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Cyklista přežil díky
přilbě a - svědkům

Dobřichovice - Vrtulníkem byl do
nemocnice v pražských Střešovicích transportován cyklista, který se
3. 9. těžce zranil v Dobřichovicích.
Staršímu muži se na železničním
přejezdu zaklínilo kolo, upadl a po
úderu do hlavy ztratil vědomí.
„Život mu pravděpodobně zachránila ochranná přilba a také přibližně
čtvrthodinová resuscitace,“ napsaly
novinky.cz s tím, že cyklistu nejprve
oživovali náhodní svědci, následně
policisté a nakonec i záchranáři.
„Přibližně po 15 minutách se muži
podařilo obnovit základní životní
funkce. Následoval transport k vrtulníku a letecká přeprava pacienta
do Ústřední vojenské nemocnice Střešovice,“ uvedl ředitel řevnických
záchranářů Bořek Bulíček. Podobné
úrazy jsou podle něj na denním pořádku. „Ve středu 9. září si například
zlomil ruku cyklista u nádraží v
Zadní Třebani. Zlomené zápěstí si
týž den »pořídil« i koloběžkář na
cyklostezce v Černošicích.“ (mif)

NA KONCI PRÁZDNIN. Oblíbené Vinařské slavnosti se konaly v Dobřichovicích. (Viz str. 11) Foto Tomáš HEJLEK

V karanténě jsou školáci i Myšky
ZÁKLADNÍ, MATEŘSKÉ I UMĚLECKÉ ŠKOLY ZPŘÍSNILY ANTICOVIDOVÁ OPATŘENÍ
Řevnice, Poberouní - Necelý týden
chodili do školy žáci tří tříd Základní školy Řevnice. Teď jsou
kvůli covidu-19 v karanténě. K
pátku 11. 9. byli kromě nich v karanténě i děti a učitelky z nově
vzniklé dětské skupiny Myšky na
řevnickém náměstí.
Ještě na začátku školního roku si ředitel řevnické ZŠ Tomáš Řezníček
pochvaloval, že se výuka bude moci
obejít bez roušek. Poté, co se u žáků
z druhého, šestého a sedmého ročníku potvrdilo jejich infekční onemocnění, musel ředitel opatření zpřísnit.

Záchranář: Ke covidu
teď jezdíme denně!
Řevnice - Prakticky denně zasahují
posádky řevnických záchranářů u
pacientů s podezřením na onemocnění Covid 19. Často vyjíždějí také
k případům akutního zhoršení zdravotního stavu s již potvrzenou nákazou covidem.
„Jedná se o vysoké teploty, bolesti
kloubů a svalů, ztrátu chuti a čichu
nebo velkou dušnost,“ uvedl ředitel
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Většina pacientů je převážena na
specializované oddělení příslušných
spádových nemocnic,“ doplnil.
(Dokončení na straně 11)
(mif)

Nemocní i všichni jejich spolužáci
zůstali doma. Distanční výuka zavedena nebyla. „Zatím jsou doma pět
dní včetně víkendu, což není nijak
obrovský rozsah - řešíme to domácími úkoly,“ uvedl ředitel. Uplynulou
neděli 13. 9. měli jít žáci jedné z
těchto tříd na kontrolní testy. „Pokud
budou negativní, vrátí se do školy,“
potvrdil. Spolupráci s hygienou označil za výbornou a doplnil, že karanténa se zatím netýká pedagogů.
Což je v případě Řevnic velké štěstí,
neboť ředitel právě intenzivně shání
pedagoga na první stupeň.

V sousedních školách se zatím žádné případy covid-19 neobjevily. Jak
ale někteří učitelé podotýkají, je to
jen otázka času. Ředitelé základních,
mateřských i uměleckých škol proto
v minulém týdnu zpřísnili opatření.
V Černošicích kromě povinného nošení roušek od 14. 9. minimalizovali
pohyb žáků, takže žáci budou zůstávat – s výjimkou odborných předmětů – v kmenových třídách.
V ZŠ Dobřichovice chystají další
školení učitelů pro distanční výuku,
zakoupili kvůli tomu i notebooky.
(Dokončení na straně 11)
(pan)

Auto zastavilo
o strom, řidič zmizel
Liteň - Nabourané auto, řidič nikde.
Zmizel. Ačkoliv ho hledali policisté,
hasiči i záchranáři - a využili při tom
dokonce termokameru - šoféra se
najít nepodařilo.
Bouračka u Litně byla integrovanému záchrannému systému nahlášena
6. září v půl šesté ráno. „Jednalo se
o osobní auto havarované do stromu
mimo silnici,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera s tím,
že ve voze nikdo nebyl. „S policií a
záchrankou jsme i za pomoci termokamery prohledali okolí, ale nikoho
jsme nenašli,“ dodal. Případ si převzala Policie ČR.
(mif)

Nejsilnější dojmy? Zvonění poledne a krávy v ulicích
Všeradice, Banát - Učit děti do rumunského Banátu odjela na konci
srpna Klára JÍCHOVÁ ze Všeradic. Nechala tu manžela, čtyři potomky i kapelu Deše.
Co vás k rozhodnutí podniknout
podobné »dobrodružství« vedlo?
Že chci pracovat u krajanů v Rumunsku, jsem se rozhodla asi před
dvěma dekádami. Tehdy mě sekretářka na zodpovědném úřadu poslala domů se slovy: „To musíte mít vysokou školu, holčičko!“ Vysokou
školu jsem si dodělala, ale přišly jiné podněty, dlouhodobá nemoc, děti, jiné práce, takže odjíždím až teď.

Klára Jíchová.

Foto ARCHIV

Jak dlouhou dobu v Rumunsku strávíte a co všechno vás tam čeká?
Smlouvu jsem teď mohla podepsat
jen do konce kalendářního roku čeká se, až bude mít česká vláda zaneprázdněná koronavirem čas tento
program prodloužit. Učitelé jsou do
českých komunit v Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, Rusku, Latinské
Americe i dalších destinací vysíláni
v rámci vládního Programu podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí. Tento program běží od 90. let.
Běžně se tedy smlouva podepisuje
na 12 měsíců s možností prodloužení až na 6 let. (Dokončení na straně 3)
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Císař strávil Noc na Karlštejně. Stou!
V DOBŘICHOVICÍCH SE ODEHRÁLO JUBILEJNÍ PŘEDSTAVENÍ MUZIKÁLU, KTERÝ MĚL PREMIÉRU V ROCE 2006
Dobřichovice - Ve skvělé atmosféře a před zaplněným hledištěm, v
němž usedlo několik stovek diváků, se 4. září na nádvoří zámku v
Dobřichovicích odehrálo jubilejní,
sté představení poberounského
muzikálu Noc na Karlštejně. Na
stejném místě si původní inscenace známé hudební veselohry, jež
na jedno pódium svedla profesionály i ochotníky z kraje kolem dolního toku řeky Berounky, odbyla v
roce 2006 svoji premiéru.
Před samotným muzikálem diváky
pobavila staropražská kapela Třehusk, zahrál původní představitel
Vypravěče, kytarový virtuos Štěpán
Rak a zazpíval Pavel Vítek, který v
poberounské inscenaci dvanáct let
ztvárňoval císařova číšníka Peška
Hlavně. Na veselé okamžiky spojené
s tímto divadelním kusem zavzpomínal aktivní člen souboru, místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer. Tentokrát sice Krále cyperského ze zdravotních důvodů nehrál, této role se
zhostil Petr Jančařík, zato nad jubilejním představením převzal záštitu.
Druhý patronem, resp. patronkou sté
reprízy byla Milada Čechová, manželka herce a moderátora Vladimíra

manů se spolu s dalšími sešli hned tři
dobřichovičtí starostové: současný
Petr Hampl i dva jeho předchůdci
Václav Kratochvíl a Michael Pánek.
Jubilejní »noc« se v teplém zářijovém večeru vydařila. Diváci nechtěli pustit herce, šermíře, metače ohně,
ženské ani many, dohromady skoro
pět desítek protagonistů muzikálu,
ze scény a vynutili si několikeré opakování finálové skladby Hoja hoj…
Miloslav FRÝDL

Mravenci s žížalami
mají novou školku

MAN KONVALINKA. Bývalý starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka
jako jeden z manů v muzikálu Noc na Karlštejně.
Foto NN M. FRÝDL
Čecha, od premiéry muzikálu až do sionální muzikálový herec Ondřej
své předčasné smrti v roce 2013 sk- Bábor diváky bavil v kostýmu povělého, nezapomenutelného císaře plety Peška, jeho milou Alenku preKarla IV. Tuto roli po něm následně miérově představovala půvabná Diapřevzal slavný herecký bard Václav na Horká Šeplavá. Jan Rosák, neboVydra, který si Otce Vlasti »střih- li Vévoda bavorský Štěpán na závěnul« i tentokrát. Císařovnu ztvárnila rečnou děkovačku připravil kolegům
Nikol Vaňková, která Elišku »zdědi- ze souboru originální dárek: nefalšola« po své mamince Monice. Profe- vané bavorské vdolečky, ve sboru

Na letovském festivalu se bavily celé rodiny
Festival Baví se celá rodina se konal
5. září v Letech. Jeho organizátoři,
Kateřina Hrdličková a Jakub Šebek,
se zaměřili především na dětské publikum - úsměv dětí je pro nás největší odměnou. Touto akcí jsme si
splnili malý sen, o kterém mluvíme
již tři roky. Poděkování všem, kteří
nás podpořili, hlavně obci Lety a starostce Barboře Tesařové!
Na festivalu jste mohli zažít skvělou
dětskou rockovou kapelu DobiBoyz,
která akci zahájila a roztančila velké
i malé účastníky. Koně z Kozí Hůrky
povozili děti, které měly i možnost
pomazlit a nakrmit kozy, ovce či
králíky. V dětských dílničkách se navlékaly korálky a tvořily náramky i
náhrdelníky na gumičku, v módním
secondhandovém koutku si každý
našel to své. Spojili jsme se také s
báječným Domečkem Hořovice,
který akci podpořil hrami pro děti,
velmi oblíbeným malováním na ob-

Festival Baví se celá rodina se konal v Letech. Foto Markéta HUPLÍKOVÁ
ličej a hlavně skvělým přístupem jsou to opravdu profíci v oboru...
Návštěvníci všech věkových kategorií si mohli vyzkoušet jógu pod vedením zkušené lektorky Pavly Klejnové a pro ty, co si rádi dají do těla,
bylo připraveno fitness cvičení s neméně zkušenou lektorkou Pavlou
Mistrovou. Společnost Ekokom za-

řídila úžasné naučné stezky a hry
spojené s tříděním odpadu. A jako
třešnička na dortu zde byl skvělý
tým dam Libuše Beránkové, které
zdarma nalíčily maminky a poradily
jim s péčí o pleť. I přes chvilkový
déšť se akce velmi vyvedla a budeme se těšit příští rok na viděnou.
Kateřina HRDLIČKOVÁ, Beroun

Novou budovu mateřské školy v Letech jsme otevřeli 31. srpna. Ti, kdo
stavbu sledovali zpovzdálí, si možná
řekli: Neuvěřitelné! Za rok tu máme
novou budovu, plnou veselých dětí a
nových neokoukaných učitelů... Díky
obrovskému nasazení vedení obce a
pozitivnímu myšlení starostky Báry
Tesařové, která i v nejtěžších chvílích věřila v dobrý výsledek, si mohou rodiče v Letech i spádovém Karlíku, Mořince a Černolicích konečně
oddechnout. Věří, že děti budou v
místní školce spokojené.
Den před začátkem školního roku
slavnostní zlatou pásku s Bárou Tesařovou přestřihli starostové okolních obcí i poslankyně Věra Kovářová. Ta nás ve svém projevu přenesla
do školkových let, kde se tvoří pevná
přátelství mnohokrát na celý život.
Děti zatančily, Olda Burda vtipně
komentoval a ředitelka mateřské
školy představila nový pedagogický
sbor i budovu. A že bylo co představovat: třída s prvky Waldorfu či malé třídy s počty do 14 dětí jsou skutečně nadstandardní.
Během slavnostní akce nám slunce
svítilo, panovala příjemná a pohodová atmosféra. Projevy byly naštěstí krátké, úderné, a hlavně od srdce.
Všichni se tak mohli záhy vypravit
na obhlídku vnitřních prostor. Voněly novotou a nadšením pro kreativitu. Že ji naši učitelé používají, jsme
se mohli přesvědčit už ve výtahu,
který hlásí: Přízemí: Mravenci a žížaly, 1. patro: Včelky... Přejme tedy
všem mravencům, žížalám i včelkám,
ať si cestu školkovým životem pořádně užijí.
Markéta HUPLÍKOVÁ,
místostarostka Letů

