
Poberouní - Velké problémy, ze-
jména v dopravě, způsobila bouře
Sabina od 9. do 11. 2. v dolním Po-
berouní. Vlaky nabíraly zpoždění,
případně vůbec nejezdily, plné ru-
ce práce měli hasiči. Ve Stře-
dočeském kraji bylo v pondělí 10.
února večer bez proudu 24 000 do-
mácností, nejvíc v republice.
Problémy, které předpovídali meteo-
rologové, se začaly naplňovat už od
nočních hodin z neděle na pondělí.
Silný nárazový vítr lámal stromy,
které padaly na silnice a znemožňo-
valy místy průjezd. Středočeští hasi-

či během noci v souvislosti se sil-
ným větrem vyjeli k 114 událostem,
převážně šlo právě o popadané stro-
my. Nejvíce zasažena byla západní
část kraje, okresy Beroun, Příbram,
a Kladno. Od pondělní 6. do 21. ho-
diny se počet událostí spojených s
bouří Sabine ve Středočeském kraji
vyšplhal k 1200 případům, do stře-
deční 18.00 jich bylo dokonce 1527.
„Během největšího náporu Sabine v
pondělí mezi 12. a 15.00 zazname-
nalo středočeské operační středisko
téměř tisícovku hovorů. V tu dobu
obsluhovalo příjem tísňového volání

pět operátorů, každý odbavil 200 ho-
vorů, to je asi 66 za hodinu,“ popsa-
la Tereza Fliegerová, tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje.
Řevnický profesionální sbor od 10.
do 13. 2. vyjížděl ke 27 událostem
způsobeným silným větrem. „Dal-
ších asi 50 případů v okolí Řevnic
řešily dobrovolné hasičské jednotky
obcí samostatně,“ upřesnil řevnický
hasič Pavel Vintera s tím, že nejvíce
výjezdů bylo kvůli likvidaci spad-
lých stromů. Šlo například o úsek
dálnice D4 u Mníšku pod Brdy a Jí-
loviště. (Dokončení na str. 10)      (pan)

Vyhlášený masopust
se koná 22. února
Zadní Třebaň - Pětatřicet stánků z
celé republiky. Zabíjačka. Prase pe-
čené na rožni. Tombola se stovkami
cen. Projížďky na koních i oslících.
Muzikanti, tanečníci, zpěváci, her-
ci... To všechno vás čeká, dorazíte-
li v sobotu 22. 2. na náves do Zadní
Třebaně, kde se bude od 9.00 konat
oslava vyhlášeného Poberounského
masopustu. A přijdete-li v převleku,
můžete vyhrát některou z cen, třeba
dárkový koš v ceně 1.500 Kč! Po
půl jedné vyrazí průvod maškar na
obchůzku vsí, večer se od 20.00 ko-
ná ve Společenském domě maso-
pustní Školní ples. (Viz str. 12)   (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Vzducholoď nad Berounkou - str. 7
* Fotbalisté se chystají na jaro - str. 11

Dobřichovice - Poprask (nejen) na
sociálních sítích způsobila dobři-
chovická kosmetička Martina JA-
NOUŠOVÁ. Napsala dopis minis-
tryni financí Aleně Schillerové, v
němž se ostře vymezuje vůči Elek-
tronické evidenci tržeb (EET).
Co vás vedlo k napsání dopisu?
Byla to spontánní reakce - dopis
jsem psala od srdce a hotový byl za
pět minut. S kolegyněmi z oboru
jsme na Facebooku diskutovaly o
EET. Jedna z nich napsala ministry-
ni na její stránky dotaz, jestli chodí
na kosmetiku. A dodala, že za to, co
na nás připravuje, už nebude moci

vstoupit do žádného salonu. Minist-
ryně odpověděla, že má svou kos-
metičku 15 let a nehodlá ji měnit...
Tak jsem jí napsala i já.
Odpověděla vám?
Uvědomila jsem si, že dopis musím
napsat doporučeně, do vlastních ru-
kou přímo ministryni. A to se také
stalo. Odpověď ještě žádná nedošla,
ale na to je čas. Vše se děje hodně
rychle, i tento článek...
Opravdu je situace osob samostat-
ně výdělečně činných (OSVČ) tak
dramatická, jak v textu popisujete?
Došlo mi, jak si s námi zahrávají. 
(Dokončení na straně 3) (mif)

PRVNÍ. Plesovou sezonu v Řevnicích zahájil ples taneční skupiny Proměny. (Viz strana 4) Foto Vladislav SKALA

Martina Janoušová. Foto ARCHIV

Bouře Sabina řádila i v Poberouní 
SILNÝ VÍTR LÁMAL STROMY, STRHÁVAL DRÁTY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ...

17. února 2020 - 4 (769) Cena výtisku 8 Kč

Fousek s Palečkemdiváky nadchli

Kosmetička píše ministryni: Došlo mi, jak si s námi hrají

Klubu hrozí, že přijde
o hřiště a zanikne
Řevnice - Zánik hrozí fotbalovému
oddílu FK Slavoj Řevnice. Nepatří
mu totiž hřiště Za Vodou, na kterém
hraje. Pokud se majetkové záležitos-
ti nevyřeší a většinový vlastník hřiš-
tě prodá, přestane klub sdružující
136 členů včetně stovky dětí existo-
vat, říká předsedkyně oddílu Kate-
řina SÝKOROVÁ.
Komu patří hřiště, na kterém hrají
řevničtí fotbalisté?
Fotbalové hřiště leží na pozemcích
soukromých majitelů. Největší díl
vlastní společnost Le Investments,
část Alžběta Hazuková a kabiny TJ
Slavoj Řevnice. Klub nemůže žádat
o většinu dotací. (Dokončení na str. 11)

Do Prahy neprojedete
autem přes Radotín
ani přes Mníšek p/B
Poberouní - Cesta do Prahy bude od
půlky března vyžadovat u řidičů
pevné nervy. Silničáři totiž uzavřou
hned dva hlavní tahy vedoucí do
metropole. Od 9. 3. v Radotíně, od
15. 3. mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy. Kvůli rekonstrukci želez-
ničního mostu v Radotíně lze navíc
očekávat i zpoždění na trati.
Jak jsme informovali v minulých
NN, bude od 9. 3. až do konce roku
uzavřena Karlštejnská ulice v Rado-
tíně pod železničním mostem. Ob-
jížďka má být vedena kolem rado-
tínské cementárny, nájezdem na mě-
stský okruh, po něm na dálniční es-
takádu nad Radotínem a u Zbraslavi
sjet na Strakonickou, nebo po okru-
hu na druhou stranu na Stodůlky,
Řeporyje či Prahu 6.
K této uzavírce se brzy přidá další.
Od 15. 3. do 30. 4. bude uzavřena
silnice z Řevnic do Mníšku p/ B
kvůli sanaci záchytného systému
podél vozovky. (Dokončení na str. 10)
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Skvělé koblížky, měli jsme nebe v hubě
MASOPUST V HLÁSNÉ TŘEBANI SE LETOS OPRAVDU VYDAŘIL - POČASÍ SUPROVÉ, HODNĚ MASEK...
Masopustní veselice v Hlásné Třeba-
ni se konala 8. února. Sraz byl na
Rovinech, odkud se Roviňáci za do-
provodu kapely Třehusk vydali k
lávce. Tady jsme na ně čekali my,
»dolňáci«.  Pomalu jsme se přesunu-
li k první zastávce u Kratochvílů.
Hned se začal nalévat svařák, nabí-
zeny byly koblížky, placičky, plněné
rohlíčky a výborné řízečky.  Po všem
se jen zaprášilo. Pokračovalo se ke
starostovi obce Tomáši Snopkovi. V
převleku za kněze mu to moc sluše-
lo. Přihlásila jsem se ke zpovědi, ale
bylo mi řečeno, že tolik času nemá!
Masopust Filda požádal o svolení k
masopustní veselici a po příslibu, že
budeme slušní  nám bylo právo při-
děleno. Všichni se vrhli ke stolům,
které se prohýbaly pod dobrůtkami.
Chlapi se soustředili u stolku s kořa-
ličkami, starosta naléval ostošest.
Třehusk nám k tomu vyhrával a do-
konce vyhlásil dámskou volenku -
starosta šel z náruče do náruče.
Další zastávka byla u bývalého sta-
rosty Vnislava Konvalinky. Stoly pl-
né koblížků byly během chvilky
pryč. Všem nám moc chutnaly, měli
jsme nebe v hubě. Pak se Ajka cho-
pila nalévání kořalek. I zde byla
dámská volenku a Sláva chtě nechtě
musel tančit. Udělali jsme kolečko,
aby nám neutekl, protože taková ten-
dence tu byla...
Další zastávka byla u paní Nováko-
vé, která jako panenka už koukala z

okna. Plný parapet moc dobrých jed-
nohubek a též různé přípitky. Ilona
Gartová pobíhala s tácem a všem na-
bízela, zaprášilo se i po čokoládové
bábovce. Naproti nás vítali  Císařovi
s dalšími pochoutkami a přípitky.
Hned nato zastávka u Kunců. Na za-
hrádce  dva stoly plné dobrot a kořa-
lek. Starosta Sokola Vláďa naléval a
všichni připíjeli na podařený maso-
pust. Třehusk hrál a hrál, tancovalo
se, hlavně Vláďa a Jiřinka (on to byl
vlastně Jířák), to byla podívaná! 
Ke Snopkům se moc těším - Jarda

pro mne každý rok  připraví lahvin-
ku vína, někdy i dvě. Ani letos ne-
zklamal! I zde bylo mnoho pochuti-
nek, sladké, slané, nepřeberná řada
kořaliček: slivka, hruštička, fernet,
whiska, Key rum, bílé vínko. U Štíb-
rů nás čekalo velké překvapení. Pro-
tože  byl Mirek odvolán za prací, při-
pravil nám u plotu »Masopustní sa-
moobsluhu«. Suprový nápad! Nalé-
vali jsme si dle libosti a chutnali vše,
co tam bylo. Pokračovalo se k před-
poslední zastávce u Polaneckých. Ti
měli mimo jiné připraveny kávova-

ry, to přišlo hodně lidem vhod. Káva
byla vynikající a moc nám bodla.
Muzika hrála, nálada byla čím dále
veselejší. U Slavíků nás okrojovaná
Lidka vítala  chlebem a solí, kama-
rádka nalévala kořaličku. Pak Lidka
přinesla dva pekáče výborného masa
a uzené. Nahrnuli jsme se kolem to-
ho a jedli a jedli. Za chvilku bylo vše
pryč, i když toho bylo požehnaně. 
A hurá zpátky k sokolovně, kde pro
nás hasiči měli připravené zabijač-
kové hody. Jelítka, jitrnice, polévku,
ovar... Třehusk dál vyhrával, tanco-
valo se a zpívalo, prostě veselí, jak
má být. Kolem 17.00 Vladimír Doh-
nal vyhlásil nejlepší masky. Na 3.
místě skončil Zajíček, ale žádného
jsem neviděla, ani si nepřišel pro ce-
nu. Na 2. místě jsme byly my, Holky
v rozpuku: Sněhurka a 7 trpaslíků,
zlá královna a princ. To bylo radosti,
pro cenu jsem běžela jako o závod -
dostali jsme šampaňské a stokoruno-
vou poukázku na zabijačkové po-
chutiny. Prvním místo obsadil Vláďa
Kunc se svojí milenkou »Jiřákem«.
Sklidil obrovský ohlas. 
Masopust se letos vydařil. Suprové
počasí, hodně masek. Sousedům dě-
kujeme, že dokázali otevřít své do-
movy a pohostit masopustní průvod,
organizátorům, kulturnímu sdružení,
hasičům a hlavně Třehusku, bez kte-
rého by to fakt nešlo. Ještě jednou
díky a příští rok opět naviděnou. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

