
Poberouní - Zločinná válka, kte-
rou rusko rozpoutalo na Ukrajině
a během níž zabíjí nevinné lidi
včetně dětí, vyvolala v našem kraji
obrovskou vlnu solidarity. Konají
se sbírky, organizuje ubytování,
vyučování i další pomoc pro upr-
chlíky z napadené země.
Ubytování pro stovky nedobrovol-
ných běženců z Ukrajiny dokázaly
během pár dnů zajistit města, obce,
ale i »soukromníci« z našeho kraje.
Jen v řevnickém kempu nabídl Šte-
fan Oršoš střechu nad hlavou čtyřem
desítkám žen a dětí. „Kemp slouží
jako odrazový můstek, aby si tu na-
šly práci, bydlení a mohly se opět
vrátit do normálního života. Vytvá-
říme pro ně pracovní příležitosti, že-
ny vaří, pro předškoláky zde bude

dětská skupina, vzniká žehlírna pro
veřejnost,“ uvedl Oršoš.
Dočasné útočiště pro padesát pot-
řebných lidí poskytla dobřichovická
hala Bios. „Přibližně třicet z nich je
ubytováno trvale, zbytek jsou tzv.
tranzitní lůžka - umožňují příchozím
na pár nocí spočinout, vyspat se, vy-
prat si, dozásobit se, nabrat nových
sil a pak dále pokračovat ke svému
cíli,“ sdělil Jiří Geissler, který se na
organizování pomoci v Dobřichovi-
cích podílí. „Od 14. března navíc
otevíráme nejméně dvě třídy pro uk-
rajinské děti z Dobřichovic a okolí,“
dodal. Bydlení uprchlíkům zajistili i
jinde: Černošicích, Všenorech, Le-
tech, Hlásné i Zadní Třebani...
Sbírky humanitární pomoci se kona-
jí v celém kraji. (Dokončení na str. 11)

Hádka partnerů skončila nůžkami v hlavě
Černošice - Obrovské štěstí měl muž, kterého 1. břez-
na večer bodla jeho přítelkyně ostrými krejčovskými
nůžkami do spánku. Útoku předcházela hádka.
„Zraněného jsme ošetřili a transportovali i s nůžkami v
hlavě na traumatologii nemocnice v pražském Mo-
tole,“ sdělil ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Byl při vědomí a cestou se s námi bavil,“ dodal s tím,
že zraněný byl pod vlivem alkoholu. Okolnosti přípa-
du vyšetřují kriminalisté. Foto arCHIV                (mif)

Řevnice - Velmi vážná zranění
utrpěl cyklista sražený 9. 3. odpo-
ledne autem na silnici ze Řevnic
do Mníšku. Řidička od nehody
ujela, policisté ji zadrželi v Praze.
„Starší cyklista s těžkým úrazem
hlavy byl napojen na umělou plicní
ventilaci a letecky transportován do

nemocnice,“ potvrdil ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček. „Díky
svědectví jsme získali informace o
autu, jímž byl cyklista sražen a hned
jsme po něm začali pátrat,“ řekla
policejní mluvčí Michaela Richte-
rová. Vůz byl zastaven na Barran-
dovském mostě. (Dokončení na str. 11)

V tomto čísle Našich novin
* V Řevnicích otevřeli Dřevák  - str. 6
* Fotbalové jaro začne 26. 3. - str. 15

Řevnice - Třicet let už žije v Čechách rodačka
z Kyjeva, učitelka tance v ZUŠ Řevnice Vikto-
rija VrUbleVsKa. Jsem hrdá - hlavou Češ-
ka, srdcem Ukrajinka! říká. 
Vaše rodná země prochází v těchto dnech oprav-
du hodně těžkou zkouškou. Jak to tady, stovky
kilometrů od domova, prožíváte?
Velmi intenzivně. Pro moji rodinu v Čechách,
válka na Ukrajině začala 24. 2. ráno zprávou tchá-
na: Začala válka! Vzápětí zavolala manželova
maminka - aby se s námi rozloučila. Polila mne
vlna hrůzy, s dalšími informacemi pak přišla zá-
plava vzteku, zloby a nenávisti. Netušila jsem, že
můžu něco takového mít v sobě. 
Máte aktuální zprávy o dění na Ukrajině, jste v
kontaktu s příbuznými? Víte, jak se jim daří?

Ano, sledujeme to neustále, manžel je napojený
na ukr.tv, jsme v kontaktu s rodinou a kamarády.
Málokdo zůstává ve městě, odešli na předměstí
Kyjeva. Zatím jsou všichni naživu. Staří i mladí
se rozhodli zůstat bránit svou zemi a pomáhat. 
Ukrajina byla v Čechách mnohými lidmi dlouho
vnímána jako země, která se nemůže rozhodnout
- zda chce patřit na Západ či na Východ. To se,
předpokládám, nyní změnilo. Je to tak?
Ono se to změnilo už dávno, proto v roce 2014
vznikl Majdan. Ukrajinci se rozhodli pro evrop-
ský kurz, ale proruský prezident Janukovič to za-
vrhl - na popud putina. (Záměrně ho uvádím s
malým p - evidentně je psychopat.) Následně ná-
rod se zbraní v ruce musel bránit svoji svobodu.
(Dokončení na straně 3) (mif)

UKRAJINSKÝ BORŠČ. Pravý ukrajinský boršč vařila 8. 3. poprvé pro veřej-
nost Ina z Oděsy, která našla útočiště před válkou v řevnickém kempu. „Zá-
jem byl velký, prodalo se 150 porcí,“ potvrdil majitel kempu Štefan Oršoš.
„Budeme vařit každý všední den,“ dodal. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Řidička srazila cyklistu a od nehody ujela

NA UKRAJINĚ. Viktorija Vrublevska s dcerou
Anastazií na rodné Ukrajině. Foto ARCHIV

Zločin Ruska vyvolal
obrovskou solidaritu
UKRAJINCŮM POMÁHAJÍ RADNICE I JEDNOTLIVCI

14. března 2022 - 5 (822) Cena výtisku 8 Kč

Natáčení v Mechově,
zahrál si i vozembouch

Ať skončí válka, ať Rusové přestanou zabíjet lidi a ničit Ukrajinu!
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Také v Dobřichovicích se druhý či
třetí den po vpádu ruských vojsk na
Ukrajinu začala organizovat pomoc
pro ženy a děti prchající před váleč-
nou vřavou. Před rokem jsme v hale
BIOS poprvé aplikovali očkovací
látku proti covidu. Ta samá hala se
po 12 měsících vrátila do centra dě-
ní, tentokrát jako středisko pomoci. 
Díky úsilí starosty Sokola Jaroslava
Čermáka a velitele místních hasičů
Martina Jurkovce se podařilo s po-
mocí mnoha párů ochotných rukou v
hale vybudovat centrum pomoci,
včetně skvěle fungujícího skladu
materiálu. Opět se stavěly party sta-
ny, tentokrát spojeny po dvou do ja-
kýchsi obytných buněk. V jednom z
rohů haly vznikl dětský koutek, ve
druhém společenský prostor se stoly
a židlemi. Hned první sbírkový den
se objevilo několik praček a sušička,
jež byly obratem instalovány. Bě-
hem prvních dnů bylo spuštěno wi-fi
internetové připojení, instalovány te-
levize s ukrajinskými programy, pan
Horáček se chopil vařečky a z done-
sených surovin začal 3 x denně vařit.
Od počátku poskytují neocenitelnou

pomoc naši sokolští sousedé manže-
lé Oxana a Vasil Bachalo, s adminis-
trativou a sháněním práce pomáhá i
Yana Havlíková.
Nebyly to ale jen potraviny, jež lidé
z okolí nosili do školních dílen, kde
pod vedením hasičů vznikl sklad
materiální pomoci. Je ironií osudu,
že sklad se nachází v ulici Ruská.
Příjem všeobecné pomoci je nyní z
kapacitních důvodů zastaven, daro-
vat je možno jen ty věci, kterých se
právě nedostává, pravidelně jsou ak-
tualizovány na FB adrese: face-
book.com/Dobrichoviceproukrajinu.
Město Dobřichovice v čele se staros-
tou se také během prvního víkendu
připojilo, poskytlo prostory pro zří-
zení skladu. Během pár dnů byl
otevřen transparentní účet 50032 –
388029319/0800, na který je možné
přispívat. S penězi hospodaří vedení
města a budou pod veřejným dohle-
dem využívány na krytí základních
potřeb uprchlíků.
Od té doby uplynuly již dva týdny.
Prvotní nadšení v mnoha rodinách
ochotných přijmout uprchlíky k sobě
domů logicky opadá, neboť přináší
řadu organizačních i lidských komp-
likací. Děti jsou velmi přizpůsobivé,
při nedostatku organizovaného prog-
ramu pomalu začínají vlčit. Kromě
střechy nad hlavou je pro naše hosty

důležitá i možnost potkávat se a sdí-
let pocity i starosti. Některé, pro nás
běžné, situace dokáží vyvolat, zejmé-
na u dětí, děsivé pocity a nervózní
reakce. A tak došlo na žádost slož-
kám IZS, aby při cestě k zásahu po-
kud možno nepoužívaly u kruhové-
ho objezdu akustické výstrahy – si-
rény a klaksony. Mnoho dětí tím bu-
dily v panické hrůze. Hala BIOS má
po všech úpravách kapacitu 50 uby-

tovaných. Přibližně 30 z nich je uby-
továno trvale, zbytek jsou tzv. tran-
zitní lůžka - umožňují příchozím na
pár nocí spočinout, vyspat se, vyprat
si, dozásobit se, nabrat nových sil a
pak dále pokračovat ke svému cíli. 
Od 14. března spouštíme nový pro-
jekt: otevření nejméně dvou tříd pro
ukrajinské děti z Dobřichovic a oko-
lí. Ambicí je dát žákům režim a řád,
zabavit je a vytvořit prostor pro je-
jich dospělé doprovody, aby si mo-
hly shánět práci.
Zatím bereme všechny jako hosty,
kterým pomoc poskytujeme zdarma.
Situace se ale bude muset změnit - z
hostů se stanou partneři, kteří na
svůj pobyt začnou přispívat. Ne pro-
to, že by kdokoliv z pomáhajících na
té situaci chtěl bohatnout. Jednoduše
proto, že co je dlouhodobě zadarmo,
stává se bezcenným a nedůležitým. 
Šok z toho, co se stalo, opadne a
opadat začne i ochota pomáhat. I v
souvislosti s očekávaným poklesem
životní úrovně a nutností se začít
omezovat. Děkujeme všem, kteří po-
mohli, či přispěli a zejména těm, kte-
ří pomoc budou poskytovat i nadále. 

Jiří GEISSLEr, Dobřichovice
Řevnický kemp slouží
jako odrazový můstek
Kemp Řevnice se stal místem, kde
našlo svůj nový dočasný domov
čtyřicet ukrajinských matek a dětí,
které jsou bez prostředků a nemají
zde žádné příbuzné. Kemp slouží ja-
ko odrazový můstek, aby si tu na-
šly práci, bydlení a mohly se vrátit
do normálního života. Vytváříme
pro ně pracovní příležitosti, ženy
vaří, pro předškoláky zde bude dět-
ská skupina, vzniká žehlírna pro
veřejnost atd. Budeme rádi, když je
podpoříte zasláním finanční pomo-
ci, nebo jim nabídnete např. úklid,
práci na zahradě, venčení psů či hlí-
dání dětí. Číslo transparentího účtu
je 4664425093/0800. Děkujeme,
věřte, že nepomáháte jen uprchlí-
kům, ale i sobě a nám všem.    

Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Katastrofické možnosti vývoje válečného konflik-
tu na Ukrajině jsou celosvětově  rozebírány, až nás
z toho mrazí! Vnímejme i pozitiva. Ani ti největší
pochybovači nemohou nyní popřít, kdo je kdo! V
Rusku jsou denně zatýkány stovky odpůrců vy-
hlášení války celému světu. Po překvapivé obraně
vlasti a zpomalení bleskové války Ukrajinci opou-
ští spodní příčku společenského postavení -
»ÚKáčka« se mění na hrdiny. Většina členů EU
táhne konečně za jeden provaz. Rada bezpečnosti
OSN uznává, že při jejím současném uspořádání a
právu veta, je pouhým bezzubým, papírovým tyg-
rem. K restrikcím se připojuje stále více našich i
světových uměleckých a sportovních organizací,
dokonce i dosud nebesky blazeovaných olympij-
ských bafuňářů. Náš pan president se poprvé
osobně omluvil za svůj omyl. Žádné ministerstvo
za něj nebude tahat jeho horké kaštany z ohně,
soudit se a platit za něho odškodné. Sebejistý, sa-
molibý a vždy zcela nevinný hradní komparz ná-
hle zmizel ze scény i s procítěnými žalmy. 
Expremiér  přestal nastrkovat za sebe dablery, tak-
tizovat, vyčkávat, babsky přesouvat nepříjemné
povinnosti na budoucí vládu. Zapojil se do převo-
zů Volyňských Čechů, poskytl běžencům Čapí
hnízdo. Že by již zahájil předvolební kampaň?
Všechny naše úřady pro kybernetickou bezpeč-
nost i celoevropská ENISA řadu let dokladují exi-
stenci desítek dezinformačních center na našem

území. Až nyní se stát a operátoři odvážili zablo-
kovat několik výrobců falešných informací z cel-
kově 30 zde doložených trollích farem. Rovněž
tak až nyní se stát odhodlal ukončit vysoké dota-

ce pro spolek bojovníků soudruha Vodičky. 
Jeden zlozvyk »čučkařů« nás zatím neopustil. Ne-
odoláme se pochlubit přesnou specifikací našich
dodávek zbraní zasílaných na frontu. Chybí už jen
detailní časový a cestovní itinerář převozu zbraní,
aby je nepřítel snadno konfiskoval nebo zničil. To
nám nestačí Vrbětice nebo jásot Talibanu nad uko-
řistěnými zbraněmi od USA? 
Provozovatelé prázdných ubytovacích zařízení,
sokolovny, sportovní haly, hasičárny, klubovny,
nabídli své prostory pro oběti války. Stovky Da-
vidů Kollerů nečekali na pokyn shora. Naložili do
aut poptávanou pomoc a odfrčeli k Užhorodu od-
vážet uprchlíky. Spravedlivě rozhořčená  opozice
bleskově ukončila kastraci státu perverzními  ob-
strukcemi. Zázračně sjednocená politická scéna
tak může konečně okamžitě konat to, co se od ní
dlouhodobě marně očekává. Takto by politické st-
rany ztratily smysl. Ušetřily by se obrovské sumy
promarněné na předvolební kampaně i  na státní
dotace k vydržování stranických aparátů. Státní
úřady by radikálně zeštíhlely a nebyly by impote-
tizovány politickými žabomyšími boji. Hladce a
lacino by se realizovala 30 let slibovaná opatření.
Stát by nebyl okrádán honbou znepřátelených
smeček populistů za volebními hlasy, nýbrž ne-
zištně spravován péčí řádného hospodáře. Proč to
jde až pod existenční hrozbou? Jak dlouho nám to
vydrží? Milan PELANT, Karlštejn

Racionálně jednáme, až když nám hoří koudel. Jak dlouho nám to vydrží?

Noví »nájemníci« dobřichovické haly Bios. Foto Jiří GeiSSler

PLNÁ DODÁVKA. Desítky občanů Karlštejna se
9. 3. zapojily do sbírky pro válkou zmítanou Ukra-
jinu. Během dvou hodin nashromážděná humani-
tární pomoc zcela zaplnila VW Transporter i vlek.
Trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, zdravot-
nický materiál, oblečení... byly převezeny na cent-
rální sběrné místo Regionu Dolní Berounka v Do-
břichovicích. Text a foto petr WeBer, Karlštejn

Z »očkovací« haly je centrum pomoci
DOBŘICHOVICE UBYTOVALY NĚKOLIK DESÍTEK UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ PŘED RUSKOU AGRESÍ

Skauti vybrali skoro dvě a půl tuny potravin
Mimořádnou sbírku potravin uspořádali 5. 3. skauti z Řevnic a Dobřicho-
vic spolu s obecním úřadem Lety a místní prodejnou Billa. O celodenní
shromažďování potravin se postaralo na 20 skautských dobrovolníků, cel-
kem se podařilo nashromáždit 2373 kg potravin a drogerie. Dohodli jsme
se s Potravinovou bankou, že jim vybrané zásoby dovezeme. Ozvaly se také
místní charity a spolky, které si menší část potravin odvezly přímo. Další,
tentokrát celostátní potravinová sbírka se bude konat 23. dubna.
Foto Vladimír Gemperle martin Griner, Řevnice
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Ať Rusové přestanou zabíjet lidi...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Cena byla velká, stovky lidských ži-
votů, ruská okupace Krymu, Rusy
podporovaná separace a následná
válka na Donbasu. Ukrajinci nikdy
nechtěli patřit do ruského impéria! 
Dokázala jste si třeba ještě na sk-
lonku loňkého roku představit, že
Rusko Ukrajinu, svrchovaný, nezá-
vislý stát, napadne?
Ne, nikdy! Do poslední chvíle jsem
nevěřila, že to udělá. 
Proč Putin podle vás udělal z pohle-
du civilizovaného světa něco tak
neskutečně šíleného? Proč rozpou-
tal válku?
Protože, jak už jsem řekla, je psy-
chopat. Když se v jedněch rukou sh-
romáždí neomezená moc, psychika
člověka se změní. Potřebuje dokazo-
vat světu, jakou má moc. Pak za tím
bude hra velmocí, do které nevidím,
můžu jen spekulovat. 
Máte odpověď na otázku, se kterou
si neví rady politici ani politologové
po celém světě: Jak to celé dopad-
ne? Kam až Putin bude schopen za-
jít ve své agresi a Ukrajinci ve svém
odhodlání bránit vlast?
Myslím si to nejhorší. Ale jak to do-
opravdy dopadne, to také nevím. 
Co cítíte ke slovanským »bratrům«
Rusům: nenávist, pohrdání, lítost...?
Rusy znám dobře a necítím k nim
nic. Musím ale zdůraznit, že nejsme
bratři. Ukrajinci Rusy nikdy neměli
rádi pro jejich nadřazenost, rozpína-
vost a povyšování se nad jiné náro-
dy. Historicky Rusové neudělali Uk-
rajincům nic dobrého. To »bratrství«
bylo prosazované SSSR. Záměrně se
ničily etnické kořeny národů, prosa-
zovala se ruština a zkreslovaly dějiny.
Překvapila vás reakce Západu a
vlastně, dá se říci, i naprosté větši-
ny světa, na bezprecedentní rus-
kou agresi?
Překvapilo mě několik věcí. V první
řadě obrovská eskalace situace ko-
lem Ukrajiny ze strany Západu před
válkou a masivní mediální pozor-
nost. Za druhé sjednocení většiny
světových lídrů v sankcích vůči Rus-
ku, odchod všech významných firem
a značek z ruského trhu a praktická
izolace Ruské federace. Nejvíc neče-
kané ale bylo rozhodnutí Švýcarska
připojit se k sankcím. Bylo zajímavé
sledovat, kdo má jakého kostlivce ve
skříni a jak se s tím vypořádá. 
A co říkáte na to, jak zareagovali
Češi, vaše okolí?
Jsem nadšená, dojatá, pyšná a moc
vděčná. Češi se zachovali úžasně,
postavili se za nás jednotně a hned.
Obrovská vlna solidarity, podpory a
pomoci je na každém kroku. Chci
všem moc poděkovat. Jen to bude
chtít ještě více sil a odhodlání vydr-
žet dál. Válka na Ukrajině přinesla
humanitární katastrofu do východní
Evropy, miliony lidí utíkají z domo-
vů, snížení životní úrovně se dotkne
každého z nás. Všechny ještě čeká
velká zkouška. 
Na vystoupení »svých« dětí v řev-
nickém kině jste krátce po začátku
války řekla, že jste hrdá Ukrajinka
a Češka. Cituji vás správně? 
Ano, opravdu to tak cítím. V ČR ži-
jeme od roku 1993. Byla to náhoda,
chtěli jsme opustit chaos, který vzni-
kl po rozpadu SSSR, ale neměli jsme
plán. Bylo nám dvacet a čekali jsme
dítě. Můj manžel byl se souborem
Národního divadla v Kyjevě na turné

po Evropě, v Praze měli den volna,
tak se rozhodl, jít na konkurz. Takto
získal smlouvu prvního sólisty bale-
tu ND v Praze a já krátce po porodu
za ním s miminkem přijela. Práci
jsem našla v Pražském komorním
baletu (PKB). I když jsme mohli jít
pracovat dál na Západ, rozhodli jsme
se zůstat a nikdy jsme tohoto roz-
hodnutí nelitovali. Od první chvíle
jsme se tady cítili komfortně, Češi se
k nám chovali moc hezky, pomáhali
i mentalitou jsou mi blízcí. Praha je
krásné město a díky zajezdům PKB
jsem mohla poznat krásu celé repub-
liky. Po čase přišlo přirozené roz-
hodnutí stát se občany této země, pa-
třit do civilizované, bezpečné evrop-
ské společnosti, a tím vytvořit i bu-
doucnost pro naši dceru. 
Stýská se vám po Ukrajině?
Ukrajina pro mě zůstává srdeční zá-
ležitosti, žijí tam naši příbuzní, kaž-
dý rok je navštěvuji. Naše konzerva-
toř a práce v kyjevském divadle nám
poskytla perfektní profesní vzdělání,

díky kterému jsme byli vždy vážený-
mi a potřebnými profesionály. Tohle
nám poskytlo jistotu, že se ve světě
neztratíme. Vždy jsem podporovala
snahu Ukrajinců bojovat za změny.
Ať to dopadlo jakkoli, nikdy se ne-
chovali jako ovce, umějí se ozvat a
nebojí se i se zbraní v ruce riskovat
život za budoucnost svých dětí.
Dnes, jako každý, obdivují neuvěři-
telnou odvahu a odhodlání ukrajin-
ského národa bojovat a bránit svou
zemi, svobodu a samostatnost. Proto
jsem hrdá - hlavou Češka, srdcem
Ukrajinka.
Kde jste se vzala v Řevnicích? Žije-
te tu, nebo »jen« učíte v místní zá-
kladní umělecké škole?
V Řevnicich pracuji od roku 2015 a
- také to byla náhoda. Ve stejném ro-
ce jsem ukončila aktivní taneční ka-
riéru a měla úplně jiné plány. Mám
vystudovanou školu cestovního ru-
chu, pracovala jsem jako průvodky-
ně po ČR pro rusky hovořící turisty
a chtěla se tomuto povolání věnovat