Letní soutěž: Originální fotky můžete posílat do 30. září
Poberouní - Další fotografie dorazily do soutěže NN o nejoriginálnější letní snímek. Zajímavé či vtipné
fotky z dovolených či prázdnin nám
až do 30. 9. můžete posílat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Z. Třebaň) či mailem
(frydl@centrum.cz). Pro autory originálních snímků, jež se budou
porotě líbit nejvíc, máme připravené ceny: trička, mikinu, CD, knihu
Z Prahy všemi směry, korbel nebo
lahev karlštejnského vína. Autorkou
první z dnes otištěných fotografií je
Ilona Lissová z Prahy. Opatřila ji
popiskem: Krásný výhled z krkonošských kopců cestou z Ručiček na
Dvoračky. Druhý snímek nám poslala Lenka Jelínková z Bělče s komentářem: Vtipná fotka - Národní
přírodní rezervace SOOS, Karlovarský kraj.
(mif)
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Nejsilnější dojmy? Zvonění poledne...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Co mě čeká? Budu učit místní české
děti češtinu ve dvou horských vesnicích a městečku při Dunaji, hrát s nimi divadlo a zpívat, organizovat kulturní a společenské akce pro českou
komunitu v Rumunsku i nedalekém
Srbsku, pomáhat při budování etnografických muzeí, vydávat časopis,
zvát sem české lektory a umělce atd.
Bylo to těžké rozhodnutí - opustit na
tak dlouho domov, rodinu…? Nebo
vás někdo v Banátu doprovází?
Chvíli jsem řešila, zda se do konkurzu přihlásit teď, nebo čekat x let, než
se místo uvolní. Nakonec jsem vyrazila sama s tím, že se plánujeme s rodinou často navštěvovat a děti mají
slíbeno být tady se mnou, kdykoli a
na jak dlouho budou potřebovat.
Co vaší cestě říká manžel, který
před několika lety učil v Srbsku?
Manžel mě v rozhodnutí velmi podpořil, už před lety v Srbsku říkal, že
je to spíš práce pro mě. Taky si, myslím, ode mě rád po osmnáctiletém
soužití chvíli odpočine… Hlavně se
prý velmi těší na to, že bude okolnostmi donucen pozměnit svůj poněkud nabitý životní styl a po práci být
doma s dětmi a pořádně si je užít,
dokud o to ještě (ty děti) stojí.
Dětí, nepletu-li se, nemáte málo.
Byly hodně smutné, že jim odjedete?
Dvě starší jsou v pubertě - vidinou
delšího období bez úkolující matky
byly velmi nadšené. Uvidíme. Dvě
mladší děti si to, myslím, nedokáží
moc představit, takže těm jsem při
odjezdu slíbila, že jim budu denně
číst přes videochat pohádky a že je
za mnou může pravidelně vozit pan
Pieček, který je odsud, z rumunského Gerniku, a jezdí do Všeradic pro
pivo. Nebo přijedou s babičkou či s
tatínkem, nebo zase přijedu já - jak
okolnosti a corona dovolí.
Nebojíte se, že se jim po vás (a vám
po nich) bude stýskat?
Určitě se nám všem bude stýskat,
smutné by bylo, kdyby se nám nestýskalo, ne? Naštěstí nežijeme v době před 200 lety, kdy se sem předkové dnešních krajanů plavili po Dunaji týdny a domů už se vrátit nemohli.
Už jste se za těch pár dnů stihla aklimatizovat. Jaké jsou vaše aktuálně
nejsilnější dojmy, vjemy, zážitky?
Je tady o hodinu víc, výraznější teplotní rozdíly, mnohem víc prachu a
mně připadá, že i výraznější barvy.
Manžel mi tu pomohl vymalovat pokoj v domečku, kde bydlím, v podlaze jsme vyměnili prkna zasažená
červotočem, vymetli spoustu smetí a
prachu. Vím už, ze které studánky
nabrat nejlepší vodu, kde na potůčku
roste máta na čaj, kteří psi tady nejen
štěkají, ale i koušou. Že horské serpentiny nejsou pro šoféra tak náročné, jak vypadají, aspoň zatím, dokud
není sníh. A protože mám průpravu
ze starých chalup, nejdůležitější mi
teď přijde zajistit si výkonnější kamna, suché dříví a těsnění do dveří.
Seznámila jsem se s místními činovníky na všech svých působištích a se
spoustou dalších lidí.
Nejsilnější dojmy? Zvonění poledne
a klekání a pohled na krávy v prašných ulicích, to znám ze Srbska. A
že většina místních jsou velmi srdeční a pracovití lidé. Z Gerniku je navíc překrásný výhled na stráně a hory, pod Svatou Helenou se doširoka
rozlévá Dunaj, řada kopců je skalna-

V BANÁTU. Klára Jíchová v rumunském Gerniku.
tých, zkrátka - filmové záběry. Teď
se tady všude pálí kořalka… stačí?
Znáte prostředí, do kterého jste odjela? Byla jste už někdy před tím v
Gerniku, Moldavě či Svaté Heleně?
Tato oblast je téměř na dohled českých vesnic v Srbsku, kde jsme před
pár lety strávili rok. Autem je to asi
hodinku. České vesnice v Rumunsku
jsme od té doby často navštěvovali,
naše děti už v útlém věku ušly stokilometrový trek mezi Sv. Helenou a
Eibentálem. Navštívily to tu také děti z Naší ZŠ v Litni, kde jsem do letoška pracovala. A konečně se s krajany nelze nesetkat v Zámeckém
dvoře ve Všeradicích, kde jejich setkání organizuje pan Stibal. To mi tu
krásně otvírá dveře, když lidem říkám, že jsem ze Všeradic, jako jejich
pivo. Oni dodají: „A jako pan Stibal…“ A rozsvítí se jako sluníčko.
Kde bydlíte a čím trávíte čas?
Větší zázemí budu mít v Gerniku,
kde budu učit dva dny. Na tři až čtyři
dny se budu přesouvat do Svaté Heleny, je to buď asi hodinu autem nebo tři hodiny přes hory. Jedno odpoledne budu učit dole u Dunaje v
Moldavě. Teď právě uklízím gernickou knihovnu a vymýšlím, jak vylepšit muzeum.
Jak jste se na tuto misi chystala?
Splnit požadavky na uchazeče mi trvalo asi dvacet let. Před odjezdem
jsem si pár týdnů zapisovala věci,
které potřebuju sbalit nebo koupit.
Dost jsem doma uklízela, chystala
dětem oblečení a boty na zimu, organizovala harmonogram kroužků, zařizovali jsme služební pasy pro celou
rodinu. Aspoň trochu rumunsky se
musím naučit za pochodu.
Jak se vlastně potenciální uchazeč
o podobné zaměstnání ke krajanům
v zahraničí dostane? Musí projít vý-

Foto ARCHIV

běrovým řízením, prokazovat někomu svoji připravenost, schopnosti?
Výběrové řízení vypisuje Dům zahraniční spolupráce, což je instituce
spolupracující s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství. Soupis požadavků na uchazeče je poměrně obsáhlý, začíná magistrem z
češtiny a několikaletou praxí ve výuce, pokračuje hrou na hudební nástroj, divadelními i novinářskými zkušenostmi a končí dlouholetým pobytem v zahraničí, zkušeností s krajany
a komunikačními schopnostmi. Pak
po vás chtějí vyplnit mnoho dotazníků, napsat motivační dopis, vypracovat praktický úkol, veškerou dokumentaci včas odeslat, a když zaujmete, pozvou vás na pohovor, kde
vás zpovídá několik lidí z obou zmíněných ministerstev a zástupce bohemistů. Mě se třeba ptali, jestli si
umím vyměnit kolo u auta.

Jaká je podle vás budoucnost Čechů v rumunském Banátu? Na začátku tisíciletí se jich spousta odstěhovala do Čech, přežijí ti zbylí tlak
moderní civilizace, nesplynou dříve
či později s rumunskou většinou?
To je těžká otázka. Pravda je, že teď
zde žije zlomek původního obyvatelstva a mnoho lidí je vyššího věku.
Některé děti tu musí hodně pomáhat
v zemědělství, jiné visí na počítačových hrách. Někdo tu naříká, kolik
lidí odešlo a jak je zde málo dětí. Na
druhou stranu sem přicházejí noví lidé, učí se česky… V nějaké formě tu
český živel určitě přežije. Do značné
míry to záleží i na podpoře z Česka,
konkrétně zájmu českých turistů. A
na pořádání akcí, které propojují jednotlivé menší komunity – zde, v Rumunsku i nedalekém Srbsku.
Vytyčila jste si nějaký cíl, nějaké
»poslání«, jehož chcete dosáhnout?
Poslání ne. Chci tu jen dělat v rámci
možností dobře svoji práci, reagovat
na inspirující podněty, které budou
přicházet, a sama si to užít.
Jste také muzikantka, v minulých
NN jsme psali o kapele Deše, jejíž
jste výraznou členkou. Jak to bude
v Čechách zvládat bez vás? A jak vy
v Rumunsku bez ní?
V létě jsme natočili několik klipů,
aby se alespoň něco dělo, když budu
pryč. Plánujeme nějaké hraní v zimě
i na jaře v Čechách a moc ráda bych
kapelu uvítala na soustředění a následné vystoupení tady v Rumunsku.
Vzkážete prostřednictvím NN něco
domů, do Čech, do Všeradic…?
Lidi sem jezdí za nádhernou přírodou, klidem i »nádechem starých časů«. Ustelou vám tady v duchnách,
uhostí domácím jídlem a budete vídat staré lidi v krojích, tradičně zařízené chalupy, spoustu domácích zvířat. Můžete si prohlédnout etnografickou sbírku, ukáží vám, jak se peče
chleba v peci nebo jak se šijí papuče.
Kdo by měl zájem o aktivní dovolenou a v rámci ní tu přednesl přednášku, odehrál koncert či divadlo,
připravil výtvarnou či zdravovědnou
dílnu pro děti, ať se mi ozve, bude
velmi vítán. Kdo by měl chuť pomáhat tu starším lidem se sezónními zemědělskými pracemi a dále s budováním muzea, bude rovněž velmi
vítán. Totéž platí pro fotografy a filmaře, mám tady pro ně pár nápadů.
Zejména tu ráda uvidím Všeradické,
Gernik je naše partnerská obec!
Miloslav FRÝDL

Klára JÍCHOVÁ, rozená Hradilková
- narozena v roce 1978, ve znamení
Berana
- dětství prožila ve Zbuzanech a
Černošicích, za svůj domov považuje Poberouní, Brdy a Český kras.
- vystudovala FFUK a DAMU
- v pražské YMCA dělala vedoucí
dětských táborů, v irské L´Arche
Dublin asistovala tělesně a mentálně
postiženým, v srbské Stamnici pracovala v ústavu pro handicapované,
v Pomocné škole v Bubenči s dětmi
hrála divadlo, lektorovala v Multikulturním centru Praha, léta s manželem vydávali časopis Zrnění zaměřený na zdravý životní styl
- je certifikovanou výživovou poradkyní, vede kurzy, věnuje se
těhotným a rodičům malých dětí

- poslední tři
roky učila na
soukromé
Naší základní
škole v Litni
- ráda hraje divadlo, ovládá
housle i violu,
je členkou kapely Deše
- se svým mužem žije 18let,
mají spolu 4
děti: Štěpána
(14), Báru (11), Kristinu (9) a Jakuba (6)
- Životní krédo? „Souzním s heslem, které visí na Naší škole: Svoboda není samozřejmost.“
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Jazzový festival ukončí Ivan Mládek
VŠECHNY KONCERTY SE BUDU KONAT VENKU, PROGRAM PRO ŠKOLY BYL PREVENTIVNĚ ZRUŠEN
Černošice - Jubilejní patnáctý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2020, který
je největší akcí svého druhu v Poberouní, završí takřka domácí
Banjo Band ivana Mládka. Mládek přitom nechyběl ani na premiérovém ročníku v roce 2006.
Jazz bude v Černošicích znít během
šesti dní, od 15. do 22. září. Návštěvníci se mohou těšit na více než sto
účinkujících, domácích i ze zahrani-

čí. Chybět tradičně nebude ani velkolepý orchestr, letos Golden Big
Band Prague, stejně tak i pochod
městem s JJ Brass Bandem.
Oproti původním plánům se všechny
festivalové koncerty budou konat
venku, ve formě open-air vystoupení. Melanie Scholz upustila od cesty
do ČR a školní koncerty byly z preventivních důvodů také odvolány.
Koncerty v Clubkině se přesouvají
do venkovních prostor kina.

