
Poberouní - S takřka dvouměsíč-
ním zpožděním způsobeným pan-
demií startuje v dolním Poberouní
turistická sezona. V pondělí 25.
května se otevřely brány zdejších
památek i kempů. Do řevnického
autokempu se budou moci hosté
vrátit po osmnácti letech.
Národní památkový ústav upozor-
ňuje, že v souvislosti s opatřeními
proti šíření koronaviru platí pro ná-
vštěvníky areálů památek zpřísněné
pokyny. Každý je povinen vstupovat
do areálu výhradně se zakrytými dý-
chacími cestami, dodržovat rozestu-
py aj. Některé prostory si kvůli opat-
řením turisté nebudou moci prohléd-
nout vůbec. To je i případ několika
komnat na zámku v Mníšku pod Br-

dy. „Při dvoumetrových odstupech
se nám do malých zámeckých kom-
nat vejde asi pět až šest osob, jen
dvě místnosti pojmou lidí více. Dru-
hý prohlídkový okruh, soukromé
pokoje posledních majitelů, proto
nemůže být otevřen vůbec,“ uvedl
kastelán Petr Digrin s tím, že na léto
chystají několik novinek, například
astronomický pozdní večer v zá-
mecké zahradě. První návštěvníky
po nucené pauze vítá i hrad Karlš-
tejn. Zámek Nižbor ale zahájí sezo-
nu až v sobotu 16. června.
Kromě památek otevřou i kempy v
Karlštejně, Srbsku, Zadní Třebani a
po mnoha letech také v Řevnicích.
Jeho provozovatel uspíšil rekonst-
rukci areálu. (Dokončení na straně 11)

Horolezec spadl a uvěznil jej kus skály
Svatý Jan pod Skalou - Pod skalním masivem zůstal uvězněný horolezec, s
nímž se 16. května utrhl kus skály. Zachránit jej do Svatého Jana pod
Skalou letěly hned dva vrtulníky.
„Lezci muže z nepřístupného terénu vyzvedli, naložili na nosítka a vrtulní-
kem snesli dolů na louku,“ uvedla  Tíseň TV, která se specializuje na zprá-
vy ze života policistů, zachranářů a hasičů. Záchranářským vrtulníkem byl
muž s poraněným obličeje a otřesem mozku dopraven do Ústřední vojenské
nemocnice v Praze. (mif)

Hostomice - Hrnek dezinfekce An-
tiCovid vypila klientka domova
seniorů v Hostomicích - Zátoře.
Skončila v péči záchranářů.
Ošetřovatelé povolali záchranku ke
starší ženě, která nebyla schopna
chůze a neustále zvracela. „Po vyše-
tření a zajištění pacientky záchraná-
ři dospěli k závěru, že jí problémy

způsobila dezinfekce,“ sdělila No-
vinkám.cz mluvčí záchranářů Petra
Effenbergerová. „Žena se později při-
znala, že vypila 200 ml AntiCovidu
- bála se nákazy nemocí covid-19,“
dodala s tím, že dezinfekci si do hrn-
ku na kávu nalila ze zásobníku v do-
mově. Záchranáři ženu převezli do
hořovické nemocnice.                 (mif)

V tomto čísle Našich novin
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* Výluka potrvá do 14. 6. - strana 11
* Extraligu hrát nebudou - strana 14

Řevnice - Hrál v tolika kapelách,
že už si na všechny ani nevzpome-
ne, na basu doprovázel i Lucii Bí-
lou, Marcelu Holanovou či Naďu
Urbánkovou. V posledních týd-
nech se ovšem zaměřil na šití rou-
šek. Rocková legenda (nejen) po-
berounského kraje, obyvatel Řev-
nic Honza DRAŠNAR. Harry.
Na basovou kytaru hraješ hned v
několika kapelách – Orkus, Harry
band, Murphy band… Máš spočí-
táno, o kolik jsi vinou koronaviru
přišel vystoupení?
Tahle doba je opravdu velmi zvlášt-
ní, naplánováno bylo za poslední

měsíce mnoho koncertů, které jsme
museli zrušit. Pořadatelé, kteří se
připravovali na větší množství lidí,
už zrušili nebo přeložili koncerty až
do srpna - dalo by se to nazvat kul-
turní pohromou. Hrůza pro umělce,
kteří se muzikou nebo uměním živí.
Já na tom závislý naštěstí už nejsem.
Kterého ze zrušených koncertů
lituješ nejvíc? 
Těšili jsme se do Letů, kde jsme měli
koncem května hrát na májích. Vž-
dycky je to tam velmi příjemné a
lidičky jsou tady super. Odpadla
nám dvě hraní v pivovaru na Bu-
lovce. (Pokračování na straně 2)

ZPÁTKY DO ŠKOL. Po vynucené přestávce dlouhé dva a půl měsíce se v
pondělí 25. 5. do základních škol, včetně té zadnotřebaňské, vrátili žáci prv-
ního stupně. Otevřelo i mnoho školek. (Viz strana 11) Foto NN M. FRÝDL

Seniorka vypila dezinfekci, bála se covidu

Jan Drašnar.              Foto ARCHIV

Otevírají hrady i kempy,
turistická sezona začíná
KEMP V ŘEVNICÍCH OTEVŘE PO OSMNÁCTI LETECH

25. května 2020 - 11 (776) Cena výtisku 8 Kč

Zahrádky v obležení,
pivo teče proudem

Zahrát si s tak Erickem Claptonem! přeje si Harry Turek za volantembyl »pod vlivem«
Černošice - Podezřele kličkující au-
to zastavila 10. 5. před půlnocí hlíd-
ka městské policie v Černošicích.
Turkovi za volantem naměřila bez-
mála dvě promile alkoholu.
„Vůz zn. Renault s cizí registrační
značkou jel po Vrážské ulici oprav-
du velmi podivně, proto jej strážníci
zastavili,“ řekl jejich velitel Otmar
Klimsza s tím, že řidič jim předložil
turecký průkaz a povolení k pobytu.
„Při dechové zkoušce mu bylo na-
měřeno 1.83 promile alkoholu v de-
chu,“ uvedl Klimsza a dodal, že st-
rážníci muže převezli »státním« po-
licistům do Řevnic. (mif)
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Chtěl bych si brnknout s Claptonem!
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

Tam je nejlepší atmosféra, jakou
jsme kdy zažili. posluchači tančí na
stolech už od půl deváté. Snad se po-
vede zahrát aspoň na Slapech, kde se
sejde kolem + -, no hodně lidí...
Jak jsi trávil karanténu? 
Ten nešťastný čas jsme byli hodně
zalezlí doma, tloustli, váleli se u TV.
Mě zrovna v tom nejhorším corona-
virovém šílenství popadly záda. Mu-
sel jsem do nemocnice sanitkou a
pak jsem tam byl na kontrole ještě
několikrát. Tam, kde nikdo nechtěl
být ani vteřinku ani na kilometr dale-
ko, jsem chodil na jedno vyšetření za
druhým. Naštěstí jsem se nanakazil.
Měl jsi kontakt s jinými muzikanty?
Kontakt s kamarády byl jen na FB,
nebo po telefonu. Nic jsme nechtěli
riskovat a přinést něco domů. Mám
třiadevadesátiletou maminku, takže
by to bylo hodně nezodpovědné. 
Zažil jsi už někdy podobně dlouhé
období »bez muziky«?
Bez muziky jsem byl tak dlouho jen
na vojně. Kamarádi tam měli kapelu,
jenže já jako »pětimeter« (pětiměsíč-
ní náhradní vojenská služba) jsem
neměl šanci si zahrát. Moc mi to
schází...
Co tě v té době »nicnedělání« štvalo
nejvíc? Dělalo ti něco i radost?
Na začátku jsme začali šít roušky,
protože máme stroje z pozůstatků
naší firmy. Posílali jsme je zdarma ka-
marádům i dceři do Austrálie. Sice
to trvalo měsíc, ale zásilku roušek
nakonec dostala. To byla ta světlejší
stránka. Asi nejvíc mi vadilo, že jsem
přišel o práci - taková drobnost. Když
si můžeš zažádat jako firma o pení-
ze, bylo to v sedmi minutách rozda-
né. Jako za kupónovky - zhaslo se a
kdo to uměl, ten měl.  V televizi se
objevovaly stále stejné ksichty se
stejnejma kecama. Tak jsme se sna-
žili co nejčastěji vypadnout na kole
do přírody, sejmout roušku. Nějaké
to pivko se taky dalo sehnat.
Poslední dny padá jedno omezení za
druhým. Jak se to projevuje v životě
muzikanta? Už zkoušíte s některou

z kapel, plánujete vystoupení?
S jednou kapelou teď zkoušíme, jen-
že koncerty se pořád spíš ruší, nic
není jisté.  Nejspíš si zahrajeme až v
srpnu v Marjánkách pro fotbalisty.
Těšíme se všichni moc. 
Ty jsi takový rocker pamětník. Vz-
pomeneš si ještě, jak jsi začínal?
Naše první kapela byla Skleže - Sk-
leněná želva, následně Tři doma a
pak Orkus. Ta dostala první podobu
někdy v roce 1974, kdy Marek Vese-
lý začal hrát na španělku, Honza
Klimt na krabice od pračky, to byl
jako kopák. Pak jsme našli po dědeč-
kovi Kocourkovi, který dělal na Bar-
randově ve studiu, plechovku od fil-
mu. Nevím, co to bylo za snímek, ale
udělali jsme z toho virbl, pokličky
byly činely. Já jsem hrál na klarinet. 
Zkoušeli jsme u nás doma - všichni
nás moc milovali, hlavně můj otec.
V Řevnicích tehdy existovala jediná
kapela - Pepa Beneš hrál na kytaru,
na basu Honza Paukert a snad se ne-
pletu, Honza Zavadil na bicí. Hráli v
Lesním divadle a my okukovali, jaké
že to mají hudební nástroje - týýýjo-
oo, na elektriku...? S Pepou jsem se
domluvil, že by mi půjčil elektrickou
kytaru - ty dvě nejtenčí struny jsem
sundal, stáhnul jsem na kytaře vej-
šky a - ono to hrálo! To byla na chví-
li moje první jakoby »basová kyta-
ra«. V tu dobu už jsem věděl, že chci
hrát na basu. Jenže kde na ni vzít?
Kde jsi na ni vzal?
Můj děda vlastnil motocykl Ogar,
nádhernou předválečnou dvěstěpa-
desátku. Stála dlouhé roky v garáži,
nikdo na ní nejezdil. Vyprosil jsem jí
na dědečkovi a prodali jsme ji asi za
1800 Kčs! Za penízky z toho skvělé-
ho obchodu jsem koupil mého první-
ho miláčka, černou »Basu V«. 

