
Poberouní - Výrazně nižší příjmy
očekávají v nadcházejícím roce
starostové obcí dolního Poberouní.
Radnice proto omezují plánované
investice, rozpočty, jež nyní zastu-
pitelé schvalují, jsou skromnější.
Zastupitelstvo Černošic schválilo
rozpočet na rok 2021 již v první půl-
ce prosince. Předpokládaný objem
investic se podle starosty Filipa Ko-
řínka proti minulému roku snížil ze
76 milionů na 50 milionů Kč. „Je to
jak vlivem dokončení největších in-
vestic v předchozích letech (radnice,
rekultivace skládky), tak vlivem nut-
ného omezení kvůli očekávanému

poklesu daňových příjmů,“ napsal
Kořínek v tamním zpravodaji.
Podobný trend čekají i v Řevnicích.
„Pokles daňových příjmů jsme oče-
kávali v rozpočtu již na rok 2020 a
počítáme s ním i pro rok 2021. U tří
nejvýznamnějších daňových příjmů
našeho města je srovnání rozpočtů
mezi rokem 2019, který nebyl ovliv-
něn covidem, a rozpočtem pro rok
2021 nižší o 11,3 milionu, tedy o ví-
ce než 22 %,“ sdělil starosta Řevnic
Tomáš Smrčka. A přidal i čísla. Za-
tímco daň z příjmu fyzických osob
ze závislé činnosti činila v roce 2019
na příjmové části 13,4 milionu ko-

run, rozpočet na rok 2021 počítá s
10,8 milionu. U daně z příjmu práv-
nických osob je za stejné období
očekáván pokles z 11,4 na 8,5 milio-
nu. Řevnice tak budou po 1. 1. inve-
stovat dle aktuálních možností. Roli
bude hrát, jak vysoká by na případ-
nou investici byla spoluúčast města i
časový harmonogram. Už letos rad-
nice kvůli nedostatku peněz některé
akce odložila. (Dokončení na str. 15)

V tomto čísle Našich novin
* Pivovar dostal »čepici« - str. 2

* Senior naboural letadlo - str. 15

Beroun, Hlásná Třebaň - Hokej
válí v NHL za floridské »pante-
ry«, jinak je doma v Berouně. A
potápí se s partou »kluků« z Hlás-
né Třebaně. Radko GUDAS.
Jak budou vypadat Vánoce české-
ho hokejisty na americké Floridě?
Strávíte svátky za mořem, předpo-
kládám…
Je to tak. Donedávna jsem si ještě
představoval, že zvládnu Vánoce
konečně doma, v Čechách, ale na-
konec přeci jen odlétám. Svátky st-
rávím na hotelu, v karanténě. Tak
aspoň moje rodinka bude moci

zůstat a prožít Vánoce doma. Ne-
jsou to úplně optimální svátky podle
mého gusta, ale nedá se nic dělat.
Co máte z Vánoc nejraději, na co se
vyloženě těšíte? Tedy, pokud nepat-
říte k těm, kterým »nejkrásnější
svátky v roce« lezou krkem…
Kdepak, nelezou, naopak - já mám
Vánoce moc rád. Úplně nejšťastněj-
ší jsem, když si můžu lehnout po
štědrovečerní večeři na gauč a kou-
kat, jak se rozbalují dárky. Navíc si
přitom ještě nechávám slehnout sk-
vělé sváteční jídlo u nějaké české
pohádky. (Dokončení na str. 3)     (mif)

S POMOCNÍKEM. Po celém světě
rozesílá vánoční cukroví Markéta
Simanová ze Zadní Třebaně, ma-
minka tříměsíčního syna. (Viz str. 2)

Foto Markéta SIMANOVÁ st.

Radko Gudas.             Foto ARCHIV

Škrtáme! Radnice musí šetřit
POBEROUNŠTÍ STAROSTOVÉ OČEKÁVAJÍ V ROCE 2021 VÝRAZNĚ NIŽŠÍ PŘÍJMY

22. prosince 2020 - 26 (791) Cena výtisku 8 Kč

Vybírali nejhezčí přání

Svátky Radka Gudase? Na hotelu, v karanténě...

Ztracená holčička
se vrátila k rodičům
Řevnice - Nešťastné události se šťa-
stným koncem? Řevnické městské
policii (MP) se jich v uplynulých
dnech »povedlo« hned několik.
Nejprve se ztracené dítě ve zdraví
vrátilo k rodičům. „Hlídce MP byla
telefonicky oznámena dvouletá hol-
čička nalezená v katastru Řevnic,“
popisuje vrchní strážník Veronika
Matoušková. Dítě bylo odvezeno na
služebnu, odkud strážníci zavolali
rodičům a potomka jim předali. „Po-
dle rodičů se holčičce dobrodružství
líbilo a nezanechalo na ní žádný ne-
gativní vliv,“ dodala Matoušková.
I další »případ« dopadl dobře. „Paní
v Letech kontaktovala hlídku s tím,
že na parkovišti našla 4800 Kč,“
uvedla Matoušková. Strážníci nale-
zené peníze uložili na služebně a dí-
ky sdílení na Facebooku se jim po-
dařilo najít majitele, který si je ná-
sledující den převzal,“ doplnila.
V Hlásné Třebani zase poctivý ná-
lezce strážníkům předal starší kolo a
batoh. (Viz strany 15 a 16) (mif)

»Pohádková Dáša«

slaví devadesátku
Řevnice - Trochu jako v pohádce si
připadá každý, kdo vkročí do atelié-
ru řevnické výtvarnice Dagmar Re-
nertové. Na stěnách visí její obrazy,
loutky, fotografie, náčrty… Když
energická paní Dáša začne vzpomí-
nat na taneční soubor Kvítek, který
mnoho let vedla či práci výtvarnice
ve věhlasném Domě módy, stěží
uvěříte, že na Štědrý den oslaví de-
vadesátku. (Dokončení na straně 4)

Japonský »Honza« se
těší na české Vánoce
Lety - Úplně první »evropské« Vá-
noce čekají letos šestnáctiletého
Naoyu. Student z japonské Ósaky je
zažije v letovské rodině Tesařových.
Naoya je u Tesařů na ročním vý-
měnném pobytu, domů se bude vra-
cet v červenci 2021. „Vánoce sice v
Japonsku slaví, ale jsou trochu poa-
meričtěné, třeba stromek mají jen
umělý,“ říká paní domu, starostka
Letů Barbora Tesařová. „Popisovali
jsme mu naše zvyky, myslím, že se
těší.“ Je to pravda? „Je, těším se a
jsem zvědavý, budou to mé první
české Vánoce,“ přitakává Naoya a
dodává, že kapra s bramborovým
salátem ještě nikdy neochutnal.
„Takže se těším i na to. V Japonsku
na Štědrý den jíme kuře, pečené ho-
vězí maso a dort.“ (Viz str. 4) (mif)

Nezávislý poberounský občasník
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Cukroví ze Třebaně chutná i v Austrálii
MARKÉTA SIMANOVÁ ROZESÍLÁ SVÉ VÁNOČNÍ DOBROTY PO CELÉ ZEMĚKOULI

Zadní Třebaň – Krabičky s vánoč-
ním cukrovím rozesílá před svátky
doslova po celém světě třicetiletá
Markéta Simanová ze Zadní Tře-
baně. Její vanilkové rohlíčky, line-
cké a kokosky už ochutnali lidé na
Filipínách, v Austrálii, Kanadě či
USA. O půlce Evropy nemluvě…
Proč to dělá? Nebudete věřit: draci
za to mohou! Ano, přesně tak, draci,
přesněji jejich válka. Markéta je to-
tiž vášnivou účastnicí strategické
online 3D hry War Dragons. „Statisí-
ce hráčů z celého světa v padesáti-
členných týmech se svými nejlepší-
mi draky dennodenně bojují s ostat-
ními týmy o lepší postavení a odmě-
ny,“ vysvětluje princip hry dcera
stejnojmenné zadnotřebaňské sta-
rostky. „Náš tým se pohybuje v prv-

ní pětistovce, to sice ještě není na
zlaté kreditky, ale je to už tak trochu
práce na plný úvazek bez nároku na
dovolenou,“ dodává.
»Jejich« tým se jmenuje UpintheSta-
rs, vznikl v roce 2016 a Markéta se
téměř od samého počátku podílela
na jeho vedení. Regulerní šéfovou se
stala před dvěma lety. „Velká část
hry se na určité úrovni přesouvá na

papír a do diskuzních chatů,“ pokra-
čuje Simanová ml. v procesu »za-
svěcování« s tím, že den bez politi-
ky, tabulek, sešitu s výpočty a tisí-
covky zpráv si už ani neumí předsta-
vit. „Velká část hráčů je v USA, tak-
že ve 2 ráno nemáme půlnoc, ale ná-
stup do bitvy. Probdělé noci dávno
nikdo nepočítá, tým je naše druhá
rodina, s níž se vidíme každý den.“

A také v každé, i té nejkurioznější
situaci, kterou si dokážete předsta-
vit: „Hráč se přihlásí třeba z ropné
plošiny, z letadla, z polohy vleže na
JIP či dokonce z porodního sálu…“
Jak to souvisí s tím vánočním cukro-
vím rozesílaným do všech koutů ze-
měkoule? Celkem jednoduše. „S os-
tatními hráči nejen bojujeme, ale ta-
ké diskutujeme - o dětech, domácích
mazlíčcích, práci a samozřejmě – o
jídle,“ konstatuje šéfová Upinthe-
Stars. „Stačilo pár fotek a receptů
vánočního cukroví, které většinu za-
ujalo, a nápad byl na světě. Chtěla
jsem nějak ocenit aktivitu a loajalitu
svých kolegů, tak jsem jim nabídla
první krabičky s cukrovím.“ 
Zpětná vazba prý byla neuvěřitelná,
neuvěřitelně kladná, pozitivní až
nadšená. „Připomněla mi skutečné
poslání Vánoc: udělat radost lidem,
na kterých nám záleží. A tak od té
doby každý rok »létá« české cukroví
do Ameriky a Austrálie, ale ochutna-
li je už i lidé na Filipínách, v Kanadě
a několika evropských zemích. Ob-
čas je dokonce jediným vánočním
dárkem…“ uzavírá nadšená »gamb-
lerka« a cukrářka Markéta Simano-
vá. Miloslav FRýDL

Když jdete pěšky od řevnického ná-
draží, už z dálky vás zaujme svým
leskem a otáčením. Je krásná, veli-
ká, ohromující. Jemně a plynule se
točí ve větru. Třpytí se nádhernou
měděnou barvou, leskne se na slun-
ci. Korouhev na komíně stále oblí-
benějšího místního pivovaru.
Hlavní »strůjci« jsou dva: Petr Ko-
zák - zadavatel, velký řevnický pat-
riot a Bohumil »Bóža« Kafka, který
se synem Kryštofem a kovářem Vrá-
ťou Hrubým korouhev vyrobil. Řev-
nice dostaly nedlouho před svátky
krásný vánoční dárek, umělecké dí-
lo, něco, co jinde nemají. Takový
svým způsobem »pivovarský kos-
tel«. Nevyrostl tu ale ze dne na den
– rok a půl trvalo, než se idea zhmot-
nila a dostala definitivní podobu.
„Taková věc, jako je pivovarská ko-
rouhev, která je na budově nejvíc vi-
dět a každý si jí z dálky všimne, není
vůbec jednoduchá, její vývoj roz-
hodně nešlo uspěchat,“ říká Petr Ko-
zák a vysvětluje, proč se vlastně roz-
hodl opatřit pivovarskému komínu
»čepici«. „Jeden důvod je ryze prak-

tický - do komínu prší a je tam vlh-
ko, takže je potřeba jej zakrýt. Druhá
věc je, že rekonstruovaná historická
budova vypadá úplně jinak, když
komín nese otáčející se měděnou
korunu, která vzhled bývalého nád-
raží ideálně završuje.“

Že se vše velké  (a krásné) rodí »v
bolestech«, potvrzuje Bohouš Kafka:
„Vývoj opravdu trval celkem dlouho
- hlavně proto, že komín na řevnic-
kém pivovaru je atypický, hranatý.
Museli jsme vyrobit spodní díl a pak
redukci z hranaté části na kulatou,
takže kromě klempířiny nás čekalo i
hodně práce zámečnické.“ A také ko-
vářské, o tu se postaral další Řevni-
čan, Vráťa »Vrtich« Hrubý.  „Vyro-
bil nepostradatelné protizávaží, aby
se hlavice při větru neotáčela kolem
dokola jako turbina,“ pokračuje Kaf-
ka a dodává, že závaží je zároveň
krásnou ozdobou v podobě tří lipo-
vých listů. Logicky - pivovar stojí v
ulici Pod Lipami…  
Přestože oba díly hlavice váží asi 80
kilo, jejich usazování na komín byla
skoro »hodinářská práce«. „Hlavně
to byl slušný adrenalin,“ vybavuje si
klempíř. „Musí to být dobře zasaze-
né, bez vibrace. Bylo třeba správně
doladit spodní část, aby to klaplo.“
Klaplo »to« dokonale - přijďte se
přesvědčit! Text a foto 

Míla LněnIČKOVÁ, Řevnice

Vybírali nejhezčí vánoční přání a péefka 

Markéta Simanová při zdobení cukroví.            Foto Markéta SIMANOVÁ st.

