
Plně se vžít do situace rodin prchají-
cích před ruskou agresí na Ukrajině
je téměř nemožné. O to cennější je,
že se v našem kraji našlo tolik lidí a
organizací ochotných ubytovat upr-
chlíky. Obce i městečka se rozrostla
o desítky lidí, většinou mladých žen
s dětmi, a panuje v nich atmosféra
soucitu a tolerance. Ti, kteří uprchlí-
ky nemohou ubytovat, vytvářejí ja-
kousi podpůrnou síť aktivit a služeb:
podnikatelé, lékaři a jednotlivci hle-
dají, jak pomoci podle svých mož-

ností - od nabídky různého vybavení
do ubytovacích zařízení, přes fi-
nanční podporu až po pomoc vlast-
ními odbornými znalostmi. 
Do této podpůrné sítě přispívá i mí-
stní dobrovolnická charita se sídlem
v Řevnicích. Zajišťuje zejména ma-
teriální pomoc a osobní podporu.
Jakmile začaly do našeho kraje při-
cházet uprchlice s dětmi, navázala
Farní charita Řevnice spolupráci s
Potravinovou bankou Central a jed-
nou i dvakrát týdně zásobuje dobři-
chovický sklad trvanlivými potravi-
nami, pracími prášky, plenami a dal-

ším potřebným materiálem. Opera-
tivně využívá také svůj vlastní cha-
ritní sklad, který již několik let slou-
ží k podpoře místních rodin, které se
ocitly v nouzi. 
Zde se shromažďují potraviny z pro-
jektu EU a z potravinové banky i vě-
ci nakoupené  podle potřeb jednotli-
vých osob. Tak se daří předcházet
plýtvání, dobře se hospodaří s peně-
zi od dárců a lidem se dostává cílené
pomoci. Charita také získala od mí-
stní podnikatelky novou obuv, kte-
rou rozdává uprchlíkům i dalším li-
dem v nouzi. (Dokončení na straně 11)

V tomto čísle Našich novin
* Hasičárna se změnila v líheň - str. 2
* Rekordní výprask Karlštejna - str. 13

Liteň - Hornové dny organizuje
předposlední dubnový víkend v
areálu liteňského zámku člen Čes-
ké filharmonie, dlouholetý obyva-
tel Řevnic, nyní Liteňan Jindřich
kOLÁŘ. „Jsem přesvědčený, že
programovou nabídku ocení od-
borná i široká veřejnost,“ říká.
Komu jsou hornové dny určeny -
muzikantům, resp. hráčům na lesní
roh, nebo veřejnosti?
Liteňské hornové dny, interpretační
přehlídka hráčů na lesní roh, jsou
určeny studentům, jejich pedago-
gům a prakticky všem, které tento
obor zajímá. Jsou zaštítěné nezisko-

vou organizací Zámek Liteň, jejíž
iniciátorkou je paní Ivana Leidlová.
Co všechno tedy zájemce v sobotu
23. 4. a v neděli 24. 4. na vaší akci
čeká? Na co se mohou těšit?
Máme připraveny čtyři účastnické
koncerty, koncert mysliveckých tru-
bačů, dvě velmi zajímavé přednášky
a doprovodnou výstavu nástrojů. Na
sobotní večer chystáme společně s
kolegy hornisty z České filharmonie
i malé zpestření. Podrobný program
je na  www.zamekliten.cz 
Ocení, co myslíš, nabídku i veřejnost
hudbou určenou žesťovým nástro-
jům nepolíbená? (Dokončení na str. 3)

NA TRHU. Velikonoční jarmark se
konal 9. dubna v Dobřichovicích.
(Viz str. 11) Foto NN M. FRÝDL

Jindřich Kolář.          Foto ARChIV

Pomáhají uprchlíkům i místním
CHARITA ZÁSOBUJE SKLAD V DOBŘICHOVICÍCH POTRAVINAMI, PLENAMI...

11. dubna 2022 - 7 (824) Cena výtisku 8 Kč

Třikrát zlato! Aerobičkyvyhrály, co se dalo

Hornisté míří do Litně, troubit budou také »myslivci«

Dveře byly otevřené, 
ukradl sto šedesát tisíc
Řevnice -  Krádež peněz z rodinné-
ho domu v Řevnicích vyšetřují
zdejší »státní« policisté.
„Zatím nezjištěný zloděj přelezl
plot a vstoupil na pozemek rodinné-
ho domu v ulici Na Vyhlídce v Řev-
nici,“ uvedla policejní mluvčí Mi-
chaela Richterová. „Odtud otevře-
nými balkónovými dveřmi vešel do
domu a odcizil finanční hotovost
přesahující 160 tisíc korun,“ dodala
s tím, že zloději v případě dopadení
hrozí až pět let vězení. „Policie ČR
upozorňuje občany, aby lépe zabez-
pečili svůj majetek. Neuzamčené a
volně přístupné prostory jsou vel-
kým lákadlem pro nenechavce,“
varuje mluvčí. (mif)

Muž vypadl okna,
případ řeší kriminálka
Radotín - Vážné poranění zad utrpěl
šestapadesátiletý muž, který na kon-
ci března vypadl z okna domu v Ra-
dotíně. Do vojenské nemocnice jej
musel transportovat vrtulník.
Případem se zabývá kriminálka -
pádu ze čtyřmetrové výšky pravdě-
podobně předcházela potyčka. „Jed-
na osoba se chovala velice agresiv-
ně, proto ji policisté zpacifikovali
pomocí donucovacích prostředků,“
uvedla pro iDNES.cz policejní
mluvčí Violeta Siřišťová.           (mif)

Noví sousedé si opekli
buřty a dostali jízdní kola
V neděli 10. dubna se za opravdu aprílo-
vého počasí konalo na zadnotřebaňské
návsi setkání místních obyvatel s nový-
mi sousedy z Ukrajiny. Po tlumočeném
zahájení se noví obyvatelé představili,
pak se opékaly buřty a ochutnávaly uk-
rajinské i české speciality. Třem rodi-
nám ubytovaným ve Společenském do-
mě bylo předáno 9 000 Kč od dětské li-
dové muziky Notičky (viz str. 4), děti se
radovaly z darovaných jízdních kol. Za-
zněla slova díků za pomoc a přátelské
přijetí. Díky všem, kdo přispívají darem
i jakoukoliv pomocí! Víte-li o ubytování
nebo práci, i příležitostné, ozvěte se,
prosím, na tel.: 603 958 123.
V podvečer téhož dne se v řevnickém
kostele konal Koncert pro Ukrajinu. Na
benefiční akci, jejíž výtěžek byl věno-
ván sbírce ukrajina.pametnaroda.cz po-
řádané společností Post Bellum, vystou-
pily místní pěvecké skupiny Třebasbor a
Canto Carso i sólista opery Národního
divadla Lukáš Hynek-Krämer.

Lenka FOŘTOVÁ,
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Zadní Třebaň - Desítky kraslic
vymaluje každé Velikonoce origi-
nálními vzory dlouholetá ředitelka
zadnotřebaňské mateřské školy
Alena FRYDRICHoVá. Bohatou
»nadílku« pro koledníky už má
nachystanou i letos.
Vzpomeneš si, kdy jsi namalovala
své první velikonoční vajíčko?
Na to úplně první už si moc nevzpo-
mínám, ale mohlo mně být přibližně
kolem osmi let. Vajíčka se malovala
a malují horkým včelím voskem,
takže mě k tomu tehdy nikdo z do-
spělých nepustil. Dnes už vím, jak je
to nebezpečné...
Kde, u koho ses »vyučila«?
Tuto techniku jsem už jako malá
obdivovala u prababičky. Ta malova-
la včelím voskem, pak vejce obarvi-
la ve šlupkách od cibule a vosk
setřela - pod ním zůstala bílá kresba.
Léta takto malovala vajíčka i moje
babička, která to později naučila mě.
Dlouho jsem je malovala stejně, jen
jsem k obarvení používala barvy na
vajíčka. Někdy v osmnácti letech
jsem začala používat barevné vosko-
vé pastelky s přidáním včelího vos-
ku. Tak pracuji dodnes, jen místo

uvařených vajec používám kraslice.
Kde bereš inspiraci k těm krásným
vzorům?
Léta jsem sbírala obrázky, pohledni-
ce, ze kterých jsem čerpala inspiraci.
Někdy jsem si nějaké tahy přidala,
jindy ubrala. Tak to dělám i dnes.

Jak dlouho trvá namalovat jedno
vajíčko?
V průměru maluji tři - čtyři kraslice
za hodinu, záleží na tom, jak je slo-
žitý vzor.
Kolik jich každé svátky namaluješ a
s jak velkým předstihem začínáš?

Většinou maluji každé Velikonoce
čtyřicet - padesát vajec. Často začí-
nám už tři neděle před svátky a ma-
luji hlavně po nocích, kdy na to mám
klid.
Povede se ti také nějaké sem tam
rozbít? Vztekáš se u toho hodně?
Rozbít kraslici se mi povede málo-
kdy. Spíš se mi někdy nepovede tah,
to se ale dá opravit.
Rozdáš pokaždé koledníkům všech-
na vajíčka, nebo si nějaké schová-
váš na památku? 
Malované kraslice si neschovávám.
Většinou je všechny rozdám a když
náhodou nějaké zbyde, mám inspira-
ci na příští rok.
Už sis vychovala pokračovatele?
Naučilas malovat vajíčka také své
děti či vnuky?
Malovat jsem učila svoji dceru, umí
to, ale nepropadla tomu tak, jako já.
Každý rok se postupně scházejí
vnoučata, aby si kraslice namalovala
u nás. Zatím nejlépe malují nejstarší
vnučky a vydrží u toho. Ty menší se
také snaží a hlavní je, že je to baví.
A také jsem se před asi šesti lety sna-
žila zasvětit do této techniky děti v
místní škole...        Miloslav FRÝDL

Do Velikonoční výzvy 2022 - celore-
publikové tvořivé akce, kterou vy-
hlásil Domeček Hořovice s cílem ší-
řit pozitivní náladu, spojovat lidi a
vyzdobit obce, se zapojil také Sbor
dobrovolných hasičů (SDH)  Všera-
dice. Město či vesnice, jejíž obyvate-
lé jakýmkoliv způsobem vyrobí a
vystaví co nejvíce kuřátek, získá
prestižní titul Kuřátkov 2022.
My jsme však nezůstali jen u vyrá-
bění a vystavování, ale  hotová ku-
řátka jsme využili pro rodinnou out-
doorovou hledací hru - Velikonoční
pátračku. 
Našich více než osmdesát roztomi-
lých a neposedných kuřátek se roz-

prchlo po celé obci. Úkolem dětí (v
doprovodu rodičů, prarodičů, souro-
zenců, … ) je však pět míst, kde se
hasičská kuřátka uhnízdila, najít. K
tomu slouží pět zveřejněných nápo-
věd. Díky úryvkům z dětských písni-
ček schovaných pod QR kódy to jis-
tě pro všechny hledače bude hračka.
Pro získání odměny už je potřeba
pouze nahrát pět fotografií naleze-
ných kuřat na facebook všeradic-
kých hasičů. 
Přejeme vám příjemnou zábavu při
pátrání, těšíme se na vaše fotoúlovky
a vinšujeme veselé Velikonoce! 
Text a foto Ivana NáJeMNíKoVá,

SDH Všeradice

Stará všeradická hasičárna se změnila v kuřecí líheň

V PLNÉ PRÁCI. Alena Frydrichová při letošním zdobení velikonočních
kraslic. Foto Zdeněk FRYDRICH

