
Řevnice - Třebaže je ranní špička,
parkoviště v Řevnicích a Dobři-
chovicích u nádraží zejí prázdno-
tou. Jindy tady přitom v pracovní
dny není možné zaparkovat. I to je
výsledek nouzového stavu, ve kte-
rém žije dolní Poberouní, stejně
jako celá Česká republika, už přes
dva týdny.
Život na náměstích a návsích se za-
stavil. Nejvíce lidí tak nyní potkáte v
supermarketech, někdy i v lese. Za-
vřena zůstala také většina restaurací,
postupně se ale některé rozhodly na-

bízet alespoň jídla s sebou nebo piva
v PET lahvích. 
Omezené úřední hodiny mají od mi-
nulého týdne i radnice. V Černoši-
cích a Dobřichovicích mají otevřeno
jen ve středu odpoledne od 13 do 17,
v Řevnicích od 14 do 17.00. Obecní
úřad Lety a Hlásná Třebaň je otev-
řen v pondělí a ve středu dopoledne.
Konkrétní úřední hodiny lze nalézt
na webech jednotlivých obcí. Sou-
časně radnice vyzvaly občany, aby
na úřad chodili jen v naléhavých a
neodkladných záležitostech a před-

nostně využili telefonický či emailo-
vý kontakt. To se týká i hrazení po-
platků, úředníci doporučují využít
bezhotovostní převod. Některé úřa-
dy – třeba v Dobřichovicích - se roz-
hodly splatnost poplatků prodloužit,
v Černošicích a Řevnicích zase
nebudou sankcionovat jejich pozděj-
ší úhrady. 
Zavřeny zůstávají všechny základní
školy, k nim postupně přibyly také
mateřinky, neboť ve většině z nich
počet dětí poklesl na minimum. 
(Dokončení na straně 10) (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Jsme v »tom« všichni - strany 2 a 3
* Rockový festival přeložen - strana 4

Narberth, USA - V únoru koncer-
tovala v Malajsii, březnová vys-
toupení v Česku už nestihla. Hou-
slová virtuoska, původem Řevni-
čanka Barbora KOLÁŘOVÁ zů-
stala »uvězněná« v Americe.
Aktuálně pobýváš v USA – kde
přesně a jak život ve tvém okolí
poznamenalo současné dění spoje-
né s šířením nového koronaviru? 
Aktuálně jsem ve městě Narberth u
Philadelphie. Bydlím tu od ledna s
přítelem, a když se začalo po celém
světě všechno rušit a zavírat, nějak
se stalo, že jsem zůstala zrovna tady.
Situace je tu stejná asi jako jinde.

Všechno, kromě supermarketů, je
zavřené, všechny akce jsou zrušené,
lidé pracují dálkově, ze svých do-
movů. Na ulici je vidět hodně dětí i
rodin - u nás ještě není zakázané vy-
cházení, ale asi nás to brzy čeká.
Jak Američané vnímají současnou
situaci, jak moc na ně doléhá?
Američané, myslím si, to berou asi
jako všichni na světě. Někteří pani-
kaří a vykupují obchody - proč ale
zkupují zrovna toaletní papír, to si
nedovedu vysvětlit. Někteří nosí
roušku a gumové rukavice, ale naj-
dou se i lidé, kteří si myslí, že se jich
to netýká. (Dokončení na straně 4)

DOBA ROUŠKOVÁ. Bez roušek se aktuálně na veřejnost nesmí. »Kočkomilná« starostka Zadní Třebaně Markéta
Simanová si nos a ústa chrání stylově. Foto NN M. FRÝDL

S ADAMEM. Barbora Kolářová s
přítelem.                     Foto ARCHIV

Poberouní v nouzovém stavu
NEJVÍCE LIDÍ NYNÍ POTKÁTE V SUPERMARKETECH, NEBO - V LESE

30. března 2020 - 7 (772) Cena výtisku 8 Kč

Ludmila Vaňková nahrávala

knihu s Pavlem Soukupem

Těším se, až se budu moci vrhnout rodině do náruče! Rozvážejí polévku 
Zadní Třebaň - Sousedská výpomoc
může mít v dnešních těžkých do-
bách různou podobu. Nositelka tro-
feje Balíčkova vařečka 2018 Maruš-
ka Ziková  ze Zadní Třebaně spolu s
manželem Jirkou rozvážejí souse-
dům polévku!
„Je nás tady, v části zvané Pod Chy-
bou, asi 20 a lidé jsou staří. Musíme
se zabavit, jinak bychom se zblázni-
li,“ říká Jirka. Jakou  polévku vařili?
„No, jsme u Berounky, takže rybí.
Navařili jsme jí asi 10 litrů.“ Sobě-
stační jsou i co se týče roušek. „Ma-
ruška šije jako divá! Dokonce si při-
šila roušku k vlastní nohavici od
kalhot,“ dodává Jirka Zika.        (pef)

Poberouní - Třináct fotek, na kte-
rých se vyskytují roušky, najdete v

tomto vydání
Našich novin.
Rouška, neboli
ústenka, se dost
možná jednou
stane symbolem
doby, kterou

právě žijeme. Pošlete nám (Třebaň-
ská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
frydl@centrum.cz) snímek s origi-
nální, zajímavou rouškou. Na ně-
kom, nebo někde. Tři nejoriginál-
nější fotky/roušky odměníme cena-
mi. Foto Zdeněk SLAVATA    (mif)

Webové stránky mají
pomáhat podnikatelům
Poberouní - Vyhlášení nouzového
stavu dopadlo nejvíce na podnikate-
le. Mnozí museli zastavit nebo ome-
zit provoz. Manželé Váňovi z Dob-
řichovic se jim rozhodli pomoci -
vytvořili pro ně stránky Objednáv-
ky u Berounky. 
Najdete je na www.uberounky.in-
fo/objednavky a můžete si na nich
objednat maso, ryby, pivo, italské
delikatesy, víno, kávu… Vše od
podnikatelů z našeho kraje. „Snaží-
me se v této situaci podpořit místní
podnikatele a umožnit jim provozo-
vat jednoduchý objednávkový sys-
tém,“ říkají Váňovi. Cílem je nabíd-
nout podnikatelům způsob, jak být i
nyní k dispozici zákazníkům, a též
jim pomoci s objednávkami, které
budou mít přehledně na jednom
místě, bez nutnosti si vše po telefo-
nu zapisovat. „Spousta podnikatelů
zavedla rozvozy či objednávky pře-
dem, ale málokdo z nich má e-shop,
někdo má zcela zavřeno a předává
zboží skrz okýnko,“ píše Petra Vá-
ňová. (Dokončení na straně 10)   (pan)

Pošlete nám snímek
s originální ústenkou
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Jsme v »tom« všichni: virtuos, lékaři,
PANDEMIE NOVÉHO KORONAVIRU ŠÍŘÍCÍHO SE RAKETOVOU RYCHLOSTÍ Z ČÍNY PO CELÉ PLANETĚ 
Virtuos: Děkuji z celého srdce!
Jsou v životě chvíle, kdy se člověk nestačí divit,
kolik má koncertů, přednášek, mistrovských
kursů a dalších a dalších aktivit za třeba jen jedi-
ný týden. Lítá jak fretka z jednoho do druhého,
přitom na nic nemá čas a prostě nestíhá, až ho za-
staví např. úraz, kolaps a podobné nevítané zása-
hy osudu. Ale co když nejen jeho samého, ale té-
měř všechny jeho kolegy víceméně na celém svě-
tě v jejich rozjetém vlaku jako Deus ex machina
tvrdě zastaví - pandemie...? To právě všichni pro-
žíváme teď. Je to něco, s čím jsme se v takovém
měřítku dosud nesetkali a přesto - život jde dál a
my se s tím prostě musíme umět po svém vyrov-
nat. Řeším to na několika frontách, víceméně sou-
časně. Jelikož jsem skladatel, kytarista, pedagog a
fotograf, mám opravdu co dělat. Denně si sednu s
kytarou před videokameru, abych natočil další hu-
dební dáreček svým přátelům na sociálních sítích.
Je to pro mne velká radost a snažím se své publi-
kum vnímat v objektivu a komunikovat s ním po-
dobně, jako by to bylo na pódiu. Zpočátku to bylo
těžké, ale zvolna jsem začal své posluchače op-
ravdu bytostně vnímat i v pokoji, kde nahrávky
denně pořizuji. Hraji hlavně improvizace na zná-
má témata, ať už jde o Hašlerovky, evergreeny či
témata abstraktní. Jsem rád, že tato má setkávání
na dálku mají krásnou odezvu, za níž moc děkuji.
Jako pedagog HAMU dávám studentům úlohy v
naší uzavřené skupině a jako fotograf vkládám
své fotky do nejrůznějších našich i zahraničních
fotoskupin. Těší mne, že i na tomto poli mám vel-
mi hezkou odezvu. 
Nicméně vše má své příčiny a svá poučení. Pro
mne je tato doba velikou školou v usebrání se a

chvílemi hlubokého zamyšlení nad skutečnou hie-
rarchií hodnot. Není jistě náhodou, že tento stav
přichází v době velkého křesťanského velikonoč-
ního půstu. Ne, nejsem fatalista, prostě nevěřím v
náhody. Sám na sobě jsem si totiž už stačil za tu
poměrně krátkou dobu vyzkoušet, co to je, když
člověk nemůže úplně všechno, jak by chtěl a jak
si na to tak snadno zvykl. Ona neskromnost,
mnohdy až vulgárněji řečeno rozežranost součas-
ného světa se krok po kroku stávala každodenní
samozřejmostí, a já cítím, že toto nucené zastave-
ní přichází možná v pravý čas. Nikdo nevíme,
kam věci nakonec dospějí, ale svět již překonal
války, morové rány i přírodní katastrofy biblic-
kých rozměrů a funguje dál. Miluji tato krátká za-
stavení s kytarou i fotkami a čím dále více si uvě-
domuji zázrak skrytý v těch úplně nejobyčejněj-
ších věcech, jako je mít co jíst, co pít, mít teplo a
světlo a hlavně mít ve své blízkosti lidi, které mi-
lujem a kteří milují nás. A v úplně první řadě - jak
cenné je uvědomit si hluboko až do dna cenu zd-
raví. Může-li má kytara svým způsobem pomáhat
i na tomto poli, tak děkuji z celého srdce. 
Denně se také hluboce skláním před všemi, kteří i
v těchto nelehkých podmínkách dělají náš život
důstojným, ať už šijí a rozdávají roušky, vyvážejí
odpad, starají se, aby šel elektrický proud, aby tek-
la voda, aby byly k dostání potraviny, byla doru-
čena pošta... Především se skláním před všemi,
kteří s neskutečným nasazením denně riskují své
zdraví a životy, ať už jsou to lékaři a celý zdravot-
nický personál, hasiči, policie a mnoho dalších.
Pro vás všechny denně usedám s kytarou v touze
vás potěšit kytarovými tóny na dálku... S díky 

Štěpán RaK, kytarista, skladatel, Radotín

Dětský lékař: Malí pacienti mají radost, že si hrajeme na indiány

Štěpán Rak při nahrávání jednoho ze svých hu-
debních pozdravů přátelům. „Samozřejmě u toho
musím mít své kafíčko,“ říká světoznámý kytaro-
vý virtuos.  Foto Lenka JAROŠOVÁ

Pokud jde o moji práci - zase tolik se toho v sou-
časné době nezměnilo.  Přišlo jaro a s ním obvy-
klé jarní starosti se sennou rýmou, jarními viróza-
mi a tak. To, že nám teď za dveřmi stojí ještě
jedna potvora, nás samozřejmě nijak netěší. Víc
než jindy se řeší problémy telefonem, mailem,
posíláme e-recepty. Řada dětí má radost, že si ta-
ké hrajeme na indiány a chodíme s maskou na pu-
se. Naštěstí nemusíme dělat domácí úkoly, a tak
zbývá čas třeba na úklid knihovny. Knihovna je
skoro celý náš byt, knihy pro nedostatek místa dá-
vám podle velikosti, kam se vejdou. Při snaze
udělat pořádek jsem našel řadu knih, které jsem
postrádal a jiné zase ztratil. Prostě - také tahle epi-
demie má svoje stinné, ale i světlé stránky...
Poznal jsem, jak dovedou někteří ochotně, oběta-

vě a nezištně pomáhat, a to je asi největší deviza.
Také si člověk uvědomí, jak moc chybí setkávání
s lidmi, společenský ruch, zábavy a společné ra-
dosti. Trochu si to vynahrazuji přehrabováním ar-
chivu - mám ještě řadu fotek, které jsem ani nevi-
děl, protože nebyl čas. Nezapomeňme, jak nám
teď chybí denní kontakt s dětmi, vnoučaty, kama-
rády, přáteli a až tohle přejde, važme si zase »oby-
čejného« života. Není to tak, že jenom nám padá
krajíc namazanou stranou. Jsme na tom všichni
stejně a jen na nás záleží, jak se s tím popereme.

