
Poberouní – Auta stojí, vlaky je-
dou? Svého času populárním slo-
ganem se České dráhy poslední
dobou chlubit nemohou. Cestová-
ní vlakem začíná připomínat ho-
ror. Tragických či život ohrožují-
cích událostí na železnici přibývá
a nevyhýbají se ani našemu kraji.
Do 16. 7. platil na hlavní trati vedou-
cí dolním Poberouním výlukový
jízdní řád. Cestovat první dva prázd-
ninové týdny mezi Prahou a Berou-
nem vlakem bylo za trest. Některé
spoje byly zrušeny, spousta dalších
opožděna. A jako by toho nebylo

málo: komplikace pasažérům způso-
bilo také několik mimořádných udá-
lostí. V neděli 12. 7. odpoledne má-
lem zezadu najel v Černošicích ry-
chlík do stojícího osobního vlaku. St-
rojvůdce rychlíku jedoucího z Kla-
tov si naštěstí všiml soupravy před
sebou a na poslední chvíli stihl za-
stavil. Osobák i rychlík podle serve-
ru Novinky.cz krátce po sobě proje-
ly na zelený signál návěstidlo v Čer-
nošicích. Obsluha měla po projetí
osobního vlaku přehodit návěstidlo
na signál zakazující jízdu, což se ale
zřejmě nestalo. Událost se obešla

bez zranění, nevznikla ani žádná
hmotná škoda, ale nechybělo mnoho
a následky mohly být tragické. Kvů-
li vyšetřování byl přerušen provoz
mezi Radotínem a Dobřichovicemi,
dráhy v tomto úseku zavedly ná-
hradní autobusovou dopravu, zpož-
dění byla v řádu desítek minut.
„Chtěli jsme se vyhnout zácpám na
D 1, proto část kapely cestovala do
Čech vlakem,“ uvedla Pavla Bartoš-
ková, manažerka kapely Moravští
muzikanti , která se 12. 7. zúčastnila
v Berouně akce Dechovka u Hvězdy.
(Dokončení na straně 11) (mif)

Cyklistku srazila
z elektrokola srnka
Osov - Kuriozní nehodu vyšetřovali
14. července krátce po poledni be-
rounští dopravní policisté. Cyklist-
ku  směřující  z Vižiny do Osovce
srazila z elektrokola srna. 
„Když jedenašedesátiletá Pražanka
projížděla mírnou levotočivou za-
táčkou, narazila jí náhle z boku do
předního kola srna,“ uvedla mluvčí
Policie ČR Michaela Nováková.
„Cyklistka ze svého stroje spadla,
zvíře uteklo,“ dodala s tím, že paní
byla s lehkým zraněním převezena
do nemocnice k ošetření. Škoda na
kole je přibližně 500 Kč.           (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Řevničtí chtějí referendum - str. 2
* Tábor osídlili Galové - str. 7

Halouny - Předloni vyvolal po-
prask - svěřil se novinářce, že byl
v mládí zneužíván katolickým
knězem. Letos v květnu pětačtyři-
cetiletý otec tří dětí, podnikatel,
ředitel tiskárny a obyvatel Haloun
Jiří KYLAR napsal otevřený do-
pis kardinálu Dominiku Dukovi.
Už jste se, po více než dvou měsí-
cích, dočkal odpovědi?
Zatím ne.
Proč myslíte, že se primasovi české-
mu do odpovídání nechce?
Netuším, proč neodpovídá a roz-
hodně bych se nechtěl pouštěl do
spekulací, co za tím je. 

Obsah vašeho dopisu je závažný a
také - zarážející. Kardinál Duka na
vás podal trestní oznámení pro (ci-
tuji) „ …pomluvu, poškozování dob-
rého jména církve a nadržování pa-
chatelům sexuálního zneužívání.“
Nějak tomu nerozumím: Vy, který
jste byl v dětství sexuálně zneuží-
ván katolickým knězem, nadržujete
pachatelům sexuálního zneužívá-
ní? Můžete mi to vysvětlit?
Dovolil bych si upřesnění. Pan kar-
dinál prostřednictvím svého právní-
ho zástupce dal trestní oznámení na
neznámého pachatele, v němž jsem
byl citován. (Dokončení na straně 3)

KOSILI LOUKU. Dvě desítky sekáčů se 18. července od časného rána zúčastnily kosení orchideové louky poblíž Mořinky. (Viz str. 11) Foto NN M. FRÝDL

Jiří Kylar. Foto Alžběta HAVLOVÁ

Srážce vlaků zabránil strojvůdce
NA TRATI Z PRAHY DO BEROUNA PŘIBÝVÁ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

20. července 2020 - 15 (780) Cena výtisku 8 Kč

Maryška se koupala v kádi,De Giorgi skákal z komína

Halouňan píše kardinálovi: Je mi z Vás smutno!

Teenager nadýchal 
takřka dvě promile
Černošice - Takřka dvě promile al-
kolu v dechu naměřili 12. července
večer v Černošicích místní strážníci
patnáctiletému teenagerovi.
„Volal nám obyvatel Černošic s tím,
že mladík sedí na vozovce v ulici
Karlštejnská a chová se podezřele,“
uvedl velitel městské policie Otmar
Klimsza. „Pil Lambrusco a vodku,
kterou mu prý koupil kamarád, je-
hož jméno odmítl sdělit,“ dodal.
Protože strážníci naměřili tennage-
rovi v dechu 1,87 promile alkoholu,
přivolali na místo hlídku Policie ČR
z Řevnic, která si událost převzala k
dalšímu šetření. (mif)
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Pravidelný čtenář Našich novin si
jistě přečetl informaci, že se v Řev-
nicích koná sběr podpisů pro vyhlá-
šení referenda týkajícího se povolo-
vání  další výstavby v tomto městě.
V případném referendu by se občané
mohli vyjádřit, zda chtějí omezit vý-
stavbu domů, bytů a bytových domů
podle připravovaného Územního
plánu (ÚP) Řevnic, nebo ne. Město v
návrhu počítá s povolením výstavby,
kde to dosud nebylo možné, a to i v
záplavové oblasti.
K podání žádosti  na vyhlášení refe-
renda na město bylo třeba získat asi
600 podpisů občanů - voličů Řevnic. 
To,  v co jsme doufali, se potvrdilo:
nám, obyvatelům Řevnic, není lho-
stejné, jak bude vypadat naše město
v budoucnu pro nás i naše děti. 
Již po  třech týdnech podepsalo 680
obyvatel, v těchto chvílích se pohy-
bujeme kolem 750 podpisů! Oprav-
du všem velký dík.
Jsme přesvědčeni, že velkou výstav-
bou dojde k značné změně charakte-
ru města. Je třeba počítat s nárůstem
dopravy,  s tlakem na již nyní nedo-
statečnou infrastrukturu města jako
je malá kapacita školky, školy, špat-
né povrchy silnic, chodníků atd. atd.
Již nyní se uvažuje o kontejnerové
školce ve stávajícím areálu, kde je
kapacita naprosto nedostatečná. V
jakých prostorách  budeme vychová-
vat a učit děti při další výstavbě a ná-
růstu obyvatel?
Jednáme s městem asi dva roky oh-
ledně nového územního plánu, který

má povolit ještě další výstavbu k té,
co byla povolena podle starého ÚP.
Bohužel ani na jednu otázku, jak
chce město řešit  přísun dalších oby-
vatel v návaznosti na havarijní infra-
strukturu, nám nebylo celé dva roky
odpovězeno. Byla tedy možnost
ukončit jednání a spokojit se s tím,
že plány města žádné nejsou, nebo
nechat rozhodnout občany, jak to oni
vidí, co si přejí, kde chtějí žít oni a i
další generace.
Díky opravdu veliké podpoře se nám
podařilo koncem minulého týdne
podat žádost na město s tím, že navr-
hujeme vyhlášení referenda v termí-
nu (ekonomicky nejvýhodnějším), a
to v době voleb do krajských úřadů,
tedy 2 .- 3. října 2020. 

První krok k vyhlášení referenda je
hotov, teď uvidíme, zda radnice  roz-
hodne o vyhlášení referenda v navr-
hovaném termínu. Pokud se tak sta-
ne, bude v Řevnicích historicky prv-
ní referendum opravdu o velmi důle-
žité věci. Bude se rozhodovat, zda
město půjde cestou růstu počtu oby-
vatel se vším,  co k tomu patří,  nebo
se pozastaví ve velikém nárůstu oby-
vatel a začne pracovat právě na stá-
vající infrastruktuře pro současné
občany. Z našeho pohledu je smutné,
že již velmi dlouhou dobu řešíme s
městem, proč povoluje výstavbu,
kde se dá a neřeší se podle nás mno-
hem důležitější věci pro občany
města jako je např. že škola pro děti
nemá své sportoviště, máme ve vel-

mi špatném stavu komunikace,
chodníky, v některých částech města
rozvody vody a kanalizace, je třeba
řešit péči o zeleň... Je toho z našeho
pohledu mnoho, co je třeba udělat,
aby město zůstalo stále příjemným
místem k žití pro nás i naše děti.