Maluji po nocích, kdy na to mám klid! 
BÝVALÁ ŘEDITELKA ZADNOTŘEBAŇSKÉ ŠKOLKY ZDOBÍ O VELIKONOCÍCH ORIGINÁLNÍMI VZORY DESÍTKY VAJEC

Velikonoční recept od Karoliny: Jidášky s levandulovým medem 
POŠLETE NÁM SVOJI SVÁTEČNÍ SPECIALITU - MÁME PRO VÁS KUCHAŘSKOU KNIHU A ČEPICI

V minulých NN jsme otiskli roz-
hovor s autorkou knih i blogu o
vaření, Řevničankou Karolinou
Ponocnou Kamberskou. Do toho-
to vydání nám někdejší průvodky-
ně oblíbené kuchařské show TV
Prima, nyní nutriční poradkyně
poslala svůj velikonoční recept.
Máte i vy nějaké oblíbené jídlo,
bez něhož si »svátky jara« neumí-
te představit? Pokud ano, pošlete
nám (Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, frydl@centrum.cz) ná-
vod na jeho přípravu - ten nejzají-
mavější odměníme kuchařskou
čepicí s vlastnoručním podpisem
Karoliny a kuchařskou knihou pl-
nou originálních jídel.              (NN)

Velikonoční jidášky 
s levandulovým medem 

Co potřebujeme: 30 g čerstvého
droždí, 2 lžíce moučkového cukru,
250 g polohrubé mouky, 250 g hlad-
ké mouky, 250 ml vlažného mléka,
100 g rozpuštěného másla, 3 žlout-
ky, špetku soli, špetku mleté skořice,
5 lžic medu, 1 lžičku strouhané cit-
ronové kůry, 1 bílek 
Na potření: 2 lžíce másla, 2 lžíce me-
du, hrst sušených kvítků levandule

Jak na to: Nejprve si v kastrůlku
rozpusťte máslo s medem a vmíchej-
te do něj levandulové květy. Zatímco
budete připravovat jidášky, levandu-
lová vůně a chuť se promísí s más-
lem i medem. Droždí rozdrobte do
mísy, posypte ho moučkovým cuk-
rem, promíchejte a počkejte, než se
působením cukru rozpustí. Přidejte
100 g polohrubé mouky a vlažné
mléko, umíchejte těstíčko, zakryjte
ho utěrkou a nechte stát, dokud vám
nevzejde kvásek. K vykynutému kvás-
ku přidejte rozpuštěné vlahé máslo,
žloutky, obě zbývající mouky, sůl,

skořici, med a citronovou kůru. Do-
bře propracujte (klidně v robotu) na
hladké těsto. Posypte ho lehce hlad-
kou moukou, zakryjte utěrkou a
nechte kynout v teple asi hodinu.
Troubu rozpalte na 190°C. Z vyky-
nutého těsta oddělujte kousky asi ve-
likosti vejce, vyvalujte z nich váleč-
ky silné 1-2 cm a zaplétejte je v růz-
né tvary: uzlíky, spirály, smyčky, šne-

ky, esíčka, ptáčky. Dělejte je drobné
- nakynou. Klaďte je na plech s peči-
cím papírem. Potřete je rozšlehaným
bílkem a pečte asi 15 minut dozlato-
va. Mezitím si rozehřejte máslo s
medem a levandulí (je-li to potřeba)
a přeceďte do misky - květy levandu-
le vám zbydou v sítku. Před podává-
ním jidášky touto směsí potřete, nej-
lépe ještě vlažné...      Foto ARCHIV
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S hornisty v Litni zahrají i »myslivci«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Lákáte k návštěvě i ji, nebo cílíte vý-
hradně na poučené posluchače-
»fajnšmekry«?
Jsem přesvědčený, že nabídku ocení
i široká veřejnost i vzhledem k tomu,
že liteňský zámek není normálně ve-
řejně přístupný. A spojení krásného
zvuku lesního rohu se zámeckým
prostředím, nebo koncert myslivec-
kých trubačů v zámeckém parku mů-
že být zajímavý pro každého.
Ty už jsi před covidem obdobnou
akci v Litni uspořádal. Zřejmě se
povedla, když chystáš letos pokračo-
vání - je to tak? Jak dopadla premi-
éra Liteňských hornových dnů v
roce 2018?
Ano, podobnou přehlídku jsem v up-
lynulých letech už pořádal. Nejprve
v Plzni, v roce 2018 jsem pak pro-
jekt setkání hornistů po dohodě s
Ivanou Leidlovou »přestěhoval« do
liteňského zámku. Myslím, že
všechny minulé ročníky byly pove-
dené a úspěšné. Spojení se zámkem
v Litni, který kdysi býval prostřed-
nictvím světoznámé operní pěvkyně
Jarmily Novotné centrem kultury, mi
přijde jako přínosné.
Jak to vidíš letos? V jakém případě,
za jakých okolností budeš považo-

vat druhé hornové dni v Litni za
vydařené?
Já budu spokojený, když každý, kdo
se v Litni objeví, ať jako aktivní
účastník, nebo posluchač, bude od-
cházet s dobrými pocity. 
Ty sám jsi už přes čtvrt století hor-
nistou České filhamonie, před tím
jsi byl členem orchestru Národního
divadla. Co rozhodlo, případně, kdo
rozhodl o tom, že ses »vrhnul« prá-
vě na tento nástroj?
V mojí rodině tvořila hudba vždycky
významnou část života. Nejdříve
jsem hrál dlouho na klavír a pak mi
jednou moje matka přivezla od ka-
marádů z Karlovarského symfonic-
kého orchestru lesní roh. No a u hor-
ny už jsem zůstal.
Nezalitoval jsi někdy, že jsi piáno
vyměnil právě za lesní roh? A nebo,
že nehraješ třeba na trubku či na
housle? 
Kdepak! Na klavír jsem určitě ne-
zanevřel, věnoval jsem se mu od ma-
lička, ale náklonnost lesnímu rohu
postupně převládla. V žádném  pří-
padě toho nelituji. 
Čím je lesní roh specifický, proč se
bez něj velké »symfoňáky«, ale i ma-
lá komorní uskupení neobejdou?
Lesní roh je zajímavý tím, že se díky
svojí tónové barvě dobře spojí s ná-
stroji žesťovými, dřevěnými i smyč-
covými. Proto se dobře využije ve
všech uskupeních a to nejen klasic-
kých, ale třeba i ve filmové hudbě.
Hře na hornu také vyučuješ. K če-
mu vedeš své žáky, posluchače? Co
z bohaté studnice svých zkušeností
neopomeneš poradit každému jed-
nomu z nich?
Studium na konzervatoři trvá šest
let, je to kus života a naprosto indi-
viduální práce s každým studentem.
Důležitá je určitě motivace, píle a
radost z hudby.
Je o hru na tento nástroj zájem?
Obecně se má zato, že současnost
žesťovým nástrojům nepřeje...
Je pravda, že to úplně jednoduché

není. Na druhou stranu je v současné
době spousta mladých talentovaných
hráčů. A právě takováto interpretační
přehlídka, jako je tato liteňská, může
motivovat, posunout každého v jeho
vývoji.
V době, kdy si nejeden kapelník stě-
žuje, že není, kde brát, jsi obnovil
dechovou hudbu Plzeňské konzer-
vatoře. Ty, předpokládám, o muzi-
kanty, dobré muzikanty, nouzi ne-
máš. Nebo se pletu?
Dechovka je pro většinu populace
mrtvý a nezajímavý útvar. Ale do na-
šeho prostředí patří a proto jsem tuto
tradici ve škole obnovil. V roce 2018
jsme se dokonce s 12°Plzeň stali ab-
solutním vítězem rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia. Ale ve škole se
sestava členů rychle mění a je to te-
dy taková nekončící práce.
Z tvých slov vyplývá, že diváci ve 21.
stoleti zájem o dechovku, žánr, který
svého času patřil k »výkladním skří-
ním« české kultury, příliš zájem ne-
mají. Chápu to správně?
Za mých mladých let byla dechovka
v každé hudebce. Všichni moji kole-
gové dechaři z České filharmonie
dechovkou prošli. S 12°Plzeň jezdí-

me pravidelně s velkým úspěchem
na festivaly do Saska, nebo Bavor-
ska, kde je tradice dechové hudby
podobná, ale - narozdíl od Česka - je
daleko více podporovaná. Často hra-
jeme německou písničku: Aus Bőh-
men kommt die Musik - Muzika při-
chází z Čech. Co k tomu dodat...
S lesním rohem, ale teď už i s 12°
Plzeň  jsi projel celou Evropu, opa-
kovaně jsi vystupoval v Japonsku či
USA. Na kterou »štaci«, či štace vz-
pomínáš nejraději?
Já vzpomínám na všechno rád. V up-
lynulých desetiletích bylo pro Čes-
kou filharmonii moc hezké jezdit do
Japonska. Japonci vážnou hudbu mi-
lují a jsou schopni vstřebat jí obrov-
ské množství. Jsem také více než tři-
cet let členem orchestru Solistes Eu-
ropéens v Lucemburku. Je nesmírně
zajímavé srovnávat hudební prožit-
ky v různých zemích v běhu času.
A na kterou budoucí štaci se těšíš?
V České filharmonii máme teď sk-
vělé vedení a všechny projekty, které
pro nás připravují, ať doma, nebo v
zahraničí, jsou nesmírně zajímavé a
úspěšné, i když velmi náročné. Ale
těší mě to...             Miloslav FRÝDL

RODINA HORNISTŮ. Zprava Jindřich Kolář, Tereza Kolářová, Kamila Kolářová, Tomáš Kolář. Foto ARCHIV

Jindřich KOLÁŘ
- vystudoval konzervatoř v Plzni a
AMU v Praze
- během studií získal několik oceně-
ní na soutěžích v rámci Pražského
jara i v Kraslicích
- s Českou filharmonií spolupracuje
od roku 1985, než se stal jejím čle-
nem, byl sólohornistou orchestru
Národního divadla
- jako sólista vystupoval v Japon-
sku, USA i v Evropě
- vyučuje na plzeňské konzervatoři,
je kapelníkem dechovky 12°Plzeň
- vyučuje na interpretačních kur-
zech, pořádá Liteňské hornové dny
- je otcem sedmi dětí, s rodinou žije
v Litni S Českou filharmonií se Jindřich Kolář podíval i do Dubaje. Foto ARCHIV
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Ples bude! Notičky tančily až do rána
DĚTSKÁ MUZIKA »VYDĚLALA« PRO UKRAJINCE UBYTOVANÉ V ZADNÍ TŘEBANI DEVĚT TISÍC KORUN
Ples bude! Takovou zprávu rozeslala
v zimě vedoucí folklorního souboru
Lenka Kolářová »svým« Notičkám.
A byl. Zorganizovat se jej podařilo
po třech letech, 2. dubna - v zadno-
třebaňském Společenském domě se
tančilo až do rána. Rakovnická sku-
pina Ideal Band se střídala s Notič-
kami a užili si to úplně všichni.
Letos se ples nesl v duchu pomoci
Ukrajině. Jelikož v »kulturáku«, kde
se konal, máme ubytované tři rodiny,
napadlo Lenku Kolářovou nejen po-
zvat naše nové sousedy na ples, ale
také je podpořit  výtěžkem z občer-
stvení, které nachystali rodiče a příz-
nivci Notiček. O výzdobu sálu v bar-

vách Ukrajiny se postaral tým rodičů
a přátel kapely pod vedením Blanky
Hovorkové. Notičky měli připrave-
no hned několik překvapení. Nejpr-
ve sehrály to nejlepší z pohádky Lot-
rando a Zubejda, posléze zazněly
písně divadla Semafor. O překvape-
ní »navíc«, o kterém nevěděly ani
vedoucí, se postaral Milda Frýdl ju-
nior, který zajistil vidozdravici sa-
motného Jiřího Suchého! Nechyběla
oblíbená tombola, v půlnoci došlo na
závěrečné slosování vstupenek. Nej-
více cen si odnášeli Noskovi a Für-
bachovi! O bar se bravurně postaral
bývalý člen Notiček Martin Wild-

man se svým týmem. Díky koláčům
od Mihalíků a Kabátů, květinám od
Jandourků a hudebním kolíčkům od
pana Mihalíka se mohla konat i dám-
ská volenka. 
Na plese nechyběl senátor Jiří Ober-
falzer, který souboru věnoval šek na
10.000 Kč. „Moc děkuji sponzorům
za dary i rodičům a příznivcům No-
tiček, kteří obětavě pomohli s ku-
chyní, organizací i přípravou plesu.
Ukrajinským sousedům ze Třebaně
předáváme rovných 9 000 korun,“
konstatovala potěšeně Lenka Kolá-
řová. My, rodiče, zase děkujeme za
skvělé vedení našich dětí. Působení

v souboru je pro ně nesmírně přínos-
né z hlediska profesního i lidského.
Díky Lenko, Pavlínko, Maruško, dí-
ky Notičky za nádherný večer!
Petra FRýDLOVÁ, Zadní Třebaň