Vladimír KasL, rodák ze Zadní Třebaně, 
t. č. obyvatel Berouna

PS: Jasně, že mi jako fotografovi svrbí ruce. Fo-
ťák pětkrát za večer vyndám a zase uklidím...

Také v Zadní Třebani se lidé v současné době
semkli a navzájem si pomáhají. Mezi dobro-
volnice šijící roušky patří také Iva ŠťasTná
Co tě přimělo zasednout k šicímu stroji a začít
šít roušky?
Základní impuls byl ten, že jsem žádné neměla,
všude bylo vyprodáno... Musela jsem mezi lidi a
bez roušky to nešlo.
Šicí stroj máš vlastní? Kdes sehnala střih? 
Šít ručně, to bych tak udělala pár pro vlastní po-
třebu. Vzpomněla jsem si, že mám někde stroj z
dob, kdy jsem byla na mateřské. Tak jsem ho op-
rášila a začala zkoušet. Začátky byly těžké a těž-
ké je to pro mě vlastně stále. Nejsem švadlena,
jen samouk, každá rouška je jiná, tudíž originál.
Velkým pomocníkem je internet a rady přes face-
book. Ale i když šiji denně již pátým dnem, stej-
ně to není jako od švadleny...
Kolik roušek už jsi zvládla? A pro koho?
Za těch pět dní jsem ušila celkem asi sto roušek.
Něco jsem rozdala známým, kamarádům, souse-
dům, zájem projevila i naše obec. 
Jak to zvládáš skloubit se zaměstnáním? 
Jelikož chodím v týdnu do práce, což jsem ráda,
že nás ještě nezavřeli, nezvládnu toho tolik, jako

bych byla doma. Zato o víkendu »jedu«  průběž-
ně celý den. V týdnu zasednu k šití  po večerech.  
Kde sháníš materiál?

Materiál mám většinou z vlastního zdroje. Za 25
let v domácnosti něco nashromáždíte. Měla jsem
ještě po babičce a mamce, vše se hodilo. Něco
musím i koupit - hlavně nitě, tkalouny, gumičky,
jehly do stroje... toho mám stále nedostatek. Po-
máhají kamarádky, sousedky - kdo co doma na-
jde, vše se hodí.
Poptávka po rouškách stále trvá?
Jsem na facebooku ve skupině, která šije a šije,
vzájemně si všichni pomáhají a rozváží, kde je
třeba. Našité roušky jdou do nemocnic, hasičům,
seniorům, lékařům... Stále jich je nedostatek, se
šitím tedy nekončím. Všichni se ale modlíme,
aby už to skončilo a vše se vrátilo k normálu.  

Petra FRÝDLOVá, Zadní Třebaň
***
Zadnotřebaňská radnice děkuje pí Šťastné, Kost-
kové, Exnerové, Slavkovové, Zachařové, Hovor-
kové, Krejčovům z ulice V Zahrádkách, Ioanni-
sovi a Miroslavě Klisaris i všem dalším, kteří
pomáhají se šitím tolik potřebných roušek. Pokud
máte kdokoliv doma nevyužité látky, nitě, gumič-
ky či tkalouny, prosím, ozvěte se na tel: 722 069
600 - ráda materiál vyzvednu a předám k dalšímu
šití.  (pef)

Žena, která šije roušky: Modlíme se, aby se vše vrátilo k normálu Z

Iva Šťastná při šití roušek.          Foto ARCHIV

MUDR. Vladimír Kasl ve své ordinaci dětského
lékaře.    Foto Marie MACOURKOVÁ
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kantoři, maminky šijící roušky, senioři...
ZASÁHLA NEBÝVALÝM ZPŮSOBEM TAKÉ DO ŽIVOTŮ OBYVATEL DOLNÍHO POBEROUNÍ A PODBRDSKA

Ředitel ZŠ: Je to otrava!
Řevnice - „Mně, stejně jako ostat-
ním kolegyním a kolegům děti
chybí. A dokonce i dětem chybí
škola,“ tvrdí ředitel ZŠ Řevnice
Tomáš ŘEZNÍČEK.
V souladu s nařízením vlády byly na
dobu neurčitou uzavřeny všechny
školy. V jakém »režimu« aktuálně
funguje řevnická »základka«?  
Aktuální situace v naší škole je tako-
vá, že vyučující mají nařízen tzv. ho-
me office - s možností přístupu do
školy k pomůckám, kopírce, skeneru
a dalším   technologiím. Ve škole je
v »běžném« provozu vedení a někte-
ří další zaměstnanci: zástupkyně ře-
ditele, hospodářka, kuchařky, které
zajišťují vaření pro seniory, školník
a já. Zpočátku jsme se radili konti-
nuálně a hledali způsob řešení situa-
ce, na níž jsme naprosto nebyli při-
praveni. Právě z toho důvodu jsme
hned první týden změnili způsob za-
dávání práce - původní rozhodnutí se
ukázalo jako málo funkční a zne-
snadňující orientaci jak dětem, tak
rodičům. Zadávání látky nyní koor-
dinujeme především termíny - jsou
pevně stanoveny dny, v nichž mají
učitelé jednotlivých předmětů předá-
vat žákům svá zadání. Především
proto, aby rodiny nebyly zahlceny
množstvím úkolů, aby zadání nepři-
cházela o víkendu a abychom nestre-
sovali všechny, pro něž tato situace
rozhodně není jednoduchá.
Telefonují či píší vám, resp. kanto-
rům rodiče žáků? 
Rodiče nás kontaktují telefonicky i
e-mailem. Není jich v celkovém
počtu příliš mnoho a jejich požadav-
ky či otázky se velmi různí. Někte-
rým rodičům připadá zadaných prací
příliš mnoho, některým příliš málo,
někteří chtějí jiný způsob výuky (v
této souvislosti se nejvíce mluví i pí-
še o on-line výuce) a je zřejmé, že
není možné rychle a dokonale vyho-
vět všem. Pokud se týká on-line vý-
uky, již se nám podařilo spustit pro
jednotlivé třídy (zatím od 5. do 9.)
prostředí, v němž je tato varianta
možná. Vyučující v tomto způsobu
výuky podporujeme, je však na nich,
zda chtějí a mohou. Je totiž nutno vi-
dět věc také třeba v souvislostech
ochrany osobního bezpečí všech
účastníků takového vyučování. Op-
ravdu všichni chtějí (učitelé i rodi-

če), aby jim ostatní viděli »do ku-
chyně«, opravdu se on-line výuka
(při případném nahrání) nedá zneu-
žít, jak kvalitní máme doma připoje-
ní - nebudeme se tedy spíše trápit?
Možná trochu jednodušší je situace
na prvním stupni, kde je kontakt
třídních učitelek s rodiči i za běž-
ných okolností užší a zdá se nám, že
přejít na distanční způsob výuky by-
lo v tomto ohledu jednodušší.
Z čeho se nyní skládá váš běžný
pracovní den?
Aktuálně je můj resp. náš pracovní
den plný telefonátů, kontaktů s kole-
gyněmi i rodiči, stálého hledání ještě
funkčnějších a úspěšnějších cest ke
kvalitnímu vyučování. Zároveň na-
dále plníme běžné pracovní povin-
nosti - například se blíží termín ode-

vzdávání půlročních výkazů z tzv.
»matrik«, což je i za běžných okol-
ností poměrně zajímavá součást prá-
ce vedení školy. Začínáme připravo-
vat úvazky pro příští školní rok, do-
mlouváme se zaměstnanci jejich zá-
jem či nezájem u nás dále pracovat a
začínáme hledat chybějící pedagogy.
Blíží se období zápisu do prvních
tříd, který se tentokrát uskuteční v
naprosto odlišném a mírně kompli-
kovanějším  duchu. Odpovídám(e)
zvídavým novinářům... Zkrátka, dá
se říci, že se rozhodně nenudíme.
Je to úlevné, nebo spíš otravné -
řídit školu bez dětí?
Řídit školu bez dětí je »otravné« a
myslím, že pokud se týká otravnosti,
není to pocit ředitele. Také ostatním
kolegyním a kolegům děti chybí a

dokonce i dětem chybí
škola - alespoň mé dvě
děti, které jsou školou
povinné, to říkají. Takže
za mne je odpověď jed-
noznačná: Čím dříve
tento stav skončí, tím lé-
pe. Pochopitelně za
předpokladu, že bude

zajištěno bezpečí pro nás všechny.
Mají z vás doma radost, nebo už si
přejí, abyste se zase raději vrátil
»normálně« řídit školu...?
Doma ze mne radost rozhodně ne-
mají, jsem totiž ve škole více, než za
běžných okolností. Vidím v tom
však i mnoho pozitivního - mé děti
(a jak vím, tak nejen ony) najednou
fungují nějak dospěleji, dělají věci,
které by bez této zkušenosti pravdě-
podobně ještě nějakou dobu neděla-
ly a je skvělé je při tom pozorovat a
podporovat je.
Troufnete si odhadnout, kdy se opět
sejdete s dětmi i učiteli ve škole?
Na tuto otázku asi nyní nezná odpo-
věď nikdo. Doufám, že co nejdříve a
moc se na děti i dospělé těším. A mo-
hu něco vzkázat?
Určitě...
Rád bych touto cestou velmi podě-
koval zaměstnancům naší školy za
nasazení, s nímž k této nezvyklé si-
tuaci přistupují. Myslím, že mnoho z
nás se během uzavření škol naučí
hodně nových věcí, a to i přes sku-
tečnost, že se to nyní může zdát jako
značně bolestná zkušenost. Také
chci poděkovat rodičům našich žáků
za spolupráci a ujistit je, že se na nás
mohou i nyní obracet a že jsme jim k
dispozici.                Miloslav FRÝDL

K pacientům s podezřením na koro-
navir nyní jezdíme pravidelně tak 2x
denně. Posádky jsou plně vybaveny
ochrannými prostředky - respiráto-
ry, ochrannými štíty, obleky. Jsme
ve spojení s pacienty i hygienou,
abychom po vyšetření věděli, zda je
pacient pozitivní či ne. Denně dez-
infikujeme sanitní vozy, respirátory
i roušky ozonem a nabídli jsme to
také řevnické městské policii.
Přibylo úrazů dětí v domácí karanté-
ně -  minulý týden jsme měli 4x po-
pálení od horké vody, polévky, čaje
nebo kávy. Zasahovali jsme v Řev-
nicích, Zadní Třebani, Dobřichovi-

cích a Černošicích, všechny malé
pacienty jsme transportovali k další-
mu ošetření do nemocnic.
Děkuji Sandře Markové ze Řevnic
za ručně ušité roušky, řevnickému
starostovi Tomáši Smrčkovi také za
roušky, mladé mamince z Letů za
respirátory, mladému muži ze Tře-
baně za 2 ochranné obleky a staro-
stovi Kytína Miloslavu Holému za
dezinfekci pro naše posádky. Dal-
ších 150 ručně šitých roušek a och-
ranné štíty jsme dostali od praž-
ských dárců.        Bořek BULÍČEK,

ředitel Trans Hospital Řevnice
Foto ARCHIV

V okamžiku vyhlášení nouzového stavu jsme byli
s manželkou shodou okolností na chalupě v
Osovci, a tak jsme tam už zůstali. Jsme oba dů-
chodci a máme z důvodů našich předchozích zd-
ravotních peripetií oslabené imunity. Venkovská
chalupa je tedy mnohem lepší než pražský pane-
lákový byt. Je na konci vesnice, a tak můžeme
chodit i na krátké procházky. Teplo tu je, dřeva
máme dostatek, jídla také – na rozdíl od našich
koček nejsme zmlsaní - a necelý kilometr přes
louku je venkovský krámek, kde mají stále čer-
stvý chleba, nějakou tu bramboru a buřta - jak by
řekla moje máma. Internet i televize fungují,
takže jsme v obraze. Také mám plnou půdu knih,
které jsem se chystal v důchodu přečíst.
Kdysi jsem zažil podobnou situaci. Na začátku
60. let minulého století se v tehdejší socialistické
republice rozmohla slintavka. Stejně jako mnoho
jiných obcí byla uzavřena i naše vesnička Leč,
kde JZD vybudovalo velký kravín. Na krajích vsi

se objevily přístřešky, přes silnici závora, autobus
se vesnici vyhýbal a lokálka na zastávce přestala
stavět. Dospělí nesměli do práce a děti do školy.
My, kluci, jsme chodili na ryby a hráli na návsi
fotbal, večer pak seděli v přístřeškách u košů s
ohněm, kde tátové drželi hlídky a vyprávěli zážit-
ky z mládí. To jsme se, panečku, dozvěděli věci! 
Minulou neděli jsem  v televizi sledoval Mši sva-
tou. Shodou okolností byla z pražského Jižního
města, kam chodím na mši každou zimní neděli.
Otec Michael v kázání správně řekl: Nehledejme,
kdo to zavinil, ale jak můžeme pomoci. 
Chtěl bych jen dodat, že mě už dlouho nechává
chladným politická scéna, ale zjišťuji, že to není
úplně pravda. Potvrzuje se mi, že politik je jiný
druh než obyčejný člověk a většinou mu chybí
soudnost. O skromnosti a odpovědnosti nemluvě. 
Tak se mějte hlavně zdravě, co nejvíc vesele a
hlavně – slovy Stopařova průvodce po galaxii –
Nepropadejte panice!             Josef KOZÁK, Leč

Záchranář: K lidem s podezřením na koronavir jezdíme dvakrát denně

Tomáš Řezníček v ředitelně řevnické školy. Foto Marta ŠPLÍCHALOVÁ

Senior »uvězněný« na chalupě: Hledejme, jak můžeme pomoci!