Kina v okolí

Program festivalu:
15. 9. 20.00 Mike Ross Blues Band
(Club kino)
16. 9. 17.00 Ondřej Kabrna Trio
(Park Berounka PicNic)

KINO ŘEVNICE
16. 9. 20.00 V SÍTI 18+
18. 9. 17.30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
18. 9. 20.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
19. 9. 15.00 MULAN
19. 9. a 25. 9. 17.30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
19. 9. 20.00 KRAJINA VE STÍNU
23. 9. 18.00 VÍTĚZ a STRAIGHT RECORD
24. 9. 20.00 ŠARLATÁN
25. 9. 17.30 HAVEL
26. 9. 15.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V
ČASE
26. 9. 17.30 TENET
26. 9. 20.00 BÁBOVKY

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje.
KINO LITEŇ

16. 9. 17.00 Mifun (Club kino)
16. 9. 20.00 Love Song Orchestra
(restaurace Pod Lipou)
16. 9. 20.30 Trombenik (Bolleta)
17. 9. 18.00 Second Band, Dech
Band (Club kino)
17. 9. 20.00 Jakub Zomer piano
(Církev bratrská)
18. 9. 16.30 JJ Brass Band –
Marching Band (Centrum Vráž)
18. 9. 17.30 JJ Brass Band - Marching Band (Club kino - žel. zastávka a zpět)
18. 9. 19.00 Golden Big Band Prague - EQ Jazz - Robert Balzar Trio
(Club kino)
19. 9. 10.00 Tereza Krippnerová &
The Masters

Svinařští si zatančili, teď budou jódlovat

(vš)

19. 8. 19.00 LOLA / MEZIPATRA
21. 8. 17.00 HURÁ DO DŽUNGLE
21. 8. a 26. 8. 19.00 ŠARLATÁN
28. 8. 17.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
28. 8. 19.00 CASTING NA LÁSKU

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 9. 19.00 VYŠINUTÝ
16. 9. a 27. 9. 19.00 ŽENSKÁ POMSTA
17. 9. 19.00 NOC V LOUVRU: LEONARDO DA VINCI
18. 9., 20. 9. a 26. 9. 16.00 (Pá 19.00)
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
19. 9. 16.00 MULAN
19. 9. a 29. 9. 19.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
20. 9. 19.00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
21. 9. 19.00 DĚDA POSTRACH RODINY
22. 9. 19.00 NOVÍ MUTANTI
23. 9. 19.00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
24. 9. a 30. 9. 19.00 BÁBOVKY
25. 9. 19.00 DJ SNAKE: KONCERT
26. 9. 19.00 ŠARLATÁN
27. 9. 16.00 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
28. 9. 19.00 CORPUS CHRISTI

O krásné zakončení léta se ve Svinařích v pátek 4. září postarala kapela
Bohemian Pink Floyd, která vznikla v roce 2019 spojením hudebníků ze
dvou existujích Pink Floyd tribute bandů. Ve dvouhodinovém hudebním
vystoupení zaznělo mnoho známých a léty prověřených hudebních pecek
především z alb The Wall, Wish You Were Here a The Dark Side of the
Moon. Zprvu se koncert nesl v komorním duchu, ale postupem času se publikum před pódiem rozezpívalo a roztančilo. O organizaci a perfektní zázemí s domácími klobásami, chlazenou plzní a barem s míchanými nápoji se
postarali místní Sokolové, které ještě letos čeká jedna velká akce - 26. 9.
pořádají od 14.00 v areálu kurtů ve Svinařích VII. ročník tradičního Oktoberfestu. Točit se bude, pouze do tupláků, speciální festivalový ležák Greiner. K jídlu budou bílé bavorské klobásy a louhované preclíky. Součástí
akce je mistrovství ČR v jódlování a soutěž v pití tupláků na čas!
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

LETNÍ KINO BEROUN
18. 9. 20.15 RYTMUS: TEMPOS
19. 9. 20.15 ŠARLATÁN
25. 9. 20.15 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
26 9. 20.15 BÁBOVKY

KINO RADOTÍN
15. 9. 17.30 V SÍTI
15. 9. a 23. 9. 20.00 (St 17.30) BOURÁK
16. 9. 10.00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
16. i 22. 9. 17.30 FRIDA - VIVA LA VIDA
16. 9. 20.00 PRO SAMU
17. 9. 17.30 3BOBULE
17. 9. 20.00 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
18. 9. 17.30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
18. 9. a 29. 9. 20.00 PROBLÉMISSKY
19. 9. 15.30 VZHŮRU ZA SNY
19. 9. 17.30 ZAPOMENUTÝ PRINC
19., 24. a 29. 9. 17.30 (So 20.00) HAVEL
22. 9. 20.00 ŠARLATÁN
23. 9. 20.00 AFRIKOU NA PIONÝRU
24. 9. a 30. 9. 20.00 (St 17.30) V SÍTI
25. 9. 17.30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
25. 9. 20.00 DJ SNAKE THE WORLD
TOUR
26. 9. 15.30 HURÁ DO DŽUNGLE
26. 9. 17.30 LASSIE SE VRACÍ
26. 9. 20.00 EMMA

KINO NÁRUČ DOBŘICHOVICE
17. 9. 19.30 OUTSIDEŘI

ZKOUŠKA. Pardubická komorní filharmonie a sbor Canto Carso při zkoušce na koncert v řevnickém Lesním divadle. Foto Jan SchLiNdeNBuch

Na koncert dorazil velvyslanec
Třetí ročník koncertu Filharmonie v
lese se vinou jarní koronavirové karantény uskutečnil v náhradním termínu - 5. září. Všichni příchozí si i
letos užili výjimečný hudební zážitek v neopakovatelné atmosféře řevnického Lesního divadla. Ten byl
umocněn hned dvěma novinkami.
Jako sólistka na klavír se představila Jana Chaudhuri, manželka dirigenta indického původu Debashihe
Chaudhuriho, který koncert každoročně diriguje a programově připra-

vuje. Na pódiu si objevil i řevnický
pěvecký sbor Canto Carso. Vrcholem večera bylo jejich společné vystoupení v závěrečné Beethovenově
Chorální fantazie velmi připomínající slavnou Ódu na radost. Diváci
po jejím konci několik minut nadšeně aplaudovali. Byl mezi nimi i jeden vzácný host - na pozvání pana
dirigenta společně se svojí ženou do
Řevnic zavítal velvyslanec České
republiky v Indii Milan Hovorka.
Jan SChLiNDENBuCh, Řevnice

19. 9. 19.00 Ingrid Arthur & Andy
Winter Trio, Agnieszka Twardoch
Quartet, TreeOh (Club kino)
20. 9. 20.00 Banjo Band Ivana
Mládka (Club kino)
(pan, vš)

Tipy NN

* Jaroslav Samson Lenk koncertuje 17. 9. od 20.00 v sále České pojišťovny Beroun.
Miloš KEBRLE
* Akce Dobřichovice sobě aneb
Sbírka pro divadlo se koná 19. 9. od
14.00 do 22.00 v dobřichovickém
parku. O program se postarají Dobřichovický domek, taneční studio,
DDS, Dobi Boyz, Cabinet, JoJo
Gym, O.K. Rebels, Harmcore Jazz
Band aj. Vstupné 100 Kč.
(ak)
* Sbor břežanských kastrátů, Mnichovo smradiště, Zuby nehty, Pepíček Čečil aj. se zúčastní akce 22.
Zelený tulipán, kterou 19. 9. od
12.00 v Lesním divadle Řevnice pořádá nakladatelství Maťa.
(kmč)
* Cimbálovka Hradišťan koncertuje 19. 9. od 15.30 v kostele ve Sv.
Janu pod Skalou. Vstupenky v ceně
300/150 Kč je nutné rezervovat na
sjs@svatyjan.cz.
(pef)
* Ahmed má hlad, Choroš Hrubák,
Klec a Jarabáci vystoupí na Festivalu stejných ksichtů 19. 9. od
17.00 v klubu U Emy Lhotka. (ebu)
* Několik koncertů, přednášku,
burčákovou slavnost i lunapark nabídne 19. 9. Svatoludmilská pouť v
Tetíně. Info www.tetin.cz.
(hah)
* Smyčcové Duo ECO a harfenistka
Zbyňka Šolcová přednesou 20. 9. od
17.17 v karlickém kostele sv. Martina a sv. Prokopa skladby Vivaldiho,
Bacha, Elgara, Šostakoviče aj. Vstupné 150/100 Kč.
(ak)
* Soulová a bluesová královna z
Manchesteru Kyla Brox zazpívá za
doprovodu svého bandu 23. 9. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 200/250 Kč.
(pan)
* Zpěvačka Jitka Vrbová vystoupí
společně s pěveckým sborem Bonbon 24. 9. od 19.00 v sále České pojišťovny Beroun. Miloš KEBRLE
* Rocková skupina The Primitives
Group koncertuje 24. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.
(vš)
* Skupiny I Love You Honey Bunny a Branko´s Bridge si společně
zahrají 25. 9. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Kapela Poletíme? zahraje 25. 9.
od 20.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné: 290/320 Kč. (jik)
* Písňový a operní podvečer hostí
26. 9. od 16.45 kostel sv. Martina a
sv. Prokopa v Karlíku. Účinkují Josef Kovačič (bas) a Jaroslav Šaroun
(klavír). Vstupné dobrovolné. (ak)
* Rockovou skupinu Bílá nemoc a
Petra Váňu můžete slyšet 26. 9. od
19.30 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Komponovaný pořad Charlotta
Masaryková – Američanka, která se
stala Češkou, hostí 28. 9. od 13.30
Sbor J. z Poděbrad ve Tmani. (jšk)
* Výstavu fotek Petra Vápeníka
Jedním obrazem, jednou větou hostí
do 30. 9. zámek Dobřichovice. (ak)
* Známé fotografie Jana Saudka i
méně známé portréty známých
osobností jsou vystaveny v Café
Galerii Bím Dobřichovice.
(tob)
* Výstava obrazů Adama Jílka s
nádechem humoru a satiry ze zvířecí říše v Galerii 90° Černošice potrvá do 11. října.
(pek)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

19/2020 (313)
Začali sladkou výhrou

NECKYÁDA. Účastníci druhé všeradické neckyády, posádka Pet Boat.

Vinařičtí slavili výročí

Oslava posvícení a posezení u příležitosti výročí 850 let vzniku obce se
konaly 5. 9. ve Vinařicích. Na návsi
zahrála dechovka plzeňské konzervatoře 12 Plzeň i staropražská kapela Třehusk, občerstvení vydával starosta Karel Kouklík (uprostřed) i jeho předchůdce Pavel Fejfar (vlevo).
Foto NN M. FRÝDL

Foto Simona CIPRIÁNOVÁ

Fotbalová sezóna žáků FK Všeradice je v plném proudu. Kluci k mistrovským zápasům vyběhli po třičtvrtěroce nucené pauzy. Oproti
sezonám minulým je navíc ta letošní ve znamení zvýšeného papírování a potvrzování. K prvnímu zápasu
jsme vyrazili do Chrustenic. Na
soupeře jsme nastoupili s důrazem a
chutí, vytvářeli jsme si spoustu šancí, u kterých leckdy, bohužel, chybělo lepší zakončení. I přes spoustu
spálených šancí jsme si odvezli jednu sladkou výhru 8:1, jedno »nastřelené« oko a jeden hattrick Martina
Pivoňky. Další zápas u sousedů v
Litni byl herně naprosto vyrovnaný,
šance byly na obou stranách. Soupeř
ale dokázal efektivněji potrestat
naše chyby a po poločase 1:1 zvítězil 4:2. Po dni odpočinku jsme na
domácím hřišti uvítali Tetín. Kluci
předváděli skvělé akce a s přehledem zvítězili 6:0.
(box)

Po hladině plul hrad i koupelna
DRUHÝ ROČNÍK NECKYÁDY SI NENECHALO UJÍT SEDM DESÍTEK DIVÁKŮ
V sobotu 29. srpna se na všeradickém koupališti uskutečnil II. ročník
všeradické neckyády (viz NN 18/20).
Na start i přes nepříznivé počasí dorazily čtyři posádky.
K vidění byla tato plavidla: Dámská
koupelna, Hrad nad vodou, Člověče,
nezlob se! a Pet Boat. Posádky se utkaly v pěti soutěžních disciplínách.
Hodnotila se kreativita, rychlost či
obratnost. Všichni členové posádek
si zasloužili sladkou odměnu v podobě zlaté medaile i další ceny.
Počasí neodradilo ani na sedm desítek diváků, kteří posádkám všech
plavidel náležitě fandili. Zajištěno
bylo bohaté občerstvení - největší
úspěch měly hasičské palačinky.
Výtěžek z akce, 8380 Kč, byl věnován rodině Emičky Radové ze Zdic s
diagnózou kongenitální myotonické
dystrofie typu 1. Ta dorazila do Všeradic, spolu s maminkou pozdravily

diváky a poděkovaly za finanční
pomoc. Emičku jsme podpořili i v
neděli 6. 9. v Králově Dvoře. (Viz
Všeradičtí hasiči běželi pro Emu...)
Pokud chcete pomoci také, pak své
příspěvky můžete zasílat na transparentní účet 123-0357050297/0100.
Velké poděkování patří firmě Some
za zapůjčení technického vybavení,
Obci Všeradice za finanční podporu,
V. Strnadovi za elektrické připojení,
S. Cipriánové za fotodokumentaci i
moderátorovi odpoledne M. Petrovi,
který svůj honorář věnoval rodině
Emičky. Speciální poděkování patří
všem zúčastněných, kteří přispěli
nejen ke skvělé atmosféře, ale především na dobrou věc. Věříme, že
ostatní inspirujeme a příští rok překonáme hranici alespoň deseti plavidel, tak, jako v minulém roce.
Díky neuvěřitelné podpoře všech
zúčastněných jsme se rozhodli, že i

další ročníky neckyády budeme organizovat jako charitativní akce.
Klára PEŠKOVÁ, Všeradice

Podbrdské aktuality

* Osmý ročník Pochodu Všeradovou zemí se koná 19. 9. Start procházky po okolí je mezi 9 a 10.00 ve
Dvoře Všerad Všeradice.
(son)
* Heroldovo kvarteto zahraje u
příležitosti posvícení sv. Matouše
19. 9. od 16.00 v kostele sv. Petra a
Pavla v Neumětelích. Zazní skladby
J. Haydna, W. A, Mozarta, A. Dvořáka aj.
Alena RYDRYCHOVÁ
* Hru současného skotského autora
Anthony Neilsona Lháři představí
19. 9. od 19.00 ve Dvoře Všerad
Všeradice Divadlo Orfeus.
(jav)
* Varhanní koncert Vladimíra
Roubala hostí 20. 9. od 17.00 kostel
v Osově.
Marie PLECITÁ

Všeradičtí hasiči běželi pro Emu, vybralo se devadesát tisíc
Neděli 6. září se osm členů všeradického sboru
dobrovolných hasičů rozhodlo strávit na akci Běháme pro Emu, která se konala v areálu zámečku
Králův Dvůr. Přijeli jsme finančně i sportovně
podpořit dobročinnou akci, která měla pomoci
zaplatit náročnou rehabilitační péči, jenž je pro
nemocnou Emičku Radovou velmi přínosná. Celkem se na její léčbu vybralo úctyhodných téměř
90 000 korun.
Pro děti i dospělé byl připraven bohatý program.
Bylo možné si prohlédnout několik vozidel z vojenského muzea ve Zdicích, hasičskou techniku
současnou i historickou či krásně naleštěné bouráky. Připraven byl skákací hrad i výtvarné dílničky, v nichž se malovalo na obličej, dělalo se třpytivé tetování či se psaly a malovaly přáníčka
pro Emu. Nechyběl stánek s občerstvením ani Pekařství u Emy s dobrotami slanými i sladkými.
Velkému zájmu účastníků, kterých bylo několik

stovek, se těšila tombola. Výhry byly skutečně
velmi pěkné: od šperků či alkoholu, přes keramiku až po elektrické zubní kartáčky nebo hodinky.

