
Černošice - Několikadenní bouřli-
vé protesty v Kazachstánu, při
nichž v minulých dnech zahynulo
nejméně 164 lidí a přes 7 000 jich
bylo zatčeno, sledovala »v přímém
přenosu« také studentka Magda-
lena P. z Černošic. V současné do-
bě by podle informací NN už měla
být zpátky doma.
Kazaši první lednový víkend veřejně
vystoupili proti zvýšení cen zkapal-
něného plynu, který tankují do svých

aut. Z demonstrací proti drahým po-
honným hmotám se postupně staly
demonstrace proti vládě, exprezi-
dentovi Nursultanu Nazarbajevovi a
současnému prezidentu Kasymu-
Žomartu Tokajevovi. Ze západu ze-
mě se nepokoje rozšířily po celé ze-
mi, nejsilněji zasáhly bývalou met-
ropoli, největší kazašské město Al-
maty. Nespokojení lidé zaútočili na
vládní budovy, rabovali obchody,
zapalovali auta a ztečí vzali i rezi-

denci prezidenta. Ten vydal rozkaz
střílet do demonstrantů ostrými ná-
boji a požádal Rusko i několik dal-
ších zemí v regionu o vojenskou po-
moc při potlačování protestů.
„Je hrozné, že do boje o nerostné bo-
hatství země, ze kterého profituje jen
úzká skupina lidí kolem prezidenta,
jsou zataženi civilisté a studenti,“
napsal na Facebooku místostarosta
Dobřichovic a středočeský zastupitel
Michael Pánek. (Dokončení na str. 11)

V tomto čísle Našich novin
* Stromeček visel u stropu - str. 4
* Za Vodou začal Bandy cup - str. 13

Poberouní, Praha - Devadesátiny,
které oslaví v květnu, by mu hádal
málokdo. Stále zpívá, stále skvěle,
jako »zamlada«, stále moderuje.
„Přál bych si dál vystupovat před
publikem - na publikum jsem ne-
jen zvyklý, ale také bych řekl až
závislý,“ přiznává nekorunovaný
král české dechovky Josef ZÍMA.
Tak jestlipak jste se o Vánocích
díval na slavnou pohádku Princez-
na se zlatou hvězdou, v níž hrajete
prince Radovana, nebo na Mrazí-
ka, v němž jste nadaboval Ivana?
Nedíval jsem se ani na jedno ani na
druhé. Dříve jsem si to někdy pustil,

mám to samozřejmě i na videu, ale
tentokrát ne. Já se na sebe nerad dí-
vám. Poslouchat se ještě mohu, ale
koukat se na sebe, to mi nedělá žád-
nou radost. Jsem k sobě hodně kri-
tický a vím, že bych teď udělal lec-
cos jinak, lépe. Jenže už to nejde…  
Když jste se nedíval na pohádky,
jak jste si užil Vánoce? Bez čeho si
Pepíček Zíma nedovede představit
svátky?
O Vánocích mám nejraději setkání s
těmi nejbližšími. Na Štědrý večer je
u nás asi dvanáct lidí včetně čtyř
pravnoučat - tří chlapců a jednoho
děvčete. (Dokončení na straně 3)

Králové zpívali, přáli
a vybírali do kasiček...
Charitativní Tříkrálová sbírka se
první lednový víkend konala v dol-
ním Poberouní i na Podbrdsku. „Ko-
ledovalo se v Mokropsích, Všeno-
rech, Dobřichovicích, Letech, Řev-
nicích, Karlíku, Zadní Třebani, Mo-
řince, Osově, Všeradicích, Litni, Ha-
tích a Vižině. V Dobřichovicích i Le-
tech chodily skupinky dětí z Dětské-
ho domova Lety,“ řekla ředitelka Far-
ní charity Řevnice Eva Vaculíková.
Tři králové s kasičkami obcházeli
8. 1. také Zadní Třebaní. Zpívali My
Tři králové jdeme k vám, přáli li-
dem štěstí, zdraví, dlouhá léta a nad
dveře domů, na vrata i jinam psali
známé K+M+B 2022. Zadnotřebaň-
ští byli štědří - kromě příspěvků do
zapečetěných kasiček koledníkům u
nejednoho příbytku připravili i po-
hoštění. V polovině obce kolem ná-
vsi, kterou prošla početná skupina
»králů« s doprovodem místní kape-
ly Třehusk, je lidé obdarovali u bez-
mála čtyřiceti domů. Někteří dokon-
ce malý průvod i dobíhali - aby mo-
hli přispět. (Dokončení na str. 11) (pef)

K+M+B +2022. Velmi štědří byli obyvatelé Zadní Třebaně ke tříkrálovým koledníkům, kteří k nim 8. ledna dorazi-
li s kasičkami Farní Charity Řevnice. Foto NN M. FRÝDL

PEPÍČEK. Josef Zíma ve Vinaři-
cích.                  Foto NN M. FRÝDL

Hořela radnice, umírali lidé...
STUDENTKA Z ČERNOŠIC BYLA SVĚDKEM KRVAVÝCH NEPOKOJŮ V KAZACHSTÁNU

17. ledna 2022 - 1 (818) Cena výtisku 8 Kč

Do soutěže dorazilo

skoro sto péefek

Na publikum jsem zvyklý, na publiku jsem závislý! Čtrnáctileté dívce
naměřili 2,3 promile
Řevnice - Bez úrazů zábavnou py-
rotechnikou se tentokrát obešly sil-
vestrovské oslavy v našem kraji. Na
nedostatek práce si ale ani tak řev-
ničtí záchranáři stěžovat nemohli.
„V jedné z okolních obcí jsme již
kolem 20.00 spolu s policií zasaho-
vali u pádu čtrnáctileté dívky, které
po převozu do nemocnice  naměřili
2,3 promile alhoholu,“ uvedl ředitel
záchranky Bořek Bulíček s tím, že
týž večer jeho lidé vyjížděli i k bou-
račce do Srbska: „Auto narazilo do
stromu a samo si zavolalo pomoc.
Řidička vyvázla bez zranění.“ (mif)

K prvnímu požáru
hasiči vyjížděli v 0.40
Řevnice - První zásah v novém roce
si řevničtí profesionální hasiči při-
psali 1. 1. čtyřicet minut po půlnoci.
V Mníšku hořel kontejner.
„Požár plastového odpadního kon-
tejneru na papír byl likvidován vy-
sokotlakým vodním proudem,“ sdě-
lil velitel hasičů Jaroslav Růžička.
Necelou hodinu po novoročním po-
ledni hasiči vyjížděli k ohni do par-
ku v Dobřichovicích. Hořící nařeza-
né dřevo jim pomohli uhasit jejich
místní dobrovolní kolegové.     (mif)



Sousedskému setkání pomohlo hlášení
DEN PŘED ŠTĚDRÝM VEČEREM SE V ZADNÍ TŘEBANI ZPÍVALO I ROZDÁVALO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
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Jako každý rok doputovalo i tento-
krát  na přelomu starého a nového
roku do schránky (té »opravdové« i
elektronické) Našich novin množství
novoročních přání. Napočítali jsme
jich přesně devadesát pět. Všechna
nám přejí v holých i rozvitých vě-
tách, některá dokonce ve verších,
všechno nejnej a hodně všeho k to-
mu. Redakce touto cestou děkuje,
přání opětuje a - jak jsme slíbili -
vybíráme tři z nich, jejichž autoři
dostanou odměnu.
Třetí místo patří kravám z bělečské
farmy Homolka úderně glosujícím
právě skončený »jedenadvacátý«.

Stříbrnou medaili přidělila porota
řevnickým skautům za poetické hvě-
zdné nebe nade mnou (...a mravní
zákon ve mně, jak by dodal I. Kant).
Letošním vítězem se stal něžný obrá-
zek, který nám spolu s několika dal-
šími poslala Marie Snášelové z
Hlásné Třebaně.
Úspěšní autoři si po telefonické či
mailové domluvě mohou vyzvednout
výhry na adrese redakce: Třebaňská
96, Zadní Třebaň. Vybraná přání si
můžete prohlédnout ve fotogalerii
webových stránek pod klíčovým slo-
vem PF 2022 (http://foto.nasenovi-
ny.net). Josef KoZáK

Těsně před Vánoci se spolku Salto a
dalším Třebaňanům i Třebaňankám
podařilo v Zadní Třebani uspořádat
setkání pod názvem Betlémské svět-
lo. Je to označení akcí, kdy si lidé v
předvánočním čase předávají »svět-
lo z Betléma«. Někdo to dělá ze zvy-
ku, někdo to má spojeno s křesťan-
skou tradicí a někdo touží po světle,
které mu ozáří domov a třeba přine-
se radost. Nebo pomůže zapomenout
na trápení, které přináší doba.    
Když jsme akci plánovali, měla jsem
strach, že možná nikdo nepřijde.
Přeci jen tento typ akce se v Zadní
Třebani ještě nekonal. Naštěstí se
ukázalo, že opak je pravdou. Sou-
sedskému setkání pomohlo hlášení
místního rozhlasu, plakáty po vsi i
dobré počasí. Přicházely celé rodiny
s dětmi s vlastními lucernami, získa-
ly světlo, které jsme šířili díky skau-

tům. Někteří přinesli cukroví, takže
bylo co ochutnávat, hodnotit a po-
rovnávat. Kdo chtěl, dal si horký
mošt nebo kávu z mobilní Kafekáry,
kterou spolek Salto už tradičně vysí-
lá na každou akci. Kulturním příno-
sem bylo pěvecké vystoupení kovi-
dem nedávno decimovaného Třeba-
sboru, s nímž se přítomní snažili vy-
ladit a udržet rytmus.    
Doba zimního slunovratu a vrcholící
advent by měl být časem zastavení,
uklidnění, usebrání, setkávání s rodi-
nou, blízkými a přáteli. Z reakcí zú-
častněných se zdá, že se nám premi-
éra docela podařila a mohl by to být
začátek nové tradice. Přeji za všech-
ny přítomné úspěšný nový rok 2022
a těším se na další sousedské setká-
ní. Zuzana KreuZZiegerová,

Zadní třebaň
Foto Blanka HovorKová

Soutěž péefek vyhrál poetický obrázek, uspěly i úderné krávy

Karlíček vyhrával u Dagmar

Přejeme Vám úspěšný,

šťastný a zdravý rok 2022.

      Nebo alespoň normální 

Homolovi ze Bělče
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Pro plamínek si ke kašně přišly desítky lidí

PF 2022

Kéž je svět očištěn a rozzáří se v plné kráse naše nová Zem.