Několik desí-
tek výtvorů do-
razilo do »sou-
těže-nesoutě-
že« ZUŠ Řev-
nice o nejkrás-
nější vánoční
přáníčko a PF
- přání do no-
vého roku.
„Sešla se nám
hezká řádka krásných obrázků a
jedno videíčko, převážně od žáčků
naší školy,“ uvedla ředitelka »zuš-
ky« Ivana Junková. „Některé auto-
ry oceníme za jejich kreativitu,“

dodala s tím,
že o vítězích
ro z h o d o v a l i
hlasující, kteří
mohli do 20.
12. jednotlivá
dílka »lajko-
vat« na face-
bookové virtu-
ální galerii
ZUŠ. V době

uzávěrky NN (a krátce před uzávěr-
kou soutěže), získaly shodně nejvíc
- 24 - hlasů Betlém od Darji Férové
a  Tři králové od Viktorie Ciglerové
(na snímku). (mif)

Řevnický pivovarský kostel dostal »čepici«

Jaký byl »Váš« rok
2020 a co si přejete
do roku 2021?
Magdalena VOLDŘICHOVÁ,
organizační vedoucí folklorního
souboru Pramínek, Černošice:

Rok 2020 byl roz-
hodně nový, jiný a
určitě ho nelze jen
tak takříkajíc ode-
psat. Pro mě to
byl rok hledání
cest - duševních,
fyzických i soubo-

rových a folklorních - ve světě,
který prakticky všechny cesty uza-
vřel. Jak hledat cestu sám k sobě a
přežít samotu? Jak hledat cestu ke
svým nejbližším? Jak hledat cestu k
souborákům? Jak hledat cesty k
tanci a písničce? To byly všechno
otázky, které se mi po celý rok
honily hlavou. Rozhodně na ně není
snadná odpověď, ale cesty jsme
společnými silami přeci jen našli a
ještě z toho něco vytěžili! Zjistili
jsme, že se tanec a zpěv nakonec dá
nějak »dělat přes internet«, ale těch
pár setkání, která jsme před
Vánocemi stihli, ukázalo, že nej-
krásnější na souboru je, když se
sejdeme společně, usmějeme se na
sebe, chytneme se za ruce, s radostí
si zazpíváme a zakřepčíme. Pevně
věřím, že do nového roku vstupuje-
me posíleni odloučením, o to více
spolu, a čeká nás spousta příjem-
ných chvil pohromadě v tanci, s
muzikou, na sále i před publikem.
Všem do nového roku jen to nejlep-
ší, radost, optimismus a - zdraví!

Petr KADEŘÁBEK, řevnický
muzikant, obyvatel samoty
Lederhaus u Leče: Snad neblahé

postavení Saturnu
s Neptunem,nebo
vir neznámého
původu se dostaly
do stěn mých
dílen, ale slibova-
nèho zdroje neko-

nečné energie ani přístroje levitují-
cího jsem zatím nedosáhl. I život
hudební a kulturní z části pokulhá-
val. Nicméně k dalšímu zpříznění s
duší němou a k rozšíření přírůstku
z říše animalia došlo. Přání na rok
nadcházející? Ať se vrátí staré časy,
mějme se rádi a milujme vše živé!
P. S.: Hodný neznamená hloupý.
Hloupý je ten, který si hodného
neváží! (mif) Foto ARCHIV

Aby to nebyla nuda...
Jakéže cukroví Markéta Simanová
svým přátelům po světě rozesílá?
„Klasiku - vanilkové rohlíčky, linec-
ké, pracny, sádlové koláčky, kokosky,
vosí hnízda, ořechy, perníčky, z mé-
ně obvyklých rumové kuličky, vínov-
ky, mocca... A také vlastní alterna-
ce: rafaelky, kokosové rohlíčky s cit-
ronovým krémem, linecké s mandlo-
vo-vaječným krémem, mandloře-
chy.“ Nejpopulárnější jsou sádlové
koláčky s čokoládou »podle babičky
z Moravy« a vínová srdíčka. Na kré-
my, nádivky a recepty se prý ptát ne-
máme: „To jsou výtvory mamky, a ta
to mrská podle momentální inspira-
ce, od oka, skoro jako všechno, co
vaří. Loni vymyslela citronový krém
do kokosových rohlíčků - aby to ne-
byla chuťová nuda...“                 (mif)
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Svátky Radka Gudase? V karanténě...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V Americe hrajete už jedenáct let,
jako syn hokejového světoběžníka
Lea Gudase jste ale zažil i Vánoce v
Norsku, Švédsku, Německu, jako
docela malý »prcek« také ve Švý-
carsku či Finsku. Které vám utkvě-
ly v paměti nejvíc, chtěl byste si ně-
které zopáknout?
Těch zahraničních Vánoc byla vážně
spousta a každé jiné. Nedá se ale
říct, že bych si nějaké pamatoval ne-
bo oblíbil více - v tu dobu pro mě
byly samozřejmě ze všeho nejdůleži-
tější dárky. Nicméně je fakt, že něja-
ké Vánoce v úplně zasněženém pro-
středí bych si ještě rád dal.
V americké NHL už jste stihl oblék-
nout dres čtyř týmů, s dospěláckým
hokejem jste ale začínal - v Berou-
ně. Vzpomínáte si na tyhle časy?
Na začátky v Berouně vzpomínám
určitě moc rád - už jen z toho důvo-
du, že zde žiju. Taky ale samozřejmě
proto, s jakými lidmi jsem měl šanci
se setkat a učit se od nich. Největší
motivace pro mě byla, když s námi
trénoval Petr Sýkora s novým ferar-
ri. To stálo za to!
Vy jste v Berouně válel 1. ligu, teď
se zdejší hokejové áčko »plácá« v
krajském přeboru. A i to je úspěch,
několik let tu registrovali jen mlá-
dežnické kategorie. Sledujete be-
rounské hokejové dění? 
Moc mě to mrzí, i z toho důvodu, že
by se mi zde - když jsem v Čechách
- dobře trénovalo a nemusel bych
jezdit každý den do Prahy. Nicméně,
je to jako se vším tady: dostali se k
tomu lidé, kteří neměli zájem o roz-
voj hokeje, ale pouze o ždímání pe-
něz z něj. A teď si myslím, že je klub
zadlužený. Je to smutné!
Kontakt se sportem na Berounsku
jste ale úplně neztratil. Kde jste se
vzal v partě potápěčů z Hlásné Tře-
baně, která si říká Hagen Divers?
To tedy neztratil! Rád si chodím za-

hrát občas hokej - berounský zimák
mám z domova samozřejmě nejblíž.
A co se týče potápění - se švagrem
jsme si na jedné dovolené docela
užili šnorchlování. Když jsme se pak
vrátili, šli jsme se do Berouna trochu
sklouznout a kluci, kteří se věnují
potápění a zároveň válí hokej za HC
Baletky, si nás vzali do parády. Dost
mě to chytlo - jednak jsou to skvělí
potápěči a za druhé ještě lepší kluci,
se kterýma mě to moc baví!
Kam už jste to s potápěčskou výstro-
jí dotáhl? Co všechno máte, pokud
se potápění týče, za sebou?
Tak musím po pravdě přiznat, že za-
tím jsem v potápěčských plenkách,
moc toho za sebou ještě nemám. Z
výstroje jsem v tuto chvíli na masce
a neoprenu, ale napsal jsem si
Ježíškovi...
Máte nějakou vysněnou potápěč-
skou metu? A hokejovou?
Pokud jde o potápění, to si zatím ne-
troufnu říct. Rád bych otestoval, co
moje tělo zvládne a vydrží, takže bu-
du hokej střídat s potápěním a uvidí-
me. Hokejově jsem se chtěl vyrovnat
tátovi, který má několik medailí z

mistrovství světa i olympijských her.
Rád bych doplnil rodinnou sbírku.
Už vám bylo někdy pod vodou úzko,
bál jste se o život?
Ferrri, čili Franta Svoboda, i Jirka
Krejčí, kteří mě, co se potápění týče,
vedou, dokázali dost mých zábran
odbourat. Ukázali mi, jak se vše má
v co největším klidu řešit, takže jsem

se v žádné dramatické situaci při po-
tápění zatím neocitl. Ovšem nevím,
jak bych zvládl nějakého 2-3 metro-
vého tvora, kdyby se ocitnul pod
hladinou v mé blízkosti. Zatím jsem
podobnému setkání vystaven naštěs-
tí nebyl.
Manželka se o vás, otce vašich tří
dětí, nebojí? Pokud ano, kde víc -
když jste pod vodou, nebo když jste
na ledě, kde také nebývá o drama-
tické okamžiky nouze?
Myslím si, že se o mě nebojí a věří
mi, že vím, co dělám. Na ledě i pod
vodou. Tedy - doufám v to...
Mimochodem: víte, že »vaši« hlás-
notřebaňští potápěči a hokejisté by
se - nebýt koronaviru - letos s tý-
mem HC Baletky v Kanadě zúčast-
nili amatérského Mistrovství světa?
Pochlubili se vám?
Jojo, pochlubili. Docela mě mrzí, že
na to mistrovství nemohli, zajímalo
by mě, jak by si ho užili! Je super, že
je to takhle baví - snad budu jednou
tak dobrý potápěč, jako oni hokejis-
ti. Uvidíme...
Radíte si navzájem - oni vám s potá-
pěním, vy jim s hokejem? Jaká pro
ně případně máte doporučení?
Tak Jirka má při hokeji, vzadu, na
»beku«, bohaté zkušenosti - tomu
jsem to jen kazil, když jsem spolu
hráli. A Ferrrimu jsem radši uhýbal,
aby mě nesundal nějakou střelou,
kterou se nebojí vypustit! Myslím si,
že já s potápěním potřebuju poradit
mnohem víc, než oni s hokejem. Ale
jo, určitě jim nějakou rád dám, po-
kud bude třeba!
A už vám hodili lano? Že byste »na
stará kolena« vyměnil dres Florida
Panthers za dres HC Baletky?
Haha - jo, to je jasné! Navíc dres Ba-
letek je až na logo stejný, jako dres
Panthers, takže bych ani nemusel
měnit barvy rukavic a helmy...

Miloslav FRÝDL

S POTOMKY. Radko Gudas se svými dětmi.             Foto ARCHIV

HAGEN DIVERS. S hlásnotřebaňskými potápěči. Foto ARCHIV

Petr KRÁL, moderátor ČRo Radiožurnál,
obyvatel Dobřichovic: Rok 2020 byl náročný

pro všechny. V tom strachu,
zmatku a marasmu měl ale i
krásné momenty, to když se lidé
zjara semkli a začali si pomá-
hat... Do roku 2021 přeju sobě i
všem hlavně zdraví. A to další
vystihuje část textu Modlitby pro
Martu od paní Kubišové: Zloba,

závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou...

Klára JÍCHOVÁ ze Všeradic, t. č. učitelka
českých dětí v rumunském Banátu: Letošní

rok byl přelomový. Spíš než
mediální masírku strachem,
vládní chaos, nekoncepčnost a
prosazování mocenských zájmů
si chci pamatovat ten parádní
bunkr, který moje i vypůjčené
děti na jaře v lese postavily a v
létě v něm žily. Jak se na konci
zimy krásně hecovaly,  kdo skočí do všeradické-
ho koupaliště jako první. Neuvěřitelný studijní
drive, se kterým se moji žáčci vrátili na konci
května do Naší školy v Litni. První jízdy na
dokončené zahradní železnici u nás doma.
Skvělé vytváření klipů s kapelou. Od srpna pak

úchvatné scenérie v rumunských horách, kde
pracuji jako učitelka u krajanů. Gernické a
helenské děti nadšené  z českých písniček, z
divadla,  z malování. A klidné výrazy místní star-
ší generace, když se tudy prohnala pandemie.
Hodně si jich poleželo, všichni přežili... 
Jaké mám přání do roku 2021? Těm, kdo to sne-
sou, svobodu. Planetě naši péči a lásku. A sobě -
to je tajemství...

Dalibor MOteJLeK, bývalý držitel světového
rekordu ve skoku na lyžích, obyvatel
Karlštejna: Rok 2020 byl pro mě z důvodu epi-
demie trochu komplikovaný, hlavně v oblasti
cestování. (Dokončení na straně 11)

Foto Khalil BaaLBaKi, ČRo a aRCHiV

Radko »Gudy« GUDAS
- hokejový obránce, reprezentant ČR
- narodil se 5. června 1990
- s hokejem začínal na Kladně, v
dospělé kategorii jako první oblékl
dres HC Berounští medvědi
- ve slavné kanadsko-americké NHL
postupně hájil barvy Tampy Bay,
Philadelphia Flyers a Washington
Capitals, od letoška je hráčem Flo-
rida Panthers
-  v roce 2008 vyhrál s českou repre-
zentací do 18 let I. divizi MS do 18
let, v roce 2010 získal s Norfolkem
Admirals v AHL Calderův pohár
- ženatý, otec tří dětí
- manželem jeho sestry Karoliny je
další známý hráč Michal Neuvirth

Jaký byl »Váš« rok 2020 a co si přejete do roku 2021?
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Českému Honzovi maminka sbalila
pár buchet do uzlíku a poslala ho do
světa. „Všechny pěkně zdrav a kaž-
dému poděkuj!“ vybavila ho radou
na cestu. Stejně je to i dnes. Také my
chceme dopřát svým dospívajícím
dětem tu nejlepší průpravu do živo-
ta. Proto je posíláme do světa, pří-
padně těm mladším dopřáváme svět
u nás doma tím, že na jeden školní
rok poskytneme domov zahraniční-
mu studentovi. 
Po celém světě je možné zapojit se
do programů, které zprostředková-
vají výměnné pobyty pro starší žáky
a studenty. Výměnné proto, že do-
chází k výměně zvyků, zkušeností,
receptů, poznávání kultury. Student
přijíždějící do zprvu neznámé rodiny
se učí jejím zvykům, zásadám, den-
nímu rytmu, poznává prostředí české
kultury, dopravy, školství nebo spor-
tovního klubu, a to v jazyku, který je
velmi obtížný se naučit. Hostitelská
rodina se díky vlivu studenta přivá-
žejícího zvyky z jiné kultury, možná
i jiné názory a náhledy, se mnohdy
naučí nahlížet na sebe sama a na svět
i ze studentova úhlu pohledu. 
Výměnné pobyty jsou vhodné pro ty,
kteří se nebojí a mají odvahu kon-
frontovat se se světem bez maminči-
ny sukně za zády, snaží se jít nepro-
šlapanou cestou, protože vlastní zku-
šenost je jedinečná.  
Sama jsem v osmnácti odjela studo-

vat poslední ročník michiganské
high school. Zřetelně si pamatuji, že
jsem na letišti za pasovou kontrolou
měla osvobozující pocit, že konečně
jedu sama do velkého světa, konečně
bez maminky a tatínka, bez jejich
kontroly a vyptávání... Kolikrát se
mi v tom »velkém světě«  stýskalo!
Kolikrát jsem si uvědomila, jak ráda
mám své rodiče a těším se na své
sourozence, jak se spolu opět potká-
me. I mí tři sourozenci vyrazili do
světa. A naši skvělí rodiče zase po-
skytli jinému studentovi z Ohia rok v
Čechách, a to bez jakékoli znalosti
angličtiny! Docházelo ke spoustě ús-
měvných situací. Třeba když chtěl