Divácky zajímavé byly ukázky parkouru a psí
agility.
Nejpodstatnějším bodem programu byl samozřejmě samotný běh. Nejprve běžely děti, které si za
svůj výkon odnášely plyšové i jiné hračky. Náš
sbor reprezentoval Mareček Nájemník. Pak odstartoval běh na 2 km, kterého se zúčastnila Klára
s Tomášem i s kočárkem, ze kterého je cestou usilovně povzbuzovala téměř dvouletá Eliška. Na
závěr odstartovali závodníci na více než čtyřkilometrovou trať. Pro prvních 50 běžců v každé kategorii byla připravena nádherná medaile a pamětní list. Z naší výpravy si nejlépe vedli Lukáš
s Milanem, v závěsu s Vláďou a Katkou. Většina
účastníků však běžela hlavně pro dobrou věc,
nikoliv kvůli umístění.
Závod jsme zakončili společným skvělým pozdním obědem v pizzerii Bella Italia ve Zdicích.
Text a foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice
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Město Černošice vyhlašuje
výběrové řízení na volnou pracovní pozici

VeDoUcÍ ÚŘADU - tAJeMnÍK/tAJeMnice
Městského úřadu Černošice
Tajemník/tajemnice řídí městský úřad a odpovídá za správný výkon jeho činností, řídí, podporuje a rozvíjí svěřený tým. Zodpovídá
za výkon státní správy na území ORP Černošice, podporuje výkon samosprávy na území města Černošice. Jeho přímými podřízenými
a partnery jsou vedoucí čtrnácti odborů úřadu a současně sám vede odbor vedení města.
Nabízíme:
• uplatnění manažerských schopností při řízení týmu cca 240 zaměstnanců
• možnost zapojení do národních projektů při rozvoji veřejné správy
• zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu veřejné služby, vstřícně vůči klientům
• pracovní poměr na dobu neurčitou, termín nástupu dle dohody
• platové ohodnocení ve 13. platové třídě
• zajímavé zaměstnanecké benefity - mobilní telefon a notebook, pružná pracovní doba s čtvrtletním vyrovnávacím obdobím, dovolená
5 týdnů, 5 dnů placeného pracovního volna (sick days), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání
a volnočasové aktivity aj., v případě potřeby služební automobil
• pracoviště Praha 2, Podskalská 19 (v blízkosti stanice metra Karlovo náměstí) + dle potřeby Černošice
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 30. 9. 2020.

Požadavky a další informace najdete na www.mestocernosice.cz v sekci Úřad - Volná pracovní místa.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Adélu Červenkovou - personální úsek, tel. 221 982 129,
adela.cervenkova@mestocernosice.cz.
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Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí

LOUČENÍ S LÉTEM. Na nádvoří liteňského zámku místní hasiči předvedli zásah u hořícího automobilu.

10/2020 (111)

Foto Tomáš JURAJDA

Nejdřív soutěže, po setmění ohnivá show
DOBROVOLNÍ HASIČI ZORGANIZOVALI NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ JEDENÁCTÝ ROČNÍK LOUČENÍ S LÉTEM
Jedenáctý ročník akce Loučení s létem se konal 5. září na nádvoří liteňského zámku.
Na úvod dne si zasoutěžili hasiči z
Litně a Svinař v disciplíně Požární
útok; vyhrálo místní družstvo. Následovala ukázka s historickou stříkačkou SDH Mníšek pod Brdy. To
už ale byla připravená kapela Broucy na zádech. Poté následovalo představení pro děti - Eldorádo s Honzou
Krejčíkem. Bohužel se nám letos vzhledem k situaci a nařízením spoje-

ným s virem omluvila Policie ČR i
profesionální hasiči. Nakonec jsme
museli zahýbat i s časem vystoupení.
Nechyběla soutěž v hodu pivním sudem, kterou vyhrál pan Saneistr ze
Svinař. Své dovednosti nám přijely
ukázat mažoretky Domečku Hořovice, které předvedly taneční sestavy.
Místní jednotka SDH Liteň zase
předvedla zásah s tatrou a manem u
hořícího automobilu - hasili ho vysokotlakým proudem a přenosným pěnotvorným zařízením. Následně

ukázali ještě práci s hasícím hřebem
a lafetovou proudnici na nástavbě
tatry. Poté si z proudnic zastříkaly i
děti. Během dne mohli návštěvníci
využít doprovodné programy, jako
například jízdu na koni, skákací
hrad, střelbu z luků či simulátor, prohlédnout si techniku a vybavení hasičů, vyzkoušet první pomoc na figuríně pro resuscitaci nebo se vyfotit
u menšího hasičského fotokoutku.
Děti trávily čas u soutěží i v tvořivých dílničkách Domečku Hořovice

Školáci první týden ladili společný rytmus
V liteňské škole jsme se sešli po prázdninách jako každý rok 1. září před
školou. Po hymně nás všechny přivítala paní ředitelka a my se rozešli do
tříd, jako obvykle. Ale něco bylo letos přece jen trochu jiné. Distanční
výuka a prázdniny nás od sebe oddě-

Kůň uvízl v kanálu,
pomohli mu »profíci«

Leč - Nejen lidi, ale často i zvířata
zachraňují řevničtí profesionální
hasiči. Na sklonku prázdnin byli
přivoláni do Leče, aby pomohli koni, který uvízl v kanálu.
„Ve čtvrtek 29. 8. dopoledne jsme
vyjeli k vyproštění koně do Skuhrova-Leče,“ uvedl velitel družstva Pavel Vintera. „Na místě jsme zjistili,
že se jedná o koně ležícího v blátě,
v odtokovém kanálu,“ dodal s tím,
že do Leče vyrazil i speciální vyprošťovací automobil z Berouna. „Ten
však byl kvůli špatně přístupnému
terénu odvolán,“ sdělil Vintera a
upřesnil, že hasiči zvíře postavili
pomocí popruhů i kladkostroje na
nohy a předali ho majitelce. (mif)

lily na půl roku a i když se někteří
sešli ve škole ještě koncem května a
v červnu, celá třída se prvně po tak
dlouhé době potkala až nyní.
Máme před sebou bezesporu mnoho
práce. Zopakujeme, co jsme si osvojili během distanční výuky, upevníme získané vědomosti, a jestli jsme
něco nestihli, naučíme se společně
ve škole. Ale nejdřív jsme se zkusili
sladit spolu navzájem, se svými spo-

lužáky i učiteli. Během prvního týdne, ve čtvrtek a v pátek, jsme zasedli k bubnům i jiným různě hlasitým nástrojům a pustili se do muzicírování. Pod vedením lektora Jiřího
Adama jsme rozjeli preventivní program Adamovy bubny. Každý má
rytmus v sobě, jen někdy byl problém ho sladit s rytmem ostatních.
Takže jsme si užili i spoustu legrace.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

POD VEDENÍM LEKTORA. Žáci liteňské ZŠ se první týden nového školního roku pustili do společného muzicírování.
Foto Hana HAVELKOVÁ

a všichni si mohli vychutnat i dobroty z grilu, nebo z hasičského stánku
s občerstvením.
Po setmění čekala na návštěvníky
ohnivá show Pa-Li-Tchi a až do pozdních nočních hodin hrála kapela
Pády. Věříme, že se návštěvníkům
letošní ročník akce líbil. Díky podpoře Městyse Liteň a Středočeského
kraje mohl být vstup opět zdarma.
Podporu nám poskytli pp. Duras,
Stibal, Rys, Alfery, manželé Leidlovi a samozřejmě všichni návštěvníci akce, kteří vytvořili příjemnou,
pohodovou atmosféru. Díky aktivním hasičům, kteří odvedli pořádný
kus práce, přestože jsme také uvažovali o zrušení akce. Jiří HrÁcH,
velitel SDH Liteň

Liteňští odstraňovali
polámané stromy

Silný vítr zaměstnal na konci prázdnin hasiče v Litni. Zasahovali také u
úniku vody a požáru auta.
Během srpna vyjížděli hasiči hned
několikrát k následkům silného větru. Zasahovali v Leči, Litni, Vlencích, u Korna a u Měňan. Během
těchto událostí odstraňovali polámané stromy a větve.
Zasahovali také u likvidace bodavého hmyzu a úniku vody v Litni. Jednotka vyjela i k požáru osobního automobilu, který začal hořet za obcí
Měňany. Liteňští přijeli jako první a
pomocí vysokotlakého proudu uhasili požár v motorové části. Profesionální hasiči z Berouna následně
vůz zkontrolovali termokamerou.
Poté se jednotky vrátily zpět na své
základny. V rámci výcviku hasiči
ještě předvedli uhašení auta na Loučení s létem.
Jiří HrÁcH,
JSDH Liteň
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Krásné hlasy se po roce vrátily do Litně
V BAROKNÍ ZÁMECKÉ ČECHOVNĚ SE USKUTEČNIL ZÁVĚREČNÝ KONCERT PĚVECKÝCH KURZŮ
Pěvecké kurzy v Litni 2020 nabídly
22. – 27. 8. výuku hlasové a dechové techniky pod vedením přední
mezzosopranistky Markéty Cukrové
a pedagožky HAMU, docentky Heleny Kaupové. Stejně jako v minulých letech, ani letos nechyběl společný závěrečný koncert, který potvrdil, že pomyslná laťka liteňských
kurzů se zvedá stále výše. Koncert
se odehrál poslední srpnový čtvrtek
v sále barokní Čechovny, jež kdysi
poskytla domov rodině legendární
sopranistky Jarmily Novotné.
Tématem se stalo období italského
belcanta, tedy v překladu krásného
zpěvu, což dokonale vystihuje průběh letošních kurzů i jejich koncertu.
Nutno zmínit účast korepetitora Ahmada Hedara, který s velkou citlivostí pěvce po všechny dny doprovázel na klavír. Ten také hudební
podvečer otevřel slavnou melodií z
Belliniho opery Norma.
Po něm v úvodu koncertu pěveckým
i hereckým ztvárněním oslnila Markéta Cukrová, jež zazpívala známou
árii Rosiny z Lazebníka sevillského.
S náročným repertoárem dále vystoupilo sedm účastníků. V Donizettiho áriích se předvedli Magdalena
Heboussová, Radek Martinec, Martina Houdová, Pavla Mlčáková a
Eva Kývalová, s Verdiho árií pak Tereza Hořejšová a v áriii Pietra Mascagniho vynikla Eliška Gattringero-

ABSOLVENTI. Na závěrečném koncertě vystoupili účastníci liteňských pěveckých kurzů. Foto Jan ŽirOVnicKý
vá. Všichni účastníci předvedli vskutku vynikající a energické výkony,
jejich umělecká úroveň byla vysoká.
Vyprodanou Čechovnou se nesl zasloužený bouřlivý aplaus. Program
tentokrát svým erudovaným slovem
ozvláštnila muzikoložka Dita Hradecká, která jím po celou dobu posluchače provázela.
Pěvecké kurzy v Litni 2020 se konaly v rámci Festivalu Jarmily Novot-

né, jež devátým rokem pořádá nezisková organizace Zámek Liteň. Jedním z hlavních cílů jejích aktivit je
právě podpora mladých talentů, zejména v oblasti hudby. Pěvecké kurzy každým rokem zvyšují prestiž opřenou o výběr špičkových lektorů i
samotných účastníků, jimiž jsou stále více vyhledávány. Pěvci celou dobu individuálně studují s lektory, s
nimiž tráví i volný čas a sdílejí své

