
Poberouní – První nakažení no-
vým koronavirem Covid – 19 už
jsou i v Česku! Zákeřné onemoc-
nění šířící se z Číny ovlivňuje život
také v Poberouní.
Hlavně žádnou paniku! mírní pře-
hnané obavy lékaři i hygienici. Přes-
to se důsledky koronaviru šířícího se
raketovou rychlostí po celém světě
stále více projevují i v Česku, které
nákaze dlouho odolávalo. Poberouní
nevyjímaje. „O zimních prázdninách
jsme měli jet s dětmi na hory do Itá-
lie, ale cestu jsme raději zrušili,“ po-

tvrdila NN Pavla Petrová z Leče.
„Přemýšleli jsme asi čtyři dny, situa-
ce se velmi rychle měnila, nakonec
rozhodlo riziko karantény na místě,
případně po návratu,“ dodala.
Ředitel řevnické školy, která má prv-
ní březnový týden prázdniny, roze-
slal rodičům dopis, v němž je žádá o
zvážení, zda s dětmi odjedou do ob-
lastí potvrzeného výskytu koronavi-
ru. „V případě, že do takových ob-
lastí vycestujete, prosíme vás o do-
držení čtrnáctidenní karantény va-
šich dětí po návratu,“ napsal Tomáš

Řezníček. Vedení zadnotřebaňské
málotřídky zase informovalo o hy-
gienických opatřeních, která je třeba
v současné době dodržovat. „Pre-
vencí této infekční nemoci je dodr-
žování základních hygienických ná-
vyků, tedy hygieny rukou, etikety
kýchání, nezdržování se v prosto-
rech s velkým počtem osob, pestrá
strava a dostatečný přísun vitamí-
nů,“ citovalo v mailu vedoucího Od-
boru školství Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje Aloise Surynka.
(Dokončení na straně 11) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Horymír cválal k Radotínu - strana 5
* Matěj vybojoval zlato - strana 7

Karlík - Mariánský sloup stržený
na podzim 1918 rozvášněným da-
vem se po více než sto letech vrátí
na pražské Staroměstské náměstí.
Jeho autorem a také člověkem s
novodobým »příběhem sloupu«
nejvíce spojeným je karlický so-
chař Petr VÁŇA.
Pražští zastupitelé v lednu po mno-
ha a mnoha letech odsouhlasili
znovupostavení Mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí.
Očekával jsi toto rozhodnutí a jak
jsi na ně reagoval?
Snažil jsem se, aby mohli lidé po-
chopit příběh Mariánského sloupu,

pozvat je do něj, aby si mohli sáh-
nout na tento kámen, vidět sochu,
kterou kdysi vytvořil sochař Bendl a
kterou jsem vytesal jako kopii podle
rozbitého originálu. Je to příběh za-
jímavý a oslovující, pro mě, pro mé
přátele kameníky. Postupně se stal
otevřeným a radost, kdy zastupitelé
odsouhlasili pokračování, byla pro
mě hodně emotivní. Teď pracujeme
s bráchou Tomem dál a přidalo se k
nám spousta super lidí, kteří ten pří-
běh žijí s námi. 
Jak na verdikt zastupitelů reagova-
li lidé z Tvého okolí, kteří »causu
sloup« sledují? (Dokončení na str. 3)

MASOPUST. Vyhlášený Poberounský masopust se pojedenatřicáté konal předposlední únorovou sobotu v Zadní Třebani. (Viz strana 2) Foto Vladimít KASL

Petr Váňa na Staroměstském ná-
městí v Praze.            Foto ARCHIV

Hlavně nepanikařit! vzkazují lékaři
NOVÝ KORONAVIRUS ŠÍŘÍCÍ SE Z ČÍNY OVLIVŇUJE I ŽIVOT V POBEROUNÍ

2. března 2020 - 5 (770) Cena výtisku 8 Kč

V Řevnickém Bandy cupu

triumfoval Citrus Team

Mariánský sloup? Je to pozitivní věc, je to Radost! V Litni hořelo, škoda
je sto tisíc korun
Liteň - Dva lidé s popáleninami mu-
seli být převezeni do nemocnice po
požáru rodinného domu v Litni 23.
února brzy ráno. Oheň likvidovalo
několik hasičských sborů z okolí.
„Hořela kuchyně v jednom z bytů,“
uvedl řevnický profesionální hasič
Pavel Vintera s tím, že z objektu by-
lo evakuováno třináct osob. „Čtyři
lidi jsme ošetřili na místě, dva byli
převezeni s popáleninami do hořo-
vické nemocnice,“ upřesnil ředitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Škoda byla vyčíslena na 100 000
korun, příčina je v šetření. 
(Viz strana 8) (mif)

Žena nepřežila srážku
dvou aut u Černošic
Černošice - Žena zemřela při neho-
dě, která se stala 27. 2. na silnici me-
zi Černošicemi a Radotínem. Další
tři lidé se při bouračce zranili.
„Zasahovali jsme u srážky osobního
a nákladního auta. Vyprostili jsme
zraněné a předali je záchrance,“ řekl
Novinkám mluvčí hasičů Martin
Kavka. „Jedna žena utrpěla vážné
zranění, kterým na místě podlehla.
Další člověk z nákladního auta se
zranil lehce,“ dodala mluvčí záchra-
nářů Jana Poštová. Další dva lehce
zranění byli z druhého osobního au-
ta, které se zřejmě snažilo nehodě
vyhnout a sjelo ze silnice. (mif)
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Masopust byl velkolepý, jako vždycky!
NESČETNĚ STÁNKŮ, BOHATÝ PROGRAM, TOMBOLA, ORIGINÁLNÍ MASKY, POHOSTINNÍ ZADNOTŘEBAŇANÉ
XXXI. Poberounský Masopust se
konal 22. února v Zadní Třebani. A
jak se dalo očekávat, náves byla plná
- stánků, diváků i účinkujících. My,
Holky v rozpuku, jsme z Hlásné Tře-
baně dorazily až kolem půl jedenác-
té coby Sněhurka a 7 trpaslíků. To už
byl dávno program v plném proudu:
Třehusk, Klíček, Notičky, Proměny,
Třebasbor, řevničtí ochotníci a jejich
masopustní fraška...  Při vyhlašování
nejlepších masek  se s nimi doslova
roztrhl pytel. Cenu za nejlepší pře-
vlek získala čivava se svou panič-
kou. Pejsek byl  fantasticky ustrojen,
na zádech měl tác plný jelítek i jitr-
nic a na zadku mu seděl řezník. Vel-
mi vtipné a zasloužené 1. místo!

Masopust v Zadní Třebani je vždyc-
ky velkolepý. Bohatý program, sty-
lový jarmark, tombola. Stánků jako
vždy bylo nesčetně. Nejvíce stály
fronty u zabijačkových pochoutek a
pekařských výrobků. No a samozřej-
mě písničky nejlepší poberounské
kapely Třehusk - bez ní by se to ani
neobešlo. Vždycky nás pěkně naladí.

Celý program se odehrává  na valní-
ku a je pěkně vidět - dobrý nápad!
Kolem jedné hodiny vyrazil maso-
pustní průvod po vsi. Kromě muzi-
kantů a tradičních postav medvěda,
medvědáře, policajta a Masopusta
pochodovala spousta dalších masek i
civilů. Těch bylo letos opravdu hod-
ně. Já jsem zvládla ani ne polovinu

obchůzky a mám, jako vždy, obrov-
ské zážitky. Vždy se těším na vyni-
kající řízečky u paní Soukupové i na
vrchního myslivce pana Hejlka, kde
nás zahřeje výborná polévka, pečené
maso a klobásky. To  nemá chybu.  A
taky jsem měla tu čest si s domácím
pánem zatancovat. Moc mne potěši-
lo, že si vybral právě mě. Taktéž  po-
hoštění u Stáni  Frýdlové si zasluhu-
je pozornost - zelňačka, chleby s pe-
čeným masem, toustíky s houba-
mi..., po tom se vždy zapráší. Musím
ale pochválit všech 17 zastávek, co
jsem zvládla projít. Všude byly něja-
ké dobrůtky: koblížky, placičky,  šiš-
ky, koláčky, buchty, řízečky, pečená
a uzená masa, chleby se sádlem a po-
mazánkami, polévky, chlebíčky, jed-
nohubky, mohla bych psát až do ale-
luja. Všem obrovský dík. A hlavně
všude kořalka, slivovice, meruňko-
vice, hruškovice... A nesmím zapo-
menout ani na občerstvení pro děti.
Prostě lidé v Zadní Třebani jsou neo-
byčejně milí a pohostinní.  
Letošní masopust byl opravdu moc
fajn. A vyšlo i nádherné počasí. Byť
jsme s »holkami« nevyhrály, moc
děkujeme za pozvání a za rok určitě
zase naviděnou.   jitka šveCová,

Hlásná třebaň

Nejlepší maska? Čivava s řezníkem (a paničkou)

DEJTE SI. Dobroty letos maspustnímu průvodu nabídlo devětatřicet zadnot-
řebaňských domácností.                  Foto NN M. FRÝDL

Stoly se prohýbaly...
Nedílnou součástí Poberounského
masopustu v Zadní Třebani je také
soutěž o nejlepší občerstvení. Po-
hostinnost Zadnotřebaňských je vy-
hlášená - loni, při jubilejním, třicá-
tém masopustu dobroty všech mož-
ných druhů a skupenství maškarám
v průvodu připravilo rekordních 43
domácností! Letos jsme sice při ví-
ce než šestihodinové obchůzce vsí
rekord nezlomili, ale i tak jsme sa-
mozřejmě všem devětatřiceti štěd-
rým domácnostem, které nás uctily
nějakou tou laskominou, vděční a
moc a moc jim děkujeme. Vážíme si
paňmaminek a pantatínků, kteří se
před průvodem neschovali ani ni-
kam neujeli - udržovat tradice, zvy-
ky a sousedskou pospolitost má ob-
rovský smysl... I letos jsme byli
doslova zahrnuti plackami, šiškami,
koblížky, obloženými chlebíčky,
jednohubkami, pečeným masem i
klobásami, smaženými řízky, všeli-
jakými cukrářskými delikatesami...
U některých domů nám nalévali po-
lévku, u všech kořalku. Porotců bylo
tentokrát víc, protože hodnocení a
vybírání je opravdu těžké. Jak to do-
padlo? Ocenění získávají Rouba-
lovi a Pišnovi za bohatou, pestrou
nabídku všelijakých dobrot i Krej-
čovi za skvělou sekanou. Hejlkovi,
S. Frýdlovou a E. Malou, kde se sto-
ly - jako obvykle - doslova prohý-
baly pod vším možným, oceníme
zvlášť. Ještě jednou DÍKY a - za-
chovejte nám přízeň!              (mif)

Pozdrav pánbůh lidičkové! Kdo by tomu kdysi věřil, že
ten náš Poberounský masopust nakousne někdy čtvrtou
desítku. Stalo se tak magické soboty 22. 2. 2020 a na
zadnotřebaňské návsi se opět vyrojily masopustní maš-
kary a maškaráci. I já jsem tam byl a jak mi kázal laufr-
policajt, hleděl jsem vybrat ty nejlepší z nejlepších. Jako
obvykle jsem se ovšem z rozhodování šikovně vyvlíknul.
Jmenoval jsem komisi, každý komisař vybral pět svých
masek a pak jsme jen přidělili body, spočetli a tady máte
výsledek.
Hned na pátém místě vznikl problém. Stejný počet bodů
získalo dokonce pět masek! Tak se komise znovu sešla a
vybírala, komu přidělit onu pětku. Vyhrál »strašák do
pole«. Ostatní místa už byla body přesně oddělena.
Čtvrtou příčku obsadili manželé Zavadilovi maskovaní
za Mařenku a Jeníčka. Třetí, bronzovou pozici, si vybo-
joval Třebasbor převlečený za UFOny. Stříbrná byla elfí
rodinka a letošní titul Krále masopustu - Cenu Josefa
Jahelky si vybojovala malá čivava s maskou řezníka a s
paničkou.  
A to je všechno. Uvidíme se zase napřesrok, už na 32.
Poberounském masopustu. To bude roků, jak karet do
mariáše. Josef Krajánek KOZÁK, Leč