Tomáš Chabera, Řevnice

Chceme referendum! žádají Řevničtí
OBYVATELÉ MĚSTA HODLAJÍ SAMI ROZHODNOUT, ZDA POVOLOVAT DALŠÍ MASIVNÍ VÝSTAVBU
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Vybavení

Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit 

neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné 

vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Co pro vás v rámci eventů zařídíme? Disponujeme vybavením k vytvoření 

perfektního zázemí pro vaší akci.

stany nábytekgrily el. vybavení

Svatby Festivaly Párty a oslavy Firemní akceMěstské slavnosti

www.rockovrat.cz

facebook: rockovrat

tel: 728 049 458

email: info@rockovrat.cz

Budují nové školky
Řevnice, Lety - Zatímco v Letech
má od září fungovat nová mateřská
škola, v Řevnicích se nově otevřou
dvě dětské skupiny pro předškolní
děti, které se nepodařilo umístit do
MŠ. Letovští do nového týmu shá-
nějí kuchařku a uklízečku, v Řevni-
cích v červnu vypsali výběrové říze-
ní na obsazení dvou pracovních po-
zic Chůva pro dětskou skupinu. 
V budově na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad, v bývalé škole, začala re-
konstrukce prostor, kde budou dět-
ské skupiny, každá pro deset dětí,
fungovat. Podle řevnického starosty
Tomáše Smrčky se letos nepodařilo
do státní školky umístit dvě desítky
tříletých dětí. Kapacita nově vznik-
lých dětských skupin by tak pro ně
měla být dostačující. V minulosti
Řevnice přispívaly na docházku dě-
tí, které nemohly být přijaty do MŠ,
soukromým subjektům. Částka se
podle Smrčky pohybovala kolem
800 tisíc ročně. 
Kapacita MŠ Lety má být díky nové
školce od září 2020 navýšena o 51
míst. (pan)

Stavět se má i v areálu bývalé Eurovie u nádraží.           Foto NN M. FRÝDL
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Obyvatel Haloun napsal kardinálovi
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Proto jsem byl už dvakrát vypovídat
na policii. Také tomu nerozumím,
vnímám to jako pokus odradit a za-
strašit, abych o těchto bolestivých
věcech nehovořil. A nejen já...
To, že existují případy zneužívání
dětí kněžími, se »tak nějak« všeo-
becně ví. Dlouhá léta se ale všichni
tvářili, že se vlastně nic neděje. Po-
prask vzniknul až poté, kdy jste své
zážitky z dětství zveřejnil prostřed-
nictvím médií. hned ale také ne,
viďte? vedení katolické církve ně-
kolik měsíců setrvávalo v pozici mr-
tvého brouka. Co způsobilo, že se
věci konečně daly do pohybu a pří-
padem vašeho zneužívání se začala
zabývat církev a následně i policie?
Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o
malé procento kněží. Osobně si ka-
tolických duchovních velmi vážím
jako dobrých a čestných lidí. Je dů-
ležité a poctivé říci, že většina kněží
jsou bezúhonní, skvělí lidé. Chci se
jich zastat, nemohou za činy někte-
rých svých kolegů. Jinak ano, o těch-
to případech se všeobecně tuší. Jsou
známé některé kauzy z dřívějška, na-
příklad případ olomouckého kněze
Merty odsouzeného za zneužívání
nezletilých ministrantů k podmíně-
nému trestu.
Není jednoduché mluvit o takto citli-
vých a traumatických věcech. Pro
pochopení obětí je důležité si uvědo-
mit, že než najde sílu o svých trau-
matech mluvit, trvá to často až de-
sítky let. Po tak strašné věci, jakou je
zneužívání, dochází k vytěsňování
těchto situací, aby mohla oběť vůbec
přežít. Často žije dvojím životem, tr-
vá velmi dlouho, než to, co se stalo,
někomu řekne. V naší společnosti se
oběti často setkávají s odmítnutím a
nedůvěrou, pokud najdou sílu o
těchto věcech mluvit. Schází v této
oblasti skutečná osvěta. 
To, co způsobilo, že se věci daly do
pohybu, byla má aktivita a oslovení
biskupa Wasserbauera. Inicioval
jsem s  ním schůzku a požádal o ře-
šení mé kauzy. Následně dal kardi-
nál Duka trestní oznámení na toho
kněze - udělal to i přes mou žádost,
aby se kauza řešila citlivě s ohledem
na věk tohoto duchovního. 
Trestní oznámení na kněze, který
vás zneužíval, bylo kardinálem Du-
kou podáno v dubnu 2019. Už byl
případ nějak vyřešen, uzavřen?
Ano, případ byl uzavřen kvůli době
promlčení kauzy, protože se tyto
skutky staly před více jak pětadvace-
ti lety, a také kvůli úmrtí tohoto kně-
ze. Policie uznala, že nepochybuje o
tom, že ke zneužívání docházelo,
což pro mě bylo velmi důležité.
Proč, po roce, najednou kardinál
dává trestní oznámení na neznámé-
ho pachatele a zmiňuje v něm vás?
mstí se vám vedení církve, že jste je
kritizoval za liknavost a nedůsled-
nost, s jakou se k případům sexuál-
ního zenužívání dětí kněžími staví?
Nevnímám to jako mstu, to je příliš
silné slovo, ale jako snahu zastrašit
mě, abych o těchto věcech nemluvil
veřejně. 
má katolická církev i po zveřejnění
vašeho případu a s vědomím toho,
že vás následně kontaktovaly desít-
ky obětí sexuálního zneužívání kně-
žími, snahu tyto případy dále baga-
telizovat, zametat pod koberec? 
Katolickou církev vnímám jako spo-

lečenství věřících lidí, jako svou ro-
dinu. Biskupové mají odpovědnost
za to, co se v diecézích děje. V jed-
notlivých diecézích je to vnímáno
různě. Velmi dobře se k těmto kau-
zám staví plzeňský biskup Tomáš
Holub, velkou podporu a skvělý pří-
stup vnímám od řeholníků a řehol-
nic. I díky médiím se v katolické cír-
kvi začíná toto téma řešit. Možná to
nejde tak rychle, jak bychom chtěli,
ale i tlak věřících na odpovědnost
biskupů za řešení těchto kauz pomá-
há. Pro biskupy to není jednoduchá
situace - bojí se, že může být poško-
zena důvěryhodnost katolické círk-
ve. Ta ale podle mě může být navrá-
cena právě větší otevřeností a vstříc-
ností k obětem i těmto kauzám.  
ve svém dopise kardinálovi kritizu-
jete nedostatky ve fungování církev-
ního Kontaktního místa pro ochra-
nu nezletilých a zranitelných, píšete
o tom, že jste (cituji): „… opakova-
ně, ale neúspěšně vyzýval ke zřízení
Fondu pro pomoc obětem.“ Proč na
to, podle vás, vedení katolické círk-
ve nereaguje? 
To je složitější otázka. Více než dva-
cet let doprovázím oběti domácího
násilí, setkávám se i s obětmi sexuá-
ního zneužívání nejen v katolické
církvi. Společným jmenovatelem je
to, že oběti domácího násilí i sexuál-
ního zneužívání potřebují pomoc te-
rapeutů, aby mohly bolest pojmeno-
vat a začít pracovat na návratu do
normálního života. Mnoho obětí je
svým traumatem paralyzováno tak,
že nejsou schopné žít plnohodnotný
život. Fond pro pomoc obětem by
měl hradit terapie, které oběti nedo-
káží platit samy - terapeuti nejsou
hrazeni pojišťovnami. Přes to všech-
no vnímám, že se i v katolické círk-
vi začínají věci dávat do pohybu.   
Když Fond pro pomoc obětem ne-
funguje a církevní kontaktní místo
funguje nedostatečně, co byste vz-
kázal, poradil těm, kteří zažili něco

podobně traumatizujícího, jako vy? 
Existují neziskové organizace Pro-
Fem, Bílý Kruh Bezpečí aj., jež mají
velmi dobrý systém pomoci psycho-
logické i právní. Obětem domácího i
sexuálního násilí bych chtěl vzkázat,
ať se nebojí tyto organizace kontak-
tovat - úzce s nimi spolupracuji a
mají mou důvěru. Krizová linka Bí-
lého Kruhu Bezpečí je 257 317 110,
ProFem 608 22 22. Případně se mo-
hou obrátit i na mě, rád jim pomohu
vyhledat odbornou pomoc.  
Co pomohlo vám vyrovnat se s tím,
čím jste si byl v dětství nucen projít?
Mou zkušenost vyrovnávání se s
traumatem bych nikomu nedoporu-
čoval. Bylo velmi těžké se s tím prát
sám, bez odborné pomoci je to ná-
sobně těžší. Osobně mi pomohlo být
k sobě poctivý, začal jsem si psát, co
se mi stalo a jestli jsem to mohl ov-
livnit. Všechny oběti domácího i se-
xuálního násilí mají pocit viny, že si
za vše mohou samy a mají tendenci
bránit svého agresora. Po tom, co
jsem si dokázal všechny věci díky
vlastní otevřenosti napsat v časové
ose, po dvou letech jsem se se svým
agresorem osobně sešel a osobně si
to s ním vyříkal. I když vše bagateli-
zoval, bylo pro mě velmi důležité, že
jsem byl schopný mu říci, co mi ub-
lížilo a ponížilo, co jsem musel pro-
žívat. Při rozloučení jsem mu řekl,
že i přes to, že se mi vysmíval a sha-
zoval mé argumenty, mu odpouštím.
To odpuštění spolu s možností to říci
člověku, který vám roky ubližoval,
bylo pro mě tím nejvíce uzdravují-
cím momentem.  Má rodina i mí přá-
telé o mé zkušenosti se zneužíváním
věděli - je důležité přemýšlet, do ja-
kých rukou svěřujeme své děti.   
Stále jste věřící, praktikující kato-
lík. Nic ze zážitků z dětství ani z ak-
tuálních postojů, reakcí vedení ka-
tolické církve neotřáslo vaší vírou v
boha? 
Mou vírou v Boha to neotřáslo. Víra

je pro mne osobní vztah s Bohem, ne
chození do kostela. Zažil jsem v ži-
votě skvělé a příkladné kněze, jezdi-
li jsme za socialismu jako děti na ile-
gální katolický tábor, který vedli taj-
ně vysvěcení kněží. Byli pro nás pří-
kladem osobní odvahy a statečnosti.
Zažil jsem kněze, kteří prošli komu-
nistickými kriminály, v mých očích
to jsou opravdoví hrdinové. Našeho
faráře Roberta Hanačíka si také vel-
mi vážím. Vnímám naše farní spole-
čenství jako rodinu a jsem za naše
blízké vztahy ve farnosti opravdu
šťastný. Musím se zastat katolických
duchovních, mají to velmi těžké.
Často jsou na ně lidé neprávem roz-
hořčení právě kvůli těmto skandá-
lům, ale musíme si uvědomit, že ag-
resorů z řad katolických kněží je mi-
nimálně. Ovšem dopad jednání agre-
sorů mezi kněžími je fatální právě
kvůli akcentu na morálku.
Nejvíc zneužívání se odehrává v ro-
dinách, ne v církvi. Od katolické cír-
kve očekávám, že se stane lídrem
změn ve společnosti, kde je problém
zneužívání mnohem větší. 
Nebojíte se vyšetřování, stíhání či
snad dokonce soudu? Jste stále
»popotahován«, nebo už bylo trest-
ní oznámení odloženo...?
Nebojím se, nemám čeho - svědomí
mám čisté. Popotahován nejsem, ne-
tuším, v jaké fázi vyšetřování je.
Když jsem se skoro před dvěma lety
odhodlal k rozhovoru s Renatou Ka-
lenskou, měl jsem pro to několik dů-
vodů. Ten nejdůležitější byl, že jsem
si uvědomil, jak důležité je vědět,
komu jako rodiče svěřujeme své dě-
ti. A také, že je katolická církev díky
papeži Františkovi otevřena i tématu
zneužívání. I když se to nezdá, mám
velkou naději, že právě tato krize
pomůže katolické církvi najít své
poslání a být zde především pro ty
nejpotřebnější, mezi které patří
právě oběti sexuálního zneužívání a
domácího násilí.   Miloslav FRÝDL