Josef Kozák v roušce, kterou mu ručně, bez stro-
je, ušila žena Lída.    Foto Ludmila KOZÁKOVÁ
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Těším se, až se budu moci vrhnout...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Myslí si, že se nic neděje a vesele ži-
jí život, který žili dosud. Což je sa-
mozrejmě velice nebezpečné a zará-
žející, ale pokud Amerika nevyhlásí
celonárodní stav nouze a nezačne se
kontrolovat, jak se lidé chovají, aby
zabránili většímu rozšíření viru, tak
se asi nic nezmění. To, že se všech-
no zavřelo, samozřejmě pomáhá, i
tak si ale lidé musí dávat pozor.  
V Česku se zejména v prvních
dnech poté, co se koronavirus začal
šířit, situace měnila s mírnou nad-
sázkou každým okamžikem. Přibý-
valo omezení, zákazů, nařízení…
Bylo to v USA stejné?
V Americe vše vypuklo teprve před
třemi týdny, kdy jsem přiletěla. Tý-
den poté se začalo všechno rapidně
měnit a pořád se mění, z hodiny na
hodinu. Nemocných stále přibývá...
Jak se změnil v souvislosti s koro-
navirem tvůj život? 
Do USA jsem přiletěla 3. 3. O tři dny
později jsem ještě stihla odehrát plá-
novaný koncert v New Yorku, ale
další koncert, který jsem měla mít
14. 3. v Kalifornii s Orchestrem San-
ta Monica, už byl zrušen. Pár dní po
mém příletu do USA byla odvolána i
všechna má vystoupení v Čechách.
Nakonec zrušili i mé koncerty v Ma-
lajsii a natáčení CD s Martinů Kvar-
tetem, které mělo být v květnu a čer-
vnu v Čechách. Celkově mi do půlky
května odpadlo 23 koncertů + natá-
čení desky. Zatím jsem si na situaci
zvykala, ale teď, když už vím, že bu-
du mít tak dlouhé volno, začala jsem
plánovat projekty, kterými se mohu
zabavit já i další muzikanti. O uply-
nulém víkendu jsme začali s mým
festivalem Lake George Music Fes-
tival online Quarantine Concert Se-
ries. Každou neděli, úterý a čtvrtek
bude jeden z našich muzikantů pre-

zentovat koncert u sebe doma. Bude
to také možnost pro diváky slyšet
hudbu a podpořit hudebníky, kteří
jako jiné profese ztratili mnoho kon-
certů a možností vydělávat. 
Jak trávíš čas ty sama? Užíváš si
neplánovaného volna, nebo tě štve,
že nemůžeš hrát? 
Já jsem na karanténu zvyklá už z
Asie. Byla jsem tam v lednu a únoru
a už tehdy jsem nevycházela bez
roušky, do společnosti jsem mimo
práce vůbec nechodila. V té době
jsem ale před sebou měla ještě hodně
naplánovaných vystoupení, většinu
času jsem tedy trávila cvičením. Teď
si užívám, že si můžu dát každé ráno
kafe s přítelem, který ještě chodí do
zaměstnání. Já sama pracuji na osob-
ních videích se skladbami i na svém
festivalu, užívám si, že můžu cvičit a
učit se nové kompozice. Občas jedu
za přítelkyní, kterou tu mám už z
dob mých studií na Curtis Institute
of Music v letech 2007-2012. V té
době byla takovou mojí náhradní
maminkou a staly se z nás přítelkyně
na celý život. Vůbec nejvíc si ale
užívám, že můžu jíst doma a spát ve
své vlastní posteli. Ne v hotelu.
V únoru jsi koncertovala v Malajsii
s tamní filharmonií. Co se v souvis-
losti s novým koronavirem, který už
se v té době šířil z Číny po celé pla-
netě, dělo tam? 
V Malajsii to v té době ještě nebylo
takové, jako teď. Když jsem odjíždě-
la, bylo tam jen čtyřicet případů. Už

tehdy ale všichni nosili roušky, které
byly těžko k dostání, stejně jako dez-
infekce a podobné věci. Atmosféra
byla dusná, všichni jsme věděli, že v
Číně je to nejhorší, ale myslím, že
každý čekal, že se to brzy rozšíří i
všude jinde. Lidé se báli, moc po so-
bě nekoukali, nesdružovali se. 
Stihla jsi odehrát všechny napláno-
vané koncerty, nebo se vystoupení
rušila i tam?
V Malajsii jsem stihla odehrát vše,
co jsem měla naplánované. Teď ale
orchestr nehraje a moje vystoupení s
filharmonií byla zrušena až do půl-
ky května. Vracet do Malajsie se
mám v říjnu, ale do té doby se toho
určitě ještě hodně změní.
Proč ses rozhodla přesunout z Asie
do Ameriky a ne do Evropy? V břez-
nu jsi měla koncertovat v Berouně,
Plzni, rodných Řevnicích…
Zkraje března jsem měla naplánova-
né i koncerty v New Yorku a Ka-
lifornii. Ten druhý už byl zrušen,
stejně jako všechna vystoupení v
Čechách.V USA mám přítele, v led-
nu jsem se sem nastěhovala, cesto-
vání není bezpečné už několik měsí-
ců, tak jsme se kolektivně s rodinou
a přítelem rozhodli, že bude lepší,
když zůstanu tady. Navíc v Čechách
ani nemám trvalé bydliště, takže teď
bych se tam asi dostala jen těžko.
Vzhledem k uzavřeným hranicícm
se nejspíš hodně dlouho »domů«
nepodíváš. Stýská se ti? 
Bude to těžké. Vůbec si nedovedu

představit, že se do Čech nebudu
moci vrátit třeba i několik let... Stýs-
ká se mi po rodině, samozřejmě. Ale
v dnešní době je až neuvěřitelné, ko-
lik toho člověk může dělat přes in-
ternet. Voláme si teď skoro každý
den, můj telefon nikdy nepřestane
zvonit, protože někdo z nás neustále
někomu něco píše. Je to krásné. 
Na co se nejvíc těšíš, až se situace
uklidní a život se začne zase vracet
do běžných kolejí?
Podle mého názoru to všechno bude
trvat hodně dlouho... Navíc, myslím
si, až to skončí, spousta věcí bude
úplně jiná. Těším se, až se lidé uklid-
ní a nebudou se bát, co bude. Těším
se, že se budu moct na letišti v Praze
vrhnout rodině do náruče. Těším se,
až budu moct vystoupit na pódiu... 
V prosince jsi na vánočním koncer-
tu Notiček »pokřtila« své první CD
Imp in Impulse, které ale fakticky
vyšlo teprve před pár dny. Chystáš
na »lepší časy« nějakou pořádnou
oslavu? 
Oslav už bylo několik, většinou po
internetu. Dostali jsme několik krás-
ných recenzí a lidé si CD kupují po
celém světě. Největší oslava všeho
bude, až budu moci zahrát koncert v
nějakém krásném sále. 
Mimochodem, až si budeme chtít
zlepšit náladu: kde je CD k dostání?
Cédéčko se dá sehnat na amazonu,
Naxos library, New Focus Recor-
dings... A samozřejmě také prostřed-
nictvím mých webovych stránek
www.barborakolarova.com. 

Miloslav FRÝDl

QUArAntini. S koktejlem Qua-
rantini. „Vynalezli jsme ho s příte-
lem poté, co mně zrušili koncerty,“
říká Bára. „Skládá se z vodky, malé-
ho množství piva Corona, limetky a
- je výborný...!“          Foto ARCHIV

V USA. Barbora Kolářová chodí aktuálně ven, jen když opravdu musí - v
roušce a gumových rukavicích. Foto ARCHIV

Kultura po okolí
* obnovený včelín Ořech bude
slavnostně otevřen 31. 3. v 8.00.
Protože ho nemůžeme zprovoznit ve
společnosti jiných lidí, otevřeme ho
sami - pro tisíce včel. Se všemi os-
tatními pak na dálku prostřednic-
tvím videa a pomocí www.vcelino-
rech.cz, youtube.com a facebooku.
Film z otevření bude následně k dis-
pozici na webu. vladimír GlaSeR
* Koncert Jaroslava Samsona Len-
ka, který se měl v sále České pojiš-
ťovny Beroun konat 17. 3., byl pře-
ložen na 14. 5. Vystoupení Eriky
Stárkové & Bill Candy Bandu se
uskuteční 21. 5., koncert Lucie Ku-
kulové a její skupiny  26. 5. Vs-
tupenky zůstávají v platnosti.  (mik)
* akce, které se měly konat do po-
loviny dubna v Kuturním středisku
Dobříš, byly přeloženy na tyto ter-
míny: United Flavour - 6. 11., Sto
zvířat - 27. 11., Travesti show - 3.
11., Výstava Karla Jerie - Mr. Blue
Sky - 27. 5. - 27. 6. 2021. Vstupen-
ky zůstávají v platnosti. Do odvolá-
ní je uzavřeno Muzeum hraček v
zámku Dobříš i Depozit Muzea
města Dobříše.      (jik)
* všechna kina v našem kraji
(včetně liteňského, které »odoláva-
lo« jako poslední) přerušila s ohle-
dem na současnou situaci provoz na
neurčito.         (mif)
* letní výprava lidové muziky No-
tičky na Taiwan byla vzhledem k
aktuální situaci zrušena.             (mif)

Rockový Slunovrat pořadatelé přeložili na rok 2021
Rockový Slunovrat se letos v řevnickém Lesním diva-
dle ve dnech 5. a 6. června konat nebude. Vzhledem k
aktuální situaci kolem pandemie viru Covid-19 a s tím
souvisejícími vládními nařízeními i dalšími bezpeč-
nostními opatřeními se pořadatelé rozhodli odložit chy-
staný 14. ročník hudebního festivalu na rok 2021. 
„V době, kdy nevíme, co bude zítra, natož za dva měsí-
ce, si nemůžeme dovolit chystat akci, u které je vysoká
pravděpodobnost, že se nakonec vůbec neuskuteční,“
říká hlavní organizátor Adam Langr: „Moc děkujeme
všem fanouškům a lidem, kterým se náš festival líbí a