V sobotu 22. února se v Zadní Tře-
bani uskutečnil již jedenatřicátý
masopust.  Pro zaměstnance ZŠ a
MŠ Zadní Třebaň začal tento den již
v brzkých ranních hodinách. Od
7.00 připravovali domácí masopust-
ní koblihy, donuty, zelňáky, škvar-
kové placky... Všechny tyto maso-
pustní dobroty si pak návštěvníci
masopustu mohli zakoupit za sym-
bolické ceny přímo od žáků. Tímto
pro ně však náročný den nekončil.
Ve 20.00 odstartoval II. ročník škol-
ního masopustního plesu. Večerem
provázel Miloslav Frýdl, který po-
hotově zastoupil místopředsedu Se-
nátu Jiřího Oberfalzera, jenž se z
plesu omluvil. Ples zahájila hudební
skupina Separace. O předtančení se
tento rok postarala Michaela Peško-
vá se svým tanečním partnerem Ja-
nem Walterem, kteří předvedli stan-
dardní tance. Soutěží družstev okol-

ních obcí v nevážných disciplinách
se zúčastnilo úctyhodných devět tý-
mů, vítězství si odnesli přátelé z Ha-
tí. Co by to bylo za ples, kdyby chy-
běla tombola. Nechyběly hodnotněj-
ší ceny, ale bylo možné vyhrát třeba
i cvrčky z řevnického Zverimexu.
Vrcholem večera bylo půlnoční pře-
kvapení - učitelky ze základní a ma-
teřské školy si připravily taneční vy-
stoupení ve stylu kankánu. Dle buja-
rého aplausu mělo »číslo« úspěch, a
tak se již můžeme těšit na další roč-
ník (tentokrát 13. 2. 2021) a na to,
čím nás překvapí. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a průbě-
hu dne. Díky štědrým příspěvkům i
aktivní pomoci si děti a žáci zadnot-
řebaňské málotřídky budou moci
vybrat herní prvky na školní zahra-
du.        Kateřina MatějčKová, 

Klára PešKová, 
Zš a Mš Zadní třebaň

Na masopustním školním plese bylo možné vyhrát i cvrčky!

SOUTĚŽÍCÍ. Část soutěžních družstev, která změřila síly v nevážných dis-
ciplinách na masopustním školním plese.                        Foto Karel ŠUSTER

VÍTĚZKY. Nejoriginálnější maškarou letošního Pobe-
rounského masopustu byla vyhlášena maskovaná čivava
se svojí paničkou. Cenu jim předala starostka Zadní
Třebaně Markéta Simanová. Foto NN M. FRÝDL
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Je to pozitivní věc, je to - Radost!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zajímavé bylo, před hlasováním, že
pro mnoho lidí to byl sen, něco, co je
hodně v dálce. U těchto dlouhodo-
bých projektů je to jakoby »až jed-
nou«, ale pak si je nutné připustit, že
to není až jednou, že je to »teď«. V
té chvilce se ukáže, co jsme dělali
předtím. Jestli je to připravené -
všichni se na tebe otočí s otázkou: A
co teď? Kdy? V současné chvilce mi
mnoho kolemjdoucích podá ruku a
říká: Já myslel, že to nebude, byl to
pro mě spíš takový váš sen, ale teď
jsem rád, že to zažiju...
Na kopii sloupu pracuješ více než
dvacet let. Proč podle tebe trvalo tak
dlouho, než jste dostali »požehná-
ní« vrátit zbořený sloup na jeho pů-
vodní místo?
Je to právě to pochopení celého pří-
běhu této památky, trvá dlouho než
se dostane do širšího povědomí. Při-
spěli k tomu všichni, kteří jej oprav-
du po dlouhou a dlouhou dobu pro-
pagovali, každý podle toho, jaký měl
dar, já jsem jen jeden z nich. 
Věřil jsi vždycky, že se sloup na
»staromák« vrátí, nebo jsi někdy za-
pochyboval?
Myslel jsem na to opravdu intenziv-
ně a .... ano věřil.
Proč je podle tebe důležité, aby
sloup na náměstí znovu stál?
Je to krásná památka, která byla úpl-
ně nesmyslně rozbita. Je to první ba-
rokní socha v Čechách, kterou vy-
tvořil sochař Jan Jiří Bendl, výbornej
sochař a výbornej chlap... Bude mít
radost, až zeshora uvidí, že jeho dílo
někdo obnovil. A je to také počátek
obnovy rozbitého náměstí. Je to po-
zitivní věc, která spojila obrovské
množství lidí. Je to ...mnoho důvo-
dů, je to Radost!
V jakém stavu jsou práce na náměs-
tí nyní a jaký je jejich harmono-
gram? Kolik vás tam pracuje?
Psal jsem na náš web marianskys-
loup.info: Když přirovnám Marián-
ský sloup ke květině, pak jsme nyní v

hlíně kořenáče... No teď už máme i
kořenáč a květina je připravena. 17.
února jsme na Staroměstském ná-
městí začali pracovat . Nejdříve jsme
skryli dlažbu. Tady pracovala firma
DAP. Díky ní máme ohradu, odveze-
né kostky - pan Ondrášek to udělal
zdarma, jako dar. Pak začalo kopání,
čištění původních kamenných zákla-
dů, betonování, drátování, zaměřo-
vání, šalování, znovu bude betono-
vání. Toto provádí Stavitelství Řehoř
a - opět zdarma. Na dokumentaci pů-
vodních základů pracovali archeolo-
gové Národního památkového ústa-
vu v Praze. Celou stavbu dozoruje a

ingeniring provádí firma EDIFICE,
také jako dar. Je to neskutečné, ale je
to pravdivé. V dubnu začneme, my,
kameníci, stavět kameny.
Jak na vás reagu-
jí Pražané, turis-
té?
Zastavují se, po-
zorují nás při
práci, fotí si nás.
Kdy bude hotovo
a plánujete něja-
ké slavnostní od-
halení sloupu?
Stavba je podle
projektu plánová-
na do poloviny
září. Myslím ale,
že budeme hotovi
dříve. 
Bude stát na náměstí stejná skulp-
tura jako před více než staletím,
nebo jiná? Pokud jiná, v čem?
Obnovujeme tuto památku podle do-
chovaného originálu, který si může-
te prohlédnout v Lapidáriu Národní-
ho Muzea na Výstavišti. Jde o rekon-
strukci architektury s kopií sochy
Panny Marie. Je to stejný postup ja-
ko v případě jiných památek v Če-
chách. Příběh té »naší« památky je
dlouhý. V roce 1650 byl postaven
sloup se sochařskou výzdobou a
gotickým deskovým obrazem uvnitř.
V listopadu 1918 byl stržen a zacho-
val se ve fragmentech, obrázek byl
uschován v Týnském chrámu. Od
roku 1919 až do roku 2020 trvaly
práce na kopii a jejím umístění na
původním místě. Fragmenty zůstaly
k vidění v Muzeu. 
Nemalá část veřejnosti se proti zno-
vuvztyčení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí vymezova-
la, někdy i dost ostře. Nebojíš se, že
se ho někdo pokusí poškodit, nebo
dokonce podruhé svrhnout?
Nebojím, jsem optimista.
Až skončíš na »staromáku«, prý se
chystáš vztyčit sochu sv. Jana Ne-
pomuckého na posledním konti-

nentě, kde ještě žádná jeho socha
není, v Antarktidě. Je to pravda?
Ano, je. Na tomto projektu nyní za-
čínám pracovat. Bude to sousoší z

bronzu a kamene -
polovina bude v
Čechách, druhá
na ostrově Nelson
v Antarktidě. Bu-
de to figurální so-
cha o odcházení
až na kraj světa a
nesení si vnitřního
obrazu, který je
pro nás podstatný. 
Kdy a kde bude
»Johánek« na již-
ním pólu stát?
Dá-li Pán Bůh, do
Antarktidy, na os-

trov Nelson, vyplujeme se sochou v
lednu 2022...          Miloslav FRÝDL

Mariánský sloup
Sloup na Staroměstské náměstí ne-
chal postavit v roce 1650 císař Fer-
dinand III. na poděkování Panně
Marii za obhájení Prahy před švéd-
skými vojsky v roce 1648. Hlavním
tvůrcem sochařské výzdoby byl Jan
Jiří Bendl.  Sloup byl stržen 3. 11.
1918 rozvášněným davem, který v
něm spatřoval symbol svržené habs-
burské monarchie. Největší část do-
chovaných pozůstatků původního
sloupu je v Lapidáriu Národního
muzea. (Wikipedia)

STAVENIŠTĚ. Staroměstské náměstí v Praze s dobře patrným místem, kde bude opět po více než sto letech stát Ma-
riánský sloup. Vztyčí ho tam sochař z Karlíka Petr Váňa. Foto Eugen KUKLA

TEN UŽ STOJÍ. Petr Váňa se skicou sochy svatého Jana Nepomuckého, kte-
rá byla slavnostně odhalena na chorvatském Ostrově Vis. Další Váňova so-
cha téhož světce by měla stát v Antarktidě. Foto NN M. FRÝDL

UŽ SE TO NESE. Petr a Tomáš (vp-
ravo) Váňovi při únorovém zahájení
prací na pražském Staroměstském
náměstí.                 Foto Lukáš VÁŇA
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Festival Jeden svět zavítá i do Řevnic
TŘÍDENNÍ AKCE VYVRCHOLÍ KONCERTEM KAPELY CZECH POINT V AREÁLU BÝVALÉ EUROVIE

Řevnice - V řevnickém kině, Mod-
rém domečku, Meandru, Zámeč-
ku a také v letovské herně Městeč-
ko se bude promítat v rámci festi-
valu Jeden svět. Řevnice jsou totiž
mezi 35 českými a moravskými
městy, do kterých letos festival do-
kumentárních filmů zavítá. Finá-
lový koncert kapely Czech Point
zavede posluchače 28. 3. do haly v
areálu bývalé Eurovie. 
Od 26. do 28. března bude k vidění
celkem třináct dokumentů. Všechny
filmy budou doprovázeny pofilmo-

vými debatami se zajímavými hosty.
V programu najdou diváci u Beroun-
ky i dva filmy, které byly nominová-
ny na prestižní filmové ocenění Os-
car. For Sama z válečného Aleppa a
poetický Honeyland o tvrdém životě
v souladu s přírodou z makedon-
ských hor.
Na letošním festivalu bude převažo-
vat environmentální tematika, ús-
tředním heslem je: Až naprší a
uschne. „Tomu se podřídil i čtyřba-
revný vizuál, znělku festivalu vytvo-
řil tým grafiků v čele s Matyášem
Trnkou, vnukem Jiřího Trnky. Zněl-
ka běží před každým filmem v řev-
nickém kině,“ uvedla řevnická koor-
dinátorka akce Alice Čermáková s
tím, že pozvání přijalo několik hos-

tů. Účast potvrdil psycholog Petr
Pöthe, psycholožka a odbornice na
poruchy příjmu potravy Tereza Ma-
ková z centra Anabell, Tomáš Ko-
cian a Jan Jelínek z Člověka v tísni,
musherka a hrdinka filmu Psí láska
Jana Henychová, Karolína Kamber-
ská - blogerka, zpěvačka a kuchařka,
Tomáš Uhnák, odborník na potravi-
novou suverenitu, včelař Martin Jů-
zek a producentka Alice Tabery.
Součástí festivalu jsou i dopolední
projekce pro školy - přihlásilo se jich
celkem osm. 
Podrobnosti k řevnické části festiva-
lu mohou diváci najít na stránkách
města www.revnice.cz, na stránkách
Jednoho světa v sekci Regiony-
Řevnice https://www.jeden-

svet.cz/2020/revnice a také na fb st-
ránce Jeden svet Revnice. 