U každé zastávky se hrálo, masopustníci ochutnávali dobroty

PRÁVO JE VAŠE. Starosta Hlásné Třebaně Tomáš Snopek v převleku za kně-
ze při předávání práva k masopustní veselici.                  Foto NN M. FRÝDL

XII. ročník masopustu se letos konal v Srbsku.
Sešli jsme se v kulturním domě, kde byla připra-
vena zabíjačka: jelítka, jitrnice, guláš, ovar a další
pochutiny. Pak přijel koňský povoz s Robertem
Pastorkem, kapela Třehusk nasedla a masopustní
průvod vyrazil obcí. Maškar dorazilo hojně. U
každé zastávky se hrálo a masopustníci ochutná-
vali dobroty. Řízečky, jednohubky, koblihy a
spoustu jiných sladkostí,  kořaličky... Masopustní
rej se všem moc líbil, děti postupně náskakaly k
muzikantům na  povoz, takže nebyl ani centimetr
volný. Harmonikář Milda Frýdl, aby mohl hrát,
musel stát...  Když jsme se pak vraceli zpět ke kul-
turnímu domu, čekalo nás překvapení. Na mostě
dva kluci odhazovali své šatstvo a vypadalo to, že

budou skákat do řeky. Pokračovali jsme dál, tak
ani nevím, jestli tu šílenost provedli... 
V kulturáku opět vyhrával Třehusk a vyburcoval
na parket omladinu i dospěláky. Pěkný rej! Když
jsme se pak loučili, věnoval nám bývalý starosta
Jarda Bastl nedopitou třílitrovou krabici vína. Mi-
luš Chaloupková ji popadla a metelila na nádraží.
Pak jsme v duchu Jardovi děkovali, protože vlaky
nejezdily - něco se semlelo na trati u Berouna. A
tak jsme si v pohodě popíjeli a čekali, zda něco
náhodou nepřijede. Ještě že máme doma zlatíčka,
kteří pro nás přijeli a odvezli si nás domů. Velké
poděkování všem, kteří vše zařídili i všem maso-
pustníkům za vydařenou akci. Moc hezký zážitek!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Černošice - Nové CD Prachy po-
křtí poslední únorový den v čer-
nošickém Clubu Kino populární
kapela Vosí Hnízdo. „Prachy se
hoděj vždy!“ vysvětluje zpěvák
Radek »Hadrák« KUNC. 
Jak dlouho jste dávali nové cédéč-
ko dohromady?
V podstatě celý rok. Ale bylo to na
pohodu žádná křeč.
Autorem všech 12 písniček je - Vosí
hnízdo. Vážně všechnu muziku i

texty tvoříte kolektivně? Jak takové
skupinové skládání vypadá?
Všechny songy vzniknou při jamo-
vání. Každý přijde s nějakým nápa-
dem a pak se dává všechno dohro-
mady. Takže ano, kolektivní práce.
Podle čeho jste písničky na nové
CD vybírali? Nebo se na desku do-
stalo vše, co jste vytvořili?
Skladby jsme tam naprali úplně
všechny, co jsme měli, nezbylo nic.
Výběr byl tudíž jednoduchý. Dra-

maturgie je pod patronátem bubení-
ka Tomáše Havlína.
Oproti minulému CD Brambory
jste přitvrdili. Je to vážně tak, nebo
se mi to  jenom zdá?
Nebyl to plán, ale máš pravdu - nová
deska je syrovější, než Brambory a
asi je to dobře.
Proč se deska jmenuje zrovna Pra-
chy? Chcete je? Máte je? Jste na
ně...?
Prachy se hoděj vždy, rozhodně neu-
blíží mít nějakou korunu navíc. V
našem případě jen to ale jen název
CD podle jedné z písní, nic víc.
K písničce Helena jste loni (nejen)
v brdských lesích natočili klip. Kde
je k vidění?
Videoklip Helena je možné občas vi-
dět na TV rebel i na Yutube. Jinak TV
pořady s rockovou muzikou nejsou.
Jak bude vypadat křest desky? Kdo
bude jejím kmotrem?
Kmotrem bude rocková legenda
Dan Doryna, který si s námi dá dva
songy. Jinak na křtu odehrajeme

komplet celou desku od a až do zet.
Kde je či bude deska k dostání?
CD je k mání na čerpací stanici
Plynbouda v Dobřichovicích a na
našich koncertech.
Kde vás mohou vaši fanoušci aktu-
álně slyšet?
Kromě křtu, který se koná 29. 2. od
20.20 v Clubu Kino Černošice, bu-
deme hrát 30. 5. na Staročeských
májích v Letech. Tak doražte lidé
dobří! Miloslav FRÝDL

Soutěž o CD Prachy
1) Kde Vosí hnízdo vzniklo?
2) Kdo hrál na kytaru na CD Voso-
hibernace vydané v roce 2011?
3) Jak se jmenuje současný kytaris-
ta kapely?
Odpovědi posílejte do 6. 3. na adre-
su redakce NN (Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň), nebo na mail
frydl@centrum.cz. Z těch správ-
ných vylosujeme výherce nového
CD Vosího hnízda Prachy.        (mif)

Doražte, lidé dobří! zve Hadrák na křest nové desky Vosího hnízda

Kapela Vosí hnízdo, Radek »Hadrák« Kunc druhý zprava.     Foto ARCHIV

CIRKUS SRBSKO. Maškary na masopustu v Srb-
sku. Foto NN M. FRÝDL
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Kosmetička píše ministryni: Došlo mi...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Už mám dost toho, jakým způsobem
se s námi zachází. Nejvíc mně vadí,
že někteří politici záměrně rozdělují
lidi a sbírají z toho body. Třeba pre-
sident, který lidi nejdřív vyděsí upr-
chlickou invazí do ČR a vzápětí je
polaská, že je zachrání a nikoho k
nám nepustí. Pro mne to je čitelné a
nekorektní, populistické.
A co vám vadí jako živnostnici...?
Z OSVČ dělají zloděje. Místo toho,
abychom měli zastání, tak nás deho-
nestují. Podle mne je účtenkovka
přesně ten příklad, a to vůbec nemlu-
vím o tom, jaké náklady asi musela
mít, než ji někdo vymyslel, zprovoz-
nil a nyní provozuje. Nejsem proti
kontrolám, důvěřuj a prověřuj, ale
to, co se děje nyní, je cílené ničení
malých podnikatelů. Ono dostat po-
kutu třeba 10 tisíc může být pro
mnohé likvidující. Ne všichni OSVČ
jsou bohatí, jedou nadoraz. Jsou rá-
di, že mají práci, žádný úřad neobtě-
žují, nic po státu nechtějí. V účetnic-
tví se kolikrát ani nevyznají, mají
svého účetního, snaží se vše dělat
podle zákona a soustředí se na to, co
umí. Neznám nikoho, kdo by se ne-
bál kontroly, ale nyní je to jiné. Mám
pocit, jako by si všemi těmi nařízení-
mi a chystaným DPH připravovali
půdu, aby nás nachytali a naplnili
pokladnu našemi pokutami!
To si vážně myslíte?
Ano, napsala jsem to i v tom dopise.
Omyl se stane hned, nemusí být vů-
bec úmyslný, ihned následuje poku-
ta a co je nejhorší, podnikatel to má
chuť zabalit. Je to smutné. A nejen
to. Kolikrát je až směšné, jak sami
nevědí a odpovídají na otázky nejed-
notně. Viz pan Babiš, paní Schillero-
vá a EET na pivo. Kdo jiný a kom-
petentní by nám měl dát informaci?
Co potom chtějí po podnikateli, kte-
rý se vyzná ve své profesi a ekono-
mie je mu vzdálená?
Vyvolal váš dopis nějaké reakce?  
Obrovské. Překvapilo mě, jak vel-
kou odezvu napříč republikou tento
nevinný dopis vyvolal. Měla jsem
přes tisíc sdílení na Facebooku, do-
stala jsem stovky vzkazů, lidé mi za-

čali posílat  maily, zjištovali si mé te-
lefonní číslo, aby mi napsali zprávu
či zavolali. Všechno to byly pozitiv-
ní ohlasy. OSVČ mně vyjadřovaly
podporu a vymezovaly se vůči třetí
vlně EET. Mluvila jsem lidem z duše
a oni mi za to děkovali... Uvědomila
jsem si, že tímto dopisem to nesmí
skončit a že my lidi na stejné vlně
musíme zabojovat. Doufám, že se
všichni sejdeme u krajských voleb -
tam už Babiš a spol. s tím jeho Čau
lidi nesmí vyhrát. Je nás hodně, jen
se sjednotit. 
Jak toho chcete dosáhnout?
Sjednocovat nás má slušnost, lid-
skost, morálka, pravdomluvnost - to
máme chtít po našech politicích. To,
co je v normálních společnostech sa-
mozřejmé, se u nás vytratilo. Politi-
kům odpouštíme stále větší a větší

prohřešky. Dřív by vláda po všech
těch skandálech, co předvádějí Babiš
a lidé okolo něj, musela mnohokrát
odstoupit, to bychom nepřipustili.
Jsme jako žáby v hrnci, které neroz-
poznávají, že voda je stále teplejší a
teplejší, pak se vaří a je konec... Tak
to může skončit i s naší demokracií,
pokud ji nebudeme hájit.
Jak by podle vás ministryně či vláda
na váš dopis měla zareagovat?
Já nechci slyšet od ministryně žádná
čísla. Já jí prostě sděluji, že vinou
jejich vlády přestávám mít radost z
práce a ty samé pocity mají i lidé ko-
lem mě. Byla bych ráda, aby si uvě-
domila, že neobtěžujeme tento stát,
nežádáme dávky, platíme daně, jsme
samostatní, pracujeme poctivě. Ne-
jsme žádní zloději a paraziti společ-
nosti, mnozí z nás zaměstnávají další
lidi. Normální stát si takové lidi hýč-
ká a je na ně pyšný. Mám pouze sel-

ský rozum, nemám ekonomické vz-
dělání, jen názor. EET podle mne ne-
mělo vůbec být. Šedá ekonomika u
nás nebyla tak velká, aby se muselo
vynakládat tolik peněz na zřízení a
provozování EET. Kolik úředníků
jen muselo být přijato! Přitom by
stačilo, kdyby chodilo více kontrol a
každý zkušený kontrolor by na čís-
lech viděl, jestli je podnikatel pocti-
vý či nepoctivý a každý by si roz-
myslel, jestli má podvádět.
neobáváte se nějaké negativní ode-
zvy, že si na vás teď »posvítí«?
Co mi můžou udělat? Možná na mě
pošlou kontrolu... Jsem poctivá a dě-
lám vše, jak umím nejlíp. Pro mne je
kontrola zákazník - v tak velké kon-
kurenci pokud nebudete pracovat
dobře, nebo ho budete šidit, přijdete
o něj. Hýčkám si každého klienta, na
každého se těším, protože svou práci
miluji. Miloslav FRÝDL

