
Zadní Třebaň - Ve vsi se vraždilo!
Tato zpráva se dva dny před kon-
cem roku nesla Zadní Třebaní. V
jedné z vil na konci ulice K Voško-
vu byl totiž nalezen mrtvý muž.
„Mohu potvrdit nález těla pětašede-
sátiletého muže v jeho vile,“ uvedla
mluvčí berounské policie Lenka Uri-
ánková. Místo nálezu policie uzavře-
la, do vily měli přístup pouze vyšet-
řovatelé ve speciálních oblecích.
„Nelze vyloučit, že se jedná o vraž-
du. Více budeme vědět po pitvě,"

sdělil agentuře Mediafax šéf středo-
české kriminálky Michal Mazánek
po ohledání těla. „Byli jsme přivolá-
ni k muži v bezvědomí, ale lékař už
mohl jen konstatovat smrt. Její příči-
nu určí až soudní pitva,“ dodal k to-
mu ředitel řevnické záchranné služ-
by Bořek Bulíček. 
Mrtvému muži nedávno z domu
kdosi ukradl 600 tisíc. I to mj připo-
mněly TV Nova a Prima, jež se po-
dezřelému úmrtí obsáhle věnovaly v
hlavních zpravodajských pořadech.

„Vyšetřování úmrtí v naší obci 29.
12. převzala kriminální služba Stře-
dočeského kraje. Ta ale až do uzav-
ření případu nebude poskytovat in-
formace, jakékoliv údaje by prý mo-
hly vést k maření vyšetřování,“ sdě-
lil starosta Zadní Třebaně Stanislav
Balíček. „Oficiální příčina úmrtí
nebyla do dnešního dne obecnímu
úřadu sdělena, o nalezeného pejska
se postaral psí útulek Bouchalka,“
dodal. Obyvatele Zadní Třebaně
událost velmi zasáhla. Na přelomu

roku se v obchodě, na poště či v res-
tauracích nemluvilo skoro o ničem
jiném. „Není to příjemné bydlet tak
blízko domu, kde se mělo vraždit,“
uvedla jedna z obyvatelek ulice K
Voškovu. „Neustále zamykáme a dá-
váme pozor, zda se tu nepohybuje
někdo podezřelý. Děti se musí stále
hlásit a samotné nikam nesmí,“ do-
dala. Petra FRÝDLoVá

Vozíčkáře, který uvízl
na plošině, zachránili hasiči
Všenory - Chlapce na invalidním vozíku, který
uvízl na schodišťové plošině, vyjeli v neděli 15.
ledna poránu do Všenor vysvobodit řevničtí
profesionální hasiči.
„Schodišťová  plošina se i s přepravovaným ho-
chem zastavila mezi 1. a 2. nadzemním podlažím
rodinného domu,“ řekl  hasič Pavel Vintera. „Pě-
tičlenná zasahující jednotka spolu s matkou po-
stiženého vozík zčásti rozebrala, nezraněného ho-
cha vyprostila a uložila do postele,“ dodal. (mif)

Karlštejn je druhou
nejznámější památkou
Karlštejn - Druhá nejznámější a nej-
významější památka Česka? Ano,
správně, Karlštejn. Vyplývá to ze
statistického průzkumu, který si
nechal zpracovat Národní památko-
vý ústav. Prvenství patří Pražskému
hradu, třetí skončil Karlův most.
Věhlas a obliba Karlštejna má své
historické důvody. „Založil ho Ka-
rel IV., a toho česká veřejnost před
lety označila za největšího Čecha,“
sdělil i.dnes kastelán Jaromír Kubů.
Dodal, že hrad ohromuje svojí ar-
chitekturou a pomohl mu i slavný
muzikál Noc na Karlštejně. „Když
dávají tento film v televizi, návštěv-
nost hradu i internetových stránek
se zvedne,“ potvrzuje kastelán. 
Loni Karlštejn navštívilo 223 789
lidí, tedy o 7 178 více než v roce
2010. (pef)
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Poberouní - Dáváte si předsevzetí
do nového roku? A pokud ano,
daří se vám jej plnit?
Libor KVAsničKA, starosta Řev-
nic: „Novoroční předsevzetí si ne-
dávám. Je-li předsevzetí dostatečně
silné, aby je člověk splnil, na datu
nezáleží.“  
stanislav BALíčeK, starosta
Zadní Třebaně: „Do nového roku
si obvykle žádná předsevzetí nedá-
vám. Obstarává to za mě manželka -
abych se v tomto roce více věnoval
svému zdraví, dopřál si pravidelnou
stravu, začal chodit opět cvičit... Já
bych chtěl pokračovat s kolegy zas-
tupiteli v započaté práci a rád bych,
aby se do hezky rozjetého vlaku za-

pojilo více občanů. Také bych rád,
aby spolky v obci více spolupraco-
valy. Hlavním předsevzetím, niko-
liv novoročním, ale volebním, bylo
zahájit budování vodovodu a kana-
lizace, k čemuž se snad blížíme.“
Petr RAmPAs, starosta Karlštej-
na: „Předsevzetí mám - že rok 2012
bude lepší, než rok předešlý.“ 
Vladimír RoZTočiL, starosta svi-
nař: „Naše rodina si předsevzetí ne-
dává. Máme obavy, že bychom je
nesplnili.“
Vnislav KonVALinKA, starosta
Hlásné Třebaně: „Novoroční před-
sevzetí jsem si někdy dával, ale s je-
jich plněním byl většinou problém,
takže na tento rok jsem si žádné ne-

dal. Spíš mám kupu přání a byl bych
rád, kdyby se splnila.“
martina BARCHánKoVá, mís-
tostarostka mořinky: „Mám pro
sebe jediné přání a v podstatě před-
sevzetí - ráda bych uběhla celý ma-
raton v nějakém slušném čase.“
Pavek VíTeK, zpěvák, Karlštejn:
„Na novoroční předsevzetí nevěřím
- když chce člověk něco změnit, měl
by to udělat kdykoli a hned! Čeká
mě ale výjimečný rok, slavím v prá-
ci i v životě významné jubileum -
proto jsem si předsevzetí přecejen
dal. Rád bych uskutečnil velkolepý
koncert ke čtvrt století kariéry. A ta-
ké jsem dal sám sobě slib, že si letos
najdu víc času na kamarády.“   (pef)

