé města byli prostřednictvím webových
stránek i Mobilního rozhlasu o aktuální situaci včas
informováni. Mimořádné číslo Kryrské rozhledny,
které bylo v souvislosti s koronavirem připraveno,
tak nakonec nemuselo ani vyjít.
Jak už bylo řečeno, přišli jsme o celou řadu
akcí, nicméně na přelomu května a června se vracíme pomaličku do normálu. Byť onen zmíněný
„normál“ velmi pravděpodobně ještě velmi dlouho
nebude tím, nač jsme byli ještě před několika měsíci
samozřejmě zvyklí. A možná, že už nikdy se tam,
kde jsme byli na konci roku 2019 a na začátku roku
2020, nebudeme moci vrátit.
Roušek se bojím, že se nezbavíme nikdy. Já se
bez mučení i na tomto místě přiznávám k tomu, že
právě to je záležitost, která mi na celé situaci vadí
asi nejvíc, protože jsem nabyl té neblahé zkušenosti,
že jde o „epidemiologické zařízení“, díky němuž mne
infarkt skolí dřív než nějaký koronavirus. Prostě se
mi v tom mizerně dýchá. To vůbec nemluvím o
mladých, kteří hledají své příští partnery, ti totiž
vzhledem k zarouškování republiky vůbec netuší, do
čeho jdou.
Pojďme k závěru – poděkování všem, kteří tu
nelehkou situaci, která nás v minulých týdnech
postihla, zvládli. Díky všem, kteří pomáhali. Nebylo
Stebno
jich vůbec
málo a je fajn pocit vědět, že takoví lidé
mezi námi jsou.
16
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Snímek je pořízen bezprostředně po nařízení nosit
roušky. I kryrská mládež se přizpůsobila

Vietnamští obchodníci také v Kryrech nabídli
složkám integrovaného záchranného
systému občerstvení zdarma

RouškouStebno
(jen lehce) přidušený Milan Presbruchý
17
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Na nic podobného jsme nebyli nikdy zvyklí…

Roušky se šily i u nás
doma

Stebno
18
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A úplná pecka na závěr:
zvídavému objektivu mého
fotoaparátu neunikla ani
postava na koni, která (ať
jakkoli zcela osamocena ve
strojetických hvozdech, kde
si - upřímně řečeno - dávají
lišky dobrou noc) chránila
rouškou sebe, tebe, prostě
všechny z nás.
Palec nahoru!

A máme i jeden
palec dolů: na
snímku není žádný
zodpovědný
spoluobčan, ale
obyčejný zloděj.
Kradl ve
Strojeticích v polovině května a
přišel si na hezkých
pár desítek tisíc.

Pavel Ďuran
19
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Žáci ZŠ Kryry patří
mezi nejlepší chemiky nejen na Podbořansku,
ale na celém okrese Louny

28. února 2020 se v Žatci na Obchodní akademii a Střední odborné škole
zemědělské a ekologické konalo okresní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnilo
14 žáků ze sedmi škol okresu Louny.
Vítězem se stal Jáchym Růt z GSOŠ
Podbořany, druhé místo obsadil Petr Roth, také z
GSOŠ Podbořany. O jeden jediný bod za vítězem
zůstal třetí v pořadí, žák 9. třídy ZŠ Kryry Daniel Vlk.
Výborného výsledku dosáhla také Viktorie Tuhá
opět ze ZŠ Kryry, která se umístila na pátém místě.
Oběma žákům naší školy blahopřejeme a
děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Daniel Vlk
Soutěžili společně žáci čtyř základních škol a
tří odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
O pět prvních míst se s náskokem 30 bodů
nad ostatními soutěžícími podělili žáci ZŠ Kryry, ZŠ
P. Holého Louny a GSOŠ Podbořany.
O vítězi rozhodla pouze jedna polovina bodu.