Přestávám mít radost zde pracovat, žít...
Dobrý večer, paní Schillerová. Jsem kosmetička, jsem OSVČ a jsem jedna z
těch, ze kterých děláte zloděje, parazity (ministr Mládek z ČSSD) a na které,
dle slovníku ANO, zaklekáváte. Nikdy jsem nic po státu nechtěla, jako samo-
živitel jsem vychovala a uživila svou rodinu, mé děti vystudovaly VŠ, já poc-
tivě platila daně a nikdy nic nedlužila. Nevěřila bych, že se po revoluci doži-
ji takových časů, za které jste zodpovědni vy, představitelé ANO společně s
ČSSD a KSČM. Přestávám mít radost zde pracovat, podnikat i žít a je to Va-
še zásluha, zásluha Vaší politiky.
Pracovat jako OSVČ, věřte, není vůbec jednoduché. Celý život se nervujete,
jestli budete mít zákazníky, jestli zaplatíte každy měsíc všechny poplatky, na
dovolenou si musíte tvrdě vydělat. Na konci své kariéry se dozvíte, že dů-
chod si vlastně ani nezasloužíme a místo toho, abyste si vážili toho, že jako
OSVČ neobtěžujeme stát, tak nám stěžujete život. Vymýšlíte nám další více-
náklady, měníte pravidla, rozdělujete lidi a popuzujete je proti OSVČ.
Snažíte se nás nachytat za hlouposti a plníte státní pokladnu pokutami. Ne-
dobře se tu za vaší vlády pracuje. Kvůli Vám přestávám mít z práce radost,
a to ji miluji. Je to celé smutné, paní Schillerová a věřte, že Vám budou mla-
dí lidé z ČR odcházet. My staří zůstaneme a budeme čekat na ten Váš nulo-
vý důchod, který si dle Vás ani nezasloužíme. Jste zodpovědní ve vládě
všichni, neházejte svou zodpovědnost jeden na druhého. Do historie se zapí-
šete. Ale negativně...
Říkáte, jak se podnikatelé radují z EET, kadeřnice jsou štastné z 10% DPH,
lidé radostně hrají učtenkovku, e-neschopenka je miláček doktorů... Tady
máte pohled z druhé strany. Neraduji se, jsem nespokojená. Jediné, za co
jsem ráda, že je stále v ČR svoboda slova. A toho teď využívám.
Přeji Vám zdraví Martina JAnoušoVá, Dobřichovice

NEZAPOMÍNÁME. Martina Janoušová na jedné z demonstrací proti politice Andreje Babiše.              Foto ARCHIV

nové CD
v prodeji na plynboudě dobřichovice

křest Clubkino černošice 
29.02.2020                      20:20 hod.
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Maminky byly dojaté - a o to nám šlo!
V ŘEVNICKÉM LIĎÁKU SE KONAL DVANÁCTÝ REPREZENTAČNÍ PLES TANEČNÍ SKUPINY PROMĚNY

Dvanáctý reprezentační ples pořáda-
la 8. února v řevnickém Liďáku mí-
stní taneční skupina Proměny.
Již týden předem jsme věděli, že
účast bude hojná. Lístky na sezení
nám došly a nezbývalo než prodávat
vstupenky na stání; prodalo se přes
235 lístků. Takhle plno jsme ještě
nikdy neměli. O motivaci bylo po-
staráno, nezbývalo, než vše zvlád-
nout na výbornou. Povedlo se!
Hned na začátek nás svým tancem
přivítaly malé Proměny na rytmy z

muzikálu V peřině. Choreografie se
ujala Ziky, myslím, že maminky to
dojalo - o to nám šlo. Střední Pro-
měny zatančily dvakrát, poprvé se
předvedly jako mažoretky, ve dru-
hém vstupu si hodily rokn´roll na
klasiku od božského Elvise. Velice
povedenou choreografii připravila
Eliška. Velké Proměny si letos pro
diváky připravily číslo z muzikálu

The greatest showman a těsně před
půlnocí předvedli scénický tanec na
motivy písně Hijo De La Luna. Ta-
nec diváky zaujal jak příběhem dob-
ra a zla, tak i světelnými efekty.
Na plese měl každý možnost vytan-
covat si kytičku nebo koláček při
dámské volence, koupit si lístek do
bohaté tomboly, kde bylo přes 560
cen a v neposlední řadě vyhrát v půl-

nočním slosování jednu z mnoha sk-
vělých cen – třeba mobilní telefon. 
Hned v neděli odpoledne si v Liďá-
ku mohly zatančit děti na dětském
karnevalu. Přišlo velké množství ori-
ginálních masek - každý rok je ná-
ročnější vybrat tu nejlepší.
Děkuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravě ať už plesu nebo karnevalu.
Tanečníkům, organizátorům a hlav-
ně vám, našim příznivcům, že na na-
še akce chodíte a užíváte si je spolu
s námi.     Lenka ZROSTLíKOVÁ,

Proměny, Řevnice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
19. 2. 20.00 PARAZIT
21. 2. 17.30 VLASTNÍCI
21. 2. 20.00 MODELÁŘ
22. 2. 13.30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
22. i 28. 2. 15.30 (Pá 17.30) JEŽEK SONIC
22. 2. 17.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
22. 2. 20.00 KRÁLÍČEK JOJO
23. 2. 16.00 BOLŠOJ BALET ŽIVĚ:
LABUTÍ JEZERO
26. 2. 20.00 BÍDNÍCI
28. 2. 20.00 VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
29. 2. 13.30 TROLLOVÉ A KOUZEL-
NÝ LES
29. 2. 15.30 VOLÁNÍ DIVOČINY
29. 2. 17.30 V SÍTI
29. 2. 20.00 1917

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO LITEŇ
22. 2. 14.30 DOLITTLE
22. 2. 17.00 MODELÁŘ
22. 2. 19.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
29. 2. 14.30 SUPER MAZLÍČCI
7. 3. 14.30 MOSLEY
7. 3. 16.30 CATS
7. 3. 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 2. 17.30 VLASTNÍCI
18. 2. 20.00 MALÝ JOE
19. 2., 24. 2., 26. 2. 13.45 ANGRY
BIRDS VE FILMU 2
19. 2. 17.30 PŘÍPAD MRTVÉHO NE-
BOŽTÍKA 
19. 2. 20.00 BIRDS OF PREY – PODI-
VUHODNÁ PROMĚNA HARLEY
QUINN
20. 2., 23. 2. a 25. 2. 18.30 (Ne 15.30, Út
17.30) JEŽEK SONIC
21. 2. 19.00 ANDRÉ RIEU: 70 LET
MLÁD
22. 2. 15.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 
22. 2. 17.30 KRÁLÍČEK JOJO
22. 2. a 28. 2. 17.30 (Pá 17.30) CHLAP
NA STŘÍDAČKU
23. 2. a 25. 2. 18.30 (Út 20.00) SVIŇA
24. 2. 17.30 JUDY
24. 2. 20.00 DOKONALÁ LEŽ
26. 2. 17.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
26. 2. 20.00 FANTASY ISLAND
27. 2. 15.30 ŽENY V BĚHU
27. 2. a 29. 2. 18.30 (So 17.30) V SÍTI
28. 2. 20.00 1917
29. 2. 15.00 ŠPIONI V PŘEVLEKU
29. 2. 20.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

KINO RADOTÍN
18. 2. 17.30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
18. 2. 20.00 BÍDNÍCI
19. 2. 17.30 ATTILA
19. 2. 20.00 METALLICA: THROUGH
THE NEVER
20. 2. 17.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
20. 2. 20.00 SVIŇA
21. 2. a 28. 2. 17.30 JEŽEK SONIC
21. 2. a 29. 2. 20.00 JUDY
22. 2. a 28. 2. 17.30 (Pá 20.00) CHLAP
NA STŘÍDAČKU
22. 2. 20.00 PARAZIT
22. 2. 15.30 PAT A MAT: KUTILSKÉ
TRAMPOTY
25. 2. 17.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
25. 2. 20.00 PSI NENOSÍ KALHOTY
26. 2. 17.30 V SÍTI
27. 2. 20.00 VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
29. 2. 15.30 ZUBATÁ NEKOUŠE
29. 2. 17.30 VOLÁNÍ DIVOČINY

NA PLESE. Jedno z předtančení na plese Proměn.    Foto Vladislav SKALA

Kroniku sboru dostaly knihovny
Na Tutte Le Note byl před časem
přejmenován sbor Chorus Angelus.
Ten byl spojen se jmény dlouholeté-
ho sbormistra Igora Angelova a jeho
nástupce Lukáše Prchala. V té době
vznikla řada CD nahrávek a také ob-
razová Kronika 1993-2003. Archiv
sboru, který předává vždy bývalá
rodičovská rada té stávající (neboli
organizačnímu zajištění chodu sbo-
ru), obsahoval mj. několik desítek
exemplářů těchto materiálů. Po zjiš-
tění, že uvedené publikace a nahráv-
ky nejsou zastoupeny v Národní
knihovně ani okolních knihovnách,
bylo toto nedopatření napraveno.
Jako každá taková publikace/na-
hrávka byly rozeslány do přísluš-

ných knihoven, archiv sboru předán
Státnímu oblastnímu archivu Praha-
západ, notový archiv knihovně NI-
POS (Národní informační a pora-
denské středisko pro kulturu) a Kro-
nika roznesena do knihoven v Čer-
nošicích, Všenorech, Dobřichovi-
cích a Řevnicích. Historie našeho
sboru, která se píše od roku 1984,
kdy byl založen v Dobřichovicích
renomovaným Jaroslavem Dostalí-
kem (1984-1991), je pro další gene-
race zachována. Kdo byste měl
zájem o inkriminovanou kroniku,
ozvěte se na náš mail: tutteleno-
te@gmail.com, rádi předáme.
Simona Kysilková ŠNAjPERKOVÁ,