KOLEDNÍCI. Několik desítek koledníků se první lednovou neděli vydalo v Zadní Třebani na Tříkrá-
lovou sbírku. Vybrané peníze dostala řevnická Katolická charita.             Foto NN M. FRÝDL

Ve Třebani našli mrtvého muže. Byla to vražda?
MÍSTO NÁLEZU KRIMINÁLKA UZAVŘELA, DO VILY SMĚLI JEN VYŠETŘOVATELÉ VE SPECIÁLNÍCH OBLECÍCH

17. ledna 2012 - 1 (562) Cena výtisku 7 Kč

Kalendář kulturních akcíPoberouní a Podbrdska

Dali jste si novoroční předsevzetí? ptaly se Naše noviny

Letovští půjdou znovu volit,
rezignoval další zastupitel
Lety – Pět. Tolik členů mělo obecní zastupitelstvo
Letů poté, co loni v září rezignovali na své funkce
Zuzana a Jiří Hudečkovi. Ve čtvrtek 12. ledna do-
nesl na letovskou radnici rezignační dopis další ze
zastupitelů, Josef Cmíral. Co to znamená? Lety če-
kají nové volby.
Nejnižší zákonem stanovený počet členů obecního za-
stupitelstva je pět. Protože na letovské radnici zůstali
po Cmíralově rezignaci zastupitelé pouze čtyři, je
jasné, že obyvatelé této obce budou muset znovu k vo-
lebním urnám. (Dokončení na straně 9)     (mif)
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Nový rok začal Vánoční akademií 
PRCKOVÉ LITEŇSKÉ PUBLIKUM DOJALI, PRVŇÁCI-ZAJÍCI I DRUHÁCI V PYŽAMU OKOUZLILI

Ačkoli všední dny nového roku už opět nemilo-
srdně spláchly sváteční atmosféru, zůstává nám
vzpomínka na to, jak příjemně jsme v Černolicích
prožili loňský advent.
Poprvé jsme se v hojném počtu sešli u obecního
úřadu, kde jsme společně rozsvítili vánoční strom.
Vítr odmítl poslušnost a znemožnil plánované vy-
pouštění lampionů štěstí. My jsme se ale nedali a
přesunuli se do prostor  bývalé školy. Schodiště
posloužilo jako improvizované jeviště, svíčky za-
jistily  atmosféru a za pomoci dvou kytar i úžasné
akustiky jsme si zazpívali několik tradičních ko-
led. Pro děti byla však asi největším zážitkem ná-
sledná výprava s lampionky po vesnici. Pravda,
těžko s odstupem konstatovat, zda šlo ve všech
případech o zážitek pozitivní - vítr dál pokračoval

v řádění, a tak došlo i na slzičky poté, co lampion
zhasl, nebo dokonce začal hořet.
Druhý adventí podvečer ovládl Mikuláš se svými
pomocníky. Jejich příchod do prostor mateřského
centra byl díky iniciativě Tomáše Bicana hudebně
i barevně oživen. A především pak »nebesky« na-
zvučený hlas odměňujícího Mikuláše děti absolut-
ně ovládl. Ty pak se zatajeným dechem čekaly až
zazní právě jejich jméno. Byli jsme svědky rozto-
milé recitace, popletených písniček, v některých
případech i spontánní improvizace, ale především
nádherného dětského nadšení a úžasu.
Ve svátečním programu nechybělo vázáni věnců,
pečení cukroví a povedené Tlapy a tlapičky - otis-
ky ruček našich dětí do hlíny. Příjemným zpestře-
ním byla výprava vlakem na karlštějnské betlémy.

Nejočekávanější akcí však byla bezesporu Besíd-
ka pro rodiče. Děti nachystaly překvapení v podo-
bě vlastního cukroví, nechyběl ani dárek pro ma-
minku (vyrobený šperk), zpívalo se, tančilo. Nej-
větší obdiv sklidily herecké výkony našich mrňat
při ztvárnění pohádek Boudo, budko a O veliké
řepě. Úsilí a zaujetí střídané výpadky pozornosti i
textu bylo bezkonkurenční a děti byly po zásluze
odměněny sladkou dobrotou a několika novými
hračkami do herny.
Jsme moc rády, že se nám daří udržovat ve vesni-
ci tradici a soudržnost. A tak už se těšíme na další
společné projekty: karneval, pouť za světýlkem,
soutěž o největšího sněhuláka, závody v  bobová-
ní či výlet k hasičům...              Pavla NOVOTNÁ, 

Mateřské centrum Čertíci, Černolice

Každý konec kalendářního roku je v
liteňské škole spojen s Vánoční aka-
demií. Letos to bylo trochu jinak.
Původně jsme se chystali pozvat
rodiče, známé a přátele naší školy ve
středu 21. 12. Vzhledem ke státnímu
smutku jsme se rozhodli termín zru-
šit a přesunout naše vystoupení na
začátek roku 2012. Zvolili jsme opět
středu, tentokrát s datem 4. ledna.
Sice vlastně shodou okolností, ale
správně, se Vánoční akademie kona-
la skutečně v čase vánočním, nikoli
adventním, jako v letech minulých.
Přes prázdniny sice děti poněkud za-
pomněly svá vystoupení, takže je
bylo třeba ještě v úterý vyzkoušet a
zopakovat, ale nakonec se vše poda-
řilo, jak mělo.
Postupně se představili žáci všech
tříd, školní družina i jednotlivci se
svými programy. Moderování se tra-
dičně ujali žáci 9. ročníku, kteří své
role zvládli dobře. Někteří lépe, no a