Je již tradicí, že skauti přivezou
Betlémské světlo a o Vánocích
ho rozdávají. I letos si mohli
dopoledne Štědrého dne přijít li-
dé napálit plamínek v Řevni-
cích, kam ho skauti přivezli z
Prahy. Ke kašně před Zámeč-
kem si pro plamínek přišli čle-
nové skautského střediska, bý-
valí členové, kamarádi i obyva-
telé města, kterých každým ro-
kem k naší velké radosti přibý-
vá. Během dopoledne dorazilo
několik desítek lidí, bezpochy-
by více než loni. Atmosféra byla
jako vždy velice přátelská a ne-
sla se ve svátečním duchu. 
Za všechny skauty z Řevnic
přeji úspěšné vykročení do no-
vého roku a také hodně zdraví,
pohody a jen to nejlepší. 
Šimon Martinec, Řevnice Skauti přivážejí Betlémské světlo do Řevnic. Foto Adéla Čepelová

Štědroodpolední »hranou« uspořádala 24. 12. v
karlštejnském penzionu Dagmar místní kapela
Karlíček. Ke společnému zpívání (nejen) koled se
takto scházíme již přes třicet let. Po dvouhodino-
vém muzicírování jsme se pomalu rozcházeli k
domovům - čekalo nás smažení, chystání štědro-
večerní tabule a podobné radovánky...

Text a foto Jitka Švecová, Hlásná Třebaň
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Na publikum jsem zvyklý, na publiku...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Mám radost, že s nimi se všemi mo-
hu být pohromadě. Bydlím s dcerou
a jejím maželem, děti jsou tu samo-
zřejmě každou chvíli - dědečkové a
babičky musí pomáhat s hlídáním,
péčí i výchovou, ale o svátcích je to
přeci jen něco jiného.  
A jakpak jste oslavil konec starého
roku, resp. příchod roku nového? 
Upřímně říkám, že nijak. Na oslavy
moc nejsem. Dříve jsme se scházeli o
půlnoci, přiťukli jsme si, dali si ovar,
ale taky se nám - ještě s paní man-
želkou - kolikrát stalo, že jsme půl-
noc zaspali. Když jsem byl kdysi v
angažmá u pana Wericha či v Měst-
ských divadlech pražských, měli
jsme na Silvestra noční představení,
to byla povinnost, ale jinak jsem po-
slední den v roce vystupovat odmí-
tal. Před mnoha a mnoha lety jsem to
jednou porušil a přijal nabídku udě-
lat 31. 12. asi pět vystoupení v Kar-
lových Varech. Pak už jsem to nikdy
nezopakoval - byla to honička a dři-
na, vůbec jsem si to neužil.  
Takže jste loňského Silvestra také
zaspal?
Poslední den loňského roku jsem se
díval na televizi. Byl jsem zvědavý
na estrádu s Jiřinu Bohdalovou, ale
strašně mě zklamala. Vůbec se mi to
nelíbilo.  
Letos v květnu Vám bude devade-
sát. Už plánujete, jak takhle vý-
znamné kulatiny oslavíte?
Abych vám pravdu řekl - mám to v
hlavě hodně zamotané. Ještě jsem se
nerozhodl, jak to vlastně zaonačit,
ale s největší pravděpodobností bu-
dou oslavy jen skromné, žádná Lu-
cerna. Tam už bych ani nedolezl, to
by mě tam museli donést…  
Jubilea obvykle bývají příležitostí k
bilancování. Které milníky svého
požehnaně dlouhého života považu-
jete vy sám za nejzásadnější?
Největší milníky byly spojené s
mým osobním životem: narozeniny,
svatba, výročí mých rodičů… Výz-
namná událost byla, když jsem na-
stoupil do divadla pana Wericha. A
pak všechny úspěchy u mého publi-
ka - všech jsem si vždy vážil, za
všechny jsem byl rád a šťastný.  
Hrál jste divadlo i ve filmech, dabo-
val, moderoval, zpíval pop - všichni,
nebo skoro všichni si vás ale stejně
už vždycky budu spojovat s dechov-
kou. Nelitoval jste nikdy, že jste od
populární hudby »utekl« k lidovce?
Ani omylem! Už proto, že jsem se s

popem, nebo vlastně swingem nikdy
definitivně nerozloučil. Prakticky na
všech svých vystoupeních jsem zpí-
val i písničky jiných žánrů, ne jen
dechovku. Koneckonců - vystupova-
li jsme i spolu, tak to víte sám. Já ani
takové to škatulkování nemám rád a
nelíbí se mi, když to chce někdo za
každou cenu rozdělovat. Muzika je
buď dobrá, nebo špatná a vůbec ne-
záleží na tom, je-li to dechovka, ne-
bo třeba swing.  
V roce 1964 jste skončil třetí v tehdy
nesmírně oblíbené anketě Zlatý sla-
vík, hity »pop music« Blues pro
Tebe, Gina, Bílá vrána, Zelené plá-
ně, Si, si, si, signorina…, které jste
nazpíval, znal ve své době každý.
Měl jste takové »pecky« i co se de-
chovky týče? 
Rád jsem zpíval písničky králů české
dechovky - Poncara, Vejvody, Vac-
ka… - ale to neznamená, že bych ty
ostatní rád neměl. Když přišla nová
skladba, nebo se objevila nějaká dal-
ší z těch »starých«, zpíval jsem je s
chutí taky. Je to jako s oblékáním,
nebo s jídlem - nic není napořád, vše
se mění. Život je změna.  
S muzikou jste toho zažil a prožil
hodně. Na co, případně na koho vz-
pomínáte nejraději?
Jedna věc, nebo jeden člověk se vy-
brat nedá. Mluvili jsme o mých ži-
votních milnících - jedním z nich by-
lo určitě účinkování v muzikálu
Monte Cristo. Hrál jsem tam Abbé
Fariu, na to vzpomínám moc rád.
Muzikálů jsem dělal spoustu, všech-
ny byly príma, ale tenhle byl výji-
mečný. Muzika byla nádherná, ale
také náročná. Měl jsem tam tenorové
party a já jsem přitom takový sviž-
nější baryton. Ale zhostil jsem se to-
ho - myslím - dobře. Ostatně jsem
přesvědčen, že Cenu Thálie za celo-
životní mistrovství v kategorii ope-
reta-muzikál jsem dostal hlavně za
tohle představení.  
K vašim milníkům, troufnu si od-
hadnout, patřilo i dlouholeté uvádě-
ní televizního pořadu Sejdeme se na

Vlachovce. Jestlipak víte, že tuhle
legendární pražskou restauraci, od-
kud jste vysílali, loni zbourali?
To víte, že ano! Hodně lidí mně kvů-
li tomu volalo, ptali se, co tomu ří-
kám, zda jsem to neobrečel.  
A obrečel? 
Ne, ne, ne… Vlachovka byla úplně
normání periferní hospoda na roz-
hraní Libně a Kobylis, kam chodilo
pár štamgastů. »Hvězdu« dechovky
z ní udělal právě až tenhle televizní
pořad, který na začátku 70. let minu-
lého století vymysleli pánové Bohu-
slav Nádvorník a František Živný.  
Neříkejte, že vám nebylo líto, když
šla »vaše« Vlachovka k zemi?
No tak líto mně to samozřejmě tro-
chu bylo. Ale nemyslete si - ona to
byla také pořádná dřina. Natočili
jsme přes dvě stě dílů. Nejdřív jeden
měsíčně, pak dva, tři… Já jsem v té
době Na Vlachovce trávil víc času,
než doma. Jak rostla popularita toho-
to seriálu, začala se do toho kromě
zábavy montovat i politika. Účinko-
vání »na Vlachovce« se dávalo za
odměnu různým jubilantům, podni-
kům, ředitelům, náměstkům, zaslou-
žilým pracovníkům… Já s nimi mu-
sel dělat rozhovory, a to se mi nelíbi-
lo. Chtěl jsem hlavně hrát a zpívat.  
Dechovce jste zůstal věrný dodnes.
Stále koncertujete, tedy když zrovna
není covid, stále v Českém rozhlase
moderujete pořad U muziky s Jose-
fem Zímou. Jak moc se publikum
tohoto žánru proměnilo, jak hodně
stojí lidé ve třetím tisíciletí o písnič-
ky Karla Vacka, Jaromíra Vejvody,
Václava Bláhy, Josefa Poncara…? 
Ti staří o ně stojí dál, ti mladí jen
někteří. Právě ti, co neškatulkují a
zajímají se prostě - o dobrou muzi-
ku. Pořad Sejdeme se na Vlachovce
jsme začali dělat v době, kdy de-
chovka zrovna neměla na růžích ust-
láno, a pobláznili jsme doslova celou
republiku. Opakovat se to ale asi už
nedá - dnes jsou v kursu jiné žánry,
jiné nápady, změnilo se publikum…  
V předchozí otázce jsem zmínil Jo-

sefa Poncara. Co se vám vybaví při
vyslovení jeho jména?
Beroun, Berounsko, samozřejmě.
Chodouň u Zdic, kde prožil celý svůj
život, Vinařice, kde se zamiloval a
kam chodil za svou láskou z Cho-
douně pěšky. Díky tomu ostatně vz-
nikla jeho asi nejznámější polka Přes
dvě vesnice.  
Máte k tomuhle kraji nějaký vztah?
No jeje a - jaký! V Berouně jsem
hodně - a rád - vystupoval. I ve Vina-
řicích jsem relativně nedávno zpíval,
také v Králově Dvoře. V Suchomas-
tech bydlel můj velký fanda Karel
Červenka, jezdili jsme k němu na za-
bíjačky. A s Evou Pilarovou, to skoro
nikdo neví, jsme dokonce nazpívali
polku Koněpruské jeskyně Bohusla-
va Nádvorníka a Antonína Ulricha.  
Kdyby vám Mrazík nebo třeba král
Kazisvět mohl splnit nějaké přání k
novému roku, nebo k blížícím se de-
vadesátinám, co byste si přál?
Bude to vypadat jednoduše a naivně,
ale přál bych si - zdraví. Přál bych si
dál vystupovat před publikem - na
publikum jsem nejen zvyklý, ale ta-
ké bych řekl až závislý. Takže: hod-
ně zdraví, hodně úspěchů, hodně dob-
ré muziky. Všem! Miloslav FRÝDL

VE »STUDIU«. Josef Zíma s kapelou Třehusk a senátorem Jiřím Oberfalzerem při loňském »covidovém« koncertu
přenášeném (nejen) do domovů seniorů na Berounsku a v okrese Praha-západ. Foto Zita STRNADOVÁ

V roce 2014 doslova nadchl diváky
sledujicí jeho vystoupení ve vinařic-
ké Višňovce.     Foto NN M. FRÝDL