Troufli jste si hrát už veřejně?
Naše první vystoupení bylo někdy
kolem roku 1975, kdy jsme jako Tři
doma hráli na školní oslavě v řevnic-
kém kinosále. Půjčená aparatura na
basu od Honzy Paukerta byla skvělá,
ale na veliké a zaplněné kino slabá.
Tak jsme vynalézavě - samozřejmě,
že tajně - zapojili i velké kinobedny
vzadu za plátnem. Znělo to moc pěk-
ně, když jsme ovšem začali hrát prv-
ní vlastní rockovou písničku, učitel-
ský sbor z prvních řad začal rychle
mizet za doprovodu výkřiků: Okam-
žitě přestaňte!, Zastavte je někdo!
Ředitelka hrozila pěstí a řvala na nás
Máte štěstí, že jste už ze školy ven-
ku, syčáci! Není divu, do té doby byl
v TV jen Hála, Simonová s Chladi-
lem a v Lesním divadle byl největším
bigbítovým zážitkem Michal Tučný
- nic ve zlém! Byl to opravdu nářez.
Dětem se ale tenkrát naše vystoupe-
ní asi líbilo, chodí na Orkus dodnes. 
Chtěl jsi být vždycky muzikant, ne-
bo jsi měl původně jiné plány?
Asi v sedmnácti letech jsem se dal v
hospodě do řeči s človíčkem - ptal
jsem se ho, co děláš, že nemusíš ráno
vstávat a sedíš tak brzy v restauraci?
Řekl mi, že je profesionální hudeb-
ník. Já jsem na něho koukal asi dvě
hodiny jako na obrázek a druhý den
jsem se rozhodl: co dokáže on, doká-
žu taky. Začal jsem cvičit devět ho-
din denně na basu a za nějakou dobu
se to povedlo. 
Kterými kapelami jsi prošel a kde jsi
hrál/hraješ nejraději?
Na všechny kapely si snad ani nevz-
pomenu. V Orkusu s námi hrál na
kytaru Zdeněk Šulc a Richard Fuxa,
nesmím zapomenout na Jaromíra
Borče - nejlepšího zpěváka 70. - 80.
let v republice! Bohužel nás opustil,

když nám bylo kolem 23 let. Chvil-
ku s námi hrál Franta Flemr, o mno-
ho textů se zasloužil dvorní skladatel
Míla Šmejkal, který byl taky mece-
nášem desky Orkusu. Po odchodu
Honzy Klimta se vystřídali za bicí-
ma Klauda Kryšpín, Milda Peroutka
a nakonec Zdenek Pospíšil, který to
se mnou táhnul asi 30 let. A pak byly
další kapely: Rock automat, Gala-
petr s Hanou Zaňákovou (Lucií Bí-
lou) a Jirkou Vondráčkem, Pumpa,
Country beat Jiřího Brabce s Naďou
Urbánkovou a Milanem Drobným,
Marcela Holanová, kde vlastně hrála
skoro celá kapela Tango a na piano
Honza Rous (ex Turbo), R-Force,
Blues Brothers band revival, Sam
Hawkins, Murphy band, Tempera-
mento, Garth Brooks revival, špa-
nělská kapela Losreyes del ko, Vít-
kovo kvarteto, Queen revival, Blues
chabrus. V současnosti Harry band,
Žlutý pes revival...  
Na kterou štaci vzpomínáš obzvláš-
tě rád?
Moc rádi vzpomínáme na příhodu,
která se nám stala s Orkusem. Měli
jsme tenkrát hrát na venkovní zába-
vě v Neumětelích. Jeli jsme tam půj-
čeným obytným autobusem s profe-
sionální aparaturou a zvukařem - ka-
marádem Lucie Bílé. Luxus na tu
dobu! Když jsme dorazili na místo,
pořadatelé kvůli průtrži mračen akci
zrušili. Někdo navrhl, že se cestou
domů pojedeme někam podívat. Do-
razili jsme žízniví do restaurace na
náměstí v Hostomicích, dali jsme si
ve výčepu pivo a někdo zakřičel: Jé,
dneska tady hraje Orkus! Podívali
jsme s Markem na sebe - zašli jsme
do sálu a narodil se naprosto šílený
nápad. Zamávali jsme na autobus,
aby zacouval ke vchodu a už se stě-
hovala nemalá aparatura do sálu. V
tom přijela kapela, žigulík s vozí-
kem, na kterém měli kluci dvě ma-
linký bedýnky na zpěv, a to bylo
všechno. Hned si nechali zavolat po-
řadatele: Cooo se to tady děje!? Stáli
jsme tam před vedoucím hospody a
připadali si jako na potítku při matu-
ritě, měl jsem břicho ze strachu sta-
žené jak lískový oříšek. A Marek po-
vídá: Nás poslali z ústředí PKS, že je
tady marodka a že sem máme jet za-
chránit taneční zábavu. Když viděl
hostinský postavenou obří aparaturu
a pokřikující davy Orkus, hurá Or-
kus!, povídá: Byli jste tady dřív, tak
hrajte vy. Uf, to byl ale nářez! Hráli
jsme nejdřív trochu rozechvěle, ale
nakonec tancovala i kapela, která
měla ten večer opravdu hrát.
Zapotil ses někdy i na jeviši?
Jéje, na to by nestačily celé Naše no-
viny, to by bylo na knihu!
Povídej...
Pořádný trapas jsme zažili s kapelou
Galapetr. Na kytaru hrál nějaký Hon-
za Prokeš, velmi přísný kapelník.
Dokonce nám před koncertem někdy
i vylil pivo do umyvadla! Svého času
koupil takovou mašinku, které se ří-
kalo automatický bubeník a asi dvě
písničky se musely hrát podle něj.
Chtěl si ho obsluhovat sám, nikdo mu
neodporoval, i když tuto funkci vět-
šinou zastává bubeník nebo pianista.
Několik vystoupení bylo celkem v
pořádku, pak  ale přišel veledůležitý
koncert v nabité Lucerně. Jenda měl
automat položený na svém Marshall
zesilovači. (Dokončení na straně 3)

HARRY. Honza Drašnar při jednom z vystoupení.                     Foto ARCHIV

CYKLOVÝLET. Bez piva se opravdo-
vý rocker neobejde. I když je třeba
právě v cyklistickém... Foto ARCHIV
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Poberouní - Povinnost nosit roušky
při kontaktu s cizími lidmi, ve veřej-

né dopravě a v budovách s výjim-
kou vlastního bydliště sice stále tr-
vá, podle vyjádření ministra zdra-
votnictví má skončit v půli června,
fakt je ale ten, že čím dál tím více
lidí ústenky odkládá a nasazuje si je
jen v nejnutnějších případech. A tak
jsme se rozhodli ukončit i naši sou-
těž. Poslední originální snímky rou-

šek nám na adresu redakce NN
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň), případně mailem (frydl@cent-
rum.cz) můžete posílat do 31. květ-
na. Následně porota v čele s Jose-
fem Kozákem vaše výtvory vyhod-
notí; autoři tří nejoriginálnějších fo-
tek/roušek se mohou těšit na origi-
nální ceny.             Miloslav FRÝDL

Při pomalé romantické písničce, kte-
rou zpívala tuším Lucka, se přístroj
najednou sesunul za zesilovač a spu-
stil šíleně hlasité bubenické sólo.
Jenda skočil po stroji na zesilovač,
ale ten se propadal stále níž a níž, až
skončil za bednou. Při každém dal-
ším pokusu toho hajzla vyprostit, vž-
dycky Jenda šmátnul vedle a omy-
lem spustil jinou automatickou střel-
bu. Stáli jsme tam za strašného ra-
chotu, jak přikovaní, nevím, jak
dlouho. Lidi pískali a já se opravdu
hodně potil. 
Pobav nás v tomhle stále ještě ne
úplně radostném čase i nějakou ve-
selou příhodou…
Jednou jsem takhle ve sklepě, kde se
dalo najít mnoho zajímavých věcí,
našel jakýsi prášek, který, když se
zapálil, vytvářel hustý dým. Zrovna
jsme v té době viděli koncert Vaška
Neckáře, měl perfektní show dopro-
vázenou kouřovými efekty. Tak jsem
vzal alobal, roznětku tam děda měl
taky a nálož byla připravena. Když
jsme hráli venku, dusil nás kouř jen
několik málo minut. Pořád se mi to
ale jako zpestření zdálo málo. Měli
jsme tehdy hrát na zábavě ve Všeno-
rech - super, říkal jsem si, tam je to
uvnitř, bude velká show... Připravil
jsem tedy velké nálože. Když jsme
začali hrát tu největší vypalovačku,
šlápnul jsem na spínač, hustá clona
se vyhrnula ke stropu. Nádherné,

poutavé, super - to je vončo! Jenže
jak dým neměl kam stoupat, tak za-

čal klesat. Chybka se vloudila. Zá-
bava musela být asi na dvě hodiny
přerušena, lidé vyskakovali v panice
z oken a mě někdo, dodnes nevím
kdo, honil okolo sálu...
Už víš, jak – co se muziky týče –
prožiješ nadcházející léto, resp.
podzim? Už se zase domlouvají no-
vá vystoupení, nebo stále ještě trvá
období rušení?
Zatím je to pořád ve fázi rušení.
Doufáme, že se bude situace každým
dnem uvolňovat a hlavně - že se nám

nějaký vir zase nevrátí brzy zpátky. 
Co plánuješ na prázdniny?
Kolo a hory. Snad se dočkáme pěk-
ného počasí, abychom si mohli do-
volenky v Čechách pořádně užívat.  
Máš nějaké tajné muzikantské přá-
ní, které by sis rád splnil?
Chtěl bych si zahrát s klukama s
Blues brothers - jenže Ti už jsou, bo-
hužel, skoro všichni nahoře. Tak si
brnknout s Keb mo, Taj Mahalem
nebo Erickem Claptonem, než...?

Miloslav FRÝDL

Poslední soutěžní fotky můžete posílat do 31. května

Vzkaz »starého« rockera mladým muzikantům
Chtěl bych tady jen trochu napsat vzkaz pro mladou ge-
neraci muzikantů. Dnes si za pět tisíc koupí sadu basa-
kombo a ještě k tomu dostanou šňůru. Když jsme začí-
nali my, měli jsme to tehdy »takový jiný«. Koupit si třeba
nějaký hudební nástroj? Sehnat peníze nestačilo. Nic ji-
nýho, než kytary Jolana a starý lampový rádio, který by-
lo vzadu na »banánky«, se nedalo sehnat...
Foto ARCHIV     Honza »Harry« DRAŠNAR, Řevnice

VEDOUCÍ NOTIČEK. Lence Kolá-
řové roušku - v ruce - ušila její dce-
ra, houslistka České filharmonie
Milenka. »Notičkových« ústenek
vyrobila hned několik a dokonce ši-
je i pro Českou filharmonii...   