tatínek, aby mu Ben pomohl vozit
kolečka se dřevem do sklepa, volal
na něj: „Bene, fitness!“ A Ben hned
věděl. Nasadil svůj americký úsměv
a nezapomněl se při práci vyfotit... 
Nepřekvapilo mě, když se náš nej-
starší syn začal poohlížet po způso-
bu, jak vycestovat. Bylo mu čerstvě
sedmnáct a v tomto jeho úžasném
»telecím« věku jsem měla pocit, že
vycestovat musí, abychom spolu
navzájem vydrželi. Po ročním samo-
statném pobytu v zahraničí dospěl,
uklidnil se. „Byl jsem hroznej, viď?
Já vím,“ řekl po návratu domů. 
Jeden syn odjel do světa, další »sy-
ny« jsme ubytovali. Rolanda z ně-

meckého Trevíru v loňském roce.
Naoyu z Ósaky letos. Je to pro něj
první cesta do evropské země, takže
si tenhle zážitek náležitě užívá, byť
se všemi omezeními, která vyplýva-
jí ze současné koronavirové situace. 
Japonští studenti přiletěli do Čech 8.
10.  Pravě v době, kdy byla zahájena
ve školách online výuka. Ještě jsme
stihli o následujícím víkendu navští-
vit Pražský hrad i Karlštejn a pak už
nic. Se studenty se potkával virtuál-
ně, pilně během října a listopadu stu-
doval češtinu a teprve v prvním pro-
sincovém týdnu mohl vyrazit na Ma-
lostranské gymnázium osobně. Nej-
více ho baví angličtina. Těžké je pro
něj programování v pythonu. 
Je okouzlen naší architekturou, pře-
vážně pražskou. Navštívili jsme Tře-
boň, Český Krumlov i Holašovice,
zajeli na kolonádu do Mariánských
Lázní a prošli se v roušce v téměř
liduprázdných ulicích. 
Naoya je zapáleným fotbalistou, tak-
že se zapojil do letovského fotbalu.
Myslím, že je platnou posilou a už si
díky své přátelské a klidné povaze
stačil udělat  mezi kluky kamarády. 
Z českých jídel si pochvaluje řízky,
knedlíky a svíčkovou. Oslovila ho i
zdejší příroda, zejména hory. Rád by
ještě objevoval víc. Z plánované vý-
pravy na lyže do Francie ale bohužel
asi sejde... 
Nevěšíme hlavu. Snažíme si užívat
dobu takovou, jaká je. Stejně to neo-
vlivníme. Důležitá je pohoda v rodi-
ně, pevné zdraví a láska. Ta, pokud
se rozdává, o to víc se vrací. 

Barbora Tesařová, Lety

Betlém ze sena účinkuje ve vánoční pohádce

U STOLU. Naoya při rodinné večeři u Tesařů.    Foto Barbora TESAŘOVÁ

»Pohádková Dáša«...
(Dokončení ze strany 1)

Tím spíš, že její zatím poslední vý-
stava se konala letos v listopadu ve
výstavní síni horního zámku v Pa-
nenských Břežanech. Známá řev-
nická výtvarnice, choreografka, ta-
nečnice, pedagožka, ale i básnířka a
někdejší členka místní Letopisecké
komise Dagmar Renertová toho má
na svědomí mnohem víc: Je autor-
kou malebného Poetického herbáře,
veraikonu na kříži v Sádecké ulici,
loutek pohádkových postav na zám-
ku v Mníšku pod Brdy, log souborů
Klíček a Proměny… Podrobně se o
jejím životě můžete dočíst na webo-
vých stránkách organizace Post Bel-
lum, jež spravuje nejrozsáhlejší
sbírku vzpomínek pamětníků v Ev-
ropě Příběhy našich sousedů. 
Bujaré oslavy ale paní Dáša nechys-
tá. Jak říká, chce si v klidu užít vá-
noční svátky. Přejeme tedy požeh-
nané Vánoce a do nového roku pev-
né zdraví, hromadu energie a inspi-
race. Na leden 2021 plánuje řevnic-
ká letopisecká komise s touto řev-
nickou umělkyní setkání.          (pan)

Foto ARCHIV

Naoya si pochvaluje svíčkovou a hory
RODINA TESAŘOVA Z LETŮ NA ROK UBYTOVALA STUDENTA Z JAPONSKÉ ÓSAKY

Čenkov - Unikátní betlém ze sena
můžete do 6. ledna obdivovat na
návsi v Čenkově. A nebo na Štědrý
večer v České televizi - dílo místní-
ho rodáka Jiřího Firýta si vypůjči-
li filmaři k natáčení pohádky O
vánoční hvězdě.
„Je to tak,“ potvrzuje autor betléma.
„V lednu 2020 si Josef, Marie, Ježí-
šek a dvě ovce udělali dvouměsíční
výlet do Tater, kam je odvezli filma-
ři k natáčení štědrovečerní pohádky.
Nevím, v kolika záběrech budou vi-
dět, ale v každém případě je v televi-
zi budu vyhlížet,“ dodává.

Betlém je u kapličky v Čenkově pří-
stupný 24 hodin denně. Je nasvíce-
ný, takže své kouzlo neztrácí ani po
tmě. Poprvé byl vystaven v roce
2010. Od té doby se postupně rozrů-
stal, dnes už se po návsi »prohání«
několik desítek postav v životní veli-
kosti, včetně maharadži na slonovi,
pastevců ženoucích ovce či velblou-
da. Kolik přesně? „Přesný počet
vám neprozradím, přijďte si je sami
spočítat,“ zve k návštěvě Jiří Firýt.
„A nezapomeňte si doma roušku,“
připomíná.             Miloslav FRÝDL

Foto Jiří FIRÝT
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Všeradův kurýr

Vážení spoluobčané, máme za sebou
čtvrtou adventní neděli a čekají nás
Vánoce. Před rokem touto dobou
jsem vám přál krásné prožití svátků
vánočních a také mnoho štěstí i zd-
raví v nadcházejícím roce. V tu dobu
ale nikdo netušil, co nás čeká.

Rok 2020 nám toho moc hezkého
nepřipravil, postavil nás do situace,
kterou jsme dosud nepoznali. Přeji
si, a přeji to hlavně vám všem, aby
tato podivná doba skončila co nej-
dříve a začalo něco, co se bude ales-
poň trochu podobat létům minulým.
I když jistě každý cítí, že návrat k
normálu bude těžký, dlouhý a složi-
tý! Pevně ale věřím, že dokážeme
zvednout hlavy a jako již mnohokrát
v dějinách národa dojít k lepším zítř-
kům. Za sebe a celé zastupitelstvo
vás chci pochválit, že se v naprosté
většině snažíte dodržovat vše, co na
nás vláda chystá, snažíte se dodržo-
vat všechna, ač někdy možná nelo-
gická, nařízení. Doba je opravdu slo-
žitá a ať si každý myslíme, co chce-
me, vláda to jednoduché nemá!
Čeká nás pravděpodobně další těžký

rok! Musíme ale všichni věřit, že již
bude alespoň o trošku lepší, než rok
2020. Že se po malých krůčcích zase
rozejdeme, po čase rozběhneme a
budeme opět žít bez nutných omeze-
ní, volně jako v letech minulých.
Nyní ale máme Vánoce, jedno z nej-
krásnějších období roku. Čas, kdy
bychom se měli zastavit od celoroč-
ního shonu, zavzpomínat na své
blízké, udělat si doma pohodu a pro-
žít krásné chvíle se svou rodinou.  
Vážení spoluobčané, přeji vám za
sebe i zastupitelstvo obce do roku
2021 vše dobré. Abyste se ve zdraví
sešli s rodinami a příbuznými, abys-
te alespoň na chvilku zapomněli na
vše, co se kolem nás děje. Mějte se
prostě krásně! Přeji vám mnoho pra-
covních i životních úspěchů. 

martin KUnC, starosta všeradic

Musíme všichni věřit, že bude lépe!
„MĚJTE SE PROSTĚ KRÁSNĚ, MNOHO ÚSPĚCHŮ,“ VZKAZUJE STAROSTA OBCE

Výstavba Domu přírody začala

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 26/2020 (320)

U STROMEČKU. Nadílka ve všera-
dické školce.                Foto aRCHiv

Z podbrdského kraje
* Poplatky za svoz komunálního
odpadu na rok 2021 musí obyvatelé
Všeradic uhradit nejpozději do 28. 2.
Známka pro rok 2020 je svozovou
firmou akceptována do 31. 1.    (sov)
* Škodou ve výši 55 000 Kč skon-
čila srážka daněly se Škodou Su-
perb, k níž došlo 5. 12. vpodvečer
na silnici ze Skuhrova do Hatí. Zví-
ře na místě uhynulo. (jaš)
* Jedenačtyřicetiletého muže, kte-
rý řídil chevrolet pod vlivem drog,
zadrželi policisté 7. 12. v Neuměte-
lích. Za trestný čin ohrožení pod vli-
vem návykové látky hrozí řidiči roč-
ní vězení.        Jana Šteinerová

Pak zazněl zvoneček

a Ježíšek naděloval...
A jsou tu svátky! Navzdory nepříz-
nivé epidemiologické situaci běžel
předvánoční čas ve všeradické škol-
ce tak, jako každý rok. Děti vyrábě-
ly vánoční ozdoby, zpívaly a rado-
valy se z této jedinečné kouzelné at-
mosféry. Udělali jsme si i »Štědrý
den«, ovšem ne, jako tradičně, s po-
sezením a tvořením s rodiči, ale v
kruhu mateřské školy. Děti zpívaly
koledy a vánoční písně, přednášely
básně s vánoční tématikou. Pak zaz-
vonil zvoneček a Ježíšek nám nadě-
lil spoustu krásných dárků. Učitelka
vše natočila a umístila video na st-
ránky školy, aby alespoň takto moh-
li rodiče vidět radost a rozzářené oči
svých dětí.
Děkuji OÚ Všeradice, sponzorům a
všem přátelům naší mateřské školy
za jejich přízeň. Přeji všem hezké,
klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v
roce 2021.  Hana HAnzlíKová,

ředitelka mŠ všeradice

Za klienty přišel Mikuláš
s čertem, těší se na koledy
Tak, jako všechny klienty pobytových sociálních
služeb, i obyvatele Domova Hostomice - Zátor
postihl z důvodu pandemie Covid – 19 zákaz ná-
vštěv. Vzhledem k lokálně špatné situaci to u nás
bylo ještě o měsíc dříve, než začal platit plošný
zákaz; od této doby se klienti osobně nevídali se
svými rodinami, přáteli, známými. Nemohou vy-
cházet do společnosti. Nemají společné kulturní
akce a hromadné aktivizační činnosti. 
V souladu s dodržením epidemiologických opat-
ření však personál domova našel cesty, jak ome-
zené aktivity seniorům nahradit. Je třeba s klien-
ty více komunikovat a situaci jim dobře vysvětlit
dle jejich individuálních možností a schopností. 
Důležitou součástí psychosociální pohody senio-
rů je jejich kontakt s blízkými, současné době te-
lefonický nebo videohovor. Pokud senior projeví
zájem o tento způsob komunikace s rodinou a
přáteli, je prostřednictvím aktivizační pracovnice
s rodinou či přáteli seniora dohodnut čas a pro-
středí. Pracovnice pak asistuje u přijetí hovoru a
nastavení virtuálního prostředí. Pracovníci také
denně pomáhají seniorům při zajištění obsluhy
mobilních telefonů. (Dokončení na straně 7)

Velký strom zdobí nádvoří všeradic-
kého Dvora Všerad. V jeho areálu si
na Štěpána můžete zahrát minigolf.
Devátý ročník vánočního turnaje
začne 26. 12 ve 13.00. Protože jsme
opět museli zavřít restauraci, je v
provozu pivní okénko, abyste si mo-
hli koupit pivo pod stromeček či na
Silvestra. Otevřené je takto: Úterý
22. 12. od 11 do 18.00, sobota 26.
12. od 13 do 18.00 a úterý 29. 12.
od 11 do 18.00. Jiný čas je možné si
dohodnout na 724 354 493. Aktuál-
ní info na www.vserad.cz. Příjemné
prožití Vánoc a šťastný nový rok! 
Lenka StibaLová, Dvůr všerad

Foto NN M. FRÝDL

Vánoce »u Všerada«

Dlouho očekávaná stavba Domu
přírody Českého krasu začala na
návrší Zlatého koně u Koněprus-
kých jeskyní. Nový dvoupodlažní
objekt bude zčásti zahloubený ve
skále a vyroste v místech současné-
ho zázemí Správy Koněpruských
jeskyní, které bude zbouráno. 
Dům přírody  je navržený tak, aby
plnil funkci vstupního prostoru do
jeskyní, uspokojit veškeré potřeby
návštěvníků (pokladna, sociální za-
řízení, obchůdek, občerstvení s po-
sezením, herna pro nejmenší, ús-
chovna kol...) a poskytoval zázemí
zaměstnancům Správy Koněprus-
kých jeskyní. V přízemí bude stálá
expozice o přírodě Českého krasu,
návštěvníci se mohou těšit na různé

aktivity, pokusy, tematická zákoutí
i prolézačku umělou jeskyní. Hoto-
vo by mělo být na jaře roku 2022.