ŘEDITEL TISKÁRNY. Jiří Kylar u tiskařského stroje. Foto Ibra IbrahImovIč
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Kurzy vyvrcholí zámeckým koncertem
NA VÝUKU HLASOVÉ I DECHOVÉ TECHNIKY BUDE DOHLÍŽET MEZZOSOPRANISTKA MARKÉTA CUKROVÁ
Zpěvné hlasy se po roce vrátí do Li-
tně. Stane se tak v rámci 7. ročníku
Pěveckých kurzů, které nabídnou
mladým nadějným pěvcům zázemí

ke studiu i oddechu ve zdejším zá-
meckém areálu. 
Letošní kurzy se uskuteční ve dnech
22. – 27. srpna a budou soustředěny
na výuku hlasové i dechové techniky
pod dohledem přední mezzosopra-
nistky Markéty Cukrové. Ta si ke
spolupráci přizve pěvkyni a uznáva-
nou pedagožku HAMU, profesorku
Helenu Kaupovou, korepetice se uj-
me klavírista Ahmad Jafar Hedar.
Vyvrcholením kurzů bude 27. srpna
oblíbený závěrečný koncert, který
podle možností pozve posluchače do
sálu historické Čechovny, nebo do
zámeckého parku. Pěvecké kurzy v
Litni 2020 pořádá nezisková organi-
zace Zámek Liteň v rámci 9. ročníku
Festivalu Jarmily Novotné.
„Liteňských kurzů se zúčastním po-
třetí a mohu říct, že kromě pracov-
ních nás s pořadateli již váží přátel-

ské vztahy. Asi i proto je v Litni vž-
dy úžasná atmosféra, do které se stu-
denti rádi vracejí a na kterou dlouho
vzpomínají. Letos se zaměříme na
hlasové zdraví a vše, co s ním souvi-
sí. Vyslechneme si přednášku dok-
torky Vydrové z oboru foniatrie a
Renaty Sabongui o cvičení Pilates a
přirozeném dýchání. Tématem kurzu
bude období belcanta, zejména tvor-
ba Gioacchina Rossiniho. Během zá-
věrečného koncertu posluchačům
vyzradíme i některé okolnosti z jeho
dobrodružného života. Mám radost,
že letos přijala pozvání k účasti i
profesorka pražské HAMU Helena
Kaupová,“ přibližuje podobu tohoto
ročníku lektorka Markéta Cukrová.
Vstupenky na Závěrečný koncert
Pěveckých kurzů v Litni 2020 je
možné zarezervovat a zakoupit na
emailové adrese tickets@zamekli-

ten.cz nebo na telefonním čísle 724
880 826 za cenu 300 Kč. Koncert
začíná v 18 hodin. Další informace
jsou dostupné na www.zamekli-
ten.cz. Jana DUŠKOVÁ, 

Zámek Liteň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
23. 7. 19.00 SEA WATCH 3
24. 7. 20.00 3 BOBULE
25. 7. 10.00 VÁLKA UMĚNÍ (letní kino
Zámeček)
25. 7. 14.00 AUTOPORTRÉT (letní kino
Zámeček)
25. 7. 17.00 PSÍ LÁSKA + beseda (letní
kino Zámeček)
25. 7. 21.00 ZEMĚ MEDU (letní kino
Zámeček)
26. 7. 17.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
26. 7. 20.00 HAVEL
31. 7. 21.30 SAMOTÁŘI (letní kino
Náměstí)

LETNÍ KINO KARLŠTEJN
24. 7. po setmění BUMBLEBEE
31. 7. po setmění ŽENY V BĚHU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO LITEŇ
22. 7. 19.00 MEKY
25. 7. 17.00 VZHŮRU ZA SNY
25. 7. 19.00 SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ
PREMIÉRA PO 20 LETECH
29. 7. 19.00 HAVEL
31. 7. 17.00 SCOOB!
31. 7. 19.00 NEŽ SKONČÍ LÉTO
5. 8. 19.00 K2 VLASTNÍ CESTOU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 7. 19.00 MULAN 3D
26. 7. 19.00 HAVEL
1. 8. 18.30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉ PANDY
2. 8. 18.30 VZHŮRU ZA SNY

LETNÍ KINO BEROUN
21. 7. 21.30 MIZEROVÉ NAVŽDY
22. 7. 21.30 #JSEMTADY
23. 7. 21.30 NA NOŽE
24. 7., 26. 7. a 31. 7. 21.30 MULAN
25. 7. a 29. 7. 21.30 3BOBULE
27. 7. 21.30 VZHŮRU ZA SNY
28. 7. 21.30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
30. 7. 21.30 K2 VLASTNÍ CESTOU
1. 8. 21.00 V SÍTI 18+
2. 8. 21.00 BOURÁK
3. 8. 21.00 HAVEL

KINO RADOTÍN
Kino nehraje. (vš)

& Klika & Petr Váňa jr.
*** 

Park Berounka Černošice
sobota 8. srpna od 17.00

VOSÍ HNÍZDO

Osm muzikantů se sešlo na »hrané«, která se konala 10. 7. v černošickém
hotelu Kazín. Diváci mohli slyšet basu, kytary, banja, housle, ukulele i fou-
kačka. Přijela se na nás podívat i Maruška Sommerová, která hned dosta-
la prostor a zazpívala svým sametovým hlasem několik písniček. Nikomu
se nechtělo domů, byla úžasná atmosféra. Moc milí majitelé nás pohostili
talířem plným grilovaných dobrůtek - jen se po něm zakouřilo. Posluchači
muzikantům posílali rundy, zpívali si s námi nebo si alespoň pobrukovali,
došlo i na taneček. Prostě - všichni se náramně bavili. Lokál jsme opouš-
těli až kolem druhé hodiny ranní, takoví jsme flamendři! Všem moc děku-
jeme, hlavně obsluze. Na báječný večer budeme dlouho vzpomínat...

Text a foto Jitka švecová, Hlásná Třebaň

Festival Jeden svět
zahájí Bára Valentová
Řevnice - Bára Valentová & Vivien
zahrají a zazpívají 23. 7. v řevnic-
kém kině, kde bude od 19.00 zahá-
jen festival Jeden svět. Po půlhodi-
novém vystoupení bude promítnut
německo-italský film Loď Sea
Watch. Program uzavře pofilmová
beseda s Jaroslavem Miko, zaklada-
telem iniciativy Češi pomáhají.
V sobotu 25. 7. se festival přesune
do řevnického Zámečku, kde bude
od 10.00 k vidění norsko-německý
film ze Severní Korei Válka umění.
Debatu se sochařem Pavlem Karou-
sem od 11.45 moderuje Iva Junko-
vá. Od 14.00 bude promítnut norský
film Autoportrét, po kterém násle-
duje beseda s Ladou Brůnovou a
psychoterapeutkou Anabell Terezou
Makovou. V 17.00 je na programu
český film Psí láska, od 18.20 pak
debata s hlavní hrdinkou filmu Ja-
nou Henychovou. Po besedě s alter-
nativním včelařem Václavem Smo-
líkem od 20.00 program uzavře
makedonský snímek Země medu
promítnutý ve 21.00 před Zámeč-
kem a následná debata. (mif)

Kulturní aktuality
* Tomáš Klus koncertuje 20. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích. (ak)
* Pohádku Červená Karkulka se-
hraje Divadlo Víti Marčíka 23. 7. od
18.00 na zahradě Muzea berounské
keramiky v Berouně. (ašu)
* Bratři Ebenové vystoupí 23. 7.
od 20.00 na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích.    Andrea KUDRNOVÁ
* Kapely Tři sestry a Lety mimo
koncertují 24. 7. od 17.30 do 22.00
v Lesním divadle Řevnice. Vstupné
490 Kč. (skts)
* Melodický elektropop říznutý
punkem a psychedelií si v podání
skupiny La Banda de Contenedor
můžete vyslechnout 24. 7. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Skupiny Malalata, Švihadlo,
Echt!, U-Prag, Ghost of you a Lili
Vilit vystoupí na Summer festu,
který se ve Skateparku Dobříš koná
24. 7. od 19.30 a 25. 7. od 19.00.
Vstupné 300/300 Kč. (jik)
* Staropražská kapela Třehusk a
country kapela Karlíček zahrají na
oslavě Anenské pouti, která se us-
kuteční 25. 7. od 16.00 na kurtech
ve Svinařích. (mif)
* Blues rockovou kapelu After 40
si můžete poslechnout 25. 7. od
20.00 před Srubem U Kocoura na
hrázi v Letech. (bt)
* Jitka Vrbová koncertuje 26. 7. od
18.00 na náměstí J. Barranda v Be-
rouně. Alena ŠUSTROVÁ
* Křeslo pro hosta na kurtech ve
Svinařích bude mít letošní premiéru
31. 7. Od 18.00 do něj usedne gene-
rální ředitel České televize Petr
Dvořák. Vstupné se neplatí, pohoš-
tění zajištěno. (box)
* Jazzový koncert mezinárodního
tria Bulatkin Mathisen Zimring na
vás čeká 31. 7. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš)
* Obrazy krajinek Bohuslava Ka-
sala vystavuje Kulturní centrum Do-
břichovice do 31. 7. v místním kři-
žovnickém zámku. (ak)
* Na opožděném zahájení sezony
Muzea Výtopna Zdice, které nabízí
expozici historických kolejových i
silničních vozidel, zahraje 1. 8. od
9.30 do 15.00 staropražská kapela
Třehusk. Radim ŘÍHA
* Osm tuzemských kapel vystoupí
na festivalu Rockabilly rumble, kte-
rý hostí 1. 8. od 14 do 22.00 Lesní
divadlo v Řevnicích. (zuž)
* Mladá dynamická kapela z Pra-
hy Stoner Toad se představí černo-
šickému publiku 1. 8. Jak zní hudba
žánru stoner psychadelic hard rock,
zjistíte od 19.00 v Clubu Kino.   (vš)
* Výstava Komenského Orbis pic-
tus pohledem Václava Sokola byla v
Muzeu Českého krasu Beroun pro-
dloužena do 30. srpna.                (vlk)
* Výstava kreseb a maleb Štefana
Tótha je do 31. 8. instalována v Ca-
fé Galerii Bím Dobřichovice.   (tob)
* Výstavu Klenoty středočeského
pravěku můžete vidět na zámku v
Nižboře. (alb)

Muzikanti se z »hrané« rozcházeli až ráno
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Všeradův kurýr