Josef ZÍMA
- narozen 11. května 1932 v Praze
- herec, dabér, zpěvák a moderátor,
nekorunovaný král české dechovky
- jeho ženou byla herečka Eva Kle-
páčová (+ 18. června 2012)
- vystudoval herectví na pražské
DAMU, od roku 1950 sólově zpíval
s Orchestrem Jaroslava Ježka
- po vojně v roce 1957 nastoupil do
Divadla satiry (dnes Divadlo ABC)
- věnoval se popu, nazpíval desítky
písní, v letech 1962–1965 byl v prv-
ní desítce ankety Zlatý slavík, získal
tři zlaté a jednu platinovou desku
- od konce 60. let minulého století
zpívá především dechovku
- hrál princezna Radovana v pohád-
ce Princezna se zlatou hvězdou, na-
daboval Ivana v pohádce Mrazík
- moderuje pořad U muziky s Jose-
fem Zímou na ČRo Region
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Kapr »po japonsku«, stromek u stropu
INDICKÝ DIRIGENT ŽIJÍCÍ U BEROUNKY CHCE V NOVÉM ROCE »NAJÍT LEPŠÍ BALANC MEZI PRACÍ A RODINOU«
Řevnice - vánoce u zavěšeného st-
romečku, s kaprem na »japonský
způsob« a koledami českými i ang-
lickými strávil indický dirigent ži-
jící s rodinou v Řevnicích Deba-
shish ChaUDhURI.
Přes pět let už žije rodák z Kalkaty v
dolním Poberouní. Pět let už tu také
slaví vánoční svátky. „Vánoce mám
rád od mládí,“ tvrdí. „V Čechách je
spousta krásných tradic a od té doby,
co mám rodinu a české příbuzen-
stvo, je tento svátek pro mě ještě bar-
vitější. Moc rád si ale připomínám
zejména pravý smysl Vánoc.“
Které z těch »spousty krásných tra-

dic« dodržují u Chaudhuriů v Řevni-
cích? „O Vánocích se vždy snažíme
udělat radost a někoho podpořit. Ať
už děti, staré lidi, nemocné či lidi
bez domova,“ říká Jana Chaudhuri,
jež - ač původem Jihočeška - prý na
»klasice« netrvá. „Nemám moc ráda
ryby, takže rybí polévku neděláme.
Kousek kapra ale míváme, byť při-
praveného trochu jiným způsobem,
než je u nás obvyklé. Letos jsme tře-
ba měli nějakou japonskou úpravu,“
dodává. (Dokončení na str. 11)      (mif)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
19. 1. 20.00 TOVE 
21. 1. 17.30 UTÉCT 
21. 1. 20.00 OCELOVÉ DÁMY 
22. 1. 13.30 a 29. 1. 15.30 TŘI PŘÁNÍ
PRO POPELKU 
22. 1. 15.30 DIVOCH 
22. 1. 17.30 DOHODA 
22. 1. 20.00 MARGRETE – KRÁLOV-
NA SEVERU 
23. 1. 16.00 BOLŠOJ BALET: DRAHOKAMY
26. 1. 20.00 C´MON C´MON 
28. 1. 17.30 SPIDER-MAN: BEZ
DOMOVA
28. 1. 20.00 SPENCER 
29. 1. 13.30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
29. 1. 17.30 SRDCE NA DLANI 
29. 1. 20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ

KINO LITEŇ
19. 1. 19.00 ZTRACENI V RÁJI 
21. 1. 17.00 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD 
21. 1. a 28. 1. 19.00 SRDCE NA DLANI
22. 1. 17.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
22. 1. a 26. 1. 19.00 KROTITELÉ DU-
CHŮ: ODKAZ 
28. 1. 17.00 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
29. 1. 17.00 ZPÍVEJ 2 
29. 1. 19.00 MORBIUS 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 1. 17.30 HLAS LÁSKY 
18. 1. 20.00 JE SUIS KARL 
19. 1. 17.30 KROTITELÉ DUCHŮ:
ODKAZ 
19. a 23. 1. 20.00 (Ne 18.30) ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 
20. 1., 21. 1., 24. 1. a 26. 1. 18.30 (Pá
20.00, Po 17.30) SRDCE NA DLANI 
21. 1. 17.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
22. 1. 15.30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
22. 1., 25. 1. a 29. 1. 17.30 SPIDER-
MAN: BEZ DOMOVA 
22. 1. 20.00 VŘÍSKOT 
23. 1. 15.30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD 
24. 1. 20.00 THE MATRIX RESURRECTION
25. a 31. 1. 20.00 (Po 17.30) SPENCER 
27. 1. 18.30 ULIČKA PŘÍZRAKŮ 
28. 1. a 29. 1. 17.30 (So 20.00) SRDCE
NA DLANI 
28. 1. a 30. 1. 20.00 (Ne 18.30) ZLATO
29. 1. 15.30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
30. 1. 15.30 ZPÍVEJ 2 31. 1. 20.00
MACHR NA 30 DNŮ 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
KINO RADOTÍN
19. 1. 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
19. 1. 20.00 MATRIX RESURRECTIONS
20. 1. 17.00 DUNA
20. 1. 20.00 NINJABABY 
21. 1. 17.00 HRANICE ODVAHY
21. 1. 20.00 SRDCE NA DLANI 
22. 1. 17.00 ZPÍVEJ 2
22. 1. 20.00 SRDCE NA DLANI 
23. 1. 17.00 MŮJ SOUSED TOTORO
23. 1. 20.00 SNěžIT Už NIKDY NEBUDE
26. 1. 17.00 SRDCE NA DLANI 
26. 1. 20.00 SPENCER
27. 1. 17.00 MŮJ žIVOT S BOHUSLA-
VEM MARTINŮ
27. 1. 20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
28. 1. 17.00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
30. 1. 20.00 DOHODA

Tipy NN
* o pozoruhodných, ale opomíje-
ných místech kolem dolní Berounky
a na Berounsku budou 20. 1. od
18.00 v nové školní jídelně ZŠ Lety
besedovat spisovatel Otomar Dvo-
řák spolu s Marií Holečkovou a Voj-
těchem Karpíškem.  (sol)
* Radůza zahraje a zazpívá 20. 1.
od 19.30 v kině Řevnice.             (zzi)
* Klub deskových her pro hráče od
13 do 18 let se koná 21. 1. od 17.00
v Městské knihovně Beroun. (ist)
* Latinskoamerický folk a jazz za-
hraje soubor Amanita 21. 1. od
19.30 v dobřichovické vinárně U
Věže. Vstupné 200/150 Kč.        (ak)
* Karel Plíhal vystoupí 25. 1. od
19.30 v sále na Wagnerově náměstí
v Berouně.             Miloš KEBRLE
* Koncert Here to Stay Tour uvede
mezinárodní skupina United Fla-
vour 28. 1. od 20.00 ve Společen-
ském sále KD Dobříš. Vstupné
250/280 korun. (jik)
* Masopust v Letech se uskuteční
29. 1. Začne ve 13.45 na návsi, od-
kud vyrazí maškary s kapelou Tře-
husk na obchůzku obcí.              (mif)
* Loutkovou pohádku Hra na hle-
danou uvede 30. 1. od 16.00 v Clubu
Kino Černošice Teatr P. Šmída. (vš)
* výstava Krajinou Českého krasu
v obrazech Zdeňka Pátka je v areálu
zámku Dobřichovice přístupná celý
leden, denně od 10 do 20.00.      (ak)
* o víkendech od 10 do 16.00 je v
lednu otevřeno Muzeum betlémů v
Karlštejně.    Romana TREŠLovÁ
* Koncerty dětí z hudební školy
Pavla Hokra se konají 1., 2. a 3. 2.
vždy od 17.30 do 19.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (zck)
* jídlo deseti století aneb Vánoce na
talíři. Výstavu, jejíž součástí je před-
stavení starých vánočních pokrmů,
můžete do 10. 2. 2022 zhlédnout v
Muzeu Českého krasu Beroun. (vlk)
* výstava Nebeské fotografie Jiřího
Jirouška aneb Český kras z ptačí per-
spektivy je do konce května k vidě-
ní v Informačním centru CHKO Čes-
ký kras ve Sv. Janu pod Skalou. (elh)

Aktuálně jedna z nejžádanějších kapel v Evropě, bosen-
ská Dubioza Kolektiv, bude jednou z hlavních hvězd
hudebního festivalu Rockový Slunovrat. Ten se - již po-
patnácté - bude konat první červnový víkend, tedy 3. a
4. 6., v Lesním divadle Řevnice.
Dubioza prostředí festivalu dobře zná, bude se jednat už
o její třetí návštěvu Řevnic. Balkánský folklor mixova-
ný s punkem, ska a dubem umí tahle pohodová parta
chlapíků v černožlutých mundúrech na jedničku. Lze
očekávat průřez starší tvorbou i songy z nejnovějšího
počinu s ná-zvem #fakenews. 
Dalším známým jménem, které na Rockovém Slunovra-
tu vystoupí, je pardubická pop-punková sestava Vypsaná
fiXa, která si v Lesním divadle letos odbude svoji pre-

miéru. Ze zahraničních akvizic dále vystoupí německá
punkrocková kapela Green.frog.feet, která si za deset let
existence může mezi úspěchy zapsat koncertování po
boku kapel jako Dog Eat Dog, The Exploited nebo ame-
rické zpěvačky Pink. Punkrockovou sekci doplní parta
Rabies z Bystřice nad Perštejnem, která absolvovala ús-
pěšné turné po Japonsku a nyní opět dobývá kluby v
České republice. Dalšími potvrzenými jmény jsou Aneta
& The Soul Uncles (funk-soul), složená ze známých mu-
zikantů české scény, Noisetrap (Indie-triphop) či hard-
core seskupení z Liberce Hopes. Vstupenky jsou k dis-
pozici na www.rockovyslunovrat.cz. Další informace o
festivalu najdete na webových stránkách či facebooko-
vém profilu.  Kryštof ChvojKa, Rockový Slunovrat

U STROMEČKU. Debashish Chaudhuri se synem Alfredem Nayanem, kte-
rému jsou necelé tři roky. Foto Jana CHAUDHURI

Tradiční Novoroční koncert se po roční přestávce konal 8. ledna v karl-
štejnské restauraci U Janů. Sálu plnému nadšených diváků zahrály kapely
Veget (na snímku), Riding Hoppers a Nová sekce. Dík patří iniciátorovi To-
máši Tichému i Karlštejnskému kulturnímu sdružení, s jehož podporou se
koncert uskutečnil.   Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Karlštejn hostil tradiční Novoroční koncert

Dubioza Kolektiv se vrací, Vypsaná FiXa zahraje poprvé
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Všeradův kurýr

Kandidovat znovu na starostu? Ještě nevím!
MARTIN KUNC: CHCEME DOTÁHNOUT PROJEKT NA PŘESTAVBU HASIČÁRNY, ČEKAJÍ NÁS OSLAVY...