vyjádří podporu třeba tím, že si již zakoupenou vstu-
penku ponechají na příští rok,“ dodává s tím, že pořa-
datelé usilují o zachování doposud zveřejněného pro-
gramu. Rockový Slunovrat by se tedy měl v příštím ro-
ce vrátit s »plnou parádou«.
Doposud zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i
pro rok 2021. Vstupenky, které byly zakoupeny v rámci
kamenného prodeje, je v ale případě nutnosti možné re-
fundovat. Více informací je k nalezení na www.rocko-
vyslunovrat.cz nebo na facebookových stránkách festi-
valu. Kryštof ChvojKa, Rockový Slunovrat
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Máme právo se chovat divně, panikařit
PSYCHOLOG: POVAŽUJI ZA NAPROSTO PŘIROZENÉ PROŽÍVAT V TÉTO SITUACI NEJISTOTU, STRACH...
Řevnice - „Každá krize je křižovatka, na které
se můžeme vydat novým směrem,“ tvrdí v roz-
hovoru k aktuálnímu dění psycholog a psycho-
terapeut Pavel PAVLOVSKÝ z Řevnic.
Přibylo vám v posledních dnech hodně klientů?
Mně osobně nikoli, pracuji se svými klienty a pa-
cienty dlouhodobě, nicméně i mezi nimi jsem za-
znamenal zvýšenou potřebu intenzivnějšího tera-
peutického kontaktu.  U mnohých z nich se zhor-
šil psychický stav, prohloubily se zejména úzkos-
ti. Koronavirová opatření nás dostávají do situací,
ve kterých jsme se nikdy neocitli. Každého z nás
zasahují jedinečným způsobem v tom, co je pro
nás nejdůležitější – pro někoho jsou to obavy ze
ztráty práce či o své stárnoucí rodiče,  jiný se ocit-
ne v sociální izolaci, dalšího zavřené hranice od-
říznou od blízkých, někteří se ocitnou zavření me-
zi čtyřmi stěnami s někým, vedle koho vůbec ne-
chtějí být... Z těchto a mnoha dalších důvodů je
výrazně zvýšený zájem o krizové psychologické
linky. Naše profesní organizace – Česká Asociace
pro Psychoterapii  –  rychle zareagovala a zpro-
voznila bezplatnou psychoterapeutickou linku
Anténa na čísle +420 212 812 540, zaměřenou
přímo na téma karantény. Všichni, kdo na lince
slouží, jsou profesionální psychoterapeuti, kteří to
dělají dobrovolně a bez nároku na odměnu! 
Co těm, kteří se obrátí na vás, doporučujete?
Obecně příliš nedoporučuji, spíš pomáhám hledat
klientům jejich zdroje, jak situaci přečkat, jak
zmírnit napětí. Jedno doporučení ale přeci jen dá-
vám - aby ve své situaci nebyli lidé sami, aby co
nejvíce hovořili o svých pocitech se svými blíz-

kými. Není to vždy možné, i proto jsem nyní s
mnohými klienty v častějším kontaktu než jindy. 
Máte radu, jak si v aktuální situaci plné katast-
rofických zpráv, omezení, zákazů... zachovat vni-
třní rovnováhu, klid, pozitivní myšlení?
Je prokázáno, jak důležitá je psychická rovnováha

pro správné fungování imunitního systému, který
je nedílně propojený s endokrinním a nervovým.
Jenže pohodu a klid si člověk vůlí těžko poručí. Je
ale známo, že  psychickou zátěž zvládáme lépe,
když máme kolem sebe blízké podpůrné vztahy –
rodinu a přátele, se kterými můžeme o své situaci
hovořit, navzájem se vyslechnout, podpořit.
Mnoho lidí ale bohužel žije ve vztazích buď dis-
harmonických anebo vzdálených. Navíc většina z
nás nejsme zvyklí se svými blízkými hovořit o
svém prožívání. Často se za pocity stydíme, skrý-
váme je. Považuji za naprosto přirozené a vlastně
zdravé prožívat v této situaci úzkost, nejistotu, st-
rach, napětí, zmatek. Máme právo se chovat div-
ně, panikařit. Ono to nebude trvat věčně, na situa-
ci se postupně adaptujeme. Za mnohem nebezpeč-
nější pro naši psychiku považuji bagatelizování
situace, nároky chovat se racionálně, být za kaž-
dou cenu pozitivní atp. 
Co je podle vás v současnosti nejdůležitější, co by
si lidé měli zejména »ohlídat«? Dají se nastavit
nějaká »pravidla dušení hygieny«?
Osobně se snažím dělat co nejvíce věcí, které jsou
běžné a připomínají každodenní život. Hledám na
situaci i to, co přináší dobrého. Užívám si, že se
nemusím tolik hnát, že mohu trávit více času s ro-
dinou, starat se o zahradu... I když mě to svádí, or-
dinuji si nečíst stále nejnovější informace v médi-
ích. Ty důležité se ke mně přece dostanou. Volám
častěji svým příbuzným, známým. A jsem vlastně
zvědavý, co současná krize přinese. Vždyť každá
krize je křižovatka, na které se můžeme vydat
novým směrem. Miloslav FRÝDL

Svinaře - Do šití nedostatkových roušek se v
půlce března daly ženy po celé České republice.
Poberouní nebylo výjimkou. Mnohde vznikaly
hned po nařízení celorepublikové karantény
koordinované skupiny, švadlenky si mezi sebou
předávaly materiál, rady, inspirace, povzbuze-
ní… Díky facebookové skupině Berounka šije
roušky, jež se zformovala v řevnickém Meand-
ru, se podařilo v obcích u Berounky, do mnoha
nemocnic, domovů pro seniory a dalším pot-
řebným rozdat přes 3000 roušek.
Na šití ústenek se vrhly i ve Svinařích. Zpočátku
jednotlivě, brzy se logistiky ujala Lucie Boxanová
společně s Hankou Humlovou.
„V krámku u Pavly Procházkové byla hned druhý
den taška s rouškami volně k odběru. Asi po dvou
dnech jsem si říkala, že by tomu měl dát někdo
řád. Nikdo nevěděl, kdo šije, kolik šije, kam to dá-
vá, kdo potřebuje. A tak jsem se nakontaktovala
na holky a vytvořily jsme funkční soukolí. S Han-
kou se staráme o to, aby vše šlapalo,“ popsala
Lucie, živnostnice, která po vyhlášení stavu nouze
zůstala bez práce. Zatímco kamarádky šily, ona
sháněla a dodávala materiál, sbírala hotové rouš-
ky a zajišťovala jejich distribuci. Kdo usedl za šicí
stroj? Dlouholetá ředitelka zdejší mateřinky Jana

Saneistrová, majitelka místního hostince Týna
Kosová s maminkou Michaelou. Šila manažerka
Bára Maštalířová s dcerou Terkou Hubay, Anna
Fantová s maminkou Markétou Cihlářovou, pra-
covnice školky…Přidaly se i švadlenky z okol-

ních vísek, třeba majitelka zahradnictví Martina
Tomášková z Podbrd. Ale šily i další.
„Každý den obcházím »kolečko«, sbírám z plůtků
tašky s ušitými rouškami a na oplátku jim tam vě-
ším materiál, nebo něco dobrého na zub,“ uvedla
Lucie s tím, že i jejich parta se spojila s řevnickým
Meandrem, prostřednictvím kterého získává třeba
materiál. Ten ale postupně dochází, proto dobro-
volnice oslovily všechny ve Svinařích, aby done-
sli do krámku čistá bavlněná trička na nastříhání
nedostatkových tkalounů.  
„Už jsme našily přes 1000 roušek, které se posla-
ly k těm, kdo je potřebují. Nemocnice, domovy
seniorů, školky, sousedé z Litně. Naše dvě roušky
doputovaly i k zaměstnancům Temelína. A stále
šijeme,“ potvrdila Lucie ve středu 25. března.
„Jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit fungující
systém, který každý den pomůže mnoha desítkám
potřebných. Lidé se tady opravdu semknuli a po-
máhají, jak mohou,“ pochvaluje si Lucie a dodá-
vá: „Chci strašně poděkovat Pavle Procházkové,
že má i přes tuhle šílenou dobu v krámku na návsi
každý den otevřeno. Je perfektně zásobená, tudíž
nemusíme do žádných super/hyper marketů a vše
si můžeme koupit u ní. A lidé si tu zároveň i mo-
hou brát roušky...“ Pavla NOVÁČKOVÁ

Velký dík, děvčata!
Cítím potřebu vzdát velký dík místní-
mu obchůdku. »Oxana« s děvčaty to
velmi dobře a s úsměvem zvládají. Je
zde opravdu vše k dostání.
Děti mně zakázaly chodit do větších
obchodů a já nemám pocit, že by mně
něco chybělo. Je zde vše co potřebu-
jeme k normálnímu chodu v domác-
nosti. A hlavně, děvčata mají optimis-
tickou náladu, takže si popovídáme,
zasmějeme, což je v této době ozdra-
vující a potřebné pro dobrou mysl.
Je potřeba, abychom to všichni zv-
ládli bez újmy na zdraví. Bude líp,
chce to čas, pevné nervy, ale dáme
to! Moc velký dík, děvčata! 

Blanka MARtíNkOVá, 
Zadní třebaň

P.S.: Bydlím  zde 40 let a jsem spoko-
jená, lidi jsou tu fajn. Neměnila bych.

Řevnický psycholog Pavel Pavlovský při práci na
zahradě. Foto Lenka PAVLOVská

Bůh dal lidem různá obdarování.
Možná až v této době, kdy se ocitá-
me v neznámé situaci, si mnozí uvě-
domili, jaké dary mají a jak s nimi
naložit ve prospěch bližního. Vám
všem, kdo jste vykročili cestou Boží,
ať už jste věřící, nebo ne, ale jdete
cestou Kristovou, cestou pomoci
bližnímu, cestou otevřeného srdce,
cestou bezpodmínečné lásky, žehnej
Bůh. Všechny vás, kteří pomoc po-
třebujete a přijímáte, pozdravujeme a
objímáme. Každý z vás si zaslouží
naši modlitbu, pozornost. Nejste pří-
těží, jste požehnáním, aby se na vás
projevila láska těch druhých.
Připomeňme si Matoušovo evangeli-
um, kdy nám Kristus říká: Byl jsem
nahý a oblékli jste mě, byl jsem ne-

mocen, a navštívili jste mě, byl jsem
ve vězení, a přišli jste za mnou....
Amen, pravím vám, cokoliv jste uči-
nili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili...
Děkujme, že můžeme být s našimi
blízkými v kontaktu po telefonu, na
počítači, písemně či v duchu a těšme
se na setkání, až to situace dovolí.
Nechť je nám tato doba připomín-
kou, že jsme na bližního kvůli práci i
dalším »důležitějším« věcem mnoh-
dy neměli čas. Je čas vyznat se a od-
pouštět, ztišit se a přijmout nová po-
znání. Nechť poznáme sami sebe a
odložíme vše, co nás od Boha vzda-
luje. Děkujme za dar vidění srdcem.

Jana Šmardová KOULOVÁ, 
farářka CČSH, Tmaň

Roušky ze Svinař se dostaly i k zaměstnancům jaderné elektrárny

Je čas vyznat se, odpouštět a přijmout nová poznání

Lucie Boxanová při bezkontaktní distribuci mate-
riálu a přebírání roušek.       Foto Radek BOXAN

»Husitská« farářka z Tmaně Jana
Šmardová Koulová.     Foto ARCHIV
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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

Rizikové práce

704 072 338
kácení stromů

natírání a práce ve výškách

práce s plošinou
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Aktuální dění v souvislosti s šířením nového ko-
ronaviru výrazně zasáhlo také do života v Litni. V
důsledku vyhlášení nouzového stavu 12. 3. jsou
až do odvolání uzavřeny ZŠ F. J. Řezáče i mateř-
ská škola a po dobu nouzového stavu také obecní
knihovna. Všechny akce uvedené v kalendáři na
obecním webu se v době krizových opatření ruší.
V návaznosti na usnesení vlády ČR z 15. 3. o při-
jetí krizového opatření je liteňská radnice pro ve-
řejnost otevřena v pondělí 8 – 11.00 a ve středu 14
– 17.00 hodin.

Úřad městyse spustil službu Mobilní Rozhlas pro
krizovou komunikaci. Zaregistrujte se do služby
Mobilní Rozhlas a budete od nás dostávat upozor-
nění prostřednictvím SMS, e-mailů a zpráv do ap-
likace v případě krizových situací, jakou je ta sou-
časná. Registrace je zdarma a můžete si nastavit,
jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v
bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Zaregistrovat se můžete přes webovou stránku
https://mestysliten.mobilnirozhlas.cz/registrace,
přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme
Česko, nebo osobně na radnici. Prosíme o plnou
registraci jména, telefonu a e-mailu. 
Ordinace MUDr. Zuzany Karlové pracuje od 16.
března v nouzovém režimu. Lékařku kontaktujte
telefonicky v době ordinačních hodin na čísle  311
681 247. Lze využít i číslo 723 774 589.
Ordinace MUDr. Suchánka je uzavřena, akutní
případy ošetří na telefonním čísle 602 466 170.

Recepty a pracovní neschopnosti vyřídí také přes
telefon. Preventivní a jiné prohlídky se ruší až do
odvolání.  

Jídlo dovezou, psa vyvenčí
Organizace Seniorem s radostí je připravena do-
vézt seniorům nebo pomoci objednat nákup či
jídlo, vyvenčit psa, dovézt lék, případně si popo-
vídat po telefonu. Pomoc nabízejí také dobrovol-
níci v Litni. Kontaktní číslo je 792 308 798 (Jana
Najbrtová, zakladatelka organizace). Kromě toho
má organizace stálou psycholožku: 773 944 450,
nebo online terapii na https://terap.io.
Své dobrovolníky, kteří jsou připraveni seniorům
nakoupit, má také městys Liteň. Pokud potřebuje-
te pomoci s nákupem či donáškou léků či jídla,
zavolejte nám na telefonní číslo 311 684 121. Po-
kud se chcete stát dobrovolníkem, budeme rádi.
Kontaktujte nás na stejném čísle, děkujeme!