Viktorie Tuhá

Mgr. Jaroslava Suchomelová
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Mezinárodní den žen

… Oslava MDŽ ve Strojeticích
Strojetice, 7. březen 2020

Kolem padesáti lidí se
v sobotu 7. 3. 2020 odpoledne
sešlo ve strojetickém kulturním
domě, aby společně oslavili
Mezinárodní den žen.
Místní osadní výbor připravil pro
své něžné pohlaví (zdaleka ne však
jenom pro něj) velmi příjemnou akci.
S hudbou (o tu se postaral DJ Ivan
Derfl), drobnou kulturní vložkou (Johanka a Karla Huschinovy a Petr a
Jan Duspiva), občerstvením a kytičkou pro všechny z žen, jež tento
den v předvečer MDŽ ve Strojeticích
slavily.
Mimochodem, květiny – jak jinak než tradiční karafiáty – předával
tentokrát nikoli muž, ale jinoch. To
byla ze strany organizátorů akce do jisté míry
rafinovanost, neboť gratulovat a pugét předávat nechali právě Péťu Duspivu.
Ten se tohoto výjimečného úkolu zhostil ze začátku sice s jistými (k jeho věku
jistě pochopitelnými) rozpaky, nicméně se za chviličku
proměnil vysloveně ve lva
salónů a dokonalého genlemana. Ke kytičce patří
prostě pusa a těch rozdal (a
sklidil) bezpočet.
Závěrem zbývá dodat,
že strojetická oslava Mezinárodního dne žen skutečně
nepatřila jenom ženám – ty
si totiž přivedly s sebou i
své protějšky. Bavila se tak
doslova celá ves. A že se
bavila dobře, o tom svědčí i
ten fakt, že tak činila i dlouho po klekání.

Pavel Ďuran
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Mezinárodní den žen

… Oslava MDŽ v Kryrech
Kryry, 8. březen 2020

Svaz žen Kryry ve spolupráci s městským úřadem uspořádal v neděli 8. 3. oslavu
Mezinárodního dne žen. Zúčastnila se jí dobře padesátka příslušnic něžného pohlaví,
přičemž na rozdíl od dne předtím konané slávy ve Strojeticích, tu mužů bylo pomálu.
Vlastně jediný…
město. Tradiční karafiáty pak rozdali již
výše zmínění zastupitelé města, přidali i
tabulku čokolády.
Nechyběl přípitek, občerstvení bylo
připraveno. Ke gratulantům se pak připojil i výše zmíněný Iša
Barák, který k tanci i
poslechu
vyhrával
do pozdních odpoledních hodin.
Jen s těmi tanečníky byl vzhledem k výše zmíněnému problém. Nevadilo to, naše ženy
si (jako vždy a se
vším) dokázaly poradit.
Kromě tohoto jediného statečného totiž
dorazil jen Iša Barák (který se jako muzikant
nepočítá…), zastupitelé města Václav Kadleček a
Petr Ulke (jako gratulanti, ti se samozřejmě také
počítat nemohou) a moje redaktorská maličkost (jíž
do účastnické matematiky nelze zahrnout vůbec).
Všechny přítomné – takže v podstatě jenom
ženy – přivítala za svaz žen paní Hana Baladová.
Kryrským ženám přišly jako první k jejich svátku
poblahopřát Pink Ladies a Cherrios, naše mažoretky
pod vedením Irenyměsto. Tradiční karafiáty pak
rozdali již výše zmínění zastupitelé města, přidali i
tabulku čokolády. Uldrichové a Báry Zelenkové –
v nových kostýmech a s novými sestavami, s nimiž
se tento rok díky nouzovému stavu pochlubily jen na
této akci a před tím na dvou plesech mimo naše

Pavel Ďuran
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Osm statečných postavilo májku