Školu obsadili filmaři, děti kárala Babčáková

Medové odpoledne
nahradí přednáška

Medové odpoledne, které se mělo v
Zadní Třebani konat 19. 9., jsem byl
jako pořadatel nucen zrušit. Důvodem je šíření koronavirové epidemie
a stále se měnící nařízení či zákazy.
Navíc bychom asi těžko uhlídali povolený počet návštěvníků a zajistili
rozestupy dva metry mezi lidmi.
Uskuteční se však plánovaná přednáška Františka Kamlera, bývalého
ředitele Výzkumného ústavu včelařského, na téma Jak ovlivňuje současný stav přírody a zemědělství naše včelařství. Přednáška s diskuzí se
koná 19. 9. od 15.00 ve Společenském domě v Zadní Třebani.
Včelaření nám v tomto roce moc radosti nepřineslo. V médiích se objevují informace, že medu je málo,
dokonce nejméně za několik desetiletí. Obdobně jsou na tom i včelaři
ze Základní organizace Liteň. Někteří z nás sice med vytočili, ale rozhodně jej bylo méně než v minulosti. Znám ale včelaře, kteří nevytočili
med žádný a byli nuceni včely v
plné sezoně přikrmovat. Nyní budeme s obavami čekat, jak se podaří
včely vyzimovat. Pokud včelař vytočil včelám všechen med a očekával, že si další přinesou, bude asi nemile překvapen. I včely totiž mohou
hladovět. Sice přežívají, ale s krmením cukrem na zimu se »upracují« a
v září či říjnu najednou včelař zjistí,
že v úle nemá včely. Ty totiž dokáží
vycítit, že se blíží jejich konec a
umírají mimo úl. Včelař pak hledá
důvody všude jinde, jen ne u sebe.
Nebudu ale skeptický a budu se těšit
na následující včelařskou sezonu.
Včelaření je úžasné. Každý rok je
jiný, příroda a včely dokáží vždy
překvapit. Luboš FaiT, předseda
ZO ČSV Liteň

Je obvyklé, že ve škole to hučí jako v úle od pondělí do pátku a o víkendu
je klid. Ale v sobotu 6. a v neděli 7. září to v Základní škole Františka Josefa Řezáče v Litni vypadalo úplně jinak. Obsadil ji filmový štáb, natáčely
se zde scény pro připravovaný seriál Školní ombudsman. V Litni jste tedy
mohli zahlédnout tváře známé z obrazovek a naši žáci se dokonce uplatnili v epizodních rolích. Známá herečka Simona Babčáková je například v
jedné scéně opakovaně kárala za domnělé přestupky, nešetřila výraznými
gesty, zaujala výhružný postoj... Brr - i z dálky nám naskakovala husí kůže! Už se nemůžeme dočkat premiéry.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Alena HUPÁKOVÁ

životní a profesionální zkušenosti,
což je pro ně dalším cenným obohacením. Součástí kurzů je také doprovodný program. Ten letošní nabídl
přednášku o foniatrii uznávané odbornice MUDr. Jitky Vydrové i lekci
správného dýchání z hlediska lektorky cvičení pilates Renaty Sabongui.
Téma dále doplnila přednáška muzikoložky Dity Hradecké.
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

Liteňské aktuality

* Veřejné zasedání zastupitelstva
Litně se koná 17. 9. od 19.00 prostřednictvím videokonference. (mar)
* Mladší žáci FK Liteň se utkají:
18. 9. od 17.30 doma s Chyňavou,
23. 9. od 17.30 se Zdicemi na jejich
hřišti, 25. 9. od 17.30 venku s Cembritem Beroun a 2. 10. od 17.00
doma s ČL-U Beroun.
(mik)
* Kroužky francouzštiny, vaření a
stolování, tvoření, pro dívky, malé
myslivce, vědce a aj. nabízí liteňské
pracoviště Domečku Hořovice. Přihlášky a další info na www.domecekhorovice.cz. Eva KNOPOVÁ
* Podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu se uskutečbí 17. října: 9 - 10.00 v Litni před
Společenským domem, 10.30 11.00 v Bělči před volební místností a 11.30 - 12.00 v Leči před klubovnou. Odpady mohou odevzdat jen
obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu, nebo ti, kteří za likvidaci odpadu v Litni platí.
(mar)
* Tři bedýnky brambor vykopali
žáci 5. B na školním pozemku, který
se třetím rokem snaží žáci i kantoři
místní ZŠ zvelebit. Má tu vzniknout
místo k relaxaci, učení se i zkoušení
zahradnických dovednosti. Nyní je
v plánu dýňobraní.
(hah)

Páťáci s psycholožkou našli tajemnou jeskyni
Kluci a holky z 5. B Základní školy
F. J. Řezáče v Litni se hned po prvním školním dnu rozhodli vyrazit na
výlet. Prvního září mezi sebou přivítali dva nové spolužáky, kteří přišli z
jiné školy. No a kde jinde se navzájem poznat lépe, než při procházce,
hrách a soutěžích? Pozvání na výlet
přijala i školní psycholožka Simona
Krutská, která dětem připravila
mnoho zábavných aktivit. Během
dne jsme prozkoumali Mramor, Šamor, narazili na tajemnou jeskyni a
zažili hodně zábavy. Řádně vyhladovělí jsme se vrátili zpět do civilizace. Od čtvrtka již spořádaně sedíme
v lavicích, pilně se učíme a těšíme se
na další vycházku.
Text a foto
Jiří HaVELKa, ZŠ Liteň
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NA SOUSTŘEDĚNÍ. Malí vižinští
hasiči na prázdninovém soustředění
ve Smetanově Lhotě. Na druhém
snímku nejmladší účastník, šestiletý
Daník Růžička.
Foto Irena RANDÁKOVÁ

Malí hasiči trénovali
na podzimní závody

Děti z Vižiny strávily poslední prázdninový týden pět dní na hasičském
soustředění ve Smetanově Lhotě na
jihu Čech. Malí hasiči trénovali na
podzimní závody, opakovali uzly,
práci s mapou, topografické značky,
stříleli ze vzduchovky. Odpoledne
hráli hry, soutěžili mezi sebou v
rychlosti i bystrosti a také poznávali bližší i vzdálenější okolí tábora.
Ve volných chvílích si děti užívaly
bazén, hrály fotbal, přehazovanou a
velmi oblíbený stolní tenis. Mladší
děti si mohly vyzkoušet svou odvahu při nočních hrách, které pro ně
připravili jejich starší kamarádi.
Irena Randáková, vižina

Mamka lodičku naštěstí neutopila
NETRADIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD VE VIŽINĚ ABSOLVOVALO 15 DRUŽSTEV
Netradiční cyklistický závod Trotlík
se ve Vižině konal první zářijovou
sobotu. U obecního úřadu se sjelo 15
týmů, které obdržely startovní číslo,
hrací kartu a mapu s vyznačenou trasou. Bylo připraveno 11 stanovišť,
kde se plnily neobvyklé úkoly, které
mají prověřit souhru týmu. Co si
vítězové loňského ročníku a zároveň
organizátoři toho letošního připravili? Přenášení kelímku pomocí balónku, skládání lodičky z papíru a její
transport přes rybník na udici, šroubování šroubu na metrové závitové
tyči, poznávání mysliveckých trofejí, střelbu ze vzduchovky, poznávačku retro věcí, přesouvání míče obručí, běh v krabicích, ručkování po laně, poznávání předmětů v uzavřené
nádobě. Skleněná kulička byla vysokohorská prémie, když ji závodníci
přivezli do cíle, získali body navíc.
Na splnění trasy s úkoly a s hledá-

ním ukrytých obrázků měly týmy 3
hodiny. Družstva, která projela trasu
celou, našlapala po okolí naší vesničky téměř 10 km.

Na hřišti, kde byl cíl, bylo pro závodníky připraveno malé občerstvení a všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Novým majitelem
putovního poháru se stala Eliška
Štáralová se svou maminkou a tatínkem (na snímku). A co na závod řekli vítězové? „Nám se moc líbily lodičky: táta ji složil a mamka naštěstí
na udici neutopila. Největší radost
máme z poháru, i když ho máme zapůjčený jen do příštího ročníku. Zajímavá byla disciplína, kde se poznávaly retrokousky a kde jsme si na
staré váze vyzkoušeli zvážit čaj. Na
výběr byly i další suroviny, ale tlačil
nás čas. Už začínáme vymýšlet úkoly na příští rok. Tak snad se budete
mít na co těšit. Doufáme, že i příští
ročník bude tak povedený jako ten
letošní.“
Jana FIaLová,
Šárka TRHLíková, vižina
Foto Petr JanČík

Ve Vižině, jakož i po celém panství, mluvilo se více německy, než česky
v každém čísle novin z vižiny, jež
vyjdou do oslav výročí 750 let naší obce v roce 2021, napíši část z její historie. kronika, z níž čerpám,
je z roku 1920, kdy se obec politicky osamostatnila a konaly se první
volby do obecního zastupitelstva.
Zuzana HŮLová, starostka obce
V dobách kolem roku 1700 – hlavně
přistěhováním hraběte Kaunice, který s sebou vzal ohromné množství
služebníků a řemeslníků německých
ze svých panství dřívějších Nových
Zámků (Neuschloss) u České Lípy
ležících, mluvilo se ve Vižině, jakož
i po celém panství Vosovském, více
německy, než česky. Všechno úřednictvo, šafáři, polní mistři, kočové,
řemeslníci při stavbě kostelu a zám-

ku - ti všichni byli rozeni Němci, kteří se však brzy zde počeštili, příjmení rodu se zde těch dosud udržela.
Cajthamlové, Riseltové, Fišerové,
Frajerové, Kocmanové, Linharti,
Losmanové, Műnzbergrové, Ortmanové, Peucové, Šináglové, Vimrové,
Jungrové atd. Dle toho můžeme bezpečně za to míti, že nově založená
obec Vižina - vzniklá po švédských
vpádech - byla osada čistě německá.
V dobách těchto vznikl teprve panský poplužní dvůr Vižina, který ve
staré vypálené vesnici nebýval. Samozřejmě, že když dvůr ten stavěli
řemeslníci němečtí, že se i v nově
zbudovaných domcích kol dvora postavených usadili Šinágl, Křišťál,
Losman, atd. Dle toho k nejstarším
rodinám v obci dosud bydlícím při-

náležejí tyto: Klimt, Urban, Ksandr,
Šinágl, Křišťál, Kristan, Motl, Brucha (Průcha), Losman, Linhart, Cajthaml, Strohmajer, Jung ap. Vižina
kol roku 1700 ležela na pokraji hustých lesů, hluboko do údolí se sklánějícím. Severně od Vižin ležela též
pozvolna se zřizující vesnička Podbrdy. Severozápadně od Vižin ležela
stará obec Všeradice, v níž byl kostelík již ve 14. století. Jihozápadně
od Vižin byla ves Chrastina ve švédkých válkách i s obyvatelstvem zaniklá. Jižně od Vižin byla malá obec
Osovec. V první matrice Všeradické
jmenována jest paní Alžběta Moravská, správcová z Vižin, později ve
druhé matrice (1696-1726) Skřipelské přichází roku 1714 Barbora, dcera šenkýřova na Vižimech. Na naří-

zení Marie Terezie, císařovny Rakouské z 29. dubna 1755 bylo sčítání lidu provedeno a dle něho měla
Vižina 9 čísel a 40 obyvatel. V obci
byl panský kovář, hostinský, krejčí,
tesař, zedník. Lid živil se zemědělstvím, statků v obci nebylo větších,
chalupníci měli kol 8-9 korců půdy...

»Nová« cesta k hájovně

Nové cesty vedoucí k hájovně se 12.
srpna dočkali návštěvníci lesa nad
Vižinou. Stará cesta byla samý výmol a pro své uživatele, hlavně cyklisty, byla nebezpečná. Využili jsme
rekonstrukce hlavní silnice; firma
Strabag z použitého asflatu, vyjmutého ze silnice, cestu opravila.
Zuzana HŮLová, starostka obce

Naše noviny 19/20

REKLAMA, Strana 10

MARTIN KAREŠ

SERVIS mobily,
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Majitel realitní kanceláře
Profesionální realitní služby již 10 let,
makléř nejen pro okolí, prodej nemovitostí,
odhady, zajištění hypotéky, neúčelových
úvěrů, investice - zhodnocení 9 % p. a.
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POŘÁDÁME AKCE
S NÁPADEM
Potřebujete uspořádat společenskou událost a chcete vytvořit
neopakovatelnou atmosféru nebo vám jen chybí dostatečné
vybavení? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli.

Společenské akce a eventy na klíč

Půjčovna vybavení

Co pro vás v rámci eventů zařídíme?

Disponujeme vybavením k vytvoření
perfektního zázemí pro vaší akci.