V pátek 17. července večer se ve
všeradickém Dvoře Všerad hrál pů-
vodní muzikál Postřižiny podle slav-
né předlohy Bohumila Hrabala. A
protože je to veselohra mj. o pivu,
tekl tento zlatavý mok ze všeradic-
kého pivovaru proudem v restauraci
i ve stánku přímo u hlediště. A na
jevišti koneckonců taky...
Ačkoliv druhá polovina představení
propršela, na výkonech protagonistů
v čele se známými profesionálními

herci Janem Rosákem (Dr. Grunto-
rád), Lumírem Olšovským (člen sp-
rávní rady pivovaru pan Koloničný)
a Ondřejem Báborem (Francin), se
to nikterak nepodepsalo. Naopak,
hru, déšť nedéšť, dokonce několikrát
zpestřili vtipnými a trefnými komen-
táři. Největší úspěch u diváků sklidil
kominický mistr De Giorgi (Jiří Pet-
říš) skákající z pivovarského komína
do hasičské plachty a Maryška
(Adéla Červenková) lezoucí v dešti

na pětimetrový komín, pokročilému
těhotenství navzdory. To jí ostatně
nezabránilo ani v jízdě na bicyklu či
koupání se v sudu a neubránilo ji ani
před závěrečným výpraskem pum-
pičkou za »svévolné« zkrácení vla-
sů. „Herečky jsou blázni,“ komento-
val to v zákulisí Lumír Olšovský,
který - kromě toho, že sám hraje a
režíruje - také šéfuje muzikálu v pl-
zeňském Divadle Josefa Kajetána
Tyla. Nechyběla ani skvělá pěvecká
čísla, živá koza nebo historický mo-
tocykl. Před představením navíc sty-
lově zahrála staropražská kapela
Třehusk. To vše dohromady vylou-
dilo na rtech návštěvníků, kterých se
sešly asi dvě stovky, pobavený ús-
měv a na jejich tvářích vykouzlilo
spokojený výraz z krásně stráveného
pátečního večera. A mimochodem -
vydrželi až do závěrečné děkovačky,
deštěm se odradit nenechali...
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Těhotná Maryška lezla na komín
VE VŠERADOVĚ DVOŘE SE DIVÁCI BAVILI PŘI MUZIKÁLU POSTŘIŽINY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2020 (309)

V KÁDI. Maryška s hostinskou Dorotkou při koupeli v pivovarských kádích - jedna z divácky vděčných scén muzikálu Postřižiny.              Foto NN M. FRÝDl

Připomněli popravené
Setkání při příležitosti vzpomínky na
hromadnou popravu dvaceti sedmi
vůdců stavovského povstání v čer-
vnu 1621 se na Staroměstském ná-
městí v Praze zúčastnili členové Ná-
boženské obce Církve českosloven-
ské husitské ve Tmani. Na akci ne-
chyběl ani příbuzný jednoho z po-
pravených Kryštofa Haranta z Pol-
žic a Bezdružic.                Text a foto
Jana šmardová Koulová, Tmaň

Výtěžek z neckyády dostane nemocná Emička

Ve čtvrtek 16. 7. skončila fotosoutěž
na téma Příroda kolem nás. Dorazilo
celkem 21 fotografií od šesti autorů.
Jsem rád, že snímky poslali i lidé mi-
mo Všeradice, přičemž podmínka,
že se jedná o fotografie ze Všeradic,
byla splněna. Dle mého názoru byly
všechny tyto fotky nádherné, ovšem
internetové hlasování rozhodlo o
třech vítězích: Vojtěch Štěpán, Ivana
Kulhavá a Vladimír Ekrt si za svůj
příspěvek do soutěže odnesou pou-
kaz firmy Fotolab v hodnotě 1000
korun. Všem ostatním účastníkům
děkuji za jejich krásné fotografické

úlovky. Toto byla již druhá fotosou-
těž, kterou jsme vypsali. Účastníků
od minule přibylo, což je důkaz, že
se soutěž líbí a je o ni zájem. Proto
se všichni můžete těšit na další foto-
soutěž - jen ještě vymyslet téma... 
Všeraďákům i přespolním připomí-
nám, že 29. srpna se bude konat ve
Všeradicích na koupališti Neckyáda
- Viz výtěžek z neckyády dostane
nemocná Emička. Proto neváhejte,
vyrobte si originální plavidlo a zúča-
stněte se této akce, případně přijďte
podpořit její účastníky!
Martin KUNC, starosta Všeradic

Do soutěže dorazilo jedenadvacet fotek

Na druhý ročník neckyády, která se uskuteční 29. 8. na koupališti ve Všera-
dicích, vás srdečně zvou místní hasiči. Registrace začne ve 13.00. Hodno-
tit se bude kreativita, rychlost, obratnost i mnoho dalšího. Pohon plavidla
však musí být na členech posádky. Startovné i vstupné dobrovolné, občerst-
vení zajištěno. Výtěžek z akce bude věnován rodině Emičky Radové ze Zdic
s diagnózou kongenitální myotonické dystrofie typu 1. Můžete ji podpořit i
6. 9. v areálu zámečku Králův Dvůr (https://www.facebook.com/behamep-
roemu).Více informací naleznete na facebookových a webových stránkách
SDH Všeradice. Přijďte si s námi zasoutěžit, užít si hezký zbytek prázdnin
a podpořit dobrou věc!          Text a foto Klára PešKová, SDH všeradice
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Obec Zadní Třebaň přijme zaměstnance na pozici

Technický pracOVník Obce
Pracovní poměr:
HPP na dobu neurčitou, zkušební doba tři měsíce, jednosměnný provoz, nástup možný ihned.

Náplň práce:
Sekání a údržba travnatých ploch a veřejných prostranství, kácení a prořezy dřevin, údržba zeleně, zimní a letní údržba komunikací 
včetně dešťové kanalizace, správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce, údržba techniky, strojů a zařízení, drobné 
zámečnické, zednické, malířské, zahradnické a úklidové práce, práce s malotraktory, multikárou, kontejnery na separovaný odpad 
a bioodpad, křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou.

Požadujeme:
Řidičský průkaz sk. B, (C výhodou), manuální a fyzická zdatnost, technické schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita.

Nabízíme:
Platové zařazení podle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů., 4.-5. platová třída - dle vzdělání a praxe, po zapracování možnost osobního příplatku.

Více informací v úředních dnech OÚ Zadní Třebaň,
nebo na tel.: 257 721 399



Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO  Naše noviny 15/20

Často se nás ptáte na to, jak to vypa-
dá s otevřením hřiště v Litni, rekons-
trukcí školy, s přípravou na opravy
chodníků v Litni, stavbou kanalizace
v Bělči a Vlencích či s vodojemem
pro Leč. Tady jsou odpovědi.
Rekonstrukce školního areálu se do-
stala do další fáze. Na konci června
jsme dostali vyrozumění, že jsme us-
pěli s žádostmi o financování do-
stavby tělocvičny a rekonstrukce
školní kuchyně i jídelny. Škola tak
dostane k dispozici jednu kompletně
zrekonstruovanou budovu, v níž se
nachází 8 kmenových tříd včetně zá-
zemí pro žáky a učitele. Hotová je už
fasáda se zateplením, nová střecha,
všechny omítky a podlahy. Montuje-
me technologie jako je vzduchotech-
nika a vytápění, začínáme s pracemi
na povrchových úpravách stěn a po-

dlah, hotové jsou obklady na sociál-
kách. Stojí nám velká tělocvična a
spojovací hala, v níž budou šatny,
nářaďovna a kabinety. Máme hotové
hrubé práce v suterénu původních
budov. Tady počítáme s posilovnou a
saunou, které budou stejně jako tělo-
cvičny k dispozici pro veřejnost a
sportovní kluby. Do konce roku plá-
nujeme postavit i malou tělocvičnu
jako gymnastický sál s možným vy-
užitím pro volejbal, basket a florbal.
Velká tělocvična bude sloužit hlavně
pro míčové sporty s certifikovanou
palubovkou a lajnováním pro basket,
2 kurty na badminton, volejbal, no-
hejbal. Na zmenšeném hřišti půjde
hrát i házenou nebo sálový fotbal.
Venku už je hotové víceúčelové hřiš-
tě. Zatím jej necháváme zavřené, ne-
boť se kolem všude staví. Zázemí

najde hřiště ve spojovací hale, kde
bude kromě šaten i recepce s obslu-
hou sportoviště a celého areálu. Bě-
hem prázdnin se rozeběhly práce na
venkovních inženýrských sítích: no-
vá bude splašková i dešťová kanali-
zace, přípojky vody, elektřiny a ply-
nu. Po dokončení sítí přijdou na řadu
chodníky, komunikace a parkovací
plochy. Areál chceme předat k uží-
vání během jara 2021, kdy se usku-
teční slavnostní otevření se sportov-
ním programem. Rádi bychom se-
hráli sportovní utkání pro diváky.
V budově B, jak říkáme domu, v
němž byla jídelna, kam mnozí z nás
chodili na obědy, začala rekonstruk-
ce kuchyně. Kromě školní jídelny a
vaření pro mateřinku počítáme i s
využitím kuchyně pro pečovatelskou
službu a stravováním pro veřejnost.

Nyní se zde bourá, což by mělo
skončit na přelomu července a srpna.
Nové prostory kuchyně a jídelny
chceme pustit do zkušebního provo-
zu na jaře 2021, naplno by zde měli
začít vařit od školního roku 2021/22.
Nesmíme zapomenout na bonus,
který rekonstrukcí získáme v »áč-
ku«: nové ordinace praktického, dět-
ského a zubního lékaře.
V červnu jsme dostali peníze i na op-
ravu radnice. Už několik let zatéká
střechou - v posledním patře jsou
prověšené stropy. Oprava zahrnuje
výměnu starých oken a dveří, zatep-
lení budovy, výměnu střechy a stav-
bu výtahu v zadním traktu pro poho-
dlný bezbariérový přístup pro ty,
jimž nohy už neslouží jako zamlada.
Do opravené střechy bude osazen
hodinový stroj. (Dokončení na str. 8)

Rozdávali vysvědčení,
loučili se s absolventy
Máme za sebou školní rok 2019-20.
V pátek 26. 6. jsme si rozdali vys-
vědčení a rozešli se na prázdniny.
Ale je jasné, že to nebylo stejné, ja-
ko v letech minulých. Od půlky
března jsme se vzdělávali v rámci
distanční výuky, v závěru školního
roku pak do školy chodily děti dob-
rovolně a v jiném režimu. Někteří
do školy nenastoupili a dále se vz-
dělávali doma. Pro vysvědčení si
ale přišli téměř všichni žáci, a tak se
před školou aspoň na chvíli pobavi-
li s učiteli, spolužáky a kamarády,
sdělili si novinky. Každá třída měla
v okolí školy své místo, kde se již
čtvrt hodiny před osmou hodinou
žáci shromažďovali a po rozdání
vysvědčení se rozešli domů.
V devět hodin jsme se rozloučili s
absolventy. Sešli jsme se venku za
školou. Slavnostního aktu se zúča-
stnili rodiče i prarodiče, kamarádi,
přátelé, spolužáci z nižších ročníků.
Pozvání přijali také všichni pedago-
gové a zaměstnanci školy. Slovem
provázela žákyně osmé třídy Nikola
Malinová. (Dokončení na straně 8)