PŘEKVAPENÍ. Na plese Notičky sehrály několik scének z pohádky Lot-
rando a Zubejda.     Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
13. 4. 20.00 DRIVE MY CAR 
15. 4. 18.00 PES 
15. 4. 20.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
16. 4. 15.30 ZLOUNI 
16. 4. 17.30 POSLEDNÍ ZÁVOD 
16. 4. 20.00 SEVEŘAN 
20. 4. 20.00 NA CESTĚ 
22. 4. 18.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
22. 4. - 23. 4. 20.00 (So 18.00) PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ 2 
23. 4. 15.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
23. 4. 20.00 VYŠEHRAD: FYLM  

KINO LITEŇ
15. 4. 17.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 
15. 4. 19.00 POSLEDNÍ ZÁVOD 
16. 4. 18.00 BATMAN 
22. 4. 17.00 ZLOUNI 
22. 4. 19.00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
13. 4. 17.30 ZTRACENÉ MĚSTO 
13. a 22. 4. 20.00 (Pá 17.30) MORBIUS 
12. 4. 17.30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
12. 4. 20.00 AMBULANCE 
14. 4. 15.30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
14. a 18. 4. 18.30 (Po 20.00) SEVEŘAN 
15. 4., 20. 4. a 23. 4. 20.00 (Pá 17.30)
VYŠEHRAD: FYLM 
15. 4., 17. 4. a 23. 4. 20.00 (Ne 18.30, So
17.30) FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 
16. 4. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI 2 
16. 4. 17.30 JEŽEK SONIC 2 
16. 4. a 25. 4. 20.00 (Po 17.30) ZNÁMÍ
NEZNÁMÍ 
17. 4. a 20. 4. 15.30 (St 17.30)
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
18. 4. a 27. 4. 17.30 POSLEDNÍ ZÁVOD
19. a 27. 4. 17.30 (St 20.00) STÍNOHRA 
19. 4. 20.00 ZTRACENÉ ILUZE 
21. 4., 22. 4. a 24. 4. 18.30 (Pá 20.00) PO
ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
23. 4. 15.30 PROMĚNA 3D 
24. 4. 15.30 ZLOUNI 
25. 4. 15.30 DRIVE MY CAR 

KINO CLUB ČERNOŠICE
21. 4. 19.00 POZDNÍ LÉTO - ŠUMA-
VOU ADALBERTA STIFTERA

KINO RADOTÍN
13. 4. 17.00 a 20. 4. 20.00 POSLEDNÍ
ZÁVOD 
13. 3. 20.00 EXTASE 
14. 4. 17.00 PŘÍŠERÁKOVI 2 
14. 4. - 16. 4. a 27. 4. 20.00 (St 17.00)
VYŠEHRAD: FYLM 
15. 4. 17.00 PROMĚNA 
16. 4. a 22. 4. 17.00 ZLOUNI 
17. 4. 17.00 PÁSMO FILMŮ HERMÍNY
TÝRLOVÉ 
17. 4. 20.00 TÁTOVA VOLHA
- promítání v ukrajinštině
18. 4. 17.00 JEŽEK SONIC 2 
20. 4. 17.00 MEKY 
21. 4. 17.00 HAVEL 
21. 4. - 23. 4. 20.00 PO ČEM MUŽI
TOUŽÍ 2 
23. 4. 17.00 MIMI A LÍZA: ZAHRADA 
24. 4. 17.00 MYŠI PATŘÍ DO NEBE
- promítání v ukrajinštině
24. 4. 20.00 HASTRMAN
- promítání v ukrajinštině

Tipy NN
* Koncert pro Ukrajinu hostí 12. 4.
od 19.00 sál na Wagnerově náměstí
v Berouně. Účast přislíbili Radůza,
Michal Pavlík & Mikeš Pavlík, Vla-
dimír Čáp, Tři dny na břiše, Jimmy
Bozeman, Union Jam... Uvádí To-
máš Hanák.            Miloš KEBRLE
* Skladbu Stabat mater dolorosa
uvedou 13. 4. od 17.30 v kostele Na-
rození sv. Jana Křtitele v Osově žáci
ZUŠ J. Slavíka Hořovice.       (map)
* Výstav Velikonočních scén orga-

nizuje od 13. do 18. 4. v areáu zám-
ku Dobřichovice soubor Ludus mu-
sicus   Otevřeno denně 10 - 12 a 14
- 17.00. Andrea KUDRNOVÁ
* Přednášku lektorky Národní ga-
lerie Moniky Sybolové Podivuhod-
né stavby Jana Kotěry ve Středních
Čechách si můžete vyslechnout 14.
dubna od 17.00 ve školní jídelně ZŠ
Lety.           Markéta HUPLíKOVÁ
* Přednáška spisovatele Jiřího
Padevěta se koná 14. 4. od 18.00 v
sále na Wagnerově náměstí v Berou-
ně. Vstupné 20/10 Kč.                 (vlk)
* Mezinárodní kapela KHI se slo-
venskou zpěvačkou Sisou Fehér se
představí 14. 4. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Dětské představení O námořní-
kovi Čepičkovi sehraje 17. 4. od
15.00 v bistru Karlštejn 34 loutkové
divadlo Basta fidli.  Tomáš BÁRTA
* Výstava výtvarného kurzu Arte-
radky je v areáu zámku Dobřichovi-
ce přístupná do 17. 4., denně od 10
do 18.00.      Andrea KUDRNOVÁ
* Skupina Aneta & The Soul Unc-
les se zpěvačkou Anetou Galis
Hoolandovou hraje 22. 4. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Kapela Timudej koncertuje 22. 4.
od 20.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné 250/280 Kč.     (jik)
* Kapely Fenomen, Rendavend,
Destroy, Black Hill aj. zahrají 23. 4.
od 12.00 na návsi v Mořince. Návš-
těvníky 12. Mořinka festu čeká i oh-
nivá show skupiny Pa-li-tci.       (zzi)
* Jaroslav Konečný a pěvecký sbor
Diphtheria koncertují 23. 4. od
16.00 ve svatebním sále zámku Do-
břichovice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Vernisáž výstavy francouzsko-
české výtvarnice Hany Gauȅr hostí
23. 4. od 18.00 velký sál zámku v
Dobřichovicích. (ak)
* Skupinu Vosí Hnízdo můžete sly-
šet 23. 4. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Jako host vystoupí Mot-
her´s Angels z Litomyšle.             (vš)
* Britský bluesový a rockový kyta-
rista Mike Ross se představí se
svým bandem 24. 4. od 20.00 v sále
černošického Clubu Kino.            (vš)
* Společná výstava Křehká krása je
k vidění do 29. 4. v barokním areálu
Skalka nad Mníškem pod Brdy. V
klášteře jsou instalovány obrazy
květin Renaty Kolečkářové, v koste-
líku fotografie ptáků, jejichž auto-
rem je Zdeněk Valeš.                   (rek)
* Obrazy Renaty Kolečkářové s té-
matem květin a prostoru jsou v Me-
andru Řevnice  vystaveny do konce
května.  (rek)

Dobřichovice - Výtěžek aukce vý-
tvarných děl umělců, kteří se v
minulých dvaceti letech účastnili
symposia Cesta mramoru v Dob-
řichovicích, pomůže rodinám, jež
ubytovaly ukrajinské uprchlíky.
Na konec dubna ji chystá organi-
zátor symposií, sochař Petr Váňa. 
Na tři desítky uměleckých děl bu-
dou od 23. dubna přístupné veřej-
nosti v dobřichovické restauraci
Panská zahrada. Ve čtvrtek 28. 4. se
na stejném místě uskuteční samotná
aukce. „Jak může umělec podpořit
dobrou věc? Prodat svoje dílo a vý-
dělkem přispět. Ze získaných peněz
chceme pomoct financovat náklady
spojené s ubytováním uprchlíků,
kterým válka vzala domovy a přišli
do našeho údolí Berounky,“ říká
Petr Váňa. Dražit se budou umělec-
ká díla účastníků sochařského sym-
posia Cesta mramoru, které se od ro-

ku 2003 koná v Dobřichovicích.
„Postupně jsem oslovil všechny,
kteří se symposia účastnili. Někteří
se rozhodli darovat obraz, jiní sochu
nebo třeba akvarel,“ vyjmenovává
Váňa. Objeví se i díla těch, kteří se
osobně zúčastnit nemohou. Třeba
světoznámého sochaře Jana Kobla-
sy, který u Berounky sochal v roce
2003, ale v roce 2017 zemřel, či ja-
ponského sochaře Osamu Ishikawy,
který u Berounky tvořil v roce 2005.
Své dílo do aukce přidají i řevničtí
umělci Ivana Junková a Jan Sloven-
čík, kteří se symposia účastnili v ro-
ce 2014. Vznikne i digitální katalog
děl, který organizátoři rozešlou do
galerií, firmám a sběratelům. Aukce
se může zúčastnit každý, kdo se do
ní přihlásí. Potřebné informace bu-
dou zveřejněny na webu symposia
Cesta mramoru symposium.fabi-
an.cz.  Pavla NOVÁČKOVÁ

OTEVŘENO. Muzeum Výtopna Zdice bylo po zimní přestávce znovu otev-
řeno 2. dubna. Expozice historických kolejových i silničních vozidel přilá-
kala navzdory nevlídnému počasí stovky návštěvníků. Svézt se mj. mohli na
ručně poháněné drezíně.  Foto NN M. FRÝDL

Aukce pomůže obětavým rodinám
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Všeradův kurýr

Viděli oči dvouleté holčičky a vyhlásili sbírku
VŠERADIČTÍ HASIČI NA PODBRDSKU ZORGANIZOVALI ROZSÁHLOU POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 7/2022 (353)

V polovině března se všeradičtí dob-
rovolní hasiči po hlavě vrhli do orga-
nizace sbírky pro rodiny přicházející
z válkou devastované Ukrajiny.
Všechny síly soustředili na ukrajin-
ské maminky, babičky a zejména na
děti, které se uchýlily do bezpečí na-
šeho regionu. 
Po zveřejnění události se začali ozý-
vat zástupci okolních obcí, že by se
k naší sbírce rádi přidali. Materiální
pomoc shromažďovali obyvatelé Ne-
svačil, Podbrd, Osova a Skuhrova.
Po svozu věcí do Všeradova Dvora
jsme vše třídili na potraviny, potřeby
pro miminka, úklidové prostředky,
oblečení, léky, hygienické prostřed-
ky, výtvarné potřeby atd. Od brzké-
ho sobotního rána na tom téměř celý
den pracovalo více než deset našich
členů. Tolik hmotné pomoci obyva-
telé okolních vsí vyprodukovali!
Všem, kteří čímkoliv do sbírky při-
spěli, srdečně děkujeme, stejně jako
firmě B. Stibala za místo na usklad-
nění předmětů a za balicí materiál. 