Filip KAŠTÁEK, starosta Litně

Děkujeme a - vydržte!
Milí sousedé, přátelé, v textu níže najde-
te shrnutí důsledků krizových opatření v
Litni. Radnice pomáhá a je nadále připra-
vena pomáhat všem potřebným. Prosím,
obracejte se na nás prostřednictvím tele-
fonních čísel uvedených v letáku, který
jste dostali. Děkujeme všem dobrovolní-
kům, bez nichž bychom pomoc ostatním
jen těžko zvládali.
Na dotazy, jak je to s pomocí státu a vlá-
dy, odpovídám: Nijak! Žádnou materiální
pomoc jsme nedostali. Vše zajišťujeme
vlastními silami i penězi, s pomocí dobro-
volníků. Nezbývá, než vzpomenout na
slavný výrok amerického prezidenta Ken-
nedyho: Neptej se, co může udělat tvá
zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat
pro svou zem! zatnout zuby a makat.
Největším nepřítelem je nyní panika a st-
rach přinášející stres, který zásadně ov-
livňuje obranyschopnost organismu. Na-
ši imunitu, která je tou největší zbraní v
boji s jakoukoli nemocí. A pamatujme, že
léčba by nikdy neměla být horší nemoci.
Řídím se starým příslovím indiánů: Dělej
věci, jak nejlépe umíš, nedělej je však, lé-
pe než umíš. (Dokončení na straně 8) (fik)

Úřad městyse spustil krizovou komunikaci
POKUD POTŘEBUJETE POMOCI ČI CHCETE POMÁHAT, ZAVOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 311 684 121

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    4/2020 (105)                

LOKÁLKA (ZATÍM) JEZDÍ. Protože po omezení volného pohybu výrazně ubylo cestujících, začaly po 23. břez-
nu některé kraje postupně redukovat počet spojů. Vlaky na lokální trati Zadní Třebaň - Liteň - Lochovice jez-
dily v den uzávěrky tohoto vydání NN bez omezení a také - (takřka) bez pasažérů.                Foto NN M. FRÝDL

Na lyžařský výcvik vyrazili 7.
března liteňští školáci společně
se žáky ZŠ v Suchomastech. Do
hor jsme se vydávali z »jarní«
Litně - o to víc nás potěšila sně-
hová nadílka na Šumavě. »Náš«
hotel Belveder v Železné Rudě
nás také nezklamal. 
Sněhu bylo opravdu dost a dou-
fali jsme, že vydrží celou dobu
našeho pobytu. Úplně to sice
nevyšlo, ale i tak jsme si zalyžo-
vali slušně. Každý večer jsme
měli program, přednášky na
různá témata se střídaly s další-
mi aktivitami, třeba stolním
tenisem či diskotékou. 
Neděli i pondělí jsme si užívali
na lyžích a sluníčko nám k tomu

svítilo. Sněhové podmínky byly
takřka ideální pro začátečníky,
měkký sníh zaručoval jemný do-

pad. V úterý začalo sněžit. Do-
poledne nás zastihla zpráva o za-
vření škol. (Dokončení na str. 8)

LiteňskéOKÉNKO

Vraceli se z lyžařského výcviku a - nevěděli, do čeho

Liteňští školáci na lyžařském výcviku.    Foto Hana HAVELKOVÁ

Pohyb a pobyt mimo bydliště bez respirátoru,
roušky, ústenky, šátku, šály nebo jiných prost-
ředků, které brání šíření kapének, zakázala od
19. 3. vláda. Úřad městyse Liteň nabídl lidem,
kteří roušku nemají, aby si pro ni došli na rad-
nici nebo si o ni zavolali na: 311 684 121. Pro
bezkontaktní předání roušek byl před budovou
úřadu zřízen »rouškovník«. „Před prvním pou-
žitím roušku vyperte nad 60 stupňů a vyžehlete,“
vzkazuje starosta Filip Kaštánek. „Roušky se
dají používat po vyprání opakovaně, proto pro-
sím zvažte, kolik si jich berete,“ dodává.     (mif)
(Dokončení na straně 8)         Foto NN M. FRÝDL

Roušky na radnici i před ní
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Vedoucí Domečku se daly do šití roušek
DODALY JE DOBŘÍŠSKÝM PROFESIONÁLNÍM HASIČŮM I NA ARO KLADENSKÉ NEMOCNICE

Do doby, než byla v souvislosti s ší-
řícím se koronavirem vyhlášena mi-
mořádná opatření, scházela se v li-
teňské klubovně Domečku každý
čtvrtek skupina dětí na kroužku va-
ření. Děti se výborně orientují v su-
rovinách, všichni i bez nápisu na sáč-
ku poznají rozdíl v mouce. Opakuje-
me si v praxi jednotky váhy, umíme
odhadnout kilogram i 20 dkg, kolik
váží kostka másla a kolik litrů mléka
je v krabici. Děti nesou odpovědnost
za společný výsledek vaření a oprav-
du se snaží. Na konci kroužku si vž-

dy společně sedneme a ochutnáme,
co jsme si navařili. Nakonec uklidí-
me a umyjeme nádobí. Už jsme vaři-
li polévky, pekli kuře, palačinky, vá-
noční cukroví, vánočku, smažili lan-
goše i koblihy. Už se těším, až si za-
se společně uvaříme...
Každý čtvrtek po vaření je čas na čaj
a módu. Klubovna  se změní v pros-
tor plný látek, stuh, nití a stálého hle-
dání nůžek, které dobře střihají. Pak
zapneme šicí stroje a už se tvoří.
Sukně, šaty, čepice, látkové hračky,

oblečky na panenky, penály, obaly
na telefon...Naše tvoření vždy vr-
cholí módní přehlídkou, kde si sleč-
ny zkusí, jaké to je předvést svou
práci. Letos se velmi povedly kolové
sukně, které dívkám moc sluší.
Hlavním stříhačem a pomocníkem je
Katka Kellerová, která již několik let
vede kroužek šití. Katka  je vyučená
dámská krejčová, a tak umí  poradit.
Děvčata umí navléknout  šicí stroj a
využít všechny funkce při šití. Po-
znají různé druhy tkanin a umí je vy-

žehlit. Možná, že svou dovednost
využily v těchto dnech i při šití rou-
šek - tak, jako mnozí dospělí a jako
pracovníci Domečku Liteň. Během
týdne jsme ušili tři sta roušek, které
- doufáme - pomáhají profesionál-
ním hasičům z Dobříše i v místní lé-
čebně, na ARO kladenské nemocni-
ce, na poliklinice v Králově Dvoře, v
berounské Bille, karlštejnské SVS a
obyvatelům Litně i Karlštejna. Hlav-
ními aktérkami šití byly Kateřina
Kellerová a Eva Drbalová. Díky!

Eva KnOPOVÁ, Domeček Liteň

Vraceli se z výcviku...
(Dokončení ze strany 7)
Velmi nás to překvapilo, litovali
jsme spolužáky, že budou muset zů-
stat doma, zatímco my se věnujeme
zimním radovánkám. Středa propr-
šela, navštívili jsme tedy Muzeum
motocyklů v Železné Rudě. Ve čtvr-
tek se sluníčkem nastoupily i jarní
teploty, takže při dopoledním lyžo-
vání nám odtával sníh pod lyžemi.
Bylo jasné, že jsme pro letošek s
lyžováním skončili. Odpoledne jsme
vyrazili do Rudy na naučnou stezku
věnovanou železné oponě. V pátek
již byly sjezdovky zavřené a nás če-
kal výšlap na Špičák, Černé a Čerto-
vo jezero. Večer jsme zhodnotili vý-
sledky, rozloučili se a popřáli si, ať
se nám v nížinách vede dobře. Moc
jsme nevěděli, do čeho se vracíme...

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Děkujeme a - vydržte!
(Dokončení ze strany 7)
V té souvislosti přemýšlím teď hlav-
ně o tom, že daleko těžší než sou-
časná epidemiologická situace bude
to, co bude následovat potom. Soci-
ologicky, ekonomicky. Už teď ve
svém okolí vnímám, že dlouhý po-
byt doma v odloučení či jen úzkém
okruhu osob má ničivý dopad na
psychiku. Prosím, vyhledávejte po-
zitivní informace, jakkoli je to těžké.
Zkuste si zachovat aspoň některé
zvyky. Běžte do přírody, na kolo, bě-
hat. Přichází krásné jarní počasí, tak
pojďme zkrášlit naše zahrady. Op-
ravte a vylepšete něco doma, udělej-
te generální úklid.
Patří vám všem dík, kteří pomáháte.
Děkujeme a vydržte. Přeji všem
hodně sil, trpělivosti, zdraví a lásky.
Buďte si jisti, že jsme s vámi. Váš
Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

Roušky na radnici...
(Dokončení ze strany 7)
Od státu žádné roušky ani nabídku
na ně nedostáváme. Roušky objed-
náváme od soukromých firem a moc
jim děkujeme - šijí a prodávají bez
marže, v nákladových cenách! 
První stovka roušek od profesionálů
měla dorazit uplynulý pátek. Dal-
ších 600 kusů jsme objednali od vý-
robců reklamních materiálů a měli
bychom je mít 3. 4. Děkujeme všem,
kteří roušky šijí, rozdané množství
už jde do stovek! Pořád to ale nesta-
čí, dobrovolníci nestíhají a některé
švadlenky už nemají ani materiál.
Proto prosíme o darování bavlně-
ných triček, povlečení nebo podob-
ných kusů látek. Hodně síly!
Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

Liteňské aktuality
* Zasedání zastupitelstva městyse
Liteň se uskuteční v plánovaném
termínu 2. 4. pomocí videokonfe-
rence. Ze zasedání bude pořízen zá-
znam, který bude jako obvykle zve-
řejněn na kanále YouTube a na inter-
netových stránkách městyse.  (mar)
* Vítání ptačího zpěvu u rybníka
Obora v Litni pořádá 18. 4. Správa
CHKO Český kras. Sraz v 9.00 u
kostela sv. Petra a Pavla.           (hah)
* Otevírací dobu pobočky v Litni
upravila vzhledem k aktuální situaci
Česka pošta: PO 13 - 16:00, ÚT 11
– 13:00, ST 7:30 - 10:30, ČT 13 -
15:00, PÁ 7:30 - 10:30. (fik)
* Sběr kovového odpadu, vyslouži-
lých elektrospotřebičů i autobaterií
pořádají 9. 5. od 9.00 v Litni, Leči,
Bělči a Vlecích místní hasiči. Věci
přivezte k hasičárně, nebo nechte
před plotem u cesty. Info na tel: 723
793 666 a 739 209 471.               (jih)
* Liteňské kino bylo na základě us-
nesení vlády z 15. 3. uzavřeno. Pod-
robnosti na www.kinoliten.cz.   (fik)
* Liteňské hornové dny, které se
měly konat 17.-19. 4., byly i se vše-
mi koncerty zrušeny. O náhradním
(pravděpodobně podzimním) termí-
nu budeme informovat, jakmile bu-
de znám. Barbora DuŠKOVÁ
* O pojmenování sedmi zatím be-

zejmenných rybníků požádal Liteň
zeměměřičský a katastrální úřad.
Názvy může do 6. 4. navrhnout kaž-
dý, info na úřadu městyse.       (mar)

Dětský karneval se konal 8. března v liteň̌ské restauraci Ve Stínu lípy. Pan
Nejepsa, stejně jako každý rok, vše nachystal - mnohokrát děkujeme za
spolupráci. Díky patří i panu Váchovi, který připravil hudební doprovod
a světelné efekty nejen pro děti, ale i pro ženy - obrovská světelná růže pat-
řila všem příchozím maminkám. Nesešlo se nás sice mnoho, ale i tak jsme
si nedělní taneční rej všichni užili. Hrály se hry, tančilo se a zapojili se i
rodiče. Královnou dětského karnevalu 2020 se stala Petruška Fiřtová,
králem Tomášek Březnovský, nejlepší tanečnicí Nikolka Březnovská.
Všichni přišli v krásných maskách - vítězem byl tedy každý. Každý si také
odnesl domů dárek.                 Text a foto Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Královnou je Petruška, králem Tomášek