jiní si v rámci chtěných i nechtěných
improvizací svůj vstup odtrpěli (a
my v zákulisí s nimi). Zazněly vá-
noční i nevánoční písně a koledy,
básničky, potěšila a pobavila nás di-
vadelní vystoupení. Děti z hudeb-
ních oborů, které vyučují Petr Krut-
ský a Simona Krutská, zahrály na
flétny, kytary i klávesy a zazpívaly. 
Všichni byli dojati vystoupením těch

nejmenších, okouzlili prvňáci-zajíč-
ci s učitelkou Jakoubkovou, druháci
s polštářky a v pyžamu, pan učitel
Jonáš z vodnické školy třeťáků i ta-
nečnice berušky ze třetí třídy. Ti
všichni nasadili vysokou laťku. Dra-
čí tanec dětí ze čtvrté třídy, módní
eko-přehlídka  šesťáků, obě vystou-
pení družiny, anglická »simulant-
ská« píseň i sedmáci–spící trpaslíci

zaujali publikum nasazením. Žáci
osmé třídy si připravili několik uká-
zek z Járy Cimermana a předvedla se
také děvčata, která pod vedením
Moniky Klimentové tančí v kroužku
Májovky. Pochvalu zaslouží všichni
účinkující, byli výborní a zaslouženě
sklidili velký potlesk. 
Akademii pořádáme každoročně a
máme radost z návštěvnosti, reakcí
publika i pochval. Ale neméně důle-
žitý je na první pohled neviditelný
přínos pro vystupující děti. Na jeviš-
ti je to vlastně taková zkouška odva-
hy. Některé děti netrpí trémou, pre-
zentují se přirozeně a naplněné hle-
diště jim dává křídla. Těch je ovšem
menšina.  Většina jsou více či méně
trémou svázaní, a tak je Akademie
navíc i tréninkem dovedností, které
každý z nás potřebuje v životě ovlá-
dat. Učí se překonávat nejistotu, uza-
vřenost a strach. Zažívají úspěch,
který vede k sebedůvěře, pomáhá
naučit se nebát, pracovat pod tlakem
a ve stresu. Užijí si vítězství a také
zkouší zvládnout dílčí neúspěch.
Největší odměnou je potlesk publi-
ka, pochvala učitelek a nadšené re-
akce rodičů.Jsme rádi, že se Akade-
mie naší školy stala místem setkání
rodičů, absolventů i občanů Litně.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Mrňata hrála Boudo, budko a o řepě
ČERNOLIČTÍ NA KONCI ROKU POCHODOVALI S LAMPIONY PO VSI A VYRAZILI VLAKEM DO KARLŠTEJNA

V PYŽAMECH. Liteňští druháci na Vánoční akademii předvedli vystoupení
Strašidýlko Emílek. Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

Senioři poslouchali
koledy, viděli divadlo
Bohaté kulturní »nadílky« se na
konci loňského roku dočkali obyva-
telé Domova seniorů Dobřichovice. 
I letos za námi přišli Mikuláš, čert a
anděl. Kromě tanečku a zpěvu koled
jsme si povídali o vzniku tradic a
proč se vlastně Mikuláš slaví. Po obě-
dě pak čert s andělem obešli pokoje
a nadělili všem mikulášské balíčky. 
O týden později jsme se sešli u  vá-
nočně vyzdobeného stolu. U punče,
cukroví a chlebíčků jsme vzpomína-
li, jaké byly Vánoce dřív. Hráli a
zpívali nám manželé Leiblovi. 
V neděli 18. 12. k nám přijeli ochot-
níci z divadla Exelsior s představe-
ním Hvězda betlémská. Před očima
nám ožil dávný příběh o Betlému,
jesličkách, pastýřích i králi Herode-
sovi. V týdnu před Vánocemi nám
zahráli Tamburaši písně lidové i ze
starých českých filmů. 
Na Štěpána zazněly naším domovem
koledy. Tuto tradici u nás už mnoho
let dodržuje kapela Třehusk. Muzi-
kanti zahráli v přízemí i v obou pat-
rech, kde už na ně čekali naši klien-
ti. Někteří si muzicírování nenecha-
li ujít ani v patrech, kde nebydlí, a s
kapelou prošli celý domov.
Děkuji účinkujícím, kteří si v před-
vánočním shonu udělali na naše kli-
enty čas a vystoupili bez nároku na
honorář.     Martina KÁlalOVÁ,

Domov seniorů Dobřichovice 

Prohlédnout si vyzdobené
Staroměstské náměstí a vy-
chutnat si sváteční atmo-
sféru vyrazili na sklonku
roku Holky v rozpuku z
Hlásné Třebaně. Nejprve
jsme navštívily výstavu be-
tlémů v Betlémské kapli. K
vidění tu bylo ohromné
množství různých betlémů
- ze dřeva, z látek, kera-
mické, z drátků... Prostě
nádhera! Zaujal nás starý
řezbář - ukázal nám, jak
se se dřevem pracuje, až z
toho vznikne figurka.  
Poté jsme se prošly po
Staromáku, obdivovaly oz-
dobený vánoční strom,
občerstvily se langošem,
zapily ho svařáčkem a vy-
razily směr Celetná, kde
jsme navštívily Muzeum
čokolády. Pobavily jsme
se při pohledu na staré

obaly čokolád a bonboni-
ér, staré formičky nám při-
pomněly naše mládí. Zh-
lédly jsme výrobu čokolá-
dy a dostaly ochutnat skvě-
lý bonbon. Na konci Celet-
né ulice jsme se pokochaly
pohledem na nádherné ša-
ty Blanky Mattragi, která
zde má prodejnu. Dovnitř
jsme se neodvážily, ale po-
bavily jsme se i tak - vysta-
vené šaty bychom si muse-
ly koupit  každá aspoň tro-
je, aby nám padly.  Chtěly
jsme se ještě zastavit v
Jindřišské věži na výstavě
Třešťských betlémů, ale už
bylo bohužel zavřeno, a
tak jsme se pomalu plouži-
ly na vlak. Prožily jsme
nádherné odpoledne, svá-
teční Praha je kouzelná! 