naplno. Jenže v roce 2014 Rusko
anektovalo Krym, přišly sankce, rus-
ký cestovní trh klesl na minimum, a
tak se zhroutil i můj plán. Naštěstí -
co se v mládí naučíš, to ve stáří na-
jdeš... Vykoukl na mě inzerát ZUŠ
Řevnice, že hledají učitelku tance,
nástup ihned. A bylo to. 
Přiznám se, že učit děti nebyla má
parketa, ani teď se nepouštím do prá-
ce s těmi nejmenšími. Největší zá-
sluhu na tom, že jsem zůstala v zuš-
ce, má ředitelka Iva Junková. Doká-
zala vytvořit prostředí, kde se cítím
dobře, cítím její důvěru, vzájemný
respekt. Umí lidi ocenit, podpořit a
motivovat, ve škole panuje výborná
atmosféra, máme skvělý kolektiv a
útulné zázemí.
Jinak bydlíme v Praze, na Barran-
dově, ale doufám, že za rok se pře-
stěhujeme do Středočeského kraje,
kousek od obce Tmaň.
Z baletní sólistky, která má za sebou
angažmá v Laterně Magice či Praž-
ském komorním baletu a spoustu
skvostných rolí v tuzemsku i zahra-
ničí, jste se stala pedagožkou. Stýs-
ká se vám po »opravdovém« baletu? 
Sama jsem překvapená, ale po jeviš-
ti se mi nestýská - dvacet pět let kari-
éry asi stačilo. Mám ráda divadlo,
hudbu a vždy mi udělá velkou radost
dobré představení. 
Jaké máte, co se vaší profese týká,
plány či vize do budoucna? Roste
vám aktuálně pod rukama nějaká
primabalerína světových, nebo ales-
poň tuzemských jevišť?
V řevnické zušce plánuji zůstat a ne-
myslím si, že za každou cenu musím
vychovávat budoucí tanečníky. Můj
úkol je naučit děti vnímat hudbu, po-
hyb, rytmus, naučit je koordinaci a
disciplíně, dosáhnout toho, aby to
začaly mít rády. 
Mimo školu máme dva rodinné pro-
jekty, práci, jež spojuje naši rodinu.
Dcera je grafický designer a aktivně
nám, rodičům-tanečníkům, pomáhá.
Mezinárodní festival umění AVE
Bohemia už oslavil deset let. Letní
taneční intenziv pro děti na profi
úrovni AVE Bohemian Summer je
pro nás vždycky výzva, ale nesmírně
se na to všichni těšíme. 
Kdyby se Vám mohlo splnit některé
z vašich tajných či netajných přání
- co byste si přála ze všeho nejvíc?
Ať skončí válka, ať Rusové přesta-
nou zabíjet lidi a ničit Ukrajinu! Nic
víc si nepřeji.         Miloslav FRÝDL

NA SCÉNĚ. Viktorija Vrublevska jako Smrt v představení Laterny Magiky
Randez-voux. Tanečním partnerem jí byl manžel Jevgenij.      Foto ARCHIV

Viktorija VRUBLEVSKA
- narodila se 17. 5. 1972 v Kyjevě
- absolventka Státní Akademie Ta-
nečního Umění v Kyjevě, obor Kla-
sický balet
- byla členkou souboru Národní
opery Ukrajiny, sólistkou Pražského
komorního baletu Pavla Šmoka, di-
vadla v Ústí nad Labem i pražské
Laterny Magiky
- spolupracovala s choreografy P.
Šmokem, P. Zuzkou, I. Holovačem,
O. Šothem, V. Kunešem aj. 
- spoluzakladatelka mezinárodního-
tanečního workshopu AVE Bohemi-
an Summer a mezinárodního festi-
valu umění Ave Bohemia 
- od roku 2015 učitelka tance a bale-
tu v ZUŠ Řevnice
- vdaná, s manželem Jevgenijem má
dceru Anastazii, žijí v Praze
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Všeradův kurýr

Fotbalisté se probojovali do finále memoriálu
V PRVNÍM MISTRÁKU JARNÍ ČÁSTI SEZONY PŘIVÍTÁ VŠERADICKÉ ÁČKO 26. BŘEZNA MUŽSTVO TMANĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2022 (351)

SBÍRKA. Všeradičtí hasiči při nakládání věcí shromážděných pří sbírce. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Hasiči naplnili šest tranzitů
Pátek 11. a sobota 12. 3. byla ve Všeradicích i
okolí ve znamení materiální i finanční pomoci pro
uprchlíky přicházející do našeho regionu z Ukraji-
ny. Ačkoliv jsme naštěstí na vlastní kůži žádnou
válku ani okupaci nezažili, není nám dění na Uk-
rajině lhostejné a chtěli jsme se nějakým způso-
bem do podpory obyvatel Ukrajiny jako hasiči za-
pojit. Rozhodli jsme se , že podpoříme maminky a
zejména děti prchající ze země sužované válkou. 
Páteční odpoledne a sobotní dopoledne jsme tudíž
na návsi neúnavně plnili krabice materiální pomo-
cí. Obyvatelé Všeradic nosili hygienické potřeby,
potraviny, potřeby pro děti i věci do domácnosti.
Zároveň přispívali i finančně - vybrána částka z
Podbrd a Všeradic činí nádherných 15.000 Kč. 
Na naší sbírce se podíleli i obyvatelé Nesvačil,
Osova, Podbrd a Hatí, a tak jsme od čtvrtka do ne-
děle naložili 6 plných hasičských tranzitů. Věci
jsme navíc roztřídili podle druhů a začali je i roz-
vážet na místa pomoci ukrajinským rodinám či
přímo ukrajinským matkám s dětmi - třeba třem
maminkám s dětmi do Suchomast či do areálu So-
me, kde útočiště nalezly dvě rodiny.

Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

„S Pánem Bohem,“ loučím se s babičkou Stud-
ničkovou, která se ale ve skutečnosti jmenuje úpl-
ně jinak. To je součástí místního koloritu, každá
rodina má nějakou přezdívku. „Napřed byla bí-
da, nýčko je rozkoš,“ připomíná mi ještě. 
„S Pánem Bohem“ jsem se naučila rychle. „Ty se
tak loučíš i do telefonu?“ diví se vždycky moje
děti. A jak jinak tady asi?
Už se smrákalo, takže dědečka odnaproti jsem za-
stihla v posteli. Za dva týdny mu bude 87 let, to mi
řekl hned po Vánocích, je to druhý nejstarší ob-
čan Gerniku. Zdravím ho jako vždy: „Dobrý den!“
Ale on se na mě tentokrát přísně podívá a řekne:
„Dobrý den? Tak si ho sněz.“ Zatvářím se nechá-
pavě. „Starší lidi máš zdravit řádně. Pochválen
buď Pán Ježíš Kristus. Dobrý den si sněz.“
Se zainteresovanou památkářkou rozjíždíme prá-
ce na naučné stezce po gernické architektuře.

Dobrý model: ona připraví texty, já je upravím
do nevědecké češtiny, zajistím překlad, korektury,
grafiku, výrobu. Na setkání rodáků v srpnu by-
chom to s Josefem Boudou, předsedou místního
sdružení krajanské organizace, chtěli mít hotové.  
Vyrážím ze zasněženého Gerniku na zasněženou
Helenu. Jak moc já po roce a půl, kdy pendluju
mezi dvěma domy, soucítím s dětmi ve střídavé
péči. Připadám si jako bezdomovec a věčně něco
zapomínám. V mobilu mám dlouhý seznam ochot-
ných gernických a helenských chlapíků s trakto-
rem, kteří by mě v případě potřeby vytáhli. Přece
jen mi pořád nejde ten náhon na zadní. Ale Rosťa
z Čech, kterému říkám Jirka, protože skoro každý
Čech, který se sem na Gernik přesunul, se jmenu-
je Jirka, tak tento Rosťa si tady vybuduje auto-
servis, a až příští týden vybetonuje podlahu ve
stodole, spraví mi to. 

Helena zasypaná sněhem mě dojala. Kdosi mi
odházel parkovací stání a cestičku k domu. Vy-
razila jsem na obchůzky a večer už byl odházený
celý dvůr, takže mě minimálně tři lidi na Heleně
mají opravdu rádi. 
S Ligou lesní moudrosti jsme započali s přípra-
vou srpnového letního tábora pro krajanské děti.
Zatím jen první videohovor, v němž se pochválí-
me za loňský parádní výsledek a ujistíme se, že
vše, co se povedlo, zopakujeme, tedy lokaci tábo-
ra, nabitý program, pití vody z potoka, zásobová-
ní čerstvými slepicemi a domácím sýrem atd. 
S nejstaršími dětmi ze Svaté Heleny dokončujeme
projekt pro Post Bellum. Nahrávku životního pří-
běhu zajímavého člověka už čtvrtým týdnem za-
chycujeme na plakát, který bude k vidění na st-
ránkách Paměti národa. (Pokračování)

Klára JÍCHOVÁ, Gernik, Rumunsko

V rámci zimní přípravy se fotbalové
A-mužstvo FK Všeradice zúčastnilo
třetího ročníku Memoriálu Karla

Abraháma, který je pořádán týmem
Český Lev – Union Beroun. Zimní
turnaj byl obsazen převážně týmy z
okresního přeboru. Pouze dvě druž-
stva nehrají okresní přebor, a to prá-
vě oba finalisté. AFK Loděnice je
účastníkem krajské I. B třídy a od
samého začátku je tedy velkým fa-
voritem turnaje. Naopak naše A-
mužstvo hraje III. třídu a podle »pa-
pírových« předpokladů tak působilo
jako mužstvo nejslabší. 
Všeradické áčko bylo nalosované do
skupiny A, ve které se utkalo s týmy
Spartak Žebrák, Tetín a SK Vinařice
z kladenského okresního přeboru.
Hned první zápas proti Žebráku na-
pověděl, že naši borci jsou na turnaj
dobře připraveni. Zápas skončil vý-
hrou Všeradic 6:1 a byl skvělým
startem ke spanilé jízdě turnajem. I
zbylé zápasy ve skupině náš tým vy-
hrál - 4:2 s Vinařicemi, 6:5 nad Tetí-

nem a ze skupiny tak postoupil z
prvního místa! 
V semifinále na nás čekal druhý tým
berounského okresního přeboru,
Trubín. K zápasu jelo naše mužstvo
v oslabené sestavě, což bylo zapříči-
něno zraněními a horskou rekreací,
ale i tak zápas zvládlo a po výhře 3:1
- k údivu všech - postoupil do finále!
To se odehraje ve středu 16. března
od 19.00 na umělé trávě Máchovny
v Berouně.             Lukáš HrušKa,

FK Všeradice

Rozpis mistráků A-mužstva
26. 3. 15:00  Všeradice – Tmaň 
3. 4. 16:30 Hýskov – Všeradice 
9. 4. 16:30 Všeradice – Osek 
17. 4. 17:00 Hudlice – Všeradice 
23. 4. 17:00 Všeradice – Hostomice
30. 4. 17:00 Všeradice – Podluhy 
8. 5. 17:00 Broumy – Všeradice 
14. 5. 17:00 Všeradice - Z. Třebaň

22. 5. 17:00 Loděnice B – Všeradice
28. 5. 17:00 Všeradice – Lochovice
5. 6. 17:00 Mořina – Všeradice 
11. 6. 17:00 Všeradice – Praskolesy
18. 6. 17:00 Újezd - VšeradiceToulavá kamera přijela

natáčet do Osova
Osov - Zajímavosti do pořadu Tou-
lavá kamera natáčela Česká televize
v pátek 11. března v Osově a okolí. 
Diváci uvidí hlavně vzácná archi-
tektonická díla - kostel a zámek, dá-
le pak kaštanovou alej mezi Osovem
a Skřiplí, tajemné keltské valy zva-
né Švédské šance a další zajímavos-
ti. V pořadu bude též zmínka o turis-
tických stezkách, které kolem Oso-
va realizuje místní Kulturní a okraš-
lovací spolek. Pořad bude vysílán
přibližně za měsíc, přesné datum na-
leznete na osovských obecních
stránkách. (JoK)

Podbrdské aktuality
* Beseda o Thajsku s Jakubem
Greschlem se koná 24. 3 od 15.00 v
obřadní síni MěÚ Hostomice. (zmh)
* Výstava maleb, kreseb a kaligrafií
Jiřího Staňka a Jaroslava Slance
nazvaná Ženy a trpaslíci je ve Výs-
tavním sále  KD Dobříš přístupná do
10. 4. Otevřeno po - čt od 8.30 do
16.00, ne od 14 do 16.00.            (jik)
* V pondělí i středu od 16 do 18.00
a v sobotu od 9 do 11.00 je otevřená
veřejná knihovna v 1. patře zámku
Všeradice. V nabídce je aktuálně
4550 svazků. Další informace na
www.vserad.cz/knihovna.       (bos)