Foto Pavla PETROVÁ, Leč

S BÁSNIČKOU. Ze všeho, co do-
ma máme, ochrany si naděláme.
Provlékneme ouška, hop, a je tu
rouška!!         Foto Marie ZIKOVÁ,

Zadní Třebaň

LÍBÍ SE I MEDOUŠKOVI. Maruš-
ka Vacurová z Osova mně ušila
krásnou kočičkovou roušku, neb
jsem kočkomil. Mám ji jako parád-
ní pro slavnostní příležitosti. Mému
kocourovi Medouškovi se také moc
líbí...  Text a foto Marie PLECITÁ,

Osov

NÁSTUPCE ROUŠEK? Poté, co
ušila poslední roušku, »spíchla« Iva
Šťastná »památeční« tašku.
Foto Iva ŠŤASTNÁ, Zadní Třebaň

PŘED KLUBOVNOU. Kapela Orkus před pionýrskou klubovnou v Řevnicích, kde měla svého času zkušebnu. Zleva
Jan Klimt, Jaromír Borč, Jan Drašnar, František Flemr a Marek Veselý. Dole za plotem se »schovává« zvukař Karel
Čihák „Fotka je z roku 1982, nebo tak nějak,“ říká Drašnar.                     Foto ARCHIV
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Putování pohladí na duši, malé i velké
OSTŘÍLENÁ AUTORSKÁ DVOJICE PAVLA KRÁTKÁ - MARIE SNÁŠELOVÁ CHYSTÁ NOVOU KNIHU

Lety - nová kniha vzniká právě v
našem kraji. Píše ji obyvatelka Le-
tů Pavla Soletka KRÁTKÁ. 
Spolu s ilustrátorkou, Hlásnotřeba-
ňankou Marií Snášelovu chystáte
nové dílo. O čem bude?
Náš nový knižní přírůstek se jmenu-
je Putování a již dva roky s ním pu-
tujeme našimi vnitřními krajinami.
Šperkujeme text a doděláváme ilus-
trace, kterých bude tentokrát oprav-
du mnoho - radost pro čtenářovo oko.
Kniha je variací na starý známý bib-
lický příběh, jejími hlavními hrdiny
jsou Marie a Josef. Nečekejte však
složitý náboženský text, ale vyprá-
vění plné života uchopitelné pro
dnešního člověka. Putování pohladí
na duši dospělé i děti.      
Vánoční příběh byl zpracován už
tolikrát, tolika autory a tolika způ-
soby! V čem bude vaše Putování ji-
né, proč by si je čtenáři určitě ne-
měli nechat ujít? Zpracování tohoto příběhu má tolik

možností, kolik je na světě lidí. Za-
tím u nás neexistuje kniha s touto té-
matikou, jež by oslovila tak široké
spektrum čtenářů. Do naší verze
jsme se pouštěly s respektem a úc-
tou, ale zároveň též s tvořivostí, ori-
ginalitou a otevřeným srdcem. Puto-
vání je koncipované jako okénka v
adventním kalendáři, každý den na-
listujete novou kapitolu příběhu na
pokračování a ke každému dni na-
jdete i krátkou inspiraci a snovou
ilustraci, aby se prožití kouzelného
času ještě prohloubilo. Kniha může
ožít v podobě rodinné hry, podle níž

můžete každý den společně stavět
betlémskou scenérii. Věříme, že se
stane každoročním společníkem
svým čtenářům po celý slavnostní
čas, od 1. prosince až do 6. ledna.  
Kde jste čerpaly inspiraci? Proč jste
se rozhodly znovu »vstupovat do
řeky«, do níž již před vámi vstupo-
valo tolik jiných spisovatelů, malí-
řů, dramatiků, hudebníků...?
Čerpaly jsme z mnoha zdrojů včetně
Bible. Již mnoho let se tradicemi za-
býváme ze všech možných úhlů po-
hledu i z vlastních prožitků a pozo-
rování. Koloběh roku a tradice jsou
jedním z hlavních témat našich knih

i seminářů. Když jsem psala jednot-
livé kapitoly opravdu v ten daný den,
začaly mi přicházet i jiné než úplně
klasické obrazy. Nejprve jsem se to-
mu divila, prožívala určitý rozpor,
zda si můžu dovolit zasáhnout do
příběhu, který všichni nějak znají a
očekávají, jak se bude odehrávat...
ale pak jsem si řekla, že se poslech-
nu a prostě se »odvážu«. Maruška se
nechávala vést svou intuicí a textem.
Nořila se do hlubin a vln své fanta-
zie a odtud přicházejících obrazů.
O pomoc s vydáním knihy žádáte
své budoucí čtenáře. Proč? 
Rády bychom knize Putování umož-
nily doputovat ke čtenářům ve hmo-
tě. Byla by škoda, kdyby nenávratně
zapadla v elektronickém šuplíku.
Tištěná kniha je prostě tištěná kniha!
Jelikož vydat krásnou a po všech st-
ránkách dotaženou knihu je finančně
velmi nákladné a my svou tvůrčí a
pedagogickou činností pro radost
nejsme samy schopné tolik peněz
vydělat, rozhodly jsme se již potřetí
vyplout na vlny hithitu. Již dva naše
projekty (Pohrátky knihu a audio)
jsme takto úspěšně dokončily. To-
muto způsobu finanční podpory s
lidskou tváří nadále věříme. Princi-
pem »veřejné sbírky« je, že přispě-
vatel si produkt předkoupí, tím tvůr-
ce získá nutný obnos k dokončení
svého díla a následně pak svým při-
spěvatelům pošle dříve zakoupenou
odměnu. Stačí, když půjdete na
www.hithit.cz a vyhledáte tam náš
projekt Putování. Pak už si jen vybe-
rete z mnoha krásných odměn. 
Když vše půjde dobře, kdy vaše nové
dílo spatří světlo světa?
Věříme, že peníze na tisk knihy se-
ženeme. Nyní dokončujeme korek-
tury textu, pak nám zbývá doladit
grafiku. Kniha se dle našich plánů
narodí v září.         Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
5. 6. 17.30 JEŽEK SONIC
5. 6. 20.00 KRÁLÍČEK JOJO
6. 6. 16.00 FRČÍME
6. 6. 20.00 VLASTNÍCI

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.                                   

KINO LITEŇ
30. 5. 18.00 FRČÍME
30. 5. 20.00 POSLOUCHEJ
13. 6. 18.00 LEDOVÁ SEZóNA: ZT-
RACENý POKLAD
13. 6. 20.00 BOURÁK

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
26. 5. 18.30 JEŽEK SONIC
27. 5. 18.30 NEVIDITELNý
28. 5. 18.30 PROBLÉMISSKY
29. 5. 18.30 BLOODSHOT
30. 5. 17.30 V SÍTI
31. 5. 17.30 SUPER MAZLÍČCI

LETNÍ KINO BEROUN
1. 6. 21.45 LE MANS 66
2. 6. 21.45 CHLAP NA STŘÍDAČKU
3. 6. a 12. 6. 21.45 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
4. 6. 21.45 LEDOVÁ SEZóNA ZTRA-
CENý POKLAD
5. 6. a 9. 6. 21.45 V SÍTI
6. 6. 21.45 FRČÍME
7. 6. 21.45 AFRIKOU NA PIONýRU
8. 6. 21.45 PROBLÉMISSKY
10. 6. 21.45 DOKONALý PACIENT

KINO RADOTÍN
Kino nehraje. (vš)

CHYSTAJÍ PUTOVÁNÍ. Pavla Krátká (vlevo) a Marie Snášelová společně
pracují na další knize.      Foto ARCHIV

Vycházka z Černošic do Dobřicho-
vic nazvaná Od Františky k Albíně
se koná 6. 6. Organizátoři si jejím
prostřednictvím chtějí připomenout
dvě výjimečné ženy, které žily v na-
šem sousedství. Sraz účastníků je v
10.00 před Knihovnou Františky
Plamínkové v Černošicích. 
Letos v únoru jsme dokumentem
České televize Zapomenutá Františ-
ka Plamínková připomněli její ne-
dožité 145. narozeniny. Významná
žena, politička, novinářka a senátor-
ka prožila v Černošicích závěr živo-
ta, kdy nezištně pomáhala pronásle-
dovaným. Poslední cestou na svo-

bodě byla procházka za dlouholetou
přítelkyní Albínou Honzákovou do
Dobřichovic. Druhý den ji ze Střed-
ní ulice odvezlo gestapo a již se ne-
vrátila. V době heydrichiády na ni,
jako na světově známou osobnost
činili velký nátlak, aby veřejně pro-
jevila loajalitu k Říši; nikdy na to
nepřistoupila. Připomínkou historic-
ké cesty bude vycházka od Knihov-
ny Františky Plamínkové v Černoši-
cích kolem její bývalé vily ve Střed-
ní ulicí do Dobřichovic k vile Albí-
ny Honzákové.            Ivan LÁTAL, 
Simona Kysilková ŠnAJPeRKOvÁ,
černošická Společnost Letopisecká

Výuku zahájila 11. 5. Základní umělecká škola Řevnice. Členové Literárně
dramatického oboru (na snímu) se poprvé sešli o tři dny později v plném
počtu deseti dětí. Nadšení pro práci nezmizelo ani přes omezení způsobe-
né koronavirovou pandemií - všichni jsme rádi, že on-line vyučování už
skončilo. Improvizace na téma Karanténa a koronavirus byla vyjádřením
dětí velmi zajímavá. Improvizovaly pouze ve dvojicích, aby byly zachová-
ny rozestupy. I když jsme odcházeli voňaví desinfekcí, těšíme se na další
hodiny. Text a foto Renata RYCHLÁ, Řevnice

Přispět můžete také
na dětský letní tábor
Prostřednictvím HIT HIT můžete
podpořit také Dětské centrum Svět-
lušky ze Tmaně. V minulosti jsme
letní tábor uskutečnili s pomocí do-
tace, letos nám  vzhledem k složité-
mu vývoji situace bohužel nebyla
poskytnuta. Částka za tábor, kterou
žádáme od rodičů, pokryje ubytová-
ní a stravu, ale další aktivity a výda-
je ne. Víme, že to rodiče mají mnoh-
dy velice těžké - chceme jim vyjít
vstříc a pomoci se zajištěním péče o
jejich děti na deset prázdninových
dní. Pokud se rozhodnete pomoci
přes HIT HIT nebo přímo na účet
Dětského centra (210 177 55
89/2010 - VS: TABOR 2020), bude-
me velice vděčni i za sebemenší pří-
spěvek. Na Hithitu na vás navíc če-
kají i odměny od dětí a přátel. Děku-
jeme. Jana  Šmardová KOULOvÁ,
Dětské centrum Světlušky, Tmaň

Kulturní aktuality
* Britský kytarista žijící v Praze
Justin Lavash koncertuje 29. 5. od
20.00 na zahrádce černošického
Clubu Kino. Vstup je zdarma.     (vš)
* Kytaristé Štěpán a Matěj Rakovi
společně zahrají 30. 5. od od 18.00
ve Sv. Janu p/Skalou.  Jiří ŠevčíK
* Americká jazzová zpěvačka Alli-
son Wheeler zazpívá 30. 5. v Černo-
šicích. Od 20.00 ji v Clubu Kino do-
provodí D. Bulatkin, M. Makago-
nov a P. Nohavica. Vstup volný. (vš)
* Dětská výtvarná výstava ateliéru
Arteradky je ve velkém sále zámku
Dobřichovice instalována do 6.
června. Andrea HRUBÁ
* Písničkář Vladimír Merta vystou-
pí 4. 6. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Spolu s ním zahraje dvakrát
mladší klavírista a kytarista Ondřej
Fencl. Vstupné v předprodeji stojí
250, na místě pak 280 Kč. (pan)
* Prolínání světů. Svět, ve kterém
žijeme (a nazýváme jej realitou) a
svět »za«. To je téma výstavy foto-
grafií Nezřetelně sdružení  Beroun-
ské fotoJezinky, která je v Holand-
ském domě Beroun k vidění do 27.
června. Alena ŠUSTROvÁ
* výstava Komenského Orbis pic-
tus pohledem Václava Sokola před-
stavující přelomovou učebnici J. A.
Komenského v aktuálním výtvar-
ném podání byla v Muzeu Českého
krasu Beroun prodloužena do 30.
srpna. vlastmil KeRL

Připomenou si dvě výjimečné ženy

Děti improvizovaly na téma Koronavirus
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Všeradův kurýr

První kulturní akce s možnou účastí
do 100 osob hostil 15. 5. Sbor Jiřího
z Poděbrad ve Tmani Církve česko-
slovenské husitské (CČSH). Umě-
lecká skupina Česká duše tu uvedla
pořad Charlotta Garrigue Masaryko-
vá - Američanka, která se stala Češ-
kou. Akce se konala ke 100. výročí
CČSH, 75. výročí ukončení II. svě-
tové války i k výročí úmrtí Ch. G.
Masarykové (13. května 1923).
Pořad byl sestaven z dobových do-
kumentů, korespondence, literatury
a doplněný lidovými písněmi. Mezi
zpěváky byla i Jaroslava Kretschme-
rová, členka pražského divadla Ypsi-
lon. Skupina Česká duše nás vtáhla
do korespondence mezi Alicí a Char-
lottou Masarykovými. Dopisy mezi
matkou a dcerou ve vypjatých situa-

cích byly plné úcty, víry, povzbuze-
ní, krásné češtiny a ryzího vlastenec-
tví. Alice psala z vězení (1915-
1916), kde byla kvůli politice svého
otce. Obě ženy prožívaly těžké chví-
le, ale víru v Boha neztratily. Na zá-
věr jsme si společně zazpívali písně