Jitka ŠVECOVÁ, 
Hlásná Třebaň

Na Štědrý den zpívali i cizinci
Ke společnému zpívání koled jsme se s naší milou ka-
pelou Kapičky sešli 24. 12. ve 13 hodin v karlštejnské
restauraci U Janů. Písně se linuly celou hospůdkou,
pobrukovali všichni, dokonce i pár cizinců. Jako kaž-
doročně nám zahráli a zazpívali sourozenci Eliška a
Martin  Smržovi. Popřáli jsme si krásné prožití Ježíš-
kovského večera, rozdali kapří šupinky a okolo16.00
se rozešli a rozjeli do svých domovů. Je to úžasná tra-
dice, každým rokem přijde víc a víc  posluchačů, což
nás velmi těší. Šťastný Nový rok a příště opět navidě-
nou.         Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Sváteční Praha je kouzelná! 
HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY DO METROPOLE
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Ikaros shořel, místo něj vyroste Fénix
PRAŽAN MILAN KREUZZIEGER BUDUJE V ZADNÍ TŘEBANI NEOBVYKLÉ OBJEKTY, NEJNOVĚJI LATRÍNU

Děti se učily v »kulturáku«

V ZŠ Liteň se snažíme zúčastňovat
soutěží a předmětových olympiád.

Dějepisná olympiáda je určená ze-
jména žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a
4. ročníků osmiletých gymnázií i 1.
a 2. ročníků šestiletých gymnázií.
Každý ročník má jiné téma - to le-
tošní je  V bohatství  i chudobě aneb
Osobnosti  k nezaplacení.
Vloni jsme se příjemně naladili 3.
místem Jana Havelky na okresním
kole dějepisné olympiády, letos má-
me kromě něj i další želízko v ohni.
Šesťák Ondřej Pechar dosáhl ve
školním kole výborného výsledku a
my se těšíme, že se i v příštích letech
kvalifikuje na okresní soutěž. 
Školní kolo, kterého se zúčastnilo 10
žáků  2. stupně, vyhrál Jan Havelka,
druhý byl Ondřej Pechar, třetí Moni-
ka Šmolcnopová. Pěkných výsledků
dosáhli a pochvalu za snahu si za-
slouží i další soutěžící: William
Eberlein, Jan Kurenda, Mikuláš Ka-
ňa, Václav Řezáč ,Antoním Prech,
Julie Kováčová a Jakub Gruncl.

ema MaLÁ, Zš Liteň

Zadní Třebaň - Před časem jsme v
Našich novinách otiskli článek o
stavbě velmi neobvyklé zahradní
knihovny v Zadní Třebani. Ne-
dlouho poté vyšel další článek - o
tom, že knihovna vyhořela. Nyní
se na tomtéž pozemku objevil zv-
láštní útvar, který vypadá jako ra-
keta. Co že to Pražan Milan
KReuZZiegeR buduje?
„Jak víte, knihovna nám vinou tech-
nické chyby »ohořela«. Prohořela
zadní stěna a od ní se vzňala střecha.
Zatím jsme stavbu zakonzervovali a
předpokládám, že zjara ji dokončí-
me. Rád bych dodatečně poděkoval
řevnickým hasičům za rychlý a pro-
fesionální zásah! 
Co se týká červeného futurististické-
ho objektu s vypouklou průhlednou
střechou, jedná se o objekt nanejvýš
nutný – latrínu. Architekti, jež jsem
oslovil, navrhli před touto výslednou
variantou několik dalších možností.
Pozoruhodná byla například průh-
ledná latrína umístěná ve svahu s
nádherným výhledem. Tato varianta
ale neprošla rodinnou radou.“
Takže další stavbu nevzdáváte?

Nešťastnou událost bereme jako vý-
zvu pro tvořivost a šanci na zlepšení
knihovny. Koneckonců například
Národní divadlo by bez požáru ne-
bylo tím, čím je. A málokdo si už
uvědomuje, že by nikdy nevnikla
třeba slavná Hynaisova opona, po-
kud by před tím neshořela celkem
nevýrazná opona Ženíškova! 
když jsme spolu naposled mluvili,
říkal jste, že máte stavby mytologicky
pojmenované - můžete to vysvětlit?
Požár nám pomohl pojmenovat do-
savadní knihovnu. Ukázalo se, že jde
o model Ikaros. Jak je známo z řecké

mytologie, Daidalův syn Ikaros,
když prchali z Kréty, dostal od otce
pár křídel z peří i vosku a k tomu po-
naučení: Aby nelétal ani příliš vyso-
ko - blízko slunci, aby se neroztavil
vosk, ani moc nízko, aby peří ne-
zvlhlo. Ikaros neposlechl, vzlétl vy-
soko a žár mu roztavil křídla, takže
skončil v moři. Architekti se rozhod-
li, že zdokonalený model se bude
jmenovat Fénix. Bájný pták Fénix
přilétá jednou za 500 let, aby v chrá-
mu shořel a opět povstal z popela ja-
ko mladý. Doufám, že to bude právě
letos. Helena PeLiKÁNOVÁ

BUDOVATEL A LATRÍNA. Milan Kreuzzieger při stavbě zahradní knihovny a jeho nejnovější počin - latrína, která
vypadá jako raketa.  Foto aRCHIv

Z bezmála osmi desítek novoročních blahopřání, která v závěru loňského
roku dorazila na adresu Našich novin, vybírala porota to nejhezčí. Byl to
– stejně jako loni – úkol nad úkoly.  Na třetím místě skončili společně sku-
pina Alotrium a řevničtí hasiči. Stříbrné místo obsadilo blahopřání od
Vládi Boušky z Rakovníka. Vítězství si letos odnáší rumunští Češi z obce
Gerník (na snímku). Vítězové se mohou těšit na malou pozornost. Všech-
na PF si můžete prohlédnout na adrese http://soutez.nasenoviny.net. (Jok)