Tutte Le Note, Černošice

Tipy NN
* Bluesový zpěvák a muzikant Jan
Nový Cimbura se skupinou Pohoda
se představí 20. 2. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Zpěvák a multiinstrumentalista
Vlasta Horváth s kapelou koncertuje
21. 2. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino. (vš)
* Loutkové divadlo O neposluš-
ných kůzlátkách bude k vidění 22. 2.
od 15.00 ve vinárně Bear Place Do-
břichovice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Masopustní zábavy s DJ Dtellem
The Hepcat v rytmu Electro Swingu
se můžete zúčastnit 22. 2. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Kouzelnickou show pro děti Max
magic hostí 23. 2. od 10.30 kavárna
a herna Městečko Lety.               (mh)
* Písničkářka Radůza s kapelou
koncertuje 24. 2. od 20.00 v sále
České pojišťovny Beroun. (mik)
* Folkové skupina Nezmaři s dět-
skou předkapelou Dobi Boyz zahra-
jí 25. 2. od 19.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. Vstupné 200-300 ko-
run. Andrea KUDRNOVÁ
* Originální zpěvačka a skladatel-
ka Radůza v kině Řevnice vystoupí
25. 2. od 19.30. (pan)
* Zpívající právník Ivo Jahelka
představí své Písničky zpod taláru
26. 2. od 20.00 v berounském sále
České pojišťovny. (mik)
* Hana Lounová a Idefix band za-
hrají ukázky ze svého country, pop,
rock i jazzového repertoáru 28. 2. od
19.30 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Kouzelník Čáry Kluk se představí
29. 2. od 15.00 v Bear Place Dobři-
chovice. Andrea KUDRNOVÁ
* Hru Zdeňka Svěráka, Ladislava
Smoljaka a Járy Cimrmana České
nebe uvede 29. 2. od 18.00 ve Spo-
lečenském domě Liteň Járův podě-
bradský ochotnický soubor.     (mar)
* Výstavy fotografií nazvané Lidé
v podzemí a Život opuštěných dolů
budou v Domově seniorů TGM Be-
roun k vidění do konce února.   (vlk)
* Výstava u příležitosti 100 let od
narození koncertního mistra Symfo-
nického orchestru Čs. rozhlasu a pri-
mária Berounského komorního or-
chestru Jiřího Bezděkovského je v
Muzeu Českého krasu Beroun pří-
stupná do 1. 3.        Vlastimil KERL
* Vyprávění průvodkyně Světlany
Brandao a portugalské rodačky
Cristiny Kulvejt Cestování za krása-
mi Portugalska spojené s promítá-
ním a ochutnávkou vín se koná 4. 3.
od 19.00 v Kulturním středisku U
Koruny Radotín.                          (dar)
* Školní ples pořádá 7. 3. od 20.00
v restauraci Ve Stínu lípy v Litni
KPŠ při ZŠ F. J. Řezáče. Hraje Ka-
ravel, vstupné 150 Kč, bohatá tom-
bola. Ema MALÁ

Přehrávka žáků ZUŠ Řevnice studujících hru na smyčcové nástroje u Len-
ky i Kristýny Kolářových, Ivy Férové a Marka Nováka se konala 3. února
v řevnickém Zámečku. Z postupu do okresního kola se radovali houslisté
Anička Nováková, Josefínka Vybíralová, Adam Šebesta, Jan Šuster, Mad-
lenka i Anička Pawlicovy, Liduška, Mariannka i Anežka Krutských, Anežka
Frýdlová, Terezka Petrová, Magda Routová a dále Natálka Němečková i
Tobík Balkovský, kteří zahráli na violoncello. Vítězové okresního kola po-
stoupí do kola krajského. „Pokud uspějí i tam, čeká na ně ústřední kolo v
Liberci,“ dodává jedna z učitelek, Lenka Kolářová. Kdo si chce poslech-
nout ty, kteří postoupili do okresního kola, je srdečně zván na Koncert vítě-
zů školního kola, jež se uskuteční 20. 2. od 19.00 v sále Zámečku Řevnice.
Foto ARCHIV Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Malí houslisté hráli (a budou hrát) v Zámečku
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Všeradův kurýr

V neděli 2. února se deset dětí z Dět-
ského centra Světlušky při Nábožen-
ské obci Církve československé hu-
sitské ve Tmani vydalo ze své do-
movské obce pěším pochodem do
sklářského Ateliéru WAGA v Mál-
kově. Sluníčko nám svítilo na cestu,
a tak hra světla, pak i skla na Hrom-
nice (v den, kdy je Světlo, jak už v
přirozeném života běhu, tak i v du-
chovní rovině hlavním motivem),
začala báječně. Cestou jsme si pusti-
li na telefonu novou písničku kama-

rádky Anety Špačkové. Většina děv-
čat už umí celou písničku zazpívat.
Cesta přes kopce byla nádherná a při
střídání běhu s chůzí rychle utekla.
V ateliéru Waga nás přivítali majite-
lé manželé Kaufmanovi a po sezná-
mením s výrobou, zařízením i s tech-
nikou, kterou se zde pracuje, jsme se
pustili do práce. Každé z dětí si mo-
hlo namalovat misku (svícen), obrá-
zek nebo skleněný křížek, chlapci
také zkoušeli řezat ploché sklo dia-
mantem. Po práci se děti proběhly a
pohrály si na zahradě a starší děvča-
ta pomohla v kuchyni. Kaufmanovi
nám připravili překvapení v podobě
báječného oběda (rajská polévka a
řízek s vlastními bramborami), Svět-
lušky se zapojily do jeho přípravy.

Po společném obědě jsme začali vy-
tvářet velký skleněný obraz podle
vlastního návrhu, který bude zdobit
Sbor Jiřího z Poděbrad a je již při-
pravován na Velikonoce. 
Práce se nám trochu protáhla, počasí
se pokazilo, ale nálada byla prvo-
třídní. Nakonec pro nás přijela ma-
minka a sestra jedné Světlušky, aby-
chom za deště nemuseli jít zpět pěš-
ky. Děkujeme za odvoz i za nádher-
ný den ve sklářském Ateliéru Waga!
Setkání se sklem a Světlem nás spo-
jilo v jednu nadšenou skupinu reali-
zátorů společného poselství zakleté-
ho do skleněného obrazu. I v tom
nejmenším střípku je kus světla a
každý střípek tvoří celek.
jana Šmardová kOuLOVÁ, Tmaň

Světlušky ve sklářském ateliéru
DĚTI MALOVALY MISKY I SVÍCNY A VYTVÁŘELY VELKÝ VELIKONOČNÍ OBRAZ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2020 (298)

Starosta předal právo,
průvod obešel obec

V KROJÍCH. Třetí ročník krajanského masopustu se konal ve všeradickém Dvoře Všerad. Mnozí návštěvníci dorazi-
li v tradičních krojích Čechů z rumunského Banátu.            Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Hostů bylo na plese méně, ale bavili se náramně

Podbrdské aktuality
* V 9.30 před Kulturním domem v
Neumětelích mají 29. 2. sraz účast-
níci zdejšího masopustu. Po předání
práva a společném fotu vyrazí maš-
kary na obchůzku centrem obce. (ar)
* masopust ve Všeradicích se bude
konat 29. 2. Sraz ve 14.00 před hos-
tincem Na Růžku, průvod se na ces-
tu obcí vydá v 15.00.                   (mif)
* Poplatek za svoz komunálního
odpadu musí obyvatelé Všeradic za-
platit nejpozději do 28. 2. Po tomto
termínu budou samolepky už pouze
na objednání. Poplatek je třeba uhra-
dit i za rekreační objekty.            (isv)
* ekocentru Zvířecí Pohoda v Bzo-
vé pomáhají Děti z centra Světlušky
Tmaň. Po vánocích se zde zvířecí
rodina rozrostla o mnoho »dárků«, o
něž se obdarovaní nemohli nebo ne-
chtěli starat. Světlušky pro Pohodu
vybírají peníze, granule, krmivo v
konzervách... Dar můžete přinést do
Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
po dohodě na 602 766 899, 732 657
424, nebo přispět na účet
0409089389/0800. Děkujeme.  (jšk)

Několik desítek masek, převážně
dětských, se v neděli 16. února zú-
častnilo masopustu ve Tmani. Poté,
co starosta předal maškarám právo
k pořádání oslavy, konal se za dopo-
vodu kapely Třehusk přibližně
dvouhodinový průvod centrem obce.

Foto NN M. FRÝDL

V sobotu 15. 2. uspořádali všeradič-
tí dobrovolní hasiči v sále místní re-
staurace Na Růžku 3. bál. Jeho orga-
nizací se snažili obnovit a nyní udr-
žet tuto pěknou společenskou tradi-
ci. Od 20.00 hodin ve stylově vy-
zdobeném sále vyhrávala kapela Se-
parace. V průběhu večera se nejen
pilo a tančilo, ale prodávala se též
tradiční tombola či obložené chle-
bíčky. O půlnoci se pak uskutečnilo
losování vstupenek o hlavní ceny –
dort s hasičským znakem, perníkový
hasičský vůz s překvapením a hasič-
ské auto se žebříkem (ovšem pouze
v podobě hračky). 
Ačkoliv hostů bylo o trochu méně,
než v minulém roce, všichni se ná-
ramně bavili a hodnotili večer pozi-
tivně, což nás samozřejmě motivuje

k uspořádání dalšího ročníku hasič-
ského plesu i dalších akcí.

Ivana NÁjemNíkOVÁ, SDH
Foto Ondřej Hrudka      Všeradice 

Krajané tancovali až
do páté hodiny ranní
Rok se s rokem sešel a 8. února se
ve všeradickém Dvoře Všerad konal
již třetí ročník krajanského masopu-
stu. Hosté se začali sjíždět na 17.
hodinu, aby se stihli před samotnou
zábavou posilnit. S odbitím 18.00
začala vyhrávat kapela Bohemia z
krajanské obce Gerník v Rumunsku.
A když hraje Bohemia, málokdo zů-
stane vklidu sedět, parket se brzy
zaplnil a až do páté hodiny ranní se
tancovalo ostošest. Když se zrovna
netancovalo, teklo pivo a alkohol
proudem - aby ne, při 140 hostech a
dobré zábavě to jde samo! Akce by-
la velice podařená; pokud vše vyjde,
uspořádáme další tancovačku již v
létě a IV. masopustní zábavu pak 13.
února 2021.   Lenka STIBALOVÁ,

Dvůr Všerad, Všeradice
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Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou

Černošice - Moderní Alzheimer-
centrum bylo na konci ledna slav-
nostně otevřeno v Černošicích. Je-
ho ředitelkou je rodačka se sever-
ní Moravy Jarmila SIVEROVÁ.
Proč bylo Alzheimercentrum zříze-
no právě v Černošicích?
Černošice byly vybrány pro svou je-
dinečnou lokalitu. Jsou blízko Prahy
i Berouna, snadno dostupné a posky-
tuje oázu klidu, pohody i místo pro
odpočinek. Alzheimercentrum je v
centru města, uprostřed vilové zá-
stavby, s okouzlujícím výhledem na
brdské lesy. Podle aktuálních dat Ús-
tavu zdravotnických informací a sta-
tistik se léčí v ČR asi 102 000 lidí s
demencí. Kvalifikované odhady uvá-
dějí, že v roce 2030 bude v ČR téměř
300 000 nemocných nějakou formou
demence. Věříme, že nově otevřené
Alzheimercentrum v Černošicích
přispěje k řešení nepříznivé sociální
situace občanů v okolí Prahy a Be-
rouna tak, aby mohli ve stáří a v ne-
moci žít aktivní a důstojný život.
Co všechno centrum nabízí?
Naše centrum je pobytovou sociální
službou, která nabízí ošetřovatel-
skou a sociální péči lidem, kteří mají
nějakou formu demence. Součástí
péče jsou aktivizační činnosti, které
jsou poskytovány podle stupně zá-
vislosti klienta na péči a vycházejí z
jeho individuálního plánu s akcen-
tem na zachování či zlepšení kvality
života. Zbytkové schopnosti, dušev-
ní nebo fyzické, podporujeme a roz-
víjíme prostřednictvím terapeutic-
kých přístupů jako je např. skupino-

vé a individuální cvičení, taneční te-
rapie, muzikoterapie, aromaterapie,
canisterapie. Na uznání důležitosti
vzpomínek a vzpomínání je postave-
na reminiscenční terapie, která při-
spívá k pocitu »stále jsem to já« vy-
bavováním pozitivních vzpomínek a
zážitků z produktivního života nebo
dětství. S příchodem jara chystáme te-
rapii zahradničením, vytvoření smy-
slové zahrady a zookoutku. Klien-
tům je k dispozici kadeřnictví i pedi-
kúra. Organizujeme také kulturní ak-
ce, mezigenerační setkávání v podo-
bě vystoupení dětí ze škol a školek a
zapojováním dobrovolníků. 
Vámi praktikovaný koncept péče o
klienty prezentujete jako unikátní.