Radnice bude mít po rekonstrukci výtah i hodiny
VELKÁ TĚLOCVIČNA V AREÁLU »NOVÉ« ŠKOLY UŽ STOJÍ, MALÁ MÁ BÝT HOTOVÁ DO KONCE ROKU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    8/2020 (109)                

NAPOSLEDY VE ŠKOLE. Letošní absolventi liteňské ZŠ F. J. Řezáče.                                    Foto Hana HAVELKOVÁ

Začátkem července se opět po roce konal dětský
tábor, který pořádala Česká tábornická unie – T.K.
Záskalák Liteň - v letošním roce pod vedením
Petra Císaře.
Rodiče tento rok předávali děti do rukou zkuše-
ných vedoucích ještě před vstupem do tábora, aby
byly splněny hygienické požadavky. Těch bylo
ostatně více, a tak k běžným povinnostem všech,
co se na chodu tábora podíleli, patřilo častější my-
tí veškerých společných prostor, jejich dezinfekce
nebo používání rukavic a roušky při výdeji jídla.
Omezení se však nedotkla pouze vedoucích, ale i
samotných dětí. Musely si tak dezinfikovat ruce
před každým jídlem či po použití toalety,  při jídle
a u ohně seděly dle zasedacího pořádku nebo ne-
směly, jak je na táboře zvykem, pomáhat při nej-

různějších pracích, jako je utírání stolů po jídle
nebo mytí nádobí po přípravě oběda. Nikomu
však tato omezení nesebrala chuť dorazit, a tak
jsme mohli v sobotu 4. 7. na naší základně v Mrt-
níce u Komárova tábor zahájit.
Již od první chvíle bylo na dětech (i rodičích) vi-
dět, jak se po dlouhé a nucené pauze ve škole těší
na změnu a na setkání s kamarády, které rok nevi-
děly. Tématem letošní celotáborové hry byl Aste-
rix a Obelix - náš tábor se na čtrnáct dní změnil na
galskou vesnici, která jako jediná odolává řím-
ským vojskům vedených Juliem Caesarem.
První den byl tradičně seznamovací, a tak se děti,
pod vedením Asterixe, Obelixe, Majestatixe či Ar-
chaixe, vydaly na obchůzku po okolí galské ves-
nice. (Dokončení na straně 14) Jana KRTKOVÁ

LiteňskéOKÉNKO

Dětský tábor Záskalák se letos proměnil na galskou vesnici

PRVNÍ DEN. Rodiče letos předávali své děti ve-
doucím Záskaláku před vstupem do areálu tábo-
ra. Foto NN M. FRÝDL
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Ve druhé třídě ZŠ Liteň zbyl na kon-
ci školního roku - kromě opakování
učiva - čas i na něco zábavnějšího.
Děti si přály dozvědět se něco o sta-
rověkém Egyptě, tak jsme se do toho
pustili. Povídali jsme si, přinesli en-
cyklopedie, využili výukový pro-
gram. Nejvíce nás ovšem bavilo tvo-
ření. Malovali jsme pyramidy, všech-
ny děti si vyrobily nemes, který no-
sil faraon, a náhrdelník. Nemes byla
ve starověkém Egyptě pokrývka hla-
vy, která u panovníků často nahrazo-
vala královskou korunu. Dále jsme
se dozvěděli, jak se mumifikovalo a
vyrobili si vlastní mumii. Velmi nás
to bavilo. Jen nás mrzelo, že nemů-
žeme být společně i s ostatními spo-
lužáky, kteří se i nadále vzdělávají
doma. Už se na ně v září moc tě-
šíme!                                text a foto 

Dáša KArLOVÁ, ZŠ Liteň

Prázdninové toulky většiny z nás ob-
vykle směřují někam daleko. Letos
je to poněkud složitější - některé ob-
líbené turistické cíle jsou nedostup-
né, a tak lovíme v domácích vodách.
Ráda bych přidala jeden tip. Pokud
plánujete krátký výlet, navštivte Li-
teň a určitě se zastavte v našem mu-
zeu. Budete mile překvapeni zajíma-
vou expozicí, kterou vás provede ně-
který ze sympatických průvodců.
Muzeum se nachází v budově býva-

lé fary, provozovatelem je Městys
Liteň. Od května do září je otevřeno
každou sobotu od 10 do 17.00 s ho-
dinovou přestávkou na oběd od 12
do 13.00. Skupinovou prohlídku v ji-
ném termínu si můžete domluvit te-
lefonicky. Dospělí zaplatí 40 korun,
děti, studenti a senioři polovinu. Ex-
pozice je instalována ve třech míst-
nostech. V první se seznámíte se ži-
votem a dílem operní pěvkyně Jar-
mily Novotné. Připomenete si histo-
rii Litně, liteňského panství, zámku a
jeho majitelů. V druhé části se na-
chází několik panelů, které informu-

jí návštěvníky o osobnostech spoje-
ných s Litní. Spisovatel Svatopluk
Čech tady strávil část svého dětství,
ve svém díle si na tu dobu vzpomněl
v básnické skladbě Ve stínu lípy. Tak
se ostatně jmenuje i nedaleký hosti-
nec.  Václav Beneš Třebízský v Litni
sloužil jako kaplan, nevzpomíná na
svůj pobyt zde s radostí, právě nao-
pak. Ale ve svých historických ro-
mánech a povídkách se do našeho
kraje vrací. Zajímavý a inspirativní
je páter František Josef Řezáč, zak-
ladatel liteňské školy. K Litni měli
vztah  známí paleontologové, i těm

je věnovaná část expozice. Ve třetí
místnosti se dozvíte zajímavosti z
historie Litně a seznámíte se s osudy
zdejší židovské komunity.
Letošní sezona začala o něco pozdě-
ji, prvně jsme měli otevřeno v sobo-
tu 16. 5. Nemůžeme se chlubit vyso-
kou návštěvností, ale jsem přesvěd-
čena, že provoz muzea má smysl.
Setkáváme se s pozitivními ohlasy a
výjimkou nejsou ani opakované ná-
vštěvy. K milým hostům patřila sku-
pina klientů z berounského Domova
seniorů TGM. Někteří již k pohybu
potřebovali kompenzační pomůcky,
ale co všechno věděli a jak se o vše
zajímali! Strávili jsme spolu přes ho-
dinu a já se od nich dozvěděla spou-
stu zajímavých informací. Jeden z
nich pak následující sobotu přivedl
do muzea i vnučku s rodinou. 
Návštěvu liteňského muzea doporu-
čuji všem, koho zajímá historie na-
šeho regionu. V různých obdobích
zde žili a pracovali zajímaví lidé, o
nichž mnohdy víme velmi málo. Sva-
topluk Čech jako součást maturitní
otázky Ruchovci a Lumírovci nebo
historická próza V. B. Třebízského,
to v paměti po chvíli hledání někteří
najdeme. Ale například o F. J. Řezá-
čovi toho mnoho nevíme, ač ve své
době patřil k velkým, statečným mu-
žům a nadto velmi osvíceným. Urči-
tě někdy přijďte, těšíme se na vás!

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Radnice tedy bude mít své hodiny. Přípravné prá-
ce by měly začít letos. Nyní dokončujeme přípra-
vu na vypsání výběrového řízení. 
Jistě víte, že jsme na vernisážích v letech 2018 a
2019 představili architektonické studie na úpravu
Sadů Svatopluka Čecha (před školou a kostelem)
a náměstí. Letos jsme dokončili projektové doku-
mentace na opravy chodníků v Nádražní, Dlouhé
i opravu celé  Chrástecké a čekáme na vydání sta-
vebního povolení. Současně hledáme možnosti fi-
nancování, abychom mohli s opravami co nejdří-
ve začít. Souběžně s opravami chodníků navrhu-
jeme i výměnu veřejného osvětlení. Řešení nám
přinese více přechodů pro chodce, které budou
mít většinou dělící ostrůvek pro zvýšení bezpeč-
nosti chodců. Nově by měly přechody vzniknout i
před školou a hospodou Ve Stínu lípy. Tam ještě

nemáme vyjadřovačky dotčených orgánů státní
správy, takže může dojít ke korekcím. K této in-
vestiční akci připravujeme i 3D modely, abychom
vám mohli připravované opravy představit.
Další investiční akcí jsou vodohospodářské stav-
by ve všech místních částech Litně i Litni samot-
né. V této době se projektuje, projektanti obchází
dotčené nemovitosti v Bělči a Vlencích, kde se má
stavět kanalizace a dostavovat vodovod. V minu-
lých dnech se uskutečnila informační schůzka v
bělečské klubovně, která má už projektovku na
rekonstrukci hotovou včetně stavebního povolení.
Pracujeme i na projektové dokumentaci pro vodo-
jem v Leči a Litni. Ten by měl zaručit dostatečný
zdroj zejména pro Leč, bude však sloužit i Litni.
Stát bude na vrcholu kopce na Chrástech, takže
bude k dispozici pro obě strany kopce. Pro Liteň

je dobrou zprávou to, že máme stavební povolení
pro dostavbu kanalizace v Krátké a U Záložny.
Čekáme na vypsání odpovídajícího grantu a chtě-
li bychom stavět co nejdříve. K tomu pracujeme
na přípravě výběrového řízení na stavbu nové ma-
teřinky s kapacitou 100 dětí. Soutěžit a stavět
chceme metodou Design&Build (navrhni a po-
stav) - podobně jako v případě tělocvičny. Ušetří-
me poměrně hodně tím, že nemusíme zpracovávat
prováděcí projektovou dokumentaci. Nezanedba-
telná je i otázka času, protože to znamená vý-
znamné zkrácení přípravy. 
Poslední dobrou zprávou je, že v Leči uspěli s
grantem z participativního rozpočtu Středočeské-
ho kraje na stavbu hřiště a zázemí. Peníze jsme
dostali i díky vám a vašim hlasům. Děkujeme.
Hezké léto!     Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