Pavla NOVÁČKOVÁ 

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
4. 3. a 18. 3. 20.00 V SÍTI
7. 3. 13.30 FRČÍME
7. 3. a 13. 3. 15.30 (Pá 17.30) JEŽEK
SONIC
7. 3. 17.30 V SÍTI (SOFT VERZE)
7. 3. 20.00 MODELÁŘ
11. 3. 20.00 VLASTNÍCI
13. 3. 20.00 STAŘÍCI
14. 3. 13.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
14. 3. 15.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
14. 3. 17.30 3 BOBULE
14. 3. 20.00 NEVIDITELNÝ
29. 2. 20.00 1917

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO LITEŇ
7. 3. 14.30 MOSLEY
7. 3. 16.30 CATS
7. 3. 19.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
14. 3. 14.30 SPLÁCHNUTÝ
14. 3. 16.30 MODELÁŘ
14. 3. 19.00 3 BOBULE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
3. 3. 17.30 SVIŇA
3. 3. a 8. 3. 20.00 (Ne 18.30) KRÁLÍČEK
JOJO
4. a 12. 3. 17.30 (Čt 15.30) MALÉ ŽENY
4. 3., 7. 3., 15. 3. 20.00 (So 17.30, Ne
18.30) CHLAP NA STŘÍDAČKU
5. 3. a 10. 3. 18.30 (Út 17.30) PŘÍLIŠ
OSOBNÍ ZNÁMOST
6. 3. 17.30 JEŽEK SONIC
6., 11. a 17. 3. 17.30 (Pá 20.00) V SÍTI
7. 3., 8. 3., 14. 3. a 15. 3. 15.00 (Ne
15.30) FRČÍME (Ne 3D)
7. 3. a 18. 3. 20.00 (St 17.30) 1917
9. 3. 18.30 ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
10. 3. a 18. 3. 20.00 NEVIDITELNÝ
11. 3. 20.00 JUDY
12. 3. 18.30 11 BAREV PTÁČETE
13. 3., 14. 3. a 16. 3. 17.30 (So 20.00)
2BOBULE
13. 3. a 16. 3. 20.00 BLOODSHOT
14. 3. 17.30 MŮJ PŘÍBĚH
17. 3. 20.00 DOKONALÝ PACIENT

KINO RADOTÍN
3. 3. 17.30 SVIŇA
3. 3. 20.00 KRÁL PETR I.
4. 3. 17.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
4. 3. 19.00 NABARVENÉ PTÁČE
5. 3. 17.30 MODELÁŘ
5. 3. 20.00 PSI NENOSÍ KALHOTY
6. 3. 17.30 MOSLEY
6. 3. 20.00 TENKRÁT PODRUHÉ
7. 3. 15.30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
7. 3. 17.30 KRÁLÍČEK JOJO
7. 3. 20.00 MALÉ ŽENY
8. 3. 16.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU
10. 3. 17.30 VLASTNÍCI
10. 3. a 17. 3. 20.00 (Út 17.30) V SÍTI
11. 3. 10.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
11. 3. 17.30 11 BAREV PTÁČETE
11. 3. 20.00 AMUNDSEN
12. 3., 14. 3. a 18. 3. 17.30 (So 20.00) 3
BOBULE
12. 3. 20.00 BLOODSHOT
13. 3: 17.30 FRČÍME 3D
13. 3. 20.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ
ZNÁMOST
14. 3. 15.30 FRČÍME
14. 3. 17.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
17. 3. 20.00 DOKONALÝ PACIENT
18. 3. 20.00 PRO SAMU

Ochotníci budou hrát o smetánce
Řevnice - Úspěšnou divadelní ko-
medii Řeči, která nabízí  kolotoč
bláznivých situací, uvedou ochot-
níci z Dobřichovic v řevnickém ki-
ně. Představení bude k vidění ve
čtvrtek 5. a v pátek 6. března -
vždy od 19 hodin. 
Hra vás zavede do prostředí smetán-
ky, která se sejde na oslavě výročí
sňatku náměstka newyorského sta-
rosty a jeho ženy. Režie představení
se ujal principál souboru Petr Říha,

v hlavních rolích se objeví hosté
Ema Klementová a Matěj Merunka.
Dále hrají Alena Říhová, Hedvika
Hájková, Jana Kroupová, Petr Kop-
sa, Alexandr Skutil, Petr Bendl, Ire-
na Neradová a Jiří Geissler v alter-
naci s Janem Rosákem. Vstupenky
si lze za 160 korun pořídit v před-
prodeji na stránkách www.diva-
dlodds.cz na www.webticket.cz,
nebo v dobřichovické Cafe Galerii
Bím.  Pavla NOVÁČKOVÁ

Tipy NN
* 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)
* Vernisáž výstavy, která představu-
je přelomovou učebnici J. A. Ko-
menského Orbis Pictus v aktuálním
výtvarném ztvárnění Václava Soko-
la, hostí 5. 3. od 17.00 Muzeum Čes-
kého krasu Beroun. Součástí bude
komentovaná prohlídka a vystoupe-
ní pěveckého sboru Bonbon.  Výsta-
va bude k vidění do 10. 5.           (vlk)
* Pohádková show s postavami
Elzy, Olafy, Aladiny, Víly Zvonilky,
Spidermana... bude k vidění 6. 3. od
17.00 v Sokolovně Hlásná Třebaň.
Vstup děti 100, dospělí 150 Kč. (pef)
* Písně The Beatles, Elvise Presley-
ho, Marty Kubišové či Karla Gotta v
podání skupiny BlueMoon uslyšíte
6. 3. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino. (vš)
* Michal Hecht, mim, který umí
publikum rozesmát i beze slov,
vystoupí 7. 3. 19.00 v Kulturním st-
ředisku U Koruny Radotín. Vstup-
né 180/210 Kč.       Dana RADOVÁ
* Kapela Czech Floyd hraje 7. 3. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Loutkovou pohádku pro děti O
žábě, která falešně zpívala, v podání
DS Gaudium, uvádí 8. 3. od 15.00
KS U Koruny Radotín.               (dar)
* Pohádka O kominíčkovi chce os-
lovit nejmladší diváky 8. 3. od 16.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Vernisáž výstavy Stopy totality se
ukuteční 10. 3. od 14.30 v čítárně
nové budovy ZŠ Dobřichovice. Vý-
stava bude veřejnosti přístupná ve
všední dny do 30. března.          (vak)
* Zpěvačka Marianne Solivan z
USA vystoupí 11. 3. od 20.00 v Clu-
bu Kino Černošice. Doprovodí ji
Walter Fischbacher (USA) – piano,
Petr Dvorský (CZ) – kontrabas a Ulf
Stricker (USA) – bicí. (pan)
* Jarda Svoboda a Přátelé člověka
hrají 12. 3. od 19.00 v KS U Koruny
Radotín. Vstupné 220/250 Kč. (dar)
* Festival cestovatelských a dobro-
družných filmů z mezinárodní i
domácí produkce Expediční kamera
hostí 12. 3. od 19.30 Společenský
sál KD Dobříš. Podrobnosti na webu
www.expedicnikamera.cz.          (jik)
* Punkrocková kapela 008 oslaví
své 9. narozeniny 13. 3. od 18.30 v
černošickém Clubu Kino. Zahrají i
skupiny Orakei Korako Band, Syno-
vé Výčepu a Daily Coffee.           (vš)
* Jarní ples Sokola Černošice se
koná 14. 3. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Hrají Filip Gut a Triwo-
ly, o předtančení se postarají mistři
ČR v break dance. (vš)
* Přednášku Aleny Šarounové By-
lo nebylo: úsvit našich dějin – hle-
dání pravdy, pověsti, legendy, ka-
menné doklady, Kosmas a ti druzí si
můžete vyslechnout 15. 3. od 17.00
ve vinárně Bear Place v Dobřicho-
vicích. Vstupné dobrovolné.       (ak)
* Jaroslav Samson Lenk koncertu-
je 17. 3. od 20.00 v sále České pojiš-
ťovny Beroun. Miloš KEBRLE

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje se v ZUŠ Řevnice konalo
27. února. Ze čtrnácti řevnických žáků jich dvanáct postoupilo do krajské-
ho kola, dva získali 2. místo! Absolutní vítězkou se stala houslistka Magda
Routová. Dále pak toto ocenění obdrželi Tobiáš Balkovský a Tereza Petro-
vá. Z řevnické ZUŠ se jednalo o žáky učitelů L. Kolářové, K. Kolářové, M.
Nováka a I. Bydžovské. (Korepetice M. Škabroudová, M. Rajičová a P.
Nováková). „Devět mých žáků z devíti postoupilo do krajského kola, dvě
žačky byly vyhlášeny jako Absolutní vítězky. Jste skvělí!“ radovala se z ús-
pěchu dětí jedna z učitelek Lenka Kolářová. Krajské kolo soutěže ve hře na
smyčcové nástroje se bude konat v Mladé Boleslavi koncem března. Dole
snímek z koncertu smyčcového oddělení ZUŠ Řevnice, který se jako pří-
prava na okresní kolo konal 20. 2.           Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Foto ARCHIV a NN M. FRÝDL            

Malé houslisty čeká krajské kolo soutěže
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Všeradův kurýr

Poslední únorové odpoledne a večer
patřil ve Všeradicích masopustnímu
veselí. To si nenechalo ujít přes tři
desítky masek a minimálně stejné
množství dalších účastníků.
Nejprve se všichni příchozí v restau-
raci Na Růžku posilnili zabijačkový-
mi pochoutkami a tradičním svařá-
kem. Ten byl opět přichystán z lahví
červeného vína, které jsou jakýmsi
zápisným na veselici. O pravidelný
pitný režim se starali místní hasiči,
kteří dostatečnou zásobu svařeného
vína i čaje celou dobu vozili na sm-
luvené »občerstvovací stanice«.
Atmosféru zpříjemňovala, vedle vy-
dařeného počasí, kapela Třehusk, je-
jíž tóny mnohé zlákaly k tanci. 
Průvod maškar a místních i přespol-

ních obyvatel se vydal obcí s akade-
mickým čtvrthodinovým zpoždě-
ním. Nejprve směrem ke kostelu,
aby mohl učinit tradičně první zas-
távku u ředitelky místní školičky pí
Hanzlíkové. Milého přivítání se ma-
sopustnímu průvodu dostalo celkem
asi v 10 staveních. Pro malé i velké
účastníky si hospodyňky přichystaly
koblihy, šišky, rozličné koláče, ale
také uzené maso, slané dobroty z lis-
tového těsta, bůček či škvarkovou
pomazánku. Na své si bohatě přišli i
milovníci kořalky.
Nechybělo ani tradiční společné fo-
cení všech masek na »plácku«. Ved-
le sebe tedy byli zvěčněni rytíř, kov-
bojové, banán, lokomotiva s vagó-
nem, Joker, piráti či Zaklínač. Když

se průvod po 18.00 dostal zpět Na
Růžek, měli ještě mnozí dost sil na
druhé kolo jitrnic či tlačenky, na
dobrý mok a na taneček. Oceněno
bylo i pět nejpodařenějších masek
dne, zlato si odnesl Shrek s Fionou.
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Starosta předal právo
V sobotu 29. února se konal také 9.
ročník masopustu v Neumětelích.
Před kulturním domem se dopoledne
sešla spousta maškar i diváků. Pan
starosta jim předal masopustní právo
a dovolil se veselit. Byly vyhlášeny
nejlepší masky v dětské i dospělé
kategorii. Pak už následovala veselá
obchůzka obcí za doprovodu kapely
Třehusk. K ochutnání byly připrave-

ny sladké i slané laskominy. Pro
všechny účastníky byly připraveny
zabijačkové speciality, koblihy i tep-
lé nápoje.      Soňa KOcMANOVÁ,