Dobrý den? Tak si ho sněz! Starší lidi máš zdravit řádně...
ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU KLÁRY JÍCHOVÉ, UČITELKY ZE VŠERADIC V RUMUNSKÉM BANÁTU - 4)
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Modrá mašle a - Dřevák je otevřený
SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA ZREKONSTRUOVANÉHO BÝVALÉHO SKLADU V ŘEVNICÍCH SE KONALA 4. BŘEZNA
Sklad 13 Dřevák u nádraží v Řevni-
cích byl slavnostním přestřižením
krásné modré mašle otevřen 4. břez-
na. Součástí programu byl koncert,
výstava žáků Základní umělecké
školy Řevnice, moje shrnutí, jak šel
ve Dřeváku čas od roku 2013 a pre-
zentace architektky Šárky Sodomko-
vé, která do posledního detailu na-
vrhla a vedla celou rekonstrukci. Ve-
řejnosti představila, jak je náročné

věci dělat tak, že to vypadá naprosto
jednoduše ve vztahu k rekonstrukci
historické budovy. Za město Řevni-
ce vystoupila místostarostka Alice
Čermáková. 
V pátek měl být prostor poprvé před-
staven v celé své kráse, ale jeho pre-
miéra se uskutečnila již v úterý, kdy
se sklad otevřel pro materiální sbírku
na pomoc Ukrajině. Dřevák má být
využíván k multikulturním i vzdělá-

vacím akcím, koncertům, výstavám,
blešákům a třeba také ke krátkodo-
bým muzeálním expozicím, komu-
nitním setkáním, prodeji ze dvora a
ostatním, dle potřeb města, ZUŠ atd.
Nikoho nenapadlo, že hned v úvodu
poskytne zázemí pro humanitární
pomoc - budova slouží hned od její-
ho začátku. Je to úžasná stavba, klo-
bouk dolů všem, co se na záchraně
podíleli.  Je neuvěřitelné, že se to po-

dařilo. Doufáme, že tato rekonstruk-
ce bude inspirací pro další města,
která disponují podobnou drážní
architekturou.     Ivana JUNKOVÁ,

ředitelka ZUŠ Řevnice

VE DŘEVÁKU. Součástí slavnostního otevření byla také prezentace archi-
tektky Šárky Sodomkové, která vedla rekonstrukci.     Foto Josef M. Junek

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 3. 20.00 BELFAST 
18. 3., 19. 3. 18.00, 26. 3. 15.30 BET-
LÉMSKÉ SVĚTLO 
18. 3. 20.00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ 
19. 3. 14.00 PROMĚNA 
19. 3. 16.00 HAFTAŇAN A TŘI
MUŠTERIÉŘI 
23. 3. 20.00 NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA
SVĚTĚ 
24. 3. 20.00 KRYM: ZLATO A POKLA-
DY ČERNÉHO MOŘE 
25. 3. 17.30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
25. 3. 20.00 AMBULANCE 
26. 3. 13.30 PŘÍŠERÁKOVI 2 
26. 3. 18.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
26. 3. 20.00 ZTRACENÉ MĚSTO

KINO LITEŇ
18. 3. 17.00 PROMĚNA 
18. 3. 19.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
19. 3. 19.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
20. 3. 17.00 PLANETA SLEPIC 
25. 3. 17.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 
25. 3. 19.00 PES 
26. 3. 19.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 3., 20. 3. a 29. 3. 17.30 (Ne 18.30) V
LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 
15. 3. a 23. 3. 20.00 THE BATMAN 
16., 18., 19., 22. a 27. 3. 17.30 (Pá+So
20.00, Ne 18.30) BETLÉMSKÉ SVĚTLO
16. 3. 20.00 SMRT NA NILU 
17. 3. 15.30 KROTITELÉ DUCHŮ:
ODKAZ 
17. 3. a 20. 3. 18.30 (Ne 15.30) TAJEM-
STVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
18. 3. a 25. 3. 17.30 UNCHARTED 
19. 3. a 27. 3. 15.30 PROMĚNA (So 3D)
19. 3., 26. 3. a 29. 3. 20.00 (So 17.30)
AMBULANCE 
21. 3. 17.30 SUPER-BLB 
21. 3. a 24. 3. 20.00 (Čt 15.30) SRDCE
NA DLANI 
22. 3. 20.00 HAUTA COUTURE 
23. 3. 17.30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
24. 3., 26. 3. a 30. 3. 17.30 (Čt 18.30)
ZTRACENÉ MĚSTO 
25. 3. a 30. 3. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD
26. 3. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI 2 

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)

KINO RADOTÍN
16. 3., 18. 3. a 19. 3. 20.00 (St 17.00)
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
16. 3. 10.00 SRDCE NA DLANI 
16. 3. 20.00 BATHORY 
17. 3. 17.00 SVĚT PODLE MUCHY 
17. 3. 20.00 HAUTE COUTURE 
18. 3. 17.00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
19. 3. 17.00 PROMĚNA 
20. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAM-
BITKY 2 
20. 3. 20.00 FABRIKA 
23. 3. 17.00 V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK
SE MÁM 
23. 3. 20.00 KOČÁR DO VÍDNĚ 
24. 3. 17.00 SIRÉNA 
24. 3. 20.00 ZTRACENÉ MĚSTO 
25. 3. 17.00 BELLE 
25. 3. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
26. 3. 17.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 
26. 3. 20.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
27. 3. 17.00 ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRIN-
CEZNA 
27. 3. 20.00 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI

Tipy NN
* Bluesrockový večer s NYC blues
& fusion hostí 14. 3. od 20.00 Club
Kino Černošice. (vš)
* Písničkářka Radůza koncertuje
15. 3. od 19.30 v kině Řevnice.   (vš)
* Dětská muzika Notičky vystoupí
na koncertě pro Ukrajinu 17. 3. od
18.00 v aule gymnázia Radotín.  (lk)
* Filip Zoubek &  The Blues Q za-
hrají 18. 3. od 20.00 v klubu U Emy
ve Lhotce.        Ema BURGETOVÁ
* Průřez hudbou od renesance přes
klasicismus až po soudobé filmové
melodie nabídne Podvečer s harfou
19. března od 19.00 v hlásnotřebaň-
ské sokolovně. (ppm)
* Pokračování hudebních večerů
BASS na vás čeká 19. 3. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Sety na téma
Nebe uvede Mário Dočekal aka
Subtension, druhým účinkujícím
bude DUNENI.cz crew.                (vš)
* Představení pro děti od 4 do 8 let
O námořníku Čepičkovi uvede 20. 3.
od 15.30 v Meandru Řevnice divad-
lo Basta Fidli. Vstupné 150 Kč. (zzi)
* Argentinské rytmy v podání kla-
víru, houslí a akordeonu představí
Trio del Diablo 20. 3. od 18.00
v řevnickém Zámečku.                (ves)
* Přednášku Ivony Kasalické Ota

Pavel známý a neznámý hostí 24. 3.
od 18.30 Komunitní centrum sv.
Ludmily v Tetíně. Stejnojmenná
výstava Středočeské vědecké kni-
hovny je do 28. 3. k vidění ve Sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani.    (jašk)
* Písničkář Ivo Jahelka zahraje 24.
března od 20.00 v sále na Wagnero-
vě náměstí v Berouně.               (mik)
* Petra Erneyová Trio vystoupí s
repertoárem jazzových, hebrejských
a sefardských písní 25. 3. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. (vš)
* Klarinetové kvarteto Clarinet
Factory se představí 25. 3. od 20.30
ve Společenském sále KD Dobříš.
Vstupné 270/300 Kč. (jik)
* Promítání snímků z festivalu
Ekofilm 2021 hostí 26. 3. od 15.00
Komunitní centrum v Tetíně. Pro-
gram najdete na http://strednice-
chy.ochranaprirody.cz.            (haho)
* Christina Kluge (soprán), Jaro-
slav Mrázek (tenor) a Filip Martinka
(klavír) budu protagonisty Vzpo-
mínkového koncertu na Jaroslava
Šarouna, který se koná 26. 3. od
17.00 v zámku Dobřichovice.     (ak)
* Písničkář Karel Plíhal a kytarista
Petr Fiala zahrají 26. 3. od 19.30 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Výstava výtvarného ateliéru dob-
řichovických seniorek je instalována
do 26. 3. v dobřichovickém zámku.
Otevřeno je denně 10 - 20.00.     (ak)
* Pohádku Leontýnka letí do ves-
míru uvede divadlo Kaka 27. 3. od
16.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Tvorbu sochaře a keramika Cyrila
Hančla představuje výstava Z pále-
né hlíny, kamene a kovu v Muzeu
keramiky v Berouně. (kam) 
* Výstava obrazů známých i méně
známých malířů zachycujících nej-
zajímavější scenérie Českého krasu
je v Muzeu Českého krasu Beroun
přístupná do 8. 5. (vk)

Hned několik projekcí na různých
místech Řevnic nabídne v závěru
března festival dokumentárních fil-
mů Jeden svět.
Třídenní filmová přehlídka bude
zahájena ve čtvrtek 24. 3. od 18.30 v
řevnickém kině. Následovat bude od
19.00 projekce snímku Krymský
poklad, kterou završí přibližně ve
20.30 debata s hosty. Diskuse o jed-
notlivých představeních organizáto-
ři plánují i po všech projekcích, jež
budou následovat v dalších dnech.
V pátek 25. 3. bude festival pokra-

čovat v řevnickém Corsu, jehož Bar
Otakar bude od 14.00 hostit promí-
tání filmu Platón z Belfastu. V ne-
dávno znovuotevřeném Dřeváku u
nádraží pak budou zájemci moci zh-
lédnout snímek Zatracená práce.
V Zámečku budou v sobotu 26. 3. k
vidění hned dva »bijáky« - od 13.00
Galerie na plantáži a od 16.00 Se-
verní proud. Zakončení festivalu bu-
de týž den ve Dřeváku předcházet
od 19.00 promítání filmu Děti mlhy
a následná debata. 
Veronika STARÁ, MěKS Řevnice

Pololetní taneční vystoupení ZUŠ Řevince, které bylo několikrát z důvodu
pandemické situace odloženo, se uskutečnilo 3. března. Mnohé se změni-
lo, takže tentokrát naše báječné žačky pod vedením Viktorie Vrublevské a
Lucie Gejdošové tančily - pro Ukrajinu. Děkujeme, děkujeme a děkujeme
všem rodičům, kteří nás podpořili dobrovolným vstupným - vybralo se sk-
vělých 11 144 Kč. Celou částku darujeme městu Řevnice, které ji použije
tam, kde bude nejvíce potřeba. S veškerými dalšími dobrovolnými přís-
pěvky z našich koncertů, vystoupení, výstav i ostatních akcí naložíme stej-
ně. Foto Josef M. Junek Ivana JunkOVÁ, ZuŠ Řevnice