Rozdali vysvědčení...
(Dokončení ze strany 7)
Nejdřív třídní učitelka Jitka Klímo-
vá několika slovy představila všech-
ny absolventy. K dětem promluvila
ředitelka školy, třídní učitelka, za
žáky vystoupil Matěj Vlasák. Násle-
dovalo předávání vysvědčení. Přek-
vapením pro absolventy byly šerpy
a slavnostní přípitek, vše zajistila
třídní učitelka. Žáci se rozloučili se
zaměstnanci krásnými růžemi. Dou-
fáme, že se jim bude dařit v budou-
cím studiu i v životě. Budeme rádi,
když se na nás přijdou někdy podí-
vat a na léta v liteňské škole budou
rádi vzpomínat. Přejeme jim slovy
Arthura Millera: Bože, dej jim klid,
aby přijímali věci, které změnit ne-
mohou, odvahu, aby měnili věci,
které měnit mohou, a moudrost, aby
je uměli od sebe odlišit. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Radnice bude mít po rekonstrukci výtah i hodiny
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Tip na krátký výlet? Muzeum v Litni
KOHO ZAJÍMÁ HISTORIE NAŠEHO REGIONU, NEMĚL BY SI NÁVŠTĚVU NECHAT UJÍT

Liteňské aktuality
* Výstava fotografií Židovské pa-
mátky Hořovicka, Berounska a Pří-
bramska, na které jsou k vidění i lo-
kality v Litni, je do října přístupná
vždy o nedělích a na požádání v bý-
valé jubilejní synagoze v Hořovi-
cích, dnes kostele Českobratrské
církve evangelické. (liz)
* 320 000 Kč z participativního roz-
počtu Středočeského kraje získal
projekt na revitalizaci návsi v Leči.
„Nyní jsme ve fázi schvalování po-
drobného projektu a rozpočtu, 25.7.
chceme na schůzi osadního výboru
s obyvateli Leče projednat podobu
návsi, aby vyhovovala všem,“ sděli-
la NN autorka nápadu Andrea Mer-
tová. „Do samotné revitalizace se
zřejmě pustíme na jaře příštího ro-
ku,“ dodala s tím, že děkuje všem,
kteří lečský projekt svým hlasem-
podpořili.        (mif)

NÁVŠTĚVNÍCI Z BEROUNA. Skupina klientů berounského Domova senio-
rů TGM na návštěvě muzea v Litni. Foto Hana HAVELKOVÁ

Druháci vyráběli egyptský nemes a náhrdelník
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Den otců se u nás slaví třetí červno-
vou neděli. Tuto tradici oslavy zalo-
žila Američanka Sonora Doddová
již v roce 1910 - chtěla tímto způso-
bem ocenit starost jejího otce, který
ovdověl a staral se o ni a další čtyři
sourozence.  Popularita tohoto svát-
ku velmi rychle rostla a v roce 1966

se díky prezidentovi Lyndonu John-
sonovi stala třetí červnová neděle
oficiálně Dnem otců. V České repu-
blice je však tento svátek stále opo-
míjen. A bylo tomu dosud i u nás, ve
Vižině. Ale už není. Svátek matek se
zde slaví již několik let, a tak se le-
tos svého dne dočkali také tatínci.
Původně byl naplánován na 20. čer-
ven. Jenže nám nepřálo počasí, celý
den vydatně pršelo a hřiště, kde se
měl uskutečnit nohejbalový turnaj,
bylo plné vody. Takže bylo rozhod-
nuto Den otců o týden posunut. Tur-
naje se 27. června zúčastnila čtyři
družstva: Dědci, Nekopové, Marná
snaha a Mlaďoši. Vítězi klání se sta-
li Dědci, kteří získali turnajový po-
hár. Kdo nehrál, přišel jen posedět a
fandit hráčům. Setkání bylo velmi
povedené, tak věřím, že se oslava
Dne otců stane na Vižině stejně tra-
diční - jako Den matek.
Součástí oslav Dne otců byl také
dětský turnaj v ping-pongu. Odehrál
se na novém stole v areálu hřiště.
Vítězem se stal Honza Randák. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Dětské hřiště ve Vižině, které prošlo rekonstrukcí, bylo
slavnostně otevřeno v neděli 28. června. Děti si užily pl-
no zábavy na skákacích hradech a při plnění úkolů, za
které získaly odměny. Svezly se i na koních. 
Certifikát pro vesnici, která v přepočtu na jednoho oby-
vatele měla o Velikonocích nejvíc zajíců -  Zajícov 2020
přijela předat ředitelka střediska volného času Domeček
Hořovice Vladimíra Šlosarová i její zástupce Tomáš Klo-
kočník. Tato organizace má pobočku v osovské staré
škole, kde se pro děti z okolí konají různé kroužky. Malí
tanečníci předvedli své umění i na slavnostním otvírání
hřiště ve Vižině. Děti z kroužku moderního tance a z
kroužku tanečky pro holky a chlapečky předvedly svůj
zebří tanec. Domečku Hořovice děkuji za jejich účast a
zpestření odpoledne, jak úžasným vystoupením jejich
svěřenců, tak zajištěním výtvarných dílniček a koutku s
malováním na obličej, který je u dětí velmi oblíben.
Foto Irena RANDÁKOVÁ Jana FIALOVÁ, Vižina

Den otců se poprvé
slavil také ve Vižině

NOHEJBALOVÝ TURNAJ OPANOVALI DĚDCI

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 4/2020 (4)

Brdský Hřebenáč absolvovalo 16 dvojic
Jedenadvacátý ročník každoročního přátelského, lehce orientačního závodu
dvojic nazvaného Hřebenáč se v Brdech uskutečnil předposlední květnový
den. Trasa měřila pětatřicet kilometrů a vedla z Jinců přes hřeben až do Vše-
nor. Závod byl docela náročný, a proto se rodinná podpora a neoficiální ob-
čerstvovací stanice na Stožci, který se nám do cesty postavil přibližně v po-
lovině trati, velmi hodila... Soutěží se ve dvojicích, v každé dvojici vždy je-
den běží, druhý jede na kole a dle potřeby se střídají. Letošního ročníku se
zúčastnilo šestnáct dvojic, Podbrdsko reprezentovaly dvě: Jaroslav a Martin
Karešovi (čas 3:16) a Barbora Karešová s Maxem B. ( čas 3:12). Těšíme se
na další ročník! Barbora KARešOVÁ, Vižina

VÍTĚZNÍ DĚDCI. Vítězné družstvo nohejbalového turnaje, který se ve Vi-
žině konal na konci června. Zleva Milan Patočka, Kamil Hrzal a Pavel Fia-
la. Foto Alena HRZALOVÁ

Rekonstruované hřiště bylo otevřeno, děti si užily plno zábavy

Hasičata z Vižiny zahájila v květnu,
po uvolnění proticovidových opatře-
ní, tréninkovou sezonu. I když byly
všechny závody zrušeny, děti se opět
pravidelně scházely na čtvrtečních
schůzkách a trénovaly jak štafety,
tak požární útoky s vodou, nebo st-
řelbu ze vzduchovky. Soutěžily me-
zi sebou v motání hadic a hrály růz-
né hry, při kterých trénovaly vytrva-
lost a rychlé starty. Scházely se v
hojném počtu a na poslední schůzce
před prázdninami si společně opekly
buřty a hrály hry.

V sobotu 4. července se skupina vi-
žinských hasičů a hasičat  vydala na
turistickou výpravu po našem okolí.
Start putování byl v Koněprusích.
Túra dlouhá téměř dvanáct kilomet-
rů vedla přes Kotýz, Aksamitovou
bránu a Koukolovu horu do Zdic.
Cíl byl ve zdejší pizzerii. Po cestě
jsme poznávali mnoho chráněných
rostlin a obdivovali pozoruhodnosti
Českého krasu, který máme doslova
za humny. K cestě domů jsme vyu-
žili České dráhy a přijeli vlakem.  

Jana FIALOVÁ, Vižina

Vižinské aktuality
* První srpnový den bude na hřiš-
ti ve Vižině promítat letní kino. Od
21.00 se můžete pobavit při filmu
Žena na vrcholu. Program zahájí v
19.00 skupina Uvidíme.    (jaf, zuh)
* Kancelář obecního úřadu a kni-
hovna ve Vižině jsou až do 28. 8.
otevřeny v pondělí od 16 do 18.00.
V případě nutnosti volejte na tel.:
725021362, nebo pište na obecní e-
mail: obec.vizina@c-box.cz.   (zuh)
* Rezignaci Jaroslava Hůly na post
místostarosty obce i podání žádosti
o dotaci na pořízení záložního čer-
padla a rekonstrukce úpravny vody
schválilo zastupitelstvo Vižiny na
veřejném zasedání 27. 6.          (zuh)

Trasa vedla z Koněprus do Zdic
HASIČI USPOŘÁDALI TURISTICKOU VÝPRAVU

Noviny z VIŽINY
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás 

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221

Jste zoufalí z pomalého internetu? Stává se vám, že internet padá?
Nově jsme ve vaší obci a okolí nainstalovali nejnovější internetové technologie a nabízíme vysokou

rychlost připojení k internetu.

Využijte nabídky stabilního a rychlého připojení od nás: 
• Perfektní pokrytí signálem
• Kvalitní wifi routery Mikrotik
• Stabilní síť bez výpadků, protože používáme nejmodernější internetové technologie
• Perfektní technická podpora nonstop na čísle 777 774 221
• Opravdu NÍZKÁ CENA od 250 Kč měsíčně
• Rychlost připojení až 100 Mb/s
• Smlouva bez závazku
• Připojení bez datového omezení

K internetu si u nás můžete objednat i další služby:
• Moderní televizi IPTV za bezkonkurenční ceny. Vyzkoušet nyní můžete na 7 dní zcela zdarma
• Pevné telefonní linky, u kterých se nemusí platit paušál, ale pouze to, co protelefonujete
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Do louky se pustilo dvacet sekáčů
KOSIT TRÁVU U MOŘINKY V SOBOTU 18. ČERVENCE DORAZILI LIDÉ Z RŮZNÝCH KOUTŮ REPUBLIKY
V sobotu 18. července se u Mořinky
uskutečnilo kosení orchideové louky,
která je prioritním předmětem ochra-
ny evropsky významné lokality. Jed-
ná se o místo, kde roste vstavač ku-
kačka (terestrická orchidea), středo-
mořský typ orchidey. Vykvétá brzy
na jaře, na přelomu dubna a května.
Louky obecně jsou místa, která vz-
nikla zásahem člověka odpradávna a
kosení kosou je způsob, kterým lze
nejlépe pečovat o více druhů rostlin a
hmyzu.
Akci iniciovala Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, se

kterou Mořinka živě spolupracuje.
Dalším společným dílem by měla být
obnova tzv. »třešňovky«. Sešlo se

nás celkem dvacet a společně jsme
pečovali o tuto louku prvně! Rádi
bychom v této činnosti s hrdostí na

místní přírodní dědictví pokračovali.
Sekáči byli z Mořinky i z různých
koutů republiky. Mezi většinou mužů
excelovaly tři ženy. Sraz byl na ná-
vsi, kde nás očekával traktor s valní-
kem, který všechny účastníky bez-
pečně přepravil na louku. Tradiční
pojetí dopoledne bylo obohacené o
domácí občerstvení: chléb z blízké
pekárny, domácí sádlo se škvarky,
mléko a vynikající slivovice až z Va-
lašska. Všichni účastníci akci pojali
velmi vážně a dorazili v obvyklém
oblečení z dob našich předků.
Dopoledne provázela báječná atmo-
sféra.  Z bohaté účasti jsme byli mile
překvapeni a věříme, že se podob-
ných akcí dočkáme i v dalších letech. 