V čem je unikátní, jiný, v porovnání
s dalšími podobnými zařízeními?
Společnost Alzheimercetrum posta-
vila péči na konceptu, který je jedno-
tný pro všechna naše zařízení, včet-
ně toho černošického. Našim klien-
tům vytváříme nový domov. Denní
program je nastaven pro každého in-
dividuálně, podle jeho potřeb, přání i
zvyků. Odborný personál, který je v
denním kontaktu s klienty, používá
prvky bazální stimulace a iniciační
dotek, jež jsou součástí moderních
terapeutických přístupů o osoby s
demencí. Spolupracujeme s taneč-
ním mistrem, nabízíme kondiční cvi-
čení, percepční stimulaci a několik
druhů terapie. Pro klienty organizu-

jeme kulturní akce i mezigenerační
setkávání. 
Jak mají zájemci postupovat, chtějí-
li se stát vašimi klienty?
Centrum má k dispozici 126 lůžek a
volná místa jsou k přijetí nových kli-
entů připravena. Příjem klientů je ří-
zený proces, zejména s ohledem na
adaptační období, které je pro každé-
ho nového klienta velmi důležité.
Přijímáme v průměru 2 nové klienty
týdně. Evidujeme několik desítek
žádostí o umístění a denně poskytu-
jeme poradenství v oblasti péče o
osoby s demencí. Vzhledem k tomu,
že čekací doba v zařízeních sociální
péče je několik měsíců, doporučuji
všem, kteří využití této služby zva-
žují, aby žádost podali včas. Žádost
lze podat na webových stránkách
www.alzheimercentrum.cz vyplně-
ním elektronického formuláře. Na
odeslanou žádost reaguje sociální
pracovnice a sjednává si se zájem-
cem schůzku. Můžeme se domluvit i
na osobní návštěvě s poradenstvím a
prohlídkou centra a žádost můžeme
podat společně. Pro zájemce jsem k
dispozici na emailové adrese reditel-
ka.cernosice@alzheimercentrum.cz
nebo mobilu +420 778 428 282.
K Berounce jste se dostala z druhé-
ho konce republiky. Hodláte zůstat,
nebo plánujete návrat domů?
Do tohoto nádherného koutu naší
země jsem přijela ze severní Mora-
vy, kde jsem se narodila, dosud žila
a pracovala. Posledních 20 let jsem
byla zaměstnaná v Městské nemoc-
nici Ostrava. (Dokončení na straně 10)

OTEVŘENÉ CENTRUM. Jarmila Siverová při Dnu otevřených dveří čer-
nošického Alzheimercentra.  Foto ARCHIV

Našim klientům vytváříme nový domov
V ČERNOŠICÍCH BYLO NA KONCI LEDNA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO MODERNÍ ALZHEIMERCENTRUM

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře

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

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz



Strana 7, KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ  Naše noviny 4/20

Městys Karlštejn od 1. března 2020
stanovuje nová pravidla pro vysta-
vování zboží a umístění přenosných
reklamních zařízení, zejména na
pěší zóně.
Vzhled pěší zóny byl v minulých le-
tech často kritizován nejen místními
obyvateli a podnikateli, ale také ná-
vštěvníky a médii. Estetika byla při-
rovnávána k postrevoluční době 90.
let minulého století a nelichotivě tak
vystavovala vizitku podhradí jedné z
nejnavštěvovanějších pamětihod-
ností České republiky. 
K řešení a zlepšení současného sta-
vu, který škodí pověsti městyse, by
měla přispět nová pravidla pro vy-
stavování zboží a umístění přenos-
ných reklamních zařízení. Inspiraci
karlštejnští zastupitelé hledali v Čes-
kém Krumlově, v Rožnově pod Rad-

hoštěm, v Brně i v dalších obcích a
městech, které se s podobným neš-
varem potýkaly stejně jako městys
Karlštejn.
Pravidla jsou vydávána jako doporu-
čení k nové vyhlášce o místním po-
platku za užívání veřejného pros-
tranství. Protože jsem jako místosta-
rosta výběrem místních poplatků po-
věřen, konzultoval jsem náš návrh
jak s vedením hradu Karlštejn, tak s
úsekem památkové péče v Berouně.
Obě instituce naše rozhodnutí stano-
vit pravidla uvítaly. K největší změ-
ně patří podání žádosti, ve které bu-
de nutné zdokumentovat nejenom
umístění a rozměr reklamního zaří-
zení nebo zařízení pro vystavení
zboží, ale také doložit kolaudační
osvědčení provozovny. Žádost je
možné podat elektronicky.

Před každou provozovnou bude po-
voleno pouze jedno reklamní zaříze-
ní nebo zařízení pro vystavení zboží,
čímž by se mělo zamezit spleti stoja-
nů a poutačů, které byly dosud pro
Karlštejn typické. Pravidla upravují
také povolené rozměry reklamních
»áček« a další detaily, včetně dopo-
ručených materiálů. 
Chceme, aby se obyvatelé městyse i
návštěvníci v naší obci cítili hezky,
příjemně a nemuseli cestou na hrad
nebo domů absolvovat slalom mezi
ramínky a regály. Ve změně estetiky
městyse bude zastupitelstvo pokra-
čovat také ve formě doplnění mobi-
liáře a výměny orientačních směro-
vek, které budou mít v budoucnosti
jednotný vzhled. 

Janis SIDOVSKÝ, 
místostarosta Karlštejna

Karlštejnské aktuality
* Kapely Badys a Big Covers za-
hrají 22. 2. od 19.00 v karlštejnské
restauraci U Janů. Návštěvníci se
mohou těšit na bigbít, rock a hard-
rock. (mif)
* Nejpozději do 25. 2. bude z důvo-
du výstavby kanalizace neprůjezdná
silnice procházející Krupnou. Pokud
budou výkopové práce pokračovat
dle harmonogramu (záleží na mete-
orologických podmínkách), bude
provoz obnoven dříve.                 (jas)
* První čtyři tréninky v novém ro-
ce mají za sebou fotbalisté Karlštej-
na. V sobotu 22. 2. je na umělé trávě
Motorletu čeká od 16.00 přípravné
utkání s Chotčí, 1. 3. změří od 15.00
v Berouně síly s Újezdem.        (miš)
* Mimořádnou možnost prohléd-
nout si I. prohlídkový okruh vlast-
ním tempem bez doprovodu prů-
vodců nabízí každý první víkend v
měsíci (výjimkou července, srpna a
prosince) hrad Karlštejn.            (luk)

Karlštejn má primát:
První Pol Point v kraji
Karlštejn - Karlštejn si na své konto
připsal jedno prvenství: Policie zde
otevřela první takzvaný Pol Point ve
Středočeském kraji. 
Jde o kontaktní místo, kde ale nena-
jdete jediného policistu, výpověď
nebo výslech tu probíhá na dálku.
Lidé odtud budou moct hlásit trest-
né činy do krajského ředitelství v
pražské Zbraslavi. 
Karlštejnský pilotní projekt bude v
provozu rok. Pokud se osvědčí, mo-
hl by být následně rozšířený do bu-
dov úřadů i v dalších obcích. Fun-
govat by měl 24 hodin denně. V mí-
stnosti, kam se nikdo jiný již nedo-
stane, je nainstalované videokonfe-
renční zařízení. (Dokončení na str. 8)

Karlštejn - Kvalitu ovzduší měřila
dálkově ovládaná vzducholoď,
která se v závěru loňského roku
vznášela nad Karlštejnem i oko-
lím. „Výsledky měření určitě zve-
řejníme,“ slibuje místostarosta
městyse Janis SIDOVSKÝ.
Kdo měření organizoval a proč
právě pomocí vzducholodě?
Akci jsme připravili ve spolupráci s
obyvatelem Zadní Třebaně Janem
Hovorkou, který pracuje na Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Disponuje tímto zařízením, které
opakovaně měřilo kvalitu ovzduší
na několika místech v městysi.
Máte už výsledky? 
Na výsledky čekáme. Z pozemního
měření, které se uskutečnilo loni, ví-

me, že ovzduší v Karlštejně dosahu-
je nadlimitních hodnot, pokud jde o
koncentraci zdraví škodlivých látek.
Nejsou výjimkou dny, kdy byl limit
koncentrace škodlivin v ovzduší
překročen dokonce desetinásobně!
Teď výsledky porovnáme a určitě je
zveřejníme. 
Jak s naměřenými hodnotami hod-
láte naložit?
Už po prvním cyklu měření v zimě a
na jaře 2019 jsme na problém s kva-
litou ovzduší občany upozornili a
společně s J. Hovorkou uspořádali
besedu na téma Jak správně topit. V
květnu jsme občanům pomáhali s
přihláškami k čerpání kotlíkových
dotací a letos v osvětě budeme pok-
račovat. Miloslav FRÝDL

Vzducholoď vznášející se nad Berounkou měřila kvalitu ovzduší

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     2/2020 (100)                

NA KONCERTĚ. Miroslav Paleček
a Josef i Tomáš Fouskovi (zleva) se
sešli na Koncertě pro Karlštejn.
(Viz strana 8) Foto Jitka ŠVECOVÁ

Vzducholoď nad Karlštejnem.  Foto NN M. FRÝDL 

Městys mění estetiku pěší zóny
PŘED KAŽDOU PROVOZOVNOU BUDE POVOLENO JEN JEDNO REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ

Karlštejnský zpravodaj
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Dvanáctý koncert Pro Karlštejn, kte-
rý organizuje známý písničkář Mirek
Paleček ve spolupráci s Karlštejn-
ským kulturním sdružením, se konal
15. února v místní restauraci U Janů.
Jako obvykle nás Mirek velmi potě-
šil. Jeho nestárnoucím písničkám ne-
chybí mladistvost, nadhled, humor
ani svérázný pohled na svět, který
nám sděluje kultivovaným a srozu-
mitelným jazykem. Zamiloval se do
Jaroslava Seiferta, jeho básničky ho
oslovily natolik, že jich asi sedmnáct
zhudebnil.  Byla to nádhera, ani jsme
nedutali. Zavzpomínal také na svého
vnuka, který žije za velkou louží.
Kvůli němu si koupil ukulele, na kte-
ré se naučil (to mu určitě nedalo žád-
nou práci) a složil mu i písničku. Tu
nám zazpíval, akorát jí musel trošku
upravit pro nás dospěláky. Senzační

a vtipnou. Dokonce se i ozdobil kvě-
tinami, coby »Havajan«. Moc mu  to
slušelo. Však ho taky  zcela zaplněný
sál odměnil obrovským potleskem.
Vždy se pobavíme při písničce Pro-
davač limonád nebo Na věky tu přeci
nejsem... 
Pokaždé se také těšíme na jeho hosta.
Tentokráte pozval populárního pís-
ničkáře Josefa Fouska a jeho syna
Tomáše. Do povědomí veřejnosti se
poprvé zapsal jako host Miloslava
Šimka v pořadech divadla Semafor.
Kromě toho, že hraje na kytaru a zpí-
vá, je také spisovatel (vydal asi třicet
knih), básník, textař, humorista, ces-

tovatel a fotograf. A taky správný,
větrem ošlehaný bouřlivák. Vloni
jsem se zmínila, že Ivo Jahelka roz-
chechtal celý sál, nyní musím na-

psat, že Fousek celý sál doslova roz-
burácel - nejen fantastickým vyprá-
věním, ale také vtipnými písničkami.
Opět nám tekly slzy a nemohli jsme
ani popadnout dech, jak perlil. Je to
až s podivem, ten elán - kde se to v
člověku, který v březnu oslaví jede-
naosmdesáté narozeniny, bere. Úžas-
né! Nevím, čím to je, ale kluci jsou
čím dál tím lepší. A my jsme si to
velmi užili. Na závěr nám všichni tři
zazpívali nesmrtelnou písničku Život
je jen náhoda, čímž se jim povedlo
rozezpívat celý sál. Krásné zakonče-
ní vynikajícího koncertu. Ani se nám
nechtělo jít domů, já bych snad sedě-
la a poslouchala až do rána!
Poděkování patří nejen Mirkovi Pa-
lečkovi, Josefu Fouskovi a Tomášo-
vi, ale i Karlštejnskému kulturnímu
sdružení za to, že tyto akce podporu-
je. Protože dobré muziky není nikdy
dost. Moc se těšíme na příští koncert
a jsme vážně zvědaví, koho Mirek
přivede jako hosta. Tak hoši, ať se
daří, hodně nových a krásných písní!

Jitka ŠVeCOVÁ, Hlásná Třebaň
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Vycházku podél Berounky ke Svě-
tovému dni mokřadů pořádala 2.
února CHKO Český kras. Na exkur-
zi přijelo nečekaných 93 účastníků -
z Prahy, Berouna, ale i z Kralup nad
Vltavou nebo z Jizerských hor.
Na okraji Srbska jsme pozorovali
několik volavek popelavých, kor-
moránů velkých a kachen divokých,
o kus dále proti proudu řeky několik
dovádějících potápek malých. Na
druhém břehu řeky byl i pouhým
okem vidět bobří polohrad. U lomu
Alkazar si návštěvníci prohlédli
jedno z nejvýznamnějších zimovišť
netopýrů ve Středočeském kraji.
Vzhledem ke stále velkému zájmu

účastníků pokračovat v exkurzi,
jsme výpravu rozdělili na dvě menší
skupiny. První pokračovala podél
řeky do Berouna. Cestou pozorovali
několik jedinců morčáka velkého a
kachnu hvízdáka eurasijského, která
se zde zdržuje již tři týdny. Druhá
skupina se vydala po potoce Kačák
pod Hostim, kde tři měsíce hospoda-
ří bobr evropský. Po prohlídce tří
jeho hrázek i bobřího hradu někteří
pokračovali po vlastní ose, zbylá
část se vrátila k soutoku Kačáku a
Berounky. Cestou jsme měli štěstí a
pozorovali pár ledňáčků říčních u
hnízdní nory.      Jaroslav Veselý,

CHKO Český kras, Karlštejn

Karlštejn má primát: První Pol Point...
(Dokončení ze strany 7)
To umožňuje v rámci vnitřní sítě propojení s polpointovým zařízením. Ob-
čan se jenom posadí a nemusí vůbec nic dělat. Celý prostor hlídají bezpeč-
nostní kamery. Videokonference není podle policie tak traumatizující a šetří
čas i peníze. Z této místnosti nic, žádný papír, neodchází - odchází pouze
digitální nahrávka a digitální zápis do místa nebo policistům, kteří se pak
konkrétně touto činností zabývají.
V budoucnu by díky Pol Pointům mohli policisté vyslýchat lidi z jediného
centrálního místa, které může být napojené přes video na Pol Pointy v růz-
ných obcích v kraji. Lidé v Karlštejně tak na dálku mohou podat podnět po-
licii třeba v Kladně. Do budoucna by se k operátorovi mohli připojovat také
lidé z vlastního telefonu nebo počítače. (pan)

U řeky viděli volavky, u potoka bobří hrad

Fousek rozburácel sál, tekly nám slzy
ZNÁMÝ PÍSNIČKÁŘ MIROSLAV PALEČEK USPOŘÁDAL DVANÁCTÝ KONCERT PRO KARLŠTEJN

Sabina karlštejnským
vinicím neublížila
Karlštejn - Větrná bouře Sabina,
která se přehnala 10. a 11. února ta-
ké dolním Pobrouním, karlštejn-
ským vinicím neublížila. 
„Vítr nám shodil jeden hřebenáč ze
střechy a povalil meteorologickou
stanici, škoda ale naštěstí nevznikla
žádná,“ potvrdil vedoucí Výzkumné
stanice vinařské Karlštejn Zdeněk
Beneš. „Ve vinicích v těchto dnech
provádíme zimní řez révy a zároveň
připravujeme část pozemků k nové
výsadbě, kterou plánujeme na kvě-
ten,“ dodal.   (mif)

ZPÍVALI PRO KARLŠTEJN. Josef Fousek a Miroslav Paleček s ukulele na
dvanáctém Koncertu pro Karlštejn. Foto Jitka ŠvECOvÁ

Hasičský bál se konal na konci ledna v karlštejnské restauraci U Janů. Na
písničky interperetované dvoučlennou skupinou JZD (Jirka-Zuzka-Duo) si
přišlo zatančit přibližně devět desítek lidí. V tombole na ně čekalo tři sta
cen. „Nechybělo velké hasičské auto, koláč, tradiční tlačenky a sekané, le-
tos přibyly lahve utopenců. Jídlo stále táhne,“ uvedl velitel JSDH Josef
Čvančara s tím, že hlavní cenu, velký dort, vyhrál bývalý vedoucí karl-
štejnské vinařské stanice Richard Kolek. Foto Josef ČvanČara (mif)

Hasičům hrálo JZD, hlavní cenu vyhrál Kolek
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Osovský PROVAS

Výroční členská schůze osovských hasičů se ko-
nala 18. ledna v budově staré školy. 
Přítomné včetně hostů z Lážovic, Nových Dvorů
a Skřiple přivítali Josef Chvojka i Hana Ksand-
rová, památka zesnulých členů byla uctěna povs-
táním. Úvodem Markéta Vaňatová zhodnotila čin-
nost v roce 2019. Byla opět bohatá a plodná, stej-
ně jako dlouhá desetiletí nazpět, kdy byl sbor sou-
stavnou hybnou silou života obce. Vloni zásahová
jednotka vyjížděla k osmi případům - ke čtyřem
požárům a čtyřem technickým zásahům. Družstva
dětí, žen i mužů vzorně reprezentovala na soutě-
žích ve Všeradicích, Radouši či Podbrdech, při
nejrůznějších oslavách se skvěle uplatnila histo-
rická technika. Sbor spolupracuje při kulturních a
společenských událostech s OÚ, spolkem KOS a
sportovci, jeho hlavní akcí jsou každoročně máje

s průvodem obcí a před letní sezonou úklid kou-
paliště. Hasiči nezapomínají ani na členy, kteří
slaví jubileum, navštěvují je s dárkovými balíčky.
Dalším bodem programu schůze byla zpráva pok-
ladní Jiřiny Skalové, po ní následovalo milé vys-
toupení nejmladších nadějí hasičského sboru s te-
matickou básničkou a Toníček Vacura přednesl
příspěvek o myšce tanečnici. Děti pracují pod ve-
dením Líby Procházkové, s níž se v zimním obdo-
bí každý pátek scházejí k různým aktivitám pod
střechou školy; hned, jak se oteplí, vyrazí do teré-
nu zdokonalovat hasičský sport. Vystoupení veli-
tele zásahové jednotky p. Petera směřovalo k úsilí
pořídit novou cisternu a Karel Chvojka sdělil, že
elektroodpad se může přivážet každou neděli od
10 do 12.00 nebo po tel. dohodě k hasičské zbroj-
nici. P. Vaňatová poděkovala z pověření paní sta-

rostky činným členům za jejich záslužnou práci a
Karel Chvojka ocenil vynikající spolupráci s hasi-
či Lážovic i Skřiple. Děti dostaly medaile za vzor-
nou činnost i sladký dárek a M. Chvojková sezná-
mila přítomné s plánem aktivit na letošek. Členo-
vé SDH budou i nadále účastníky soutěží v požár-
ním sportu, budou procházet školeními, výcvi-
kem, udržovat v pořádku techniku, sbírat elektro-
odpad a podílet se na místních akcích.
Nejdůležitějším bodem schůze byla volba nového
starosty SDH, protože mimořádně osvědčený Jo-
sef Chvojka ze zdravotních důvodů nebude pokra-
čovat. Zvolen byl Karel Chvojka, který již zastá-
vá řadu povinností souvisejících s prací sboru.
Dosavadnímu starostovi patří za jeho mnohaletou
poctivou a náročnou starost o sbor vřelé díky nás
všech. Marie PLECITÁ, Osov 

Sto třicet let uplynulo 9. ledna od na-
rození světově uznávaného spisova-
tele Karla Čapka. Poslední dekáda
jeho života byla spjata s častými po-
byty na zámku v Osově.
Již před svatbou uvažovali Karel s

Olgou Scheinpflugovou, herečkou
Národního divadla, o tom, že by si
našli nějaké místo na venkově, kde
by mohli trávit prázdniny a odpoči-
nout si. Tehdy jim Václav Palivec,
bratr Čapkova švagra, básníka Jose-
fa Palivce, nabídl svůj dům ve Staré
Huti u Dobříše, kterým byl spisova-
tel zcela okouzlen a nazval ho Strž.
Často odtud jezdívali za Václavem
Palivcem do Osova, jak vzpomíná i
Anna Žingorová, jež tenkrát v zám-
ku žila: „Z hostů na zámek nejčastě-
ji přijížděli Čapkovi. Čapek byl veli-
ce citový člověk, to pan rada byl rea-
lista. Karel Čapek byl strašně hodný,
hovorný, hned se mě ptal, jak bylo ve
škole. Jeho žena už byla jiná, zaklá-
dala si na »rukulíbám«. Čapek byl
obyčejný, nikdy ze sebe nic nedělal, s
každým mluvil tak, aby se mu přizpů-
sobil i v mluvě.“
Oba umělci nejvíce z Palivcova ma-
jetku obdivovali přilehlý park se sto-
letými stromy. Čapek obcházel silné

kmeny a rozložité koruny s nadše-
ným obdivem: „Taková věc se nedá
koupit, není nikomu z nás, kteří sází-
me, slíbeno, že bude Methusale-
mem,“ říkal často s přesvědčením. 
V roce 1937 odjeli manželé do Oso-
va prožít Vánoce a zde také o půlno-
ci Štědrého dne vyslechli z rozhlasu
Čapkovo poselství dobré vůle, které-
mu odpovídal z druhého konce světa
Rabíndranáth Thákur. To už byla do-
ba poznamenaná nástupem fašismu
v Německu a ohrožením demokracie
v Československu. Když v tomto
bouřlivém ovzduší začal Čapek psát
jedno ze svých nejznámějších děl,
divadelní hru Matka, nemohl nikde
nalézt klid. Rada Palivec ho pozval k
sobě a hostil ho celou dobu, co spi-
sovatel na tomto díle pracoval. Idylic-
ká doba neměla dlouhého trvání. Ušt-
ván poměry, podlehl Karel Čapek o
Vánocích 1939 zápalu plic. Osovská
kronika o tom píše: „Na Boží hod vá-
noční podlehl krátké, ale zákeřné cho-

robě jeden z předních našich spiso-
vatelů, dr. Karel Čapek. Zmiňujeme
se krátce o této chloubě našeho du-
chovního života. (Dokončení na str. 10)