»Báječné žačky« ZUŠ tančily pro Ukrajinu

Řevnice hostí festival Jeden svět
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Tenhle text by se dal začít asi tisíci
možnými způsoby, protože starostí s
rekonstrukcí radnice bylo nebývale
mnoho. Všemu nasadila korunu co-
vidová krize. Nedostatek materiálu,
řemeslníci a dělníci, kteří se do Čes-
ka nemohli dostat kvůli restrikcím,
problémy jen umocnili. Co bych si
však nepředstavil ani v nejdivočej-
ším snu, byl okamžik, kdy jsem na
novou radnici do nových držáků na
žerdě vlajek jako první vyvěsil vlaj-
ku cizího státu, v tomto případě vlaj-
ku Ruskem okupované Ukrajiny.
Vlajku jsme objednali ještě v době,
kdy se ruská vojska šikovala na hra-
nicích Ukrajiny s Ruskem a Bělorus-
kem, a kdy jsme ještě nevěděli, že

bude válka. Už hromadění početné
ruské armády na hranicích se niko-
mu z nás nelíbilo a každý z nás se cí-
til touto skutečností znepokojen.
Prezident Putin nás přesvědčoval, že
se jedná jen o cvičení, pak nám Rus-
ko oznámilo, že už se stahují a jedou
zpět na posádky - pojmenujme to:
Lhali, že?! Ukrajinské vlajky pocho-
pitelně nebyly, asi nikdo z prodejců s
podobným scénářem nepočítal. Že
vlajku vyvěsíme v 10. den okupace
Ukrajiny jsem si také nemyslel. Čes-
kou a evropskou vlajku nám poslali
z obchodu špatnou a čekáme na její
výměnu, proto na domě nevisí...
Nechtěl jsem zprávu o opravě radni-
ce začínat takto. Cítím ale, že to ne-

jde udělat jinak. Chci vás všechny
vyzvat, abychom se obrnili trpěli-
vostí, připravovali se na nejhorší,
doufali v nejlepší a rozhodně nepro-
padali panice. Z mých pracovních
kontaktů s veřejností je zřetelně patr-
né, že jsme si ještě plně neuvědomi-
li, co se děje. Útok Ruska na Ukraji-
nu je útokem na svobodu, demokra-
cii, na naše hodnoty a civilizaci jako
celek. Poslední dni pracujeme z naší
malé pozice v rámci krizového říze-
ní a spolupráce se Středočeským kra-
jem i Berounem na tom, abychom v
krizové situaci měli kam ubytovat ty,
kteří přišli o střechu nad hlavou, a
měli se kde najíst. (Dokončení na str. 8)

Foto Filip KAŠtánEK

Hasiče zaměstnal vítr
Republikou se prohnal silný vítr,
polámané a vyvrácené stromy se ne-
vyhnuly ani našemu okolí. Liteňští
hasiči k nim vyjížděli několikrát.
Ráno 17. 2. jsme odstranili strom za
Litní ve směru na Svinaře. Dopoled-
ne pak několik polámaných stromů
a větví ze silnic u Vlenců, Bělče a
Korna. Odpoledne byla jednotka po-
volána k nakloněnému smrku, který
hrozil pádem na plot a ovocné st-
romky. Hasičům se podařilo dostat
vzrostlý strom bezpečně na zem. Na
pozemku sousedů se nacházel druhý
nakloněný smrk, který rovněž hrozil
vývratem. Hasiči ho proto na žádost
majitele také pokáceli.
Práci s pilou jsme si vyzkoušeli i bě-
hem výcviku. Ve spolupráci s obcí
Měňany jsme zajistili kácení nebez-
pečných suchých a nakloněných st-
romů u Měňan. Využili jsme všech-
ny pily s výbavou, abychom si oži-
vili různé způsoby kácení a odstra-
ňování nebezpečných stromů.
Po roční přestávce plánujeme 30. 4.
navázat na tradiční pálení čaroděj-
nic na nádvoří zámeckého areálu v
Litni.        Jiří HrácH, SDH Liteň

Řádil vichr, pořadatelé
běhu měnili závěr trati
V sobotu 19. února se za velmi větr-
ného počasí uskutečnil již 10. roč-
ník Zimního běhu Litní a zámec-
kým parkem. 
V noci se nejen nad areálem liteň-
ského zámku, ale i v širokém okolí
prohnal silný vítr a shodil kus stře-
chy přímo do průjezdu dvora, který
tvoří část trasy hlavního závodu.
Organizátor závodu musel pozměnit
závěr trati. Nakonec se ale závod
povedl. Dětské běžecké kategorie
byly hojně obsazeny v dívčích i
chlapeckých skupinách a startovalo
se postupně od 10 do 12.30 hodin.
Dokonce i ty nejmenší děti do 3 let
si mohly vyzkoušet krátký běh na
50 metrů. (Dokončení na straně 8)

Liteňská radnice si oblékla nový kabát
STAROSTA MĚSTYSE: PROSÍM, buďME TRPĚLIVÍ, JEDNOTNÍ A TÁHNĚME ZA JEDEN PROVAZ!

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    3/2022 (130)                

PŘI ZÁSAHU. Jeden z liteňských hasičů při likvidování větrem vyvrácených stromů.                      Foto Jiří HRÁCH

Pestrý program mají v rámci odpo-
lední družiny žáci liteňské školy.
Každý čtvrtek se mohou těšit na
tvořivé odpoledne. Děti se učí pra-
covat ve skupinách, ty starší pomá-
hají mladším. Pod jejich rukama vz-
nikají krásné výrobky z různých ma-
teriálů a jejich díla zdobí chodby
naší školy. Je toho už mnoho, co dě-
ti vyrobily. Snažíme se, aby pro ně
tvoření bylo zajímavé a bavilo je to. 
V pondělí 21. února se ve školní
družině konal karneval. Děti se pro-
měnily v čarodějnice, princezny, op-
raváře, drakolékařku, zvířátka i jiné
bytosti. Odpoledne se neslo v duchu
her a zábavy. (Dokončení na straně 8)

Foto Simona Štěpánová

LiteňskéOKÉNKO

Děti se proměnily v čarodějnice, drakolékařku...
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Za cílovou čárou na ně čekaly drob-
né ceny, diplomy a medaile.
Hlavní závod startoval ve dvou vl-
nách, nejprve hoši, dámy společně s
účastníky běhu pro zdraví o pět mi-
nut později. Běhu pro zdraví se mo-
hl zúčastnik kdokoliv, ať už pro vý-
sledek či jen pro radost. Vítěze určil
los. Hlavní závod vyhrál Štěpán Ku-
riš z ASK Slavia Praha s časem
25:27. Nejrychlejší žena v cíli byla
Anita Žáková z Příbrami s časem
31:27. Traťový rekord z minulých
let překonán nebyl. 
Hlavním pořadatelem byl tradičně
ČTU – T. K. Záskalák Liteň. Velmi
děkujeme týmu 4timing za časomíru
a dále akci podpořili: Městys Liteň,
Hasiči Liteň, Zámek Liteň, Johnny
servis a další.       Jana KRTKová,

Stanislav KRTEK, Liteň

Připravujeme smlouvy, které musí
schválit zastupitelstvo. V tomto oh-
ledu to mají totalitní režimy a diktá-
toři jednodušší, jistě umí reagovat
pružněji. Prosím, buďme trpěliví,
jednotní a táhněme za jeden provaz.
Radnice dostala kromě kabátu i no-
vou čepici, šálu a teď si upravuje
spodničky... Stavbu jsme od stavební
firmy převzali a detaily už dokonču-
jeme ve vlastní režii. V interiéru zbý-
vá vymalovat chodbu a WC v příze-
mí plus schodiště. Zároveň dokonču-
jeme nátěry interiérových dveří a vý-
měnu kování. Finišujeme i s elektro-
instalacemi, máme hotovou úřední
desku, přimontované názvy ulic, ná-
pis Radnice i držáky vlajek a čekáme

na smaltované cedule s označením
Úřadu městyse Liteň a Městyse Li-
teň. Právě teď montují vedle v míst-
nosti nové skříňky. Staré skříně pou-
žijeme v archivu, kde byl pro ulože-
ní archiválií nevhodný nábytek z ně-
kolika obývacích pokojů. Detailů je
více a na většinu z nich jsem zapo-
mněl, jako třeba na orientační sys-
tém a označení dveří. Novou osvět-
lenou Úřední desku už máme a hodi-
ny již zdobí radniční štít. Výtah už
také jezdí. Používat ho půjde po ko-
laudaci, na níž čekáme.
Dovolím si připomenout motivaci,
která na počátku rekonstrukce budo-
vy stála. Do budovy zatékalo, proto

jsme naplánovali opravu střechy a
hledali vhodný dotační titul. Při tom
vyšlo najevo, že bychom dokázali
sehnat finance i na zateplení budovy
a stavbu výtahu. Když bylo jasné, co
potřebujeme a dokážeme financovat,
soustředili jsme se na to, jak to bude
vypadat. To byl druhý postupný cíl a
nakonec opravdu velká motivace.
Chtěli jsme, aby budova byla hezká
a elegantní, nepůsobila luxusně, ale
zároveň aby vzbuzovala respekt, aby
to bylo srdce Litně, na nějž budou
Liteňané hrdí! I z vašich ohlasů sou-
díme, že se to podařilo. Máme ra-
dost, že se oprava povedla, a máme
radost, když vidíme radost.

Posledním postupným cílem byla
snaha o to, abyste se všichni uvnitř
cítili příjemně. Ve vznikajícím inte-
riéru začínáme mít dojem, že i to se
podaří. Na nové příjemné prostředí
chceme navázat přívětivou službou.
Čtyři roky, co na radnici působím, se
opravdu snažím o to, abychom pos-
kytovali co nejlepší službu všem Li-
teňanům i přespolním. Uvědomuji si,
že se někdy něco ne úplně povede.
Proto se soustředím na to, aby chyb
bylo co nejméně. Postupuji stejně,
jako když kaučuji svůj basketbalový
tým. Chyby totiž dělají i mistři světa
a olympijští šampioni. Vítězí ten, kdo
těch chyb udělá méně (v basketu to
evidujeme jako ztráty a říkáme, že s
deseti ztrátami za zápas je obtížné
dosáhnout vítězství). Když se můj
asistent na hráčky zlobí, že udělaly
20 a více ztrát, vždy mu připomenu,
že Australanky coby vicemistryně
světa udělaly ve finále proti Ameri-
čankám ztrát asi čtyřicet… 
Chci vás požádat o shovívavost.
Když se nám něco nepovede, pro-
sím, abyste mě kontaktovali a napsa-
li, co se stalo - my zapracujeme na
tom, aby se to neopakovalo. Tím se
dostáváme zpět k mojí prosbě o jed-
notu. I my v Litni budeme silnější a
naše Liteň hezčí, když budeme táh-
nout za jeden provaz. To platí pro
manžele, rodinu, město i celou Evro-
pu a svět. Přeji nám všem hodně
štěstí i sil do následujících dnů, 
Filip KaŠTáNEK, starosta Litně

Nejmladší závodníci na stupních ví-
tězů.         Foto Martina KnOPOVÁ

Liteňské aktuality
* veřejné zasedání zastupitelstva
Městyse Liteň se bude konat 16. 3.
od 19.00 v místním kinosále.     (fik)
* Show komika Lukáše Pavláska
Planeta slepic hostí 20. 3. od 17.00
kino Liteň. Vstup 320/350 Kč. (zml)
* Recepční/obsluhu sauny a posi-
lovny stále hledá městys Liteň. Na-
bídky můžete do 31. 3. posílat na
mail starosta@mestysliten.cz.   (fik)
* Stavebnici Merkur využívá v
rámci pracovních činností na dru-
hém stupni ZŠ Liteň. Žáci šesté B
pod vedením Tomáše Břížďaly, stu-
denta pedagogic-
ké fakulty, vytvá-
řeli dopravní pro-
středky budouc-
nosti. Každá sku-
pina na závěr
prezentovala své
vize i vyrobené
modely.       (hav)

Liteňská radnice si oblékla nový kabát
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Děti se proměnily...
(Dokončení ze strany 7)
Přesně tak, jak to na správném kar-
nevalu chodí. Děti se rozdělily to
soutěžních skupin, ve kterých plnily
různé úkoly. Vyzkoušely si chůzi po
krách, podlézaly pod tyčí, pomocí
brčka dávaly lentilky z jedné misky
do druhé. Nemohla chybět i jejich
oblíbená židličkovaná a nakonec
diskotéka. Děti byly za své snažení
odměněny drobnou  sladkostí. Doš-
lo i na vyhlášení nejlepší masky - za
kluky vyhrál opravář Filípek, za
holky drakolékařka Adélka. Chtěla
bych poděkovat rodičům za jejich
pomoc při výrobě masek. Moc jsme
si to s dětmi užili a už se těšíme na
další společné zážitky. 