Hana Hofmeisterová,
CHKo Český kras

reprofoto ArCHiv
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Obchodní centrum Lety

Děkuje zákazníkům za projevenou 
přízeň v letošním roce a přeje vše 

nejlepší a hodně zdraví v roce 2021!
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Rodinní příslušníci pak mohou seni-
orům předat prostřednictvím perso-
nálu balíček i vzkaz. Dobře také fun-
guje předávání e-mailových dopisů
od rodin seniorům nebo naopak, kdy
senior napíše za pomoci personálu
dopis, ten je pak naskenován a ode-
slán adresátovi. 
Aktivizace v rámci pohybových ak-
tivit a činností zaměřených na udrže-
ní či zlepšení mobility je individuál-
ně na pokojích seniorů. Každé ráno
cvičení jemné motoriky, hybnosti ru-
kou i nohou, během dne pak nácvik
chůze, cvičení paměti. Dle zájmu ak-
tivizační pracovnice zajišťuje dopro-
vod do knihovny, nebo za nákupem
v místní kantýně. Domov naštěstí di-
sponuje vlastním parkem, který je
možné uzavřít pro veřejnost - při po-
hybu na čerstvém vzduchu senioři
nijak omezeni nejsou. 
Stravování v domově a posezení u
kávy, které je za běžných okolností
další příležitostí k setkávání, však
muselo být přesunuto na pokoje. Se-
nioři tedy veškerá jídla i pití konzu-
mují odděleně, ale to neznamená, že

se nemohou potkávat. Každé ráno
dostávají od personálu jednorázové
roušky, za jejichž použití se mohou
setkávat v odpočivných koutech, kde
si povídají, proberou novinky a udá-
losti ze života svých rodin a umenší
tím svůj stesk. Individuálně na poko-
jích klienty navštívili Mikuláš, čert a
Anděl, kteří jim zpestřili adventní
čas a ve stylových rouškách se s kli-
enty podělili o košík dobrot. 
Od minulého týdne už je také možné
za splnění daných podmínek seniory
navštívit v domově. Rozdělili jsme
se o víkendové služby a svátky tak,
abychom nezatížili běžnou službu v
péči o klienty a návštěvy se mohly
odbýt hladce a v klidu. Paradoxně
má omezení návštěv a vycházek v
našem domově i pozitivní dopad - na
nemocnost i úmrtnost seniorů. Vzh-

ledem k tomu, že k nim nedochází
nikdo zvenčí, nebo přesněji řečeno v
posledních několika dnech jen po
negativním testu a v respirátoru
FFP2 (a zaměstnanci striktně dodr-
žují předepsaná opatření), nejsou v
posledních týdnech řešena žádná
akutní onemocnění. 
Vánoční svátky, které jsou za běž-
ných okolností symbolem lásky, po-
hody a setkávání, se letos ponesou
poněkud v jiném duchu. Týká se to
nejen seniorů u nás v domově, ale
celé společnosti. Proto se snažíme si
i ty »naše malé Vánoce« v domově
co nejvíc zpříjemnit zejména výzdo-
bou, koledami a vánočními dobrůt-
kami. A také se moc těšíme na kape-
lu Třehusk, která nám přijde o Vá-
nocích zahrát koledy pod okna. 
Příjemné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví, štěstí i úspěchů v no-
vém roce 2021. 

Monika Špiclová, DS Zátor

Svinaře - V minulém čísle NN ro-
zepsala svůj »Deník coviďáka« lu-
cie Boxanová ze Svinař. Na jaře, v
první vlně pandemie, pomáhala
ostatním, na podzim covidem-19
sama onemocněla. (NN)

8. den = Den č. 4
Pondělí. Brzy ráno volá paní z Hygi-
eny. Milým, ale značně unaveným
hlasem mi sděluje, že jako pozitivní
osoba jsem povinna dodržovat dese-
tidenní izolaci. Ptám se, jak se to ve
čtyřčlenné domácnosti dělá. „Zavře-
te se do nějaké místnosti a tu neo-
pouštějte. Uvědomte si, že jste in-
fekční a nebezpečná svému okolí.“
Já mám ale děti, které mají distanční
výuku, takže jsou neustále doma. A
taky přeci potřebuji občas na toaletu.
„Pokud bude opravdu nezbytně nut-
né, abyste pokoj opustila, pak pouze
v respirátoru, rouška nestačí, v ruka-
vicích a vše po sobě důkladně vyde-
sinfikujete...“ Shodneme se, že to
není úplně reálné, ale se slovy »ta-
ková jsou nařízení« se rozloučíme.
„V Berouně na hygienické stanici
pracuje 13 odborných pracovníků,
jedna sekretářka a dva brigádníci.
Všichni jsou zapojeni do obvolávání
nemocných Covid-19.  Denní počet
telefonátů se odvíjí od toho, kolik
máme nahlášených onemocnění. Za
minulý týden jsme obvolali 510 pří-
padů. K tomu je celkem rozsáhlá ad-
ministrativa a dále obvolávání těch,

u kterých předpokládáme uzdravení,
zda jsou opravdu již bez příznaků a
můžeme je v systému uzavřít. Ostat-
ní běžná agenda hygienické služby
je sice omezena, ale jsou samozřej-
mě věci, které se odložit nedají a
musí se stihnout i v koronavirové
krizi. Přesčasové hodiny a služby o
víkendech jsou samozřejmostí. Má-
me naštěstí slušné počítačové vyba-
vení a vstřícné vedení,“ říká mi poz-
ději vedoucí protiepidemického od-
dělení MUDr. Alena Tartarová. Ka-
marádce testované 5 dní přede mnou
dosud nikdo z pražské hygieny ne-
volal. Za sebe mohu říct, že beroun-
ská hygiena fungovala na jedničku. 
Beru si notebook a odcházím do lož-
nice. Tyhle 4 zdi teď budou mé krá-
lovství. Ze školy ve Třebani mi při-
vezou mých vládou přidělených 10
respirátorů. Díky! Budu si moci bez
výčitek dojít aspoň na záchod. V no-
ci se melu ze strany na stranu. Sly-
ším neustále: Jste infekční a nebez-
pečná svému okolí...
9. den = Den č. 5
Nic mi není. Venku svítí slunce, bu-
du myslet pozitivně - není vlastně
tohle slovo taky zakázaný?! Rozba-
luji čínsky popsaný pytlík a vytahuji
respirátor typu FFP2. Ale je to vlast-
ně FFP2? Označení respirátoru není
nikde uvedeno. Žádná certifikace,
žádný návod, žádné písmenko v la-
tince. Pravidla pro dovoz věcí do EU
platí asi pro každého jiná. Nasazuji

náhubek a mířím do koupelny. Po
dvou krocích se dusím. Nasaji něco
jako naftalín. Dobrá zpráva je, že cí-
tím. Ta špatná, že v tomhle nedojdu
ani do té koupelny! Neumím si před-
stavit, že by v takovém smradu měli
kantoři učit několik hodin denně!
Manželovi volá Hygiena: „Byl jste v
kontaktu s pozitivně testovanou oso-
bou.“ - „Ano, vím, je to moje žena.“
S paní na telefonu se zasmějí a od-
souhlasí si, že známe pravidla izola-
ce. „Určitě vám doporučuji za pár

dní testy zopakovat. Pokud budete
negativní, končíte po deseti dnech
karanténu.“ Jak po 10 dnech? Dal-
ších 10 dní? Doktor nám řekl, že po
negativních testech končíme karan-
ténu všichni společně se ženou. Tedy
za 5 dní. Jak to tedy je? Nikdo neví,
každý tvrdí něco jiného. Jsem 10.
den od kontaktu s pozitivní osobou.
Nic mě nebolí. Snad už mi nic nebu-
de. Nebo jo? Příznaky se přeci obje-
vují někdy i později. (Dokončení příště)

lucie BoXaNoVá, Svinaře

Za seniory dorazil Mikuláš, těší se...
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

Deník coviďáka 2: Nic mě nebolí, snad už mi nic nebude...

Akce Pečeme zdravotníkům zorgani-
zovaná Farní charitou Řevnice
vyvrcholila 7. 12. Díky podpoře fa-
cebookové skupiny Sousedé od Be-
rounky se podařilo nashromáždit
velké množství dobrot, které byly od-
vezeny do Vojenské nemocnice Pra-
ha. „Dostali jsme kontakt na zdejší
zdravotnické pracoviště, kde jsou lé-
kaři a sestry extrémně vytíženi, pra-
cují s covid pacienty a mají jich
hodně,“ řekla ředitelka charity Eva
Vaculíková. Dodala, že pečivo a za-
koupené ovoce i džusy přišly zdra-
votníkům vhod a k Berounce vzkazu-
jí velké poděkování. Foto ARCHIV
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

U STROMEČKU. Klienti Domova seniorů v Hostomicích-Zátoře u vánoč-
ního stromečku.     Foto Monika ŠPICLOVÁ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2021

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem roku skončí i jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho znovu
objednat. NN do června 2021 vyjdou 13 x, výtisk stojí 8 Kč. Předplatné
na 1. pololetí tedy činí 104 kč. Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí
připočíst poštovné 15 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 299 kč. V přípa-
dě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci (Zadní

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

Předplatné vybírají: Ema Malá (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
lucie HocHMaloVá (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Stanislava FRÝDloVá (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 2901710092/2010. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 011321.

Můžete přispět
do virtuální kasičky
Tři králové dorazí v lednu  »onli-
ne«. Kolední písně i požehnání za-
zní na portálu www.trikralovasbir-
ka.cz, kde také můžete přispět do
virtuální kasičky. V platební bráně
si najděte podle směrovacího čísla
Farní charitu Řevnice. Svým přís-
pěvkem umožníte místní charitě,
aby se i nadále starala o jednotlivce
a rodiny, které se ocitly v tíživé ži-
votní situaci. Eva VaculíkoVá, 

Farní charita Řevnice

Dobroty putovaly do Vojenské nemocnice



Naše noviny 26/20 REKLAMA, Strana 8

KADEŘNICKÝ SALON 
Karlštejn 99 (vedle centrálního parkoviště)

Kadeřnický salon Pavlína
děkuje svým klientům 

za přízeň a přeje hodně
štěstí a zdraví 

do nového roku.

Těšíme se na Vás!

Provozní doba středa a pátek
Objednávky na telefonu: 731 577 066
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Rok 2020 se zapíše do historie lid-
stva velmi neblaze. Jako rok, který
nám ukázal, jak je naše společnost
zranitelná, rok, který nás velmi dů-
razně upozornil na to, jak málo sta-
čí, aby se věci, jež považujeme za
samozřejmé, staly skutečně obtížně
dosažitelnými, případně momentál-
ně nedosažitelnými. Česko neustále
hledá cestu z pandemie nemoci CO-
VID-19 - prozatím s výsledky při-
nejmenším rozpačitými. Nákazu
touto nemocí jsme zcela logicky za-
znamenali i v našem městysi. A jaká
je situace v partnerských městech
Karlštejna?
Celý svět na jaře během tzv. první
vlny koronavirové pandemie upíral
svůj zrak k Itálii a jejímu boji s no-
vým onemocněním. Italským epi-

centrem nákazy se staly severový-
chodní regiony země - Lombardie,
Jižní Tyrolsko a Benátsko. »Naše«
toskánské Montecarlo bylo v počá-
teční fázi zasaženo nepřímo - přede-
vším restrikcemi, které italská vláda
zavedla ve snaze zastavit šíření ne-
moci COVID-19. V současné době
se obyvatelé Montecarlo potýkají -
stejně jako my - s druhou vlnou ná-
kazy. V období od konce září do za-
čátku prosince se v Montecarlu ob-
jevilo téměř 80 případů výše zmíně-
ného onemocnění, přičemž pouze
jeden případ vyžadoval hospitaliza-
ci. Obecně lze říci, že opatření v Itá-
lii se podobají těm českým, s tím, že
je kladen větší důraz na regionální
dopad opatření - »semafor« pro jed-
notlivé regiony, omezení pohybu
mezi regiony atd.
Bedlivě je v ČR sledována také situ-
ace v sousedním Sasku, kde se na-
chází druhé z našich partnerských
měst - Mylau (aktuálně součást měs-
ta Reichenbach im Vogtland). Saská
vláda zavádí opatření zamezující
proti šíření koronavirové nákazy na
základě počtu nakažených na sto ti-
síc obyvatel. V okamžiku, kdy počet
nakažených na sto tisíc obyvatel do-
sáhne 35, začínají se registrovat jmé-
na občanů, kteří navštívili restaurač-
ní zařízení. (Dokončení na straně 10)

Přátelé Karlštejna
stihli jen dvě akce
Čím se zabýval Klub přátel Karlš-
tejna (KPK) ve 2. pololetí roku
2020? S tím bychom rádi seznámili
naše členy i přátele spolku. Referá-
tem o našich akcích bychom záro-
veň chtěli činnost KPK zviditelnit.
Naše činnost, ač dobře naplánova-
ná, byla ve druhé polovině roku
opět zbržděna výskytem druhé vlny
coronaviru. Ten se šíří nadále jak u
nás, tak po Evropě i po celém světě.
Covid-19 a na základě toho vyhlá-
šený nouzový stav byl příčinou růz-
ných zdravotních opatření. Byli
jsme znovu odkázáni na ústní rouš-
ky, dodržování vzdáleností mezi se-
bou, stýkat jsme se směli jen v nej-
nutnějších případech a podobně,
což každý z nás pocítil a bylo nutné
se tomu přizpůsobit. Z naplánova-
ných akcí jsme do vyhlášení nouzo-
vého stavu stihli uskutečnit jen dvě.
(Dokončení na straně 10)

Vánoce jsou tady! Jak se na ně při-
pravovala karlštejnská školka? Vy-
ráběli jsme dárečky pro naše blízké,
cvičili koledy, školičku krásně vy-
zdobili a provoněli medovými per-
níčky i frantíky. Děti v našich dvou
třídách si také připravily besídku pro
své školkovní kamarády.
Vánoce nám nepřinášejí jen práci, ale
i radost z akcí, které můžeme v sou-
časné nelehké době dětem dopřát. Na
pomoc nám přišel Domeček Hořovi-
ce s Evou Knopovou a umožnil nám
vytvořit si krásné vánoční překvapení
z keramiky a také pro nás uspořádal
tradiční Čertovskou cestu Karlštej-
nem. Letos sice byla bez živých čer-
tíků, ale i tak děti nadšeně plnily úko-

ly a v cíli se těšily ze sladké odměny
i medaile.
Také jsme si užili premiéru dětského
divadelního představení s názvem
Vánočka, hudební vystoupení Hon-
zy Krejčíka a jako každý rok navští-
vili Muzeum betlémů v Karlštejně.
Letošek jsme ve školce zakončili
zmíněnou besídkou, ochutnávkou vá-
nočního cukroví a nadílkou dárků.
Děkuji za výbornou spolupráci rodi-
čům, organizacím, které s námi jsou v
kontaktu, a také učitelkám za skvělou
práci i obětavý přístup k dětičkám.
Klidné a pohodové svátky vánoční,
hodně zdraví, lásky a porozumění v
roce 2021. Text a foto 
Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

Tečka za rokem 2020 ve školce? Ochutnávka cukroví a besídka

Městys uspěl v celostátním kole soutěže Zlatý erb

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...   13/2020 (111)                

CENA OD POSLANCE. Diplom za úspěch ve Zlatém erbu převzal místosta-
rosta Janis Sidovský (vpravo) od poslance Jakuba Jandy.  Foto ARCHIV

S covidem bojují
i partnerská města
SITUACE JE VÁŽNÁ HLAVNĚ V ALTHEN DES PALUDS

Karlštejnský zpravodaj

Městys Karlštejn získal další ocenění v soutěži Zlatý erb
- tentokrát dokonce v celostátním kole! 
Jako jediná obec Středočeského kraje jsme vystoupili na
stupně vítězů v kategorii Nejlepší turistická prezentace
roku 2020. Cenu ministryně pro místní rozvoj za druhé
místo v České republice převzal v závěru roku jménem
městyse jeho místostarosta Janis Sidovský z rukou po-
slance a vítěze Světového poháru ve skocích na lyžích
Jakuba Jandy.
První ocenění jsme už dříve získali za třetí místo v rámci

webu samospráv Středočeského kraje. To aktuální je o to
významnější, že jde o druhou pozici v rámci celé ČR.
Navíc jsme se tak vysoko umístili jako jediný městys –
na 1. místě jsou Mariánské Lázně a na 3. je Brno. Cel-
kem bylo hodnoceno šedesát dva webových prezentací
měst a obcí.
Náš web prošel jako celá naše komunikace s veřejností
proměnou na začátku minulého roku, soutěže Zlatý erb
jsme se účastnili vůbec poprvé a hned jsme získali dvě
ceny.        Janis SIDOVSKÝ, místostarosta Karlštejna
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Starostové obcí Regionu Dolní Berounka jednali v Karlštejně 
Ve čtvrtek 10. 12. hostila karlštejn-
ská radnice letošní čtvrté Shromáž-
dění starostů Dobrovolného svazku
obcí Region Dolní Berounka (DSO
RDB). Byl schválen rozpočet DSO
RDB na rok 2021 i střednědobý roz-
počtový výhled na období 2022-
2024. Těžištěm programu shromáž-
dění se stala návštěva nově zvolené-
ho krajského radního odpovědného
za veřejnou dopravu, včetně podpo-
ry cyklodopravy, Petra Boreckého
(STAN), který dorazil v doprovodu
zástupců organizátorů veřejné do-
pravy v našem kraji IDSK a ROPID.