Zaznamenali jsme …
Kryry, 1. květen 2020

Kryrská májka je tak trochu raritou. Vyrostla na tradičním místě za naprosto
nezvyklých podmínek. Byla totiž instalována v duchu přísných bezpečnostních opatření
vyplývajících z vládních nařízení v době nouzového stavu. A proč je raritou?
Má roušku!
Po zimě vždy přichází jaro. Od pradávna jej
lidé vítali jako symbol zdraví, rozpuku, síly a lásky.
Příroda se probouzí ze zimního spánku, vše
začíná pučet a rašit a u lidí přichází nejkrásnější
období v roce. Mládenci pokukují po švarných
děvečkách, aby si našli svou životní družku. Ti,
kteří už mají svoji milou, ji přinášejí důkaz lásky a
věrnosti.
Poslední dubnový den patříval v Kryrech
každoročně pálení čarodějnic a stavění májky.
Bohužel z důvodu nouzového stavu, který byl
vyhlášen vládou České republiky, se pálení
čarodějnic v letošním roce nekonalo.
Kryrské mládeži bylo líto, že se staročeské
máje letos neuskuteční v takovém rozsahu, jak
tomu bylo předchozích letech, a tak spolek
LEKAF ve spolupráci s mladými našeho města
vybral osm statečných dobrovolníků, kteří se
v pátek 1. 5. 2020 sešli u zdravotnického
střediska.
Pro letošní rok tu postavili menší
symbolickou májku i s rouškou, která poukazuje
na to, co se dnešní době děje.
František Musílek
(spoluzakladatel spolku LEKAF z. s.)

Co vše plánujete v areálu letního kina dělat a pořádat?

Františku, co vás motivovalo k založení spolku LEKAF?

Co se týče plánů do budoucna, chceme v areálu pořádat
kulturní akce různých žánrů a zasadit se o vrácení promítání.
Dále využít louku za areálem jako odpočinkové místo pro
veřejnost a případně stanové městečko při pořádání
dvoudenních akcí. Pohráváme si i s myšlenkou parkování na
pozemcích před areálem pro návštěvníky Schillerovy
rozhledny, ale to má asi ještě svůj čas.

Spolek LEKAF byl založen kvůli záchraně areálu letního kina v
Kryrech, který byl pět let uzavřen a chátral. Impuls k tomu dal
starosta města, který na zastupitelstvu v roce 2018 řekl, že
kino nabídne jakémukoliv zájemci za 1kč.
Dokázali jste stmelit kryrskou mládež, která se podílí na
údržbě a opravách letního kina. Co vás k tomu vedlo?

Jak vám vaše plány zhatila pandemie koronaviru?

Bylo potřeba přiložit ruku k dílu a na začátku nás byla jen
hrstka. Požádali jsme tak o pomoc mládež, která v té době
postávala jen na zastávce nebo u nákupního střediska. Mám
mezi nimi i své dva syny, takže navázání komunikace bylo
snadné a nadšení pro to něco udělat bylo od všech
neskutečné a překvapivé.

Pandemie postihla všechny, takže pochopitelně i nás. Zbrzdila
vše, co jsme plánovali, ale nezastavila nás – díváme se
dopředu. Doufám, že se povede něco letos v létě uspořádat,
dávám tomu naději… nepředbíhám, doufám...
Děkuji za rozhovor.
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Staročeské máje trochu jinak

Zaznamenali jsme …
Kryry, 16. květen 2020

Již více než 40 let se každoročně v Kryrech koná tradiční Slavnost staročeských
májů, kdy se u domů ve vsi roztočí sukně krojovaných děvčat v náručí fešných chlapců
a zazní ryčná hudba muzikantů hrajících nejen do pochodu májovému průvodu, ale
současně do tance a pro radost všem svátečně naladěným obyvatelům města.