Simona ŠTěpáNová, ZŠ Liteň

V NOVÉM KABÁTĚ. Liteňská radnice po dokončené rekonstrukci.
Foto Filip KAšTÁneK

Mistráky a turnaje
začnou zkraje dubna
V plném fotbalovém proudu je spor-
tovní činnost kluků a holek hájících
barvy fotbalového klubu FK Liteň.
Herní dovednosti, techniku i obrat-
nost jsme pilovali v krásné, novotou
vonící liteňské sportovní hale, která
nám nabídla komfortní podmínky a
zázemí. Kromě tréninků jsme se ta-
ké zúčastnili několika akcí. Jako
hlavní bych zmínil účast v Zimní li-
ze mladších žáků, která se v několi-
ka hracích kolech konala na umělé
trávě v Žebráku. V silně obsazeném
turnaji jsme v konkurenci družstev
Králova Dvora hrajícího s A i B tý-
mem, Zdic, Komárova, Cerhovic,
Žebráku a Felbabky obsadili hezké
5. místo. Přípravka si zahrála tradič-
ní halové turnaje na Zličíně a v Krá-
lově Dvoře, ostatní jsme kvůli ka-
ranténám museli odříci.
Mistrovské jarní zápasy a turnaje
začínají zkraje dubna. Starší žáci bu-
dou opět měřit síly s družstvy kla-
denského okresu a doufáme, že i bez
lídra a kapitána týmu Patrika Šteňa,
který přestoupil do FK Hořovice, se
nám bude dařit jako v podzimní čás-
ti soutěže. Děkuji Patrikovi za bez-
vadnou činnost v našem klubu a pře-
ji mu v jeho dalším fotbalovém růs-
tu mnoho úspěchů. Budeme doufat,
že za několik let svůj talent a fotba-
lovou radost bude opět rozdávat v
červeno-bílém liteňském dresu.
Nábor sportovně založených dětí z
blízkého i širokého okolí pro kate-
gorie starších a mladších žáků i pří-
pravek se koná od konce března
každé pondělí a středu od 18.00 na
fotbalovém hřišti v Litni.

Miloslav KLIMENT, FK Liteň

Na poslední únorové schůzce jsme
se s dětmi z liteňského myslivecké-
ho kroužku sešli v bažantnici, aby-
chom připravili útulné domečky pro
hmyz, až začne od jara hledat pro-
středí pro svůj vývoj a pro kladení
budoucí generace. Každý něco při-
nesl z domova a různý přírodní ma-
teriál jsme ještě našli na místě. Ho-
tové domečky jsme umístili na bez-
pečná místa, ukrytá před větrem a
přímým sluncem.
Následující čas jsme vyplnili střel-
bou ze vzduchovky na magnetické
terče ve tvaru divokých prasátek.

Text a foto Kamila KAASOVÁ,
Myslivecký spolek Liteň

Malí myslivci vyráběli domečky a stříleli na magnetické terče

Pořadatelé měnili závěr trati
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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Sotva jsme se po dvou letech začali
vyhrabávat z průšvihu zvaný Covid,
přišel průšvih další a pro dobu, v níž
žijeme, naprosto nepochopitelný:
válka. Pár set kilometrů od nás se st-

řílí po civilistech, nemocnicích, ško-
lách a co je nejhrůznější - po dětech.
Úctyhodná je obrovská vlna solida-
rity v celé zemi.
I z Vižiny jsme už v prvních dnech
odeslali plné auto pomoci. Následně
jsme ve spolupráci s Osovem a Lá-
žovicemi uskutečnili další sbírku
potřebného materiálu. Naplnili jsme
celý transportér, který se 1. března
večer vydal na hranice, odkud přive-
zl rodinu s dětmi. Materiál byl na
ukrajinských hranicích přeložen a
pokračoval dále na Ukrajinu. Chtěla
bych moc poděkovat našim obča-
nům i obyvatelům Osova a Lážovic,
kteří se ke sbírce přidali a zároveň
tlumočit veliké poděkování Ukrajin-
ců, kteří pomoc odváželi. S dobrými
lidmi se takové průšvihy zvládají
trochu lépe. Ať má naše země i naše

blízké okolí co nejvíc takových lidí.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce

Růst cen energií, avizovaný zákaz vybraných dru-
hů kotlů na tuhá paliva i možnost čerpání dotací
na tepelná čerpadla. To jsou důvody, které vedou
ke zvýšenému zájmu o sluneční konektory na st-
řechy domů. Avšak lidé žijící v některé z obcí pat-
řící do památkové zóny (PZ) Osovsko mají smů-

lu. Konektory na jejich střeše by podle Národního
památkového ústavu (NPÚ) narušily krajinu. Ně-
kdo může tvrdit, že sluneční panely, respektive je-
jich výroba a likvidace včetně baterií nejsou eko-
logické. To je však v tuto chvíli vedlejší. Staros-
tům dotčených obcí i jejich občanům vadí fakt, že
se NPÚ nepřizpůsobuje době. Dochází v podstatě
k diskriminaci občanů žijících v PZ Osovsko. Ne-
mají možnost volby, zda si solární panely na stře-
chu dají a aspoň část elektřiny si sami vyrobí. Stát
nyní podporuje tepelná čerpadla s využitím foto-
voltaiky různými dotacemi. Občan PZ Osovska
však peníze od státu nemůže využít tak, jako kte-
rýkoliv jiný obyvatel naší země. Starostky a sta-
rostové obcí patřící do PZ Osovsko odeslali spo-
lečný dopis adresovaný řediteli Národního památ-
kového ústavu s požadavkem akceptace fotovol-
taiky v jejich obcích. Také požadujeme vytvoření
katalogu povolených staveb od plotu po střechu.
Aby nedocházelo k nesrovnalostem a dohadům,
co je povoleno a co ne, a platila jasná pravidla.

Zuzana HŮLOVÁ, starostka Vižiny

Na hranice vyjelo auto plné pomoci
OBYVATELÉ VIŽINY, OSOVA A LÁŽOVIC POSLALI UKRAJINĚ POTŘEBNÝ MATERIÁL

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 3/2022 (24)

Oslavíme Masopust i Josefa
Srdečně zveme všechny obyvatele a příznivce
Vižiny na Josefské masopustní odpoledne, které
se uskuteční v sobotu 19. 3. Zahájeno bude ve 14
hodin u obecního úřadu. Průvod masek na hřiště
doprovodí kapela Třehusk, jež nás bude těšit do
16.00,  kdy ji vystřídá country folk music v podá-
ní hudební skupiny Uvidíme. Těšit se můžete na
Masopustní frašku, soutěžní výstavu dětských
maleb s masopustní tématikou a zabíjačkové do-
broty. Na každou masku čeká odměna - dospělé
pivo a jitrnice, děti limonáda a párek v rohlíku.
Pro každého návštěvníka kobliha zdarma, vstup-
né dobrovolné. (zuh)

HASIČI NA BRUSLÍCH. Na zimní
stadion do Hořovic vyrazili vižinští a
podbrdští hasiči se svými  příznivci.
Na jedné části se hrál hokej, na dru-
hé zase hry na bruslích, skákaly se
piruety a zdokonalovala se technika.
Bylo to již druhé společné bruslení a
jsme rádi, že se nechalo zlákat velké
množství sportovců. (jaf)

Foto Magda ZÁLešÁkOVÁ

Horymír projížděl VižinouStarostové píší: Povolte fotovoltaické panely

Malí hasiči trénují
na jarní kolo soutěže
Celou zimu, jak jen to umožňovala
covidová situace, se na svých schůz-
kách scházela hasičata z Vižiny.
Někdy se jich sešlo víc, jindy jen
poskrovnu. Poslední schůzka se ko-
nala na hřišti, kdy už začala fyzická
příprava. Děti trénují na jarní kolo
okresní soutěže Plamen, která se po
pěti letech bude konat opět ve Viži-
ně. Při této příležitosti se také 28.
května uskuteční oslava 100. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů
Vižina.       Jana FIALOVÁ, Vižina

Horymírova družina projížděla Vižinou v sobotu
26. února - její trasa tentokrát vedla z Radotína
do Neumětel. Zastávka s malým občerstvením
pro jezdce na koních byla připravena na rohu u
lesa. Pozdravit je přišla početná skupina míst-
ních obyvatel. Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Zuzana HŮLOVÁ

VYKLÁDKA. Skládání materiálu do
skladu na Ukrajině.   Foto ARCHIV

Vižinské aktuality
* Ke špatně přehledným křižovat-
kám v obci se v anketě mobilního
rozhlasu vyjadřovali obyvatelé Vi-
žiny. I díky jejich odpovědím jsme
vytipovali tři místa, kam budou po
potřebných povoleních umístěna zr-
cadla: při výjezdu na hlavní silnici
na Nové Dvory, u kapličky při vý-
jezdu na Osov a u první ulice od
autobusové zastávky. (zuh)
* Na Slavnostech Morany v Dob-
řichovicích bude 26. 3. soutěžit naše
obec. Moranu, jež se právě dokráš-
luje, zhotovila Jana Fialová, která si
výrobu figur natrénovala při výrobě
svaté rodiny v našem betlémě. Po-
máhají jí i místní hasičata.        (zuh)

Noviny z VIŽINY
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Profesionální služby již 12 let, konzultace
zdarma, makléř nejen pro okolí, prodej
nemovitostí-kompletní servis, odhady,
finance, investice zhodnocení 1% p.m.

724 322 483, kares@dumrealit.cz

SERVIS mobily,

 

  / 

MARTIN KAREŠ
Majitel realitní kanceláře
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Připravili osm místností pro uprchlíky
ZADNÍ TŘEBAŇ POŠLE STO TISÍC KORUN NA POMOC RUSKEM NAPADENÉ UKRAJINĚ 

Zastupitelstvo obce Zadní Třebaně
schválilo na veřejném zasedání přís-
pěvek pro Ukrajinu 100 000 Kč.
Částka bude poslána na účet  organi-
zace Člověk v tísni. Zadnotřebanští
dále chystají pro uprchlíky osm mí-
stností na přechodnou dobu v 1. pat-
ře Společenského domu. Nabídka
ubytování je již zaregistrována.
Obyvatelé obce se sešli k úklidu i
následnému zařizování místností.
Děkujeme všem, kteří nabídli pomoc
a darovali nábytek i další věci na
vybavení prostor pro uprchlíky!
Zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu
dohody se ZŠ/městem Řevnice o vy-
tvoření společného obvodu spádové
ZŠ. Původně byla dohoda od 5. roč-
níku, nyní od 6. do 9. ročníku.
Ředitelka Základní školy a Mateřské
školy Zadní Třebaň vyhlašuje zápis
k plnění povinné školní docházky
pro školní rok 2022/2023. Zápis se
uskuteční 7. dubna, bližší informace
budou na webových stránkách i vý-
věsce školy a na úřední desce OÚ.
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku,
která se na Obecním úřadě v Zadní
Třebani koná od 28. 3. do 8. 4. Vy-
bíráno bude oblečení, lůžkoviny, při-
krývky, obuv, kabelky, batohy, hrač-
ky, menší elektrospotřebiče, hygie-

nické potřeby... Věci prosím noste v
igelitových pytlích či v krabicích.