Nový starosta hasičů: Chvojku střídá Chvojka! 
OSOVŠTÍ »DOBRÁCI« NA VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI HODNOTILI ČINNOST A PLÁNOVALI DALŠÍ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  2/2020 (177)

Osovské aktuality
* Rekord pokořila výsledná částka
letošní Tříkrálové sbírky v Osově a
Osovci. Do dvou kasiček se vybralo
14.994 Kč (9.164 + 5.830 Kč), což
je o 2.302 Kč více než vloni. Při po-
rovnání výsledků podobně velkých
obcí je tato částka rekordní i v rámci
řevnické charity. Vřelé a upřímné
díky všem, kdo se podíleli. (map)
* Masopust s průvodem se v Osově
uskuteční 29. února od 13.30. Přijď-
te v maskách, čím více jich bude,
tím lépe! Marie PLECITÁ
* Den osovských žen s bohatým
programem se bude konat 7. 3. od
14.00 hodin.          Marie PLECITÁ

KOS se chystá vysadit alej
V sobotu 25. ledna se v budově staré školy usku-
tečnila výroční členská schůze Kulturního a ok-
rašlovacího spolku KOS Osov. 
Přítomní zhodnotili činnost v roce 2019. Spolek
zorganizoval nebo se podílel na řadě akcí, které
byly hojně navštěvovány: Masopust, Den osov-
ských žen, Čarodějnice, Osovský akord, Osovská
regata, Posvícenské odpoledne, Pietní akce u po-
mníku padlým, Slavnost světel a Čekání na Mi-
kuláše. Povedly se jak po stránce organizační, tak
s ohledem na návštěvnost a hodnocení účastníky.
Spolek je aktivní i v péči o vzhled obce: památné
stromy byly až na jeden osazeny kameny s vysvět-
lujícími tabulkami, parčík v Osovci je upravený,
byl odstraněn nepořádek ze zadní části zahrady
staré školy, pracovalo se na úpravě plánovaných
stezek. V plánu je vyčištění prostoru kolem lipek
nad Osovcem, kde bude umístěn poslední pamět-
ní kámen, uvažuje se o výsadbě nové aleje mezi
Osovem a Osovcem i osazení plánovaných stezek
informačními tabulemi. KOS plánuje uspořádat
nebo se podílet na všech akcích uvedených výše.
Poděkování za spolupráci patří OÚ, SDH Osov a
sportovcům.   Marie PLECITÁ, Osov MEDAILE PRO DĚTI. Malí osovští hasiči dostali na výroční schůzi medaile.      Foto Marie PLECITÁ

Čapek byl strašně hodný, obyčejný, nikdy ze sebe nic nedělal...

Karel Čapek na balkoně zámku v
Osově.  Foto ARCHIV
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Větrná bouře Sabina řádila v Poberouní
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Další stromy spadly v katastru obcí
Skuhrov, Halouny, Řevnice, Zadní
Třebaň, Solopisky a Klínec. Ve čty-
řech případech (Řitka, 2x Klínec,
Karlštejn) hasiči vyjížděli na stromy,
které spadly na obytné budovy, nebo
byly nad nimi nakloněné. Větrem
utržené plechy na střechách byly
provizorně opraveny nebo sundány
v Karlíku a Klínci. V Hlásné Třebani
spadl strom na trafostanici. V řevnic-
ké Nerudově ulici vichřice zlomila
vzrostlou túji. Strom poškodil elekt-
rické vedení u rodinného domu. „Ve-
dení zůstalo pod napětím, dráty jisk-
řily a pohyb v jejich bezprostřední
blízkosti byl životu nebezpečný,“
uvedl velitel zdejší městské policie
Jiří Dlask. Kvůli kalamitní situaci
mohl pracovník energetického závo-
du dorazit až po asi osmi hodinách
od nahlášení události, proto místo st-

rážníci zabezpečili páskou. „Dohlí-
želi, aby se k poškozenému vedení
nikdo nepřibližoval,“ doplnil Dlask.
Vichřice komplikovala i dopravu na
železnici. Provoz na některých tra-
tích byl v pondělí kvůli popadaným
stromům zastaven. Kvůli výstražné

informaci hydrometeorologického
ústavu musely od nedělního večera
do úterý 18.00 na rizikových úsecích
jezdit vlaky pomalu. Tím se pro-
dloužily jízdní doby mezi stanicemi
a mnoho vlaků bylo zcela nebo na
části trasy odřeknuto, protože jejich

zpoždění už neumožňovalo dojet z
Prahy například až do Berouna. Me-
zi krizová místa patřil úsek ze Smí-
chova do Radotína. Nejspíš proto
byly některé vlaky v úterý ráno ve-
deny odklonem přes Krč na Hlavní
nádraží, aniž by byl odklon nahlášen
cestujícím.    Pavla noVáČkoVá

Do Prahy neprojedete...
(Dokončení ze strany 1)
Objízdná trasa pro automobilovou
dopravu do 7,5 tuny bude vedena v
obou směrech přes Řitku, Všenory,
Dobřichovice a Lety až do Řevnic.
Objízdná trasa pro nákladní auto-
mobilovou dopravu bude vedena v
obou směrech přes Dobříš a Hosto-
mice. Od 1. 5. do 31. 10. se počítá
už jen s částečnou uzavírkou, resp.
omezením pouze na osobní automo-
bily a nákladní auta do 7,5 tuny, ma-
ximální délka vozidla nesmí přesáh-
nout 6 metrů. V uzavřených úsecích
bude doprava řízena semafory. (pan)

Čapek byl hodný...
(Dokončení ze strany 9)
Čapek býval v Osově v zámku čas-
tým hostem. Noviny při té příležitos-
ti přinesly tuto zprávu: Statkář Vác-
lav Palivec z Osova má ve svém zám-
ku pokoj, kde jsou všechny věci, jež
mohou něco povědět o Karlu Čap-
kovi. Několik let již sbírá statkář Pa-
livec kresby a karikatury Čapkovy;
shromažďoval všechna Čapkova dí-
la, vyšlá knižně v jazyce českém i v
překladech. Vlastní mnoho rodinných
fotografií Čapků od nejútlejšího dět-
ství.“ Václav Palivec byl ve chvíli
nejtěžší nablízku i Olze Scheinpflu-
gové. Podpíral ji v chůzi za Čapko-
vou rakví cestou na Vyšehradský hř-
bitov, jak dokládají historické foto-
grafie. Marie PleciTá, osov

Rodiče se dozvědí,
co je kyberšikana
Přednáška Moniky Podlahové pro
rodiče na téma Jste online se koná 3.
března od 16.30 v ZŠ Jungmannova
Beroun.
Lektorka probere témata Nové in-
formační technologie a jejich vliv
na děti - spánek, soustředění, komu-
nikace, »Nabídka« sociálních sítí a
aplikací - místo, kde se děti často
pohybují a jak se tam chovají, Jak
děti ochránit - co pro to udělat, jak
se chovat, Jak se chovat, abych své
dítě neohrozil/a, vysvětlí termíny
kyberšikana, sexting, kybergroo-
ming, kyberstalking atd. Vstup zdar-
ma.         Tereza MAcoURkoVá,

Zš Zadní Třebaň

Ve čtvrtek 30. ledna čekalo na děti ze zadnotřebaňské
mateřské školy překvapení v podobě sanitky houkající a
blikající přímo na školní zahradě. V rámci týdenního té-
matu Zdraví a nemoc, lidské tělo a hygiena navštívili na-
ši školku řevničtí záchranáři, kteří dětem přijeli předsta-
vit svou práci. Děti seznámili s nebezpečím, které na ně
může číhat při jízdě na kole, koloběžce, bruslích… bez
přilby a chráničů, předvedli jim, jak ošetřit rozbité kolín-
ko, zlomenou ruku apod. Caparty nejvíc zaujala právě
sanitka, v níž mohli nahlédnout do spousty skrytých zá-
suvek a zjistit, co vše se do jejích útrob vejde. Jako po-
děkování jsme si pro Trans Hospital připravili plyšové
hračky pro děti, jež se zraní a musí být převáženy sanit-
kou.  Text a foto klára PeškoVá, Mš Zadní Třebaň

Klientům vytváříme...
(Dokončení ze strany 6)
Později jsem pracovala jako vedou-
cí pobytové sociální služby Dům so-
ciálních služeb v Ostravě-Radvani-
cích. V minulém roce jsem začala
hledat výzvu, která by mne posunu-
la dál a zároveň odpovídala mému
profesnímu zaměření. To, co jsem
hledala, jsem našla ve společnosti
Alzheimercentrum. Vedení nového
zařízení v Černošicích  pro mne zna-
mená nový prostor pro profesní i
osobní rozvoj. Kromě zajímavé prá-
ce se zde setkávám s velmi zajíma-
vými lidmi a přátelským přijetím.
Věřím, že místo, kde nyní pracuji a
žiji, se pro mne stane novým domo-
vem. Miloslav FRýDl

Mladíka zneškodnila zásahová jednotka
kosoř - Speciální zásahová jedno-
tka musela 6. února odpoledne
zpacifikovat mladíka, který v ko-
soři ohrožoval své rodiče a násled-
ně i policisty.
Policii přivolali samotní rodiče ag-
resora - na tísňovou linku uvedli, že
je syn napadá a chce po nich několik
milionů korun i vrtulník. 
„Na místo přijela policejní hlídka,
před kterou dvaadvacetiletý muž

utekl na střechu domu,“ uvedla pro
i.dnes mluvčí středočeských policis-
tů Vlasta Suchánková. Dodala, že ze
střechy mladík na policisty házel
tašky a nadával jim. Zásahová jed-
notka, se kterou do Kosoře dorazil i
vyjednavač, po hodině a půl násilní-
ho zneškodnila taserem. „Mladý
muž je v současnosti v péči lékařů,
následně zvážíme další kroky,“ sdě-
lila i.dnes Suchánková.               (mif)