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2022 (347)

VE ŠKOLCE JE VESELO. Ve všeradické mateřince si děti užily olympiádu a připomněly si Tři krále.        Foto Hana HANZLÍKOVÁ

Všeradice - Pokračovat v úpra-
vách všeradické návsi hodlá v no-
vém roce místní zastupitelstvo. „V
červnu bychom chtěli uspořádat
oslavy 760. výročí první zmínky o
Všeradicích,“ říká v rozhovoru
starosta obce Martin KuNc.
Jak na prahu nového roku hodnotíš
rok právě skončený? Co všechno se
loni všeradické »radnici« povedlo?
Loni se nám podařilo zdárně dokon-
čit rozšíření čističky. Což bylo ne-
zbytné vzhledem k tomu, že původní
čistička měla již plnou kapacitu a ne-
bylo možné připojovat na kanalizaci
další domy. Dále se povedlo udělat
na návsi menší dětské hřiště. Při po-
hledu na něj, jak je v »obležení« dě-
tí, mám radost, že jsme ho zřídili.
Co naopak jste měli v plánu a usku-
tečnit nestihli?
Chtěli jsme pokračovat v úpravě ná-
vsi - v plánu máme hřiště na nohej-
bal a cyklochodníček pro děti okolo

zelené plochy. Toto jsme nerealizo-
vali zejména z důvodu výstavby čis-
tičky, abychom se finančně nevyčer-
pali, kdyby došlo k nějakým problé-
mům během výstavby.
Co vás čeká letos, co ještě chcete
stihnout do podzimních komunál-
ních voleb?
V letošním roce máme v plánu udě-
lat právě výše zmíněné úpravy na

návsi. Zároveň chceme připravit
projekt a vše nezbytné pro úpravnu
vody na vodojemu, abychom dosáh-
li jejího změkčení. Taktéž chceme
dotáhnout projekt na přestavbu hasi-
čárny na horní návsi.
Apropos - chystáš se znovu kandi-
dovat do obecního zastupitestva či
na starostu?
V podzimních volbách kandidovat

do zastupitelstva budu. Co se týká
kandidování na starostu, tak to ještě
nevím. Je to náročná pozice, zejmé-
na časově, ale do podzimu ještě času
dost na přemýšlení.
Na jaké kulturní či společenské ak-
ce se letos mohou obyvatelé Všera-
dic těšit?
V roce 2022 uplyne 760 let od první
zmínky o Všeradicích - oslavy toho-
to výročí bychom chtěli uspořádat v
červnu. Výročí založení budou slavit
i fotbalisté a hasiči - oba dva spolky
plánují také své oslavy. Zároveň po-
čítáme s pořádáním již tradičních ak-
cí jako je únorový masopust, květno-
vé máje, lampionový průvod atd. Jen
doufám, že nebudou v platnosti něja-
ká vládní opatření, jejichž vinou by
nebylo možné všechny tyto akce us-
kutečnit. Miloslav FRýDL

Fotbalisté trénují na turnaj i na přáteláky

Hned první lednový týden naskočili všeradičtí fotbalisté zpět do tréninko-
vého procesu. Mladší žáci se připravují na nedělní halový turnaj v Hořo-
vicích, který se bude konat 23. ledna. Následně je pak každou sobotu čeka-
jí přátelská utkání, v nichž změří své síly například s FK Slavoj Řevnice
nebo FK Svatá/Broumy. Pilně se na sezonu připravují i přípravky, dorost
a starší žáci, kterým byla, bohužel, zrušena zimní liga. Na snímku trénink
v nové liteňské tělocvičně. Text a foto Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

Podbrdské aktuality
* Tradiční již 53. zimní prodejní
výstava drobného zvířectva se bude
po dvouleté nucené přestávce opět
konat 22. ledna od 8  do 15.00 v are-
álu Starého mlýna v Suchomastech.
Letos se - vzhledem k opatřením -
bohužel budeme muset obejít bez
občerstvení. Jaroslav JANOVsKý
* Oslava masopustu se ve Všera-
dicích bude konat 19. února. Sraz
maškar je u hospody Na Růžku, prů-
vod s hudbou se na obchůzku obcí
vydá v 15.00. (mif)
* Novou expozici Dobříš od pravě-
ku do současnosti, která navazuje na
stálou výstavu Stará Dobříš, připra-
vilo Muzeum města Dobříše. Přís-
tupná je v úterý i čtvrtek 9 - 12 a 13
- 17.00 a ve středu 13 - 18.00. Vstup
zdarma. Další info na tel. čísle 778
533 161. Jan MicHL

Rodiče na besídku
nemohli, dostali video
Nový rok 2022 jsme v Mateřské ško-
le Všeradice přivítali s nadějí na
ukončení všech protiepidemických
opatření. Rádi bychom zase navště-
vovali divadla a pořádali tvořivá po-
sezení s rodiči a školní besídky. Ani
v loňském roce jsme bohužel nemo-
hli pozvat rodiče na Vánoční besíd-
ku, ale museli jsme ji natočit na vi-
deo, které jsme následně rodičům za-
slali. Jinak život ve školce běží stále
zvesela: děti tvoří, malují, tančí a
zpívají, podporujeme znalosti tradic,
např. Tři králové, Masopust v MŠ,
Zimní olympijské hry.... 

Hana HANZLÍKOVÁ, 
MŠ Všeradice
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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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Liteň a její občané řešili v prvních dnech roku 2022 pře-
devším odpadové hospodářství. Přestože důvodů pro
zvýšení poplatků za odpad je nesčetně, zastupitelé Měs-
tyse Liteň (ML) se je rozhodli pro obyvatele ML nezvy-
šovat. Na oplátku vyžadují jejich součinnost při třídění
odpadů, resp. požadují opravdu precizní třídění odpadů
od každého jednoho obyvatele městyse.
Abychom třídění co možná nejvíce podpořili, pořídili
jsme každé domácnosti zdarma popelnice na plast i bio-
odpad (lze variantně nahradit kompostérem) a plánuje-
me v tomto režimu pořídit ještě popelnice na papír. Ná-
doby na kovy, sklo, textil a oleje jsou i nadále umístěny
ve společných sběrných hnízdech. Malé elektrospotřebi-
če a použité baterie lze odevzdat do zásobníku na radni-
ci ML, pneumatiky při přezutí odebere zdarma v Litni
firma Pneuservis Karel Hlinka (příp. je to v našem okolí
ještě Korno Motorsport a dva autoservisy v Řevnicích).
Elektroodpad lze odevzdávat zdarma na sběrných dvo-

rech (Řevnice, Beroun), u liteňských hasičů nebo v pro-
dejnách elektra. Plus budou samozřejmě průběžně (dle
předem stanoveného rozpisu) přistavovány pro občany
(trvale hlášené v ML) kontejnery na bioodpad a kontej-
nery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Zastupitelé Litně se problematice odpadů společně vě-
nují poslední tři roky velmi intenzivně. Nejdříve zkou-
mali dosavadní praxi, analyzovali data, hledali inspiraci
u jiných obcí, posílali si fotografie z dovolených u nás i
v zahraničí, studovali návrhy zákonů a hledali nejlev-
nější řešení. Pohled na věc se často lišil a v čase vyvíjel.
Od nápadů na aukce nebo pytlový sběr se dostali k zavá-
děnému D2D a založení vlastní svozové společnosti. Po-
dobné otázky jako zastupitelé před třemi lety dnes řeší
každý v Litni. Pro všechny, kteří ještě tápou, jsme při-
pravili tabulku Jak správně třídit odpady. K dispozici je
na webu, facebooku a je součástí lednového Liteňského
zrcadla. (Dokončení na straně 8) (fik, hal)

Jednotka zasahovala
u toalet i na golfu
K požáru v místním areálu společ-
nosti Johnny servis vyjela 22. 12. ve
22.30 jednotka SDH Liteň. 
K místu události dorazila jako prv-
ní. Provedla průzkum a začala hasit
jedním vysokotlakým proudem.
Hasiči zasahovali v dýchací techni-
ce. Informaci o rozsahu požáru pře-
dal velitel vysílačkou na operační
středisko. Jelikož hořel odpad v
kontejneru a začaly hořet i mobilní
plastové toalety, nechal velitel jed-
notky připravit i pěnotvorné zaříze-
ní PROpak, které má jednotka ve
výbavě. Po příjezdu profesionální
jednotky z Řevnic pokračovalo ha-
šení vysokotlakým proudem a kont-
rola termokamerou. 
Díky včasnému ohlášení události a
zásahu jednotky se podařilo požár
včas lokalizovat a zabránit tak jeho
šíření na poblíž stojící plastové toa-
lety i vybavení naskladněné  v kon-
tejnerech a buňkách. Pravděpodob-
nou příčina vzniku požáru byl horký
popel mezi ostatním odpadem v
kontejneru. (Dokončení na str. 8) (jih)

U mikrofonu se střídali
Anetka, Ctibor, Eliška...
V prosinci i začátkem ledna jsme s
žáky 6. B ZŠ v Litni vysílali ve škol-
ním rozhlase. V krátkých vstupech
jsme spolužáky seznamovali s tradi-
cemi adventu a zvyky Vánoc. Začali
jsme svátkem Sv. Ondřeje, následo-
vala Sv. Barbora, připomněli jsme
tradici adventních kalendářů. Dále
jsme představili Sv. Mikuláše, Sv.
Ambrože, Sv. Lucii a také adventní
zpěvy – roráty. Poslední tři dny před
vánočními prázdninami jsme věno-
vali symbolice adventního věnce,
jmelí a vánočnímu stromečku. Do
nového roku jsme si připravili vstu-
py o Sv. Silvestrovi a Třech králích.
U mikrofonu se střídali Anetka, Cti-
bor, Eliška, Jirka, Johanka, Karolí-
na, Tonda, Valča a Veronika. Za-
slouží si velkou pochvalu.         (hav)

Od začátku roku řešíme odpad
BĚHEM ÚNORA OTEVŘE V LITNI ORDINACI NOVÁ PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    1/2022 (128)                

HOŘELY TOALETY. Liteňští hasiči zasahovali před svátky v areálu společnosti Johnny servis.      Foto Jiří HRÁCH