Zadní Třebaň - Nepříjemné pře-
kvapení po vánočních prázdni-
nách čekalo zaměstnance a žáky
školky i školy v Zadní Třebani -
porouchal se kotel.
„Na hlavním kotli vznikla závada,
která vyžaduje výměnu poměrně
vzácného dílu,“ řekl starosta Zadní
Třebaně Stanislav Balíček. První
vyučovací den se tedy školáci místo
ve své málotřídce učili ve Společen-

ském domě. Školkové děti šly větši-
nou domů s rodiči či prarodiči. 
„K velké smůle měla ještě většina
velkoskladů první týden v lednu in-
venturu. Nicméně teplo v budově je,
nepřetržitě běží záložní kotel,  doda-
li jsme tam i několik přímotopů - ve
školce bylo 22 stupňů, povinné mi-
nimum je 19,“ dodal starosta s tím,
že na opravě se pracuje. 

Petra FRÝDLOVÁ

Majitelé koní,
uklízejte »koblihy«!
Máme tady začátek nového roku.
Loni jsme byli touto dobou zasypáni
sněhem, řešily se poruchy na trakto-
rech a problémy typu: Jak to, že ta
»vaše« ulice ještě není protažená.
Letos jsme připraveni, traktory op-
raveny, ale sníh se zatím nekoná...
Prosím majitele koní, kteří brázdí
na jejich hřbetech třebaňské ulice,
aby po svých zvířatech uklízeli »ko-
blihy«. Několik z vás to pravidelně
dělá, většina bohužel nikoliv. Pro
malé děti a maminky s kočárky je to
celkem problém.
Dále upozorňuji, že část majitelů
nemovitostí dosud neuhradila pop-
latky za komunální odpad. Poplatky
za popelnice je potřeba zaplatit co
nejdříve, vyhnete se tak dodatečným
nákladům spojeným s upomínkami a
následně úhradě právního zastou-
pení v případě žaloby. Přeji vše nej-
lepší, hodně zdraví i štěstí v roce
2012. Stanislav BaLíčEk, 

starosta Zadní Třebaně

Školáci sbírají baterie
Liteňská škola je již druhým rokem
zapojena do projektu Recyklohraní.
Jedná se o ochranu životního pro-
středí a zároveň se děti učí, jak být
k naší Zemi ohleduplnější. Žáci v
rámci projektu plní různé úkoly a
soutěže. Ale hlavní úkol tkví ve
schopnosti umět (a chtít) recyklo-
vat. Sbíráme staré elektrospotřebiče
a čisté baterie, které do koše nepat-
ří! Každý, kdo měl zájem, dostal s-
eznam věcí, které se sbírat smí a
které ne. Odměnou nám je dobrý
pocit, že děláme něco pro čistotu
okolí, i body, jež  se nám rychle hro-
madí. Proměněny budou za předmě-
ty pro žáky – můžeme vybírat různé
hry, pomůcky, míče, žíněnky, knihy...
Chtěla bych žákům i jejich rodičům
velmi poděkovat za spolupráci! 

Eva JakouBková, ZŠ Liteň

Olympiádu vyhrál Jan Havelka Nejhezčí PF přišlo z Rumunska

PENÍZE PRO RASPENAVU. Dva-
náct tisíc korun, jež se vybraly při
adventním setkání ve Svinařích, od-
putovalo zkraje roku do severočes-
ké Raspenavy. Děkujeme všem,
kteří pomohli dětem z tamní školky
udělat hezkého Ježíška.

Text a foto Lucie Boxanová,
Svinaře
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Malí muzikanti křtili nové cédéčko
LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY  V RUDOLFINU KONCERTOVALA S KAPELOU JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Vánočním koncertem a slavnostním
křtem nové desky uzavřela dětská
lidová muzika Notičky svoji koncert-
ní sezonu v roce 2011. 
Již počtvrté odehráli mladí muzikan-
ti z Řevnic vánoční koncert v Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina. Za-

tímco v letech minulých zde vystou-
pili se známou cimbálovou muzikou
Hradišťan, letos byla jejich hostem
kapela The Tap Tap. Program kon-
certu s názvem Velká vánoční jízda
zahájili v kompletní sestavě – se
svými »kusy« se předvedli též nej-

menší členové z Malých Notiček.
„Na závěr našeho samostatného
bloku jsme pokřtili nové vánoční cé-
déčko A máme tu svátky, které jsme
natočili v listopadu,“ uvedla vedou-
cí Notiček Lenka Kolářová s tím, že
od natočení první vánoční desky up-
lynulo již deset let. Kmotry nového
CD se stali kamarádi z The Tap Tap
– kapelník Šimon Ornest a bubeník
Marek Valenta.
Pak už Rudolfinum zachvátil hukot
bubnů, bubínků, bonga, perkusí a

podobných nástrojů, neboť Notičky
vystřídali The Tap Tap – kapela stu-
dentů Jedličkova ústavu. Ta do sálu
vpustila další várku energie a muzi-
círování. Podpořit je přišli též jejich
patroni, zpěváci Ondřej Hejma a Bá-
ra Basiková.

Vánoční jízda nabrala největší ob-
rátky samozřejmě ve finále, kdy se
na pódiu sešly Notičky s The Tap Tap
a společně zahrály písně obou sou-
borů. Mimořádné ovace sklidila zej-
ména píseň Ředitel autobusu, v níž
vedle ostříleného sólisty The Tap Tap
Jiřího Holzmanna excelovali sená-
tor Jiří Oberfalzer s chlapci z No-
tiček Sebastianem Habešem a Vaš-
kem Heřmanem. 
Podařený večer podtrhli svým origi-
nálním humorem a slovem moderá-

toři večera Ester Kočičková a La-
dislav Angelovič.  Pavla PETROVÁ,

Notičky, Leč

Na masopust chtějí trhovci z celé republiky
PŘÍPRAVY JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH AKCÍ SVÉHO DRUHU V CELÉM STŘEDOČESKÉM KRAJI JSOU V PLNÉM PROUDU

V RUDOLFINU. Řevnické Notičky na vánočním koncertě v pražském Ru-
dolfinu. Foto Pavla PETROVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 1. 18.00 TINTINOVA DOBROD-
RUŽSTVÍ
27. 1. 18.00 PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY

KINO ŘEVNICE
V lednu a únoru kino nehraje.