Ach synku, synku a Anička dušička.
Květiny jsme účinkujícím předali v
roušce, ovace byly velkolepé.
I když účast po karanténě nebyla
velká, přijeli hosté z širokého okolí -
zastoupen byl Rakovník, Žebrák,
Zdice, Karlovy Vary, Rudná, Hav-

líčkův Mlýn i Praha. Všichni byli
nadšeni z krásného zážitku, spousty
zajímavých detailů i myšlenek a z
vřelého vystoupení členů skupiny.
Děkujeme účinkujícím, sponzorům,
starostovi Jaromíru Frühlingovi i
Obecnímu úřadu ve Tmani a Bohu-
milu Stibalovi. Na FB: @ccshtman
najdete video z této akce.
Představení uvede Česká duše také
na zahradě Domu seniorů v Rudné.
Protože jsou senioři dlouhou dobu v
izolaci, rozhodli jsme se je potěšit.
Bude-li možný online přenos v dob-
ré kvalitě, pak potěšíme jistě i vás.
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Ve sboru uctili Charlottu G. Masarakovou
MEZI ZPĚVÁKY BYLA TAKÉ HEREČKA PRAŽSKÉ YPSILONKY JAROSLAVA KRETSCHMEROVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2020 (305)

Vůz skončil na střeše,
řidička v nemocnice
Hostomice - Na střeše skončila Ško-
da Fabia, která 19. 5. brzy ráno ha-
varovala na silnici u Hostomic
„Žena za volantem při projíždění za-
táčky nezvládla řízení a vjela mimo
komunikaci,“ řekla policejní mluvčí
Jana Šteinerová. „V příkopu vůz na-
razil do dvou ovocných stromů, kte-
ré se vlivem nárazu přelomily, a
skončil na silnici na střeše,“ dodala
s tím, že policisté třiačtyřicetileté
ženě naměřili jedno promile alkoho-
lu v dechu a zadrželi jí řidičský prů-
kaz. „S lehčím zraněním byla ná-
sledně převezena do hořovické ne-
mocnice,“ uvedla mluvčí a dodala,
že pravděpodobnou příčinou nehody
bylo nedodržení rychlosti.         (mif)

Podbrdské aktuality
* Na nábor mladých fotbalových
nadějí zve FK Všeradice 1932. Po-
kud jsi ročník 2015 a starší, přijď si
s námi zatrénovat v pondělí 1. 6. od
17 hodin na hřiště ve Všeradicích.
Kontakt na trenéra: Michal Vitner,
michalvitner8@seznam.cz.      (box) 
* Sběr nebezpečného odpadu se ko-
ná 6. 6. od 9 do 13.00 za budovou
OÚ Všeradice.           Martin KUNC
* Bioodpad je možné do kontejneru
za budovou OÚ Všeradice uložit
každou sobotu od 9 do 12.00. (mak)
* Dvě auta se srazila 9. 5. na křižo-
vatce v Osově. Řidič Chevrolet Cor-
vette Coupe jedoucí od Lážovic na
Velký Chlumec nedal přednost Ško-
dě Octavia s přívěsem přijíždějící
po hlavní silnici od Skřiple. Přívěs s
lodí se po nárazu převrátil na bok.
Policisté řidiči chevroletu naměřili
1,25 promile alkoholu v dechu, na-
víc u sebe neměl žádné doklady;
hrozí mu až tříleté vězení.          (jaš)

STAROČESKÉ suché MÁJE
VŠERADICE 27. června 2020

13.00 – PRAŠTĚNKA, dudácká muzika, Černošice
13.30 – PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou
13.35 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
13.40 – ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
14.00 – PRŮVOD VSÍ, hraje HÁJENKA z Mrákova

18.00 – 18.40 CIMBÁLOVÁ MUZIKA Michala Horsáka, Praha
18.45 – 19.05 NOTIČKY, Řevnice
19.10 – 19.45 TŘEHUSK, staropražská kapela, Poberouní
19.45 – ČESKÁ BESEDA, Mladá chasa Všeradice
20.00 – DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE

20.00 – TANCOVAČKA v hospodě Na Růžku, hraje HÁJENKA

NA ZAHRÁDCE. Od 11. května jsou po koronavirové karanténě v provozu zahrádky restaurací, včetně těch všeradických. Pivo už si můžete dát ve Dvoře
Všerad i hospodě Na Růžku. Foto NN M. FRÝDL

Zazpívala si i herečka Jaroslava Kretschmerová (třetí zleva). Foto ARCHIV
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Milí spoluobčané, děkuji vám všem
za statečnost a spolupráci v uplynu-
lých třech měsících. Byli jste skvělí
a báječní! Abychom byli společně
ještě odolnější a mohli lépe vzdoro-
vat podobným výzvám, potřebujeme
vzájemné spojení. Ve skutečnosti je
to tak, že vy všichni máte spojení na
radnici, ale radnice na vás už větši-
nou ne. Aktuálně to je přesně pouze
s 11% z vás. Možná jste si už všim-
li, že jsme zavedli službu Mobilní
rozhlas. V květnovém čísle Liteň-
ského zrcadla najdete registrační
leták. Prosíme buď o registraci přes
internet, nebo o vyplnění papírové-
ho letáku a o jeho doručení na radni-
ci. Pro příjem zpráv nepotřebujete
chytrý mobilní telefon. Stačí »oby-
čejný« mobil. 
Jak jsme už předeslali, začnou v čer-
vnu a červenci projektanti obcházet
domácnosti kvůli přípojkám k pro-
dlužovaným vodovodům a stavbě
kanalizace v Bělči i Vlencích. Ob-
chůzky se uskuteční o 3 víkendech,

domluvit si lze i termín ve všední
den v odpoledních hodinách. Zod-
povědným projektantem je Michal
Jodl, tel. 739 323 116, e-mail:
mjl@email.cz. Domácnosti budou
pomáhat obcházet i jeho kolegové,
celkem to budou čtyři pracovníci.  
Projektanti si potřebují v terénu ově-
řit a s vámi prodiskutovat nejvhod-
nější umístění přípojky. Následovat
bude vaše plná moc, kterou nás zpl-
nomocníte k vyřízení stavebního po-
volení a udělení souhlasu se stavbou
přípojek i hlavního řadu. Společným
postupem získají všichni připojova-
ní významnou slevu jak za projekč-
ní práce, tak za stavební řízení spo-
lečným projednáním (při počtu 100
přípojek ušetříme společně 99 krát 6
vyjádření DOSS – tj. 594 lejster –
vyjádřeno v čase a financích jsou to
statisíce korun). Snažíme se všechno
vyjednat tak, aby žádná domácnost
nemusela platit nic navíc kromě in-
vestičního příspěvku, který platí
každý. (Dokončení na straně 8)      (fik)

Záskalák se konat bude, Zálesák je zrušený
Liteň - Populární letní tábor Záskalák se uskuteční i letos v červenci, dozní-
vající epidemii koronaviru navzdory. Naopak organizátoři neméně populár-
ního Zálesáka se jej rozhodli »odpískat«.
„Od začátku jsem doufali, že tábor bude,“ uvedla Jana Krtková, náčelnice
spolku ČTU Záskalák Liteň, který je pořadatelem stejnojmenného letního
»kempu«. „Definitivní rozhodnutí padlo po rozvolnění situace a stanovisku
hlavní hygieničky,“ dodala s tím, že tábora se za podmínek definovaných mi-
nisterstvem zdravotnictví zúčastní přibližně šedesát dětí. „Nejtěžší pro nás
bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, zakázat návštěvy a dodr-
žet zvýšenou hygienu,“ konstatovala Krtková. Tábor, jehož leitmotivem bu-
de hra Asterix a Obelix - doba Římanů, je podle ní zcela obsazený. „Přihláš-
ky mi rodiče zasílali v průběhu dubna, takže se rozhodovali v podmínkách
nouzového stavu. Z 60 přihlášených dětí se jen rodiče 4 dětí rozhodli, že se
letos nezúčastní,“ uzavřela náčelnice. Devětačtyřicátý ročník druhého z
liteňských táborů, Zálesák, se naopak konat nebude. Důvody jeho zrušení
Jiří Hrách, jeden z jeho organizátorů, komentovat nechtěl. „Rodiče jsou in-
formováni a v mediích je toho mraky,“ uvedl pouze. (mif)

Máme Mobilní rozhlas,
zaregistrujte se!
CHYTRÝ MOBIL NEPOTŘEBUJETE, STAČÍ »OBYČEJNÝ«

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    6/2020 (107)                

PRVNÍ BYLI DEV̌ÁŤÁCI. Nejdříve se do liteňské školy vrátili žáci devátých
tříd. Od pondělí 25. května už se učí i děti navštěvující první stupeň ZŠ. 
(Viz strana 8) Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

V letošním školním roce se děti, které navštěvují
keramický kroužek České tábornické unie – Zás-
kalák Liteň pod vedením Jany Krtkové, opět zú-
častnily Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v
Lidicích. Některé měly možnost pracovat pod od-
borným vedením zkušené keramičky Květoslavy
Vondráčkové Čapkové.  
Výstava byla založena v roce 1967 k uctění pa-
mátky dětských obětí z Lidic, zavražděných ně-
meckými nacisty. Původně národní výstava se
stala v roce 1973 výstavou mezinárodní. Letos se
uskutečnil již 48. ročník. 
Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Me-
zinárodním dnem zdraví rostlin. Zdravé rostliny
jsou významné pro život na Zemi, pro fungování
ekosystémů a pro bezpečnost potravin. Škůdci a
nemoci poškozují plodiny, snižují dostupnost pot-
ravin a zvyšují náklady na jejich výrobu. Zdravé
rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostře-
dí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické

změny, podporují boj proti hladomorům, bídě a
podvýživě. Rostliny patří do krajiny. Pro letošní
ročník tedy bylo vybráno téma Krajina.

Každoročně se soutěží v kategoriích: plošné prá-
ce, fotografie, film, výtvarné objekty. Letos bylo
zasláno 22 216 prací ze 78 států světa, z toho 1403
děl bylo oceněno. Porota byla z důvodu koronavi-
ru a uzavření hranic složena výhradně z českých
pedagogů, výtvarníků a profesionálních umělců,
kteří mají dlouholetou praxi ve výtvarné práci a
vedení dětí. Oceněné práce budou vystaveny v Li-
dické galerii. Naši keramici slavili velké úspěchy!
Byla jim udělena tato ocenění: Medaile za kolek-
tivní práci Cesta do pravěku, 8 – 11 let
Čestné uznání za kolektivní práci Odpoledne u
rybníka, 6 – 10 let
Čestné uznání za kolektivní práci Staročeská ves-
nice, 7 – 11 let
Čestná uznání získali i 4 jednotlivci: Kryštůfek
Alfery, Viktor Masák, František Moureček a Vojta
Němec.  Všem moc gratulujeme a přejeme hodně
chuti, elánu a nápadů do dalšího tvoření!