P. Borecký představil současnou si-
tuaci veřejné dopravy ve Středočes-
kém kraji a zdůraznil nutnost nasta-
vení jejího systémového a pokud
možno spravedlivého financování.
Odborníci z krajského odboru do-
pravy právě dokončují koncepční
materiál, který bude představen v
prvním kvartálu následujícího roku.
Na jeho základě bude středočeská
veřejná doprava s největší pravděpo-
dobností financována od 1. 1. 2022.
Nový systém by měl přinést tři úrov-
ně financování: základní dopravní
obslužnost plně hrazenou krajem,

rozšířenou - ostatní dopravní obsluž-
nost, jež bude spolufinancovaná ob-
cemi a nadstandardní plně hrazenou
obcemi, které spoje využívají (např.
nadstandardní noční spoje).
Borecký zároveň informoval přítom-
né starosty o možnostech krajské
podpory výstavby cyklostezek. V
DSO RDB se jedná především o vy-
budování úseku cyklostezky mezi
Hlásnou Třebaní a Karlštejnem v zá-
točinách nad karlštejnským jezem,
případně budoucí napojení a dobu-
dování cyklostezky Karlštejn - Srb-
sko na existující cyklotrasu Srbsko -

Beroun. Vzhledem k současné na-
pjaté finanční situaci kraje ovlivněné
výpadkem příjmů v důsledku pande-
mie nemoci COVID-19 se kraj za-
měří na pomoc obcím v oblasti inže-
nýrské, majetkoprávní a projektové. 
Na závěr setkání starostové prodis-
kutovali případné změny v přístupu
DSO RDB k podpoře kulturně-spo-
lečenských akcí z peněz regionu.
Diskuze bude pokračovat počátkem
roku 2021, kdy bude definitivně roz-
hodnuto, které akce budou Regio-
nem Dolní Berounka podpořeny.
Petr Weber, předseda DsO rDb 

Výlet do Kody se konal za krásného
letního počasí. Krajina zalitá slun-
cem nás vřele přivítala a poskytla po-
hledy do přírodní rezervace i tramp-
ské osady Údolí děsu. Zážitek to byl
zejména pro ty, kteří byli v této loka-
litě poprvé. Řada vzácných rostlin a
živočichů nás provázela po celé trase
pochodu. Vše toto obklopuje osadu
Koda s rybníkem, který má svůj pra-
menitý přítok, mlýnem, kapličkou a
především klidem, který zde panuje.
Po příchodu do Srbska jsme vyčer-
páni pochodem našli úlevu v restau-
raci U Nádraží, kde jsme skromně
pojedli, popili, prohodili pár vět a

vlakem se dopravili do Karlštejna.
Všech osm účastníků výletu bylo po
jeho ukončení moc spokojeno.
Druhý výlet jsme podnikli do Tetína. 
Vlakem jsme dojeli do Berouna a

odtud se autobusem dopravili do
Tetína. Zde jsme měli dohodnuté ná-
vštěvy zdejšího muzea, prohlídku
kostelů sv. Ludmily a sv. Kateřiny za
doprovodu a výkladu průvodců. Vi-

děli jsme také hřbitov u kostela sv.
Jana Nepomuckého a navštívili zří-
ceninu hradiště Tetín s krásným vý-
hledem do údolí Berounky. Mrzelo
nás, že jsme na tetínském zámku ne-
slyšeli zvonkohru hrající každou ho-
dinu melodii písně Nad Berounkou
pod Tetínem. Snad příště. Došli jsme
do Srbska, kde jsme se opět v restau-
raci U Nádraží posilnili na cestu vla-
kem do Karlštejna. Výletu se zúčast-
nilo deset spokojených členů KPK.
Tím naše činnost vlivem zdravotních
a bezpečnostních opatření skončila.
Covid-19 a nouzový stav nám nedo-
volily  uskutečnit zájezd na Moravu,
do vinného sklípku, zorganizovat
tradiční setkání karlštejnských seni-
orů ani další naplánované akce.
Nevěříme, že Covid-19 se v dalším
období šířit nebude a že budeme mo-
ci naše činnosti uskutečňovat. Záleží
vše na nás, celé komunitě, jak se bu-
deme nadále chovat k nařízením a z
nich plynoucím opatřením včetně
očkování proti novému koronaviru.

Jiří marHOul, KPK Karlštejn

Přátelé Karlštejna stihli jen dvě akce
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

S covidem bojují také zahraniční partnerská města
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Karlštejnské aktuality
* Úřad městyse Karlštejn a matrika
budou do konce roku pro veřejnost
otevřeny ve středu 23. i 30. 12. od
11 do 16.00 a v pondělí 28. 12. od 8
do 13.00. (smk)
* Karlštejnský lékař MUDr. Král
ordinuje o svátcích takto: 23. 12. od
13 do 15.00, 28. 12. od 10 do 12.00,
29. 12. od 10 do 12.00 a 30. 12. od
10 do 12.00. Tel.: 605 753 063. (sm)
* Odborně ošetřen byl památný
Dub sedmi bratří v Karlštejně i dva
duby v jeho sousedství. Větve byly
zkráceny, odlehčeny, aby nehrozily
ulomením a turisticky frekventova-
né místo bylo bezpečné. Pro kolem-
jdoucí je nejvíce viditelný kamenný
kruh kolem stromu, který má zabrá-
nit poškozování kořenů sešlapává-
ním.     Hana HOfmeisterOvá
* sto třicet litrů nafty z nádrže bag-
ru zaparkovaného v lomu mezi Mo-
řinou a Karlštejnem ukradl v noci z
9. na 10. 12. neznámý zloděj. Záro-
veň poškodil senzor váhy lžíce bag-
ru. Majiteli stroje, Lomům Mořina,
způsobil škodu 37 000 Kč.         (jaš)

PROSINEC NA DOLNÍ BEROUNCE. Paddleboardisti na řece, výletníci pod Tetínem a horolezec na skále u Srbska v neděli 13. 12.       Foto NN M. FRÝDl

Zaváděna jsou i další opatření mír-
nějšího rázu, jež mají zabránit rych-
lému šíření nemoci. Za kritickou lze
označit hranici dvou set nakažených
na sto tisíc obyvatel, kdy jsou akti-
vována zásadní opatření: omezení
otvírací doby obchodů i restaurací a
omezení volného pohybu obyvatel.
Zkraje prosince bylo ve správním
obvodu Vogtland, kam Reichenbach
a Mylau patří, zaznamenáno 215
případů na sto tisíc obyvatel. Vz-
hledem ke zhoršení situace na celo-

německé úrovni prožijí naši přátelé
v Mylau letošní Vánoce v tzv. tvr-
dém lockdownu - zavřené obchody,
zavřené restaurace, omezený pohyb
obyvatel a možnost se setkávat.
Také ve Francii vidíme snahu bojo-
vat s koronavirovou nákazou. Naše
partnerské město Althen Des Paluds
je podle zástupců partnerského spol-
ku nyní zasaženo více, než při jarní
vlně nemoci. Bohužel již byla mezi
Althenskými zaznamenána dvě úmr-
tí. Situace zůstává vážná, razantní

protiepidemická opatření (omezení
pohybu, uzavření restaurací, omeze-
ní poskytování služeb) byla zavede-
na již v listopadu.
Doufejme, že rok 2021 přinese no-
vou naději v podobě plošné vakcina-
ce či jiného způsobu efektivního bo-
je s COVIDEM-19. Všichni oslove-
ní představitelé partnerských měst
přejí občanům Karlštejna požehna-
né Vánoce a hlavně hodně zdraví v
roce 2021.                    Petr Weber, 

místostarosta Karlštejna

NA SKÁLE. Členové KPK na vyhlídce nad Tetínem.            Foto Jiří Stöckl
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V pondělí 30. listopadu se do karl-
štejnské školy vrátili žáci 4. a 5. roč-
níku. To přineslo další organizační
změny. Zajištění a splnění všech
bezpečnostních a hygienických naří-
zení v provozu málotřídní školy, kde
se na některé předměty spojují roční-
ky, nebylo vůbec jednoduché. Přesto
zaměstnanci ZŠ dělali vše pro to,
aby byly děti ve škole v bezpečí.
Byl daný pevný časový rozvrh, ve
kterém jednotlivé ročníky přicházely
do školy tak, aby se nepotkávaly v
šatně. Stejné to bylo i při vydávání
obědů. Děti mají v jídelně vytvořený
zasedací pořádek. Pro žáky muselo
být otevřeno další oddělení školní
družiny, v němž se střídaly učitelky. 
Je skvělé, jak všichni přijali nařízení
o nošení roušek. Zodpovědně a sta-

tečně je nosí, za což si zaslouží veli-
kou pochvalu.
S příchodem Adventu jsme se ve
škole co nejvíce snažili navodit svá-
teční atmosféru. Ve spolupráci s
Evou Knopovou a Domečkem Hořo-
vice se mohly děti  zúčastnit Čertov-
ské cesty, letos tedy s čertíky pouze
nakreslenými. Cesta byla skvěle při-
pravená, jednotlivé úkoly děti nadše-
ně plnily. Akci ještě vylepšil zážitek
z prvního napadnutého sněhu.
Opět ve spolupráci s Domečkem Ho-
řovice se děti zapojily do kreslení a
psaní přání pro Karlštejnské důchod-
ce, které pak společně roznášely po

obci. Od 1. prosince mohou v ok-
nech školy vidět turisté i obyvatelé
Karlštejna Adventní kalendář. Kaž-
dý den je vyměněno číslo z kalendá-
ře za obrázek s vánoční tématikou.
Vinou situace, která je tu s námi již
několik měsíců, nebylo bohužel le-
tos možné uspořádat tradiční školní
Vánoční diskotéku se soutěžemi, ob-
čerstvením a nadílkou. Každá třída
tak oslavila poslední školní den před
prázdninami ve své třídě. Nechyběl
poslech koled nebo vánoční tvoření.
Věříme, že se v novém roce vše vrátí
do normálního režimu a budeme se
zase setkávat bez omezení.

Přejeme všem pevné zdraví, spousty
lásky, pohody a spokojenosti.
Šárka KoláČKová, ZŠ Karlštejn

Zavřeno až do dubna
Karlštejn - Jen  pár dnů bylo otevře-
né karlštejnské Muzeum betlémů.
První návštěvníky po dlouhé době
přivítalo 4. prosince, ty poslední o
dva týdny později.
„Plánovali jsme mít otevřeno na
Štědrý den i o všech vánočních svát-
cích, ale vzhledem k vývoji situace
to neplatí,“ řekla majitelka muzea
Romana Trešlová. „Skončili jsme
18. 12., a protože na začátku nového
roku očekáváme další hru na rychlé
otevírání a zavírání, necháme zavře-
no až do dubna,“ dodala.            (mif)

Školáci přišli o vánoční diskotéku
PEKELNÍCI NA ČERTOVSKÉ CESTĚ BYLI LETOS NAKRESLENÍ, ÚČASTNÍCI SE RADOVALI ZE SNĚHU

ČERTI. Karlštejnské děti na Čertovské cestě.    Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Napilno měla v závěru roku karlš-
tejnská pobočka střediska volného
času Domeček Hořovice. Čekání na
Ježíška dětem zkracovaly dva velké
Adventní kalendáře připravené ve
spolupráci se školou, školkou a Měs-
tysem Karlštejn. Jeden ozdobil okna
místní radnice, druhý budovy ZŠ. 
Jelikož k vánočním tradicím patří i
dopis Ježíškovi, připravili jsme také
Ježíškovu poštovní schránku. K dis-
pozici zájemcům byla v neděli  6. 12.
u kapličky v Krupné. Schránka pro-
šla mnoha obcemi na Berounsku i
Hořovicku, byla ve školkách a ško-
lách a shromáždilo se v ní přesně 560
přání. Dospělí touží nejčastěji po

zdraví, děti zase po stavebnici lego...
Ježíšek následně dětem zaslal vánoč-
ní dopis a přidal omalovánku anděla. 