Martina BARchÁNKOvÁ,
Lucie chROUSTOvÁ, Mořinka

Vážení občané, vzhledem k pocoro-
nové situaci se zvýšil počet těch,
kteří tráví volný čas na svých zahra-
dách v Zadní Třebani. Ráda bych
připomenula, že v naší vesnici platí
obecně závazná vyhláška o zákazu
hlučných činností v neděli a o stát-
ních svátcích. Porušení ustanovení
OZV se postihuje dle zákona č.
200/1990 Sb.. Buďte prosím ohle-
duplní ke svým spoluobčanům a res-
pektujte toto nařízení. 
V srpnu bude postavena tlaková sta-
nice vodovodního řadu v ulici K
Voškovu a prodloužen vodovod s
kanalizací v ulici V Úvoze. S tím
budou spojeny uzavírky dotčených

ulic. O termínu budeme informovat
rozhlasem a dalšími informačními
kanály obce.  Pracujeme na zajištění
oprav některých místních komuni-
kací i na dokončení úpravy prostoru
před poštou. 
Veřejné zasedání obecního zastupi-
telstva se uskuteční 28. července ve
Společenském domě.  
Kvůli epidemii bylo zrušeno pořá-
dání letošních Májů i průvod Karla
IV. Zveme vás na nejbližší kulturní
akci, kterou bude 17. 10. Havelské
posvícení. Přeji všem krásné a poho-
dové prožití letních měsíců. 

Markéta SIMANOvÁ, 
starostka Zadní Třebaně

Můžete posílat návrhy
na Cenu Našich novin
Poberouní - Skončil koronavirus,
začaly prázdniny a stejně jako v mi-
nulých letech nastal čas zamyslet se
nad letošními kandidáty Ceny Na-
šich novin - Ceny Arnošta Tučka.
Návrhy na ocenění těch, kteří ne-
zištně pracují pro náš kraj, mohou
podávat všichni. Stačí, když jméno
svého favorita či favoritů zašlou na
adresu redakce@nasenoviny.net
(případně klasickým dopisem na
Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň) a jednou větou odů-
vodní, proč by se jmenovaný měl
stát nositelem Ceny NN 2020.
Cena je pojmenovaná po prvním
předsedovi redakční rady NN a je
udělována tomu, kdo se v aktuálním
roce nejvíce zasloužil o rozvoj spo-
lečenského a kulturního dění v regi-
onech Dolní Berounky a Podbrdska.
Poprvé byla udělena v roce 1999
manželům Křivánkovým, nadšeným
ochotníkům ze Řevnic. 
Z autorů čtenářských návrhů vylo-
sujeme jednoho, který získá od re-
dakce dárkový balíček a finanční
prémii od partnera ceny.
Více o minulých cenách najdete na
http://cnn.nasenoviny.net.        (JoK)

Aneta má šanci získat »platinu«
Mladá zpěvačka Aneta Špačková ze Tmaně uspěla se svou písní Neměnná
v hitparádě Českého rozhlasu 2. Soutěž stále pokračuje a pokud se Aneta
ještě třikrát udrží na prvním místě, má možnost získat platinovou cenu. 
„Moc vám všem děkuji za hlasy, které mi posíláte do České dvanáctky - je
to hlavně vaše zásluha, že jsem už několik kol vyhrála,“ vzkazuje Špačko-
vá. „Pokud mě chcete ještě podpořit, pošlete, prosím, esemesku ve tvaru
HIT 1 na číslo 9001103,“ doplňuje. Anetě gratulujeme, držíme palce a děku-
jeme za její práci s dětmi na Letním táboře Světlušek, který se konal zkraje
července ve Sloupu v Čechách.             Jana Šmardová KOULOvÁ, Tmaň

Buďte ohleduplní! prosí starostka

Srážce vlaků zabránil...
(Dokončení ze strany 1)
Někteří hudebníci kvůli zpoždění a
přestupování na autobus málem pro-
švihli začátek vystoupení. „Cestou
zpátky měl vlak z Berouna zpoždění
40 minut, takže jsme přípoj v Praze
stihli jen tak tak. Do Zábřehu jsme
dorazili o půlnoci,“ dodala Pavla
Bartošková.
Nebyla to zdaleka jediná »mimořád-
ka« na berounské trati. V pátek 10.
7. pozdě večer strojvedoucí ČD Car-
go v Radotíně nerespektoval návěst
a strhl vedení, do kterého následně
najel CityElefant Českých drah.
Provoz na vytíženém koridorovém
úseku mezi Prahou-Radotínem a
Dobřichovicemi byl zastaven přes
dvanáct hodin.
Ve středu 15. 7. večer srazil motoro-
vý vlak muže nedaleko železničního
mostu na pražském Smíchově. Ne-
šťastník kolizi přežil, záchranáři jej
převezli do motolské nemocnice,
vlaky mezi Smíchovem a hlavním
nádražím ale nejezdily dvě hodiny.
Další potíže cestujícím způsobila ve
čtvrtek 16. 7. ráno porucha zabezpe-
čovacího zařízení na smíchovském
nádraží. Vlaky z Radotína na »wil-
soňák« se Smíchovu vyhýbaly, vla-
ky směřující odtud do Rudné a Be-
rouna měly až půlhodinové zpoždě-
ní.                        Miloslav FRÝDL

Jedna z účastnic kosení louky u Mořinky. Foto NN M. FRÝDL

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 25. 7.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. Stejný den, také
od 8.00, se uskuteční Farmářské
trhy před nádražím v Mokropsech.
Jejich součástí je Blešák, kde může-
te nabídnout věci, které už nepotře-
bujete. Místo je zdarma, registrace
na telefonu 734 442 777.           (smč)
* 15. ročník Festivalu vína můžete
navštívit 25. 7. od 11.00 v areálu
Hostince Káji Maříka v Mníšku pod
Brdy. Během odpoledne zahrají Pra-
gue Rhythm Kings. Jan ROSÁK
* Farmářské trhy se před zámkem
v Dobřichovicích ukuteční 1. 8. od 8
do 12.00 hodin. (ak)
* Turistické a informační centrum,
jež bylo otevřeno u Muzea betlémů
v Karlštejně, je v létě otevřené den-
ně od 9 do 19.00. Kromě informací
pro návštěvníky městyse, tipy na
výlety, kulturní a sportovní akce je k
dispozici unikátní mapa s obrázky
zajímavých míst a pamětihodností v
okolí, bezplatné wifi i toalety. (smk)
* Čtyři nové retenční nádrže mají
vzniknout na pozemku řevnické zá-
kladní školy. Město na projekt zís-
kalo dotaci z Operačního programu
životního prostředí, finanční spoluú-
čast města je 180 000 Kč. Do čtyř
nádrží o celkovém objemu 48 m3
bude svedena voda ze střech škol-
ních budov, z dešťové kanalizace na
nároží pod školkou a budovou pen-
zionu pro seniory. Zachycená voda
bude využita k zalévání velkého
školního pozemku a zeleně v přileh-
lých ulicích. Podobný systém by
město chtělo využít i při plánované
rekonstrukci povrchů náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. (pan)
* Auto se skútrem se srazily 12. 7.
po poledni mezi Hlásnou Třebaní  a
Mořinou. Řidič malého motocyklu
byl s tržnou ranou na ruce převezen
na chirurgii do Berouna.   (pav, bob)
* U sportovních úrazů či u úrazů
spojených s prací na zahradě a údrž-
bě domu či chaty zasahují v těchto
dnech nejčastěji řevničtí záchranáři.
Jedná se o drobná poranění hlavy,
rukou a nohou, ale i o vážné úrazy
nebo náhlá selhání organismu. Dne
8. 7. jsme vyjeli do Řevnic k muži
ležícímu na ulici v bezvědomí. Před
naším příjezdem začali s oživová-
ním policisté a hasiči. Pacienta se
podařilo zresuscitovat, ale při cestě
do nemocnice upadl v sanitce znovu
do bezvědomí se srdeční zástavou a
oživit se jej už nepovedlo.        (bob)

S Jožkou Šmukařem zpívalo dvě stě diváků
Zlatým hřebem setkání dechových a lidových kapel, které se pod názvem
Dechovka u Hvězdy konalo 12. července v Berouně, bylo vystoupení zná-
mého moravského barda Jožky Šmukaře. Za doprovodu cimbálovky se mu
podařilo rozezpívat většinu z více než dvou stovek přítomných diváků. Ty
dále během odpoledne a večera potěšily kapely Šumavanka, Domažli-
čanka a Moravští muzikanti. Text a foto NN M. FRÝDL
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Krátké kožené kalhoty s laclem a
kšandami, zelený tralaláček pokud
možno s ptačím brkem. Taková
představa v nás, Češích, možná stále
přetrvává, a když se mluví o Něm-
cích, hned vyskočí z podvědomí. Ale
Německo je velké  a jeho spolkové
země mají velmi rozdílné obyvatele.
Je to dáno i tím, kolik národností se
na jeho území střetávalo a mísilo od
středověku. A tak se zdá, že obyvatel
severního Německa se od takového
Bavora odlišuje tak, že mají společ-
nou jen barvu cestovního pasu.
Sever byl vždy otevřený světu, což
byl výsledek přístupu k moři a rozví-
jejícího se obchodu. Obyvatelé se-
verního Německa a tamních ostrovů
jsou klidní, mlčenliví, pijí rádi čaj ta-
kové síly, že by po něm našinec tý-
den neusnul. Jsou spíš světlovlasí,
vysocí a modroocí. Mají rádi klidné
posezení a pozorování přírody.
Čím víc jedeme na jih, tím víc se ob-
raz obyvatel mění. Na jihu samém
žijí Bavoři, kteří se stále domnívají,
že jsou když už ne hlavou němec-
kých států, tak určitě krkem, který jí
otáčí. Mají ten dojem proto, že jsou
spolu s Badensko-Würtenberskem
nejbohatší zemí republiky a - kdo má
peníze, toho píseň zpívej. Bavorští
premiéři mají sklon zásadně zasaho-
vat do politiky celé země.
Ostatní Němci si o Bavorech myslí
svoje, například, že jsou tak trochu
»rustikální«, což je, pokud jste to ne-
poznali, do milého slova zabalená
urážka. Ale jednotlivé národnosti dě-
lají vtipy jeden na druhého, lehce se

vysmívají jižani seveřanům, že mají
dlouhé vedení, a seveřani jižanům,
že jim čouhá sláma z bot.
Všechna tvrzení, že Němci jsou ta-
koví nebo makoví, se dají vyvrátit v
jejich pravý opak. Ale nedá se po-
přít, že mnohé země mají svůj vlast-
ní dialekt, kterému necvičené ucho
rozumí jen s nesnázemi. A naopak,
Sasové třeba (ale nejen oni) zase ne-
rozumí návštěvníkům. 
Měla jsem v Sasku štěstí. Tam se li-
dé rozzářili, když jsem začala mluvit
německy, a říkali mi: Ty mluvíš jako