Vybralo se patnáct tisíc
Je nutno vzdát hold taktéž všem, již
naši akci podpořili finančně. Ve Vše-
radicích a v Podbrdech se dohroma-
dy vybralo 15.190 Kč. Mezi nejštěd-
řejší dárce patřili starostové Podbrd
a Všeradic s rodinnými příslušníky. 
Částku 12.242 Kč jsme věnovali ob-
ci Suchomasty, která peníze použila
na nákup spodního prádla, bot a ze-
jména školních batohů i pomůcek
pro děti, které již byly se svými ma-
minkami v obci ubytované, 3.230 Kč
bylo použito na nákup drogerie pro
ženy a děti z okolí Dobřichovic.
Chybějících 282 kaček jsme uhradili
z vlastních zdrojů. 
Hmotný výtěžek sbírky jsme rozdě-
lili přibližně na třetiny. První puto-
vala do Dobřichovic, kde vzniklo st-
ředisko pro pomoc uprchlíkům z Uk-

rajiny. Tomu skvěle šéfuje M. Jurko-
vec a vše, co tu díky mnoha dobro-
volníkům dělají, dává skutečný
smysl. Každou minutu sem přichá-
zejí další a další ženy s dětmi, které
si zde »nakoupí« vše, co aktuálně k
životu potřebují – od potravin, přes
oblečení, hračky i matrace až po dro-
gistické zboží či léky. Dokonce tu
chystají i školní svačinky pro ukra-
jinské děti. 
Další část darů jsme na doporučení
tmaňské farářky J. Šmardové Koulo-
vé předali Československé obci legi-
onářské v Praze. V Sokolské ulici,
kde sídlí centrum pomoci Ukrajin-
cům, funguje i hotel Legie, jenž je
plný válečných uprchlíků včetně
dětí, tudíž si zde s předanou pomocí
jistě dobře poradí. Při našem příjez-
du nás vřele vítali nejen pracovníci
centra a hotelu, ale i ukrajinští upr-
chlíci, kteří nám drželi dveře a také

pomáhali s vykládáním věcí.
Poslední část krabic - plný nákladní
prostor našeho hasičského transitu -
putovala do Berouna, kde v České
ulici funguje Centrum pomoci cílící
zejména na Ukrajince prchající před
válkou. Pracoviště je pod patroná-
tem Charity ČR a Města Berouna,
tudíž nemáme pochyb, že také tady
dokáží s veškerými odevzdanými
věcmi dobře naložit a poputují k po-
třebným. I zde se ve dveřích míjejí
lidé dobré vůle přinášející rýži, plen-
ky a kuchyňské načiní s těmi, kteří
jsou na pomoc odkázáni. 
Některé věci ze sbírky putovaly rov-
nou Ukrajincům. Za naši i vaši pod-
poru byly vděčné 2 rodiny ubytova-
né ve Všeradicích a 5 maminek se 7

dětmi ubytovaných v Suchomastech.
Rozzářené oči dvouleté holčičky
bydlící v areálu firmy SOME, které
náš velitel s manželkou pár dní před
startem oficiální sbírky donesli auto-
sedačku a hračky, které jsme narych-
lo mezi sebou posbírali, byly mimo-
chodem prvním impulsem k tomu,
abychom se do organizace této akce
pustili, ačkoliv jsme s ničím podob-
ným neměli žádné zkušenosti.
Díky spolupráci se starostkou Su-
chomast I. Kinclovou jsme do právě
dokončovaného bydlení pro ukrajin-
ské rodiny mohli odeslat dvě naplně-
ná osobní auta, takže na matky a děti
ihned po příjezdu už čekalo obleče-
ní, ručníky, prací prostředky, jídlo,
povlečení, hry, zkrátka všechno, co
jim mohlo zabydlovaní v naší zemi
usnadnit. Účelně jsme umístili rov-
něž zásoby hrnečků, sklenic a rendlí-
ků. Prostřednictvím M. Lázničkové
již na nich vaří ukrajinská rodina,
která své dočasné útočiště našla ve
SD v Zadní Třebani. 
Myslíme si, že sbírku jsme zorgani-
zovali bez ztráty kytičky – alespoň
dle ohlasů zapojených osob, a že s
finančními i materiálními prostředky
jsme naložili cíleně a regionálně, jak
jsme slíbili.
Další kolo akce, vzhledem k tomu,
že v blízké době chceme zorganizo-
vat několik jiných akcí, zatím ne-
jsme schopni uspořádat. Proto prosí-
me ty, kteří by měli zájem ještě dále
pomáhat, aby se obraceli přímo na
výše zmíněné instituce, nebo zasílali
finance na jejich účty. Děkujeme za
vaši podporu a těšíme se na shledání
na další společné akci! Slávu a sílu
Ukrajině! Ivana NÁJEMNÍKOVÁ,

Všeradice

Hráči si odnesli medaili na krku a v břiše oběd

Děti z MŠ Všeradice se rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Vyrobily z peči-
va Moranu a vynesly ji do rybníka Trnovák, kde Morana posloužila i jako kr-
mivo pro ryby. Po vhození Morany do vody přinesly děti do školky tzv. líto -
symbol příchodu jara.          Text a foto Pavla NÁHLÍKOVÁ, MŠ Všeradice

NAKLÁDKA Všeradičtí hasiči při nakládání věcí, které se pro ukrajinské
uprchlíky podařilo shromáždit v Osově. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Osmý ročník Zámeckých turnajů se
uskutečnil 2. - 3. dubna ve Všeradi-
cích. Tři fotbalové turnaje v katego-
riích mladší přípravka, starší pří-
pravka a školička (r. 2015 a ml.) by-
ly dlouho předem obsazeny, dorazit
mělo 32 týmů. Bohužel, počasí se ov-
livnit nedá, a tak dva dny před akcí
začaly chodit omluvenky - nakonec
do mrazivého počasí přijelo 25
družstev, kterým ještě jednou děkuji.
Jsem rád, že se na  turnaji předsta-
vily  tři domácí týmy FK Všeradice
1932. Obzvláště nejmladší kategorii
se fotbalově dařilo, pod vedením Jir-
ky »Jezevce« a Josefa Kubišty jsou
vidět velké pokroky. I letos opět při-
jela družstva zdaleka: TJ Pátek, So-
kol Dubné, nebo Baník Sokolov, kte-
rý dorazil se dvěma týmy a využil
možnosti přespání  ve Dvoře Všerad.
Vítězem v kategorii starších  přípra-
vek se stal SK Benešov, v mladších
Admira Praha a v nejmladší katego-
rie dostali poháry za první místo
všechny celky. Každý hráč turnaje si
odnesl na krku medaili a v břiše

oběd. Opět se potvrdilo, že výsledky
u těchto malých fotbalistů nejsou až
tak důležité, důležité je, že po covidu
děti opět sportují. Děkuji všem part-
nerům turnajů, všem, kdo pomohli s
organizací a Zámeckému Dvoru za
možnost konání turnaje.   Text a foto

Michal VITNER, Všeradice
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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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Milí sousedé, vnímám poslední dny
tak, jako by se nic nedělo a zároveň,
že se děje tolik, jako bychom všich-
ni letěli vesmírem nekonečnou rych-
lostí… Protože ve skutečnosti letí-
me, tak na tom asi není nic divného.
Snad proto budu trochu bilancovat a
brzdit tu šílenou rychlost (ačkoli
vím, že to nejde), abych měl aspoň
relativní pocit klidu.
Před pár dny jsme představili logo
naší společné odpadářské společnos-
ti Pobero. Vypsali jsme soutěž a na-
konec vybírali z více než třicítky ná-
vrhů. Byla to opravdová muka vol-
by. Jako když máte obrovský hlad a
na jídelním lístku je 30 jídel, z nichž
dobrých pět opravdu milujete. A do

toho vám ostatní říkají, že i ta další
jídla jsou super. Myslím, že se výběr
nakonec podařil a zvolené logo bude
všechny bavit. Z těch praktických
věcí vás asi nejvíce zajímá, jestli se
podaří společnost k 1. červenci roz-
jet. Zatím postupujeme podle plánu
a zdá se, že budou i vyrobena auta,
kterých je na trhu nedostatek.
Na radnici už zařizujeme interiéry,
připravuje se orientační systém, pro-
bíhají diskuze nad zařízením obřad-
ní místnosti, chystá se oprava podla-
hy v zasedací místnosti a před výta-
hem ve druhém nadzemním podlaží.
Budova je zaměřena a chystáme ko-
laudaci. Pak už nebude nic bránit po-
užívání výtahu. 

V Bělči už jsou hotové práce na ob-
nově budovy klubovny a odstraňují
se závady i nedodělky. Čeká nás to
samé, co na radnici: zaměření budo-
vy, zápis do katastru a žádost o ko-
laudaci. Interiér je zcela nevybave-
ný, což postupně napravíme.
V Litni připravujeme opravy ulic a
chodníků. A to doslova na všech
úrovních přípravy, jaké si lze před-
stavit. Už jsme dostali nabídky na le-
tošní opravy, které zahrnují chodník
na jižní straně Nádražní a v J. Bašty.
Zde jsme dostali podmínku od
KSÚS týkající se výměny ulic a vy-
loučení dopravy z ulice Pode Zděmi.
Ulice J. Bašty proto bude opravena
celoplošně. (Dokončení na straně 8)

Pět desítek dětí u zápisu
Zápis žáků do první třídy pro školní rok
2022/23 se konal 7. 4. v ZŠ Liteň. Během
odpoledne jsme přivítali téměř padesát
budoucích školáků. Zápis hostila nová
budova školy, s organizací pomáhali žáci
devátého ročníku. Od 13.00 začali chodit
k zápisu malí předškoláci s rodiči, často i
v doprovodu sourozenců, poslední zapsa-
ný školák opustil budovu těsně po 18.00.
Zákonní zástupci vyřídili potřebné for-
mality a děti se zatím s učitelkami pusti-
ly do práce. Za svou snahu dostali drob-
né odměny. Dětem i rodičům se u nás lí-
bilo, budoucí prvňáčci byli šikovní a my
se těšíme na září, až se společně sejdeme.
Zápisu 30. 3. předcházel den otevřených
dveří liteňské školy. Dveře se otevřely
pro rodiče žáků, babičky i dědečky, pro
všechny, kdo se chtěli přijít podívat. Také
rodiče našich budoucích žáků byli vítáni,
často přišli i se svými dětmi. Zájem o na-
hlédnutí do tříd byl veliký, přišlo přes 60
hostů. O tom, že se jim u nás líbilo, svěd-
čí pochvalné zápisy při odchodu. Otevře-
no bylo v obou našich budovách, ale do
nižších ročníků pochopitelně zavítalo ví-
ce návštěvníků. S organizací pomáhali
deváťáci, kteří se své role zhostili na jed-
ničku.   Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteň s Fanette míří
do učebnic dějepisu
V naukových předmětech druhého
stupně si žáci ZŠ Liteň občas vy-
zkouší, jaké je to stát před tabulí a
pokusit se zaujmout své (spolu)žáky.
A že to není jednoduché! Počínaje
výběrem tématu, přes shromažďová-
ní a zpracování materiálu až po zv-
ládnutí prezentace před třídou. Ač
prezentují v prostředí známém, ner-
vozita a stres některé dosti potrápí.
Někdo je rád, že už má svých pár mi-
nut slávy za sebou, na jiném je vidět,
že je pódiový typ a vystoupení si uží-
vá. Výchova k občanství v šestých tří-
dách mně letos přinesla několik ra-
dostných zážitků. V 1. pololetí nás
potěšil Ctibor profesionálně zpraco-
vanou a skvěle podanou prezentací
o firmě Lego. (Dokončení na straně 8)