Management
celé akce

Zvuk
a světla

Reklama

Technické
zázemí

Personál

Logistika

Catering

Dramaturgie

Vybavení

Svatby

Festivaly

Městské slavnosti

Párty a oslavy

stany

Firemní akce

grily

el. vybavení

nábytek

www.rockovrat.cz
facebook: rockovrat
tel: 728 049 458
email: info@rockovrat.cz
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Vinařů bylo méně, vyhrál Libor Průdek
DO POSLEDNÍ CHVÍLE NEBYLO JISTÉ, ZDA SE VINAŘSKÉ SLAVNOSTI V DOBŘICHOVICÍCH USKUTEČNÍ
I přes koronavirovou dobu se město
Dobřichovice nezaleklo obávaných
restrikcí a koncem srpna spolu s
Rockovratem uspořádalo 18. ročník
vinařských slavností. Až do poslední
chvíle nebylo jisté, zda budou moci
vinařky být a pokud ano, zda ve stejném rozsahu, jako v předchozích letech. Vše dopadlo dobře, jen vinařů
přijelo méně. Se svými víny se zde
prezentovali účastníci soutěže Makro vinař roku České republiky 2020.
O této soutěži každoročně rozhodují
odborné komise na základě hodno-

cení kvality soutěžních vzorků.
Slavnostní vyhlášení je na pražském
Žofíně a je natáčeno Českou televizí. Na vinařských slavnostech vyhlásil moderátor Radiožurnálu Petr
Král další soutěž Můj vinař roku
2020, v níž hlasuje naopak veřejnost,
včetně účastníků vinařek. Nejvíce

hlasů získal Libor Průdek, který převzal od starosty Dobřichovic skleněnou trofej ze sklárny Precioza.
Hlasovací lístky byly slosovatelné.
V hudební programu vystoupili Prague Conspiracy, Terne Čhave, Modrý cimbál, Charlie Slavík revue aj.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří

Strážníci přistihli Rusa
pytlačícího v Berounce
Dva rybářské pruty nahozené do vody zjistila 5. 9. ve dvě ráno na břehu
řeky Berounky Pod Hladkou skálou
hlídka Městské policie Černošice
Jejich majitel, občan Ruska, se hlídce prokázal řidičským průkazem a
rozhodnutím o zahájení správního
řízení o vyhoštění. Strážníci mu přikázali vytažení nahozených prutů,
protože loví ryby po povolené době.
Na jednom z prutů byl jako nástražní ryba použit pětačtyřiceticentimetrový úhoř říční, což je zakázáno.
Muž hlídce řekl, že nemá problém
zaplatit pokutu, ale byl poučen, že
strážník není oprávněn řešit tyto
přestupky v příkazním řízení na
místě. Podezření ze spáchání přestupků bylo oznámeno příslušnému
správnímu orgánu.
Otmar KlIMSza, Městská
policie Černošice

Zájem o víno byl i letos v Dobřichovicích velký.

Foto Tomáš HEJLEK

Do Hlásné Třebaně dorazily desítky »harlejářů«
Páté setkání Harley Davidson clubu Praha se konalo na zahradě Martina
Nováka v Hlásné Třebani. Společně jsme si užili pěkné odpoledne. Překrásné »mašiny«, jejich majitelé oblečení v kůži... paráda. Krásně vyšlo
počasí, obrovské občerstvení, malý dětský bazén plný limonád a různých
nápojů zasypaný ledem... Vydařené akce se zúčastnilo několik desítek
motorkářů, krásně jsme si popovídali. Díky, Martine, za skvělou akci a - za
rok zase na viděnou!
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Záchranář: Ke covidu...

(Dokončení ze strany 1)
Posádky řevnické záchranky při styku s pacientem používají ochranné
pomůcky - respirátory FFP2 a FFP3,
rukavice a při podezření na onemocnění nákazou koronavirem obličejové masky, ochranné štíty a celotělové obleky. Po předání pacienta je celá sanitka desinfikována, projde
ozonováním a poté může být použita pro další výjezd.
„Jen některé obce z okolí (Řevnice,
Karlštejn, Lety) nám na naší prosbu
začátkem roku přispěly na nákup
ochranných pomůcek,“ sdělil Bořek
Bulíček a dodal, že většina již byla
spotřebována během jarní koronavirové pandemie. „Vzhledem k tomu,
že respirátory a rukavice používají
posádky denně, začínáme mít těchto
pomůcek kritický nedostatek. Prosíme proto, kdo by mohl naší záchrance pomoci s respirátory a rukavicemi, dejte vědět - každá snaha bude
vítána,“ uzavřel ředitel řevnických
záchranářů.
(mif)

Žáci se těšili na kamarády a snad i na učitelky
Po letos opravdu dlouhých prázdninách nastal opět ten den, kdy děti
školou povinné zasedly do školních
lavic. Letošní 1. září ale bylo trochu
jiné. Někteří žáci neseděli vinou koronaviru ve své lavici od 12. března,
a tak bylo na tvářích všech vidět, že
se těšili na kamarády a snad i na učitelky. Největší význam měl ovšem
tento den pro nové prvňáčky, kterých do málotřídky v Zadní Třebani

nastoupilo jedenáct. Po proslovu
starostky obce se prvňáčci i s rodiči
odebrali do své třídy a tím jim definitivně skončil život školkáčků...
V MŠ se na nový školní rok s učitelkami těší 28 dětí, pro 11 z nich je
pobyt v naší školce premiérový.
Přejeme všem dětem z naší málotřídky i školky, ať se jim školní rok
povede. Kateřina MaTějČKOVÁ,
zŠ zadní Třebaň

Školy se bojí korony, zpřísňují opatření
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Škola rovněž zrušila jazykově poznávací zájezd do
Skotska. „Již v září bylo třeba učinit určitá organizační
rozhodnutí, zaplatit v plné výši cenu za trajekt. Proto
jsme byli nuceni naši cestu zrušit,“ napsaly organizátorky Hana Kráslová a Soňa Nečesaná.
„K 7. září byla v karanténě 1 třída na ZŠ v Preislerově
ulici a 1 třída na ZŠ Wagnerovo náměstí,“ potvrdila Simona Boldi, vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit MěÚ Beroun. Doplnila, že vedení berounské radnice nedostává automaticky informace od hygieniků.
„Pracovníci krajské hygienické stanice jsou vytížení na-

tolik, že nemají kapacitu na dostatečnou komunikaci s
představiteli měst a obcí. Doufáme, že se tento systém
co nejdříve zlepší,“ uvedla na webu města.
Právě na Berounsku se v posledních dnech situace zhoršila. Ministerstvo zdravotnictví 11. 9. zveřejnilo aktuální Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální
epidemiologické situace v ČR. Okres Beroun se ze zeleného I. stupně posunul na II. stupeň, který znamená začínající komunitní přenos. Kvůli tomu byla 14. 9. omezena otevírací doba restaurací a barů. Zavřeny musí zůstat
od půlnoci do 6.00 ráno.
Pavla NOVÁČKOVÁ

dorazili v dobré náladě, vinařům a
umělcům i celému týmu Rockovratu
a města za přípravu a organizaci. Napřesrok se budeme těšit na viděnou.
andrea KuDRNOVÁ, Dobřichovice

Z našeho kraje

* Farmářské trhy se konají 19. 9.
od 8 do 12.00 na náměstí Centrum
Vráž v Černošicích. Stejný den, také
od 8.00, se uskuteční Farmářské
trhy u nádraží v Mokropsech. (smč)
* Oslava Evropského dne chráněných území s názvem Českým krasem za Hagenem se koná 19. 9. Start
v Karlštejně u pošty mezi 8.30 a
11.30. Hana HOFMEISTEROVÁ
* Prodej mezi vraty se v Řevnicích
uskuteční 19. 9. Své věci můžete nabízet kolemjdoucím od 10 do 15.00.
Pokud máte zájem zúčastnit se jako
prodejci, můžete se přihlásit na emailu Wildmannova.R@seznam.cz
nebo tel. č. 775 349 331. Mapu prodejců najdete na Facebooku nebo na
www.garagesale.cernosice.
(rw)
* Noc sokoloven se v Letech koná
19. 9. od 18.00. U místní sokolovny
se můžete těšit na kouzelnické vystoupení, opékání buřtů, malování
na obličej a stezku odvahy. (mah)
* Interaktivní hudební představení
Hejblíkovic určené dětem od 2 do 5
let hostí 20. 9. od 10.30 kavárna a
herna Městečko v Letech.
(mah)
* Přednáška Jakuba Vágnera o rybách se bude konat 21. 9. od 17.00 v
Kulturním domě v Srbsku.
(pef)
* Vyměnit své věci za jiné můžete
24. 9. od 14.00 v Centru sociální rehabilitace Náruč Dobřichovice. (sp)
* Farmářské trhy se u zámku pod
lípou v Dobřichovicích uskuteční
26. 9. od 8 do 12.00.
(ak)
* Moštování organizují zahrádkáři v
areálu OÚ Zadní Třebaň každou sobotu v září 8 - 12 a 13 - 16.00. (mif)
* Hasičský Majáles, který se měl
konat 19. 9. na náměstí v Řevnicích,
se organizátoři rozhodli zrušit. (box)
* Dvě auta se srazila 3. 9. odpoledne mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem. Nehoda se obešla bez zranění,
na místě zasahovali hasiči.
(pav)

Na svatbu vyjel vlak
Husitská svatba Kristýny Šmídové
a Vojtěcha Nižňanského se konala
12. 9. ve Sboru Jiřího z Poděbrad
ve Tmani. Z Prahy do Zdic byl kvůli tomu vypraven speciální vlak
»Vojtyna« s přáteli obou snoubenců. Kristýna, teď už Nižňanská, ač
mladá, je členkou Rady starších
Náboženské obce Církve československé v Žebráku. Mnoho Božího
požehnání a lásky!
Text a foto
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň
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Lety řevnickou »ochranu« odmítají
OBYVATELKA ŘEVNIC: „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - BLAMÁŽ, NEBO ZÁSTĚRKA?“
Ať se podíváme na jakoukoli zprávu
z řevnické radnice, stále slyšíme, že
bytová výstavba v areálu Eurovie je
potřebná, také proto, že majitel, nebo investor (nebo budoucí majitel/
budoucí investor) přispěje na finanční spoluúčast Řevnic při stavbě protipovodňové ochrany PRAVÉHO
břehu Berounky.
Dotace na protipovodňovou ochranu
(PPO) bylo možné čerpat již od roku
2002, je tedy s podivem, že o výstavbu PPO se radnice začala zajímat až
v roce 2019 v souvislosti s odporem
proti výstavbě bytových domů v Eurovii. Kdyby se vedení města skutečně zajímalo o to, jak ochránit lidi u
Berounky, mohla na tom pracovat již
dávno. Podle studie, kterou nechal
výbor pro územní plán zpracovat, by
PPO stála 60-100 mil Kč. Při získání
dotace by tak město mělo přispět
mezi 10-15 mil Kč. To je částka, kterou město může bez obav ze svého
rozpočtu uhradit bez ohledu na příspěvek Eurovie. Nijak by to nebránilo se kdykoliv v budoucnu s majitelem dohodnout na finančním příspěvku na tuto stavbu, která by poze-

Na plácek dorazí Prima

Sportovní odpoledne pro děti i rodiče se v režii TV Prima uskuteční 18.
září od 15.00 hodin na Malém náměstí v Řevnicích
Program je koncipován tak, aby potěšil všechny věkové kategorie. Nejmenší si mohou pohrát ve stanu maskota Primáčka, větší mohou využívat sportovní plochy a budou si moci zastřílet penalty na Láďu Hrušku.
Vstřícnost TV Prima nás těší, díky
ní budeme mít možnost udělat další
ročníky této akce větší, barvitější a
také »charitativnější«. Na našem
sportovním odpoledni je podle mého třeba myslet i na děti, které z nějakých důvodů sportovat nemohou.
Řevnický »plácek« má prostorové i
technické omezení, přesto věříme,
že naše další zdejší setkání budou
pro všechny velmi příjemná.
Tomáš CHABERA, Řevnice

všech rizik stavby a souvisejících zásahů nesouhlasí s účastí obce Lety
na dalším rozvíjení a realizaci záměru navýšení pravobřežních hrází řeky Berounky a souvisejících opatření
v úseku řeky km 19,05 – 17.60.“
Na řevnickém zastupitelstvu byla také starostka Letů, která zopakovala
nesouhlasné stanovisko s touto stavbou. Bohužel starosta Řevnic se tvářil, že tuto informaci slyší poprvé.
I kdybychom pominuli všechny tyto
skutečnosti, to, že se nakonec žádná
protipovodňová opatření realizovat
nebudou - na levém ani na pravém
břehu - je v podstatě zcela zřejmé.
Právní kancelář AK Zahumenský
doporučila výboru pro územní plán
tzv. »etapizaci« jako nejjistější způsob, jak zajistit, aby bylo možné stavět v Eurovii až poté, kdy bude postavena protipovodňová ochrana. To
starosta Smrčka odmítl s tím, že s investorem bude uzavřena smlouva. To
je ovšem těžce vymahatelný způsob,
zvláště když se nedá vyloučit, že stavět bude někdo úplně jiný, než současný (známý neznámý) majitel.
Takže to vypadá, že pokud vše špatně dopadne a bude umožněno stavět
byty v Eurovii, tak se stavět bude,
ale bez protipovodňových opatření.
Jiřina ullRiCHová, Řevnice