Pro děti ze školy i školky jsme zor-
ganizovali Čertovskou cestu. Letos
bez živých čertů a za chladného po-
časí, ale malí účastníci se radovali ze
sněhového poprašku a užili si čertov-
ské úkoly. Vzhledem k náročné době
jsme letos nemohli připravit tradiční
Karlštejnskou andělskou cestu, která
je navštěvována dětmi z celého regi-
onu. Přibližně třicet místních seniorů
nad 75 let ale o anděly ochuzeno ne-
bylo. Vedoucí keramického kroužku
Kamila Jíchová andělské figurky vy-
robila, děti ze školy je doplnily o vla-
stnoručně namalované obrázky a s
učitelkou pak roznášely seniorům po
Karlštejně. Do roznášení se ochotně
zapojila i maminka pana starosty Ma-
rie Rampasová, které za to musíme
velice poděkovat.  Eva Knopová,

Domeček Karlštejn

Jaký byl »Váš« rok
2020 a co si přejete
do roku 2021?
(Dokončení ze strany 3)

Přesto jsme si s manželkou našli
východisko a cesto-
vali po krásách naší
země. Vyhodil jsem

vše nepotřebné,
očistil vše příjemné

a vyleštil vše, co
mně přineslo zdraví
a štěstí. Poděkoval

jsem za věci, které jsem nežádal,
ale které přesto rád přijímám. Za

krásy přírody, za to, co přináší
život, za nádherné hory, za sílu

země. Někteří mi vyprávějí o
melancholii stáří, ale já mohl
poznat vzhled největších míst

světa, byť jen vizuálně, včetně cha-
rakteristických míst mého kraje -

Karlštejna a Krkonoš. Potěšil jsem
se výkony našich sportovců a cho-
váním slušných, ohleduplných lidí.
Proto byl rok 2020 pro mě příjem-
ný, přes některé zdravotní problé-

my úměrné k věku a určité nevhod-
né chování lidí. Pro rok 2021 si

přeji zdraví a štěstí - nejen sobě a
rodině, ale všem lidem. Odchod

epidemie a návrat normálního živo-
ta bez omezení. Zlepšení ovzduší v
Budňanském údolí, nejen v topném
období. Upravit přístupovou silnici

a cestu k perle republiky, hradu
Karlštejn. Aby se dařilo mladým

lidem, a tím posunuli Česko ještě
více mezi nejlepší. Všem lidem do

nového roku přeji hodně zdraví a
štěstí a také více ohleduplnosti. 

Kateřina rampasová.
předsedkyně KKs: Rok 2020

mně, jako miliony
lidí, určitě překvapil.
Bohužel, ne radostně
a mile. Celosvětová

pandemie se projevi-
la v soukromí, pod-

nikání i ve všech
společenských akti-
vitách. Karlštejnské kulturní sdru-
žení »stihlo« uspořádat pouze dva
tradiční koncerty v lednu a únoru,

další akce musely být postupně zru-
šeny. I XXIV. Karlštejnské vinobra-

ní muselo ustoupit koronaviru a
doufáme, že v příštím roce se

dočkáme nejen vinobraní, ale i dal-
ších akcí typu Slavnosti růžových

vín, Svatomartinské víno, divadelní
představení, apod. Členové KKS se

během roku, v rámci možností,
scházeli v omezeném počtu lidí a

pracovali na přípravě a výrobě nové
historické brány, úpravě administra-

tivy a přípravě dalšího kulturního
dění v Karlštejně. Doufejme, že

budeme mít možnost dál úspěšně,
klidně a bez omezování pracovat.
To je asi největší a nejdůležitější

přání, a nejen moje, do roku 2021.
Abychom tuto nelehkou dobu ve

zdraví přestáli a vykročili do další-
ho roku, možná s přeskupením

životních hodnot, ale vždy s opti-
mismem a důvěrou našich blízkých.

Přeji krásné Vánoce a pohodový
nový rok. (mif) Foto arCHIv

Konečně! Kanalizace
byla zkolaudovaná
Koncem měsíce listopadu byl ko-
nečně vydán odborem životního
prostředí Městského úřadu v Berou-
ně  kolaudační souhlas na po letech
dostavenou  kanalizaci v části obce
Krupná. Na uskutečnění dostavby
tohoto z finančních důvodů nedo-
končeného úseku kanalizace obdr-
žel Městys Karlštejn v loňském roce
dotaci  ze  Středočeského  Fondu ži-
votního prostředí a zemědělství v
rámci Programu 2019  pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Středočeské-
ho kraje ve výši 1 750 000 Kč. Za to
je nutné vyslovit velké poděkování
Krajskému úřadu Středočeského
kraje. Zhotovitelem byla stavební a
obchodní společnost Fimorek, která
stavbu odvedla v řádném  časovém
termínu a předepsané kvalitě.

Josef ČvanČara,
místostarosta Karlštejna

Dospělí touží po zdraví, děti zase po legu...

Adventní kalendář na karlštejnské
radnici.           Foto Eva KNOPOVÁ
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Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví do nového roku,

pohodu a klid přeje Vaše
automyčka Dobřichovice

Děkujeme všem za přízeň a budeme se těšit příští rok 
opět na krásná a čistá auta, motorky, vozíky ... 
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Osovský PROVAS

Od středy 18. listopadu osovská ško-
la opět ožila dětským smíchem. Po
téměř šesti týdnech se do ní opět mo-
hli vrátit prvňáčci a druháčkové.
Snad všichni se do školy těšili, hlav-
ně na kamarády. První den si společ-
ně povídali o tom, jak doma zvládali
distanční výuku, probrali, co se jim

na ní líbilo, co nelíbilo, kam je to po-
sunulo, co se naučili. Každý prvňá-
ček dostal za zvládnutí dálkové vý-
uky diplom a velkou jedničku do žá-
kajdy. A protože se během distanční
výuky činili, dostali od pohádkové
babičky i svůj první Slabikář.
Pomalu jsme si všichni opět zvykali
na školní režim. S dalším uvolňová-
ním mohli nastoupit i ostatní školáci.
Od pondělí 30. 11. už byl ve škole
zase ten správný šum. Postupně se
školní život vracel do normálu, i
když s omezeními. Musely být upra-
veny rozvrhy, aby se děti co nejmé-
ně potkávaly v jídelně a v družině.
Ale ani tato opatření nám advent ne-
pokazilo. Děti ve vstupní hale čekal
nazdobený stromeček a ve spoluprá-
ci s Domečkem Hořovice jsme si

předvánoční čas zpestřovali několi-
ka akcemi pro jednotlivé třídy. Mi-
kulášskou obchůzku nahradila Čer-
tovská stezka s úkoly, Andělská ces-
ta s připomenutím vánočních tradic
nebo Ježíškova pošta. Zapojili jsme
se i do akce Adventní kalendář a od-

startovali advent v Osově s odkrytím
čísla 1. Bohužel se letos nemohly us-
kutečnit tradiční školní akce, jako
jsou vánoční dílny, besídka nebo jar-
mark. I tak si ale všichni krásnou
předvánoční dobu užili

Soňa KOCManOvÁ, ZŠ Osov

Za zvládnutí dálkové výuky jednička do žákajdy
MIKULÁŠSKOU OBCHŮZKU VE ŠKOLE LETOS NAHRADILA ANDĚLSKÁ STEZKA A JEŽÍŠKOVA POŠTA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 13/2020 (188)

Prvňáci za zvládnutí dálkové výuky dostali jedničku do žákajdy a slabikář.  Foto Soňa KoCMaNoVá

S Lubošem byla sranda...
V jedné předscéně říkal Jan Werich, že Bernard
Show mohl být na světě 300 let a pořád měl co ří-
ci. Luboš Vaňata zde mohl být ještě mnoho let a

stále by s ním bylo veselo –
přímo řečeno byla sranda.
Měl jakýsi šestý nebo kolikátý
smysl pro rytmus a muziku,
dokázal se do rytmu vcítit a
začít tancovat. Vlastně to byl
takový bílý černoch.
Poprvé jsem ho vídal na tzv.
»čajích« (taneční odpoledne
pro mladé) v Litni začátkem
70. let. Chodíval tam s partou

kamarádů, všichni měli černé buřinky a předvá-
děli se v tanci. Holkám se moc líbili a nás pří-
mo… štvali.  Další naše shledání bylo na oslavě
100 let osovských hasičů. Zaujal mě hasič tancu-
jící s hadicí a nabitý energií. Tak jsem ho oslovil
a už se to vezlo… Začali jsme hrát ochotnické di-
vadlo, on k tomu přidal účinkování s country ka-
pelou Šporny a nebylo akce, kde by se neobjevil.
Byl jedním z hasičů v muzikálu Postřižiny, byl ba-
bičkou Mary při jízdě historického vlaku v roce
2005. »Mary« byla jeho zamilovaná, a tak jsme ji
zinscenovali hned několikrát. Byla i jeho posled-
ním vystoupením na letošním Dnu osovských žen. 
Lubomír Vaňata zemřel 21. 10. ve věku 69 let.
Zůstaly fotografie, videa a hlavně vzpomínky.

Josef KozáK

Osovské aktuality
* Štědrovečerní půlnoční mše se z
důvodu nepříznivé epidemiologické
situace letos v osovském kostele ko-
nat nebude. (map)

Přímé linky jsou zrušeny, musíme přestupovat
Pražská integrovaná doprava (PID) a Integrovaná doprava Středočeského
kraje připravily nové jízdní řády, které mají od 13. 12. zapojit veřejnou
dopravu na Berounsku a Hořovicku do systému PID. Zavedeno bylo 23 no-
vých linek, 8 stávajících změněno a 43 zrušeno. Velké změny pro občany
Osova se týkají zejména autobusového spojení do Berouna. Jsou zrušeny
všechny přímé linky, je nutné přestupovat ve Všeradicích, případně ve Sku-
hrově. PID navrhuje také využít linku Hostomice - Řevnice a v Řevnicích
přestoupit na vlak. Ke spojení do Hořovic bude možné využívat zejména
linku Dobříš - Hořovice v kombinaci s linkou Hostomice - Řevnice pro oby-
vatele Osovce.  Marie PLECITÁ, Osov

Čerti byli tentokrát velmi děsivého vzevření

* Vichr avizovaný sdělovacími pro-
středky se bohužel nevyhnul ani
Osovu. V noci z 5. na 6. 12. se zlo-
mil strom proti místní faře a zatara-
sil silnici. Při jeho odstraňování při-
jeli osovským hasičům na pomoc
hasiči z Hostomic, takže za pár ho-
din byl strom rozřezán a odstraněn.
Při práci byla využita výšková tech-
nika. (map)     Foto Lukáš Vaňata

Ani v letošní náročné době nepřišly osov-
ské děti o mikulášskou nadílku. Pár dnů
před svátkem tohoto světce se uvolnila hy-
gienická opatření, takže Mikuláš s andělem
a čerty mohl vyrazit do dlouhých ulic naší
rozlehlé vesnice, stejně jako v minulých le-
tech. Ve všech rodinách návštěva probíhala
obdobně. Pokud se děti netřásly strachem z
čertů, kteří byli tentokrát velmi děsivého
vzezření, způsobně odříkaly básničku, slí-
bily poslušnost pro příští dny a převzaly
dárky, mezi nimiž se občas objevily i bram-
bory nebo uhlí. Lehká obava přetrvává v
dětech často i nadále, takže Mikuláš je po-
žehnáním nejen pro ně, ale i pro jejich rodi-
če.        Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Agresivita roste! tvrdí šéfová strážníků
IDEÁLNÍ SVÁTKY VERONIKY MATOUŠKOVÉ? V KRUHU RODINNÉM, V KLIDU, SE SNĚHEM...

řevnice - Co na přelomu roku nej-
více zaměstnává obecní »policaj-
ty«? „Obvykle se o svátcích zabý-
váme nálezy odložených psů,“ říká
Veronika MATOUŠKOVá, vrchní
strážník Městské policie (MP)
řevnice.
Letošní rok byl ve srovnání s roky
předchozími hodně zvláštní. Platí to
i pro řevnickou městskou policii? 
Ano, i pro MP Řevnice byl tento rok
»jiný«, než roky předešlé. Stejně ja-
ko tomu je v jiných oborech, i my
jsme museli činnost přizpůsobit nou-
zovému stavu a vládním nařízením.
Jak moc vám v souvislosti s covi-
dem přibylo práce? Anebo vám na-
opak práce ubylo?
Práce určitě neubylo, kromě běžné
agendy řešíme různá oznámení s po-
rušováním vládních nařízení. Také
denně kontrolujeme provozovny,
zda dodržují aktuálně platná vládní
nařízení a v jakém režimu.
Byla z vašeho pohledu situace na
jaře hodně rozdílná od toho, čím
procházíme nyní? Museli jste řešit
více problémů, potíží při první, nebo

při druhé vlně koronaviru?
Na jaře každý zodpovědně nosil
roušku a byl ohleduplný ke svému

okolí, nyní se docela často strážníci
při hlídkové činnosti setkávají s od-
mítáním vládních nařízení a zpo-

chybňování vážnosti stavu. Aktuálně
tyto přestupky řešíme domluvou.
Upozorňujeme na nutnost nasazení
roušky, ale dotyčné osoby nepokutu-
jeme. (Dokončení na straně 16)     (mif)

Jednu včetně dotace zcela vyškrtla -
šlo o výstavbu cyklotrasy a opravu
mostku přes Havlíčkovy sady.   
V Dobřichovicích budou do nového
roku vstupovat s rozpočtovým pro-
vizoriem. Důvod? „Schvalovat roz-
počet v situaci, kdy neznám jeho
příjmovou stránku, nedává smysl a
šlo by o ztrátu času zastupitelů,“ řekl
starosta Petr Hampl s tím, že nový
rozpočet budou schvalovat v lednu,
kdy snad již bude jasné, kolik z da-
ňových příjmů do rozpočtu poplyne.
„Nicméně po konzultaci s finančním
výborem je jasné, že propady budou

veliké,“ připouští Hampl, ale hned
dodává, že městu se v uplynulých
letech podařilo vytvořili dost vyso-
kou finanční rezervu. Ta ta by měla
pokrýt největší investici příštího
roku - přístavbu školní jídelny.  
„I náš obecní rozpočet sestavujeme
s velkými asi, snad, možná. Křišťá-
lovou kouli bohužel nemáme,“ sdě-
lila první žena Letů Barbora Tesařo-
vá. Vedení obce se i tak bude snažit
našetřit na všechny připravené pro-
jekty. V listopadu například odstar-
tovala stavba prvního stupně základ-
ní školy.        Pavla NOVáČKOVá