Neumětely

Masopust si užili Všeradičtí i Neumětelští
V OBOU OBCÍCH NA PODBRDSKU SE OSLAVY FAŠAŇKU KONALY POSLEDNÍ ÚNOROVOU SOBOTU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2020 (299)

Kapelník Ksandr slavil 
s kamarády narozeniny

POJĎTE OCHUTNAT. První zastávka masopustní obchůzky byla tradičně u Hanzlíků.                 Foto NN M. FRÝDL

Horymír s družinou uháněl k Radotínu

Podbrdské aktuality
* Představení Zářivá hvězda sehra-
je Divadlo Za Vodou z Čenkova 6. 3.
od 19.00 ve Dvoře Všerad Všeradi-
ce. Vstupné dobrovolné. (tem)
* Oslava MDŽ se uskuteční 7. 3. od
14.00 v sále hospody Na Růžku ve
Všeradicích. Vystoupí děti z místní
školky a taneční skupina Áčko. (mis)
* MDŽ 7. 3. oslaví také v Neumě-
telích. V restauraci Kulturního domu
se od 16.00 o hudební doprovod po-
stará J. Jirouch. (kan)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Všeradic se v místním hostinci Na
Růžku koná 13. 3. od 19.00. (zov)
* Brigáda na zatrubnění příkopu u
výjezdu ze Všeradic směrem na By-
koš se uskuteční 14. 3. Sraz dobro-
volníků je v 8.30 u hasičárny.    (zov)
* Sportovní karneval se v KD Neu-
mětely bude konat 14. 3. od 20.00.
Hraje skupina Gong. (kan)
* Zápas o konečné umístění v zimní
fotbalové lize mladších žáků sehrály
1. 3. Všeradice B na hřišti Králova
Dvora. Soupeř byl důraznější a pře-
hrál nás v poměru 0:10.              (box)

Muzikant, kapelník, věrný fanda fot-
balistů Vižiny i pražské Slavie Karel
Ksandr oslavil 21. 2. ve vižinské ho-
spodě 85. narozeniny. Přišli mu po-
přát jeho kamarádi, předseda fotba-
lového klubu i bývalý starosta.
Text a foto Pavel PRůcha, Vižina

V sobotu 29. 2. se konala Horymí-
rova sváteční jízda. Sraz jezdců na
koních byl v Neumětelích.  Po fan-
fárách a proslovu starosty se vlady-
ka s doprovodem vydal k Radotínu.
První zastávku měli u lesa ve Viži-
ně, kde je vyhlížela početná skupina
místních obyvatel s malým pohoš-
těním. Přes nepřízeň počasí to byla
velkolepá podívaná, kdy Horymír
zdravil místní a připil si s nimi na
zdraví. Velkým překvapením byla
kapela Třehusk, která družinu vítala
písničkou Čtyři páry bílejch koní.
Jezdci pokračovali ku Praze, Tře-
husk - poté, co ještě chvíli zahrál -
se pro změnu přesouval do Neumě-
tel na masopust. Tak zase napřes-
rok!            Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto NN M. FRÝDL

Zahráli si »člobrdu«,
Cink i Woody, woody
V sobotu 22. února se setkalo třia-
dvacet hasičat z Vižiny a Podbrd,
aby si společně zahráli společenské
hry. Na šesti stanovištích vydrželi tři
hodiny. 
Nepohrdli klasickým Člověče, ne-
zlob se, ale velké oblibě se těšily i
nejnovější hry - Twister, Pictureka,
Jungle Speed, Ubongo, Želví závo-
dy, Bomba, Woody, woody, Cink a
mnoho dalších. Stanoviště se podle
zájmu měnila, účastníci se seznámi-
li s pravidly a pustili se do hry. V
době moderní techniky, kdy si větši-
na dětí hraje na počítači, to byla pří-
jemná změna - caparti vzájemně ko-
munikovali a užili si legraci. Ma-
minky napekly něco k snědku. bylo
to fajn.... Jana FIALOVÁ, Vižina

Účastníci masopusních oslav v Neu-
mětelích.            Foto NN M. FRÝDL
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Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou
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Tesařství Miroslav Mihalík 

KARLŠTEJN
Zhotovení pergol, přístřešků, dřevěných vrat, garážových

stání, dřevěné štíty, podbití, pokrývačské a klempířské práce.
Dřevěné sochy do exteriéru zahrad, plůtky, lavice, 

zahradní truhlíky a jiné.

Telefon: 731 480 496
e-mail: tesarstvi.mihalik@seznam.cz

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
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Liteňané ve své většině minimálně zaznamenali,
že městys staví novou školu a tělocvičnu; někteří
tou skutečností doslova žijí. Základní škola dosta-
ne 6 nových kmenových učeben a 2 nové třídy pro
školní družinu. Samozřejmostí je nové zázemí pro
žáky i pro učitele. Městys Liteň navíc připravuje
v areálu bývalého středoškolského učiliště rekon-
strukci školní kuchyně a jídelny s dostavbou záze-
mí tělocvičny v podobě šaten, posilovny a sauny.
Ve stejném areálu by měla vzniknout nová mateř-

ská škola a napříč generacemi veřejnost jistě uvítá
nové ordinace pediatra, praktika a stomatologa.
Krásně se to poslouchá i čte. S radostí a nadšením
na tom pracujeme. Plány a rozpočty máme komp-
letně hotové. Co se týče realizace, jsme asi ve
čtvrtině, financování máme zajištěné asi z polovi-
ny. A u toho bych se chtěl zastavit. 
Obce jsou zřizovateli základních a mateřských
škol. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno obce
dávají k dispozici budovy a platí jejich provoz. To
je vlastně všechno, co mají obce se základními a
mateřskými školami společného. Krajský rozpo-
čet dává peníze na platy, stát skrze ministerstvo a
školní inspekci kontroluje zbytek. Když si položí-
me otázku, kdo by měl být nebo kdo je zodpověd-
ný za vzdělávání dětí? Jsou to obce, které nemají
v podstatě žádné příjmy? Nebo stát s bilionovým
příjmem a aparátem ministerstva? Odpověď je
zřejmá: JE TO STÁT, KTERÝ MÁ PENÍZE I
ZODPOVĚDNOST A URČUJE PRAVIDLA!

Je správné, že obce ze svých skromných rozpočtů
dotují bohatý stát, který je nutí investovat do stav-
by školních budov? Podle mne nikoli. Za zcela
nemravné pak považuji fakt, že stát naopak na
stavbě škol na obcích VYDĚLÁVÁ!!! Jak? Obce
nejsou plátci DPH, a tak si daň nemohou odepsat.
Stát dostává od obcí z každé postavené školy 21%
zpět do státního rozpočtu! 
Abychom byli spravedliví, je třeba říci, že stát tro-
šku peněz obcím poskytuje. Letos uvolnil na stav-
by ZŠ a MŠ pouhých 300 milionů se stropem 20
milionů na akci pro obce do 3000 obyvatel, pod-
poří tedy maximálně 15 obcí v celém Česku – ve
srovnání s e-shopem na dálniční známky za 400
milionů si z nás vláda, zdá se, dělá legraci... Obce
však platí 100% všech nákladů na přípravu - stu-
dii, projektovou dokumentaci pro stavební povo-
lení, kvalifikovaný rozpočtovaný odhad nákladů,
kompletní inženýring i projektovou dokumentaci
pro provedení stavby. (Dokončení na straně 8)

Hasiči měli v únoru
plné ruce práce
Během února se hasiči v Litni opět
nenudili. Hasili, řezali, cvičili... Ta-
ké připravují den otevřených dveří.
Počátkem měsíce byli liteňští hasiči
požádáni o technickou pomoc. V
bývalém učilišti byly po dešti zapla-
veny výkopy pro stavbu základů na
novou tělocvičnu. Vodu hasiči od-
čerpali kalovými čerpadly.
Zúčastnili jsme se i pátrací akce v
Řevnicích v okolí řeky Berounky,
kde se pohřešoval mladý člověk.
Najít se nám ho bohužel nepodařilo,
takže v pátrání pokračovali poli-
cisté a potápěči. 
V pondělí 10. 2. dorazil do ČR silný
vítr, který potrápil hasiče v celé re-
publice. Liteňští k odstraňování st-
romů a větví ze silnic vyjížděli ně-
kolikrát. Párkrát dokonce rovnou,
bez poplachu, když jim neprůjezd-
nou komunikaci nahlásili přímo vo-
lající. Večer jsme ještě vyjeli odst-
ranit silný smrk, který spadl v Ha-
tích na chatu a hrozilo její další po-
škození. (Dokončení na straně 8) (jih)

Obce nemají peníze a doprošují se státu
STAROSTA LITNĚ: JAK BY MĚLO VYPADAT FINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ?

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    3/2020 (104)                

PIRÁTI NA HORÁCH. Výpravu do Jizerských hor absolvovaly děti z Litně a okolí. (Viz str. 9) Foto Eva KNOPOVÁ

V sobotu 22. 2. bylo v liteňské
škole živo. Ne, nejednalo se o
pracovní sobotu, jak to my, star-
ší, známe z dob našeho dětství.
Mladší generaci to musí připa-
dat jako výlet do prehistorie -
dříve se pracovalo i v sobotu,
byť pracovní doba byla kratší.
Pětidenní pracovní týden byl u
nás zaveden až v roce 1968. A
pak se ještě dlouho vyhlašovaly
mimořádné pracovní soboty. Ta
poslední byla 11. 3. 1989, tedy
pro obyvatele celého Českoslo-
venska. My, ze severní Moravy,
jsme si ještě navíc užívali tzv.
»mamulovky«, které vyhlašoval
krajský tajemník KSČ v Severo-
moravském kraji Mamula. 