Poplatky za odpad a psy můžete hra-
dit na OÚ. Poplatek za komunální

odpad trvale hlášených občanů činí
750 Kč/osobu, stejně jako poplatek
za nemovitost, ve které není nikdo
trvale hlášený. Poplatek za jednoho
psa činí 100, za každého dalšího 150
Kč. Obyvatelé Zadní Třebaně budou
dostávat do svých schránek předpis
k placení.          Petra FRÝDLOVÁ, 

zastupitelka Zadní Třebaně

Organizovali je dobřichovičtí a řevničtí skauti, všeradič-
tí a karlštejnští hasiči, městské/obecní úřady i třeba liteň-
ský »bufáček« či ZUŠ Řevnice. „Solidarita a ochota po-
moci je veliká, během dvou dnů se sešla většina vyba-
vení, které jsme požadovali,“ sdělila ředitelka »zušky«
Ivana Junková. „Sbírka pokračuje, výzvy budou upravo-
vány dle aktuálních potřeb,“ dodala s tím, že ZUŠ vytvo-
řila i web www.revnicepomocukrajine.cz.
V Poberouní vznikla databáze ubytovacích kapacit pro
uprchlíky i databáze nabídek/poptávek oblečení, zaříze-
ní k ubytování lékařská péče, práce, tlumočení... i face-
booková sousedská skupina pro koordinaci pomoci
uprchlíkům. Nejčerstvější a nejdůležitější postřehy i
informace jsou aktualizovány na https://www.facebo-
ok.com/groups/461638612376005/announcements.

Pokud byste chtěli pomoci, přehled možností najdete na
adrese https://www.stojimezaukrajinou.cz/.
Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukra-
jinu na pomoc lidem zasaženým válečnou agresí Rus-
ka. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má čís-
lo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Přispět je
možné také zasláním dárcovské SMS na číslo
87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHA-
RITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
Peníze se shromažďují také prostřednictvím Fondu hu-
manity Českého červeného kříže na účtu 333999/2700,
variabilní symbol 1502. Využít lze i dárcovskou SMS a
on-line platbu. Velvyslanectví Ukrajiny v ČR vyhlásilo
sbírku na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny. Číslo
účtu je 304452700/0300. Miloslav FRÝDL

Vedoucí obchodu v Zadní Třebani je
Ukrajinka Oksana Madejová. U Be-
rounky se svojí rodinou žije 16 let.
„Solidarita lidí je ohromná!“ chválí
místní obyvatele. Ihned po napadení
Ukrajiny Ruskem ji lidé ze Zadní
Třebaně kontaktovali a nabízeli po-
moc - materiální, psychickou a do-
konce i ubytování. „Na Ukrajině
mám rodinu a bojím se o ni,“ říká  s
tím, že tam, kde žijí její blízcí, se za-
tím nebojuje a oni své domovy opus-
tit nechtějí. „V Čechách žije i brat-
ranec Vladimir, který se teď stará o
rodiny, které utekly  před válkou do
Prahy. Lidé mi nosí do obchodu jíd-

lo, drogerii i oblečení a bratranec
touto pomocí zásobuje potřebné ro-
diny,“ vysvětluje Oksana. „Jejich si-
tuace je opravdu těžká,“ dodává
Vladimir. „Jsou to ženy a děti, které
přišly  jen s taškou či batohem a dí-
tětem v náručí. Na cestě strávily
dlouhé hodiny.“ 
„Děkuji vám, vážení Zadnotřebanští,
i vám, kolegové z obchodu, jak jste
se zachovali a jak všichni stojíte za
mým lidem!“ vzkazuje Oksana. Dě-
kuji vám za dary, jež pomohou li-
dem, kteří utekli před válkou a nevě-
dí, co bude dál...“ 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Sprejer pokreslil vlak,
hrozí mu rok vězení
Dobřichovice - Vlakovou soupravu
odstavenou na nádraží v Dobřicho-
vicích posprejoval neznámý vandal
v noci z 8. na 9. března.
„Celý bok soupravy o délce kolem
26 metrů pokreslil různými barvami
a způsobil tím škodu přesahující 15
tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí
Michaela Richterová s tím, že
»umělci«  hrozí rok vězení. „Jaké-
koliv poznatky k osobě či dílu van-
dala mohou lidé sdělit na obvodním
oddělení policie Řevnice, na telefo-
nu 974 882 740, 602 750 902, nebo
na lince 158,“ dodala mluvčí. (mif)

Z našeho kraje
* Slavnostní závěrečnou prezentaci
projektu Příběhy našich sousedů or-
ganizuje sdružení Post Bellum 16. 3.
od 16.00 v Clubu Kino Černošice. V
rámci »Příběhů« se týmy dětí ze zá-
kladních škol a nižších ročníků
gymnázií s pedagogy promění v do-
kumentaristy a navštíví zajímavého
pamětníka, jehož život poznamena-
ly totalitní režimy či byl svědkem
důležitých dějinných událostí.    (vš)
* Besedu s aromaterapeutkou a
fytoterapeutkou Monikou Polední-
kovou hostí 17. 3. od 17.00 kavárna
Jiná káva v Berouně. (lk)
* Setkání inspirativních sousedů od
Berounky se koná 17. 3. od 19.00
hodin v Dřeváku u řevnického nád-
raží. Pořádá Meandr Řevnice, vs-
tupné 250 Kč. (zzi)
* Dětský karneval s diskotékou a
soutěžemi se v Hlásné Třebani us-
kuteční 19. 3. V místní sokolovně
začne od 14.00, vstup 25 Kč.    (zhz)
* Opožděná oslava masopustu se
koná 26. 3. ve Svinařích. Od 10.00
budou před hospodou k mání zabí-
jačkové pochoutky, průvod maškar
na obchůzku obcí za doprovodu ka-
pely vyrazí ve 13.00.                   (mif)
* Vítání občánků pořádá OÚ Lety
26. 3. od 10.00 v nové budově míst-
ní mateřské školy. (bt)
* Slavnosti Morany s volbou nej-
krásnější figuriny symbolizující zi-
mu se konají 26. 3. od 13.00 na lou-
ce u lávky v Dobřichovicích.     (dil)
* Pětačtyřicet řidičů, kteří překro-
čili stanovenou rychlost, »nachyta-
li« řevničtí strážníci 10. 3. při měře-
ní rychlosti v Řevnicích, Letech a
Jílovišti. Přestupek byl ve 44 přípa-
dech řešen blokovou pokutou, jeden
řidič ji odmítl zaplatit, přestupek bu-
de předán do správního řízení.   (jaj)
* Dvě ovce zaháněli 7. 3. dopoledne
ze silnice u železářství Koníček v
Černošicích místní strážníci. Zvířata
si následně odchytila majitelka. (ok)   

Řidička srazila cyklistu
(Dokončení ze strany 1)
Šoférce byly při dechové zkoušce
naměřeny více než 3 promile alko-
holu. „Navíc měla cestou způsobit
další dvě dopravní nehody, které si
naštěstí nevyžádaly žádná zranění,“
sdělila Richterová a dodala: „Krimi-
nalisté žádají svědky, kteří srážku
auta s cyklistou viděli nebo disponu-
jí záznamem z palubní kamery, aby
nás kontaktovali na tísňové lince
158. Děkujeme předem!“           (mif)

Auto skončilo na střeše, další v příkopu

Dort pro záchranáře
Školení první pomoci a ukázku vy-
bavení sanitky pro žáky pátých tříd
ZŠ Řevnice zorganizovali 11. 3. mí-
stní záchranáři.  Školáci se jim od-
vděčili vlastnoručně upečeným dor-
tem...           Foto Bořek BULÍČEK

Zločinná agrese Ruska vyvolala obrovskou vlnu solidarity
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Děkuji vám! vzkazuje vedoucí Oksana

ZAŘIZOVÁNÍ BYTŮ. Obyvatelé Zadní Třebaně při přípravě ubytování pro
ukrajinské uprchlíky v »kulturáku«.                             Foto Petra FRÝDLOVÁ

Velké komplikace především řidičům způsobilo husté sněžení 4. března. Ve
Všenorech převrátila řidička auto na střechu (na snímku). „Maminku i s
dítětem jsme převezli na kontrolní vyšetření do motolské nemocnice,“ sdělil
ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. V Kuchaři se na sněhu srazila tři
auta, další dvě skončila v příkopu mezi Lety a Mořinkou, jedno v plotu pod
hřbitovem v Zadní Třebani. „Vyjížděli jsme i k několika lidem, kteří uklouz-
li a zlomili si ruku či nohu,“ dodal Bulíček. U nehod v souvislosti s ledov-
kou a sněžením zasahovali také řevničtí hasiči. Foto Bořek BULÍČEK (mif)
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Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). Adresa redakce: 267 29 Zadní Třebaň, 

Třebaňská 96, objednávky inzerce: inzerce@nasenoviny.net. Uzávěrka čísla 13. 3. 2022.
Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:  Obchod; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, na

nádraží, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Žabka, cukrárna, drogerie, večer-
ka, Řeznictví Pos; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso,

čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina, večerka; Karlštejn: Obchod,
Koloniál; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánek u nádraží Plynbouda; Černošice:
Obchod Vráž, Penny market; Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod; Hatě: Obchod; Tmaň; 

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net
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Pozdrav pán-
bůh lidičkové. 
Po dvou le-
tech jsme se
zase sešli na
zadnotřebaň-
ské návsi. Loni

řádil ten pouťouchlej šikmookej vi-
rus, a tak se obvyklá merenda neko-
nala. Muzika s Masopustem, policaj-
tem medvědem a medvědářem obeš-
la ves, ostatní masky se předváděly
na fotografiích. Letos jsme to opět
roztočili, poněvadž „... na tý návsi ve
Třebáni, tam je hezký tancování...“

Já sem zase dostal befel a vybíral ty
nejlepší z masek, kterejch po tý pau-
ze dorazilo na sedm desítek. Teda
těch dospěláckejch – a že teda byly!
Abych to neměl zas tak lehký, tak le-
tos jsem hledal i nejhezčí masky mezi
dětmi. A těch taky nebylo málo...
Však mě znáte lidičkové, jako každej
rok jsem se z rozhodování šikovně
vyvlíknul a jmenoval jedinečnou ko-
misi. Každý komisař vybral pět
svých masek, já jen přidělil body,
spočetl a tady máte výsledek: O pá-
tém místě jsem s komisí vedl delší
diskusi a nakonec vyhrály o pár vět-

viček lesní žínky z Třebasboru. Čtvr-
té místo obsadily dojičky z JZD
Hlásná Třebaň, jinak »Holky v roz-
puku«, které na náves přivezl na
traktoru bývalý rychtář. Na bronzo-
vou bednu se dostal kuchař se svými
dětmi, slánkou i pepřenkou a stříbr-
nou medaili vybojovali Zavadilovi s
přáteli a maskou Jaro-léto-podzim-
zima. Králi XXXIII. Poberounského
masopustu se stali úžasní plastoví
vojáčci, jináč místní fotbalisti. 
V dětských maskách byla na pátém
místě Beruška, na čtvrtém Karkulka
s vlkem-psem, bronz si odnesl hasič,
stříbro kouzelná elfka a zlato malý
Harry Potter. 

A to je všechno - těším se napřesrok
na XXXIV. ročníku Poberounského
masopustu v Zadní Třebani. 

Josef krajánek KOZÁK, Leč

NEJLEPŠÍ. První místo v soutěži o nejoriginálnější maškaru XXXIII. Poberounského masopustu obsadili plastoví vojáčci, druzí byli Jaro-léto-podzim-zima
a třetí kuchař se slánkou a pepřenkou. Foto Vladimír KASL

Zadní Třebaň - Přesně osmatřicet
domácností nabídlo letos pohoštění
maškarám obcházejícím Zadní Tře-

baň při XXXIII. Poberounském ma-
sopustu. Vybírat dobroty zasluhující
ocenění nebylo tedy nic jednoduché-
ho - zvláště když nabídka byla op-
ravdu pestrá: od koblížků a šišek
přes škvarkové placky a uzené po
polévky a řízky. O tekutých dobro-
tách nemluvě. Takže? Třetí místo Ji-
ří Nádvorník s vdolečky a pálenkou,
druhé místo Marek Zeman s oblože-
nými chleby, utopenci a dalšími do-
brotami, první místo Tučkovi s vý-
tečným pečeným masem, šiškami a -
samozřejmě - ořechovkou. Speciální
cena pro bezkonkurenční lukulské
hody u Hejlků na Sádku, speciální
pochvala za stoly přetékající lasko-
minami všeho druhu S. Frýdlové a
E. Malé. VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ
všem, kteří se před Masopustem a
jeho doprovodem neschovali, ale
podle staré tradice jej jaksepatří uc-
tili. Díky a ještě jednou - díky!