Senioři se poprali,
další »zbořil« letadlo
Dobřichovice, Bubovice - Ne, není
to legrace: před Lidlem v Dobři-
chovicích se 7. 12. poprali dva se-
nioři. Důvod? Parkování.
„Vulgárně se pohádali o parkovací
místo,“ potvrdil ředitel řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. „Jeden tam
druhému najel, tomu se to nelíbilo,
vystoupil z vozu a po slovní rozepři
vzal francouzskou hůl, s níž vzal
toho prvního po hlavě,“ dodal s tím,
že zraněný senior byl s podezřením
na otřes mozku převezen do nemoc-
nice na Karlově náměstí v Praze.
Další kuriozní případ spojený s mu-
žem v seniorském věku se odehrál
14. 12. na letišti v Bubovicích.
Sedmdesátiletý řidič za volantem
Citroenu přehlédl zaparkované leta-
dlo a nacouval do něj. Škoda na autě
a letadle byla vyčíslena na 22.000
korun, zraněn nebyl nikdo.        (mif)... a covid ať už jde

do háje zeleného!
Milí spoluobčané, přeji vám jménem
zastupitelstva Zadní Třebaně krásné
a spokojené prožití svátků vánoč-
ních i šťastný vstup do nového roku.
Rok 2020 byl bezesporu pro všechny
velmi náročný. Jak pro zdravotníky,
kterým patří dík za maximální nasa-
zení, tak pro rodiče, kteří se museli
popasovat  s vlastními pracovními
závazky i s celodenní péčí o své děti
a jejich výuku. Zvládli jsme to! V
Zadní Třebani jsme zatím na přija-
telném čísle postižených Covid-19, a
to je 31 v roce 2020! Je vidět, že svě-
domitost a zodpovědnost vůči sobě a
svému okolí není přežitá věc. Stejně
jako byla úžasná solidarita na za-
čátku covidové doby, kdy se ukázalo,
že lidskost je u nás na vysoké úrov-
ni. Všem díky za šití roušek, nabídky
pomoci spoluobčanům, vstřícný pří-
stup a zodpovědné chování. Díky ro-
dině Šídlově za krásný stromek, ha-
sičům i všem zúčastněným za pomoc
při zdobení, rodině Pokorných za
adventní věnec pro úřad a díky za-
městnancům úřadu i všem dalším za
pomoc při zajištění chodu obce.
Doufejme, že příští rok si vše vyna-
hradíme. Přeji pevné nervy, hodně
zdraví, optimistického přístupu k ži-
votu a - covid ať už jde do háje zele-
ného!              Markéta SIMANOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

Z našeho kraje
* Betlémské světlo budou na Štědrý
den rozdávat skauti v Řevnicích.
Plamínek ve vlastní lucerně či pet-
rolejové lampě si můžete připálit u
kašny před místním Zámečkem me-
zi 9 a 11.00. V Dobřichovicích bu-
dou skauti Betlémské světlo rozdá-
vat  24. 12. od 9 do 12.00 na Křižov-
nickém náměstí u zámku.          (šim)
* Štědrovečerní setkání u jeslí se

uskuteční 24. 12. od 14 do 17.00 v
kostele sv. Ludmily v Tetíně. Připra-
veno bude velkoformátové promítá-
ní, zdobení vánočního stromku a
Příběh pro děti i dospělé, odnést si
můžete Betlémské světlo. (hah)
* Podvaatřicáté vyrazí 24. 12. trou-
bit koledy muzikanti kapely Tře-
husk. Od 20.30 zahrají u křížku pod
lípou, u pomníku na návsi a na dal-
ších veřejných prostranstvích.  (mif)
* Osm betlémů z unikátní sbírky
souboru Ludus musicus je od 25.
12. do 3. 1., vždy od  13.30 do
15.30, vystaveno v dobřichovické
kapli sv. Judy Tadeáše.                (frb)
* Vánoční koncert natočila dětská
lidová muzika Notičky. Vstupenky
na něj nepotřebujete, najdete ho na
https://youtu.be/No9gc7XhJcA, ale
kdybyste nás chtěli podpořit, uvítá-
me jakýkoli příspěvek - na kroje,
opravy nástrojů... - číslo účtu je v po-
pisku videa.    Lenka KOLářOVá
* Na šest let do vězení půjde pade-
sátiletý obyvatel Hlásné Třebaně,
který podle obžaloby v létě 2018 ag-
resivně najížděl na Strakonické dál-
nici na jiné auto a rozbil mu okno
skleněnou kuličkou. Rozsudek praž-
ského krajského soudu pravomocně
potvrdil odvolací Vrchní soud v Pra-
ze. Soudy také muži na sedm let za-
kázaly řídit motorová vozidla.   (zzi)
* Jiskry z komína chaty v Zadní
Třebani byly ohlášeny 12. 12. ve
22.22. K zásahu vyjeli profesionální
hasiči z Řevnic a jejich dobrovolní
zadnotřebaňští kolegové. Hasiči sra-
zili hořící saze suchým štěrkem a
komín vyčistili.                             (pav)

V DÍLNĚ. Od 7. 12. se opět mohly setkat seniorky, které navštěvují kera-
mickou dínu v Litni. V předvánočním čase dokončovaly podzimní výrobky,
jež vinou pandemie Covid-19 dříve dodělat nestihly. Foto Jana KRTKOVÁ

Škrtáme! Radnice v kraji musí šetřit
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

BETLÉMY. Krásné jesličky můžete v těchto dnech obdivovat na návsi v Hlásné Třebani či u kapličky  ve Vižině. 
Foto NN M. FRÝDL

Třikrát, v deseti a v roušce, si mezi otevřením a opětovným uzavřením spor-
tovišť stihly zacvičit ženy a dívky  pod vedením Milušky Snopkové Tabatu v
nově zrekonstruované sokolovně v Hlásné Třebani. Na rozloučenou si připi-
ly výborným domácím »vaječňákem«. Těšíme se na lepší časy a povolení cvi-
čit. Foto ARCHIV Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Obecně se dá říct, že u lidí roste agresivita, takže
je nutné zmínit, že MP má zákonné prostředky,
jak dodržování vládních nařízení vynutit.   
Čím se nyní v souvislosti s Covidem – 19 zabývá-
te nejvíce?
Aktuálně se nejvíce potýkáme s tím, že většina li-
dí se poměrně často neorientuje v aktuálních vlád-
ních nařízeních, a tak se množí telefonáty s dota-
zy, co vlastně mohou. Také řešíme oznámení, kte-
rá upozorňují na shlukování osob, zejména mla-
distvých, ve skupinách. Na místě je zmínit i osoby
bez domova - to zajímá hodně lidí. Jak s nimi řeší-

me vládní nařízení, třeba zákaz vycházení z domu
po 21 hodině. Odpovím jednoduše: místo represe
aplikujeme sociální přístup. Dle Ministerstva
vnitra by jakýkoliv jiný způsob byl nepřiměřený.
V praxi to vypadá asi tak, že jim doporučíme, aby
navštívili azylový dům a noc strávili v místech k
tomu určených.
Zbývá vám ještě čas na řešení v »normálních«
dobách běžné agendy? Co všechno musíte stíhat
kromě dění kolem koronaviru? A stíháte?
Ano, řešit běžnou agendu samozřejmě stíháme.
Musíme. Mám to štěstí, že pracuji s týmem profe-
sionálů, na které se mohu spolehnout. Jen kvůli
omezeným úředním hodinám většinu záležitostí
řešíme individuálně. Zvýšenou pozornost se za-
čátkem zimy věnujeme prevenci v dopravě, dbá-
me o viditelnost chodců, i v době covidové se za-
býváme odchytem nalezených psů, kontrolou par-
kování, veřejným pořádkem apod.
Co vás obvykle nejčastěji zaměstnává o svátcích
a na přelomu roku? Bude to podle vás stejné i
letos, nebo bude vše jinak, co myslíte?
Obvykle se o vánočních svátcích zabýváme nále-
zy odložených psů, které někdo dostal jako »dá-
rek«. Silvestry bývají v Řevnicích i okolních ob-
cích poměrně klidné. Ale i tak se setkáváme s
podnapilými osobami, úrazy, s nezodpovědným
použitím pyrotechniky. V tomto období je vždy
nutná spolupráce se složkami integrovaného zá-
chranného systému.
V souvislosti s pyrotechnikou opět zmíním volně
pobíhající psy, kteří jsou vyplašení. Po jejich od-
chytu se je snažíme co nejdříve dostat zpět k je-
jich majitelům, v čemž jsme poměrně úspěšní. 
Jaké jsou ideální Vánoce velitelky městské poli-

cie? Budete takovéto letos mít?
Ideální Vánoce jsou pro mě v kruhu rodinném, v
klidu a ve zdraví. Pokud bych si mohla něco přát,
tak je to sníh. Jelikož hlídková činnost nás čeká i
o svátcích, po profesní stránce si přeji Vánoce bez
náhodných, neočekávaných událostí.
A co si takový vrchní strážník MP přeje do nové-
ho roku?
Možná to bude znít jako klišé, ale hlavně zdraví.
S ostatním si nějak poradíme... Miloslav frýdl

Veronika Matoušková. Foto ARCHIV

Na ulici se válelo pět tisíc,
sousedka je odevzdala policii
Není to s námi tak zlé. V posledních dvou týdnech
jsem byla příjemně překvapena čestným chová-
ním našich sousedů.
V prvním případě jeden z obyvatel Letů ztratil
4.800 korun. Představte si, že najdete na ulici
povalovat se papírové bankovky v takové hodno-
tě! Jedna úžasná sousedka je našla a odevzdala
městské policii. Po krátkém pátrání se našel jejich
šťastný původní majitel.
Ve druhém případě, jen týden na to, jedna Leto-
vačka roztržitě ve velkém shonu, jen aby vše stihla
při jednom z předvánočních pátků, nechala v ban-
komatu také slušnou sumu - 3.000 Kč v tisícových
bankovkách. A co myslíte? Také měla štěstí na
slušného a poctivého nálezce.
Takže ve dvou vzorcích a hned 100% úspěšnost
pro poctivost a čestnost. Vřelé díky, sousedé!

Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů
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Srdce Řevnic chrání přírodu a krajinu
ČLENOVÉ SPOLKU UKLÍZELI KŮROVCEM POŠKOZENÝ LES, VYSADILI TŘI TISÍCE MLADÝCH BUKŮ

Je to již čtyři roky, co jsme s přáteli
založili spolek Srdce Řevnic. Jeho
hlavním posláním je ochrana přírody
a krajiny. Další účely spolku jsou:
přispívání k ochraně životního pro-
středí, zlepšení sociálních životních
podmínek, podpora prosazování širší
účasti veřejnosti v řízeních týkají-
cích se územního plánování z hledis-
ka ochrany přírody a krajiny. Právě
ta poslední věta je pro nás zásadní.
Velmi si cením toho, že v našem
městě i okolí se našli a stále nachá-
zejí lidé, kterým není lhostejné, jak
naše město a okolí vypadá, ale hlav-
ně jak vypadat bude v příštích dese-
tiletích. A to slovo bude je opravdu v
současné době zásadní. 
Spolek vznikl prioritně pro možnost
podílet se na velké rekonstrukci ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad, nej-
většího řevnického a troufám si říct,
i nejhezčího náměstí široko daleko v
Poberouní. Tento projekt se stále ar-
chitektonicky dolaďuje a pokud se
bude realizovat v plném rozsahu,
což je v budoucnosti  pravděpodob-
né a žádoucí, bude to v určitých eta-
pách. Samozřejmě to bude souviset i
s financováním, ale to bude pravdě-
podobně v dnešním ekonomickém

propadu velmi složité.
Spolek v posledních dvou letech vs-
toupil do projednávání i schvalování
několika staveb a zastavil nebo po-
zastavil některé dle našeho názoru
ne zcela dobré investice, resp. dota-
ce, které by velmi zásadně zasáhly

např. do řevnického lesa. Stavbu
nové asfaltové Lesní cesty u Lesního
divadla se nám podařilo zastavit, a
tím nedošlo k nadměrnému kácení
zdravých, vzrostlých dubů a buků. 
Spolupracujeme i na dalších »pro-
jektech«, kde je spolek účastníkem

stavebního řízení, a to jsou lokality
Pod Lesem a Vrážka. 
Spolupracujeme a podporujeme pří-
pravný výbor pro občanské referen-
dum, který zastupuje řevnické obča-
ny v otázce, jaká bude podoba  býva-
lé betonárky Eurovia a jakým způso-
bem se tato oblast změní, aby byla
přínosem hlavně pro stávající obča-
ny Řevnic. Spolupracujeme i s další-
mi spolky v našem regionu, zejména
se spolkem Na jedné vlně ze Všenor
a se spolkem Kvalitní životní pro-
středí města Řevnic.
Pod taktovkou spolku a správců řev-
nického lesa se nám v letošním roce
podařilo zorganizovat několik brigád
na úklid lesa po kalamitě kůrovcem.
Následně jsme na tato místa vysadili
tři tisíce sazenic buků. Jedná se o
lokality nad Burešovou stezkou, v
oblasti Kejná, nad Sochorovými ryb-
níčky a v oblasti pod Pišťákem.
Děkuji členům i příznivcům spolku
Srdce Řevnic  za podporu v naší prá-
ci a všem nám přeji krásné, barevné
a veselé Vánoce, hodně zdraví a elá-
nu v novém, snad ve všech aspek-
tech zdravějším roce 2021. 