Je to pro město a jeho občany významná
událost, která navíc svým charakterem, tradičním
pojetím a zejména účastí, přesahuje kryrské
hranice. Tato letitá tradice byla ve městě pod
Schillerovou rozhlednou přerušena v minulosti
snad pouze jednou, znovu však byla obnovena,
a to jen a jen díky nadšení, obětavosti
a pohostinnosti kryrských občanů. Ti ji svojí
aktivitou a zájmem pomáhají každoročně
nezištně naplňovat. Jsou také na tuto krásnou
tradici právem hrdí. Oceňují, že tato slavnost
nezůstává jen záležitostí místních, ale že se jí
pravidelně zúčastňují i přespolní a obyvatelé
z okolních měst.
Jenže přišel koronavirus, který paralyzoval
celý svět. Kryrská mládež nakonec ale o
staročeské máje ani v této době nepřišla:
starosta města dal souhlas organizátorce akce
Janě Vágnerové uskutečnit průvod městem
v omezeném režimu. Musely být splněny bezpeč24
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Zaznamenali jsme …
nostní podmínky
nařízené
vládou
České republiky.
Maximum účastníků – 100 osob. A
roušky na obličeji!
I s nimi si naši májovníci zatančili na
náměstí v Kryrech
a na dalších vybraných místech.
Svůj (oproti minulým létům výrazně
skromnější) průvod zakončili v letním kině, kde pro
ně připravil spolek
LEKAF menší program.

Jana Vágnerová
Kdy jsi začínala s přípravami na letošní máje a co jsi
vše měla zařízené?
Staročeské máje se podobně jako všechny
podobné akce musí připravovat s výrazným
předstihem. Zařízené jsme tak už před
vyhlášením nouzového stavu měli kapely,
sál a valník, který máme vlastní, k němu
samozřejmě koně.
Koho napadlo postavit májku i s rouškou?
S tím nápadem přišel Fanda Musílek. Já
nevěděla, jestli to je úplně dobrý nápad, ale
všichni byli pro. To rozhodlo a já jsem
nakonec ráda.
Co ti vše překazila pandemie koronaviru?
Pokud se májů týče, tak většinu radostí,
které kolem této akce jsou. Včetně
prvomájového
průvodu,
který
se
pochopitelně nekonal, jehož býváme
tradiční součástí.
Budeš pořádat staročeské máje i další rok?
Určitě se chci jako pořadatelka účastnit.
Nikdy v tom nejsem sama, jsme parta, co
to dává dohromady. Já jsem jen „vidět“,
jelikož komunikuji s úřadem a zařizuji to
nejdůležitější (v podstatě to, co se platí –
kapely, koně, alkohol). Kdykoliv byl nějaký
problém, tak jsme ho společně vyřešili.
Děkuji za rozhovor.

Lukáš Hájek
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Peruc se vzdala postupu,
do krajské soutěže míří Kryry!

Ze sportu …

… Od zeleného stolu
Poprvé v historii klubu se nám dařilo nad očekávání dobře. S A týmem dokonce vést
v tabulce! Tři kola před koncem soutěže jsme byli s nadějnou vyhlídkou celou sezónu
vyhrát - a tím zajistit pro Kryry historický postup do krajského přeboru B třídy - druzí. Pak
se však celá soutěž pozastavila…

Nevídané gesto předvedlo v okresním přeboru
stolních tenistů vedení Sokola Peruc. Přestože mělo
jako vedoucí celek soutěže
právo na postup do kraje,
vzdalo se ho ve prospěch
druhých Kryr! Ty se důkladně připravovaly na zbývající
zápasy, které jim mohly zajistit právě postup do kraje.
V okresním přeboru I. třídy
šly cílevědomě a s velkými
nadějemi za prvním místem,
kvůli pandemii koronaviru
ale neměly šanci si postup
vybojovat za zelenými stoly.
Soutěž totiž byla před
závěrem základní části přerušena, později pak došlo
k jejímu anulování.

Kdo se o postup Kryr z patnáctičlenné základny členů týmu kryrského stolního tenisu nejvíce
zasloužil? Hráči základní sestavy: František
Lorenc, Ota Blail, Aleš Kopřiva a Pavel
Kolář. Na postupu se pak také podíleli
hráči z B týmu, kteří často v „áčku“
střídají.
Závěrem mi dovolte poděkovat vedení naší školy, která nám
v tělocvičně poskytuje herní prostory, a Městskému úřadu Kryry za jeho finanční
podporu.