Dagmar Karlová, liteň 

LiteňskéOKÉNKO

Liteňští keramici uspěli na mezinárodní soutěži Lidice 2020

ODPOLEDNE U RYBNÍKA. Jedna z oceněných
prací. Foto Dagmar KARLOVÁ
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V pondělí 27. dubna vyjížděli hasiči z Litně a Řevnic na
nádvoří Zámku Liteň, kde byl ve 3.24 ohlášen požár.
Jasná záře byla vidět z dálky. Hořela hromada přírodní-
ho materiálu, která byla určena na pálení čarodějnic. (Ty
by se letos v běžném termínu neuskutečnily). 
Jednotka provedla průzkum, připravila vysokotlaký
proud a ochladila okolí. Po příjezdu hasičů z Řevnic byl
natažen další vysokotlaký proud a byla ochlazena i stře-
cha přilehlé budovy. Hromada se nechala kontrolovaně
vyhořet. Na dohlídku zůstala naše jednotka, která před
odjezdem ještě prolila okolí a předala místo události sp-
rávci areálu. V 8.40 se pak vrátila zpět na základnu.
O dva dny později, 29. 4. ve 22.52, vyjížděli hasiči z Be-
rouna, Litně a Karlštejna do Srbska k ohlášenému požá-
ru hromady dřeva v blízkosti louky a lesa. Jasná záře
byla opět vidět už při cestě od Litně. Hořela hromada
přírodního materiálu.
Jednotky provedly průzkum a připravily vysokotlaký
proud. Po dohodě s obcí a majitelem pozemku se necha-
la hromada vyhořet. Naše JSDH zůstala na místě až do
rána, kdy bylo za pomocí bagru ohrnuto okolí ohniště.
Po předání vlastníkovi pozemku se jednotka vrátila v

9.47 zpět na základnu. Obě hromady zřejmě někdo zapá-
lil úmyslně. Jiří HráCH, JSDH Liteň

Mimořádné opatření vlády nám sice
zamezilo v přístupu do školy, ale žá-
ci ani doma nezaháleli. V Naší škole
Liteň trvalo nastavení funkčního
dálkového režimu výuky zhruba dva
týdny. Kupodivu nešlo jen o to dát
dětem najevo, že se mají učit dál, ale
také si jako učitelé uvědomit, co je to
smysluplné a zvládnutelné zadání
práce. Napsat třídě mailem »udělejte
si výpisky ze stránek 45-72« je jistě
snadné, ale o pedagogické soudnosti
to příliš nevypovídá. Právě takových
příběhů jsme ale v českém školství

byli svědky. Učitelé se pár dnů potý-
kali s technickými problémy, a jak-
mile je vyřešili, ze samé radosti za-
valili žáky nesmyslným množstvím
učiva, které se bez asistence nedá
pochopit a bez motivace neleze do
hlavy.
Žáci Naší školy jsou doma z větší
části aktivní, posílají pedagogům ho-
tovou práci, která se dá nezřídka se-
sadit do celotřídního díla. Například
při zadání »mexická kuchyně« měl
každý doma uvařit nějaké mexické

jídlo a z jejich fotografií vzniklo pů-
vabné tablo. Bohužel, v některých
rodinách se stihlo všechno sníst dří-
ve než vyfotit, a tak jsou součástí ob-
rázku i prázdné hrnce…
Deváťáci už opět začali chodit do
školy a připravují se na příjímací
zkoušky. Pro kontinuitu třídních ko-
lektivů se pořádají on-line třídnické
hodiny nebo třeba turnaje v síťových
videohrách. Tělocvikářka rozesílá
pro inspiraci sportovní i taneční vi-
dea a rodiče hlásí, že se při nich vy-

dovádí celá rodina. Mezitím v areálu
bývalého učiliště dál probíhá rekon-
strukce a stavba tělocvičny, které se-
vřely Naši školu ze dvou stran a
svým způsobem je úlevné, že jsme
tam dva měsíce nemuseli chodit. A
tak sledujeme dění i pokroky svých
žáků z domovů, promýšlíme úpravy
školního vzdělávacího programu a
také vnímáme debatu v odborných
kruzích, která zahrnuje i téma, zda
právě teď není nejvhodnější chvíle
se zamyslet, jak by měly vypadat
smysluplné české školy, až se do
nich vrátíme. Jisté je, že ani ve ško-
lách už ledacos nebude jako dřív.
Nebo by alespoň nemělo být.  

Jan JÍCHa, naše škola, Liteň

Požár v liteňském zámeckém parku.   Foto Jiří HRÁCH

Od 11. března až do minulého týdne
bylo v liteňské škole ticho. Ne, že by
nám občas z toho mumraje nešla
hlava kolem, ale už nám to chybí.
Škola bez dětí je smutná. Proto jsme
rádi, že už se pomalu naplňuje. 
Nejdříve začala výuka žáků 9. třídy.
Společně se připravujeme k přijíma-
cím zkouškám na střední školy. V
pondělí a ve středu dochází 17 bu-
doucích středoškoláků, jsou rozděle-
ni do dvou skupin a věnují se mate-
matice i českému jazyku. Od 11. 5.
také začala individuální výuka Zák-
ladní umělecké školy z Králova
Dvora a od 29. 5. obnovuje činnost

hudební kroužek Radostná hudba.
V pondělí 25. 5. jsme přivítali děti z
prvního stupně. Přihlásilo se 68 žáků
(48 %). Jsou rozděleni do několika
skupin. Se svými učiteli si v rámci
dopoledního vyučování zopakují lát-
ku, kterou probrali během domácí
výuky a budou pokračovat v nabý-
vání nových vědomostí. Rozvrh je
upravený, nemůžeme mít tělesnou
výchovu. Provoz jedné odpolední
skupiny zajišťuje vychovatelka škol-
ní družiny. Za pěkného počasí se
chystáme využít pozemek za školou.
Správní zaměstnanci prostor upravi-
li  a pan učitel Taraba se stará o užit-
kovou i okrasnou zahradu. Trávu po-
sekali zaměstnanci Městyse Liteň,
za což jim děkujeme.
Děti z prvního stupně, které zůstaly

doma, pokračují v distančním vzdě-
lávání jako doposud, stejně jako žáci
druhého stupně. 
Připravili jsme školu podle metodic-
kého pokynu, přestavěli lavice ve tří-
dách a na chodbách posílíme dohle-
dy, které zajistí učitelé druhého stup-
ně. Máme dostatek dezinfekce, kte-
rou nám zdarma zajistil zřizovatel –
Městys Liteň. Všechny děti by měly
být z domova vybaveny dvěma rouš-
kami. Naši správní zaměstnanci ušili
pro jistotu roušky, kterými případně
děti dovybavíme. Školní jídelna uva-
ří zájemcům obědy, svačiny škola
zajišťovat nebude. Do školy se těší-
me,doufáme, že se situace bude zlep-
šovat. Naučíme se něco nového a
užijeme si společně strávený čas.

Hana HaVeLKOVá, Zš Liteň

Máme Mobilní rozhlas!
(Dokončení ze strany 7)
Tedy, že projekt přípojky a vyřízení
stavebního povolení včetně všech
vyjádření dotčených orgánů státní
správy (DOSS) bude zcela zdarma a
zaplatí je Městys Liteň.
Podstatně dále je dostavba kanaliza-
ce v Litni. Minulý měsíc jsme dosta-
li stavební povolení na dostavbu v
ulicích U Záložny a Krátká. Nyní
zpracováváme podklady pro podání
žádosti o dotaci. S výstavbou počí-
táme ideálně v roce 2021. 
V přípravě je také propojení vodo-
vodních řadů v Litni a Leči s vý-
stavbou velkokapacitního vodoje-
mu, který bude společný pro Liteň a
Leč. Tím vyřešíme výpadky v do-
dávkách vody v Leči. Tam, zdá se,
pomohlo i čištění studny. Jediný vý-
padek, který registrujeme, byl způ-
soben odstávkou při výměně sloupu
elektrického vedení Na Babce.
Po vyčištění velkých studen, které
nás zásobují pitnou vodou, jsme za-
čali čistit menší liteňské studny. Na
konci května byly vyčištěny studny
na rohu ulic V Babyce a Dlouhá i v
Chrástecké za kinem. Studny budou
připraveny k dodávkám užitkové
vody na zalévání záhonů. Příští rok
chceme v čištění studen pokračovat.
Mohou se hodit při dodávkách užit-
kové vody při haváriích apod. místo
cisteren.  Příště snad přineseme bliž-
ší informace k opravám chodníků. 
Přeji nám všem krásné léto bez ko-
ronáče. Váš Filip KaštáneK, 

starosta Litně

Získají peníze na hřiště?
Leč - O 320 000 Kč z participativní-
ho rozpočtu Středočeského kraje
žádají autoři projektu Revitalizace
sportovního areálu v Leči. O tom,
zda peníze získají, můžete rozhod-
nout i vy.
„Jde v podstatě o vylepšení jinak ne-
využívané návsi,“ říká autorka ná-
padu Andrea Mertová. „V Leči se za
posledních šest let narodilo 13 dětí.
Chceme pro ně nějaké vyžití a také
umožnit setkávání jak dětí tak dos-
pělých i z okolních vesnic,“ dodává
s tím, že projekt zahrnuje obnovu
fotbalového hřiště, instalaci jedno-
duchých dřevěných prolézaček, po-
stavení přístřešku, laviček i výsadbu
stromů. (Dokončení na str. 14)      (mif)

Liteňská základní škola pomalu ožívá

Při videích se vydovádí celá rodina
ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY LITEŇ DOMA NEZAHÁLEJÍ ANI ZA ČASŮ KORONY

Liteňské aktuality
* Mateřská škola Liteň je - v ome-
zeném provozu - otevřena od 25.
května. (mar)
* Svoz bioodpadu bude v nejbližší
době organizován v těchto termí-
nech: 29. - 31. 5. Liteň horní park
Třebízského, 5. - 7. 6. Běleč před
hospodou, 12. - 14. 6. Liteň u ben-
zinky, 19. - 21. 6. Leč před klubo-
vnou, 26. - 28. 6. Liteň před koste-
lem.       (mar)
* Sběr kovového odpadu, vyslouži-
lých elektrospotřebičů a autobaterií
pořádají 13. 6. od 9.00 v Litni, Leči,
Bělči i Vlencích liteňští hasiči. Vě-
ci přivezte k hasičárně, nebo nechte
13. 6. před plotem u cesty. S těžký-
mi předměty hasiči pomohou. Výtě-
žek je určen na dofinancování zása-
hového vybavení  hasičů. Info na:
723 793 666 a 739 209 471.       (jih)
* Liteňská knihovna funguje z dů-
vodu epidemiologických opatření s
upravenou otevírací dobou: pondělí
10 - 12.00, středa 14 - 16.00. Návš-
těva je možná pouze za účelem vrá-
cení a vypůjčení knih.                 (haj)

PROJEKT VIŽINA. Ačkoli plánované jarní projekty musely být zrušeny,
sešli jsme se alespoň soukromě a v dovoleném počtu na pozemku ve Vižině,
zasadili ovocné stromky a osázeli záhon i bylinkovou spirálu. Od podzimu
by tak Vižina mohla dětem Naší školy sloužit k výuce, pěstitelství i rekreaci.