Již od začátku adventu se žáci ZŠ
Liteň těšili na Vánoce a připravova-
li se na ně. V rámci výtvarné výcho-
vy a pracovních činností jsme kres-
lili, malovali a vyráběli díla s tema-
tikou adventu, zimy a blížících se
Vánoc. Každé ráno nás u vchodu ví-
tal rozzářený stromeček a na všech
nástěnkách i v oknech byly k vidění
vánoční motivy.
Žáci prvního stupně si v pondělí 29.
listopadu skvěle užili výukový pro-
gram Čtyřlístek. Všichni dobře zná-
me čtyři hrdiny oblíbeného komik-
su, který  vychází od roku 1969 ve
stejnojmenné časopisu. Děti si hra-
vou formou, s pomocníky Fifinkou,
Myšpulínem, Pinďou a Bobíkem,

vyzkoušely, jak fungují komiksová
kouzla, pohyb či zvuk. Pro změnu se
všichni začali dorozumívat  pomocí
bublin. U komiksových postav sle-
dovali výraz tváře a snažili se sami
vyjádřit různé emoce. Všechny to
zaujalo, moc bavilo a těšíme se na
nějaká další setkání s jinými knižní-
mi hrdiny.
A jak vypadal poslední den ve škole
před vánočními prázdninami? Ve st-
ředu 22. 12. jsme se neučili podle
rozvrhu, část dopoledne jsme věno-
vali vánočním besídkám. Každá tří-
da si vymyslela svůj program. Žáci
hráli deskové hry, vyráběli vánoční
dekorace, dávali si dárky a ochutná-
vali cukroví. (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

Školáci hráli hry a vyráběli dekorace. Deváťáci byli v karanténě
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První letošní zásah byl velmi podob-
ný tomu prosincovému. V podvečer
7. ledna byl liteňské jednotce ohlá-

šen požár u jižních garáží v areálu
golfu u Bělče. Hasiči vyjeli s tatrou i
manem. Hořel odpad v kontejneru

poblíž suchého křoví a trávy u sva-
hu. Po stržení plamenů nasadili za-
sahující hasiči i pěnotvorné přenos-
né zařízení PROpak, kterým kontej-
ner zcela zapěnili. Po příjezdu profe-
sionální jednotky z Řevnic pak po-
kračovalo dohašování. Když byl po-
žár zlikvidován, vrátila se jednotka
zpět na základnu.
V lednu - 15. 1. - se uskutečnila i vý-
roční valná hromada SDH Liteň. Za-
znělo hodnocení uplynulého roku i
zprávy o činnosti hasičů, jednotky,
dětí a psovodů. Předávalo se také
ocenění i vyznamenání za odvede-
nou a příkladnou práci. Po skončení
valné hromady následoval dlouho
očekávaný ples. Již od začátku se za-
čal návštěvníky plnit sál i taneční
parket. Celý večer se odbýval v pří-
jemné atmosféře, ke které přispěla
také kapela PHZS.       Jiří HRÁcH,

velitel sDH Liteň

V každém případě je krom správné-
ho třídění nezbytně nutné ještě u
plastů »mačkat a sešlapávat« a u pa-
pírových krabic »rozřezávat«, zkrát-
ka se maximálně snažit o zmenšení
objemu. Podobně lze zmenšovat ob-
jem plechovek nebo směsného odpa-
du. Pytel se směsným odpadem lze
po převázání provázkem nebo lepící
páskou stlačit i na polovinu.

Prasátko pro bioodpad
Soudě dle dotazů je asi nejvíce řešen
bioodpad – co do něj patří/nepatří,
jak ho vytřídit co nejlépe a co nejví-
ce, kde ho shromažďovat před odno-
sem do popelnice na bioodpad nebo
na kompost. Ze zkušenosti víme, že
úplně nejlepší je pořídit si na bio
»nějakou« vhodnou nádobu přímo
do kuchyně - postavit ji na kuchyň-
skou linku nebo vedle odpadkového
koše… To je asi nejlepší způsob, jak
sám sebe naučit, že slupky z cibu-
le/česneku/brambor/okurek/pome-
rančů či čehokoliv jiného, ohryzky z
jablek, vnitřky z paprik, větvičky
rajčat, vymačkané citrony, kávovou
sedlinu, čajové sáčky, párátka a dřív-
ka z nanuků… fakt nepatří do koše
na směsný odpad. Nebojte se, stará
miska na salát ráda poslouží ještě na
bio odpad a ostudu vám v kuchyni
neudělá. Další nápady najdete na
www.bonami.cz, www.kokoza.cz,
www.lukagarden.cz nebo jinde. Lev-
nější pak lze hledat na www.elko-
plast. Společnost Tupperware má
pro odpad z kuchyně v portfoliu do-
konce nádobu s příznačným názvem
»prasátko«. Pro jiného může být
smysluplné nabídnout zbytky v jeho
okolí sousedům nebo hospodářům
pro zvířata. Slupkami a skořápkami

nepohrdnou slepice, zbytky kořeno-
vé zeleniny nebo natě (kedlubny,
květák, zelí) rádi spořádají králíci,
stejně jako tvrdé pečivo.
Zaměstnanci městyse řeší také stále
nedokončenou rekonstrukci radnice
(původní termín dokončení byl 30.
září!), proto již několik měsíců stále
stěhujeme něco někam a pracujeme
tak trochu v »punkových« podmín-
kách. Věci v krabicích, prach ve
všem, kabely visící ze stropu a st-
rach, aby nikdo znovu nepřevrtal ka-
bel od přívodu elektřiny nebo neroz-
bil zase kotel, hromady stavební
sutě… Od prosince jsou navíc všich-
ni sestěhovaní v jedné místnosti. Te-
lefonovat nebo jednat chodíme tu
doleva za hromadu sutě, tu do prázd-
né obřadky. Díky všem kolegyním a

kolegům, že i v takovýchto podmín-
kách zvládají plnit běžné činnosti
radnice i mimořádnosti. Díky návš-
těvníkům za trpělivost. Práce se po-
malu chýlí ke konci. Brzdí nás neví-
daný nedostatek všeho. Bohužel se
obávám, že to je teprve začátek toho,
co přináší tzv. green deal. Nedosta-
tek energií, elektřiny, zemního plynu
(pořídili jsme ekologické auto s při-
spěním dotace na CNG, palivo do
něj je najednou dražší než benzin
nebo nafta... - dámy a pánové, kteří
řídí tento svět, by měli co nejrychle-
ji začít přemýšlet v souvislostech –
bojím se, co to přinese pro výrobu
umělých hnojiv, zemědělství, pro-
dukci potravin...) se promítá do sní-
žené výroby úplně všeho. Evropa
dováží materiály přes půl světa. Ten-

to efekt má v mých očích s ekologic-
kým chováním málo společného... 
Nakonec informace pro klienty prak-
tického lékaře MUDr. Suchánka.
Pan doktor náhle ukončil kvůli zdra-
votním potížím praxi. Zjišťovali
jsme na Zdravotním odboru Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, co
máte udělat. Tedy: každý, kdo potře-
buje předepsat léky, se má obrátit na
svoji zdravotní pojišťovnu, která mu
sdělí nejbližší lékaře, na něž se mů-
žete během ledna obrátit s žádostí o
pomoc. Od února má M. Suchánek
zřízen zástup MUDr. Kollárovou
(Poliklinika Zdraví Králův Dvůr).
Zdravotní karty si vyžádejte na Zd-
ravotním odboru Krajského úřadu.
Nová praktická lékařka MUDr. Lu-
cie Viková Ginterová otevře ordina-
ci v Litni během února. Nyní paní
doktorka čeká na udělení licence.
Jakmile ji dostane, bude moci uza-
vřít smlouvy s pojišťovnami. Zájem-
ci o její péči mohou pro více infor-
mací navštívit její web na adrese
https://praktikliten.com/. Dr. Su-
chánkovi přejeme brzké uzdravení!

Nová dětská lékařka
Připomínáme, že máme v Litni i no-
vou dětskou lékařku, MUDr. Sylvu
Šebkovou, která zatím stále přijímá
nové dětské pacienty – více info viz
www.nasimditkam.cz.
Ordinaci v Litni v prosinci otevřela i
zubařka MUDr. Jitka Šedivá. Paní
doktorka se vrací po rodičovské do-
volené a byť v současné chvíli nepři-
jímá nové pacienty, očekáváme, že
se tak stane, až najede do plného
provozu. V případě vašeho zájmu o
registraci je možnost zaslat jméno a
kontakt na email j.ocen@seznam.cz.
V případě uvolnění kapacity bude
paní zubařka zájemce kontaktovat.
Dodatečně vše nejlepší v roce 2022!
Filip KAŠTÁnEK, starosta Litně

Hana LuKEŠOVÁ, místostarostka

Na valné hromadě hasičů se předávala vyznamenání.   Foto Jiří HRÁCH

Liteňské aktuality
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Městyse Liteň se bude konat 27.
ledna  od 19.00 v kinosále.         (fik)
* Vánoční stromky mohou obyva-
telé Litně nosit do nového školního
areálu za teskobarákem u zdi zá-
meckého parku. Stromky naštěpku-
jeme a štěpku ekologicky využije-
me. Neodkládejte je na jiná místa,
ani je nevhazujte do nádob na od-
pad.      Markéta REsZcZyńsKÁ
* Vánoční koncert žáků, kteří se
učí hře na nástroj u P. Krutského, se
konal 20. 12. v podkrovních prosto-
rách nové budovy ZŠ Liteň. Zazněly
vánoční koledy i písně. Děti se do-
provázely na flétny a Orffovy nást-
roje, učitel zpěv podkreslil hrou na
klavír. V závěru jsme si společně za-
zpívali známé a oblíbené »rolnič-
ky«. Děkujeme a těšíme se na další
vystoupení.     Dagmar KARLOVÁ
* Bezmála 116 000 Kč se do loň-
ských Vánoc podařilo shromáždit na
transparentním účtu sbírky na opra-
vu výklenkové kaple sv. Jana Nepo-
muckého v areálu liteňského hřbito-
va. Vzhledem k tomu, že z dotací
lze získat max. 50 % nákladů na op-
ravu, zbývá ještě do potřebných 200
tisíc vybrat cca 84 000 Kč. Přispívat
můžete na účet č.: 296542174/0300.
Všem dárcům mnohokrát děkuje-
me!       Markéta REsZcZyńsKÁ

Od prvních dnů roku řešíme odpad
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Školáci hráli hry...
(Dokončení ze strany 7)
Jen deváťáci měli místo živé besíd-
ky online hodinu - byli v karanténě. 
Všichni jsme si to moc užili a roze-
šli se na prázdniny. V pondělí 3.
ledna jsme se opět sešli ve škole při
výuce, prozatím chodíme v plné
sestavě a doufáme, že tomu tak bude
i nadále. Text a foto 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Od poloviny loňského října do konce prosince se členové Mysliveckého
spolku Liteň a jejich hosté sešli na třech honech a třech naháňkách. Za
různé účasti i rozmanitého počasí se podařilo celkem ulovit jedenáct divo-
kých prasat a 127 bažantích kohoutů. Zásluhu na tom mají nejen střelci,
ale i naši obětaví honci a neúnavní lovečtí psi. Poslední společný lov, na
Štěpána, se odehrával na sněhu a za citelného mrazíku. Na zvěř jsme při
něm bohužel nenatrefili, ale povánoční procházka honitbou jistě nikomu
neuškodila. Poslední leč posledního společného lovu (na snímku) se taktéž
vydařila, takže se již můžeme těšit na další sezonu. Mnoho zdaru do roku
2022 přejí liteňští myslivci! Text a foto Kamila KAASOVÁ,