Jaroslava VyleToVá, 
předsedkyně spolku Srdce Řevnic

Po celý právě končící rok 2020 jsme
vás informovali o plánované výstav-
bě v našem městě - o kolik se zvýší
počet obyvatel v Řevnicích a jak se
změní život nás všech, pokud bude
opravdu povolena výstavba všude
tam, kde je to plánováno. 
Naší jedinou snahou bylo, abychom
se my, všichni, mohli svobodně vy-
jádřit k tomu, jaké chceme Řevnice
v budoucnu pro nás a naše děti. Pro-
to jsme se snažili o vyhlášení refe-
renda – jako férového způsobu, jak
zjistit názor občanů. Ve velmi krátké
době jsme zjistili, že nám, Řevničá-
kům, opravdu není jedno, v jakém
městě budeme žít. Archy pro vyhlá-
šení referenda byly podepsány více
než 800 občany v rekordním čase.
Díky vám jsme mohli podat na měs-
to náš společný návrh na vyhlášení
»občanského referenda«.
Bohužel, město naše referendum ne-
vyhlásilo a s volbami do krajů zor-
ganizovalo svoje »městské referen-
dum«, které podle nás bylo zavádějí-
cí zejména ve větě č. 1 ohledně Eu-
rovie. To potvrdil i Krajský soud a
referendum města v otázce č. 1 zne-

platnil. Soud  konstatoval jasně: Re-
ferendum města bylo vyhlášeno ne-
zákonně. Mělo být vyhlášeno refe-
rendum občanů připravené bez chyb.
Proti rozhodnutí Krajského soudu,
které nám dalo jednoznačně za prav-
du, podalo město »odvolání« v po-
době kasační stížnosti k Nejvyššímu

soudu v Brně. Je tu tedy znovu snaha
vedení města referendum podepsané
občany nevyhlásit, nebo minimálně
velmi oddálit. 
Celou záležitost »boje» o vyhlášení
transparentního a jasného referenda
považujeme za velmi nešťastnou.
Vše mohlo proběhnout podle našeho

návrhu, pod který se mnoho z nás
podepsalo. Město mělo mít snahu
zjistit skutečný názor občanů. Vše
mohlo být jasné a srozumitelné. Ob-
čan Řevnic by se mohl  svobodně
rozhodnout, zda si přeje  rozšiřování
našeho města, nebo nikoli. Naše
obava z developerských projektů,
jež město podporuje např. v oblasti
Pod Lesem, Na Vrážce a v Eurovii,
trvá. Stále si myslíme, že nárůst oby-
vatel kolem asi 1000 a s tím souvise-
jící ohromný tlak na infrastrukturu
města (škola, školka, voda, silnice...)
změní charakter našeho zatím »zah-
radního města«, ale i celého  Pobe-
rouní. Negativně ovlivní život sou-
časných občanů v naší oblasti.
Blíží se konec roku 2020, který byl
vinou současné epidemie bezesporu
velmi bouřlivý a neklidný. Věříme,
že rok 2021 bude mnohem lepší ne-
jen, co se týká zdraví. 
Děkujeme občanům Řevnic za pod-
poru. Jsme přesvědčeni, že se potká-
me u opravdu prvního »našeho – ob-
čanského referenda«.  

Milan ToMek, přípravný 
výbor občanského referenda 

Boj s radnicí je nerovný, prosím pomozte!
Většina čtenářů Našich novin jistě sleduje a čte články o  zatím marné snaze
zorganizovat jasné a transparentní referendum o tom, jaké budou Řevnice
za pár let, co se týká nové výstavby a následného rozrůstání města. 
O vyhlášení občanského referenda usilujeme stále. I Krajský soud potvrdil,
že se naše referendum konat mělo. Snažíme se všemi možnými způsoby
informovat – tiskneme a  roznášíme letáky, komunikujeme přes www strán-
ky. Musíme využívat právní služby. Vše financujeme výhradně z vlastních
zdrojů. Proti tomu radnice vede svůj boj proti nám, obyvatelům Řevnic, za
peníze nás všech. Je to velmi nerovný boj. Proto vznikla dárcovská stránka
podporovaná Nadací VIA a Darujme.cz. Na odkazu www.darujme.cz/pro-
jekt/1203894 jsou uvedeny informace ohledně možnosti, jak podpořit naši
občanskou iniciativu. Nebo je možné přispět i na transparentní účet
2401903904/2010. 
Děkujeme všem, kteří nás podporují a drží palce naší snaze rozhodnout o
tom, zda Řevnice zůstanou zahradním městem. Uděláme vše, abychom
snahu o zorganizování rovného »občanského« referenda dotáhli do vítězné-
ho konce. Krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí i spokojenosti do roku 2021.
Přípravný výbor »občanského« referenda a    Tomáš Chabera, Řevnice

Město se snaží »občanské« referendum nevyhlásit či oddálit

Objednávejte zde: 
PIVOVAR-REVNICE.cz  

 tel.: 702 265 782

VÁNOČNÍ 

MENU

DOVEZEME

AŽ KE DVEŘÍM 

NA BRIGÁDĚ. Členové i příznivci spolku Srdce Řevnic při úklidu lesa a vy-
sazování nových stromů. Foto Jaroslava VYLETOVÁ
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AUTOMYČKA

každodenní zkušenosti a s železnou pravidelností opakující se vaše volání nás vedou ke zveřejnění podrobného návodu,

jak se v mycím boxu chovat, abyste odjížděli spokojeni. V klidu domova si ho můžete podrobně prostudovat. Není to

nic složitého, přesto vás možná některé informace překvapí.

Za AC Aukcredit se na všechny spokojené zákazníky těší Jiří Geissler. 

OVLÁDÁNÍ MYČKY

Myčka pracuje na principu předplaceného času. Za každých
10 Kč si předplácíte 50 sekund mytí. Čas, který máte k dispozici,
je zobrazen nad ovládacím panelem na čtyřmístném červeném
displeji ve formátu „m m,s s“ (minuty, sekundy). Pokud čas vyprší
a je potřeba v mytí pokračovat, platíte stejným způsobem jako
na začátku. Za nespotřebovaný čas se peníze nevracejí.

Nastavený čas se začne odpočítávat při prvním zmáčknutí kte-
réhokoliv z ovládacích tlačítek a pak již běží bez možnosti pře-
rušení až do nuly (Tlačítko STOP zastavuje mycí program, ale
nezastavuje čas.).

MOŽNOSTI PLACENÍ

1) Mincemi – mince v hodnotách 10, 20 a 50 Kč se vhazují do
mincovníku na ovládacím panelu. Vhazují se postupně, ni-
koliv překotně, hrozí ucpání micovníku a vyřazení mycího
boxu z provozu. Mince získáte rozměněním bankovek (100,
200 a 500 Kč) v měničce ve stěně technologického kontej-
neru. Je zbytečné zkoušet mincovník ošálit mincemi jiných
měn, kovovými podložkami, či vhazovat mince nižších hod-
not. Mincovník je nepřijme, v horším případě se zablokuje.

2) Ehrle čipem – lze zakoupit u provozovatele automyčky. Čip
stojí 200 Kč a lze ho nabít až do 5 000 Kč proti platebnímu
dokladu. Provozovatel poskytuje bonus 10 % v podobě
minut zdarma. Čip lze opakovaně dobíjet, a to buď prostřed-
nictvím dohody s provozovatelem, nebo v měničce (měnička
pro takové dobití vystavuje účetní doklad). Čip se zasune do
otvoru v ovládacím panelu a tlačítkem pod ním se nastaví
doba mytí (jedno stlačení tlačítka = 10 Kč = 50 s). Mycí čas
naskočí na displeji. Čip pak vytáhněte! Předejdete jeho zapo-
menutí v panelu a ztrátě.

3) Platební kartou – na platebním terminálu pomocí tlačítek
STOP (1 stlačení = plus 10 Kč) a START (1 stlačení = minus 
10 Kč) nastavte požadovanou hodnotu. Přiložte bezkon-
taktní kartu a podržte ji 2–3 sekundy u terminálu. Po dalších
2–3 sekundách se na displeji objeví čas mytí.

MYTÍ
Ideální pořadí jednotlivých mycích kroků je nastaveno intuitivně přímo na
ovládacím panelu odshora dolů. V zásadě jsou dva programy mycí – Předmytí
aktivní pěnou a Mytí a tři programy ošetřující – Oplach čistou vodou, Ochrana
laku horkým voskem a Vysoký lesk. Čas pro mytí každým jedním mycím pro-
gramem není omezen, programy se automaticky nepřepínají. Každý zákazník
si je přepíná sám a může si individuálně stanovit vlastní pořadí mycích pro-
gramů a délku jejich použití. K již použitým mycím programům se lze vracet
a používat je během mytí opakovaně. Zejména v období zimních plískanic
často zákazníci využívají pouze jeden program – OPLACH, aby auto omyli od
sněhu, námrazy a solné břečky, když dočista nemá cenu auto mýt.

IDEÁLNÍ UMYTÍ AUTA
Program Předmytí aktivní pěnou (se zeleným čtverečkem)
– auto postříkat aktivní pěnou – tryska se zelenou hadicí.
Doba 1–1,5 minuty. Trysku uložit do
příslušného stojanu a vzít si trysku na
červené hadici.

POZOR: předmytí pěnou = zelená tryska

Program Mytí – pečlivě ze strany na stranu, odshora dolů
a zespodu nahoru pečlivě celé auto umýt. Doba 4–5 minut.

Program Oplach čistou vodou – auto od střechy dolů
opláchněte čistou vodou od zbytků pěny a aktivního mikro-
prášku. Doba 1 minuta.

Program Ochrana laku horkým voskem – tento program
nemyje, nanáší kapalinu s rozpuštěným voskem, auto stačí
z větší vzdálenosti postříkat. Doba do 1 minuty.

Program Vysoký lesk – ani tento program nemyje – umož-
ňuje finální opláchnutí vozidla demineralizovanou vodou
s příměsí roztoku pro zajištění vysokého lesku. Doba do 1,5
minuty.

Celkem za 8–10 minut odjíždí vyvoněné auto z mycího boxu.

RADY A NÁVOD K UŽITÍ

Vážení řidiči, 
zákazníci myčky Ehrle v Dobřichovicích,
Vážení řidiči, 
zákazníci myčky Ehrle v Dobřichovicích,

www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com = www.ehrle.com

PĚNA =
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Buch! U nás, v Badensko-Würtenbersku, spadla
roleta: Tvrdý lock down!
Zažijeme nepředstavitelné, budeme čekat na Je-
žíška doma v kuchyni. Žádné nákupy, žádné sdru-
žování. Žádné svařené víno venku. Ve vinařských
oblastech se touto dobou volí královna svařeného
vína. Tak na to letos zapomeneme.
Přitom na severu Německa se možná bude advent
vesele slavit se vším, co k tomu patří. Ale na seve-
ru je stejně liduprázdno, kdežto tady, na jihu, je
tak trochu přelidněno. To asi dělá ten rozdíl ve
statistice nemocných a zemřelých. Možná i to, že
na jihu lidé tíhnou k větší tělesné blízkosti, kdež-
to na severu si udržují odstup - mají takovou po-
vahu. Chladnější? Vím jen to, že prezident naší
spolkové země prostě rozhodl o všeobecném zá-
kazu vycházení až do odvolání. Basta. Večer po
deváté je úplný zákaz všeho, můžeme snad jen jít
vyvenčit psa. Jinak ale hrozí při porušení vychá-
zení vysoké pokuty. Seznam máme k dispozici.

Němci milují advent, jeho náladu
Přitom Němci milují právě advent, s jeho náladou,
světelnou výzdobou a všemi vánočními příprava-
mi. Mimochodem, výroba adventních věnců prý
podporuje trpělivost a klidné čekání na příchod
spasitele. Dárečky dává každopádně Ježíšek. Do-
četla jsem se zajímavou zprávu: kdysi, ve středo-
věku, katolická církev pro tuto úlohu určila svého
svatého, Mikuláše. Ale pak přišel protestant Mar-
tin Luther a když už dělal pořádek, snažil se refor-
movat církev a tím i společnost, tak se rozhodl re-
formovat i Vánoce. Neviděl důvod, proč by se té-
to uctívané úlohy měl držet katolík, a místo Miku-

láše zavedl Jezulátko, Ježíška, který převzal po-
vinnost obdarovat lid. A tak je to dodnes.
Vánoce se zkrátka v Německu slaví stejně, jako u
nás. Peče se cukroví, zdobí se stromeček. Hrají se
pašijové hry, hlavně v Bavorsku, kde se hodně
sžívají ve vánočních oslavách církevní i lidové
tradice. Musím připomenout, že v anketě o nejžá-
danější cukroví vyhrává již poněkolikáté vanilko-
vý rohlíček. Ten u nás doma taky boduje. Na dru-
hém místě jsou tak zvané andělské oči, což je pe-
čivo podobné našemu lineckému, a na třetím sko-
řicová vánoční hvězda. V Sasku lidé milují sladké
štoly. To je ve zkratce něco, jako když se spojí vá-
nočka s marcipánem a hodně se to pocukruje. Mi-
mochodem, Sasko je na tom s kovidem hned po
Badensko-Würtenbersku a Bavorsku nejhůř…

Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi
se najdou i u štědrovečerního stolu: Nevím, co
všechno se kde na slavnostně prostřeném stole ob-
jeví, ale přesně vím, co se tu neobjeví: Kapr. Ryba
se tu jí během roku docela často, takže ryba by
nebyla žádné slavnostní jídlo, a kapr už vůbec ne.
V některých oblastech je tradiční jídlo na Štědrý
večer sice bramborový salát, ale k němu - párky.
Slavná husa nebo kachna přichází na řadu až na
první svátek vánoční. Někde ale se pečená drůbe-
ží pochoutka objeví skutečně už na Štědrý večer.
V oblastech, kde žili chudí lidé, například v Kruš-
ných horách, jsou docela jiné tradice. Když není
karanténa, chodí krojované průvody, otáčejí se
dřevěné světelné pyramidy a prodávají se figurky,
vyřezávané ze dřeva. Světelné pyramidy si vy-
světlujeme jako vyjádření velké touhy krušnohor-
ských horníků, jít z podzemí za světlem...
Tradiční štědrovečerní jídlo tu bývala a je třeba
čočka nebo hrách, hering s jablkovým salátem,
všelijaké kaše, polévka ze šípků, vepřová pečeně
s knedlíky, jimž moje babička říkala bosáky. Nebo
je tradicí mléko se žemlovkou a ořechy. Věřte ne-
věřte, ale jako štědrovečerní favorit se tu objevují
i sladká jídla, například kuře se sušenými švestka-
mi. Taková kuřecí prsa se sušenými švestkami a
medem byste hledali spíš v Maroku... ale je to po-
choutka. Zájemcům o recept jsem k dispozici.
A protože Německo je neobyčejně pestrá země s
rozmanitou přírodou, nejrůznějšími zvyky, a od
70. let přijímá cizince, patří k tomu i to, že v mno-
hých rodinách na Štědrý večer připravují jídlo z
jejich staré vlasti, takže se tam jí k večeři špage-
ty…          Magdalena Stříbrná, Gemmingen

O VÁNOCÍCH. Typická vánoční výzdoba němec-
kých měst.                         Foto Magda STŘÍBRNÁ

PLNO PŘÍJEMNÝCH 

NEJEN PIVNÍCH 

ZÁŽITKŮ 

V ROCE 2021!  

Přeje sládek 
Roman a celý tým 
CORSO Řevnice. 

Kapr na vánočním stole určitě nebude
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 11)
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SERVIS mobily,
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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

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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