Začínáme chystat opravu náměstí
VE BĚLČI BUDE ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA JOSEFU KUSÉMU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    4/2022 (131)                

U ZÁPISU. Jedna z budoucích školaček u zápisu do ZŠ Liteň.                                          Foto Hana HAVELKOVÁ

Hned několik zásahů v Zadní Tře-
bani si v uplynulých dnech zapsali
liteňští dobrovolní hasiči.
V neděli 13. 3. vyjela jednotka s
oběma vozidly k hořící louce a křo-
ví mezi silnicemi na Svinaře a Liteň.
Oheň se sem rozšířil od pálení větví
u zahrady. Po příjezdu k místu udá-
losti jsme od velitele zásahu měli za
úkol připravit rozdělovač a 2 C
proudy, kterými jsme zamezili další-
mu šíření požáru směrem na severní
a západní stranu. Hořelo ve svahu a
požár se velmi rychle rozšiřoval.
O čtyři dny později jsme před po-
lednem vyjeli s oběma vozidly do
Zadní Třebaně znovu. Byl ohlášen
požár domu na kopci, nad ulicí K

Voškovu (na snímku). Na místě
jsme v dýchací technice pomáhali s
hašením i doplňováním vody a plni-
li další úkoly od velitele zásahu. Je-
likož se dům nachází ve špatně pří-
stupném místě, byl vyhlášen 2. stu-
peň požárního poplachu a povolány
další cisterny, které najížděly přes
Běleč. Během zásahů nebyl nikdo
zraněn.
Poslední březnový den se v zadno-
řebaňské základní a mateřské škole
konal společný výcvik JSDH Liteň
a Zadní Třebaň. Ředitelka ohlásila
dětem i personálu evakuaci všech
osob z důvodu kouře a požáru v
kuchyni. (Dokončení na straně 8)

Foto Jiří HRÁCH

LiteňskéOKÉNKO

Hasiči třikrát vyjeli do Zadní Třebaně - k »ostrým« zásahům i na cvičení



Naše noviny 7/22 LITEŇSKÉ OKÉNKO, Strana 8

Školáci absolvovali program Hrou proti AIDS

V liteňské škole jsme dlouho neměli
k dispozici dílny, ale snažili jsme se
o polytechnickou výchovu jinou for-
mou. V pracovních činnostech na-
příklad využíváme stavebnice Mer-
kur. Nyní máme v prostorách bývalé
jídelny instalované malé »ponky« a
příslušné nářadí. Fantazii se tedy
meze nekladou a my zde v hodině
pracovních činností můžeme tvořit.
Rádi využíváme také nabídky zají-
mavých externích programů, k oblí-
beným patří Hoblinkova dílnička. 
V úterý 22. března se v nové budově
naší školy v rámci Hoblinkovy díl-
ničky uskutečnil technicko-výtvarný
vzdělávací program. Žáci  se sezná-

mili s opracováním dřeva na již ho-
tovém polotovaru. Mohli si vyzkou-
šet drobná dřevoobráběcí nářadí –
ruční vrtačky, svěráky, pilky a další.
Před započetím samostatné práce
následovalo samozřejmě poučení o
bezpečnosti práce. 
Myšlenka Hoblinkovy dílničky je
založena na tvůrčím hraní, smyslo-
vém prožitku, rozvoji motoriky či
vnímání prostoru a návaznosti jed-
notlivých kroků. Děkujeme týmu
dílničky za zprostředkování a bude-
me se těšit na další nápadité výrobky
ze dřeva. Všichni jsme si to opravdu
moc užili.      Hana HAVELKOVÁ,

ZŠ  Liteň

Byl využit vyvíječ umělého kouře a
obě naše vozidla. Po příjezdu našich
jednotek začal průzkum. Dle scénáře
hořelo v přízemí v kuchyni, kde se
měla v té době nacházet kuchařka.
Jedné třídě se podařilo budovu opus-
tit, další třída zůstala uvězněna v 1.
patře a přes zakouřenou chodbu se
nemohla dostat pryč. Následoval
standardní postup. Jedno družstvo
začalo s D proudem hledat kuchařku

a ohnisko v zakouřeném přízemí,
druhé pomocí vyváděcích masek
evakuovalo děti z patra. Personál
školy prováděl kontrolu dle třídních
knih. Byl nasazen C a D proud, vyu-

žity dýchací přístroje i přetlakový
ventilátor, který má liteňská jednot-
ka nově ve výbavě. Zdarma ho zís-
kala od profesionálních hasičů.
Evakuace se zúčastnilo 38 dětí a 10

dospělých. Po cvičení si děti vy-
zkoušely stříkání z proudnic a vráti-
ly se zpět do školy. Podobné cvičení
zde obě jednotky měly před třemi
lety a i letos bylo velkým přínosem.
Za zmínku stojí, že před pěti lety, 31.
března 2017, jsme v Litni převzali
naši Tatru 815/7 CAS30.
Další akce, které liteňští hasiči plá-
nují: 30. 4. Pálení čarodějnic na ná-
dvoří zámeckého areálu (viz níže),
21. 5. sběr šrotu a vysloužilých elek-
trospotřebičů, 3. 9. Loučení s létem a
145. výročí SDH Liteň. Jiří HRÁCH,

velitel sDH Liteň

S PILKOU. Práci v »dílnách« si vy-
zkoušela také zástupkyně ředitelky
ZŠ Ema Malá.    Foto Iveta ČERNÁ

Liteňská knihovna ve spolupráci s
místním kinem zorganizovala první
ročník bleších trhů. „Inspirovali
jsme se ve Francii, kde mají podob-
né akce dlouhou tradici,“ řekla ve-
doucí  knihovny, rodilá Francouzka
Elise Větrovský. „Tady, v Litni, nám
něco podobného chybělo. Šlo o prv-
ní akci tohoto typu a nazvali jsme ji
Blešák v Litni no.1,“ dodala.
Na Blešák, který se pro nepřízeň po-
časí namísto venku před kinem ko-
nal ve foyer a v sále kina, se přihlá-
sila asi desítka prodejců. Jak bylo
uvedeno na plakátě, jemuž vévodí
ilustrace obrovské blechy na hroma-
dě věcí (autorem je malíř a promítač
v kině Vladimír Větrovský), na ble-

šáku jste mohli sehnat opravdu
všechno možné: od hodinek a CD
disků, přes oblečení a hračky až po
vysavač, topení do koupelny nebo
dětské kolo. Výtěžek ze zápisného
80 Kč knihovně přispěje na nákup
nových knih. 
O trh byl nebývalý zájem, a tak už si
řada prodejců rezervovala místo na
Blešák no.2, který se bude konat
druhý víkend v červnu, 11. 6., na
parkovišti před kinem. Kdo bude
mít zájem se přihlásit již teď, může
přijít nebo zavolat do liteňské kni-
hovny a přitom si půjčit pěknou kni-
hu. Přijde-li v pátek, může rovnou
zůstat na nějaký film v kině...

Václav LutEnsKý, Beroun

Liteňské aktuality
* Provoz úřadovny v Litni omezila
od 4. 4. do odvolání Česká pošta.
Pro veřejnost je otevřeno v pondělí
od 12 do 18.00, v úterý od 8 do
11.00, ve středu od 8 do 12.00 a ve
čtvrtek i pátek od 12 do 15.00. (mar)
* Kontejnery na bioodpad budou v
nejbližších týdnech přistaveny: 15. -
17. 4. Běleč před hospodou, 22. -
24. 4. Liteň u benzinky, 29. 4. - 1. 5.
Liteň před kostelem, 6. - 8. 5.     Leč
před klubovnou, 13. - 15. 5. Liteň
horní park Třebízského (mar)
* Vycházku k rybníku Obora spoje-
nou s pozorováním, odchytem a
kroužkováním ptáků připravila Sp-
ráva CHKO Český kras. Sraz je 23.
4. v 8.00 před úřadem městyse Li-
teň. Exkursí nazvanou Vítání ptačí-
ho zpěvu v Litni bude provázet Jaro-
slav Veselý, info: 728 878 352.  (hh)
* Pálení »čarodějnic« pořádají 30.
dubna na dvoře zámku v Litni míst-
ní dobrovolní hasiči. Vstup do areá-
lu bude možný od 17.00, občerstve-
ní je zajištěno, vstup zdarma!  Návš-
těvníky čeká volná zábava s repro-
dukovanou hudbou.     Jiří HRÁCH
* Zápis do MŠ Liteň se uskuteční 4.
května od 10 do 12.00 a od 12.35 do
16.30. Příslušné dokumenty lze také
od 2. do 16. 5. zaslat poštou, do da-
tové schránky či e-mailem s uzna-
ným elektronickým podpisem. Info
na www.ms-liten.cz. (ape)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Městyse Liteň se bude konat 5. 5.
od 19.00 v nové zasedací místnosti
úřadu městyse.   Filip KAŠtÁnEK
* nejbližší zápasy liteňských fotba-
listů - mladší žáci: 15. 4. 17.30 Liteň
- Neumětely, 25. 4. 17.30 Kr. Dvůr -
Liteň, 6. 5. 17.30 Chodouň - Liteň;
st. žáci: 9. 4. 10.15 Zlonice - Liteň,
16. 4. 10.15 Liteň - Zákolany, 23 .4.
10.15 Zvoleněves - Liteň, 30. 4.
10.15 Liteň - Žižice (mik)

Hasiči třikrát vyjížděli do Zadní Třebaně
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Začínáme chystat...
(Dokončení ze strany 7)
V ulici Zahradní a Sadová budou zá-
střikem opraveny výtluky. Kromě
toho začínáme projektovat opravu
Náměstí, Školské a Sadů Sv. Čecha
a začalo stavební řízení na výstavbu
chodníku v Dlouhé. S netrpělivostí
očekáváme, zda uspějeme s žádostí
o financování opravy Chrástecké.
Dovolte, abych vás pozval na trhy,
které se uskuteční v květnu v areálu
nové školy. V sobotu 14. 5. bude v
Bělči před č.p. 60 odhalena pamětní
deska zdejšímu občanu Josefu Ku-
sému, který v tomto domě schová-
val za 2. světové války parašutistu
Arnošta Mikše ze skupiny Zinc. V
sobotu 23. 4. jste zváni na koncert
big bandu Melody Makers s Ondře-
jem Havelkou. Začátek je ve 20.00,
lístky koupíte on-line na www.kino-
liten.cz. Ten, kdo by potřeboval
pomoci, může přijít na radnici - vs-
tupenky vám rádi pomůžeme kou-
pit. V neděli 22. 5. přijďte v 16.00
na divadlo pro děti Rarášci a v sobo-
tu 28. 5. se koná rockový koncert
berounské skupiny Beat Sisters.
Přijďte, sestrám to opravdu šlape.
Hezké Velikonoce!
Filip KAŠtÁnEK, starosta Litně

S žáky devátého ročníku ZŠ Liteň jsme se zúčastnili preventivního progra-
mu Hrou proti AIDS. Je to interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtě-
ných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Předlohou byla
česko-německá akce pořádaná v roce 1998, Parkúr o AIDS, lásce a sexua-
litě. Formou překonávání překážek na pěti stanovištích a ve skupinách  do-
cházejí účastníci po 90 minutách k cíli. Zastavení jsou zaměřena na cesty
přenosu HIV, lásku, sexualitu a ochranu před HIV, pozornost je věnována i
prevenci nechtěného těhotenství a dalším souvisejícím tématům.
Projekt finančně podporuje Národní program podpory zdraví a Národní
program boje proti AIDS, pro žáky je zdarma. V Berouně se na organizaci
podílí DDM a studenti středních škol, v našem případě to byly studentky
SPgŠ. Všem se to moc líbilo. Tento program navštěvujeme s našimi devá-
ťáky každý rok a vždy máme pozitivní ohlasy. Někdy se v roli školitelů ob-
jeví i někdo z bývalých žáků naší školy.      Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

HOŘELO V KUCHYNI. Hasiči při cvičení v areálu zadnotřebaňské školy a
školky. Foto Jiří HRÁCH

Liteň s Fanette míří...
(Dokončení ze strany 7)
A v pololetí druhém Fanette okouz-
lila shrnutím vývoje člověka. Vyro-
bila si názorné pomůcky, krajinu z
kartónu, na níž se postupně objevo-
vali předchůdci člověka, jejich
obydlí, zbraně, ale třeba i hudební
nástroje. Na závěr autorka před-
stavila vizi člověka nové doby –
krajinu vyměnila za obrázek velko-
města a postava spěchajícího člo-
věka zírajícího do mobilního tele-
fonu dostala vědecké jméno homo
mobilis. Špatně jsem rozuměla, přes-
slechla jsem m na začátku slova -
pro mě to byl homo labilis. Až při
druhé prezentaci jsem porozuměla
správně. Možná se s Fanette dosta-
neme i do učebnic dějepisu. Člověk
nové doby - homo mobilis labilis...

Text a foto Hana HAVELKOVÁ,
ZŠ Liteň

Počasí zahnalo Blešák no. 1 do kina

V Hoblinkově dílničce se »vyřádili« i kantoři
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Již poněkolikáté se Vižina zapojila
do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Dokonce si pro tuto příleži-

tost vytvořila vlastní motto, které
bylo zveřejněné na stránkách akce:
Malí i velcí, přijďte přidat ruku k
dílu, dohromady máme velkou sílu.
Bude tady hezky, milo, aby se nám
dobře žilo...
V sobotu 2. dubna se uklízelo přesně
na 3733 místech naší krásné země.
Chladné, aprílové počasí sice možná
odradilo mnoho dobrovolníků, kteří
se uklízet chystali, ale nám, ve Viži-
ně, to nevadilo.Navzdory tomu, že
poletoval sníh a foukal silný vítr, se-
braly se po Vižině a jejím okolí dva
pytle odpadu. Všichni dobrovolníci,
kteří trasu, kterou vyčistili, vyznači-
li do mapy u pytlomatu, obdrželi ja-
ko odměnu samolepku z této úklido-
vé akce. Kromě ní si zajisté odnesli
také pocit, že tato akce má smysl a je
u nás zase o něco krásněji.   
Pytle i rukavice v pytlomatu, které
poskytla organizace, jež tuto velkou
jarní úklidovou akci pořádá, zůsta-
nou u lesa po celý duben - každý,

kdo se bude chtít  přidat, může uklí-
zet kdykoli bude mít čas a chuť.  

Jana FIALOVÁ, Vižina

Oslavy výročí 750 let Vižiny jsou
za námi, ale o její historii píši 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 obce

V roce 1959 po žních při mlácení za-
hynul Josef Kačírek z č. 38. Při do-
mlatné spadl pod kolo traktroru. Byl
to dobrý občan.  
V roce 1960 se 12. ledna sváděl do-
bytek do nového kravína. Dělala se
ulička mezi J. Karešem č. 24 a Z.
Ksandrem č. 25. Ulička už tam byla,
byla zrušena a znovu se obnovovala.
Též se dělala mezi V. Štáralem č. 32
a Al. Záhoříkem č. 43. 
V roce 1961 není žádný záznam.
V roce 1962 se spojilo JZD Vižina,
Všeradice a Nesvačily. Středisko

bylo ve Všeradicích.  
V roce 1963 sehrála mládež za vede-
ní Josefa Záhoříka z č. 20 divadlo
Sůl nad zlato. Též se hrálo v Kvani
za velké účasti. Hráli: Vrba Josef,
Vrbová Marie, Praveček Karel, Zá-
hoříková Irena, Šináglová Eva, St-
ránský Josef, Dvořák Ladislav, Fou-
sek Josef a Šinágl Josef.  
V roce 1964 se začala stavět požární
zbrojnice a klubovna z čísla 36 po
Františku Jahelkovi. Rodina Jahel-
kova vymřela, žádní bližší příbuzní
nebyli, domek připadl národnímu
výboru. V obecních volbách byl za
předsedu zvolen Záhořík Josef č. 20.
V roce 1965 se všechny JZD v okolí
spojila a připadla pod státní statek
Lochovice. V létě se slavnostně otví-
rala požární zbrojnice, byl přítomen
též požární sbor z Kvaně. Postavila
se nová zastávka ČSAD u dvora.

V roce  1966 bylo předěláno obecní
osvětlení, dávaly se zářivky. V břez-
nu havarovalo požární auto pod
Hradcem, oprava stála 11 000 Kč.  
V roce 1967, 19. 12. se konala vý-
roční schůze požárníků. Po schůzi se
»chuligáni« střetli  s místními obča-
ny tak, že museli být lékařsky ošet-
řeni. Lenkvík Ladislav z č. 10 a Mo-
jžíš Josef z č. 9 byli odvezeni do ne-
mocnice. Případ vyšetřovala SNB.
V roce 1968 začaly v naší republice
řádit kontrarevoluční živly. Na po-
moc přijely 21. srpna státy Varšavské
smlouvy a dělaly v republice pořá-
dek. Nejdříve se na ně dívalo jako na
nepřátele. Mezi lidmi nastala panika,
začaly se dělat zásoby, nakupovalo
se, co se dalo. Sázely se lípy po obci,
u dvora, na kopečku a u kapličky.
V roce 1969 se v obci pokládalo po-
trubí. (Pokračování)

Nasbírali dva pytle odpadu
VIŽINA SE PRVNÍ DUBNOVOU SOBOTU ZAPOJILA DO AKCE UKLIĎME ČESKO

Informační měsíčník obce pod Skálou a brdskými Hřebeny 4/2022 (25)

Masopust se vydařil
První vižinský masopust se konal
19. března, »na Josefa«, ve Vižině. 
Slavnost začala u obecního úřadu,
kde maškary žádaly starostku o udě-
lení masopustního práva. Když ho
obdržely, vydal se průvod za dopro-
vodu kapely Třehusk na hřiště, kde
bylo nachystáno občerstvení se za-
bíjačkovými dobrotami. Sešlo se
bezmála padesát masek, malých i
dospělých, tradičních, nápaditých i
vtipných. Masopustní fraškou po-
bavil hosty Pepa Kozák z Osovce s
částí kapely Uvidíme a dětmi z Viži-
ny. Odpolední zábava se protáhla do
nočních hodin za skvělé country
hudby v podání kapely Uvidíme.
Zuzana HŮLOVÁ, starostka obce

Vižinské aktuality
* Každoroční pochod na skálu po-
řádají na Velký pátek, tj. 15. dubna
vižinští hasiči. Po dvou letech se le-
tos budou pálit čarodějnice ve sp-
rávný termín - 30.dubna.           (zuh)
Do velikonoční výzvy Domečku
Hořovice Kuřátkov 2022 se již po-
třetí zapojila Vižina. První ročník,
kdy celou obec zdobili zajíci, získa-
la titul Zajícov. V druhém ročníku
bojovala o vítězství až do samého
závěru akce - 462 vajíček různých
velikostí a z různých materiálů sta-
čilo na 2. místo v celé České repub-
lice. Letos se to na Vižině začíná
pomalu, ale jistě, také líhnout. Ha-
sičata vyráběla kuřátka na schůzce,
domy žloutnou v oknech a děti mají
alespoň zábavu. Své výtvory stačí
nahlásit a vyfotit obecní kvočně, jež
vše poctivě zapisuje a vede eviden-
ci. Kolik kuřátek bude ve Vižině?
Zkuste si tipnout a můžete vyhrát
malou tematickou odměnu.        (jaf)
* Krásnou Moranu vytvořili obyva-
telé Vižiny pro Slavnosti Morany,
které se konaly v sobotu 26. 3. v Do-
břichovicích. (zuh)   Foto aRCHIV

V PŘEVLECÍCH. Maškary, které se zúčastnily premiérového masopustu ve Vižině.  Foto Zuzana HŮLOVÁ

V roce 1968 začaly řádit kontrarevoluční živly 

Po letech budou máje
Staročeské máje se budou v rámci
poberounského folklorního festivalu 
konat 21. 5. ve Vižině. Nebude chy-
bět průvod obcí za doprovodu kape-
ly Třehusk, vystoupí děti z Vižiny i
folklorní soubory Kamýček, Vonič-
ka a Notičky. Českou besedu zatančí
vižinská omladina a na závěr vydra-
žíme a porazíme májku. Večer bude
hrát skupina Uvidíme.                (zuh)

BRIGÁDNÍK. Lukáše Baleho sbírá-
ní odpadků zjevně bavilo vic, než fo-
cení... Foto Lucie BaLe

Noviny z VIŽINY
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Charita pomáhá uprchlíkům i místním
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vedle uprchlíků nezapomíná charita
ani na místní znevýhodněné rodiny,
které se kvůli zdražování ocitají v
nouzi stále častěji. V obcích a měs-
tečkách řevnické farnosti působí
charitní dobrovolníci, kteří naslou-
chají příběhům uprchlíků i místních
rodin, které se ocitly v tísni. Umějí

se vcítit do jejich situace, najdou pro
ně tu nejvhodnější pomoc. Bez spo-
lečenství obětavých a empatických
dobrovolníků by tahle služba znevý-
hodněným vůbec nebyla možná.
Cílem charity také je postarat se o to,
aby se uprchlíkům dostávalo i dal-
ších nezbytných věcí pro život v no-
vém prostředí, dokud si je nebudou
moci opatřit sami, nebo se nebudou
moci vrátit do vlasti. Takových věcí

je spousta, vždyť opustili domov
často jen s kufrem toho nejnutnější-
ho. Charita pro ně nakupuje léky,
prádlo, ovoce i zeleninu, bezlepkové
potraviny. Do dětských skupin poři-
zuje věci pro výtvarné i pracovní
činnosti a mnoho dalšího. K tomu
slouží peněžní dary, za něž velmi dě-
kujeme. Přispět je stále možné na
charitní účet 229694645/0300, V. S.
22. Potřebujete-li potvrzení o daru,

prosím uveďte do bankovního příka-
zu adresu bydliště a e-mailovou ad-
resu, potvrzení vám vystavíme.
Eva VACULíKOVÁ, charita Řevnice

Jarní trh v Dobřichovicích, který se
konal 9. dubna, byl co do počasí vs-
kutku aprílový. Zažili jsme déšť,
slunce, kroupy i vítr. 
Navzdory tomu navštívilo trh oprav-
du hodně návštěvníků, malých i vel-
kých. Byl pro ně připraven bohatý
program - tradiční pečení jidášků či
roztodivných tvarů, které umí dět-
ská fanazie vymyslet, tvoření z vlny,
malování keramických ptáčků i upe-

čených perníčků, u skautů se pletly
pomlázky... Nechybělo divadlo pro
děti a nakonec velikonoční předsta-
vení souboru Kukadýlko Lucky Ku-
kulové. Byl to po dvou letech opět
řemeslný jarní trh a bylo vidět, že si
ho návštěvníci užili. Farmářské trhy
začínají 30. dubna v 8.00 pod lípou
u zámku - těšíme se na shledanou.

Ladislava CVRČKOVÁ,
Dobřichovice

Čarodějnice budou,
ale rekord se nechystá
Řevnice - Velká čarodějnická vatra
zaplane opět po dvouleté pauze 30.
dubna na kopci Vrážka nad Řevni-
cemi. O překonání rekordní výšky
hranice se ovšem její stavitelé letos
pokoušet nehodlají.
NN to potvrdil jeden z nich, Pavel
Jílek. „Čarodějnice budou, na dřevo
půjdeme 26. 4., se stavěním počítá-
me v pátek 29. 4. O rekord se ale
určitě pokoušet nebudeme,“ uvedl s
tím, že výšky hranice 20.47 metrů
zapsané do české knihy rekordů
Řevničtí dosáhli v roce 2019. 
Vatry poslední dubnovou sobotu za-
planou i jinde po kraji - v Litni, Vše-
radicích, Hlásné Třebani... (mif)

Obnovili klub přátel
Informaci o obnovení činnosti Klu-
bu rodičů a přátel ZŠ Řevnice obdr-
želi v těchto dnech rodiče žáků řev-
nické základní školy.  
„Věřím, že spolupráce mezi školou
a klubem bude velmi intenzivní a že
pravidelný kontakt i sdílení infor-
mací podpoří vzájemné vztahy,“
sdělil ředitel školy Tomáš Řezníček.
Na úvodním setkání 5. 4. se zájemci
dozvěděli o plánech Klubu i o mož-
nosti, jak se zapojit. Další info na
klubzsrevnice@gmail.com. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Z našeho kraje
* Ekumenickou hohoslužbu hostí
na Zelený čtvrtek 14. 4. od  18 ho-
din kostel sv. Ludmily v Tetíně.  (jš)
* Tvořivou dílnu, kde si budete
moci uplést pomlázku a ozdobit
kraslici voskem, pořádá 15. 4. od
11.00 bistro Karlštejn 34.           (tob)
* Zápis organizuje nová ZŠ Lety -
20. 4. (14 - 18.00) do 1. tříd a 27. 4.
(14 - 18. 00) do 2. – 4. tříd.         (zol)
* Besedu Josefa Klímy s Ivanem
Doudou nazvanou Drogy můj život
můžete navštívit 21. 4. od 19.00 v
dobřichovické vinárně U Věže.
Vstupné 100 Kč. (ak)
* Přednášku Zdeňka Zvolánka Tr-
valky pro nezalévané zahrady hostí
22. 4. od 18.00 Sál dr. Fürsta v Dob-
řichovicích.  Andrea KUDRNOVÁ
* Vycházka kolem Berounky do
Srbska zaměřená na fotografování
ptactva a panoramat se koná 23. 4.
Sraz je v 9.00 na náměstí v Berouně
u sochy Mistra Jana Husa. Přihlášky
a info na dospele2@knihovnabe-
roun.cz, nebo 311 621 947.         (ist)
* Mini design market pořádá 23. a
24. 4. vždy od 10.00 bistro Karlštejn
34. Pozvali jsme výtvarníky/uměl-
ce/řemeslníky/designéry, kteří zboží
pouze nepřeprodávají, ale vlastno-
ručně vyrábějí.         Tomáš BÁRTA
* O výzdobu připomínající význam
Velikonoc, pomlázku, vajíčka aj. je
do 24. 4. doplněna expozice základ-
ního okruhu Císařská rezidence
Karla IV. na hradě Karlštejně.  (shk)
* O odstranění vraků lodí z břehu
Berounky žádá jejich majitele OÚ
Lety. Pokud nebudou vraky odklize-
ny do 30. 4., nechá je obec odvézt
na své náklady. (zol)
* Nohu si po pádu na hřbitově v
Zadní Třebani 31. 3. zlomil starší
muž. Po ošetření byl řevnickými zá-
chranáři převezen na chirurgické od-
dělení hořovické nemocnice.   (bob)
* O pomoc se snesením pacientky
se zdravotními obtížemi z druhého
nadzemního podlaží domu v Černo-
šicích byli řevničtí profesionální ha-
siči požádáni 3.4. po půlnoci. Žena
byla uložena do transportní plachty,
po úzkém točitém schodišti snesena
a předána do vozu záchranky.   (jar)
* Požár stropu haly v zemědělském
areálu na Mořině likvidovali 6. 4.
ráno řevničtí profesionální i hlásno-
třebaňští a vysokoújezdští dobrovol-
ní hasiči. Po vypnutí elektřiny byly
nasazeny dva vodní proudy. Příčina
a výše škody jsou v šetření.        (jar)

Ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která se koná v celé
České republice (a dokonce na pár
místech i mimo ni). Cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. V Zadní Třebani i okolí
se uklízelo od 1. do 4 .4., tak jak měl
kdo čas. Velký zájem o akci měli ro-
diče s dětmi. „Vždy se na akci těší-
me, děti mají velkou radost, jaké
»poklady« nacházejí,“ chválila ma-
minka Iva Zachařová.  Pokud máte
fotky z úklidu, prosím o jejich zaslá-
ní na: pet.frydlova@seznam.cz nebo
tel. Whatsapem na tel č. 722069600
s vaším podpisem. Díky, že jste se
opět do akce zapojili a těším se na
další úklidový den 17. září. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Školáci jezdí plavat a nocovali s Andersenem

V Zadní Třebani uklízeli dospělí i děti

Třikrát zlaté aerobičky 
V sobotu 2. 4. se po dlouhé covido-
vé pauze uskutečnily v Praze-Mod-
řanech první závody této sezony Žij
pohybem. Všechny tři týmy aerobi-
ček AC Olympia vybojovaly 1. mís-
to. V kategorii Dětí závodily se se-
stavou Zlaté rybky, Kadetky měly
skladbu s názvem Vítejte v Disney-
landu a Juniorky (na snímku) se
předvedly jako Srdcové královny.
Závodnicím gratulujeme a přejeme
jim další úspěchy. Text a foto

Katka ČerNÁ, Všenory  

Jarní řemeslné trhy si návštěvníci užili

POMOCNÍCI. Do úklidu se zapoji-
ly i děti.      Foto Iva ZACHAŘOVÁ

Děti z uprchlických rodin si zaslouží
pozornost a péči.        Foto ArCHIV

Od konce března začal žákům ZŠ Zadní Třebaň povinný plavecký výcvik v
Berouně. Ze začátku jsme trošku bojovali s nasazením gumových koupacích
čepic u holčiček, které mají vlasy do pasu, ale už na to máme parádní grif.
První hodinu vysvětlily plavčice dětem pravidla, která se v bazénu musí do-
držovat a pak si je rozdělily do tří družstev: delfínů, kapříků a želviček.   
Ze 31. 3. na 1. 4. se u nás uskutečnila dlouho očekávaná Noc s Andersenem.
Součástí projektu byla beseda se spisovatelem Richardem Vokůrkou, který
nám představil svou práci loutkoherce v Divadle Spejbla a Hurvínka i knihu
Emy a Drak. Nesměla chybět ani autogramiáda. V době, kdy se malé děti
účastnily besedy, pro starší žáky byl připraven program zasvěcený autorovi
dobrodružné literatury Jaroslavu Foglarovi. Po besedě následovalo promí-
tání filmu Záhada hlavolamu. Školkáčci a mladší žáci pomáhali pejskovi a
kočičce z knihy Josefa Čapka »upéct« dort. Další část programu byla zamě-
řena na nejznámější večerníčky. Po výtečné večeři následoval nácvik cvičné
evakuace při mimořádné události – požáru (viz str. 7 a 8). Za vyvrcholení
projektu můžeme považovat návštěvu obecní knihovny. Všem zúčastněným i
rodičům, kteří dodali bohaté občerstvení, velké díky. Ve čtvrtek 7. 4. se konal
zápis do školy. Zápis do školky se uskuteční 2. 5.    Foto Lucie BOXANOVÁ

Klára ČerVeNÁ, (box) ZŠ a MŠ Zadní Třebaň 
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Každé zevšeobecnění je zavádějící.
Německo je velké a lidé, žijící na se-
veru, mají jiné zvyky, trochu jiný ja-
zyk i odlišnou povahu, než obyvatelé
německého jihu.
A přesto, všechno trochu svádí k ná-
zoru, že Němci jsou organizovaní,
disciplinovaní, systematičtí, praco-
vití, pořádní, dochvilní a zodpověd-
ní. Mají takovou pověst ve světě. Na
všechno mají pravidla a zákony.
Jenomže všechno, co se dnes děje,
není možné zachytit zákony a předpi-
sy, protože ty se musí nejdříve vytvo-
řit. Nechci zlehčovat nebezpečí covi-
dové pandemie ani ho srovnávat se
současnou další uprchlickou vlnou,
ale chce se mi napsat: Živelné udá-
losti Německo nesnáší! Německý
úředník je nervózní, když nemůže po-
stupovat hezky podle předpisů a na-
jednou má řešit rychlé zvraty a změ-
ny. Německý úředník by potřeboval,
aby se mu pandemie oznámila pře-
dem, alespoň několik měsíců, aby vy-
tvořil správné formuláře a rozdělil je
na správná místa k vyplnění. Potře-

boval by také, aby povodně nenastá-
valy živelně, ale aby se s nimi dalo
počítat dopředu, aby se německý
úředník vybavil potřebnými para-
grafy a nástroji ke zvládání pojist-
ných událostí a jiných nepravostí. 
A tak je také pro něho infarktová
záležitost, když se na nádraží v Ber-
líně, nebo v jiném městě, navalí
hloučky ukrajinských maminek s dět-
mi a starými lidmi, kteří chtějí všich-
ni zůstat! To je ovšem pro německé-
ho úředníka zlý sen. Nikdo se dopře-
du neohlásil a někteří dokonce ani
nemají doklady, protože prchali v
noci z jakéhosi sklepa v ostřelova-

ném městě a neměli čas si pro ně do-
jít do bytu, který už byl mezitím stej-
ně v troskách! Německý úředník také
potřebuje, aby se mu lidé nekupili,
ale aby se rozptýlili po celé republi-
ce. Jenže jak je přesvědčit? Když ani
není schopen je všechny správně a
rychle registrovat?
Německého úředníka také vyvádí z
míry ta řada dobrovolníků, kteří po-
máhají a informují příchozí, co mají
dělat, kam se mají obrátit pro infor-
mace a pomoc. Co když dobrovolní-
ci prozradí uprchlíkům existenci pří-
slušných úřadů a váleční uprchlíci si
je sami najdou?   

V malé obci nedaleko mého bydliště,
Ehnigen se jmenuje, stojí dům, v
němž bydlí Jutta Hackmann a Claus
Hubert. Protože v něm měli dost mís-
ta, nabídli bydlení patnácti ukrajin-
ským uprchlíkům. Jak už jsou Němci
zodpovědní a pořádkumilovní, hned
zavolali na radnici a dali to vědět
starostovi. Čekali, že to obec vezme
na vědomí a nabídne případně lidem
z Ukrajiny nějaké informace nebo
podporu jakéhokoliv jiného druhu.
Čekali dlouho, nic se nedělo. Až se
konečně dočkali – radnice jim posla-
la dopis a v něm podstatně zvýšený
účet za odpad. V domě je o tolik a to-
lik lidí víc, takže se poplatek zvyšuje
o tolik a tolik euro.
Když jde o odpad, to německý úřed-
ník nezná bratra!
Teprve když se tento případ dostal
na veřejnost, radnice se konečně vz-
pamatovala z letargie a nabídla no-
vě ubytovaným lidem radu a pomoc.
Aspoň že tak... 

Magda MühlenkaMpová,
Gemmingen, německo

Autoškola Řevnice 
naučí Vás nejvíce!!!
aneb To, co Vás v autoškole neučili: ekonomickou

jízdu, couvání, parkování couváním, rozjezd 

do kopce, jízdu a couvání s vlekem, nájezdy 

na dálnici, jízdu po dálnici 130 km/hod...

semerad@volny.cz, 603 545 666

BEZPLATNÁ REALITNÍ PORADNA
V životě jsem toho zažila i prožila mnoho a vím, jakou cenu může mít 

ve správnou chvíli poskytnutá dobrá rada. Všem, kteří o to stojí, ji nabízím
ZDARMA. Těší mě pomáhat, poradit a vyřešit i složitější případy, 

které souvisí s bydlením. V realitách pracuji řadu let, zkušenosti jsem 
získala v Realitní společnosti České spořitelny. Mám za sebou mnoho 
úspěšných obchodů a spokojených klientů. Můžete mezi nimi být i Vy.

Co pro Vás mohu zajistit?
Prodej jakékoliv nemovitosti + pronájem nemovitosti + řešení exekucí 

+ aukce nemovitostí+ výkup nemovitostí + tržní odhad nemovitostí 

+ odhad pro dědická řízení + vyhledávání nemovitostí

Pavlína ČERNÁ, realitní a poradenská činnost

+ 420 730 779 441, pcerna@csrealitni.cz

Živelné události Německo nesnáší!
POSTŘEHY NĚMECKÉ SPOLUPRACOVNICE NN MAGDALENY STŘÍBRNÉ - 36)
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Rekordní výprask Karlštejna - 0:14!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - S potupným čtrnácti-
gólovým debaklem se z Hořovic
vraceli fotbalisté Karlštejna. Vše-
radičtí jeli z Hýskova v lepší nála-
dě - domácím nasázeli sedm »ba-
nánů«, tři z nich Suchý.            (mif)

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Ligmet Milín 3:1
Branky: Chovan, Veselý, Kubata
Letovští se postarali o překvapení na
úkor favorita. Hosté byli aktivnější,
hrálo se pod jejich taktovkou, nepro-
měnili několik gólovek. Vedení se
ujali v 65. minutě z penalty, jíž před-
cházela nepřesná malá domů: vybí-
hající Sňozík stačil už jen faulovat
útočníka. Domácí nerezignovali a
záhy vyrovnali. Baubín pronikl po
křídle do pokutového území, míč se
dostal k Chovanovi a ten nezaváhal.
Hosté se pokusili  strhnout vedení na
svou stranu, ale efektivnější byly Le-
ty. V 80. minutě našel Kratochvíl Ve-
selého, který prostřelil brankáře -
2:1. Utkání definitivně rozhodl stří-
dající Kubata. Jeho střelu sice bran-
kář vyrazil, ale míč se k němu vrátil
a napodruhé skončil v brance hostů.
Domácí vybojovali tři cenné body v
utkání, které se muselo všem zmz-
lým  dívákům líbit.      Jiří KÁRNÍK
Tatran Sedlčany B - Lety 3:0

KARLŠTEJN, okresní přebor
SK Hořovice B - Karlštejn 14:0 
Už do poločasu domácí hostům »na-
dělili« půltucet branek, po změně st-
ran pak dílo zkázy dokonali.      (mif)
Karlštejn - Tetín 0:3

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Doubravan Újezd - OZT 2:5
Branky: Vlasák 3, Suchý, Šebek
Přes půlku zápasu pokračoval Ostro-
van v nevýrazném výkonu ze zápasu
s Praskolesy. Dvakrát dosahoval ná-
skok soupeř, díky čistému hattricku
Vlasáka se ale nakonec zrodil jedno-
značný výsledek (Mák)
OZT - Tmaň 7:3 
Góly: Vlasák 4, Suchý 2, Spazier  
Kdo přišel na Ostrov později, litoval.
Už v 10. minutě to bylo 2:0, poločas
skončil 5:0. Pak domácí lehkováž-
nou hrou nabídli hostům korekci vý-

sledku. Naštěstí se včas vzpamato-
vali a dotáhli zápas k výhře. (Mák)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Drahelčice 6:1   
Branky: Román 2, Babiak 2, Ja-
nouš, Chvojka
Dobřichovičtí dominovali i ve dru-
hém jarním mistráku. Už ve Velkých
Přílepech se v dobrém světle před-
stavily posily: Jiří Román a Václav
Velebil (oba z ABC Braník) i Vende-
lín Hók ze slovenské Senice. I když
nesehráli jediný přípravný zápas, do
herního konceptu mužstva zapadli...

Tentokrát Dobřichovice předvedly
ještě lepší výkon. Gólman hostů mu-
sel poprvé kapitulovat již v 5. minu-
tě - po rychlé kombinační akci poho-
tově skóroval Janouš. Domácí si vy-
tvářeli jednu šanci za druhou. Pro-
měnit se však podařilo až tu v 17.
minutě Románovi, který díky rych-
losti a dravosti vsítil i třetí branku ve
25. minutě. Domácí byli herně o par-
ník lepší, na některé elegantní kom-
binace nestačili hosté ani reagovat,
střely a zakončení však končily vět-
šinou v rukavicích brankáře. Přesto
byl ve 42. minutě opět překonán - z
blízka dorážel Babiak. Domácí udr-
žovali převahu, kterou vyjádřil v 50.
minutě pátým gólem opět Babiak. V
65. minutě stáhl brankář Romána.
Následovala penalta, kterou šel kop-
nout gólman Geissler. Spoluhráči si
ho dobírali, aby nerozbil světla nad
brankou - netrefil je, ale branku taky
ne… Velká část domácích se pak na-
tlačila před pokutové území hostů,
čehož využili hosté a z rychlého pro-
tiútoku snížili. V 88. minutě Janouš
fantastickým křižným pasem našel
Chvojku, který nezaváhal a prudkou
střelou uzavřel skóre.                 (oma)
Kněževes - Dobřichovice 2:4
Branky: Kratina, Větrovec, Ba-
biak, Rada 

FK VŠERADICE, III. třída 
Hýskov - FK Všeradice 2:7  
Branky: Suchý 3, Černý 2, Hruš-
ka, Šebek
Všeradice - Osek 3:2 
Branky: Černý 2, Suchý 

Volejbalistky poberounského klubu SVBC zejména v kategorii mladších žá-
kyň a kadetek prokazují ve vrcholu sezony výbornou formu. Extraligové
kadetky se dostaly do finálové šestice nejlepších týmů v republice a navíc
obsadily konečné páté místo v hodnocení Českého poháru juniorek, do nějž
se zapojilo 24 nejlepších týmů z České republiky.
Mladší žákyně, které trénují v Dobřichovicích a sjíždí se ze všech okolních
míst (Lety, Všenory, Řitka, Černošice), ale i z Dobříše či Berouna, skvěle
zahájily boj o postup na mistrovství republiky. V prvním kole kvalifikace
26. a 27. 3. v Jirkově vyhrály všech šest zápasů, když si poradily i s tradič-
ně silnými mládežnickými družstvy Hlincovkou a BVC Chodov. V závěru
základní části přeboru Středočeského kraje vybojovaly postup ze druhého
místa ve skupině a pak v prvním finálovém kole skončily ve vyrovnaném
turnaji na postupovém čtvrtém místě. V neděli 10. 4. v boji o cenný kov se
neuvěřitelné stalo skutečností: mladší žákyně skončily na celkovém druhém
místě ve Středočeském kraji! Pro klub SVBC, který vznikl v minulém roce,
je to obrovský úspěch. Doufáme, že za 14 dní budou stejně úspěšné i kadet-
ky v nejvyšší soutěži ČR, kde v extralize budou bojovat s dalšími pěti týmy
o titul...  Text a foto Aleš NEČESANÝ, Dobřichovice

Volejbalistky jsou druhé ve Středočeském kraji

Nabídkou opravdových termálů, pl-
něných léčivými prameny z hlubo-
kého podzemí se Maďarům nikdo v
Evropě nemůže vyrovnat.  I my jsme
se rozhodli po dvouleté pauze opět
vyrazit do lázní. 
Tentokráte jsme si vybrali Kehida-
kustány - léčivé a zážitkové lázně
otevřené v roce 2003 s vodní plo-
chou 2400 m2, 13 vnitřními a ven-
kovními bazény, obřím toboganem,
vířivkami, divokou vodou a sauna-
mi, solárkem a fitness centrem.
Prostě - paráda! Ani mrazivé, doslo-

va zimní počasí nám náladu nezkazi-
lo. Vevnitř bylo teplo, a tak jsme si
užívali. Snídaně a večeře formou
švédských stolů neměly chybu. Stih-
li jsme i výlet do blízkého  Hevízu.
Koupání s lekníny, to by mohl být
slogan Hevízu. Nachází se zde nej-
větší přírodní jezero s léčivou vodou
na světě. Rozloha 44000 m2, hloub-
ka 38 m. Prošli jsme se velkým tržiš-
těm, nakoupili, co se dalo, dopřáli si
kávu i zákusek a hurá  zpět do »naše-
ho« Kehida. Lázeňský pobyt se nám
vydařil, všichni jsme si to užili, jen

to moc rychle uteklo. Díky všem,
kteří nám se zajištěním výletu po-
mohli, máme na co vzpomínat. Příští
rok pojedeme opět, už teď jsme si

vybrali lázně Mosonmagyáróvár.
Zdejší voda se řadí mezi pět nejléči-
vějších pramenů v Evropě.    
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 
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Do Maďarska vyjeli za sluníčkem, přivítal je severák a sníh

Sport po okolí
* Domácí dvojzápas s Hradcem
Králové o titul Mistra 1. ligy sehrají
volejbalistky Dobřichovic 22. 4. od
19.00 a 23. 4. od 10.00.                  (ic)
* První jarní mistrák budou hrát
řevničtí »národní« házenkáři 23. 4.
na svém hřišti s Podlázkami. Od
9.30 nastoupí starší žáci, od 14.40
pak muži. František ZAVADIL
* Nábor sportovně založených dětí
z blízkého i širokého okolí pro kate-
gorie starších a mladších žáků i pří-
pravek pořádají fotbalisté FK Liteň
každé pondělí a středu od 18.00 na
fotbalovém hřišti. (mik)

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
16. 4. 17:00 FK Lety - SK Černolice
24. 4. 17:00 MFK Dobříš B - FK Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
16. 4. 17:00  Nižbor - Karlštejn
23. 4. 17:00  Karlštejn - Zaječov
DOBŘICHOVICE, III. třída
16. 4. 17:00 Dobřichovice - Horoměřice
23. 4. 17:00 Čer. Újezd - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
17. 4. 17:00 Hýskov - OZT  
23. 4. 14:00 OZT - Osek 
VŠERADICE, III. třída
17. 4. 17:00 Hudlice - Všeradice 
23. 4. 17:00 Všeradice - Hostomice  

LÁZEŇSKÁ SIESTA. Část výpravy od Berounky v maďarských lázních Kehi-
dakustány. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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e-mail:1,94 6433 3 7el.:TTe   

 

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 fi rma

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

Koupím dům nebo pozemek ve vaší lokalitě.
Případné nabídky volejte na tel.: 724 979 192, 730 779 441