Deváťáci si hráli, sedmáci vyráběli budky
V rámci prevence rizikového chování se v liteňské zá-
kladní škole snažíme nacházet pestré a zajímavé aktivi-
ty, které budou žáky bavit a zároveň vzdělávat. Každý
rok se s deváťáky účastníme preventivního programu s
názvem Hrou proti AIDS.
Ve středu 4. 3. jsme vyrazili do Berouna, kde se do akce
pod vedením pracovnice DDM aktivně zapojují studen-
ti berounského gymnázia. Jeden z lektorů je absolvent
naší školy, byl moc šikovný. Co je to za Hru? Jedná se o
primárně preventivní aktivitu zaměřenou na dospívající,
je cílená na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně
přenosných infekcí včetně HIV. Na pěti stanovištích se
účastníci seznamují s tématy Cesty přenosu HIV, Lás-
ka, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného
těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, Sexu-
alita řečí těla, Život s HIV/AIDS. Cílem projektu je os-
vojit si prostřednictvím zážitku - hry  základní znalosti o
možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních
postojích v možných rizikových situacích. Naši deváťá-
ci vytvořili  skupiny a výkony podali všichni velmi dob-
ré. Všichni byli odměněni drobnými cenami. 
Zatímco deváťáci se v Berouně vzdělávali o AIDS, žáci
sedmé třídy vyráběli ptačí budky. Ve škole jsme se totiž
ještě před jejím uzavřením připravovali na příchod jara
a chtěli jsme v rámci polytechnické výchovy vyrobit ně-
co užitečného. Vyvěšování budek je jeden z nejznáměj-
ších a nejrozšířenějších způsobů, jak lidé mohou pomo-

ci ptákům. Když se ve vaší budce vylíhnou třeba malé
sýkorky, radost určitě vyváží tu trochu námahy, která je
potřebná k jejímu vyrobení, vyvěšení a pravidelné údrž-
bě. Výsledkem snažení sedmáků a školníka je šest bu-
dek, jedna krásnější než druhá! Nakonec jsme je totiž
natřeli a ozdobili kresbami. Pan školník je umístil na st-
romy v okolí naší školy a my teď čekáme, co bude. Dou-
fáme, že si do svých  domovů najdou ptáčci cestu, bude
se jim v nich líbit, usadí se a vyvedou i mladé.  

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

PROTI AIDS. Liteňští deváťáci v Berouně absolvovali
program Hrou proti AIDS.     Foto Hana HAVELKOVÁ
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Všeradův kurýr

Vážení spoluobčané! Nyní se nachá-
zíme v nelehké době a je nutné, aby-
chom se s tímto stavem vypořádali.
Zákaz vycházení, zavřené hospody a
restaurace, zákaz shromažďování se
- to jsou důsledky šířící se epidemie
koronaviru. Vzhledem k těmto sku-
tečnostem jsme nuceni zrušit akce
Čištění koupaliště a Ukliďme Česko
– ukliďme Všeradice. Stejně tak ne-
bude Velikonoční zábava a je zavře-
na školka. Obecní úřad má úřední
hodiny omezeny: pondělí 8-11 a st-
ředa 14-17.00, pošta má zkrácenou
dobu jen ve středu (do 16.00), jinak
funguje normálně. Prosím všechny,
aby pro styk s úřadem využívali pře-
devším e-mail nebo telefon.
Opatření nouzového stavu jsou vy-
hlášena zatím do 1. dubna, ovšem
dle prognóz vývoje budou omezení
trvat minimálně do Velikonoc. V
boji proti neviditelnému nepříteli –
koronaviru, můžeme udělat nejvíce
my, občané. Prosím tedy vás všech-
ny: Dodržujte nařízení vlády ČR,
snažte se v maximální míře omezit
vycházení jen na nezbytné činnosti

(nákup potravin, léků, cesty do prá-
ce atp.), seniorům doporučuji nevy-
cházet na veřejnost vůbec a hlavně -
noste všichni roušky nebo si zakrý-
vejte ústa a nos třeba šátky!
Do teď se nám podařilo ušít a rozdat
více než 300 roušek, další jsou ve
výrobě a postupně je distribuujeme
do obchodu COOP. 
Seniorům a lidem, kteří jsou v rizi-
kové skupině nabízíme pomoc s ob-
staráním základních potravin či ná-
kupem léků, o pomoc se můžete ob-
rátit na tel.: 604 108 312, kde vám
můžeme poskytnout i základní in-
formace. Aktuální informace najde-
te na webových stránkách a facebo-
oku obce. 
Musím poděkovat těm, kteří se do
pomoci ve Všeradicích zapojili:
Všem mockrát děkuji! Ihned po vy-
hlášení »karantény« mi volali lidé s
nabídkou pomoci – nákup potravin
pro seniory, doručení léků, šití rou-
šek... Jsem rád, že u nás, ve Všeradi-
cích je solidarita a ochota pomoci
tak velká.
Vzhledem k tomu, že jsou nyní do-
poručeny vycházky do přírody a vi-
nou omezení má spousta z vás více
času, rád bych toho využil a vyhlásil
na období od 1. 4. do 31. 5. novou
fotosoutěž, tentokrát na téma Příro-
da kolem nás. Cenami pro vítěze
jsou poukázky Fotolab v hodnotě
1000 Kč. Bližší informace najdete
na webových a facebookových st-
ránkách. Už nyní se těším na »úlov-
ky«, které nám do soutěže zašlete. 
Přeji vám všem, abyste měli pevné
nervy, věřím, že vše společně zvlád-
neme a co nejdříve se vrátíme do
normálního života. Martin KUNC,

starosta Všeradic

Starosta: Věřím, že vše
společně zvládneme!

OÚ VŠERADICE VYHLAŠUJE NOVOU FOTOSOUTĚŽ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2020 (301)

Za
st

Hasičské soutěže jsou až do odvolání zrušeny

ZAVŘENO. Opatření zavedená v souvislosti s šířením nového koronaviru za-
sáhla výrazně i do života Všeradic. Zavřeny jsou (mj.) všechny hospody, včet-
ně té Na Růžku.                Foto NN M. FRÝDL

I v rámci nouzového stavu a karantény je připravenost
jednotky SDH Všeradice zajištěna. Toto konstatoval vý-
bor SDH na svém krizovém jednání. S ohledem na sou-
časný stav bylo nutno projednat, jak postupovat dále v
tomto nelehkém období. Byly přehodnoceny naplánova-
né akce a u mnohých došlo k posunutí termínu. 
První akcí, která byla přesunuta, je čištění požární nádr-
že, které se mělo uskutečnit v sobotu 28. 3. Zde bylo do-
hodnuto, že pokud dojde k ukončení karantény, nádrž
vyčistíme 18. dubna. Akce bude organizována ve stylu
cvičení zásahové jednotky, bez účasti veřejnosti, tak aby
byl na maximální možnou míru omezen počet zúčastně-
ných, a přesto byla požární nádrž připravena na letní se-
zonu. Pálení čarodějnic se, bohužel, asi konat nebude. V
případě, že to situace umožní, jsme schopni hranici při-
pravit během jednoho dne a ihned budeme informovat
občany, že se akce uskuteční. Až do odvolání jsou zruše-
ny hasičské soutěže, které se měly konat od konce
dubna. Na základě aktuálního stavu byl také přerušen
pravidelný výcvik jednotky. I nadále bude zajišťována
pouze pravidelná údržba a kontrola techniky, aby byla
garantována akceschopnost jednotky. Zde budou klade-
ny zvýšené nároky na strojníky, kteří toto budou muset

zajistit bez pomoci ostatních členů jednotky - aby vždy
na technice pracovali pouze dva členové jednotky.
Ohroženo je i mezinárodní setkání, které se mělo konat
ve Všeradicích ve dnech 12. – 14. června. Zde je ve hře
několik náhradních variant, které výbor podle aktuálního
mezinárodního vývoje bude dále projednávat. 
Dále výbor schválil nákup dresů pro sportovní družstvo
mužů i žen. Tímto si zároveň dovoluji oslovit případné
sponzory, kteří by chtěli umístit logo na dresy o finanč-
ní podporu na jejich nákup. Družstva začnou trénovat ih-
ned, jakmile situace dovolí, aby byla připravena na po-
sunuté zahájení soutěžní sezony v požárním sportu.
Posledním bodem, který byl projednán a schválen je ter-
mín konání plesu v roce 2021 - odsouhlasena byla sobo-
ta 20. února. Věřím, že v té době již bude vše v normálu
a na zážitky z »doby koronavirové« budeme pouze
vzpomínat.
Na závěr bych chtěl všechny požádat, aby dodržovali
předepsaná nařízení a doporučení, neboť jedině tímto
způsobem můžeme pomoci navrátit stav do normálu.
Přeji nám všem, aby se situace co nejdříve stabilizovala
a mohli jsme se nerušeně věnovat své práci a koníčkům.

Bohumil StIBal, starosta SDH Všeradice

V
20
na
ně
4
z

Ve Všeradicích 
se toho děje dost!
Milá redakce Našich novin! Reaguji
na článek Bohumila Stibala ze Vše-
radic otištěný 16. 3. na straně 5
(Všeradův kurýr): „...Bohužel pos-
lední léta nebýt hasičů, fotbalových
příspěvků, Světlušek ze Tmaně, ně-
kolika příspěvků z okolních obcí...
tak není, čím stránku zaplnit. To, že
se neustále potýkáme s nedostatkem
aktuálních informací a zpráv ze živo-
ta obce, je zapříčiněno i tím, že se ve
Všeradicích nic neděje, a i to málo ne-
ní obec schopna odprezentovat...“
Po stížnostech občanů Všeradic na
OÚ ohledně informovanosti o ak-
cích v obci, že Všeradův kurýr není
k dispozici všem, rozhodl OÚ o vy-
dávání občasníku Zpravodaj OÚ
Všeradice, který je distribuován do
každé domácnosti.
Dnes už jsem důchodce, jsem »ze
staré školy« a nepotřebuji se nikde
fotografovat (jako, že jsem tam byl
a něco jsem tam dělal) nebo prezen-
tovat. Vidím-li někde něco špatného
nebo vadného, dle svých možností
to opravím, oznámím, nebo prostě
seberu odpadky ze země, aby u nás
bylo lépe.
Jak jste jistě ze zpravodaje OÚ zjis-
tili, v obci se toho děje dost, a to
není všechno. Já si myslím, že stej-
ně důležité, jako o akcích v obci in-
formovat, je se těchto akcí i zúčast-
ňovat a aktivně podporovat. Pak ni-
kdo nemůže napsat, že se ve Všera-
dicích nic neděje.

Pavel MIČUNEK, Všeradice
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Zavřeno! Poberouní v nouzovém stavu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V pondělí 16. 3. se zavřela školka v
Řevnicích, o den později v Dobři-
chovicích i Letech. Počínaje čtvrt-
kem 19. 3. byl přerušen provoz ma-
teřských škol města Černošice.
Pracovnice některých školek se mís-
to hlídání dětí pustily do šití roušek.
V šicí dílnu se proměnila například
svinařská mateřinka či letovská ško-
linka Nona. „Původně jsme chtěly
uklízet, ale když jsme se dozvěděly
o šití roušek, řekly jsme si, že úklid
počká,“ uvedla jedna z majitelek
Nony s tím, že v partě vyrobily bě-
hem dvou týdnů na tisíc roušek. Ře-
ditelky některých školek vyzvaly
rodiče, aby pozastavili své platby za
školné a stravné na měsíc duben. 

V nouzovém režimu - bez přítom-
nosti dětí - se uskuteční i zápisy do
prvních tříd. Ten první se měl konat
2. 4. v Řevnicích. Nebude. Škola na
webu zveřejnila on-line formulář,
prostřednictvím kterého se budou
rodiče hlásit. V Dobřichovicích se
zápis na dálku uskuteční od 6. do 30.
dubna, na webu bude online zápis
spuštěn 6. 4.
Nekonají se žádné kulturní, spole-
čenské a sportovní akce. Zrušen byl
ples řevnické školy, neuskuteční se
ani Hudební ples Notiček plánovaný
na 4. 4. Nebudou se konat ani oblí-
bené velikonoční hodovačky. Mnozí
pořadatelé se rozhodli zrušit i květ-
nové či červnové akce.Neuskuteční

se Pivní festival v Řevnicích ani
Rockový Slunovrat. Některé akce,
třeba koncert Čechomoru v Černoši-
cích nebo Koncert filharmonie v řev-
nickém Lesním divadle, se produkce
snaží přesunout na podzim. Obejít se
podle řevnického starosty Tomáše
Smrčky budeme muset i bez oslav
čarodějnic či Majálesu.
Minimálně je omezena doprava na
železnici, většina spojů jezdí prázd-
ných. Středočeský kraj totiž odmítl
žádost z Prahy o omezení vlaků.
Podle rozhodnutí Krizového štábu
Středočeského kraje se nebude ve st-
ředních Čechách dál omezovat do-
prava a bude platit prázdninový re-
žim. „Náš kraj je svým charakterem

venkovský region s více než tisícov-
kou obcí, z nichž je většina malých.
Každé další omezení by znamenalo,
že se lidé nedostanou do práce, k lé-
kaři, do lékáren anebo na nákup. Ne-
můžeme obyvatele malých obcí, kte-
ří nemají automobil, odříznout od
světa,“ uvedla hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová. Omezení se tý-
ká jen spojů časně ráno a pozdě ve-
čer a rekreačních vlaků. Na lince S7
do Berouna je od 21. 3. zrušen noční
spoj s odjezdem z Prahy hl.n. ve
2.30. Až do odvolání nepojedou vý-
letní a rekreační spoje ČD, které
měly zahájit sezonu v sobotu 28. 3.
U nás se to týká vlaku Cyklo Brdy.