Myslivecký spolek Liteň

Šestici lovů završila štěpánská vycházka

Jednotka hasila hořící odpad i mobilní toalety
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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Obec Vižina mění způsob výběru
poplatků za odpad. Od 1. ledna 2022

je stanoven roční poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství za

dospělého občana 700 Kč. Slevu
mají děti od 6 měsíců do 18 let, které
platí 300 Kč, a senioři 70+, kteří za
odpad uhradí částku 500 Kč ročně.
Poplatníkem v plné sazbě, tj. 700
Kč, je taktéž vlastník nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci bez při-
hlášené osoby. Nově každá domác-
nost třídí plastový odpad do svých
nádob a nemusí jej již nosit do sběr-
ného místa. Poplatek je splatný do
konce března. 
Poplatek za psa se pro rok 2022 ne-
mění. Za jednoho psa vybíráme 50
korun, za druhého pak 75 Kč. Tento
poplatek je splatný do konce ledna.
Všechny poplatky lze hradit bezho-
tovostně na účet obecního úřadu. V
hotovosti lze platbu uskutečnit v

úředního hodinách, tedy v pondělí a
ve středu v době od 16 do 18 hodin.
Od 1. ledna 2022 platí po celé obci
zákaz podomního prodeje zboží a
služeb.                 Zuzana HŮLOVÁ,

starostka Vižiny

Oslavy výročí 750 let naší obce už
jsou sice za námi, ale o její historii
budu psát i nadále. Kronika, z níž
čerpám, je z roku 1920, kdy se
obec politicky osamostatnila a
konaly se první volby do obecního
zastupitelstva.  Zuzana HŮLOVÁ,

starostka Vižiny

Rok 1946: Budiž světlo!
Dne 26. července se prvně rozsvítily
elektrické žárovky v naší obci. Byly
první občanské volby, v obci zvítězi-
la strana sociální demokrati, předse-
dou Klimt Karel č. 22. Předsedou
MNV Ječný Josef, členové MNV Ho-
ra Jaroslav, Eliášek Bohumil, Klimt
Karel, Jarý Josef, Dolanský Jan,
Eliášek Josef, Hájek František, Vinš
Václav, Šinágl Václav. Byla založe-

na mládežnická organizace Junák,
předsedou Záhořík Josef č. 23. 

Rok 1947: Nouze o vodu
Bylo veliké sucho, v obci byla veli-
ká nouze o vodu. Byl založen svaz
československé mládeže předsedou
Mojžíš František. Lovecké sdružení
zakoupilo zvonek do kapličky, jme-
nuje se Hubert, kmotrové byly Ječná
Marie a Hanzlík Antonín. 27. 4. byl
Ječný Josef a Hora Jaroslav v Praze
v obecním domě a dostali 10.000 Kč
a žehlící mandl, jako jediná obec na
okrese za vzorné plnění dávek. Pro-
váděla se obnova rybníka u dvora a
dělala se oprava komunikací, na tuto
akci dal ONV Hořovice 60.000 Kč.
Byla zakoupena motorová stříkačka
za 43.000 Kč, přispěli občané a

MNV. Kmotrové jí byly Klimtová
Růžena č. 3, nar. 1923 a Dvořáková
Marie č. 15, roz. 1924. Narodilo se v
obci 11 dětí (rekord). 

Rok 1948: Žádný zápis
Z toho roku se nepodařilo získat žád-
ný zápis. V obci se ujala vedení Ko-
munistická strana československá za
předsedu zvolen Hájek Fr. z č. 60. 

Rok 1949: Vyhořel Jiří Mareš
Při velké bouři vyhořel od blesku Ji-
ří Mareš č. 24. Prvně se začalo hasit
novou stříkačkou (motorovou), která
záhy vypověděla službu a muselo se
hasit ruční stříkačkou. Bylo málo vo-
dy. Dělal se přítok vody z lesa, trub-
ky se pokládaly od lesa přes pole do
vsi. Ale v době sucha voda netekla.  

Od ledna platí zákaz podomního prodeje
ZA ODPAD ZAPLATÍ VIŽINŠTÍ V ROCE 2022 SEDM SET KORUN, POPLATEK ZA PSA ZŮSTÁVÁ STEJNÝ

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 1/2022 (22)

Tři králové odnesli
svatou rodinu k úřadu
Tříkrálové setkání se ve Vižině us-
kutečnilo 8. ledna. Několika desít-
kám obyvatel obce i hostům z okolí
při něm zahrála kapela Třehusk.  
Za doprovodu hudby Tři králové do-
šli ke kapličce, kde posvěcenou kří-
dou popsali dveře. Všichni si zazpí-
vali a slavnostně ze slámového bet-
léma odnesli celou svatou rodinu k
úřadu. Zde paní starostka vyhlásila
výsledky adventního kalendáře, kte-
rý byl v době adventu po celé obci.
Každý den se rozsvítilo jedno číslo
podle data v kalendáři. Letošní čísla
byla vskutku krásná a propracovaná.
Moc děkujeme všem domácnostem,
které čísla vyráběly. Všichni, kdo si
čekání na Vánoce zkrátili hledáním
čísel, byli odměněni.  Vánoce máme
za sebou, a proto byl i slavnostně
zhasnut vižinský stromeček, který
se v anketě Berounského deníku
umístil na krásné druhé příčce.  

Jana FIALOVÁ, VižinaŠEST KRÁLŮ. Vižinští »králové« společně se slámovou svatou rodinou a muzikanty.  Foto Jana FIALOVÁ

Na tradiční štědrodenní vycházku se o loňských Vánocích vydalo v nevlíd-
ném počasí mnoho malých i velkých obyvatel Vižiny, kteří si chtěli zkrátit
chvíle čekání na Ježíška. Společně nakrmili zvířátka u krmelce, zazpívali
několik koled, prskali prskavkami a na závěr se uskutečnila také ochutnáv-
ka vánočního cukroví.      Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Pohár za druhé místo
se stěhoval do Vižiny

U krmelce nakrmili zvěř a zpívali koledy

Nová motorová stříkačka záhy vypověděla službu

Na Štěpána, 26. prosince, se ve
Všeradicích konal výroční - už de-
sátý - Vánoční turnaj v minigolfu.
Také Vižina zde měla své zastoupe-
ní a bylo velice úspěšné. Na zasně-
žených a namrzlých drahách vybo-
joval v mrazivém počasí Miroslav
Pechar krásné druhé místo. Za od-
měnu dostal pohár a něco na za-
hřátí.  Text a foto Jana FIALOVÁ,

Vižina 

Noviny z VIŽINY
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Kapr »po japonsku«, stromek u stropu
DOKONČENÍ ZE STRANY 4

V čem taková »japonská úprava«
spočívá? „Kapr byl před obalením
namočený v nějakých omáčkách.
Byl moc dobrý, připravoval ho ale
manžel, takže přesně nevím, co tam
bylo,“ konstatuje paní domu s tím,
že ona ráda dělá kubu, cukroví a vý-

zdobu. „Rádi také hrajeme koledy,
jak české, tak anglické,“ doplňuje.
Největší vánoční »atrakcí« u Chaud-
huriů ovšem už několik let je stro-
mek vicící u stropu. „Stromeček tak-
to zavěšujeme asi třetím nebo čtvr-
tým rokem,“ bere si slovo Debashis.
„ Slyšel jsem od bratra v Americe, že
jeho kamarád to takto mívá. Zaujalo
mě to a zjistil jsem, že takhle vypa-
daly původní vánoční stromečky v
dávných dobách. Protože mám pů-
vodní a originální věci rád, zkusili
jsme to a moc se nám to zalíbilo. Do-
datečně jsme zjistili, že je to v pos-
lední době docela oblíbené, navíc

když se nám narodil syn, ocenili
jsme tuto variantu i z bezpečnostní-
ho hlediska...“ Aktuálně prý Chaud-
huriovi začínají rozmýšlet, jak bu-
dou Vánoce pojímat, až se Alfred
Nayan, jenž v březnu oslaví třetí na-
rozeniny, začne vyptávat. „K půlce
rodiny totiž chodí Ježíšek, k té druhé,
zahraniční, zase Santa Claus. Možná
uděláme nějaký kompromis a bude-
me mít oba,“ usmívá se dirigent.
Stejně poklidně jako Vánoce prožila
umělecká rodina i závěr roku. „Jeli-
kož máme malé dítě a pejska, zůsta-
li jsme s manželkou doma a dívali se
o půlnoci na ohňostroje sousedů,“

konstatuje Debashis. „Několik pos-
ledních let o silvestrovském večeru
hodnotíme uplynulý rok, vzpomíná-
me, co vše se stalo a uvažujeme o
našich vizích. Je zajímavé si pročítat
a srovnávat vize, které jsme si psali
před rokem. Co se splnilo, co ne,“ ří-
ká a na závěr dává »do placu« před-
sevzetí pro rok 2022: „Chtěl bych
najít lepší balanc mezi svou prací a
rodinou. Ale mám i milion dalších,
samozřejmě...“     Miloslav FrýDl

Vánoční prázdniny uplynuly jako
voda - v pondělí 3. ledna jsme se za-
se všichni vítali v zadnotřebaňské
škole. Po povinném ranním testová-
ní, na které už si všichni zvykli a od-
bývá se naprosto bezproblémově,
začali všichni povídat, jak oslavili
Vánoce, co našli za dárky pod stro-
mečkem a jak prožili poslední den v
roce. Ani učivo nikdo přes svátky
nezapomněl, takže jsme navázali na

už dosažené znalosti. Během týdne
jsme si se školkáčky i školáky při-
pomněli Zjevení Páně, nebo-li svá-
tek Tří králů. Povídali jsme si spo-
lečně o zvycích a tradicích, vysvětli-
li si, co to znamená kadidlo a myrha,
vyrobili si královské koruny, vy-
zkoušeli cestu do Betléma a defini-
tivně se tak rozloučili s vánočními
svátky.    lucie BOXANOVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Značky matou řidiče,
silnice je stále zavřená