Karel Gott! Můj přízvuk, který ni-
kdy nezmizel, je uváděl do euforie.
Vzpomínali na svá mladá léta, kdy
nesměli jet nikam jinam na dovole-
nou, jenom do Československa, kde
zažívali své romantické prázdniny.
Říkali mi: Když mluvíš, jako bych
byl zase mladý, jako bych byl zase
na dovolené...! 
Moji známí manželé zažili zmatení
dialektů mnohokrát na vlastní kůži.
Manžel pochází ze severu a manžel-
ka z jihu Německa. Ona je malá tma-
vovláska, on vysoký blonďák. Jme-

nují se Bernd a Jolanda. Bernd vy-
právěl, jak byl poprvé na návštěvě
na jihu Německa u rodiny své ženy:
„Najednou jsem nevěděl, kde jsem,
ale co horšího, nepoznával jsem
svou ženu! Obklopili mě lidé, kteří
hlučně něco řešili, povídali, gestiku-
lovali a smáli se. Já tam stál jako tele
na pastvě a hleděl jsem na nějakou
černovlásku, která mluvila jakýmsi
cizím jazykem! Kdo to je? Kde je
moje milá manželka, s níž si jindy
tak dobře rozumím...?“
Ano, takto se vedlo mnohým lidem,
kteří se bez varování dostali do již-
ních zemí Německa. Třeba ve Stutt-
gartu se někteří lidé živí tím, že po-
skytují kurzy zdejšího dialektu - bez
něj si tu nejde ani otevřít boudu na
buřty!        Magdalena Stříbrná,

Gemmingen, německo

Jih proti Severu aneb Zmatení jazyků
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 6)

ČESKÉ STEREOTYPY. Ne každý Němec nosí krátké kožené kalhoty s
»padacím mostem«, ne každá Němka je nevzhledná. Důkazem budiž snímek
studentek pořízený před univerzitou v Dortmundu.        Foto NN M. FRÝDL

Rozhledny už otevřely
Poberouní - Hned několik rozhleden
v našem okolí hlásí po nucené koro-
navirové pauze Otevřeno!
Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malých Chlumcem je až do září pří-
stupná o sobotách a nedělích od 10
do 17.00. Vyhlídková věž na Měst-
ské hoře v Berouně je otevřená v
pondělí až pátek 10-18.00, v sobotu,
neděli a o svátcích 9-19.00. Na roz-
hlednu Lhotka u Berouna se v létě
dostanete denně kromě pondělí od
10 do 18.00. Rozhledna na vrcholu
Děd nad Berounem je volně přístup-
ná, stejně jako Máminka na Krušné
hoře nad Hudlicemi. (mif)

Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř nejen pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, zajištění hypotéky, neúčelových
úvěrů, investice - zhodnocení 9 % p. a.

724 322 483, m.kares@dumrealit.cz

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Během obchůzky se seznámily s pra-
vidly ve vesnici, navzájem se pozna-
ly a společnými silami vymyslely
název své družiny. Večer se poprvé
sešly u ohně, kde jim byla vysvětle-
na celotáborová hra a šlo se na kutě.
Od druhého dne začal boj proti řím-
ským legiím, které napadaly vesnici.
Děti hrály nejrůznější hry, vyráběly
povozy nebo řešily zapeklité hádan-
ky. Nechyběly ani pravidelné roze-

pře mezi rybářem Alfabetixem a ko-
vářem Automatixem o tom, zda ryba
»není čerstvá« nebo »je čerstvá«.
Jedno deštivé odpoledne se děti po-
dívaly na film o Asterixovi a Obeli-
xovi, aby i ti, kteří do tábora o posta-
vách nic nevěděli, měli o hře lepší
představu. Dále děti navštívily Britá-
nii (Komárov), s Panoramixem vyra-
zily na sněm druidů na nedaleké zří-
cenině hradu Valdek. 

Koupání nebo vodním hrám na Zás-
kalské přehradě počasí nepřálo, a tak
se úšastníci tábora alespoň  sklouzli
na vodní skluzavce, kterou pro ně
připravili vedoucí.
Ve volných chvílích se děti sezna-
movaly s tábornickými dovednost-
mi, jako je stavba a poznávání ohňů,
vázání uzlů, pochopení morseovky a
další. Čas zbyl i na to zahrát si fot-
bálek, přehazku nebo si zaházet léta-

jícím talířem. Každý den byl ukon-
čen u ohně s kytarou, kde si děti zaz-
pívaly táborové písničky s bardem
Trubadixem. Během celých čtrnácti
dnů se nepodařilo vojskům Julia
Caesara  dobýt vesnici, a tak všech-
ny družiny slavily úspěch. 
Dva týdny utekly jako voda, a teď už
se všichni pomalu začínají těšit na
příští rok. Jana KRTKOVÁ,

Liteň

Záskalák se proměnil na galskou ves
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MALÍ GALOVÉ. Účastníci červencového letního tábora České tábornické unie - T. K. Záskalák Liteň.  Foto Tereza ONDRušOVá

První červencová sobota se v Halounech nesla v ryze
sportovním duchu. Celý den na místním hřišti pořádal
spolek Halesa turnaj v míčovém pětiboji smíšených dvo-
jic. Nultý ročník tohoto turnaje se uskutečnil už předlo-
ni na podzim, vloni byl turnaj pro nepřízeň počasí zru-
šen a přesunut právě na začátek letošních prázdnin. I za
obrovského vedra se sešlo 10 dvojic různého věkového
složení, které změřily své síly postupně ve stolním teni-
se, líném tenise, nohejbale, střelbě na basketbalový koš
a ve volejbale. O krásné sportovní momenty zde nebyla
nouze. A jak už to ve sportu chodí, nechyběly ani vypja-
té situace, rozbité nosy nebo sporné míče. I přesto se ale
celá akce nesla v duchu fair play. Absolutními vítězi tur-
naje se stalo sourozenecké duo HoHa, neboli Honza
Limberský a Hanka Beránková. Po sportovním dni se do
pozdních nočních hodin s dobrým pivem zpívalo u kyta-
ry. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Míčový pětiboj vyhrálo sourozenecké duo HoHa Sport po okolí
* Sraz italských aut organizuje 25.
července Lancia klub ČR. V rámci
akce bude mezi 11.15 a 12.30 pro-
jíždět ve dvouminutových interva-
lech přibližně 30 vozů z Řevnic přes
most do Letů a dále na Rovina. (sol)
* Příměstský tenisový kemp pořádá
TC Mokropsy od 27. do 30. 7. (smč)
* Nohejbalový turnaj žen Jedlič-
kov Women Open 2020 se koná 1.
srpna od 9.00 na hřištích osady Jed-
ličkovy Lázně v Černošicích.  (smč)
* Vítězem VIII. ročníku turnaje v
malé kopané O Pohár Karla IV., kte-
rý se konal 11. 7. v Karlštejně, se v
konkurenci 16 týmů stalo družstvo
Sedmej Schod. Jiří ČECH

Mt. Everest účastníci kempu pokořit nemohli, tak pokořili Babku
Řevnice - Čtyři dny stačily partě
řevnických dětí, aby křížem krá-
žem projely svět. Že je to možné za
tak krátkou dobu, jim ukázal
Sportclub zkraje července na let-
ním kempu, který pořádal. Děti se
prostřednictvím her přesouvaly na
jiný kontinent či do jiné země.
Začínalo se v Evropě míčovými hra-
mi, výprava na kolech a koloběžkách
po okolí simulovala cyklistickou
ikonu: Tour de France. Druhý den se
děti dostaly do Afriky, kde si hrály
na nepřekonatelné vytrvalecké běžce

z Keni, nebo se učily chytat lva.
Jak takový přesun z jednoho konti-
nentu na druhý vypadá? Děti sedí na
lavičkách, jako v letadle nebo v au-
tobuse, vpředu je řidič (trenér) Miki,
vybírá ostré zatáčky, ve kterých něk-
teří až vypadávají ze sedaček, jinde
to nepříjemně drncá. Cestou si zpí-
vají Skoumalův hit Kdyby prase mě-
lo křídla, jak by na praseti bylo mož-
né vidět Itálii, v Rakousku slyšet
zvonce, z výšky koukat na Japonce...
A pak se ocitají v pralese, kde je čeká
překážková trať, nebo zdolávání ba-

žiny ve stylu Gladiator race. „Bavilo
to všechny, děti i nás trenéry,“ říká
jedna z organizotorek Daniela Švé-
dová. Někteří se po absolvování
kempu hned hlásili i na druhý turnus
(tentokrát pětidenní od 3. do 7. 8.),
chtějí cestu světem prožít ještě jed-
nou. Každý ze zájemců se může oz-
vat na info@sportoclubrevnice.cz.
Sportclub tradičně pořádá letní teni-
sové kempy, letos poprvé zkusil tak-
zvaný multisportovní ve stylu cesty
kolem světa. Ve čtvrtek po gymnas-

tické lekci děti vyrazily na plavbu lo-
dí k Černé skále a zpět pod vedením
hlavního táborníka Žlaba. Pomyslně
tím pluly Indickým oceánem z Afri-
ky do Asie, kde je pak poslední den
čekalo dobývání nejvyšší řevnické
kóty ve stylu »nemůžeme-li pokořit
Mt. Everest, pokoříme Babku.« Kdo
to dokázal (což byli všichni), dostal
odměnu v podobě... Ale to už není
slušné prozrazovat, neb jde o malé
překvapení pro každého, kdo se na
tábor chystá. (šv)
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