Pavla NOVÁČKOVÁ 

Webové stránky mají...
(Dokončení ze strany 1)
„Dnes si již můžete objednat pivo
od místního sládka, zboží z řevnic-
kého řeznictví, které má čerstvé ma-
so, uzenářské výrobky i skvělé rolá-
dy vlastní výroby, nebo italské deli-
katesy z dobřichovické La Fonta-
ny,“ vypočítává Petra Váňová.
Projekt je cílen pro dolní Poberouní.
„Pokud se chcete stát jeho součástí
nebo je něco, co byste jako zákazní-
ci ocenili a rádi byste si online ob-
jednali, kontaktujte nás,“ vyzývají
Petra a Lukáš Váňovi.             (pan)

Dopis řediteli ČT
Počátek koronavirové pandemie za-
stihl naši zemi, resp. její představite-
le v nedbalkách. Oč větší problémy
vylézaly na povrch, o to častěji jsme
museli poslouchat bláboly předsedy
vlády, který se povýšil na krizového
manažera, přehlížeje zákonné postu-
py stanovené pro takovou situaci.
Kromě nesmyslného česko-sloven-
ského blábolení bylo možné sledo-
vat osobní kontrolu předsedy vlády
v plných skladech potravin, jeho do-
hled nad úklidem v nemocnici a dal-
ší polokomická vystoupení. Když už
toho bylo tak akorát, připravila ČT
na svém zpravodajském kanálu dis-
kuzní pořad s odborníky a zkušený-
mi praktiky. Konečně jsme se mohli
dočkat nějakých rozumných vysvět-
lení, prognóz či slov uklidnění, kte-
rým by se z úst jejich autorů dalo
věřit. Jenže ledva slibovaný pořad
začal a hosté začali vstupovat do
studia, byla zahájena tisková konfe-
rence po zasedání vlády a my byli
odsouzeni ke sledování další bezob-
sažné exhibice. To mě zvedlo ze žid-
le a během několika minut ze mě
»vylétl« text dopisu, který jsem da-
tovou schránkou poslal generálnímu
řediteli České televize. Požádal
jsem, jako zástupce divácké veřej-
nosti, zda by nebylo lepší plnit ve-
řejnoprávní odkaz ČT vysíláním de-
bat, které mají nějaký smysl a vý-
znam, než dále dávat prostor k sebe-
upřednostňování jednoho tragéda,
byť předsedy vlády. Navrhl jsem, že
ony tiskové konference lze natáčet a
posléze pustit ze záznamu, aby o ně
lid nebyl zcela ochuzen. Pokud by
se zjistilo, že tisková konference
přecijen přináší nějaké důležité in-
formace, lze vždy vysílání přerušit a
přímý přenos do programu zařadit.
Jistotu reprezentace široké veřejnos-
ti mi dávaly reakce okolí i na face-
booku, kde jsem svůj text zveřejnil.
Od té doby uplynulo přes deset dnů
a situace je jinde. Panu Babišovi ně-
kdo moudrý doporučil, aby přepustil
hlavní roli povolanějšímu. Od té do-
by se tiskovým konferencím částeč-
ně vrátil obsah i forma. Ředitel ČT
na můj dopis, který překotný vývoj
událostí mezitím překryl novými a
důležitějšími věcmi, zatím nereago-
val. Nemám mu to za zlé a energie
vložené do své reakce nelituji. Na-
opak. Je třeba stále sledovat, co se
děje, reagovat na to a ani v dobách
zlých se nenechat vmáčknout do oh-
rad pro ovce s ostatním stádem. 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Obce si pomáhají samy
Poberouní - Několik týdnů čekali li-
dé marně na roušky, které jim stát
přislíbil. Pak se ukázalo, že žádné
nemá a lidé si je svépomocí začali
šít. Pan premiér sice o této občanské
sounáležitosti a nasazení nevěděl,
jak sdělil na dotaz jedné z redakto-
rek, přesto pak všem švadlenkám v
předtočeném proslovu děkoval...
Takřka tři týdny po vyhlášení nou-
zového stavu by nyní měli občané
obdržet roušky do svých schránek.
Každý jen jednu roušku, jednu jed-
norázovou roušku! Černošický sta-
rosta Filip Kořínek v pondělí 23. 3.
na svém profilu apeloval na vládu,
aby od tohoto záměru upustila. „By-
lo by to mrhání zdroji a úsilím.
Dlouhou dobu po vyhlášení nouzo-
vého stavu a povinnosti nosit rouš-
ky, po mnoha dnech, kdy tisíce dob-
rovolníků vyrábějí látkové roušky
(pro opakované použití) a další obce
i města kupují od externích dodava-
telů, by byl naprostý nesmysl házet
všem do schránek roušky na jedno
použití, které se navíc po použití
stávají nebezpečným odpadem,“ na-
psal s tím, že by putovat měly pře-
devším do nemocnic.
Nedostatková je v této době i dezin-
fekce. Stát ji rozeslal obcím s rozší-
řenou působností, které ji dál distri-
buují obcím. V případě ORP Černo-
šice je ale množství nedostatečné.
Na více než třítisícové Řevnice při-
padlo 14 litrů a následně dalších 15
litrů této látky, která slouží na čiště-
ní rukou. Proto ji město rozdělí jen
mezi nejpotřebnější: pečovatelkám,
policii, technickým službám. Další
dva a půl tisíce litru tohoto prostřed-
ku si obce u Berounky objednaly
samy, díky iniciativě Dobřichovic.
Tamní starosta dojednal nákup a do-
pravu přímo u společnosti ČEPRO v
Hradci Králové.                           (pan)

Pět desítek roušek umístil 28. 3. Obecní úřad v Zadní Třebani do místní
prodejny potravin. Zmizely během necelé hodiny. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Roušky z obchodu zmizely za necelou hodinu

Nešiřte poplašné zprávy a paniku!
Máme za sebou první týdny epide-
mie. I když se nedá říci, že to bude
brzy za námi a nevíme, co bude dál,
je dobré udělat malou »inventuru«.
Ani po třech týdnech nemáme přislí-
benu dodávku ochranných prostřed-
ků a desinfekce. Zeshora je to pořád
v režimu »Musíte si poradit sami,
zatím pro vás nic nemáme«. Ale ono
nikde nic není! Vydaná nařízení mají
a budou mít ještě delší dobu vliv na
život celé obce. Je problém opravit
multikáru na BIO a zajistit jiné služ-
by, zařídit svozy odpadu i bez vyle-
pených známek po dobu nouzového
režimu. Snažíme se vyjít vstříc po-
třebám občanů s minimálním kon-
taktem. Takže - neděste se, když ne-
budete mít známku na popelnici
včas, že nebude vyvezena. Když bu-
dete mít problém, zavolejte, napište,
budeme se snažit jej řešit. Teď není
doba na byrokracii...  
Krizová skupina se snaží  elimino-
vat rizika. Byl zvolen režim uzavře-
ného chodu úřadu, uzavřena škola,
školka, knihovna. Hygienická opat-

ření se dotkla provozu pošty, prodej-
ny COOP i napojování na vodovod a
kanalizaci zkolaudované II. etapy.
Prioritou zůstává předávat všemi
dostupnými kanály informace. Jsem
ráda, že máme funkční rozhlas, i
když věřím, že někomu to naše časté
»povídání« už může lézt na nervy. 
Život se výrazně zpomalil i zkomp-
likoval. Věnujte se dětem a svým
blízkým, snažte se být tolerantní,
mluvte spolu a nepodceňujte streso-
vé stavy.  Neostýchejte se v této zv-
láštní době využít pomoci psycholo-
ga. Na stránkách obce máme dopo-
ručení... Děkuji všem, že se chováte
zodpovědně. Používejte roušky, ne-
šiřte poplašné zprávy a paniku. Vě-
řím tomu, že se vydanými nařízení-
mi podaří zamezit katastrofickým
scénářům. Děkuji za nabízenou po-
moc dobrovolníků i super aktivitu se
šitím roušek (na obci  k dispozici).
Věřme, že bude brzy lépe. Hezké
dny bez viru, pevné nervy a zdraví
přeje Markéta SIMANOVÁ,

starostka Zadní Třebaně
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Knihu načetl »geniální« Pavel Soukup
O HUDBU K DÍLU SPISOVATELKY LUDMILY VAŇKOVÉ SE POSTARAL VÁCLAV NECKÁŘ MLADŠÍ

Řevnice - Dvoudílnou audioknihu
řevnické spisovatelky Ludmily
Vaňkové dokončilo v těchto dnech
zdejší Studio Chevaliere.
„Máme dotočeno a sestříháno, Vašek
Neckář jr. teď dělá hudbu a adekvát-
ní ruchy, audioknihy každým dnem
vyjdou na mobilní službě s audiokni-
hami Audioteka.cz,“ uvedla majitel-
ka studia Helena Rytířová s tím, že
výsledné dílo má dvě části pod jed-
ním titulem Cval rytířských koní… s
podtituly Otec a synové a Dvojí trůn.
„Aktuální situace nám absurdně spíš
pomohla,“ podotkla Rytířová. „Her-
ci mají čas a nemusíme zoufale hle-
dat termíny mezi zkouškami v diva-
dle, představeními, natáčeními… I
Vašek Neckář má na práci čas, pro-
tože nejezdí s tátou po koncertech.“
Historický román L. Vaňkové načetl
zkušený herec a dabér Pavel Sou-
kup. „Zkoušeli jsme to i s jiným in-
terpretem a ten to nezvládl,“ přizna-
la majitelka studia. „Text Lídy Vaň-
kové je velmi těžký na čtení, jeden z
nejtěžších, co jsme dělali. Načítání
knih je obtížná disciplína, ne každý,

byť výborný herec, to umí. Pavel
Soukup je v tomto oboru geniální,
byli jsme poctěni, že to vzal. Byl vž-
dycky perfektně připravený a jeho
výhodou je i znalost francouzštiny,
což bylo v této knize, kde se to fran-

couzskými výrazy jen hemží, neuvě-
řitelně nápomocné.“ Spokojena prý
byla i samotná autorka. „Lída se
jedné frekvence ve studiu účastnila.
Přijela se slovy, že jí audioknihy ni-
kdy neoslovily a že to moc dobro-

družné není... Odjížděla s tím, že
změnila názor - a - ještě mi odvezla
brýle,“ uzavřela s nadsázkou Helena
Rytířová.  miloslav FRÝDL

Zapojte se do soutěže,
Zajíců není nikdy dost!
Letošní Velikonoce budou určitě ji-
né, než jsme zvyklí, ale přesto mo-
hou být nádherné. Vzhledem ke slo-
žité době nabízíme odreagování a
možnost zúčastnit se soutěže Zajíců
není nikdy dost. Co to obnáší? 
Děti či rodiny vyrobí zajíce většího
než 30 cm vystaví ho před domem
nebo v okně. Použitý materiál je na
vás. Zajíce následně vyfoťte a pošle-
te na adresu Domečku Hořovice
(evadrbalova@atlas.cz,eknopo-
va@seznam.cz), nebo na adresu NN
(frydl@centrum.cz). Až doba dovolí,
nej zajíce při sousedském setkání
vyhodnotíme. Cílem výzvy je jednot-
livé obce co nejvíc »zazajícovat« -
čím tedy více zajíců, tím lépe. 
Odměna za účast ve výzvě je jasná –
hezčí obec a dobrý pocit! Výzva je
organizována za dodržování všech
bezpečnostních podmínek naříze-
ných státem.         Eva DRBALOVÁ,