Z našeho kraje
* Fyzické emoční cvičení se slo-
vanskými kořeny Ladunica si může-
te vyzkoušet 20. 1. od 19.00 v Měst-
ské knihovně Beroun. Ukázková
hodina je zdarma, potřebujete jen
karimatku a pohodlné oblečení. In-
fo na sedmseptu@gmail.com nebo
na telefonu 733 500 954.              (ist)
* Vycházka kolem Berounky do
Srbska zaměřená na fotografování
ptactva a panoramat se koná 22. 1.
Sraz je v 10.00 u sochy Jana Husa
na náměstí v Berouně. Trasa měří
asi 7 km, cena 150 Kč, přihlášky na
tel.: 311 621 947, nebo na dospe-
le2@knihovnaberoun.cz.             (ist)
* Dovolenou má od 27. do 31. 1.
praktický lékař v Karlštejně MUDr.
Jaroslav Král. V aktutních přípa-
dech jsou od pondělí do čtvrtka 8 -
10.00 možné konzultace na telefonu
605 753 063. (smk)
* Besedu o domácím vzdělávání s
lektorkou Janou Kočí hostí 28. 1. od
16.00 Kulturně-komunitní Centrum
Koruna v Radotíně. (dar)
* Žádosti o dotace z rozpočtu měs-
ta Řevnice mohou zájemci podávat
od 1. do 31. 3. Vypsány jsou dva do-
tační tituly: Podpora celoroční čin-
nosti organizací pracujících s dětmi
a mládeží a Podpora konkrétního
projektu nebo akce v oblastech kul-
tury, vzdělávání, sportu, tělovýcho-
vy, turistického ruchu a životního
prostředí. Bližší informace na tel:
313 104 225, 725 852 822, nebo e-
mail: eso@revnice.cz.               (smř)
* U rok a půl starého dítěte v Řitce
zasahovaly 2. 1. v noci posádky řev-
nických záchranářů, samaritánů i le-
tecké záchranky. Malý pacient byl v
bezvědomí, lékařka ho musela na-
pojit na umělou plicní ventilaci a
pak byl vrtulníkm transportován do
nemocnice v Praze. (bob)
* Telefonát, že se na okraji lesa u
ulice Krajníkova v Dobřichovicích
potuluje štěně bez dozoru, obdržela
31. 12. Městská policie Řevnice.
Hlídka pejska odvezla na služebnu a
odpoledne předala majitelům.   (jaj)

V ulicích umírali lidé
(Dokončení ze strany 1)
„Je hrozné, když prezident Kasym-
Žomart Tokajev pozve do své vlast-
ní země, na svůj vlastní národ cizí
vojska. Podle posledních zpráv zde
zahynulo nejméně 164 lidí včetně tří
dětí. Prezident dokonce vydal povo-
lení střílet na demonstranty bez
varování.“
Pánkova neteř Magdalena studuje v
Almaty historii a bouřlivé události
tu prožívala doslova na vlastní kůži.
„Spojení se světem je nulové. Jsme
na koleji a nesmíme ven. Můžeme
jen do obchodu, který je vzdálený
padesát metrů, ale pouze s doprovo-
dem. Obchod je přitom skoro prázd-
ný, mají tam jen pár konzerv a čoko-
lády. Platí se hotově. Internet něko-
lik dní nefunguje a z bankomatu se
nedají vybírat peníze. Prodavačka si
zapisuje, kdo co kupuje, a později jí
to má zaplatit,“ popsala po začátku
nepokojů na Facebooku studentka. 
Situace zhoustla ve druhé půli první-
ho lednového týdne. Podle Magda-
leny bylo i přes zavřená okna slyšet
troubení aut, křik lidí, houkající siré-
ny a později i střelbu. „Ve městě ho-
řela radnice, přicházely první zvěsti
o střelbě a z věty doktoranda, který
nás měl na kolejích na starost, že v
ulicích umírají lidé, se svíral žalu-
dek,“ popsala mladá Černošičanka.
V té době už se její rodiče s pomocí
českého ministerstva zahraničních
věcí pokoušeli zorganizovat student-
čin návrat domů. I vzhledem k prak-
ticky permanentně nefungujícímu
internetu to bylo velmi komplikova-
né. Nicméně podle informací NN v
době uzávěrky měla Magdalena do
České republiky přicestovat v pon-
dělí 17. ledna.       Miloslav FrýDl

Králové zpívali, přáli a vybírali do kasiček
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Do 31. 12. 2021 měla být podle in-
formačních cedulí rozmístěných v
našem kraji uzavřená silnice ze
Lhotky do Svinař. V polovině ledna
2022 byly značky stále na svých mís-
tech (viz foto pořízené v Zadní Tře-
bani 14. 1.), přestože s opravami
mostu u Svinař, kvůli kterým je sil-
nice už rok neprůjezdná, se ještě ani
nezačalo. Na dotazy NN, proč jsou
stále u křižovatek cedule matoucí ři-
diče a kdy bude opět průjezdná sil-
nice Z. Třebaň - Lhotka - Svinaře,
nikdo z Krajské správy a údržby sil-
nic do uzávěrky tohoto vydání neod-
pověděl. Text a foto NN M. Frýdl

* Hotové policejní manévry se ko-
naly v neděli 9. 1. odpoledne u jedné
z chat při polní cestě z Hlásné Tře-
baně do Karlštejna. „Někdo ohlásil,
že chatě, která má být přes zimu
opuštěná, se kouří z komína,“ sdělil
NN vedoucí strážník Městské policie
Karlštejn Jiří Mráz. „Jednalo se o
planý poplach,“ dodal.               (mif)

Foto Petra Frýdlová

Školáci si vyzkoušeli cestu do Betléma

Zadnotřebaňští školáci jako »králové«.         Foto Kateřina MATĚJČKová

Kolik přesně se vybralo, ještě v době uzávěrky tohoto vydání NN spočteno
nebylo, ale několik tisíc korun určitě ano! Zapečetěné kasičky byly předá-
ny zpět Farní charitě Řevnice - o výsledku sbírky přineseme zprávu, až
bude zveřejněna. Výtěžek umožňuje podporovat rodiny v našem regionu,
které potkalo nějaké neštěstí či se dostaly do tíživé životní situace. Pokud
víte o někom, kdo potřebuje pomoci, kontaktujte Farní charitu Řevnice na
tel.: 739 615 846. Děkuji dárcům, kteří přispěli do kasiček, koledníkům za
jejich čas a Třehusku za hudební doprovod!                    Petra Frýdlová,
Foto NN M. Frýdl         zastupitelka Zadní Třebaně
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Harz je mimořádně romantické po-
hoří, vlnící se asi tak uprostřed dneš-
ního Německa, orientované trochu
na severovýchod. Na vrchu Broc-
ken, nejvyšším v Harzu, se slétávají
v patřičný čas čarodějnice a dějí se
různá kouzla. Sama jsem v těchto
místech jedno takové kouzlo zažila,
když jsem tu pracovala. Bylo to v zi-
mě, les byl zasněžený a dřevěný kos-
telíček promrzlý. Je to velká turistic-
ká atrakce, tento dřevěný kostel, tak
jsem tam při procházce zašla. A tam,
v kostelíku uprostřed paseky, ledu a
sněhu, se houfovali motýli. Byly jich
desítky a rozsvěcovali vnitřek sva-
tostánku oranžovou barvou a jem-
ným třepotáním velkých křídel...
V době, kdy ještě existovalo rozdě-
lené Německo, byl Harz bránou do
socialistické NDR. Tedy bránou zav-
řenou, hlídanou a podminovanou.
Koncem padesátých a celá šedesátá
léta se tady děly ještě tajemnější vě-
ci, než slety čarodějnic. Dva němec-
ké státy se věnovaly vzájemné pro-
pagandě. Západní Němci například
vypouštěli za příhodného větru ba-
lónky s letáky, které vyprávěly o
tom, jak dobře se lidem na Západě
žije. Existoval dokonce časopis Ta-
rantule, který balónky dopravoval na
druhou stranu hranice, s kreslenými

vtipy nebo hesly jako: Šťastný je ten,
kdo zapomene, že je soudruh! Vy-
obrazoval třeba některé západní vý-
robky a dodával třeba: „Takové auto
můžeš mít taky!“ 
Soudruzi z NDR se také snažili o po-
dobnou propagandu, jenomže měli
smůlu: Větry vanuly většinou ze zá-
padu na východ, ne opačně. Větry to
mají ve zvyku dodnes, i když už není
dávno proč posílat balónky.
Západoněmecká armáda ráda orga-

nizovala v Harzu cvičení. Jednoho
dne, vlastně jedné zimní noci roku
1963, ztratili čtyři západní vojáci,
Plumenbohm, Otte, Rudolph a Fle-
mes, v mlze orientaci. Nesměli se ale
pohybovat po pevných cestách, nebo
se ptát civilistů, to měli zakázáno.
Byli zoufalí, naráželi na ostnaté drá-
ty a báli se, že šlápnou na minu. Pro-
to nedbali zákazu a zeptali se jedno-
ho kolemjdoucího lesáka na cestu ke
svým kasárnám na západě.

„Lidi, blázníte? Vždyť jste v NDR!“
Co si počít? Riskovat, že vyletí do
povětří, nebo že je zastřelí pohranič-
níci, to by byla sebevražda.

Kamaráde, kde máš šéfa?
Nechali si tedy vysvětlit cestu k nej-
bližším kasárnám lidové armády
NDR. Dorazli tam celí zmrzlí, v plné
polní, vybaveni zbraněmi NATO a
prvního vojáka se zeptali:
„Kamaráde, kde máš šéfa?“ Čekali
úlek, čekali poplach, ale voják lido-
vé armády jen zahučel: „Dejte mi
pokoj a zmizte, mám práci.“ Druhý
oslovený, poddůstojník, jim úplně v
klidu ukázal na jedny dveře. „Tady
sedí šéf!“
Šéfovi vyrazil pohled na ozbrojené
vojáky Bundeswehru dech. Když se
vzpamatoval a vyslechl je, zeptal se
jich: „Chcete tu zůstat a požádat o
asyl?“ Plumenbohm se ošil. „To
zrovna ne, od zítřka mám volno a
chci s manželkou odjet na dovole-
nou, to by se mi nehodilo...“
Vedení pohraničníků alarmovalo
státní bezpečnost v Erfurtu, jež těm
čtyřem zopakovala návrh na emigra-
ci do NDR. Dva dny je přemlouvali,
ale pak je přecejen pustili přes hrani-
ce domů.   Magdalena StříbRNÁ,

Gemmingen, Německo

V tajemném Harzu se dějí různá kouzla
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 33)

Z výletu po irském venkově se
nám tentokrát ohlásila naše nová
zahraniční korespondentka.   (NN)

Když si představím Irsko, vidím ze-
lenou barvu. Tato barva zdobí jejich
symboly, mezi které patří mimo jiné
zelený trojlístek, ale je symbolem ta-
ké pro celou zemi. Hlavní město Du-
blin, kde žije téměř čtvrtina obyvatel
celého Irska, představuje pouze ma-
lý střípek ze zeleného ostrova a byť
se tam nachází hodně zajímavých
budov, zelených parků, ta pravá pří-
roda je k vidění jižně a západně od
hlavního města, jehož břehy omývá
Irské moře.  