A jak to bylo se zmíněnou sobo-
tou v Litni? Tentokrát se oprav-
du škola otevřela jako každý

pracovní den. Nejdříve přišla
děvčata z tanečního kroužku
Tumbao.   (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

Pracovní sobota v Litni: Nejdřív Tumbao, pak šachy

Děvčata z tanečníko kroužku Tumbao.    Foto Hana HAVELKOVÁ

Po půlroční pauze se patnáctiletý Matěj Vlasák
z Leče (uprostřed) vrátil do světa kickboxu sty-
lově. Na turnaji Slovak Open, který se konal
předposlední únorový víkend v Bratislavě, zís-
kal zlatou medaili! Zahájil tak »cestu« na Mist-
rovství světa, které se uskuteční v září v Srb-
sku... Foto Petr VLASÁK

Matěj přivezl z »Blavy« zlato
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Hasiči měli v únoru plné ruce práce
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Ve čtvrtek 20. února jsme se zaměři-
li na odborný výcvik. Využili jsme
budovu místního špejcharu, kterou
jsme zakouřili a umístili do ní něko-
lik osob i výukovou figurínu na prv-
ní pomoc. Hasiči zasahovali v dý-
chací technice, vyhledávali osoby,
pracovali se svým vybavením, loka-
lizovali simulovaný požár a násled-
ně prováděli na figuríně resuscitaci.
Cvičení bylo organizováno na 3 eta-
py, pro každou jednotku zvlášť, zú-
častnili se ho i hasiči ze Všeradic a
Hlásné Třebaně.
O tři dny později si to dali hasiči na
ostro. Hořet začalo v liteňské Staré
škole, v jedné z bytových jednotek
rodinného domu. Naše jednotka s
devíti hasiči přijela k místu zásahu
jako první s vozidlem Tatra CAS30 a
MAN TGE. Ověřila vypnutí elekt-
rické energie a že se v prostoru požá-
ru ani zakouřených místností nikdo
nenachází. Hořelo uprostřed domu se třemi bytovými jednotkami pod

jednou střechou. Lidé se již nacháze-
li v nezakouřené místnosti, v jedné z
vedlejších bytových jednotek. Z té
jsme jednu lehce zraněnou osobu vy-
nesli ven. Telefonicky jsme si vyžá-
dali vozidlo záchranky, ověřili si, že
již jede na místo požáru, upřesnili
rozsah zranění a oznámili, že se dva
lidé nadýchali kouře. Dále hasiči str-

hli plameny a opustili prostor do pří-
jezdu profesionální jednotky ze Řev-
nic. Venku jsme ještě jednou zkon-
trolovali, že je celá rodina mimo ob-
jekt. Dospělí i děti byli umístěni do
vytápěného dopravního automobilu
JSDH Liteň.
Následně jsme obdrželi informaci,
že se v domě nachází ještě jeden pes,
kterého následně v pořádku našlo

řevnické družstvo v dýchací techni-
ce. Poté, co se ostatní vrátili zpět na
základny, JSDH Liteň ještě zůstala
na místě. Před odjezdem jsme změři-
li zdi infrateploměrem, vynesli ně-
kolik ohořelých kusů nábytku ven a
asistovali vyšetřovateli. Jako příčina
požáru byla určena závada na elekt-
roinstalaci. Poté se JSDH vrátila
zpět na základnu.
V sobotu 28. 3. bychom od 14.00 v
rámci loučení se zimou rádi uspořá-
dali den otevřených dveří liteňské
hasičárny. Budete si moci prohléd-
nout prostory hasičů, fotky, jejich
vybavení na zásahy, včetně našich
vozidel. Budeme rádi, když přijdete
mezi nás na kus řeči, kávu a čaj.

Jiří HrÁcH, velitel JSDH Liteň

Pracovní sobota...
(Dokončení ze strany 7)

Obce nemají peníze...
(Dokončení ze strany 7)
Také rozpočet s výkazem výměr, vý-
běrové řízení, smluvní dokumentace
pro uzavření smlouvy, technický do-
zor investora, plán BOZP (bezpeč-
nost a ochrana zdraví při práci) –
včetně dozoru, administraci dotace,
vyhodnocení a zpráva k projektu a
další, což jsou podle velikosti inves-
tice jednotky až téměř desítka milio-
nů korun, které nejsou uznatelným
nákladem a žádná dotace se na pří-
pravu nevztahuje.
Situace je zcela absurdní. Obce ne-
mají na stavbu škol peníze a dopro-
šují se státu, aby mohly školám zaji-
stit alespoň základní podmínky pro
to, aby rodiče mohli DOSTAT děti
do spádové školy nebo školky. Liteň
je připravena a žádá stát o finance na
stavbu mateřské školy i školní ku-
chyně s jídelnou. Možná peníze dos-
taneme, možná ne. Nemělo by to
však být naopak? Neměl by stát na-
opak žádat obce o to, aby postavily
školu, a poskytnout jim zcela zdar-
ma bez poplatků a nesmyslných žá-
dostí o dotace a bez vzájemného
soupeření obcí peníze na stavbu ma-
teřských i základních škol? Odpo-
vězte si sami a vzpomeňte si, až us-
lyšíte nebo budete prožívat to, že
právě vaše dítě nevzali do školy ne-
bo do školky.     Filip KAŠTÁnEK,

starosta Litně

Začátkem února si přišly do liteňské sokolovny zahrát turnaj ve florbale
děti kroužků Domečku Hořovice a Sokola Liteň. I přes chřipkovou epide-
mii dorazilo osmnáct natěšených sportovců a turnaj si pořádně užili. Vel-
kou pochvalu mají jediná dvě děvčata na turnaji - Evelínka Matějová a
AmálkaVrbová - bez problémů zvládly převahu kluků. Gratulujeme druž-
stvu vítězů ve složení František Moureček, Filip Rankin, Matěj Jež a těší-
me se na další turnaj. Sokolu děkujeme za organizaci akce.
Foto Antonín FRAněK Romana BuRdOVÁ, Liteň

Turnaj si malí florbalisté pořádně užili

Školáci se cestou na Evžena Oněgina prošli po nábřeží
Již mnoho let jezdí žáci liteňské zá-
kladní školy se svými učiteli do růz-
ných pražských divadel, kde v rámci
nabídky Klubu mladého diváka nav-
štíví během školního roku čtyři před-
stavení. Zájemci mají možnost vidět
nejnovější muzikály i klasické »ku-
sy«, vše za velmi příznivou cenu. V
říjnu jsme na komorní scéně Divadla
v Celetné zhlédli inscenaci hry Mi-
kulášovy patálie, druhým  představe-
ním byl muzikál Čarodějka v Goja
Music Hall. Do třetice jsme dostali
nabídku na inscenaci Evžena Oněgi-
na v Divadle ABC. Slavné romantic-
ké dílo Alexandra Sergejeviče Puški-
na v hlavní roli s Jiřím Hánou nastu-
doval režisér Pavel Khek. »Naše«
představení bylo odpolední, určené
pro žáky. Bylo vyprodáno a  diváci

byli, domnívám se, spokojeni. Nám
se to líbilo, verše plynuly přirozeně,
svižné tempo a výborná hudba. Scé-
na byla velmi proměnlivá, výprava
působivá a skvělá světla. Také herec-
ké výkony nás zaujaly. Termín v pá-
tek odpoledne  nám vyhovoval. Vzh-
ledem k tomu, že dopoledne je vla-
kové spojení z Litně do Prahy poně-
kud složitější, vyrazili jsme již před
jedenáctou a měli tak dost času na
vycházku po Praze. Začali jsme na
smíchovském nádraží a došli do Vo-
dičkovy ulice, na Václavském ná-
městí se pak žáci dle vlastních prefe-
rencí občerstvili. Cestou jsme si mo-
hli prohlédnout zajímavá místa, zná-
mé stavby, nechyběla ani romantická
procházka po vltavském břehu.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

OSTRÝ ZÁSAH. Liteňští hasiči u požáru jednoho z bytů v místní Staré škole.
Foto Jiří HRÁCH

V tělocvičně se konalo jednodenní
soustředění, pod vedením Kláry Ne-
jedlé nacvičovaly tanečnice své no-
vé vystoupení. Doufáme, že s ním
budou mít na soutěžích úspěch, stej-
ně jako v loňském roce.  
Po nich se začali do školy trousit
mladí šachisté a šachistky z celého
regionu. V přízemí obsadili dvě tří-
dy i jídelnu a po deváté hodině hra
začala. Nad šachovnicemi usedlo 44
hráčů a hráček, z toho 8 z Litně, aby
změřili své síly v sedmikolovém tur-
naji v rámci regionálního přeboru.
Organizátorem turnaje byl Martin
Šinágl ve spolupráci s Jiřím Havel-
kou, vedoucím kroužku liteňských
šachistů. Děkujeme ZŠ Liteň za vs-
třícnost při organizaci mimoškol-
ních aktivit. Text foto 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

ROMANTICKÁ PROHÁZKA. Cestou do Divadla ABC se liteňští žáci prošli
po vltavském nábřeží. Foto Hana HAVELKOVÁ



Strana 9, LITEŇSKÉ OKÉNKO Naše noviny 5/20

Počasí přálo, slunečno, ptáci zpívali...
ORGANIZACE MASOPUSTU V LEČI SE UJALI »MLADŠÍ« - ZAMĚŘILI SE NA PROGRAM PRO DĚTI A RODIČE
V sobotu 22. 2. se na návsi u klu-
bovny v Leči sešli místní lidé a zahá-
jili  masopustní veselí. Potěšilo nás,
že dorazili i lidé z Litně, Bělče a dal-
ší příznivci Lečských setkání.
Tato akce je zde již od nepaměti, ale
letos poprvé jsme zkusili požádat o
podporu obec a akci více zveřejnili.
V posledních několika letech se do
Leče přistěhovalo několik mladých
rodin s dětmi, proto jsme se organi-
zace ujali my, »mladší« a zaměřili se
více na program pro děti i rodiče.
Kromě lehkého větru nám počasí
přálo, občas slunečno, teplota kolem
10 stupňů, ptáci zpívali - nemohli
jsme si přát více. Posezení a prostor
pro zábavu byl nachystán u kamen v
klubovně, ale i venkovní ohniště a

hřiště bylo brzy v obležení dětí i do-
spělých. Všichni si pochutnávali na
zabíjačkových specialitách od řezní-
ka, na domácím guláši a polévce. Sa-
mozřejmě nechyběly ani domácí ko-
láče nebo boží milosti. Všem děkuji
za výrobu těchto a dalších domácích
pochutin.
Co by byl masopust bez masek?
Potkali jsme tu pár pirátů, hejno so-
viček, pejsky, selky, rytíře, vojáky,
princezny, hasiče, kočovníky, mu-
chomůrky, Spider a Bat Many, klo-
kany, lišky, medvědy… Za přípravu
masek a kostýmů palec nahoru. Příš-
tí rok nás bude, doufám, ještě více! 
Díky místní partě, která se stará, udr-
žuje a rekonstruuje klubovnu. A
hlavně díky všem návštěvníkům -
bez vás by akce nebyla! 
Těšíme se na další setkání, a to pří-
mo velikonoční.

Tomáš JuRAJDA, Leč

Šesťáci zkoumali
život na březích Nilu
Žáci 6. A Základní školy v Litni se
18. února vydali do pražského
Náprstkova muzea asijských, afric-
kých a amerických kultur. Zde se
zúčastnili lektorovaného programu s
názvem Koloběh života na březích
Nilu. V první části se dozvěděli, ja-
ké bylo ve starověkém Egyptě pod-
nebí a příroda. Jaká řemesla staří
Egypťané vykonávali, se žáci doz-
věděli díky vystaveným exponátům.
V další části prohlídky se šesťáci
přesunuli do staroegyptské zahrady,
kde si mohli osahat papyrus. A to
nejlepší nakonec – žáci se seznámili
s procesem a významem mumifika-
ce. Na výstavě mohli zhlédnout více
než 500 sbírkových předmětů z čes-
kých i zahraničních sbírek. Na vlast-
ní oči tak viděli kanopy, mumii, rak-
ve, bronzové sošky… Bylo to zají-
mavé zpestření hodin dějepisu.