BUDE SE STAVĚT? Bude se v areálu bývalé řevnické Eurovie stavět i bez
vybudované protipovodňové ochrany?
Foto NN M. FRÝDL
mek Eurovie zhodnotila.
vá dost podstatný problém: Obec LeTeď se vraťme zase na začátek, psala ty musí s touto stavbou souhlasit,
jsem o ochraně PRAVÉHO břehu protože »navrhovatelem« této invesBerounky. Kupodivu existuje i levý tice je město Řevnice ve spolupráci s
břeh, ale s tím jaksi protipovodňová obcí Lety a na katastru Letů část
opatření nepočítají. To, že při zved- PPO musí být zbudováno také.
nutí hladiny řeky při povodních a Vzhledem k tomu, že Lety leží na leochraně pravého břehu budou sa- vém břehu a logicky si vedení obce
mozřejmě občané na levém břehu nechce nechat vyplavit svoje občazasaženi daleko větší silou vody, než ny, přijalo zastupitelstvo obce Lety
při zachování současného stavu, je dne 27. 5. usnesení: „Po zvážení
asi všem jasné. Starostou oznámený
záměr, vytvořit podél Pražské ulice
tzv. rozlivovou louku, situaci nijak Radnice se otočila zády k velké části občanů
neřeší, neboť v případě větší povod- Řevnická radnice a někteří zastupitelé ukradli občanům jejich referendum!
ně je toto území zalito. Nejde tedy o Radnice prosadila svůj návrh na zamítnutí referenda, které podpořilo 800
oprávněných voličů. Zastupitelstvo poměrem 9:3 (jeden se zdržel) odmítlo
zlepšení současného stavu.
Protipovodňová opatření se zmiňo- kompromisní návrh otázek referenda, který zohledňoval připomínky dvou
vala i na zasedání zastupitelstva 7. 9. právních kanceláří najatých městem. Místo toho zastupitelé poměrem 10:3
Na dotaz jednoho z občanů bylo ře- přijali usnesení, podle něhož bude otázka týkající se Eurovie obsahově změčeno, že na levém břehu se s proti- něna, a tím bude změněn i smysl dotazování. Zastupitelstvo bylo opakovapovodňovou ochranou nepočítá - v ně upozorňováno právní zástupkyní přípravného výboru referenda JUDr.
podstatě tam bude louka, kde se má Vaněčkovou na negativní dopady jejich otázky v případě jejího odmítnutí.
rozptýlit voda z pravého břehu. A na Radnice a někteří zastupitelé se svým rozhodnutím otočili zády k velké části
dotaz o odškodnění těchto občanů – řevnických občanů s tím, že je jejich názor nezajímá. A nezajímá je zřejmě
NIC. Když si vzpomeneme na po- ani názor starostů Dobřichovic a Letů, kteří se jednání zastupitelstva Řevnic
vodně v roce 2013, kdy byl právě le- také zúčastnili a upozorňovali na zhoršující se dopravní situaci i rizika spový břeh Berounky zaplaven nejvíc, jená se stavbou protipovodňových opatření, která nejsou součástí komplexje opravdu zarážející, jak se radnice ního řešení. My samozřejmě neskládáme ruce do klína, budeme se bránit
soudně. Čas hraje proti nám, ale stále ještě není nic ztraceno. O aktuálním
k těmto občanům zachovala.
Výstavba PPO se netýká jen Řevnic, dění budeme informovat na FB: Referendum Řevnice a na našich webových
Tomáš CHABERA, Řevnice
zasahuje také do území Letů. Nastá- stránkách: www.referendum-revnice.cz.

Z mrtvé zóny může být živoucí čtvrť s dostatkem zeleně
V Řevnicích žiji přesně deset let.
Bydlím v dřevostavbě u nádraží.
Když jsme koupili pozemek a začali
stavět, místní lidé chodili okolo a s
vážnou tváří se ptali, jestli tady budeme skutečně bydlet. Zpočátku
jsem jejich postoj nechápal - jako
Pražák jsem byl ze stěhování do
Řevnic nadšený. Později mi došlo,
proč je lokalita u nádraží v očích místních tak bezútěšná a neatraktivní.
Silnice a chodníky rozbité jako tankodrom, chaotické parkování stovek
aut, hromady šrotu ve sběrných surovinách, rozpadající se budova starého nádraží a k tomu cesta »na vlastní nebezpečí« na hlavní náměstí.
Dnes, po 10 letech, vypadá toto místo úplně jinak. Řevnické přednádraží
není jen upraveným parkovištěm, ale
důstojným veřejným prostorem s oddychovými zónami s lavičkami, záhony zeleně, bezpečnou cyklostezkou se stojany na kola a zastávkou
autobusu. Na místě kdysi nebezpečné černé cesty na náměstí je dnes široká dlážděná cesta, jakési korzo li-

noucí se skrz stejnojmenný shluk 4
obytných domů sbírajících jednu architektonickou cenu za druhou. Místo chátrajícího starého nádraží pak
funguje pivovar, který již dávno
svým věhlasem přesáhl hranice Dolního Poberouní.
Ty stavby nevznikly náhodou. Je za
nimi dlouhotrvající úsilí tří po sobě
jdoucích řevnických zastupitelstev,
dvou starostů a jednoho soukromého
investora, který povýšil zájmy města
a jeho obyvatel nad svůj osobní zisk.
„Tak a teď ještě něco udělat s tou
rozpadající se továrnou napravo od
nádraží,“ povídal mi kamarád, který
za mnou přijel z Prahy vlakem na pivo. „Máte to tady moc pěkné, ale tohle místo kazí celkový dojem. To je
mrtvá zóna.“
Poslední dvě slova jeho hodnocení
vystihují pocit, který mám celou dobu, co u nádraží bydlím. Ať se na to
rozlehlé místo dívám odkudkoliv, téměř nikdy tam nevidím žádný pohyb. Nic, co by svědčilo o tom, že
tam pracují nějací lidé nebo tam vz-

niká cokoliv hmatatelného. Možná
tam občas přijede auto a jiné zase
odjede, víc nic...
Podobných mrtvých zón je v Čechách spousta. Obvykle na místech,
kde soudruzi postavili továrnu na
výrobu něčeho megalomanského, co
po revoluci ve svobodné společnosti
nebylo potřeba. V Řevnicích se vyráběly části mostových konstrukcí.
Podobné mrtvé zóny jsou k vidění i
v bývalé východní části Berlína, což
je podle mě důkaz toho, že jejich
transformace není vůbec jednoduchá, a to ani v zemi disponující násobně většími veřejnými prostředky,
než je tomu u nás, v Čechách.
Město má omezené možnosti
Vlastníkem řevnického areálu je
soukromý subjekt, který jej odkoupil
od původní velké stavební firmy.
Město má tudíž omezené možnosti
rozhodovat o jeho budoucnosti. Nástroj nově vznikajícího územního
plánu doplněný smlouvou mezi oběma stranami nastaví vlastníkovi pou-

ze mantinely, ve kterých se může
svobodně pohybovat. Aktuálně se v
Řevnicích diskutuje o tom, jak tyto
mantinely mají vypadat, a zdá se, že
o jejich finální podobě budou rozhodovat obyvatelé v referendu.
Pevně věřím, že se rozhodnou uvážlivě, bez emocí, na základě pravdivých informací. Těžko zde může vzniknout jen park, dětské hřiště, sportoviště a veřejně prospěšné stavby.
To by muselo město celý pozemek
od soukromého vlastníka vykoupit a
vše postavit na své náklady. Pokud
se ale vlastníkovi umožní návratnost
investice skrze omezený počet komerčních objektů a bytů, jak se dohodli zastupitelé, je šance mrtvou
zónu proměnit v živoucí čtvrť i s dostatkem zeleně, dětským hřištěm,
školkou, prodejnou potravin a parkovištěm pro auta. V době, kdy se tak,
věřme, stane, bude již rekonstruováno i vlakové nádraží včetně podjezdu pod tratí. Pak budou Řevnice opravdu reprezentativní bránou do Brd.
Jan sCHlindEnBuCH, Řevnice
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Tel.: 257 710 426, 602 227 869
e-mail: dispecink@ osbet.cz,
info@osbet.cz; www.osbet.cz
Na vzduchu i ve vodě je náš beton v pohodě!

777 038 001
ww
ww.gato.cz
VENKOVNÍ VNITŘNÍ
VNITŘNÍ

* výroba a doprava betonových směsí
* čerpání betonu
* výroba a montáž betonových bloků
a panelů
* prodej stavebních písků a štěrků
***
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Rychlé a kvalitní připojení k internetu pro vás už i u vás
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

www.sys-data.com
Tel.: 777 774 215, nonstop linka: 777 774 221
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Horká témata? Doprava a další výstavba
V ZADNÍ TŘEBANI SE SETKALO JEDENÁCT STAROSTŮ OBCÍ DOLNÍHO POBEROUNÍ
Setkání starostů Svazku obcí Region
Dolní Berounka se konalo 10. září.
Členy svazku jsou Černošice, Dobřichovice, Všenory, Lety, Řevnice,
Zadní i Hlásná Třebaň, Karlštejn,
Srbsko, Tetín, Karlík. Na programu
jednání starostů bylo řešení aktuální
situace v osobní železniční dopravě.

Se zpožděnkami už
můžeme hrát mariáš...

Připrav se! Nejedem! Mluvím o dojíždění vlakem do Prahy. Dráhy nás
potrénovaly už o prázdninách, kdy
bylo nemyslitelné dostat se z Řevnic
na Smíchov. Když už jste si vyčíhali
vlak z Dobřichovic, tak vám ho v dobu odjezdu zrušili. Nezbývalo než jezdit autem, což v případě trojího zúžení na Strakonické bylo také záživné. Člověk by řekl, že se začátkem
školního roku a po intervenci černošického starosty na vyšších místech
toto skončí. Ale ne, dávka adrenalinu je nám servírována téměř každé
ráno i odpoledne. Za 9 dní školy máme 3 pozdní příchody, tedy vyčerpáno 100% celoročního školního limitu. Ano, jezdíme dřívějším vlakem,
než bychom mohli, ale stále to nestačí. Cestovní čas z pátku 11. 9.:
1,34 h Řevnice - Smíchov. Až do Radotína se zdálo, že to klapne. Neklaplo. Překážka na trati, provoz zastaven, minimální doba zpoždění 20
minut. Ptám se průvodčího, zda překážka bude za 20 minut odstraněna.
„Myslím, že to bude trvat déle, jeďte
raději busem.“ Lidé ze 6 souprav
vlaku jdou na 1 krátký bus. V tu
chvíli se náš elefant rozjede a pokračuje na Smíchov. Dav obrací směrovku a jde zpět na nádraží. Ptám se
v čekárně u okénka, zda vlaky budou
jezdit. „Vůbec nevím, co se venku
děje...“ Přijíždí oblíbený skřípák, do
něhož se všichni narveme. Pardon,
pane ministře, ale 2 metry na rozestup tu vážně nejsou. V Chuchli asi
konečně spadla na koleje avizovaná
překážka, takže tu stojíme dalších 15
minut. Na Smíchově se halda studentů hrne pro zpožděnku. Otevřené
je jedno okénko, fronta tělo na tělo
se vine celou halou. Se zpožděnkami
můžeme už hrát mariáš. Školu naše
cestování nezajímá, zaměstnavatele
taky ne. Zajímá to vůbec někoho!?
Lucie BoXANoVá, Svinaře

Toto téma je v dnešní době opravdu
»horké«. Trať Praha - Beroun je rekonstruována a takřka není den, aby
zde nebyly nějaké problémy. Svazek
obcí může apelovat na příslušné
orgány, poukazovat na velké potíže
obyvatel ve vlakové dopravě v této
oblasti a požadovat nápravu.
Dalším bodem jednání byla situace v
silniční dopravě. Zejména Lety, Dobřichovice, Všenory a Černošice
mají značné problémy. Již nyní je
doprava velmi hustá, zejména ráno
a odpoledne, kdy se tvoří kolony aut.
Najít nějaké řešení je však velmi
problematické - krajina podél Berounky neumožňuje téměř žádné posílení nedostatečné propustnosti silnic a tunel z Řevnic do Prahy nejspíš
postaven nebude.
Posledním bodem bylo, jakým způsobem řešit nárůst výstavby v našem
regionu. Rozšiřování výstavby je v
kompetenci dané obce, řeší to územní plán. Nyní však nastává doba, že

výstavba v jedné obci podstatně ovlivňuje fungování druhé. Na svazku
obcí vystoupil Ing. Tomek, který je
členem přípravného výboru referenda proti nadměrné výstavbě v Řevnicích. Řekl, že obyvatelé Řevnic jasně ukázali svými podpisy pod peticí
proti masivní výstavbě a nyní i podpisy pod návrhem na vyhlášení referenda o výstavbě v lokalitě bývalé
Eurovie, že je rozšiřování výstavby
trápí. Uvedl, že lidé preferují investování času a peněz města Řevnice
do zlepšení infrastruktury pro stávající obyvatele. Je velký problém s
malou školou, školkou, sportovišti.
Město však i v novém územním plánu preferuje rozšiřování zástavby,
dokonce i v záplavových lokalitách.
Poukázal, že Řevnice se mohou rozrůst minimálně o 1000 obyvatel, a to
již není jen problém Řevnic - vznikne tlak na okolní obce v oblasti dopravy, školství, sportovišť... Požádal
starosty, aby mnohem více spolupra-

Děti se na Šumavě stmelovaly s kantory

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci vyrazilo 9. 9. sedmnáct odvážných žáků 1. - 3. ročníku zadnotřebaňské málotřídky na adaptační kurz do
Zelené Lhoty na Šumavě. Někteří žáci tamní hotel již důvěrně znali ze zimní školy v přírodě. Cílem těchto kurzů je rychlejší navození přátelských vztahů mezi žáky a pedagogy. Díky účasti takřka všech žáků 1. - 3. ročníku
cítíme, že i v tak malém kolektivu, kterým málotřídní škola rozhodně je,
mají tyto akce smysl. Během pobytu jsme zažili mnoho zajímavého – hráli
jsme seznamovací a sportovní hry podporující spolupráci, chodili do lesa,
poznávali jsme okolní přírodu, sbírali houby a ostružiny. Velký úspěch sklidil Kin-ball balón, který je díky své velikosti (v průměru 102 cm) vhodný
ke stmelovacím aktivitám. Večery byly věnovány zpěvu s kytarou a houslemi, ale i společnému předčítání šumavských pohádek. Těšíme se na společně strávený školní rok, který snad bude snazší, než ten předchozí.
Foto ARCHIV
Tereza MACouRkoVá, ředitelka ZŠ Zadní Třebaň

covali. Důkazem absence komunikace je, že město Řevnice zadalo vyprojektování protipovodňové ochrany pravého břehu Berounky a investuje do toho nemalé peníze z rozpočtu. Lety o těchto záměrech nevědí a s ochranou území v Řevnicích
tak, jak je navrhována, nesouhlasí.
Protipovodňové opatření na pravém
břehu Berounky by totiž zhoršilo situaci na břehu levém (viz str. 13).
tomáš chAberA, Řevnice