Domeček Hořovice

Děti viděly muflony,
hostila je »mlynářka«
Děti z Dětského centra Světlušky při
Náboženské obci Církve českoslo-
venské husitské vyrazily 7. března
na výlet po okolí Tmaně.
Viděli jsme stádo muflonů, podléšky,
plicníky, podběl, skály, potok i Hav-
líčkův mlýn. Nová předsedkyně Ra-
dy starších CČSH ve Tmani Dita
Laudová (vnučka mlynáře Havlíč-
ka) nás ve mlýně pohostila čajem a
perníkem, řekla nám, jak fungoval
náhon, ukázala, kudy se do mlýna
přiváděla voda... Oheň jsme si užili
v krbu i venku - pomohli jsme nosit
větve na oheň při čištění okolí poto-
ka. Děti si užily práci i legraci a
když zmizela hromada větví, rozlou-
čili jsme se a podél potoka došli k
Čerťákům - Vápence Čertovy scho-
dy, odtud pak lesem zpět do Tmaně.
Vrátili jsme se před šestou večer,
unavení, ale plni dojmů. Netušili
jsme, že tento výlet bude kvůli ka-
ranténě na delší čas náš poslední.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Zápis do 1. ročníku ZŠ Zadní Tře-
baň se bude konat bez osobní pří-
tomnosti dětí. Zákonní zástupci ode-
šlou škole v době od 1. 4. do 23. 4.
Žádost o přijetí k základnímu vzdě-
lávání. Spolu s žádostí je nutné ode-
slat kopii rodného listu. Pokud zá-
konní zástupci chtějí žádat o Odklad
povinné školní docházky, je nutný
stejný formulář a k němu doložit do-
poručení odborného lékaře či klinic-
kého psychologa a doporučení škol-
ského poradenského pracoviště. Po
ukončení mimořádných opatření se
s budoucími prvňáčky chceme sejít

a školu i učitelky jim představit. Po-
drobnosti k organizaci zápisu jsou
na webových stránkách školy.
Benefiční divadelní představení Pe-
vnostního muzea v Sazené s autor-
skou divadelní hrou Aleše Crhy Kam
čert nemůže, které se mělo konat 4.
4. a výtěžek měl jít dětem na herní
prvky na školní zahradu, je zrušené.
Jednáme o náhradním termínu. 
Škola je bez dětí prázdná a smutná a
my už se těšíme, až se vše zase vrátí
do normálního režimu.

Tereza mACOURKOVÁ,
ředitelka zŠ zadní Třebaň

Začalo jaro, ve Lhotce
stavěli sněhuláky

Po sedmaosmdesáti letech poruší tradici...
Opatření proti šíření nákazy korona-
virem mají za následek odložení
(zatím) prvních jarních kol házen-
kářských soutěží a zrušení superpo-
háru mládeže. Superpohár dorosten-
ců (turnaj reprezentantů jednotli-
vých oblastí) se měl odehrát v Řev-
nicích 8. 5.  Řevničtí házenkáři však

budou muset přerušit tradici mající
počátky už v roce 1933, kdy poprvé
vyšli na Velikonoční pondělí popřát
všem svým příznivcům hezké proži-
tí svátků a dlouhé zdraví. Na dálku
však přejeme všem pevné zdraví v
těchto i příštích dnech. 

František zAVADIL NH Řevnice

V pátek 20. března, přesně ve 4.49,
začalo oficiálně letošní jaro. O den
později napadl na Brdech sníh. Ve
Lhotce u Lochovic děti jezdily na
bobech a - stavěly sněhuláky. 

Foto Pavla ŠPALKOVÁ

Zápis prvňáčků do školy bude - bez prvňáčků

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně, které se mělo konat
31. 3., bylo vzhledem k aktuální si-
tuaci zrušeno. (sim)
* Prodej mezi vraty, který se měl v
Řevnicích uskutečnit 4. 4., byl pře-
ložen na neurčito. (ruw)
* Řevnická lékárna nabízí možnost
objednávky léků na recept. Stačí za-
slat na e-mail revnice@mojelekar-
na.cz identifikátor receptu (začíná
PG....- 12 znaků) a telefonní číslo.
Jakmile budou léky připraveny, lé-
kárna se ozve. Filip KAŠTÁNEK
* Lékárna U Sv. Anežky v Letech
nabízí možnost objednání léčiv a zd-
ravotnických prostředků elektronic-
kou formou na emailové adrese:
info@lekarnalety.cz. (bt)
* Rouškovník zřídil OÚ Hlásná
Třebaň v restauraci Chalupa na Ro-
vinách, v Karlštejně jsou roušky k
dispozici u úřadu městyse.         (pef)
* Roušky lidem, kteří ve svém za-
městnání přicházejí do častého sty-
ku s větším počtem dalších lidí, na-
bízí MěÚ Dobřichovice. Info na tel.:
257712182, 724189611 a na in-
fo@dobrichovice.cz. (peh)
* Infolinky KHS Středočeského
kraje ke koronaviru: 771 137 070 (7
- 19.00, sedm dní v týdnu), 736 521
357 (7- 9.00, pracovní dny). (fik)
* Uzavřena kvůli opravám mostu je
do 31. 7. silnice z Hodyně do Litně.
Objíž̌ďka vede přes Svinaře.    (box)
* K autu, které v Černošicích sjelo
do příkopu, byla 20. 3. večer přivo-
lána hlídka zdejší Městské policie.
Řidiči bez roušky, který se velmi po-
til, třásl a z úst mu vytékala pěna,
byla poskytnuta první pomoc. Po
příjezdu záchranky lékař určil příči-
nu šoku – hypoglykemii. Událost si
k  dalšímu šetření převzala hlídka
Policie ČR.          Otmar KLImSzA
* U požáru plastového kontejneru s
bioodpadem zasahovali  16. 3. večer
v Řevnicích místní profesionální ha-
siči. Škoda činí 5000 Kč. (pav)

PODLE PLÁNU. Stavba Mateřské školy v Letech zatím pokračuje podle
harmonogramu. Řeší se příčky, během pár dnů by MŠ měla mít střechu,
budou se doplňovat dveře, okna, schodiště. Ve výrobě je ocelové únikové
schodiště a postupně se budou řešit řemesla: vzduchotechnika a sanita.
Souběžně s tím se řeší zasíťování a doplňování veřejného osvětlení, které by
mělo být hotovo do konce dubna. Povrchy komunikací a chodníčků budou
následovat. Již nyní je zadána výroba interiérového vybavení truhláři. Dle
smlouvy má firma 3,5 měsíce na finišování prací, aby se stihla kolaudace
do 17. 7. Kapacita nové mateřské školy by měla být 51 dětí ve třech třídách.
Foto NN M. FRÝDL Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

VE STUDIU. Ludmila Vaňková s Pavlem Soukupem při nahrávání audio-
knihy. Foto Helena RYTÍŘOVÁ
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Řevnice - O podporu rodičů i
»příznivců fotbalu« žádá předsed-
kyně FK Slavoj Řevnice Kateřina
Sýkorová. Důvod? Bojí se o osud
zdejšího fotbalového hřiště a nás-
ledně i budoucnost oddílu kopané.
Sýkorová rozeslala mail, v němž zo-
pakovala a dále rozvedla to, o čem
jsme s ní hovořili v únoru (viz NN
4/20) v NN: „Větší část hřiště vlast-
ní společnost Le-Investment, se kte-
rou jsme se snažili zkontaktovat a
dohodnout na dlouholetém pronáj-
mu,“ píše předsedkyně řevnických
fotbalistů. Loni v létě se podle ní zá-
stupci společnosti ozvali městu i od-
dílu s tím, že by chtěli pozemek vel-
ký asi cca 15tisíc m2 prodat či za něj
získat kompenzaci. „Okamžitě jsme
to začali řešit s městem, jelikož v
našich silách ani jedna možnost
není,“ pokračuje Sýkorová. „Pro-
běhla různá jednání, včetně jednání s
právníkem společnosti Le Invest-
ments, který si ale jen vyslechl naše
stanovisko a stanovisko města, ale
žádnou informaci (požadovaná cena,
podmínky atd.) jsme nedostali. Ka-
biny, tribuny a zázemí vlastní další
majitelé. Od nich máme písemné po-
tvrzení, že jsou ochotni jednat o pro-
deji či kompenzaci, v rámci scelení
tohoto sportoviště. Pro město prý ale
není vyřešení vlastnictví fotbalové-
ho hřiště priorita. Chápu to, z jedné
strany, ale vzhledem k tomu, že v
Řevnicích zas až tolik sportovišť ne-
ní a také vzhledem k tomu, že jsme
za poslední léta vybudovali ve fotba-
le dobrou základnu dětí a vše fungu-

je, byla by to škoda. Nechápeme, že
se město ani nesnaží hledat možnos-
ti, jak pozemky pod fotbalovým hři-
štěm získat. My všichni, kteří se už
léta staráme o hřiště a fungování fot-
balu, a vše děláme zdarma od svého
volna, budeme rádi, když to naše
úsilí nebude zahozeno jen tím, že na-
še město pro to nic neudělá. V našich
silách není bohužel ani odkup ani ji-
ná kompenzace. Můžeme jen bojo-
vat a prosazovat to, že je důležité mít
v našem městě prostor, kde se mo-
hou milovníci sportu, pohybu, fotba-
lu, pořádně vyžít, kde to bude vzkvé-
tat a z našich dětí budou třeba vyrůs-
tat úspěšní sportovci.“
Naše noviny požádaly mailem staro-
stu Řevnic Tomáše Smrčku o zodpo-

vězení následujících dotazů:
1) Co vedení Řevnic udělalo, dělá či
hodlá udělat, aby pozemky pod fot-
balovým hřištěm Za Vodou získalo
od soukromých majitelů do majetku
města, případně »svého« fotbalové-
ho oddílu?
2) Chce vedení Řevnic pozemky od
soukromých vlastníků získat, nebo
je pravda - jak údajně zaznělo na
jednání představitelů města s vede-
ním fotbalového oddílu -, že vyřeše-
ní vlastnictví fotbalového hřiště
nepatří mezi priority současného
vedení Řevnic? 
3) V Řevnicích příliš sportovišt není
- nebezpečí, že město/oddíl přijde o
populární a hojně využívaný »fotba-
lák« nehrozí? Nebo hrozí a radnici to
nechává vklidu?
4) Pokud většinový majitel pozemky
pod hřištěm prodá někomu jinému,
než městu či fotbalovému oddílu,

počítá vedení města s vybudováním
nového fotbalového hřiště, nebo je
smířeno s tím, že klub, který nabízí
sportovní vyžití (mj.) stovce dětí,
bez patřičného zázemí s největší
pravděpodobností zanikne?
Tady je starostova odpověď: „Odku-
pem pozemků a pomocí města fotba-
lovému oddílu se zastupitelé zabý-
vali již loni. Zastupitelstvo schválilo
výši rámcové podpory ve formě zá-
půjčky 500.000 Kč zapsanému spol-
ku FK Slavoj Řevnice za účelem od-
kupu části pozemku parc.č. 2732/6,
který tvoří část plochy fotbalového
hřiště, od společnosti Le-Investment
za podmínky, že si zapsaný spolek
FK Slavoj Řevnice písemnými do-
hodami sjedná možnost odkupu zby-
lého majetku tvořícího fotbalové
hřiště a potřebné zázemí (šatny a
sprchy). Zastupitelstvo města uložilo
starostovi města jednat dále v této
věci s FK Slavoj Řevnice. Proto ná-
sledně na schůzce zástupců města,
oddílu FK Slavoj Řevnice a právní-
ho zástupce vlastníka byla nabídka
na odkup pozemků ze strany FK Sla-
voj Řevnice vlastníkům učiněna.
Dále bez další odezvy ze strany
vlastníků jednání nepokročila.  
Současně je také důležité, že firma
Le-Investment není jediným vlastní-
kem pozemků pod fotbalovým hřiš-
těm. Územní plán města ani návrh
nového územního plánu neuvažuje s
jiným využitím této plochy než pro
sportovní činnosti. Město není vlast-
níkem žádné sportovní infrastruktu-
ry a každoročně vydává z rozpočtu
výrazný finanční objem na podporu
sportovních oddílů a spolků. Mož-
nost sportovního vyžití ve městě je
pestrá.“  Miloslav FRÝDL

Jaký bude osud fotbalového hřiště?
PŘEDSEDKYNĚ FK SLAVOJ ŘEVNICE: V NAŠICH SILÁCH NENÍ ODKUP ANI KOMPENZACE, MŮŽEME JEN BOJOVAT

Školinka NONA
hledá posilu do svého týmu

UČITELKU
(Učitelku, chůvu, zdravotníka, 

sociálního pracovníka atd.)

JAK TO DOPADNE? Bude se na řevnickém fotbalovém hřišti hrát kopaná
i v příštích letech?     Foto NN M. FRÝDL

Podmínky: zkušenost s práci s dětmi, velmi dobrý
vztah k dětem a radost s nimi pracovat, kreativita,

schopnost práce v týmu, trestní bezúhonnost

Jsme schopni zajistit vhodnou kvalifikaci.
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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