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

Zlato pro vojáčky, »brambory« dojičkám
VÝBĚR NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH MASEK NA POBEROUNSKÉM MASOPUSTU ORGANIZOVAL KRAJÁNEK

Nejvíc chutnalo pečené maso a ořechovka

POD STUPNI VÍTĚZŮ. »Bramborovou« medaili si do Hlásné Třebaně od-
vezly tamní dojičky, páté skončily lesní žínky.                Foto Marie PLECITÁ

Martin Tuček s pečeným masem na
chlebu. Foto NN M. FRÝDL
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Filmaři v Mechově, zahrál si i vozembouch
NA VOYO BUDE OD 25. BŘEZNA K VIDĚNÍ SERIÁL NÁRODNÍ HÁZENÁ, KTERÝ SE NATÁČEL V ŘEVNICÍCH
Slavnostní předpremiéra komediál-
ního seriálu o národní házené, který
se natáčel také v Řevnicích, se měla
konat 4. března v řevnickém kině
(viz NN 4/22). Nekonala - na pos-
lední chvíli byla kvůli napadení Uk-
rajiny Ruskem zrušena. Seriál, který

podle scénáře Michala Suchánka na-
točil režisér Vladimír Skórka, bude
od 25. 3. uvádět platforma Voyo.
Jak to celé začalo? Kde se vzali fil-
maři v Řevnicích? Začátkem loň-
ských letních prázdnin jsme byli os-
loveni, zda bychom nechtěli propůj-

čit naše hřiště k natáčení filmu o ná-
rodní házené! Hřiště se hodně líbilo,
a tak začalo jednání a následně přišla
smlouva o pronájmu  a podmínkách!
Ve čtvrtek 7. 10. se začalo připravo-
vat domlouvat a - půjčovat! Náš ar-
chiv se filmařům líbil natolik, že stá-

li také o zapůjčení pohárů, diplomů,
míče a dokonce i vozembouchu! 
Kromě Řevnic se seriál natáčel v Ří-
čanech, Velvarech a Bakově nad Ji-
zerou. Žádné reklamy nebyly pří-
pustné, proto byly Řevnice přejme-
novány na Mechov. V hlavních ro-
lích se objeví Michal Suchánek,
Václav Neužil, Jiří Langmajer, Mar-
tin Pechlát, Jitka Schneiderová, Ve-
ronika Žilková, Filip Kaňkovský...
Stal jsem se na tři dny součástí  dění
kolem serialu - nejen v zázemí, coby
klíčník, ale i na hřišti, v roli rozhod-
čího. Možná bych se tedy mohl na
plátně objevit s píšťalkou, jako muž
v černém! Bylo celkem chladno, a
tak se herci, především dabéři, ohří-
vali v naší klubovně. Ke vší spokoje-
nosti, nestěžoval si nikdo! 
Na předpremiéru jsem se ze všech
výše popsaných důvodů hodně těšil,
stejně jako dalších asi padesát há-
zenkářů. Jestli se tato akce bude opa-
kovat, nevím. Slíbené to máme, ale
spíše to začne dříve v televizi, 25. 3.
na Voyo. Petr HOLÝ, Řevnice 

Poberouní - Jarní část mistrov-
ských fotbalových soutěží začne
fotbalistům našeho kraje poslední
březnovou sobotu.
Zadnotřebaňskému Ostrovanu patří
před zahájením jarní části sezony III.
třídy okresní soutěže skvělé druhé
místo. Jaká byla zimní příprava a ja-
ké jsou ambice týmu, řekl NN hrají-
cí trenér, brankář Martin Zíma. „Po
zdařilém podzimu jsme v půlce led-
na začali přípravu na jarní část sezo-
ny. Již 22. 1. byl na programu první
přátelák s Řeporyjemi a k překvape-
ní všech přítomných jsme účastníka
1. A třídy porazili 3:2. Následovala
třítýdenní »běhací« fáze, která byla
zakončena zápasem v Bohnicích.
Remíza 1:1 s účastníkem 1. B třídy
byla spravedlivá. O týden později
jsme se představili na pražské Ju-
lisce, kde jsme prohráli s domácí
Duklou C 2:6 po poločase 2:2.“
Mistrovskou soutěž Ostrovan zahájí
26. 3. domácím utkáním s poslední-
mi Praskolesy. „Do té doby se ještě
střetneme s berounským Cembritem
a ostrou generálkou na soutěž bude

domácí zápas se Zaječovem 19. 3.,“
uvedl Zíma. „Po podzimu nám patří
krásné druhé místo a cílem pro jarní
část je ho udržet a minimálně vyrov-
nat zisk z podzimu, který činí 27 bo-
dů. Vzhledem k tomu, že není vylou-
čen postup týmu i z druhého místa,
budeme se snažit, aby se do Třebaně
po dlouhé době vrátil okresní pře-
bor,“ uzavřel hrající kapitán.

Fotbalisty FK Lety, kteří v krajské 1.
B třídě na podzim získali 15 bodů,
čeká na jaře boj o záchranu. „Osmé
místo je opticky uspokojivé, ale na-
še skupina E je vyrovnaná, tým Do-
bříše B na sestupové 12. příčce má o
jediný bod méně,“ sdělil vedoucí
mužstva Jiří Kárník s tím, že Letov-
ské v první polovině soutěže trápila
hlavně produktivita. „Za celý pod-

zim, což předstauje 13 utkání, jsme
vstřelili jen 22 branek,“ dodal.
Dobřichovice přezimovaly na 7.
místě ve III. třídě okresní soutěže se
ziskem 20 bodů a s aktivním skóre
34:27. Cíle pro jaro? „Důstojně
dohrát soutěž v klidném středu ta-
bulky a stabilizovat kádr mužstva,“
potvrdil člen vedení oddílu Miloslav
Omáčka. Jiří PETŘÍŠ, (mif)

Třebaňský Ostrovan bojuje o postup, Lety o záchranu
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRAJÍ 26. BŘEZNA JARNÍ POLOVINU MISTROVSKÉ SEZONY 

NA HÁZENÉ. Protagonisté seriálu Národní házená při natáčení v Řevnicích a Petr Holý s Jiřím Langmajerem na »place«. Foto ARCHIV

»Udržovací« brigáda se na hřišti házené v Řevnicích ko-
nala zasněženou sobotu 5. 3. Díky všem, kteří přišli ukli-
dit listí z našeho areálo. Když nemohli do kina (viz Fil-
maři v Mechově...), přišli si zatrénovat s hráběmi. Počasí
sice nebylo nejlepší, ale jarní úklid se podařil. 
Další potěšující zpráva je, že i když už nemáme halu,
trénuje se za zhoršených podmínek v sále Lidového do-
mu. Účast není 100%, za to může covid. Všechna čest
manželům Jandusovým, kterým hodně pomáhá Honza
Hartmann. Podmínky nejsou ideální, tělocvična je víc na
posilování, než na procvičování systémů. Posilovací
cviky jsou důležitou součástí tréninku těla. Dvě třetiny
kluků dnes neumí správně udělat kotoul, o kotoulu vzad
nemluvě! Z mého pohledu za tím stojí školní tělesná vý-
chova. Musím vzpomenout na PANA učitele češtiny a
tělesné výchovy, velmi úspěšného trenéra hned několika
generací řevnických házenkářů Josefa  Šafránka. Na je-

ho 44 ročníků Sportovních her mládeže. Ano, 44x doká-
zal uspořádat školní turnaj v národní házené mezi 6. - 9.
třídami ZŠ Řevnice! Hrálo se od dubna do června po
škole, kluci i dívky, každý den ! To bylo zápasů.  Po jeho
odchodu v roce 1999 jsem se 11 let  držel v jeho šlépě-
jích, ale vše skončilo nezájmem školy. Dříve narození,
kteří si »Pepu« připomenou, znají jeho tresty. Zapomněl
jsi cvičební úbor, či učebnici nebo domácí úkol, vyfaso-
val jsi 5 slohových cvičení. Do druhého dne! Každý žák
řevnické školy uměl vzít míč na házenou do ruky, proto-
že výsledky jeho třídy byly zavazující. Tady se rodili
hráči házené. Po jeho odchodu na tom byli s »kliente-
lou« hráčů lépe fotbalisti. 
Házenkáři už se těší na venkovní hřiště, ale před sebou
mají ještě turnaje v halách. Snad mám situace dovolí
vrátit vše do standardních kolejí a s pomlázkou se roze-
hrají tradiční soutěže. Petr HOLÝ, Řevnice

Rozpisy jarních mistráků Letů, Dobřichovic a Zadní Třebaně
LETY, 1. B třída
26. 3. 10:30 Rožmitál p/T - FK Lety 
2. 4. 16:30 FK Lety - TJ Ligmet Milín
10. 4. 16:30 Tatran Sedlčany B - Lety  
16. 4. 17:00 FK Lety - SK Černolice
24. 4. 17:00 MFK Dobříš B - FK Lety
30. 4. 17:00 FK Lety - Králův Dvůr B
7. 5. 10:15 SK Tlustice - FK Lety  
14. 5. 17:00 FK Lety - Sokol Čisovice
22. 5. 17:00 Daleké Dušníky - FK Lety
29. 5. 17:00 SK Petrovice - FK Lety  
4. 6. 17:00 FK Lety - Union Cerhovice  
11. 6. 10:30 Nová Ves p/Pleší - Lety
18. 6. 17:00 FK Lety - FK Jinočany 

DOBŘICHOVICE, III. třída
27. 3. 15:00 V. Přílepy - Dobřichovice
2. 4. 16:30 Dobřichovice - Drahelčice
10. 4. 16:30 Kněževes - Dobřichovice
16. 4. 17:00 Dobřichovice - Horoměřice
23. 4. 17:00 Čer. Újezd - Dobřichovice
30. 4. 17:00 Dobřichovice - Úhonice
8. 5. 17:00 Kosoř B - Dobřichovice
14. 5. 17:00 Dobřichovice - Středokluky
21. 5. 17:00 Vonoklasy - Dobřichovice
28. 5. 17:00 Třebotov - Dobřichovice
4. 6. 17:00 Dobřichovice - Sokol Jeneč
11. 6. 17:00 SK Nučice - Dobřichovice
18. 6. 17:00 Dobřichovice - SK Kazín

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
26. 3. 12:00 OZT - Praskolesy  
2. 4.  16:30 Doubravan Újezd - OZT  
9. 4. 13:30 OZT - Tmaň  
17. 4. 17:00 Hýskov - OZT  
23. 4. 14:00 OZT - Osek  
1. 5. 17:00 Hudlice - OZT  
7. 5. 14:00 OZT - Hostomice  
14. 5. 17:00 Všeradice - OZT 
21. 5. 14:00 OZT - Broumy  
28. 5. 14:00 OZT - Podluhy  
5. 6. 17:00 Loděnice B - OZT  
11. 6. 14:00 OZT - Lochovice  
19. 6. 17:00 Mořina - OZT

Házenkáři uklízeli hřiště, teď je čekají halové turnaje
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cz.vodrymara@rvo jojke-mail:   

 

zahre-mail: 5,9 777 162 5el.:TTe   

 

cz.vodrymara@radkzahr  

 

Kompletní realitní servis

Specialisté na Berounsko

Na trhu od roku 1994

Rodinná firma

Správa nemovitostí

Domov - realitní společnost s.r.o.
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun

info@domov-beroun.cz|tel: 311 623 447

www.domov-beroun.cz