Text a foto Jan JÍCHA

Požár v zámeckém parku zřejmě způsobil žhář
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Letos jsme plánovali Den matek zor-
ganizovat podobně jako Velikonoce,
s pomocí obecního rozhlasu. Když
však před pár dny přišlo oznámení o
rozvolňování vládních opatření a po-
volení shromažďování osob do 100

lidí od 11. května, hned bylo rozhod-
nuto. Sice jsme termín posunuli o tý-
den, to však žádné z přítomných ma-
minek nevadilo. V neděli  17. května
se na zahradě obecního úřadu sešlo
třicet vižinských maminek. O boha-
tý program se postaraly naše báječné
děti. Nejprve zatančily Adélka Mac-
ková, Kačenka Zálešáková, Eliška
Štáralová a Rebeka Plecitá z Osova.
Holčičky také zarecitovaly, přidali
se k nim Jonášek i Barča Halfarovi a
Daník Růžička. O hudbu se postara-
la Sofinka Bale, která recitovala a
krásně zahrála na housle. Svou bás-
ničkou a hrou na flétnu nás potěšili
Tonda a Jenda Zálešákovi. 

Celé odpoledne bylo velmi příjem-
né, přítomné ženy měly po dlouhé
době příležitost se pobavit, odreago-
vat se od starostí všedních dnů, a
hlavně dní nedávno minulých, kdy
mimo maminek byly, a ještě stále
jsou učitelkami, kuchařkami, uklí-
zečkami, pradlenami...  Maminky již
dospělých dětí pohovořily o vnouča-
tech či pravnoučatech - vždyť nej-
starší mamince bylo nedávno již de-
vadesát let. O nečekané překvapení
se postaral přistávající balón, který
si to namířil přímo k nám, nakonec
však přistál kousek za Vižinou.

Zuzana HŮLOVÁ, 
starostka Vižiny

Protože se v letošním roce nemohly
pálit 30. dubna čarodějnice, které
každý rok ve Vižině pořádají hasiči,
připravili alespoň na tento den pro
děti a jejich rodiče čarodějnickou
stezku. U obchodu seděla týden ča-
rodějnice, která měla co nejvíc dětí
nalákat, aby jí pomohly najít cestu k
perníkové chaloupce. Na přípravě se
podílela malá hasička Bára Halfaro-
vá a vedoucí mládeže. Někdo tiskl
úkoly, někdo připravoval trasu po
vesnici. Na ní byly připraveny úko-
ly, které děti plnily samostatně nebo
se svými rodiči či prarodiči. Byla
připravena na celý den, aby se lidé
neshlukovali a stihli to i po práci.
Nejprve si děti musely u obchodu
přečíst dopis od čarodějnice, která je
prosila o pomoc, že bloudí kolem
naší vesničky a nemůže najít cestu
domů.  Trasa byla vyznačena šipka-
mi. U prvního úkolu děti musely
proskákat jako pavouci pavučinou, u

dalšího hledaly rozdíly na čaroděj-
nickém obrázku, pak skákaly přes
ohniště, musely si zapamatovat, z
čeho čarodějnice vařila kouzelný
lektvar, létaly na koštěti. Trasa je do-
vedla až k lesu, kde stála perníková
chaloupka. V té byla připravena
sladká odměna, omalovánky a dopis
od čarodějnice, která děkovala, že jí
ukázaly cestu domů. U chaloupky
byly připraveny křídy; děti čaroděj-
nici nakreslily obrázky na silnici.
Kdo měl štěstí, potkal se s čaroděj-
nicí na koštěti a s rouškou osobně.
Někomu při prvním setkání zatrnu-
lo, jiní se dobře pobavili. Stezku si
prošlo 36 dětí s doprovodem. Rodiče
po trase děti fotili a poslali pak fotky
do společné galerie. Tak vznikla ko-
láž z fotografií, která je vystavena u
obecního úřadu. Díky rozvolňování
opatření naše čarodějnice spálíme o
měsíc později - 30. května v 19 ho-
din.              Jana FIALOVÁ, Vižina

O překvapení se postaral balón
»SVŮJ« DEN VE VIŽINĚ OSLAVILY TŘI DESÍTKY MÍSTNÍCH MAMINEK

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 2/2020 (2)

Posledním letem
z Austrálie do Vižiny
Krátce před vypuknutím epidemie
odletěla obyvatelka Vižiny Dáša
Bielová za svou sestrou do Austrá-
lie. Cestou tam ještě netušila, jaké
trampoty ji čekají. 
Let s přestupem v Dubaji probíhal
hladce a za 22 hodin byla na druhé
straně zeměkoule. Po příletu si užila
pár dnů volna a poté již se sestrou
plánovaly výlety. Navštívily Stolo-
vou horu Uluru, několik botanic-
kých zahrad a moc se těšily do Tas-
mánie. Bohužel se už v té době začal
celosvětově šířit koronavirus a cestu
musely dva dny před odletem zrušit.
Krátce na to poslala letecká společ-
nost informaci o zrušení zpátečního
letu z Austrálie. Paní Dáša byla re-
gistrována na cestovatelském webu
ministerstva zahraničí. Sledovala in-
formace o uzavření jednotlivých le-
tišť a zkušenosti dalších cestovatelů
o tom, jak hledají cestu do Evropy.
(Dokončení na straně 10)                (zuh)

Den matek v nouzi
Mám teď v hlavě trochu
zmatek,
prý zas bude svátek matek,
a tak přemýšlím si dlouze,
jak slavit mám - je stav
nouze.
Rouška, musím říct, mi sluší,
i když odstávají uši,
schovává dvojitou bradu,
mám ji radši, než-li Pradu.
Má to ale malou vadu,
nevím, co mám nosit vzadu.
Jak však slavit, jsem fakt
smutná,
dezinfekce je tu nutná,
nejsem přece žádný trdlo, 
propláchnu si taky hrdlo.
Hruškovice, Jelínek,
to bude den maminek...
Ale vážně, mamky milo,
není snadná tato chvíle.
V práci dřeme, navaříme,
vypereme, uklidíme,
s dětmi úkoly - to dáme,
lásku kolem rozdáváme.
Poděkovat se tu sluší,
mamky mají velkou duši.
Covidu se nebojíme,
my to všechno ustojíme.
Romana KARešoVá, Vižina 

Vižinské aktuality
* Několik poprvé mělo veřejné za-
sedání zastupitelstva Vižiny 28. 4.:
poprvé v novém složení, poprvé pod
širým nebem, poprvé v rouškách. Z
bezpečnostních důvodů se konalo
venku, před OÚ. Hasiči nám půjčili
stany pro případ špatného počasí.
To se ale vydařilo, tak, jako schvá-
lení všech 12 bodů programu.  (zuh)
* Akce Ukliďme si Česko se pravi-
delně účastní hasiči z Vižiny. Letos
se s dětmi nevydali do terénu uklidit
odpadky - místo toho uspořádali ve
spolupráci s OÚ sběr elektroodpadu
a železného šrotu.  Jana FIALOVÁ
* Nejstarší obyvatelka Vižiny, vá-
žená paní Jiřina Klimtová, oslavila
23. 5. neuvěřitelné 93. narozeniny.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti do dalších let.             (zuh)

DEN MATEK. Program pro maminky připravily děti, na housle zahrála Sofinka Bale.            Foto Zuzana HŮLOVÁ

Děti putovaly za čarodějnicí, vatra vzplane 30. května

U CHALOUPKY. Cíl čarodějnické
stezky. Foto Jana FIALOVÁ

Noviny z VIŽINY
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Posledním letem z Austrálie do Vižiny
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Na optimismu nepřidala informace o
studentech, kteří měli zaplacený, vy-
bavený let a při příjezdu na letiště v
Sydney se do letadla již nevešli. V
této době bylo v Austrálii a na No-
vém Zélandu přibližně 2500 českých
občanů. Paní Dáša se již smiřovala s
tím, že v Austrálii uvízne několik
měsíců. Výhodou bylo, že má záze-
mí u rodiny své sestry. Proto když se
zaregistrovala k repatriačnímu letu,
ani nedoufala, že bude vybraná. Dva
dny před odletem přišla dobrá zprá-
va: místo v letadle je. Odlet byl plá-
novaný na 11. 4., následně byl posu-
nut na 14. 4. Po úhradě letu už cestě

do Evropy, České republiky a Vižiny
nic nebránilo. Ministerstvo zahraničí
ČR využilo pro repatriaci českých
občanů spolupráci s korejskými ae-
rolinkami; zpáteční let vedl přes
Soul. Byl to organizačně nejnároč-
nější a nejdelší let při repatriacích. A
také poslední. Po Velikonocích byla
paní Dáša doma a děkuje české vlá-
dě, že jí návrat umožnila. Dovolená
byla krásná, ale více měsíců v cizině
by pro ni bylo velmi náročné. Už teď
se však těší, že na přelomu roku, po-
kud to situace dovolí, opět vyrazí do
Austrálie poznávat její krásy.

Zuzana HŮLOVÁ, Vižina

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2020

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/20 skončí i předplatné.
Pokud máte o doručování NN zájem nadále, je třeba si ho znovu objednat

- předplatné na 2. pololetí 2020 činí 104 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 
299 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat 

v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 2901710092/2010. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 142620.

Obuv
Květa Lípová

V SOULU. Repatriační letadlo, kterým se Dagmar Bielová vracela z Aust-
rálie domů. Foto Dagmar BIELOVÁ

Prodejna DOBŘICHOVICE
V Zahradách 1081

Tel: +420 739 056 024

Prodejna ŘEVNICE
Komenského 1100

Tel :+420 739 056 031

Nabízíme široký sortiment dámské, pánské 
a dětské obuvi, značky RIEKER, REMONTE, 
KACPER, DESKA, AXEL ARCOPEDICO,

KEEN, POWER, IMAC, LURCHI, D.D. STEP, 
PROTETIKA, VIKING a další.

Dámskou obuv máme do velikosti 42 i 43,
pánské 46-47 i v širších šířích a na haluxi.

Batohy, kabelky, peněženky, čepice,
punčochové zboží ponožky...

Otevírací doba: 
pondělí až pátek 9 - 18.00, sobota 9 - 12.00.

Těšíme se Vaši návštěvu!

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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Víkendová výluka potrvá do 14. června
JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE O PRÁZDNINÁCH BUDE PROVOZ NA HLAVNÍ TRATI OMEZEN MNOHEM VÍCE
Až do 14. června potrvá výluka na
hlavní železniční trati. Největší zásah
do jízdního řádu postihne České drá-
hy, jejichž osobní vlaky jezdí o ví-
kendech mezi Prahou a Berounem.
Opatření se týkají jen sobot a nedělí,
začala už 16. 5. a skončí 14. 6. Vý-
jimku budou mít 6. a 7. červen, kdy
by vlaky měly jezdit bez omezení.
Výluka začíná vždy v 8.15, končí v
16.25 a spočívá ve zkrácení trasy os-
mi párů vlaků o část Radotín – Be-
roun nebo Beroun - Radotín. První
vlak ve směru Praha - Beroun, který
skončí mimořádně v Radotíně, bude
Os 8820 s odjezdem z Hlavního nád-
raží v 8.18 (ze Řevnic v 8.55), pos-
ledním Os 8848 s odjezdem z Hlav-
ního nádraží v 15.18 (z Řevnic v
15.55). V opačném směru jako první
nepojede mezi Berounem a Radotí-
nem Os 8825, který má z Berouna
odjíždět v 8.49 a z Řevnic v 9.05, po-
sledním postiženým spojem bude Os
8853 s odjezdem z Berouna v 15.49
a z Řevnic v 16.05. V čase mezi 8.15
a 16.25 tedy půlhodinový interval
mezi vlaky naroste na hodinový. 
I když ve Výlukovém jízdním řádu

není tentokrát zmíněno, že by zbylé
vlaky měly být delší, je to pravděpo-
dobné. Pokud ČD aplikují toto opat-
ření, tak vlaky jedoucí až do Berouna

(až z Berouna) budou složeny ze 3
souprav elefant; u posledních dvou
vozů nebude zaručeno, že se vejdou
k nástupišti ve všech zastávkách. 