Svalová dystrofie je
velmi těžký soupeř

Světový den povědomí o Svalové
dystrofii Duchenne připadá na 7. 9.
Datum bylo vybráno záměrně - jako
připomínka 79 exonů na genu pro
dystrofin, největším genu kódujícím
protein v celém lidském genomu.
Ten den byla po celém světě nasvícena červeným světlem řada významných budov (včetně Petřínské
rozhledny), aby se zvýšilo povědomí o Duchennově svalové dystrofii.
Duchennova svalová dystrofie je
těžký soupeř, jeden z nejhorších,
mnoho lidí přitom o ní nikdy neslyšelo. Každý den se na celém světě
narodí 54 chlapců s touto mutací; u
dívek se Duchenne vyskytuje jen ve
výjimečných případech. Svalové
dystrofie jsou skupinou onemocnění, které způsobují progresivní ztrátu svalové hmoty. Jedná se o geneticky podmíněná onemocnění, kdy
mutace genů zapříčiní poruchu tvorby proteinů stěžejních pro normální
fungování svalů. Udává se, že až u
jedné třetiny případů mutace vznikla samovolně u daného dítěte, ostatní ji zdědí. Duchennova svalová dystrofie se může tedy vyskytnout v
jakékoli rodině. Projevuje se především postupně se zhoršující svalovou slabostí. Většina dětí je diagnostikována mezi 4. a 5. rokem života,
když si rodiče začnou všímat, že jejich dítě často padá, má zvětšená
lýtka, kolébá se při chůzi, obtížně
vstává ze země, snadno se unaví a
obtížně chodí do schodů. Časem
svaly ochabují více a více. Všechny
rodiny, které zasáhla tato nemoc
potřebují pomoc svých blízkých,
potřebují lékaře, asistenty a kamarády, kteří mají srdce na správném
místě. Andrea mertová, Leč

V Řevnicích mají vyrůst dvě haly i fotbalové hřiště
V Řevnicích se chystá v blízké budoucnosti velký stavební boom. Stavět by se mohlo na čtyřech místech
ve dvou lokalitách. Všechny stavby
mají jedno společné: sloužit by měly
sportovcům a především dětem.
Školní hřiště
Již v říjnu bude zahájena stavba
školního hřiště, na níž získalo město
dotaci. Venkovní sportoviště by mělo v maximální možné míře využít
volného prostoru na pozemku školy.
Skládat se bude z atletické běžecké
dráhy a víceúčelového hřiště.
Běžecký ovál o třech drahách bude
mít délku 146 metrů a bude vybaven
umělým sportovním povrchem - běžeckým tartanem. Ovál bude doplněn rovinkou délky 66 metrů a zakončený pískovým doskočištěm pro

skok daleký. Chybět by neměl ani
sektor pro vrh koulí.
Víceúčelové sportovní hřiště uvnitř
oválu by mělo sloužit především pro
míčové sporty. Bude možné na něm
hrát malou kopanou, házenou, volejbal a street basketbal. Hřiště bude
vybaveno sportovním zařízením a
umělým povrchem. Areál bude navíc
osvětlen a měl by tak sloužit řevnickým dětem i odpoledne a večer. Škola bude mít možnost nabídnout dětem řadu sportovních kroužků.
Není to jediné sportoviště, které by
mohla škola v blízké budoucnosti
začít využívat. Na místě tenisových
kurtů u Lidového domu má vzniknout zděná víceúčelová sportovní
hala jako soukromá investice do rozvoje sportovní infrastruktury především pro školní děti a mládež. Inves-

torem haly bude řevnická rodina
Zuskova. Stavba by měla být podle
investorů zahájena v příštím roce a
škola bude mít možnost halu využívat. Bude do ní chráněný vnitřní přístup přímo z nové školní budovy,
což výrazně zjednoduší příchod a
odchod žáků z hodin tělocviku.
Další soukromý investor, Sportclub
Řevnice, se chystá stavět tenisovou
halu pro dva kurty v lokalitě Za Vodou, v sousedství stávajících venkovních kurtů u fotbalového hřiště.
Fotbalové hřiště
O kus dál, na pozemcích ve vlastnictví paní Hazukové, město zadalo
průzkum možné výstavby nového
fotbalového hřiště. „Dlouhodobý
pronájem pozemku je s jeho vlastníkem předjednaný a získat peníze z

dotačního titulu je v příštím roce reálné. Nové hřiště by fotbalovému
klubu vyřešilo patovou situaci, v níž
se aktuálně nachází. Majoritní zahraniční vlastník pozemku pod hřištěm
totiž požaduje naprosto přemrštěné
podmínky za výměnu či prodej pozemků než jaké může město nabídnout. Město nemůže ze zákonných
důvodů péče řádného hospodáře na
tyto přehnané požadavky přistoupit,“ říká starosta Tomáš Smrčka
Fotbalový oddíl ani město ve stávajícím areálu nevlastní ani pozemky a
ani objekty, proto jsou možnosti jednání velmi omezené. Fotbalisté, kterých v posledních letech utěšeně přibývá, žijí díky tomu v nepříjemné
nejistotě. Nové hřiště by jejich situaci trvale vyřešilo....
Jan schLindenbuch, Řevnice
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Řevnické áčko skončilo, nemá kdo hrát
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Dobřichovice dál válcují své soupeře, Letům se dál nedaří. Vižina schytala další dvě
»dardy«. Řevnické áčko se krátce
před zahájením podzimní sezony
rozpadlo a odhlásilo ze IV. třídy
okresní soutěže.
(mif, Mák)
LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Sokol Čisovice 0:3
Hosté byli po celý zápas lepší. Vedení se ujali už v 6. minutě - odražený míč se vrátil do pokutového území a útočník jej propašoval do sítě.
Ve 21. minutě hosté po hezké kombinaci zvýšili. Po přestávce se Čisovice zatáhly do obrany. Obrovskou
šanci spálil Chalupa, který se po
centru ocitl sám na hranici pokutového území, ale zbrkle přestřelil. V
78. minutě mohl snížit Měchura, ale
neprostřelil obranu hostů. Další příležitost spálil v 88. minutě Chalupa.
Hosté trestali v nastavení po chybě
Měchury do otevřené branky. (jik)
Sokol Jinočany - FK Lety 4:1
Branka: Chalupa
Hosté bez šesti hráčů základní sestavy vsadili na defenzivu. Protože ale
chybovali, radovali se domácí z jednoznačného vítězství. Jiří KÁrNÍK
KARLŠTEJN, okresní přebor
ČLU Beroun B - Karlštejn 1:1
Branka: Klusák

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída

19. 9. 16:30 Lety - Králův Dvůr B
27. 9. 16:30 Daleké Dušníky - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor

19. 9. 14:00 SK Hořovice B - Karlštejn
26. 9. 16:30 Karlštejn - Trubín

DOBŘICHOVICE, III. třída

19. 9. 16:30 Třebotov - Dobřichovice
26. 9. 16:30 Dobřichovice - Kazín

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
19. 9. 13:30 OZT - Tmaň
27. 9. 16:30 Loděnice B - OZT

VŠERADICE, III. třída

20. 9. 16:30 Hudlice - Všeradice
26. 9. 16:30 Všeradice - Hýskov

OSOV, IV. třída

19. 9. 13:30 Osov - Zdice B
26. 9. 13:30 Libomyšl - Osov

VIŽINA, IV. třída

19. 9. 13:30 Vižina - Chyňava B
26. 9. 13:30 Vižina - Nižbor B

Sport po okolí

* V prvních zápasech nové sezony
zdolali řevničtí »národní« házenkáři
Modřany - starší žáci 25:4, muži na
půl s dorostenci 20:14.
(frz)
* Jubilejního, 20. ročníku turnaje
ve stolním tenisu Ping-pong Open
2020 se můžete zúčastnit 3. 10. ve
Společenském domě Zadní Třebaň.
Hrát se bude ve dvou kategoriích rekreační a registrovaní, dvouhry i
čtyřhry žen a mužů.
(jaz)

JASNÁ VÝHRA. V poberounsko-podbrdském derby nestačil domácí Ostrovan
Zadní Třebaň na Všeradice. Hosté vyhráli 3:0.
Foto NN M. FRÝDL
Karlštejn - Stašov 1:2
Branka: Klusák
Karlštejn byl sice po většinu utkání
jasně lepším týmem, ale doplatil na
neproměňování šancí.
(miš)
DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Nučice 5:0
Branky: Marcel Šlapák 3, rada 2
Hosté z Nučic dokázali oba první
mistráky vysokým rozdílem vyhrát,
takže třetí kolo slibovalo zajímavý
zápas jediných celků v soutěži, které
zatím neztratily ani bod. Kdo ale čekal drama, byl zklamán. Domácí určovali tempo, lépe kombinovali a
soupeře převyšovali i v ostatních dovednostech. Hosté se soustřeďovali
na defenzivu a jen občas vyráželi do
rychlých protiútoků. Jenže domácí
jim toho moc nedovolili. První gól
vstřelili již ve 3. minutě a pak přidali ještě čtyři další. Dobřichovice jsou
tedy jediným týmem v tabulce, který
zatím neztratil ani bod.
(oma)
Úhonice - Dobřichovice 0:3
Branky: Janouš, M. Šlapák, rada
Hosté byli jednoznačně lepší. (oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - Všeradice 0:3
Ostrovanu se zápas vůbec nepovedl.

Hosté se ujali vedení už v páté minutě, když pozdě zareagoval domácí
gólman. Trenér musel do 2. poločasu
udělat několik změn kvůli zranění,
což šance na obrat ještě snížilo. Po
dalším zaváhání v obraně to bylo v
52. minutě 0:2. Ostrovan otevřel hru,

ale efekt to nepřineslo. V 75. minutě
dostal domácí Šebek červenou kartu
a o minutu později to bylo 0:3. (Mák)
Komárov B - oZT 2:2
Branky: Šebek Pavel, Suchý
Vzhledem ke slepené sestavě cenný
bod! Ostrovan dokázal otočit nepříznivý stav a ještě osm minut před
koncem vedl. Domácí favorit vyrovnal po rohovém kopu.
(Mák)
FK VŠERADICE, III. třída
oZT - Všeradice 0:3
Góly: Silbernágl, Kácha, Vejvoda
Všeradice - osek 2:2
Branky: Kácha, Bábela
OSOV, IV. třída
osov - Tetín B 4:2
Branky: Veselý, Poluk, roman
(vl.), Kůželka
Zdejcina - osov 1:2
Branky: Veselý, Píca (penalta)
VIŽINA, IV. třída
Vižina - Srbsko 0:5
Vysoký Újezd - Vižina 9:1
Branka: Krbec (penalta)

Volejbalistky rozehrály mistrovskou sezonu

B-družstvo volejbalistek Dobřichovic zahájilo mistrovskou sezonu 2020/21
utkáními s Královým Dvorem a Komárovem. Prozatím si připsalo tři vítězství a jednu prohru. Letošní ročník pro béčko skončí 3. října a znovu začne
- doufejme - 24. dubna.
Text a foto Ivana CALDoVá, Dobřichovice

Mopedisté pořádali patnáctou spanilou jízdu
Po roce Svinaře 5. září přivítali mopedisty na XV. ročníku Spanilé jízdy. Akce se zúčastnilo 49 jezdců a 5
motorkářů, kteří zajišťovali bezpečnost na trase. V čele jela čtyřkolka,
která udávala tempo, na konci doprovodné a servisní vozidlo. Prezentaci a informace o trase obstarávali,
již tradičně, ženy ze Svinař.
Ve 12.00 bylo odstartováno. Trasa,
která měřila 53 km, vedla přes Zadní
Třebaň, Řevnice, Lety, Dobřichovice, Černošice, Solopisky, Roblín,
kde byla krátká přestávka, dále přes
Kuchař, Vysoký Újezd, Lužce a Loděnice do Bubovic, kde byla delší
pauza. Přes Srbsko, Karlštejn a
Liteň se kolona vrátila v 15 hodin
zpět do Svinař. Zde bylo pro účastníky připraveno občerstvení a vy-

Svinařští mopeďáci na své spanilé
jízdě.
Foto Jitka VEVERkoVá

hodnocení akce. Diplomy a dárkové
tašky obdrželi nejmladší jezdec,
šestnáctiletý Antonín Jirkovský z
Lochovic, nejstarší, osmasedmdesátiletý Josef Razím z Berouna i nejtěžší Milan Gregor z Rakovníka
(115 kg). Z největší dálky, z jihočeských Dačic, přijel Pavel Přibyl, největší smolařkou byla vyhlášena domácí Ludmila Petáková. Počasí nám
letos opravdu přálo. Příští setkání
mopeďáků se bude ve Svinařích konat 3. 10. - VIII. ročník závodu SHV.
Přijďte se podívat. Mopedům zdar a
mopeďákům zvlášť!
Jitka a Karel VEVErKoVI, Svinaře
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