Lenka MLsOVÁ, 
Dagmar KARLOVÁ, zŠ Liteň

Liteňské aktuality
* Školní ples pořádá 7. 3. od 20.00
v místní restauraci Ve Stínu lípy
KPŠ při ZŠ F. J. Řezáče Liteň. Hraje
Karavel, bohatá tombola, vstupné
150 Kč. Ema MALÁ
* Dětský karneval se v režii Do-
mečku Hořovice koná 8. 3. od 15.00
v liteňské restauraci Ve Stínu lípy.
Hraje DJ Vena, připraveny budou
soutěže, přehlídka masek, vystoupe-
ní dětí z kroužků Domečku i koru-
novace krále a královny karnevalo-
vého tance. Vstupné 50 Kč.         (ek)
* Den otevřených dveří organizuje
19. 3. ZŠ Liteň. Od 7.45 do 15.00
bude možné nahlédnout do tříd a za-
žít na vlastní kůži vyučování. Vidět
můžete využití techniky, dramatiza-
ci pohádky, konverzaci v angličtině,
hravé čtení, využití overballů v ho-
dinách tělesné výchovy..., k dispozi-
ci bude školní jídelna, družina i klub
pro žáky. Po budově budou vystave-
ny práce a díla školáků.             (hah)
* Dotaci až 127 500 Kč mohou zís-
kat vlastníci rodinných domů na no-
vý, úsporný kotel z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Pomoc s
podáním žádosti nabízí úřad městy-
se Liteň. Markéta REszczyńsKÁ

Poslední únorový den se liteňští fotbalisté zúčastnili halových turnajů v
Králově Dvoře. Dopoledne hrála starší přípravka ročník 2009, odpoled-
ne naběhli na palubovku krásné haly kluci ročník 2011 a mladší. Obě naše
družstva se umístila na šestém místě, což pro nás bylo do určité míry zkla-
máním. Klukům toto měření fotbalových dovedností ukázalo, že musí při-
dat a zlepšovat se v trénincích nejen po fotbalové stránce, ale je třeba vy-
lepšit i disciplínu. Příprava na novou sezonu bude od března pokračovat
již na hřišti FK Liteň. Foto ARCHIV           Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Šestá místa fotbalistů? Kluci musí přidat!

Piráti hledali v Jizerských horách poklad
Piráti z Litně i dalších obcí berounského regionu
odjížděli v sobotu 8. 2. na tradiční zimní pobyt do
Hrabětic v Jizerských horách s obavou, že letoš-
ní pobyt prožijí na blátě. Měli jsme velké pirátské
štěstí - sněhu byla spousta, a tak jsme prožili tý-
den plný zážitků. 
Nechybělo tradiční setkání s pracovníkem Hor-
ské služby v době, kdy  opravdu foukalo a vyprá-
vění o bezpečném pohybu na horách bylo auten-
tické. Následující den sportovní trenérka Alena
ukázala dětem, že nestačí vlastnit ochranné po-
můcky na zimní sporty - je důležité umět je sp-
rávně používat a oblékat. K pobytu na horách
patří především zábava a kamarádi. Pirátská vý-
prava se vydala na hledání pokladu do areálu Se-
verák. Děti ve skupinách na lyžích a snowboar-
dech musely najít mapu a ukrytý poklad. Projely
všechny tratě a nechybělo hledání v lese - v ly-
žařských botech! Na konec všichni poklad našli,
přesto, že někteří strážci pokladu jim hledání roz-
hodně neulehčili. Konec týdne osvěžil zábavný
závod. Soutěžili samozřejmě i dospěláci a šlo o
čas. Nejlepším jezdcem byl Standa Jelínek, který
dal všem opravdu »na frak«. Vítězem je ale kaž-
dý, kdo se letošní pirátské zimní expedice účast-
nil. Přivítali jsme mezi sebou začínající lyžaře a
snowbordisty, kteří se během týdne krásně nauči-
li své zimní vybavení ovládat. Tak za rok - skol!

Text a foto Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

V MASKÁCH. Účastníci masopustu v Leči.              Foto Tomáš JURAJDA

Na plese volili krále i královnu
Osmý ročník Valentýnského plesu, který organi-
zuje Eva Knopová z Domečku Hořovice se ZŠ
Liteň, se v liteňské škole konal 28. 2. Velkou zá-
sluhu na bezchybném průběhu měli žáci a žá-
kyně čtvrté B třídy, kteří se s třídním učitelem
starali o občerstvení (na snímku) a tombolu. Za
skvěle zásobený bufet děkujeme maminkám i je-
jich dětem, které dobroty připravily. Další orga-
nizační záležitosti byly v rukou deváťáků. Oce-
nění si zaslouží výborný výkon moderátoské
dvojice Matěj a Standa i DJ Véna. Na ples dora-
zilo mnoho návštěvníků od předškoláků po žáky
deváté třídy, ba i absolventi přišli zavzpomínat
na školní léta. Největší popularitě se těšila vol-
ba krále a královny prvního i druhého stupně a
boj o titul nejlepšího tanečníka a tanečnice. 

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
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Dobrý den, dovolte mi prosím,
abych reagoval na váš článek Kos-
metička píše ministryni ze 17. 2.
Naše noviny čtu nepravidelně snad
už od jejich počátku. Vítám jejich
informační obsah. Zdá se mi, že ale
cca 2 roky slábne jejich »politická«
náplň. Necháváte se v ní unášet svý-
mi nenávistnými pocity na úkor ob-
jektivity, a proto bych jenom rád na-
značil, že byste se mohli nad sebou
trochu zamyslet.
V čísle 4/2020 věnujete velký pro-
stor paní Janoušové a jejímu dopisu
ministryni Schillerové. Paní Janou-
šová ho napsala během 5 minut a to-
mu také odpovídá jeho úroveň. Je to
prostě výlev jejích pocitů a srdce,
bez konkrétního doložení, tj. přesně
na úrovni »vytočené« hysterické
manželky při domácí hádce.
Podnětem bylo buď udělení pokuty a
nebo vyvrcholení frustrace z další

etapy elektronické evidence tržeb
(EET). U EET nejde přitom o nic ji-
ného, než že platit daně je zcela nor-
mální, a zde systémově podložené, a
nejde o omezování osobní svobody,
jak se to téměř prezentuje. Daně pla-
tí i jiné skupiny výdělečně činných a
neberou to tak, že je někdo považuje
za zloděje. Bohužel to tu bylo od de-
vadesátých let zavedené tak, že výše
přiznaných příjmů byla u některých
profesí zcela na svobodné vůli výdě-
lečně činných. Na větší kontrolu, na-
tož na napojení do informačního sys-
tému, se pak těžce zvyká.
Paní Janoušová používá rozšířené
klišé, že osoby samostaně výdělečně
činné (OSVČ) od státu nic neberou,
a nic nepotřebují. Neuvědomují si,
že využívají služeb zdravotnictví,
školství, dopravní sítě a v budoucnu
důchodového systému. Typickým
znakem hysterického výlevu je její

tvrzení, že bude mít nulový důchod,
a že někdo tvrdí, že si ho ani neza-
slouží. Důchod budou všichni mít
podle velikosti odvodů do systému
sociálního a důchodového pojištění,
bez ohledu na to, jestli jsou OSVČ,
nebo jinak zařazení. Díky našemu
rovnostářskému systému ve zdravot-
nictví mají ale k dispozici stejnou
úroveň zdravotní péče, jako lidé
mnohem více přispívající na zdra-
votní pojištění. Na tohle narážel mi-
nistr Mládek a bylo to za zcela jiné
vlády. Nevím proč právě OSVČ by
měli být v tomto směru zvýhodněni.
Proti paní Janoušové nic nemám, ať
si uleví na facebooku, nebo dopisem
ministryni, pokud je takhle frustro-
vaná. Tam to patří. Divím se ale
vám, redakci, že na základě hysteric-
kého výlevu, postrádajícího opod-
statněná fakta, vytvoříte hlavní ob-
sah čísla, a v podstatě v něm zůstá-

váte na téže argumentační úrovni
(pan Frýdl). S pozdravem

kamil PETERA, Praha 4

Snad přijde zase normální svět, bez EET
REAKCE ČTENÁŘŮ NA ROZHOVOR S MARTINOU JANOUŠOVOU A JEJÍ DOPIS MINISTRYNI SCHILLEROVÉ

Zadnotřebaňská málotřídka se zapo-
jila do projektu Edison, zprostředko-
vaného organizací AISEC. V rámci
tohoto projektu přijeli do školy čtyři
zahraniční stážisté (Ana ze Srbska,
Illona z Ukrajiny, Kate z Gruzie a
Farrell z Indonésie), kteří zde s námi
od 23. do 28. 2. trávili veškerý čas.
Pro žáky, ale i pro děti z MŠ měli při-
pravené prezentace o své zemi, kul-
tuře, přírodě, jídle... V době vyučo-
vání vedli hodiny angličtiny, s dětmi
ze školky chodili na vycházky, hráli
si s nimi, povídali. Odpoledne pobý-
vali s žáky ve školní družině, na ve-
čer měli připravené další zajímavé
prezentace pro rodiče, kteří projevili

zájem s nimi trávit čas. Česká kuchy-
ně stážistům očividně chutnala, něk-
teří si dokonce chodili přidávat. Ve-
čer pak měli k dispozici nejrůznější
pochoutky, které jim zaměstnanci
školy i někteří rodiče připravili. 
Projekt hodnotíme jako velmi pří-

nosný pro všechny zúčastněné. Žáci
měli možnost si procvičit své dosa-
vadní znalosti anglického jazyka.
Vyhledávali společnost stážistů a dí-
ky velikosti naší školy si jich všichni
užili dosyta. I my jsme si společné
večery užili a též stážisté hodnotili

pozitivně možnost po šesti týdnech v
České republice strávit týden společ-
ně a ne každý zvlášť v hostitelských
rodinách. V MŠ se zúčastnili maso-
pustního karnevalu - dokonce v za-
půjčených kostýmech. Příjemný byl i
společný výlet na Karlštejn, do noční
Prahy a do řevnického pivovaru.
Děkujeme rodinám Crhových, Schu-
sových, Fílových a Boxanových za
účast při večerních setkáních a ob-
čerstvení. Zvláště pak Anně Berán-
kové za pomoc s koordinací tohoto
projektu. Též děkujeme zadnotřebaň-
ským hasičům za zapůjčení lůžkovin.

Tereza MAcOuRkOVá, 
klára PEškOVá, Zš Zadní Třebaň

V minulých Našich novinách jsme otiskli dopis
dobřichovické kosmetičky Martiny Janoušové
adresovaný ministryni financí Aleně Schille-
rové. Ostře se v něm vymezuje vůči Elektro-
nické evidenci tržeb (EET). Zároveň jsme zve-
řejnili rozhovor, v němž M. Janoušové své ná-
zory vysvětluje a rozvádí. Dnes přinášíme re-
akce čtenářů, kteří na téma reagovali.        (NN) 

Dobrý den, dovoluji si zaslat krátkou reakci na
článek Kosmetička píše ministryni otištěný v Na-
šich novinách č. 4 (769) ze 17. 2. 2020.

Před několika lety se ujalo vlády v naší zemi nové
vládní uskupení. Velmi rychle se ukázalo, že jed-
ním z jeho programů je dostat pod kontrolu a zne-
příjemňovat život určité skupině obyvatel, tedy
podnikatelům a živnostníkům.
Tímto nástrojem se, kromě jiného (např. verbál-
ních útoků o zlodějích, parazitech apod.), stalo i
tzv. EET. Zde musí online centrálním státním ser-
verům sdělit, co, kdy, kde, za kolik vyprodukova-
li a prodali atd. Tím se všichni, kterých se EET
týká, dostali na úroveň vězňů s elektronickým
obojkem. Takovou kontrolu nad životem svých

občanů zneužívají diktátorské režimy, jako jsou
např. fašismus, komunismus aj. Ve standardní de-
mokratické společnosti jsou takovéto praktiky, dle
mého soudu, nepřijatelné.
Podnikatelé a živnostníci svůj vztah ke státu musí,
stejně jako např. nadnárodní konglomeráty nebo
zaměstnanci, vyjádřit daňovým přiznáním. Do to-
ho, co dělají v daný okamžik, nikomu nic není, ani
státním institucím. Jak komentuje paní Janoušo-
vá, jediná kontrola je její zákazník.
Snad přijde zase normální svět, tj. svět bez EET!
S pozdravem                Pavel STANěk, karlštejn

Rodiče se dozvědí, co je školní zralost
Beseda pro rodiče předškoláků se koná 10. března od 17.00 v Jungmannově
základní škole Beroun.
Zájemci se při ní dozvědí odpovědi na otázky: Co by mělo vaše dítě v tomto
období umět? Co je to školní zralost? Kdy a proč dát dítěti odklad školní
docházky? Jaké jsou nejrozšířenější metody prvopočátečního čtení a psaní?
Co obnáší výuka matematiky podle prof. Hejného? Prostor bude i na zod-
povězení dotazů, vstupné se neplatí. (tem)

Nenávistnými pocity
rozhodně netrpíme
Ujišťuji pana Peteru, že nenávistí,
ani nenávistnými pocity, nikdo ze
čtyř členů redakční rady nezávislé-
ho poberounského občasníku netrpí.
V souladu s tím, proč Naše noviny v
roce 1989 vznikly, se snaží co nejví-
ce reflektovat dění v našem kraji a
dávat prostor těm, kteří zde žijí.
Všem - pokud nejsou anonymní a
nepočínají si v rozporu se zákonem.
Rozhodně si, narozdíl třeba od něho,
neosobujeme právo názory jiných
lidí označovat za hysterické výlevy,
osočovat je, že jsou frustrovaní a ra-
dit jim, kde si mají »ulevovat«...

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Dopis paní Janoušové je výlev na úrovni »vytočené« hysterické manželky

Česká kuchyně stážistům chutnala
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE STRÁVILI ŠEST DNŮ UKRAJINKA, GRUZÍNKA, SRBKA A INDONÉSAN

NA STÁŽI. Zahraniční stážisté na karnevalu ve školce a na procházce do Karlštejna se školáky.       Foto Tereza MACOURKOVÁ a Veronika KOŘÍNKOVÁ
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Hlavně nepanikařit! vzkazují lékaři
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Před přehnanými reakcemi na nové
onemocnění varuje například v kraji
populární dětská lékařka Helena
Fuchsová z Řevnic, která se aktuálně
věnuje celostní medicíně. „Panika a
tzv. izolace, která se teď děje, mi při-
jde bláznivá,“ tvrdí. „Koronavir je
podle mého názoru těžší chřipka,
která u oslabenýchch jedinců může
způsobit více komplikací a někdy i
smrt,“ dodává s tím, že důležité je,
aby si každý chránil, posiloval svoji
imunitu a dodržoval co nejzdravější
životní styl. „Podstatný je dostatek
spánku, pohyb venku, minimalizo-

vat stres v práci i v rodině, kvalitní
strava,“ zdůrazňuje Fuchsová.

Její slova potvrzuje i mluvčí Krajské
hygienické stanice Středočeského

kraje Dana Šalamunová: „Velmi dů-
ležitá je správná hygiena rukou, dále
pak kýchání a smrkání do papíro-
vých kapesníků a také pokud možno
nezdržovat se na místech s větším
počtem osob. Dobré je také dbát na
pestrou stravu a přísun vitamínů a
samozřejmě oblékat se adekvátně
počasí,“ uvedla pro NN. Na dotaz
kdy, v jakých případech, by v sou-
vislosti s obavami z koronaviru
doporučila návštěvu lékaře odpově-
děla: „V případě, že se vrátili z posti-
žené oblasti, nebo byli v kontaktu s
někým, kdo tato místa navštívil a po-
ciťují na sobě příznaky respiračního
onemocnění (horečka, kašel, rýma,
bolesti kloubů). Lékaře by ovšem
měli kontaktovat telefonicky - kvůli
zamezení kontaktu s dalšími lidmi v
čekárně.“
Vrásky na čele Covid – 19 přidělal
vedoucí řevnických Notiček Lence
Kolářové. Dětská lidová muzika má
totiž v létě vystupovat na Taiwanu.
„Zatím nepanikaříme,“ uvedla. „Zá-
jezd připravujeme na 150% a jsme
neustále v kontaktu s ředitelkou fes-
tivalu,“ dodala s tím, že definitivně
se o cestě rozhodne těsně před náku-
pem letenek.          Miloslav FrÝDl

Víkendové odklony
vlaků pokračují
České dráhy na svém webu zveřej-
nily další Výlukový jízdní řád (VJŘ)
pro březen a dva dny na konci dub-
na. Na rozdíl od opatření pro osm
víkendových dní od 8. 2. do 1. 3.
nebudou tentokrát odkloněné vlaky
zastavovat v Praze Krči.
Ve dnech 7. 3., 8. 3., 21. 3., 22. 3.,
25. 4. a 26. 4. bude vždy 21 vlaků do
Prahy odkloněno z Radotína do Pra-
hy hl. n. mimo Smíchov. První z této
skupiny vlaků má odjezd ze Řevnic
v 8.05, poslední v 18.05, odklony
jsou tedy plánovány od 8.20 do
18.45. Ostatní vlaky tohoto směru a
všechny spoje z Prahy do Berouna
budou vedeny přes Smíchov. Zatím-
co dosud elefanty při cestě z Ra-
dotína na Hlavní nádraží přes Krč
nikde nezastavovaly, v posledních
výlukových řádech už byl umožněn
výstup a nástup v Chuchli. V opatře-
ních pro výše uvedené čtyři březno-
vé dny budou odkloněné vlaky
zastavovat v Praze Kačerově a Vršo-
vicích. Jednostránkový VJŘ s ba-
revně odlišenými rozdíly oproti pra-
videlným trasám lze stáhnout z
webové stránky Českých drah. 
V úterý 17. 3. od jedné hodiny v no-
ci do sedmé hodiny ráno budou dva
vlaky nahrazeny autobusem v úseku
Karlštejn – Beroun a zpět, první ran-
ní vlak z Prahy pojede o 5 minut
dřív a jeden pár vlaků nepojede v
úseku Řevnice – Beroun, resp. Be-
roun – Řevnice.       Jan SUP, Praha

Tradiční tečkou za zadnotřebaň-
ským masopustem byl 23. 2. dětský
karneval ve Společenském domě. V
letošním roce se ho zúčastnily čtyři
desítky dětí ve věku od 1 do 10 ro-
ků, jenž se pro nedělní odpoledne
staly superhrdiny, princeznami, vod-
níky či čarodějnicemi.
Prvním bodem odpoledního progra-
mu bylo vystoupení dětí z dramaťá-
ku ze Řevnic. Pro maskované účast-
níky byly dále připraveny dvě soutě-
že – slalom s míčkem na lžíci a na-
motávání knoflíku, za jejichž splně-
ní si dětičky odnášely věcné odmě-
ny.  Velkému zájmu se těšila rovněž
dětská tombola s překrásnými ceny.

Celý karneval k tanci malým i posle-
chu velkým návštěvníkům vyhráva-
la písně staropražské i pohádkové
kapela Třehusk.
Na závěr byly vyhlášeny nejkrásněj-
ší masky. Ve 3 kategoriích byly oce-
něny tři nejpovedenější. Přednost ja-
ko vždy měly masky s originálním
nápadem a ručně vyráběné. Dorty,
hračky či dětské šampáňo si odnesli
trpaslíci, kuřátka, duha, pirátka, Le-
ontýnka, mimoň či kočička. Dvě a
půl hodiny plné zábavy, tance a sou-
těžení utekly jako voda. Snad tak
rychle uteče i čas do dalšího, už dva-
atřicátého masopustního karnevalu. 

ivana ŠeVČÍKOVÁ, Všeradice

Hasiči likvidovali škody způsobené větrem
Od 23. do  24. února vyjížděli řev-
ničtí hasiči ke čtyřem událostem
způsobeným silným větrem.
Uvolněné plechy na rodinném domě
v Dobřichovicích ohrožující okolí
byly ve spolupráci s jednotkou dob-
rovolných dobřichovických hasičů
provizorně opraveny pomocí ruční-
ho nářadí. Nebezpečně nakloněný
strom nad rodinným domem v Čer-
nošicích byl likvidován pomocí au-
tomobilového žebříku a motorové
pily. Zde s námi spolupracovali dob-
rovolní hasiči z Mokropes a profesi-
onálové z Prahy – Radotína.

Velká větev na silnici mezi Třeboto-
vem a Kosoří, která ohrožovala pro-
voz, byla do bezpečné vzdálenosti
od vozovky odstraněna ručně.
Půl hodiny po půlnoci 24. 2. nám
byly ohlášeny nakloněné stromy nad
silnicí mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy. Vzhledem k jejich veli-
kosti a nebezpečí pádu je nebylo
možné odstranit a silnice musela být
uzavřena. V dopoledních hodinách
druhého dne byly stromy odbornými
firmami pokáceny a provoz násled-
ně obnoven.          Pavel ViNtera,

HzS Řevnice

Žena nehodu nepřežila
V sobotu 29. 2. ráno na 14,5. kilo-
metru dálnice D4 na úrovni obce
Řitka ve směru na Prahu vyjel ze
zatím neznámých příčin řidič osob-
ního auta, v němž cestovala čtyř-
členná rodina, ze silnice a narazil
do stromu. Na místo byli okamžitě
povoláni hasiči, policisté a čtyři
posádky záchranářů. Při nehodě
byl zraněn řidič, který byl po ošet-
ření, stejně jako spolujezdkyně a
dítě transportován, do motolské
nemocnice. Další spolujezdkyně
nehodu nepřežila.            Text a foto 