Na stránkách ČD není zatím žádná
zmínka o dalších týdnech. Dá se však
předpokládat, že na červenec - srpen
budou naplánovány mnohem rozsáh-
lejší výluky s velkým dopadem na
jízdní řád a opatření pro cestující se
teprve připravují.      jan SuP, Praha

V pondělí 25. května dorazilo po
mnohatýdenní  přestávce do základ-
ní školy v Zadní Třebani 25 školáků
z 27 řádně přihlášených. Jde tedy o
hojnou účast, vzhledem k celkové-
mu počtu žáků 33. 
Také do mateřské školy, která obno-
vila provoz souběžně s prvním stup-
něm ZŠ, bylo přihlášeno 19 dětí z
celkového počtu 27; první den pro-
vozu jich přišlo 17. 
Přijímání děti se odbývalo bez pro-

blémů. Chválíme zodpovědný pří-
stup rodičů, kteří dodali veškeré do-
kumenty potřebné k přijetí dětí a žá-
ků do skupin. Na tvářích dětí bylo
vidět, že už se se nemohly dočkat,
až uvidí své kamarády. Věříme, že s
novou energií a nadšením zasednou
do školních lavic, protože všichni
zaměstnanci školy už se na ně moc
těšili.    Kateřina MATějčKOVÁ,

Tereza MAcOuRKOVÁ, 
ZŠ Zadní Třebaň

Otvírají hrady i kempy...
(Dokončení ze strany 1)
„Aktuální siruaci jsem podřídil ry-
chlost rekonstrukce, abych mohl
přijmout první hosty v polovině
června,“ říká Štefan Oršoš s tím, že
k dispozici je nyní sedm zrekonstru-
ovaných chatek a maringotka. Brzy
přibudou další - celková kapacita
má být 40 míst. Možnost ubytování
ve stanech, karavanech či obytných
autech Oršoš nenabízí, chystá ale
zajímavé akce: pečení chleba v nové
peci, food festivaly, koncerty...  
Kemp v Karlštejně od 25. 5. nabízí
kromě ubytování v chatách nově i
ubytování ve čtyřech karavanech.
Kemp v Srbsku se zase může poch-
lubit i vlastním pivovarem.
Na sezonu je připravený i kemp Os-
trov v Zadní Třebani. Ubytovat se
zde lidé mohou v chatičkách a ve
stanech. O prázdninách lze rezervo-
vat pouze týdenní pobyty.         (pan)

Socialistický skanzen
změnila rekonstrukce
Řevnice - Socialistický skanzen při-
pomínal donedávna interiér smuteč-
ní síně v Řevnicích. Nyní je po re-
konstrukci opět důstojným místem
pro poslední rozloučení pozůstalých
se svými blízkými. 
Autorkou návrhu a koordinátorkou
rekonstrukce smuteční síně je archi-
tektka, místostarostka Alice Čermá-
ková. „Nevyhovující stav síně mě
dlouhodobě trápil, tím spíš, že se
jedná o kvalitní architekturu třicá-
tých let minulého století. Síň byla za
doby socialismu necitlivě - v mož-
nostech tehdejšího stavebnictví -
přestavěna,“ uvedla v rozhovoru pro
řevnický zpravodaj Alice Čermáko-
vá. Jejím cílem bylo obnovit okna
ve středové vyšší části, aby prostor
nebyl temný a depresívní. Právě vý-
měnou oken a probouráním nových
rekonstrukce loni v srpnu začala.
Vyrobeny byly nové jasanové lavi-
ce. Oprava v dalších fázích zahrno-
vala vybudování nových toalet a no-
vé čekárny pro pozůstalé. Pokrývač
opravil stávající střechu a doplnil
hranaté stylové žlaby i svody.  (pan)
(Dokončení na straně 13)

Řevnice - Rekonstrukce jezu v
Řevnicích je hotová. O mnoho mě-
síců dříve, než bylo v plánu.
Výstavba dvou rybích přechodů, vo-
dácké propusti a oprava části jezové
konstrukce měla být původně do-
končena nejpozději začátkem roku
2021. „Rozumné klimatické pod-
mínky v zimě, průtoky v řece a zku-
šenosti zhotovitele umožnily dílo
dokončit o přibližně půl roku dříve,“
uvedl Jiří Kahánek z oddělení reali-
zace investic Povodí Vltavy s tím,

že výše zmíněné práce vyšly na 21,4
milionu korun. Hrazeny byly z dota-
ce ministerstva životního prostředí a
vlastních zdrojů Povodí Vltavy.
„Dotace 1,2 milionu dále kryje tzv.
biologický monitoring - testování
rybích přechodů měřením průchodu
různých druhů ryb, který začne od
září 2020 a bude trvat asi 2 roky.
Informační deska u rybího přechodu
proto uvádí celkovou dotaci a rok
ukončení akce 2023,“ uzavřel Kahá-
nek. Miloslav FRÝDL

Tančilo se na ulici
Dodatečná »veřejná« oslava život-
ního jubilea Věry Hrubé z Řevnic
se konala 23. 5. Populární Babičce
Roztleskávačce i jejímu manželovi
zatancovala skupiny Proměny a za-
hrály kapely Notičky i Třehusk!

Foto Pavla PETROVÁ, Leč

Děti už se nemohly dočkat kamarádů

Řevnický jez je hotový, o půl roku dříve

Z našeho kraje 
* Mateřská škola Karlštejn otevře-
la 25. 5. dle rozhodnutí krizové ko-
mise městyse  za přísných hygienic-
kých nařízení pro 12 předškolních
dětí. Komise následně vyhodnotí
provoz a pokud bude možné splnit
veškeré podmínky, bude školka ote-
vřena pro všechny děti 15. 6.     (jas)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Letů se koná 27. 5. od 19.00 v klu-
bovně V Ofsajdu. (bt)
* Silnice procházející osadou Krup-
ná bude do 29. května z důvodu as-
faltování neprůjezdná. (jas)
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se uskuteční 30. 5.
od 10 do 12.00 na sběrném místě v
Letech. Barbora TESAŘOVÁ
* Sbírku použitého ošacení, lůžko-
vin, látek a domácích potřeb vyhlá-
sil OÚ Zadní Třebaň. Zabalené věci
můžete odevzdávat na úřad od 1. do
12. června. Markéta SIMANOVÁ
* Letošní školní rok ve všech oddě-
leních předčasně ukončil poberoun-
ský pěvecký sbor Tutte Le Note, na-
plánovaná vystoupení přesunul na
podzim. Letní soustředění v Krko-
noších by se naopak konat mělo.
Doufáme, že se osobně potkáme na
konci června na zahradě ZUŠ Čer-
nošice se všemi našemi zpěváčky a
rozloučíme se s letošní netypickou
sezonou.  (skš)
* Do koryta potoka ve Svinařích
spadl  23. 5. odpoledne mladý muž.
S jeho vyproštěním a transportem
do sanitky pomohli záchranářům
řevničtí profesionální hasiči. Pacient
byl s poraněním nohy převezen do
hořovické nemocnice.                (bob)
* Požár chaty v Mořince likvidova-
lo 10. 5. večer několik profesionál-
ních i dobrovolných hasičských sbo-
rů z okolí. Škoda je 100 000 Kč, pří-
čina v šetření. Po likvidaci ohně byl
povolán vyprošťovací vůz - jedno ze
zásahových aut zapadlo v terénu a
bylo třeba jej vyprostit. (pav)

Z DRONU. Část rekonstruovaného jezu s rybím přechodem. Foto ARCHIV

Starostka musela »požebrat« o další kontejner

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se konal 16. 5. v Zadní
Třebani. „Velkoobjemového odpadu se odvezly tři plné kontejnery - měli
jsme objednané dva, ale musela jsem »požebrat« ještě o jeden - a auto ne-
bezpečného odpadu,“ uvedla starostka obce Markéta Simanová. „K likvi-
daci v areálu OÚ zůstalo ještě hodně elektroodpadu a kovového odpadu
asi tak na plné dvě multikáry,“ dodala s tím, že lidé se zbavovali »úplně
všeho«: nábytku, matrací, dřeva, kočárků, koberců, stavebního odpadu... 

Text a foto NN M. FRÝDL
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PRÁŠKOVÁ 
TECHNOLOGIE 

německé značky EHRLE 
Active Power Pearl Micro Powder

POZNEJTE TEN ROZDÍL!

ORIGINÁLNÍ

MODERNÍ 

TECHNOLOGIE 

BEZKONTAKTNÍHO

MYTÍ 

Nově provoz
po rekonstrukci

AUTOMYČKA
V NOVÉM!
DOBŘICHOVICE

CarWash nonstop

NOVĚ  5 PROGRAMŮ PRO DOKONALÝ VZHLED VAŠEHO VOZU
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V neděli 10. května se na Sboru Jiří-
ho z Poděbrad Církve českosloven-
ské husitské ve Tmani rozsvítil ka-
lich. Okamžitě se obcí začaly šířit
dotazy. Co to je? Bude se to ještě
někdy opakovat...?
Osvětlení kalichu a kříže na vrcholu
věže ledkovými reflektory je trvalé,
postaral se o to Erik Šilhavý. Tako-
vými speciálními nápady i dary nás
stále překvapuje. Děkujeme jemu a
za montáž Miroslavovi Rottovi. 
O dva dny později se z vrcholu dva-
cetimetrové věže sboru neslo do kra-
je po dlouhé době zvonění na jediný
zvon, který zůstal ze 4 zvonů z roku
1926. Ostatní byly sundány a odve-
zeny za války německými vojáky. Je
dobře, že si pan farář vyprosil ales-
poň ponechání tohoto malého zvo-
nu. Pro Čechy a obzvlášť pro husity,
»kališníky« byl zvon s kalichem a
nápisem Pravda vítězí jasným zna-
mením: Nevzdat se, protože Pravda
Boží vítězí.
Zvonili jsme i další dny a věříme, že
hlas našeho zvonu slyší Bůh. Obra-
címe se k němu s prosbou o pomoc
pro všechny znavené, trpící, opuště-

né, slabé a pokorně žádáme o pože-
hnání naší krásné zemi. Kéž posel-
ství zvonu z roku 1926 osloví i lidi.