František Lorenc
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Fotbalisté v době nouzového stavu

Ze sportu …

Sezóna fotbalistů SK Havran Kryry byla jako ostatní amatérské soutěže předčasně
ukončena. Po zimní přípravě tedy naskočili naši fotbalisté rovnou do přípravy letní, která
v našem sportovním areálu odstartovala 15. 5. 2020.
Během nouzového stavu se někteří dobrovolníci
pustili do oprav a údržby areálu. Budují se nové střídačky.
Dílo vzniká ve spolupráci
s Městem Kryry a firmou
CZECHOSLOVAK
GROUP
a.s., která tento projekt financovala. Dále se podílely i
místní firmy: RAN s.r.o. a
František Lorenc - touto cestou jim děkujeme za spolupráci. Díky sponzorským
darům i brigádní práci hráčů
A týmu a dorostu se svépomocí vybudovalo beach
volejbalové hřiště.

Na slovíčko s předsedou klubu Vladimírem Nesvadbou
Teď pojďme k hodnocení sezóny. Jak ji s odstupem času vidíte?

Co říkáte na to, že soutěže byly ukončeny, nikdo nepostupuje,
nesestupuje? Je to tak správně?

Začnu od nejmenších. Jsem moc rád, jak se nám rozjela mladší
přípravka, plno dětí i zapojení mladých trenérů pod vedením Lukáše
Hájka.

Určitě je to správné, rozhodovat by se mělo na hřišti do konce sezóny,
má to své napětí. Ne někde u stolu. Myslím, že je to trochu nefér pro
týmy, které věnovaly úsilí a peníze, aby v letošním roce postoupily. Na
druhou stranu to zase pomohlo družstvům na konci tabulek, že se
nemusí obávat sestupu. Jak se říká, každá věc má své plus i mínus.

Díky tomu se nám podařila vyplnit věková mezera u starší přípravky. Ta
je v současné době spojená s Vroutkem. Vlastně máme spojené i
mladší a starší žáky a díky tomu hrajeme krajské přebory. Mládežnické
krajské přebory se tady hrály snad před 15 - 20 lety. Spojení Kryr a
Vroutku má velký přínos pro oba týmy. Tohle není zásluha vedení
oddílů, ale samotných trenérů (Pták, Šiška, Kamír, Halámek), kteří se
naplno věnují mládeži. Naši fotbalisté výkonnostně rostou a o řadu
z nich je zájem z ligových soutěží. Opravdu obdivuji práci s mládeží
v duchu, aby hráli všichni. Vývoj fotbalistů je postupný. Často se stane,
že nějaký hráč je v přípravce podprůměrný a pak ve starších kategoriích
patří mezi nejlepší.

Pomůže vám takové rozhodnutí nebo naopak vám uškodí?
Našemu klubu to neuškodí. Neměli jsme žádné ambice postupovat, a
to jak u mužů, tak i u mládeže. Našim cílem je stabilizovat mužstvo
mužů a do něj zapojit nadějné dorostence. Dorost je velmi dobrý,
takže máme z čeho vybírat a tím i zvyšovat konkurenci v mužstvu.
Líbí se mi, že ostatní mládežnická mužstva dávají přednost
fotbalovosti, zapojení všech dětí do zápasů a že výsledek není na
prvním místě.

Nejsme ligový tým, ale malý oddíl a fotbal je součástí života, nikoliv
jedinou prioritou. Dorost hraje druhým rokem 1. A třídu a v letošní
sezóně byl na tom velmi dobře. Je to mladý tým a jeho přednosti
přijdou v dalších (tipuji) dvou letech. Díky práci trenérů Vobořila a
Lassase se řada dorostenců uplatňuje v našem A týmu. Jak všichni
víme, mužstvo mužů prošlo velkou změnou. Po odchodu celého kádru
jsme začali hrát o dvě soutěže níže v okresním přeboru, kde se
pohybujeme ve středu tabulky. Jak jsem říkal, našim cílem je dát
dohromady nový mladý tým z našich odchovanců. Věříme, že se nám
pak opět podaří vrátit do krajských soutěží, které budeme hrát s našimi,
kryrskými fotbalisty.

Jak se v koronavirové pauze tmelil tým? Co hráči dělali?
Bohužel nešlo trénovat. Nemůžu říci, zda si všichni hráči aspoň
udržovali kondici, občas si zaběhali, zacvičili. Ale myslím, že ano.
Každému chyběl pohyb a sportovní aktivita. Jsem rád, že byli kluci
stále ve spojení a na druhou stranu jsme udělali dost práce na hřišti v malých skupinkách vyčistili celý areál, vyměnili střídačky, udělali
grilovací koutek, pískové hřiště na beach volejbal a ještě se bude dále
pokračovat. Myslím, že i tato společná práce tým velmi stmelila.
Jak vy osobně jste trávil volno? Chodil jste do práce?
Střídavě jsem pracoval doma a v zaměstnání. Měl jsem najednou
plno času, protože v dubnu a květnu jsem měl mít pět zahraničních

Nemám obavy, že se nám to podaří, když vidím, jak dobré fotbalisty
máme od přípravek až po dorost.

cest, takže jsem toho využil a napsal plno článků o chmelu. Ve volném
čase jsem odpočíval běháním a procházkami s pejskem v přírodě.

Díky za rozhovor.

Lukáš Hájek
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Kryry třikrát jinak

… Rozhledny v pohybu
Kryry, 30. květen 2020

V sobotu 30. května se v Kryrech konal druhý ročník běhu Kryry třikrát jinak. Tento
závod je součástí seriálu běhů Rozhledny v pohybu a je originální kombinací tří kratších
běhů, které mají cíl u krásné Schillerovy rozhledny.

Lukáš
Němčák
v cíli
druhého
závodu
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Na start se za sice větrného,
nicméně slunečného počasí postavilo čtyřicet čtyři závodníků – dvacet tři v hlavním závodě a dvacet
jeden na dětských tratích. To je o
dva více, než kolik jich soutěž absolvovalo v loňském roce. V hlavním závodě bylo tentokrát o osm
běžců více, slabší účast měly dětské kategorie. Patrně proto, že se
rodiče stále ještě bojí pouštět své
děti někam, kde je pohromadě více
lidí. Navíc v loňském roce byla
s touto sportovní akcí spojena i
oslava kryrského Mezinárodního
dne dětí.
V Kryrech se závodilo ve třech
distancích: 1,27 km (závod s hromadným startem). Vybíhalo se z náměstí před farou směrem ke kostelu, odtud doleva nahoru po asfaltce a pak po polních cestách po
úbočí kostelního vrchu až k Schillerově rozhledně, kde byl cíl. Závodníci se pak odsud přesunuli zpět
do místa startu, odkud do druhého
závodu vybíhali jednotlivě (interval
30 vteřin) na trať měřící 770 m – po
pěšinách, jež se v serpentinách vinou od kostela přímo k rozhledně.
Posledním závodem soutěže pak
bylo zdolání 127 schodů, které vedou na druhý ochoz Schillerovy rozhledny.
Děti pak soutěžily na okruhu
ve městě pod rozhlednou.
Dětské kategorie vyhráli Petr
Lavička a Tereza Dolejšová (oba z
Kryr), Šimon Marišler (Kryry), Tereza
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Dolejšová (oba z Kryr), Šimon Marišler
(Kryry), Tereza Šturmová (TJ Sokol SG
Plzeň-Petřín), Václav Fencl, Natálie
Dolejšová a Nela Dolejšová (všichni Kryry).
Nejlepšími běžci v závodě mužů byli
první Pavel Totzauer z Plzně v čase
10:16,1 min., druhý Tomáš Kraus (TJ
Sokol SG Plzeň-Petřín) v čase 10:45,3
min. a třetí Jiří Hess z Podbořan v čase
10:45,9 min. První ženou, která doběhla,
byla Barbora Šturmová (Forrest Gump
Team – 11:38,8 min.), druhou byla Lucie
Palíková z Plzně v čase 11:57,4 min. a
třetí Eliška Dibďáková (AC Mariánské
Lázně – 13:57,8 min.).
Nejúspěšnějším domácím borcem
v hlavním závodu se stal Stanislav Žambůrek, který tuto kryrskou trojkombinaci
zdolal v čase 12:25,0 min. a v celkovém
hodnocení (bez ohledu na kategorie) se
umístil jako devátý. Jen o příčku za ním
skončil Lukáš Hájek (12:45,2 min.),
čtrnáctým místem se může pochlubit Ota
Boháč (14:00,0 min.), patnáctým Jiří Olmr
(14:22,4 min.) a devatenáctým Lukáš
Němčák (15:52,3 min.). Dvacáté místo si

Lukáš Hájek zdolává v závěru
soutěže 118. schod Schillerovy
rozhledny

pak vyběhl František Aschenbrenner (16:21,5 min.), jemuž evidentně více jak kopce svědčí maratónské, tedy výrazně delší a rovnější
trati.
Závod v Kryrech otevíral
letošní seriál běhů Rozhledny v
pohybu. Pokračovat bude dalšími
závody v Plzni na
Chlumu a na Krkavci, v Praze na
Petříně, na Vršíčku
v Litohlavech a v
Mariánských lázních na Hamelice.

Nejlepší z nejlepších: (zleva) z kryrských borců Stanislav Žambůrek, z
kategorie žen Barbora Šturmová a kategorii mužů ovládl Pavel Totzauer

Ing. Roman Sladký,
Pro Sport Activities
Fotografie: Pavel Ďuran
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Společenská kronika
Jubilejní věk 70, 75 a od 80 každý rok

Gratulujeme …

ŽIVOTNÍ JUBILEA V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU
Březen

Duben

Květen

Kryry
POMIJE JAROSLAV

PÍCHA ALOIS

ŠLEGROVÁ MIROSLAVA

GREGOR KAREL

ŘÍHOVÁ EMÍLIA

HORNÍK JIŘÍ

TARČINEC MIROSLAV

ČAPEK JIŘÍ

SAHULKOVÁ OLGA

MRÁZEK MILAN

PURNOCHOVÁ ZUZANA

PÍCHOVÁ EMILIE

DADLÍKOVÁ JUDITA

VÍTEK JAN

KUVIKOVÁ OLGA

KONOPÁSKOVÁ ANNA

ILEK FRANTIŠEK

HURTOVÁ KVĚTOSLAVA

HROUDOVÁ LUDMILA

LEGNER MIROSLAV

ČADOVÁ ANNALIESE

LEGNER BOHUSLAV

ŠÍR MIROSLAV

LEGNER JIŘÍ
KUDRNÁČOVÁ MARIE
DERFLOVÁ MÁRIA
VYHNÁLKOVÁ LUDMILA
TEPLÁ ANNA

Strojetice
VÁCLAVÍKOVÁ JIŘINA

Stebno
ZBUDILOVÁ KVĚTA

VURBSOVÁ MARIE

Běsno
HOLAN JOSEF

Vzpomínáme …

30

Rozvolněno,
otevřeno!
Pamatujete si ještě na tyhle
dětské říkanky a hry?

„Polívka se vaří, maso na
talíři, přijde na to, sežere
to…“
a nebo:

„Cukr, káva,
limonáda, čaj, rum, bum!“
Všechno to sedí na čerstvě
otevřenou restauraci „U Toma“ ve
Strojeticích. S rozvolňováním koronavirových opatření byl tento podnik
otevřen na sklonku měsíce května –
cca měsíc po době, kdy hostinský
Tomáš Janoušek po zimní pauze
otevírá běžně.
Vyhlášená místní dršťková je
samozřejmě v každodenní nabídce,
maso na talíři rovněž nechybí (k tomu přílohy a obloha podle libosti),
cukru, kávy, limonády, čaje či rumu si
každý může dát, co hrdlo ráčí.
Jestli půjde o kryrský restaurační „boom“, to ukáže budoucnost. Já se o to nebojím: po půl roce
jsem si tu dal točené pivo a bylo
skvostné!

Pavel Ďuran
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