Záchranáři předváděli, jak ošetřit zlomenou ruku

Z našeho kraje 
* Besedu s Clarou Lewitovou na
téma Jak pečovat o své nohy hostí
19. 2. od 18.00 knihovna v Dobři-
chovicích. (ak)
* Degustaci moravských vín pořádá
21. 2. od 19.00 vinárna Bear Place v
Dobřichovicích. (ak)
* Přednáška zvonaře Petra Rudolfa
Manouška nazvaná Za tajemstvím
zvonů se koná 26. 2. od 17.30 v Sále
U Kafků v Letech. Vstup volný. (bt)
* Setkání Václava Klause ml. s
obyvateli Zadní Třebaně plánované
na 26. 2. (viz NN 3/20) se neusku-
teční. Hnutí Trikolora informovalo,
že program návštěvy Berounska se
změnil. Jan SchwiPPel
* Usnesení o rekonstrukci historic-
kých budov železniční zastávky ve
Všenorech přijali místní zastupitelé.
Odvrátili tím likvidaci, která zastáv-
ce hrozila. Martin lánSký
* národní centrála proti organizo-
vanému zločinu (NCOZ) zasahovala
4. 2. v budově Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje.
Policisté si od úředníků vyžádali
materiály k některým zakázkám.
Problematická výběrová řízení i ho-
spodaření silničářů v minulosti opa-
kovaně kritizoval středočeský zastu-
pitel a bývalý starosta Dobřichovic
Michael Pánek.                             (mif)
* Auto, které nabouralo 7. 2. na dál-
nici D4 u Mníšku p/B do svodidel,
odklízeli z vozovky řevničtí profesi-
onální hasiči. Nezraněný řidič byl
zkontrolován záchranáři a ponechán
na místě. Pavel VinTeRA

KONCERT. Koncert dechové a klavírní třídy ZUŠ Řevnice se konal 10.
února v místním Zámečku. Malí umělci divákům představili pestrý reperto-
ár od lidových písniček, přes Yesterday P. McCartneyho a J. Lennona až po
část Vídeňské sonatiny W. A. Mozarta. Foto NN M. FRÝDL

HOROR NA SILNICI. Scénu jako z hororu zažili 15. února cestou na vy-
stoupení v Ústí nad Labem členové staropražské kapely Třehusk. V zatáč-
kách za Mořinou dostalo auto řítící se velkou rychlostí v protisměru smyk,
vjelo do příkopu, kde se převrátilo na střechu, prolétlo kolem vozu muzi-
kantů, resp. nad ním a dopadlo zpátky na silnici. Mladík za volantem nabou-
raného auta měl obrovské štěstí - z hrůzostrašně vyhlížející havárie vyvázl
»pouze« s šokem a těžkým poraněním ruky. Foto NN M. FRÝDL
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Základní část ovládli »Citrusové« 
TŘIADVACÁTÝ ROČNÍK ŘEVNICKÉHO BANDY CUPU DOSPĚL DO FINÁLE, Z NĚHOŽ VZEJDE VÍTĚZ

Fungování klubu a péče o pozemek
jsou v důsledku toho velmi náročné.
Společnost Le Investments se loni v
létě písemně vyjádřila, že by chtěla
situaci řešit prodejem či kompenza-
cí. To ale v možnostech klubu není.
Ostatní majitelé, paní Hazuková a TJ
Slavoj Řevnice, jsou ochotni jednat
o zcelení pozemku, ale v první řadě
se musí vyřešit problém s Le Invest-
ments, které patří většina plochy fot-
balového hřiště.
Je pravda, že v extrémním případě
hrozí zánik klubu?
Pokud se tyto majetkové záležitosti
nevyřeší a Le Investments najde
kupce, kterému pozemek prodá, pří-
padně s ním naloží jinak, nebude již
možnost dalšího fungování klubu
FK Slavoj Řevnice. 

Město prý pozemky pod hřištěm od
stávajících majitelů odkoupit ne-
chce. Je to pravda?
Konala se schůzka města, klubu a
právního zástupce společnosti Le In-
vestments, ale společnosti dosud ne-
máme žádné vyjádření. Město prý na
toto vyjádření také čeká. Dle infor-
mací z jednání zastupitelstva loni v
létě odkup hřiště do majetku města
pro něj není priorita. Nabízí řešení
půjčkou 500 tisíc, kterou by klubu
poskytlo, ale to pro nás není realizo-
vatelné. A především - tato částka se
zdá za asi 15 tisíc m2 zástupci spo-
lečnosti Le Investments směšná.
Jak by se podle vás dala situace vy-
řešit? Je vůbec vůle řešení hledat?
Z našeho pohledu tuto situaci může
vyřešit pouze město. My jsme jen

nadšenci, kteří klub vedou - zdarma,
ve svém volném čase. V našich si-
lách to bohužel není, i když děláme
vše pro to, aby se nějaké řešení našlo.
Vzhledem k tomu, že město vpod-
statě nemá žádné sportoviště, mys-
lím, že by mohlo být v jeho zájmu
pozemky odkoupit, areál zcelit a klu-
bu ho na jeho činnost pronajímat,
nebo případě využívat i jiným způ-
sobem. V jiných klubech po okolí to
funguje tak, že fotbalové  hřiště s
veškerým zázemím patří městu, ne-
bo danému  klubu a město ho pod-
poruje. Jen u nás, v Řevnicích, to bo-
hužel dosud nikdo nebyl ochoten vy-
řešit. Mrzí nás to, protože jsme se
snažili o znovuzrození oddílu, což -
myslíme si - se nám podařilo.  
Děje se aktuálně kolem hřiště, resp.

prodeje pozemků pod ním něco, ne-
bo je »ticho po pěšině«?
Bohužel ani klubu ani městu se práv-
ní zástupce společnosti Le Invest-
ments již neozval, nepřišel s žádným
návrhem a město prý čeká... Takže
vlastně ticho po pěšině je. Myslíme
si, že nyní je vhodná příležitost k
jednání. Byla by škoda nevyužít
možnosti pro hřiště něco udělat,
když jsou majitelé pozemků naklo-
něni situaci řešit.  Miloslav FRÝDl

Řevnice - vítězem základní části
dvacátého třetího ročníku turnaje
v pozemním hokeji Řevnický Ban-
dy Cup (ŘBC) se stal Citrus Team.
O tom, zda obhájí celkové prven-
ství z loňska, se rozhodne v play-
off 22. února.
Přímý postup do semifinále si kromě
»citrusů« zajistili ještě Kojoti, kteří
po základní části soutěže skončili na
druhém místě. Zbylá čtyři družstva si
to o postup do semifinále rozdají me-
zi sebou. „Poslední kolo základní
části se 15. února dohrálo v poklidu,“
uvedl jeden z organizátorů turnaje,
gólman družstva Boston Martin Ko-
det. „Střelecky se nejvíc dařilo Ond-
řeji Paďoukovi ze Samotářů, který ve
čtyřech zápasech vsítil neuvěřitel-
ných 15 gólů. Michal Vincenc z Cit-
rus Teamu se trefil dvanáctkrát, nej-
více asistencí - jedenáct - měl »Sa-
motář« Jan Halounek,“ doplnil Ko-
det pár statistických dat.
Klidné bylo i předposlední kolo tur-

naje, které se za krásného počasí hrá-
lo 8. 2. „Většina zápasů byla velice
vyrovnaná, utkání mezi Samotáři a
Kojoty se rozhodlo v posledních se-
kundách ve prospěch prvně jmeno-

vaných,“ sdělil Kodet s tím, že stře-
lecky se dařilo hlavně Ondřeji Spur-
nému, Michal Velechovskému, Víto-
vi Němečkovi a Michalu Janichovi.

Miloslav FRÝDl

výsledky 8. 2.:
L. A. Kings - Samotáři 1:1
Citrus Team - Boston 4:2
IQ Ouvey - Kojoti 1:2
Boston - L. A. Kings 1:5
Samotáři - Kojoti 4:3
Citrus Team - IQ Ouvey 2:4
Kojoti - L. A. Kings 4:3
IQ Ouvey - Boston 2:2
Citrus Team - Samotáři 1:1
IQ Ouvey - L. A. Kings 3:2
Kojoti - Citrus Team 3:1
Samotáři - Boston 1:3

výsledky 15. 2.:
L. A. Kings - Citrus Team 0:6
Samotáři - IQ Ouvey 3:0
Boston - Kojoti 5:3
L. A. Kings - Samotáři 2:6
Citrus Team - Boston 6:2
IQ Ouvey - Kojoti 0:5
Boston - L. A. Kings 1:8
Samotáři - Kojoti 4:1
Citrus Team - IQ Ouvey 6:3
Kojoti - L. A. Kings 4:1
IQ Ouvey - Boston 2:0
Citrus Team - Samotáři 4:6

A TEĎ PLAY-OFF. Základní část třiadvacátého ročníku Řevnického bandy
cupu skončila. Zbývá sehrát finálové play-off. Foto Pavel JÍLEK

Klubu FK Slavoj Řevnice hrozí, že přijde o hřiště a zanikne
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Fotbalisté Dobřichovic, kteří na pře-
lomu roku vyhráli tradiční silvest-
rovský turnaj v sálové kopané v mí-
stní hale  BIOS, se po dlouhé zimní
přestávce již těší na jarní mistrovské
zápasy. První sehrají 21. 3. od 15.00
hodin v Nučicích. Zatím ale na hřiš-
ti a v jeho okolí »polykají« tréninko-
vé dávky zaměřené na nabírání fy-
zičky. Pro zpestření se také jednou
týdně scházejí v hale BIOS. V břez-
nu se pak mužstvo zaměří na procvi-
čování a zdokonalování herních do-

vedností, včetně řešení standartních
situací. Těsně před zahájením mist-
rovské soutěže bude ještě sehrán pří-
pravný zápas s vedoucím celkem
druhé skupiny lll. třídy, Všenorským
SK. V jednání je také příchod něko-
lika nových hráčů, protože je třeba
doplnit poměrně početně slabý kádr.
Tým pod vedením zkušeného trené-
ra Vladimíra Kocourka, bývalého
dlouholetého ligového hráče Bohe-
mians i Dukly Praha, to nebude mít
rozhodně jednoduché. Přezimoval

sice na prvním místě se ziskem 36
bodů, za 12 vítězství a jedinou
porážku, ale například druhý SK Ka-
zín má velice kvalitní mužstvo (na
podzim Dobřichovice porazil) a zt-
rátu pouhých dvou bodů! Jaro tak
bude velmi, velmi těžké...
Miloslav OMÁČKa, Dobřichovice
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Dobřichovičtí nabírají fyzičku, jaro bude těžké

Sport po okolí
* Dvakrát 3:0 porazily 14. a 15. 2.
na domácí půdě dobřichovické prvo-
ligové volejbalistky tým Plzně. Po
dalším domácím dvojzápase se Stře-
šovicemi (21. a 22. 2.) je čeká play-
off, z něhož vzejde účastník baráže o
extraligu. Muži Dobřichovic hrají ve
skupině od 9. až 12. místo, 21. a 22.
2. se utkají s Brnem. (ic)
* Čtvrtfinále zimní ligy mládeže se
v Lázních Bělohrad zúčastnili řev-
ničtí házenkářští dorostenci. Na vys-
pělejší hráče Krčína nestačili - pro-
hráli 22:27. Naopak Dobrušku pora-
zili 24:17 a zajistili si postup do se-
mifinále, které se bude hrát 8. 3. v
Pustějově.        František ZavaDil
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