Městskou dopravou do hor
Městskou dopravou s pár přestupy,
zhruba dvě hodiny jižně od Dublinu,
leží hory, které se jmenují Wicklow
Mountains. V horách je přesně tako-
vý venkov a příroda, jakou si většina
z nás pod Irskem představí. Zelené
louky, na nichž se pasou ovce a ko-

zy, za nimi hory, jejichž vrcholy jsou
v prosinci lehce zasypané sněhem,
který se ale běžně nevyskytuje jinde
než na vrcholcích nejvyšších hor.
Uprostřed těchto hor leží údolí Glen-
dalough, do kterého jezdí malý míst-
ní autobus. Z údolí Glendalough, na

jehož začátku stojí starý klášter, ka-
menité věže a hřbitov, vede mírná i
náročnější stezka podél dvou ledov-
cových jezer, která pokračuje až na
vrcholky hor. V údolí mezi horami
leží staré zrezivělé stroje, které se
dříve v této oblasti používaly k těžbě

barevných rud. Na kopcích kolem se
pasou kozy a celé dohromady to tvo-
ří obrázek opravdového irského ven-
kova, kam o víkendech často jezdí
na výlety obyvatelé Dublinu.

Obchůdky na každém rohu
Západní pobřeží omývá Atlantský
oceán a celý západ je opravdu typic-
ké Irsko, což tvrdí i sami Irové. Jed-
no z nejznámějších měst u Atlant-
ského oceánu v Irsku, je Galway. Na
první pohled trochu tmavé a ponuré
město, protože se tam nachází hodně
šedých, kamenitých staveb, jež při-
pomínají starou keltskou kulturu. Při
procházce podél pobřeží, kde stojí
malé barevné domy se pohled na
město trochu prozáří. Ulice jsou úz-
ké, na každém rohu malé obchůdky,
kde se nejčastěji prodávají vlněné
výrobky a samozřejmě nesmí chybět
ani irské puby, které jsou ještě o tro-
chu tradičnější, než v hlavním městě.  

Kateřina PROCHÁZKOVÁ,
Svinaře, t. č. Dublin, Irsko

ATRAKCE. Dřevěný kostelík v pohoří Harz. Foto Kordula WaHle

Opět jsme pro vás 
zavedli rozvozy našich 

produktů, a to přes 
obědy ve všední dny 

11:00-15:00.

www.revnicedomu.cz

Kompletní nabídku včetně dárkových 

balíčků naleznete v našem e-shopu

Na kopcích se pasou kozy, v údolích rezivějí těžařské stroje
IRSKÁ KOREPONDENTKA NAVŠTÍVILA WICKLOW MOUNTAINS A POBŘEŽÍ ATLANTSKÉHO OCEÁNU

PONURÉ GALWAY. Jedno z nejznámějších měst u Atlantského oceánu v Ir-
sku, tmavé a ponuré Galway. Foto Kateřina PROCHÁZKOVÁ
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Začal Bandy cup, »srdcová záležitost«
TABULCE PO DVOU KOLECH VÉVODÍ BOSTON, STŘELECKY SE NEJVÍC DAŘÍ STRNADOVI S JANICHEM

Rádio hlásilo super počasí, a tak
jsme s Holkami v rozpuku z Hlásné
Třebaně vyrazily směr Třebechovice
pod Orebem. Rozhodly jsme se nav-
štívit tamější muzeum betlémů.
Nejcennějším a nejobdivovanějším
exponátem je bezesporu Třebecho-
vický Proboštův betlém. Byl vytvo-
řen před více než sto lety, práce na
něm trvala přes 40 let. Sedlák Josef
Probošt si přizval k tvorbě tohoto dí-
la mistra řezbáře Josefa Kapuciána a
sekerníka Josefa Frimla, jenž mu po-
mohl uvést betlém do pohybu. Do-

sahuje úctyhodných rozměrů: délka
6,89, hloubka 1,89, výška 2,35 m -
něco neuvěřitelného! V roce 1999
byl betlém prohlášen Národní kul-
turní památkou. Kromě precizní řez-
bářské práce jsme ještě mohly obdi-
vovat ze zadní strany i mechaniku,
která betlém uvádí do pohybu. Vše
vyrobené ze dřeva. Jen jsme zíraly.
Při každém zahrání koledy se betlém
dal do pohybu. Nemohly jsme se od-
trhnout, pořád jsme pozorovaly fi-
gurky, kdo co dělá. Nezapomenutel-
ný zážitek. V prvním patře jsme ob-

divovaly další výstavu betlémů - ze
skla, dřeva, papíru, šupolí... Všechny
byly nádherné, objevily jsme dokon-
ce i betlém s Karlštejnem. 
Cestou zpět k nádraží jsme se ještě
zastavily na vrchu Oreb, kde stojí
krásný kostel Božího Těla. Byl bo-
hužel zavřený, a tak jsme si prohléd-
ly alespoň upravený  a rozsáhlý hřbi-
tov. Krásný výhled mají nebožtíci na
celé Třebechovice.  
V městečku se nachází i rodný dům
Josefa Probošta, morový sloup Pan-
ny Marie, socha Nejsvětější Trojice
a starobylá kašna z roku 1675. Byl to
úžasný výlet, všem vřele doporučuji.
Fakt stojí za to.     Jitka ŠVECoVá,

Hlásná Třebaň

Řevnice - Čtyřiadvacátý ročník
Řevnického Bandy cupu (ŘBC)
odstartoval v sobotu 8. ledna.
„Pauza byla dlouhá, loni se hrát ne-
mohlo, takže mě velice potěšilo, že
jsme se letos sešli všichni,“ uvedl
jeden z organizátorů turnaje, člen
družstva Boston Martin Kodet s tím,
že při loňské nucené přestávce se
skalní příznivci »benďáku« scházeli
alespoň neoficiálně. „Udělal jsem,
vše, abych udržel ducha našeho ban-
dycupu - je to srdcová záležitost,“
zdůrazňuje Kodet. „Jsem pyšný, že
se to podařilo. Trénovali jsme a při-
pravovali na lepší zítřky. Tak pevně
věřím, že se nám tentokrát podaří
odehrát celý ročník,“ dodává.
Na novou sezonu se podle pořadate-
lů všichni hráči těšili a na jejich vý-
konech v prvním kole to bylo znát.
„Hrálo se slušně, s respektem, viděli

jsme hodně hezkých zápasů, v nichž
padalo i dost gólů,“ konstatuje Ko-
det a dodává, že rekordních 15 bra-
nek padlo v zápase Kojotů proti L.
A. Kings.„K vidění ovšem byla i
velká hra brankářů, hlavně Citrusu a
Bostonu,“ doplňuje organizátor.
O týden později, 15. ledna, se do če-
la tabulky probojoval tým Bostonu.
Střelcům zatím vévodí Jakub Strnad
(Boston) s 15 a Michal Janich (L. A.
Kings) s 12 zásahy, stejná dvojice je
i v čele kanadského bodování. „Vel-
ké úspěchy má brankář Samotářů
Milan Dudek - v šesti zápasech dos-
tal nejméně gólů. Musím ale po-
chválit všechny, je vidět, že po roční
pauze se na ŘBC moc těšili,“ uzaví-
rá Martin Kodet.   Miloslav FRÝdL

V Třebechovicích jsme objevili i betlém s Karlštejnem...!

V sobotu 15. ledna se v Čakovicích
odehrál turnaj starší žáků v národní
házené. I přes přísná covidová opat-
ření si ho všichni užili. Nebyla nou-
ze o radostné chvíle i chvíle zklamá-
ní a kolapsy některých trenérů, ale
nakonec hoši z Řevnic vybojovali 3.
místo. Byla to dobrá příprava před
zimním halovým pohárem, který se
bude hrát 29. 1. v hale na Spojích.
První dva zápasy jsme prohráli, ale
po pizze k obědu se začalo dařit a už
jsme jen vítězili. Výsledky: Řevnice
- Tymákov 7:12, Řevnice - Přeštice
14:18, Řevnice  - Čakovice A 14:13,
Řevnice - Čakovice B 15:7. Střelci:
Šmaus Daniel 23, Šupáček Čeněk
14, Knýbel Šimon 7, Trnka Martin
5, Spurný Daniel. Doufám, že jarní
sezonu »vyšperkujeme« účastí na
mistrovství, nebo poháru republiky.
Házené zdar, covidu zmar! 
Štěpánka JaNdUSoVá, Řevnice
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Házenkáře zachránila pizza, skončili třetí

Výsledky a tabulka
Výsledky 8. 1. 2022:
Boston - IQ Ouvey 2:1
Samotáři - Citrus Team 1:1
Kojoti - L. A. Kings 8:7
IQ Ouvey - Citrus Team 1:2
Kojoti - Boston 5:6
L. A. Kings - Samotáři 2:1
IQ Ouvey - Kojoti 2:5
Citrus Team - L. A. Kings 4:2
Boston - Samotáři 2:2
Výsledky 15. 1. 2022:
L. A. Kings - IQ Ouvey 5:2
Kojoti - Samotáři 3:1
Citrus Team - Boston 1:4
Samotáři - IQ Ouvey 3:0
Boston - L. A. Kings 7:1
Citrus Team - Kojoti 4:1
Boston - IQ Ouvey 2:3
Samotáři - Citrus Team 4:0
Kojoti - L. A. Kings 4:5

Průběžná tabulka turnaje
1) Boston 9 bodů (23:13)
2) Citrus Team 7 (12:13)
3) Samotáři 6 (12:8)
4) Kojoti 6 (26:25)
5) L. A. Kings 6 (22:26) 
6) IQ Ouvey 2 (9:19)

BENĎÁK. Zajímavé sportovní (i akrobatické) výkony jsou k vidění v zápa-
sech Řevnického Bandy cupu, který začal 8. ledna. Foto Pavel JÍLEK

TŘETÍ. Házenkáři Řevnic s pohárem za třetí místo, které vybojovali 15. led-
na na turnaji v pražských Čakovicích.     Foto NN M. FRÝDL

Hlásnotřebaňské »holky« v třebechovickém muzeu betlémů.   Foto ARCHIV

JESLE V PODHRADÍ. V Třebecho-
vicích vystavují i betlém s hradem
Karlštejnem. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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XXXIII. poberounský MASOPUST
sobota 26. února 2022 od 9.00 hodin na návsi v Zadní Třebani

Pokud nám to aktuálně platná protiepidemiologická opatření dovolí, můžete se těšit na:

* stylový jarmark - desítky stánků z celé republiky * zabíjačku * masopustní tombolu 
* dětskou lidovou muziku NOTIČKY * dětský taneční soubor KLÍČEK * taneční skupinu PROMĚNY

* pěvecký TŘEBASBOR * staropražskou kapelu TŘEHUSK    
* masopustní frašku v podání řevnických ochotníků * pochovávání Masopusta * průvod maškar obcí 

* soutěž o nejoriginálnější MAsoPustní MAsku 

* soutěž o nejchutnější MAsoPustní občerstvení
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