Bořek BULíČEk, Řevnice

Děti se proměnily v superhrdiny

Z našeho kraje 
* Novou službu - ověřování listin a
podpisů (vidimace a legalizace) -
nabízí od 4. 3. (vždy v pondělí a st-
ředu od 8 do 17.00) Obecní úřad
Hlásná Třebaň. Legalizací se ověřu-
je, že žadatel listinu před ověřující
osobou vlastnoručně podepsal nebo
podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo
kopie se doslova shoduje s předlože-
nou listinou. (pef)
* Dotace pro spolek Svatá Ludmila
1100 let, z. s. na rok 2020 bude mj.
projednána na Shromáždění starostů
Svazku obcí – Region Dolní Be-
rounka, které se koná 5. 3. od 14.00
v budově MěÚ Černošice.        (pew)
* K symbolické akci Vlajka pro Ti-
bet, která má připomenout 61. výro-
čí povstání proti čínské okupaci Ti-
betu, se 10. 3. připojí obec Lety. (bt)
* Setkání s herečkou a spisovatel-
kou Ivankou Devátou se uskuteční
11. 3. od 17.30 v sále U Kafků v
Letech. (bt)
* Den otevřených dveří pořáda ZŠ
Řevnice 16. 3. od 8 do 14.00. Bude
možné si prohlédnout všechny bu-
dovy a od 10 do 11.20 také ochutnat
pokrmy připravované ve školní jí-
delně. (pef)
* Muž s rozbitou hlavou ležící u
KB v Černošicích byl místní měst-
ské policii oznámen 20. 2. ráno.
Muži, který měl na levé straně hlavy
krvavé zranění, byla hlídkou pos-
kytnuta zdravotní pomoc a naměře-
no 3.72 promile alkoholu v krvi. Zá-
chranka jej následně odvezla na
traumatologii do Fakultní nemocni-
ce Motol.             Otmar KliMSza
* zraněnou ženu snášeli 22. 2. ráno
ze 2. patra rodinného domu ve Vše-
norech řevničtí profesionální hasiči.
Pacientka byla ve vakuové matraci
transportována složitým schodištěm
objektu do vozu záchranky. (pav)
* U požáru rodinného domu v Čer-
nošicích zasahovali 26. 2. řevničtí
záchranáři. Dvě malé děti převezli
ke kontrolnímu vyšetření do motol-
ské nemocnice. (bob)

SOUTĚŽ. Děti si na karnevalu mohly i zasoutěžit.        Foto nn M. FRÝdL

OCHUTNÁVALI ZELÍ. Tradičního Zelnobraní se 29. února v řevnické res-
tauraci Na Poště zúčastnilo dvanáct soutěžících. Donesené zelí kromě nich
anonymně ochutnávali i další hosté restaurace. První místo si vybojoval
Milan Vrána (uprostřed), druhý skončil Miroslav Křenek (vlevo), třetí Lu-
boš Zelenda. Text a foto Lenka MandLíková, Řevnice
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V »benďáku« triumfoval Citrus Team 
VÍTĚZOVÉ PO DRAMATICKÉM FINÁLOVÉM DVOJZÁPASE OBHÁJILI PRVENSTVÍ Z LOŇSKA

Devátého ročníku pochodu Turban-
ské Černošice se příznivci turistiky
všech věkových kategorií mohou
zúčastnit v sobotu 7. března.
Start je na nádraží v Černošicích-
Mokropsech. Každý rok se snažíme,
aby trasy vedly trochu jinými směry
a jinými cestami. Nechceme, aby li-
dé jen polykali kilometry, snažíme
se je také seznámit s přírodními a
kulturním zajímavostmi v krásném
okolí Berounky a na Brdech. 
Nejdelší trasa 51 km povede přes
Hvíždinec, Liteň, Halouny, Zadní
Třebaň, Karlík, Vonoklasy a Rado-
tín. Další dlouhá trasa 39 km je smě-
řována přes Skalku, Svinaře, Liteň a
Zadní Třebaň. Ti, co zvolí třicetiki-

lometrový výšlap, půjdou přes Vše-
nory, Skalku, Jezírko a Řevnice.
Kdo se chce pohodově projít, může
si vybrat ze dvou kratších okruhů 11
či 6,5 km. Všechny trasy povedou
Dobřichovicemi, kde účastníci v in-
focentru dostanou razítko jako kont-
rolu, že tudy šli. 
Pro rodiče s dětmi či zvídavé nabízí-
me poprvé i e-trasu. Potřebujete k ní
chytrý mobil a v něm staženou apli-
kaci Geofun - odkaz dostanete u po-
řadatelů.Cestu si zpestříte poznávací
hrou o dcerách Kroka a za hru získá-
te i body. 
Nejdelší trasy startují od 6.00 do
10.00, účastníci kratších tras si mo-
hou přispat a přijít mezi 9.30 a

11.00. Cíl je od 11.30 do 19.00 v
mokropeském hostinci, kde můžete
posedět při tónech kapely. Za svoji
námahu budete odměněni dobrým
pocitem, že jste udělali něco pro své
tělo a k tomu ještě diplomem, razít-
ky do svých wanderbuchů i drob-
ným suvenýrem. A pokud sbíráte tu-
ristické vizitky, u nás si jich můžete
opatřit hned několik.  

Marta KRaVčÍKoVÁ, Praha

Řevnice - Vítězem dvacátého třetí-
ho ročníku turnaje v pozemním
hokeji Řevnický Bandy Cup
(ŘBC) se stal Citrus Team.  Ve fi-
nálovém dvojzápase hraném 22.
února přehrál družsvo Kojotů.
Obhájci loňského triumfu v turnaji a
zároveň vítězové jeho letošní základ-
ní části ale měli namále. V prvním fi-
nálovém klání totiž Kojotům podleh-
li 0:5. O tom, že jim zlatý pohár bude
patřit i po celý letošní rok, rozhodl
druhý finálový duel - ovládli jej v po-
měru 9:3. Třetí místo a pomyslný
bronz patří po opakovaném souboji s
s celkem L. A. Kings Bostonu.
„Letošní play-off bylo velice zajíma-
vé, všechna družstva do něj šla s tím,
že chtějí turnaj opanovat,“ řekl jeden
z organizátorů akce, brankář celku

Boston Martin Kodet. Čtvrtfinále
proti sobě svedlo týmy IQ Ouvey a
Boston, resp. L.A. Kings a Samotáři.
„První dvojzápas ovládl Boston, dru-
hý L.A. Kings,“ zrekapituloval Ko-

det s tím, že v následujícím semifiná-
le změřil Boston síly s Citrus Tea-
mem a L.A Kings s Kojoty. „Velice
napínavé a nervydrásající bylo finále
- v prvním zápase vyhrál tým Kojotů

5:0, ve druhém pak pro sebe po vý-
hře 9:3 zlato urvali »Citrusové«,“
konstatoval pořadatel. „Také o třetí
místo byla velká tahanice, rozhodlo
se až na konci utkání,“ dodal s tím,
že urputná bojovnost charakterizova-
la většinu duelů letošního play-off.
Po semifinálových zápasech se kona-
lo Utkání legend, v němž si to rozda-
li zakladatelé turnaje a ti, kteří »ben-
ďák« hráli v minulých letech. „Ani
jsme nepočítali branky, byla to velice
volná a ukázněná hra, typický přáte-
láček, v němž šlo jen o to, že se hráči
sešli na »place«,“ zdůraznil Kodet.
Nejlepším hráčem i střelcem turnaje
byl vyhlášen Jakub Strnad z týmu
Boston, nejlepším hráčem kanadské-
ho bodování Michal Vincenc z Citrus
Teamu a nejlepším brankářem jeho
oddílový kolega Roman Wrobel.
„Moc děkuji Janu Kočímu z IQ Ou-
vey, který pískal semifinálové a finá-
lové zápasy, kde je zapotřebí veliké
zodpovědnosti. Díky také Františku
Zavadilovi z téhož týmu za pomoc s
organizací a Jirkovi Vimrovi z Bos-
tonu, který turnaj pořádal se mnou.
Největší díky ale patří hráčům, kteří
se turnaje zúčastnili,“ zdůraznil Mar-
tin Kodet. „Těším se na příští rok,“
uzavřel.                   Miloslav FRÝDL

Výsledky Play-off 22. 2.:
Zápasy o 3. místo:
L. A. Kings - Boston 5:8
Boston - L. A. Kings 2:3
Finále:
Citrus Team - Kojoti 0:5
Kojoti - Citrus Team 3:9

OBHÁJILI. Definitivní vítězové třiadvacátého ročníku Řevnického bandy cu-
pu, družstvo Citrus Team. Foto Pavel JÍLEK

Začíná závěrečné ladění formy
PRVNÍ JARNÍ MISTRÁK ODEHRAJÍ LETOVŠTÍ V PETROVICÍCH
Fotbalisté A-mužstva FK Lety zahá-
jili zimní přípravu koncem ledna.
Protože příznivé počasí v letošní zi-
mě neklade žádné překážky pro tré-
ninky, nejsou žádné objektivní dů-
vody pro narušení přípravy, jako to-
mu někdy bylo v předchozích le-
tech. Příští víkendy pokračují pří-
pravná utkání a začne závěrečné la-
dění formy na jarní část mistrov-
ských soutěží, která pro nás začíná
22. 3. v Petrovicích u Sedlčan. 
Družstvo bylo doplněno o Jakuba
Janouše ze Sokola Dobřichovice a
Kryštofa Paletu, který restartuje
svou sportovní dráhu po návratu z
ciziny. Po dlouhých letech jsme se
rozloučili s našimi dlouholetými
hráči Tomášem Turkem a Petrem
Rosenkranzem, kteří v zimě pře-

stoupili do týmu Jižní Město Cho-
dov. Cílem pro jaro je zapracování
mladých hráčů a talentovaných do-
rostenců do kádru áčka. 

Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Rozpis A-mužstva FK Lety
22. 3. 15:00 SK Petrovice - FK Lety
28. 3. 15:00 FK Lety - Kr. Dvůr B 
5. 4. 10:15 Nová Ves p/P - FK Lety
11. 4. 16:30 Lety - Daleké Dušníky
18. 4. 17:00 SK Černolice - FK Lety
25. 4. 17:00 FK Lety - Sedlčany B
3. 5. 17:00 MFK Dobříš B - FK Lety
9. 5. 17:00 FK Lety - SK Tlustice
16. 5. 10:30 Rožmitál p/ T - FK Lety
23. 5. 17:00 Loděnice - FK Lety
30. 5. 17:00FK Lety - Jinočany
7. 6. 17:00 Cerhovice - FK Lety
16. 6. 17:00 FK Lety - Ligmet Milín
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Turbanské Černošice startují v Mokropsech
VŠECHNY TRASY TURISTICKÉHO POCHODU POVEDOU PŘES DOBŘICHOVICE 

Ping-pong Open 
se koná už podvacáté
Zadní Třebaň - Jubilejní dvacátý
ročník turnaje ve stolním tenise
Ping-pong Open 2020 organizují
zadnotřebaňští turisté 14. března.
Prezence v místním Společenském
domě začne v 9.30, první zápasy pak
o půl hodiny později. Na programu
jsou dvouhry i čtyřhry žen a mužů.
„Také letos se bude hrát odděleně ve
dvou kategoriích - rekreační a regi-
strovaní,“ uvedla ředitelka turnaje
Jaroslava Zavadilová. „Ti nejúspěš-
nější obdrží za zvuku fanfár medai-
le, diplomy, trička s logem letošního
ročníku i pěkné ceny,“ dodala s tím,
že účastníky letos navíc čeká jedno
»velké překvapení«... (mif)

Sport po okolí
* Semifinále zimní ligy mládeže se
8. 3. v Pustějově zúčastní dorostenci
Národní házené Řevnice.             (frz)
* Závod 60 metrů překážek na halo-
vém Mistrovství Středočeského kra-
je do patnácti let vyhrála členka at-
letického oddílu ASK Dipoli Dobři-
chovice/Černošice, obyvatelka Letů
Klára Zbožínková. S časem 9,39
vteřiny se dostala na průběžné první
místo českých tabulek. Stejná atletka
získala výkonem 429 cm stříbrnou
medaili ve skoku dalekém.           (izl)
* Tři stříbrné a jednu bronzovou
medaili vybojovali na přeborech
Jungmannovy župy v Hořovicích
plavci Sokola Lety. (izl)
* Choteč - Dobřichovice 2:3
Přípravné utkání fotbalistů Dobři-
chovic. Branky stříleli D. Hartman,
M. Šlapák a S. Moussa.             (oma)