Jana Šmardová KOulOVá,
CČSH tmaň

Země je vyschlá dva metry do hloubky
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 2)

Koncem roku se do stavby zapojila i
instalatérská firma, která připravila
osazení plastové samonosné jímky
na splašky.
Letos se pokračovalo dále. „V síni
jsem ponechala to, co jsem považo-
vala za cenné: mramorové obklady a
podlahy, mechanizmy opony i po-
suvných dveří a dvoje atypické pů-
vodní dveře,“ vypočetla Čermáková
s tím, že náklady dosáhly 1,8 milio-
nu oproti původní částce z rozpočtu
5,59 milionu. Mnoho prací provedli
pracovníci Technických služeb, na
ostatních (audio, video, elektrika,
akustické podhledy, lakýrnické, ma-
lířské, kamenické i sklenářské prá-
ce) se podíleli lidé a firmy z okolí. 
„Co se týče provozu, největší změna
je v tom, že pozůstalí mohou být

před obřadem spolu v čekárně. Od-
tud mohou »zkontrolovat« nebožtí-
ka za sklem. Teprve na začátek obřa-
du se přesunou do síně, kam zatím
proudí hosté. Změna je také v audio
a video vybavení. V síni jsou na
konzolách dvě LCD obrazovky, kde
mohou pozůstalí promítat své foto-
grafie či videa. Stačí přinést vše na
flešce a umístit do notebooku. V síni
jsou i nové reproduktory,“ řekla au-
torka studie. Síň je již dokončená,
může se používat. Město plánuje us-
pořádat Den otevřených dveří.
Rada města rozhodla o zvýšení ná-
jemného za pronájem zrekonstruo-
vané smuteční obřadní síně. Krátko-
dobý pronájem za účelem smuteční-
ho rozloučení vyjde na 1000 Kč +
DPH.  Pavla nOVáČKOVá

Rozvícený kalich a kříž na sboru ve
Tmani.           Foto Jana KOULOVÁ

Už jsem tím vyvedla z míry několik
kamarádek: lidem tady zdobí zahra-
dy kromě jiného - palmy.
Koutek Německa, kde už desítky let
žiju, najdete na meteorologické ma-
pě snadno: Ukážete si na nejteplejší
místo v Německu, kde jsou po celý
rok nejvyšší teploty, tam zabodnete
prst a kousíček od špičky vašeho
ukazováčku bydlím. Taková němec-
ká Pálava s vinicemi na svazích. Vž-
dycky tady byly subtropy, ale postu-
pem času je tu opravdu velké vedro
a sucho. Hlavně sucho.
Potkáte-li zaprášeného člověka se
zoufalým pohledem upřeným do dá-
li, je to místní zemědělec po pro-
cházce svými poli. Země je údajně
vyschlá do hloubky až dva metry od
povrchu. Krajina se ještě nevzpama-
tovala z minulé vlny sucha a už zase
dva roky pořádně nepršelo. Pole se
snad dají částečně zavlažovat, ale st-
romy v lesích tu nastavují svůj život.
Každopádně schnou a ubývají jim sí-

ly, takže se nemohou bránit proti ků-
rovci. A co teprve ty malé sotva za-
sazené stromečky, nebo i ty, které se
samy uchytily, pokud nezaprší, tak
jim bude zle a nám tím pádem taky.

Rolníci doufají v to, co učitelé nená-
vidí: Že léto proprší.
Můj soused je srdcem zahrádkář. Pé-
čí o zahradu tráví každou volnou
chviličku. Němci o takovém člověku
říkají, že má zelený palec. Z okna
pozoruji, jak ošetřuje svůj trávník,
který býval jeho chloubou. Dlouhé

desítky minut stojí, stojí a - hledí.
Nevím, co mu jde hlavou, každopád-
ně pak přinese pytel s hnojivem, jin-
dy s travním semenem, jindy s další-
mi zahrádkářskými přísadami a sype
a sype. My máme souseda rádi, ale
poslední dobou ho trochu zneužívá-
me jako panáčka v meteorologickém
domečku – pamatujete? Bude hezky,
vyjde panenka. Bude ošklivo, vyjde
panáček. Jakmile soused sype, zna-
mená to, že bude pršet. Trávník se
musí ošetřovat před deštěm, aby to
fungovalo. Poslední dobou soused
seká trávník v roušce. Je prostě pra-
covitý, ať se děje cokoliv. Jednou
jsem se o tom zmínila někde ve spo-
lečnosti, že totiž jsem nikdy nevidě-
la pracovitějšího člověka, ale že je
tak pilný jen »na svém písečku«. Je
to dobře? Jiný mladý Němec mi na
to řekl: „Pokud se jedná o Němce, je
velice dobře, že si kutá na svém tráv-
níčku a nemá choutky rozšiřovat si
životní prostor na úkor jiných souse-
dů.“ Tomu se říká slovo do vlastních
řad...          Magdalena Stříbrná,

Gemmingen, německo

Na sboru se rozsvítil kalich 

Skanzen změnila rekonstrukce
DOKONČENÍ ZE STRANY 11

Zahrady v Gemmingenu zdobí - palmy.             Foto Magdalena STŘÍBRNÁ
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Před zapnutým počítačem se staže-
nými mapami čekalo v pátek 22. 5.
večer několik posádek soutěže Vir-
tuální Dobřichovice 2020. Korona-
virus zasáhl i do pravidelného setká-
ní korvet, které jsme nejprve zrušili,
pak jeho soutěžní část převedli do
virtuálního prostoru a na poslední
chvíli ho rozšířili o společnou sobot-
ní projížďku. Jenže kromě pandemie
zasáhlo i počasí, sobota byla nejdeš-
tivějším dnem týdne a my nechtěli
hazardovat s dobrou náladou posá-
dek ani riskovat nehody. Široké
pneumatiky, silné motory, nekvalitní
silnice všude kolem a stále ještě za-
vřené restaurace i kavárny vedly po-

řadatele ke zrušení vyjížďky. Na-
konec tedy zůstalo jen u té páteční
soutěže »prstem po mapě«.
Soutěž byla řízena prostřednictvím
speciálních webových stránek, ko-
mentována živým vysíláním na you-
tube a trvala přes tři hodiny. Během
nich absolvovaly posádky tři rych-
lostní zkoušky a jeden přejezd. Kro-
mě slepého itineráře dostaly pokyny
z Panoramy map.cz, tedy nikoliv »na
následující křižovatce jeď doleva ne-
bo doprava«, ale »na následující kři-
žovatce jeď stejným směrem jako bí-
lá škodovka před tebou«. Po velkém
okruhu okolím Prahy všichni pře-
stoupili na vrtulník a prolétli se po

okruhu Praha - Sněžka - Velká Čan-
toryje - Gabčíkovo - česko-rakous-
ko-slovenské pomezí - Landštejn. V
Ostrově nad Oslavou přeskočili na
vlak, pak kus pěšky k vrtulníku a
zpět na pražské Výstaviště, odkud
startovala třetí etapa končící v neda-
lekých Tachlovicích. Do cíle dojely
jen 3 posádky. Ostatní odpadaly bě-
hem cesty, některé měly snahu se
vracet a zkoušet etapy znovu, ale
protože byla povolena konzumace
alkoholických nápojů, morálně-vol-
ní vlastnosti účastníků ochabovaly a
tendence vzdát to sílila. I když se po-
dařilo zpříjemnit páteční večer mno-
ha lidem, už se všichni těší na příští

rok, kdy snad vyšší moc nebude za-
sahovat do našich životů jako letos.   

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Závodníci jezdili »prstem po mapě«
DOBŘICHOVICKÉ SETKÁNÍ KORVET BYLO LETOS PŘEVEDENO DO VIRTUÁLNÍHO PROSTORU

Tabata je zpátky! K pravidelným tréninkům zve
hlásnotřebaňská cvičitelka Miluška Snopek. Kaž-
dé pondělí od 19 hodin.
Více energie, radosti, síly, kondice, přátel, pozi-
tivní nálady do života. Pohyb je klíč ke štěstí a
hlavně zdraví! A co je Tabata? Vysoce intenzivní
intervalový trénink, při kterém se střídá cvičení o
velké zátěži se cvičením o malé zátěži či s úplným
odpočinkem. Ve čtvrtek od 19.00 hodin je za-
řazen spalovací program Cardio. „Před létem je
třeba se vrátit   do kondice,“ vyzývá muže, ženy i
mládež Miluška.
Cvičí se na hřišti za hlásnotřebaňskou sokolov-
nou. V případě nepříznivého počasí se cvičení ne-
koná, tělocvična je v rekonstrukci.

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
Foto ARCHIV

Extraligu hráčky odmítly
Dobřichovice - Volejbalová extrali-
ga žen se v Dobřichovicích hrát ne-
bude. Možnost startovat v nejvyšší
soutěži odmítly samy hráčky.
„Většina holek byla proti, jen 2 byly
pro a 2 váhaly,“ uvedl hospodář od-
dílu Jiří Geissler. „Dalším důvodem
byly nevyjasněné, zmatečné podmín-
ky zejména ze strany svazu a spolku
extraligových klubů organizujícího
nejvyšší soutěž,“ dodal.             (mif)

Přijďte si zacvičit! vyzývá MiluškaZískají peníze na hřiště?
(Dokončení ze strany 8)
Pokud se Lečským podaří peníze získat, projekt
by měl být dokončen příští rok v létě či na pod-
zim. „Máme v plánu na rekonstruované návsi po-
řádat Vodnické slavnosti, masopust, lampionový
průvod, fotbalové i nohejbalové turnaje,“ konsta-
tuje Andrea Mertová.
O tom, zda žadatelé na »kraji« uspějí, můžete
rozhodnout i vy. Na webových stránkách muj-
kraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani nebo písemnou
formou lze projektu obnovy sportovního a dět-
ského hřiště v Leči přidělit svůj hlas. Čím více
hlasů, tím větší šance na peníze. Až do 15. 6. mo-
hou hlasovat všichni obyvatelé Středočeského
kraje starší 18 let. K dispozici mají pět kladných
hlasů a dva hlasy záporné. Na výše uvedených
stránkách najdete i další podrobnosti.             (mif)

Sport po okolí
* V prvním přáteláku po karanténě
porazili 23. 5. fotbalisté Dobřicho-
vic Vrané nad Vltavou 6:1. O bran-
ky se postarali M. Šlapák (2), K.
Šlapák, Kratina, Rada a Císař. Na-
těšení hráči s chutí vyběhli na kva-
litní hřiště ve Vraném a fotbal si op-
ravdu vychutnávali. Předváděli pěk-
nou kombinační hru s častou střel-
bou a hýřili pohybem i technickými
finesami. Méně nadšení byli místní
borci, kteří utrpěli těžkou porážku v
domácím prostředí, když svůj jedi-
ný čestný úspěch vsítili až v 88. mi-
nutě utkání. Přesto byli všichni úča-
stníci spokojeni, že už se situace
vrací k normálu. (oma)
* Turnaj v malé kopané 5+1 pořá-
dá 13. 6. od 9.00 v areálu na Ostrově
Ostrovan Zadní Třebaň.          (Mák)

Dorostenci si zahrají
turnaj v Řevnicích
Zatímco se už téměř naplno trénuje
v obvyklých časech a mládežnické
soutěže řevnických »národních« há-
zenkářů se dohrají během tří dní v
červnu formou turnajů, muži už mají
po sezoně; soutěže dospělých byly
anulovány včetně těch ligových. 
V každé kategorii se odehraje pouze
jeden turnaj na půdě lídra tabulky.
Dorostenci tím pádem budou hrát v
Řevnicích 6. nebo 7. 6., mladší žáci
ten samý víkend pojedou do Čako-
vic a o týden později, 13. 6., dohrají
soutěž v Bakově starší žáci. Vítězo-
vé soutěží a druzí v pořadí se budou
moci zúčastnit Mistrovství ČR, resp.
Poháru ČR, které jsou odloženy na
poslední víkend v srpnu a první ví-
kend v září.    František ZAVADIL,

NH Řevnice

UŽ SE HRAJE. K prvnímu tréninku po koronavirové pauze vyběhla řevnická fotbalová přípravka v úterý 12. 5. To letovští starší žáci stihli odehrát v uply-
nulých dvou týdnech už tři přátelská utkání. Ve Velvarech (na snímku) vedli 16. 5. sice 5:1, přesto se jim nakonec podařilo prohrát 7:8. Porážkami skonči-
la o týden později i utkání s ABC Braník (4:8 ) a ČAFC Praha (4:5). Především na »čafce« však v neděli 24. 5. předvedli proti fyzicky mnohem vyspělejší-
mu soupeři velmi kvalitní výkon a doslova do poslední minuty sahali alespoň po remíze. Foto NN M. FRÝDL

SEZONA MŮŽE ZAČÍT. Stavba pergoly na sokolských kurtech ve Svinařích
pokračovala předposlední květnový víkend pokládáním krokví na hotové
vaznice. Tím budou ty nejtěžší práce hotovy a sezona může vesele začít.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře