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 1. 20.00 POUPATA
29. 1. 16.00 PENSION PRO SVOBOD-
NÉ PÁNY

KINO MÍR BEROUN
16. 1. - 18. 1. 18.30 (Út 17.30) ČERNÁ
HODINKA 3D
17. 1. 20.00 LE HAVRE
19. 1. 17.30 MONSTRA OCEÁNŮ 3D:
PRAVĚKÉ DOBRODRUŽSTVÍ, KRÁ-
LOVSTVÍ HMYZU 3D
19. 1. - 25. 1. 20.00 (Pá-Po 17.30 a 20.00,
Út 17.30) LÁSKA JE LÁSKA
21. 1. - 22. 1. 15.30 HAPPY FEET 2 3D
24. 1. - 25. 1. 20.00 (St 17.30) BŮH
MASAKRU
24. 1. - 27. 1. 17.30 (Út 20.00, Pá 18.30)
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
26. 1. 20.30 TRABANTEM NAPŘÍČ
AFRIKOU
28. 1. Trilobit - vyhlášení a promítání
29. 1. - 30. 1. 15.30 (Po 17.30) ALVIN A
CHIPMUNKOVÉ 3
29. - 31. 1. 17.30 (Po 20.00) DĚTI MOJE
31. 1. 20.00 WEST SIDE STORY

KINO RADOTÍN
18. 1. 20.30 KONEC ROBERTA MIT-
CHUMA
19. 1. a 20. 1. 18.00 HAPPY FEET 2 3D
19. 1. a 21. 1. 20.30 DĚTI MOJE
20. 1. - 21. 1. 20.30 (So 18.00) LÁSKA
JE LÁSKA
21. 1. 16.00 KRTEK A OSLAVA
22. 1. 16.45 POPELKA - balet,záznam
24. 1. 18.00 HAPPY FEET 2 3D
24. 1. - 25. 1. 20.30 (St 18.00) LÁSKA JE
LÁSKA
25. 1. 10.00 PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
25. 1. 20.30 KDO, KDYŽ NE MY
26. 1. 18.00 KONTRABAND
26. 1. 20.30 NEBEZPEČNÁ METODA
27. 1. 18.00 TRAFAČKA
27. 1. a 31. 1. 20.30 VRTĚTI ŽENOU

Darujte nám klavír! prosí dobřichovičtí senioři
Před mnoha lety stával v jídelně Domova seniorů v Dobřichovicích starý
klavír. Byl využíván jako doprovodný nástroj při různých vystoupeních a
hráli na něj i naši klienti. Rádi bychom tuto tradici obnovili, jenže klavír
bohužel dosloužil a na nový nemáme. Proto se na čtenáře Našich novin ob-
racíme s prosbou. Byli bychom rádi, pokud by nám někdo mohl věnovat pia-
nino či klavír za symbolickou cenu, nebo jen za odvoz. Případný dárce může
volat 257 712 194 pí Káchovou.     Martina KÁLALOVÁ, DS Dobřichovice

Zadní Třebaň - V plném proudu jsou přípravy
XXIII. Poberounského masopustu, který se bu-
de konat 18. února v Zadní Třebani. O jednu z
největších akcí v celém Středočeském kraji
mají obrovský zájem také trhovci. K půlce led-
na se jich k účasti přihlásily tři desítky doslova
z celé republiky.
Program Poberounského masopustu začne v
10.00 hodin na zadnotřebaňské návsi zabíjačkou a
stylovým staročeským jarmarkem, na kterém bu-
dou kromě řemeslných výrobků k dostání preclí-
ky, perníky, koláče, pečené maso, víno, medovina.
Zájem o prodej svých výrobků mají trhovci z
Čech i Moravy. Hlásí se ale i výrobci renomova-
ného zboží - například vinaři z jihomoravských
Valtic či Lechovic. K jarmarku, který bude jako
pokaždé zpestřen tombolou, bude vyhrávat míst-
ní staropražská kapela Třehusk.
Přibližně od 11 hodin se na návsi postupně před-
staví několik souborů z Řevnic – dětská kapela
Notičky, taneční skupina Proměny i folklorní sou-

bor Klíček. Na voze taženém koňským spřežením
řevnické statkářky Jany Červené řevničtí ochotní-
ci sehrají tradiční masopustní frašku. Nakonec bu-
de symbolicky pochován Masopust a vyhlášen
nejoriginálnější masopustní převlek. Doufáme, že
také letos dorazí maškar požehnaně - k účasti zve-
me místní i přespolní. Poté se vydá obcí průvod v
čele s policajtem, Masopustem, medvědem i med-
vědářem doprovázený Třehuskem. Hospodyňky
jako každoročně porovnají své umění v soutěži o
nejlepší koblihu, šišku či jiné masopustní občer-
stvení. Na autora toho nejlepšího čeká originální
zástěra a lahev vína. Bezprostředně po skončení
průvodu ještě posedíme s hudbou ve Společen-
ském domě. 
Masopustní oslavy uzavře v neděli 19. února od
14.00 ve Společenském domě v Zadní Třebani
DĚTSKÝ KARNEVAL. Pro děti budou připrave-
ny hry, soutěže, volba nejhezčí masky, tombola i
vystoupení kejklíře Petra Theimra. Hraje staro-
pražská kapela Třehusk.              Miloslav FRÝDL

Tipy NN
*Dětské divadélko Kvak a Žbluňk
jsou kamarádi bude k vidění 18. 1.
od 17.00 v obecní knihovně na Mo-
řince. Vstupné 30 Kč. (pef)
* Koncert kapel Deliqent a Legal
Bengal na vás čeká 20. 1. od 21.00 v
Clubu kino Černošice. (vš)
* Autorské čtení z knih Pavly Ská-
lové Malostranská psí zima a Malo-
stranské psí jaro se v knihovně Vše-
nory uskuteční 21. 1. od 9.30. Téhož
dne můžete od 18.00 ve Společen-
ském sále Všenory vidět divadelní
komedii Gentleman nebo Gentlewo-
man? v nastudování souboru Černá
ovce z Radotína. (sah)
* Maškarní ples pro děti pořádá 21.
1. od 15.00 v sále Dr. Fűrsta Dob-
řichovice místní Rodinné centrum
Fabiánek. Plesem bude provázet hu-
dební skupina Myš a Maš, těšit se
můžete na tombolu. Vstupné 70 Kč
dítě, 30 Kč dospělý!                     (pef)
* Beseda s mimem a pedagogem
Borisem Hybnerem se uskuteční 21.
ledna od 16.00 v Domě s pečovatel-
skou službou Černošice.              (pb)
* Divadelní představení pro děti od
3 do 7 let Tramtárie  uvede divadel-
ní spolek Stage Code 22. 1. od 16.00
v Clubu kino Černošice.               (vš)
* Michael Janík a Simona Klímová
zahrají 28. 1. od 19.30 v sál Dr. Für-
sta Dobřichovice. (pef)
* Pohádku pro nejmenší Můj med-
věd Flóra uvede divadlo Kejklíř 29.
1. od 15.00 v sále Dr. Fürsta Dobři-
chovice. (pef)
* Výstava plakátů grafika Jiřího
Staňka a básní Marka Řezanky je do
30. 1. k vidění v Modrém domečku
Řevnice. Jde o listy z jejich knihy
Děti objevují svět. (šah)
* 4. reprezentační ples Proměn se
koná 10. 2. od 19.30 v Lidovém do-
mě Řevnice. Vstupné 150 Kč, rezer-
vace na tel: 773 191 065.           (lez) 
* Díla, jež v letech 2006-11 vznikla
na malířských Art sympoziích ve Vše-
radicích, jsou v místní galerii M. D.
Rettigové vystavena do 26. 2. (syš)

První maškary budou řádit 
v Hlásné Třebani a Letech
Hlásná Třebaň, Lety - Poberounský masopust v
Zadní Třebani je sice v našem kraji nejznámější,
ale rozverné průvody maškar se vydají do ulic i
jiných obcí.
Jako první budou masopust slavit v sobotu 21. 1.
v Hlásné Třebani. Na obchůzku po domech se za
doprovodu staropražské kapely Třehusk maškary
vydají ve 13.00 od místní hasičské zbrojnice.
Návštěvníky čekají zabijačkové hody, nejnápadi-
tější masky zase odměny.
O týden později, 28. 1., oslaví masopust v Le-
tech. Začne ve 13.45 na zdejší návsi. Také tady
bude maškarám do pochodu vsí vyhrávat Tře-
husk, také tady budou autoři nejoriginálnějších
převleků oceněni. Průvod skončí v pivovaru MMX.
Zde mohou den nato, 29. 1. od 10.00, děti zhléd-
nout divadélko O pejskovi a kočičce.             (mif)
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Všeradův kurýr

Nadýchanými knedlemi jsme nakrmili učitele i prvňáky
LITEŇŠTÍ SEDMÁCI JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ OBLEČOU ZÁSTĚRY A STANOU SE Z NICH KUCHAŘI

Jednou za čtrnáct dní v úterý odpo-
ledne žáci sedmé třídy ZŠ Liteň ob-
léknou slušivé zástěrky a jsou z nich
kuchaři. Učitelka Martina Václavko-
vá děti rozdělila do tří týmů a někdy
se ve cvičné kuchyňce dějí zázraky.
Těsně před Vánocemi jsme se pustili
do cukroví - pečených marokánek a
dvou druhů nepečených kuliček. Ma-
rokánky provoněly nejen kuchyňku,
ale jistě pošimraly v nose všechny,
kteří procházeli školou. Byly v nich
samé dobroty: vločky, med, oříšky i
kandované ovoce.
Kuliček jsme udělali dva druhy. tma-
vé voní po javorovém sirupu i kakau,
uvnitř je překvapení. Světlé nás po-
škádlily vůní a chutí kokosu v kombi-
naci s rumem i citronem. Máte-li chuť,
vyzkoušejte a doplňte své cukroví o
naše recepty. Nebudete litovat.
Do vaření jsme se pustili i na začát-
ku nového roku. Sešli jsme se v hoj-

ném počtu a s chutí se pustili do prá-
ce. Co jsme kuchtili tentokrát?
Jako předkrm se na nás smála žluto-

bílá plněná vejce, hlavní chod zastu-
povaly kynuté ovocné knedlíky přeli-
té jogurtovou zálivkou a na závěr

nás pohladil makovec. Mezi vajíčky
nečíhal žádný pukavec ani se z žád-
ného nevylíhnul záškodnický šotek.
Knedlíky jsme plnili jablky a kouleli
a kouleli, až jsme jich dokouleli ko-
lem 60 kousků. Po uvaření nevznikly
knedlíky-tvrdlíky, ale krásné nadý-
chané knedle. Ještě protrhnout vid-
ličkou, zalít zálivkou z jogurtu i za-
kysané smetany s vanilkovým cuk-
rem a můžeme se na ně vrhnout. Stá-
ly za to, stejně jako makovec s pole-
vou. Zda jsme všechno snědli sami?
Kdepak! Podělili jsme se s učiteli a
nakrmili i hladové prvňáčky z druži-
ny. Rostou, tak je třeba je pravidelně
sytit. Po všem se jen zaprášilo.... 
Co uvaříme příště? Zeleninovou po-
lévku s kapáním, bramborák a peřin-
kové pudinkové řezy. Pokud jste do-
stali chuť, sledujte stránky www.zsli-
ten.cz a můžete vařit s námi.
Martina VÁCLAVKOVÁ, ZŠ Liteň

Žáci liteňské školy se 5. ledna v Be-
rouně zúčastnili oblastního kola
florbalové soutěže starších chlapců. 
Do okresní soutěže se přihlásilo 20
škol. Oblastní kola se konala v Be-
rouně a Hořovicích. Naše škola byla
rozlosována do skupiny se ZŠ Su-

chomasty, GJB Beroun, ZŠ Zdice a
3. ZŠ Beroun. Hrálo se systémem
každý s každým 1x9 minut. Do okres-
ního kola ze skupin postoupila druž-
stva na 1. a 2. místě. My jsme skon-
čili třetí. Klukům blahopřejeme.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Několik důležitých témat na svém
minulém zasedání  projednali všera-
dičtí zastupitelé. Známky na svoz
komunálního odpadu pro rok 2012
jsou v prodeji na obecním úřadu. Ce-
ny pro objem nádob 110 - 120 litrů
jsou stanoveny takto: Kombinovaný
svoz - 42 svozů 1.997 Kč 
Čtrnáctidenní svoz - 26 svozů 1.474 Kč
Měsíční svoz - 12 svozů 792 Kč 

Zastupitelstvo zhodnotilo finanční
náročnost likvidace odpadních vod v
uplynulém roce. Výsledky jsou ná-
sledující: komplexní náklady na lik-
vidaci: 740.297 Kč, příjem od obča-
nů: 227.600 Kč, dotace obce
512.697 Kč. Proto jsme odsouhlasili
zvýšení ceny vývozů od 10. 1. 2012
ze současných 400 Kč na 600 Kč. 
Do konce února bude opravana část

poškozeného dřevěného obložení v
sále restaurace Na Růžku. Opravy
zajistí Jiří Ječný.
Prohlídku zatékání do klubovny na
dětském hřišti a následnou opravu
zajistí Jan Tarant.
Kontrolu uzavřených věcných bře-
men na plynovodní potrubí v obci
včetně návrhu na případné doplnění
či odstranění závad zajistí do 15. 2.

kontrolní výbor.
Byla jmenována komise pro výběr
dodavatele technického dozoru i
stavby vodovodu a kanalizace v obci
Všeradice ve složení: JUDr. Jana
Brodinová, Jan Tarant, Roman Špa-
lek a Václav Sedláček. 
Příští pracovní porada zastupitelstva
se bude konat 23. 1. od 18.00. 
Bohumil StiBal, starosta Všeradic

Rak v galerii zahraje Tři strážníky
Všeradice - Koncert skvělého kytaristy Jana Matěje Raka hostí v pátek
20. ledna od 18.00 všeradická galerie M. D. Rettigové.
Písničkář, jehož můžete znát z účinkování v muzikálu Noc na Karlštejně, za-
hraje skladby Jaroslava Ježka Tři strážníci, Ezop a brabenec, Bugatti-step...
Od 2. do 26. února bude v galerii k vidění výstava fotografií Aloise Crka a
Jiřího Kadeřábka Brdy okem objektivu. (mif)

Hodně zdraví, optimismu i úspěchů!
Vstoupili jsme do nového roku 2012. Ještě jednou děkuji
občanům za jejich poctivou práci v roce uplynulém a přeji
všem mnoho štěstí, zdraví, optimismu i osobních úspěchů
do roku letošního. 
V tomto roce nás ve dnech 16. a 17. června čeká oslava
750 let od první dochované zmínky o naší obci, 80 let TJ
Durisol a 120 let hasičů. Dovoluji si požádat všechny ob-
čany o maximální možnou pomoc při přípravě těchto oslav.
Rádi bychom u příležitosti oslav také uspořádali výstavu

starých fotografií z naší obce. Prosím proto všechny, kteří mají doma zají-
mavé historické fotografie, aby nám je laskavě zapůjčili k ofocení - během
dvou dnů vám budou nepoškozené vráceny. Děkuji všem za jejich vstřícný
přístup. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Liteňští florbalisté vybojovali bronz

Likvidace odpadních vod bude dražší
VŠERADIČTÍ ZASTUPITELÉ NA SVÉ SCHŮZCE PROJEDNALI NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TÉMAT

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 1/2012 (91)

VYBÍRALI NA CHARITU. Tříkrálový průvod ve Vižině připravili mladí hasi-
či. Pro charitativní organizaci Člověk v tísni vybrali 1400 Kč. 

Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

KUCHAŘI. Liteňští sedmáci s dobrotami, které vlastnoručně vyrobili na ho-
dinách pracovních činností. Foto Martina VÁCLAVKOVÁ
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Kdy jste přestali tančit?
PTÁ SE MILOSLAV PEŠEK, KTERÝ V ŘEVNICÍCH VEDE KURZY SPONTÁNNÍHO TANCE
Řevnice – V našem okolí můžete
zkusit leccos: jógu, zumbu, aero-
bic nebo břišní tance. Nedávno
k těmto aktivitám přibyl spontán-
ní tanec. Vede ho správce řevnic-
kého Sokola Miloslav Pešek.
Co si pod pojmem spontánní tanec
máme představit? 
Sebeobjevování. Lidi už zapomněli,
jak se chovali jako děti, když byli

přirození, spontánní. Během dospí-
vání trousí dospělí na děti svá moud-
ra, a tím je právě oklešťují o spon-
tánnost. Všichni pak mají své zajeté

programy, třeba že kluci nebrečí,
vždyť je to hloupost! Spontánní ta-
nec tyto věci zpětně rozkrývá. Bě-
hem mých hodin musí každý praco-
vat sám na sobě, já nikomu neřeknu,
jak má co dělat. Nikoho neučím žád-
né figury, nic nenutím, lidé se hý-
bou, jak chtějí. 
Co je tedy nejdůležitější? 
Aby si člověk uvědomil, že kdysi

dávno jako malý tancoval, a když mu
pak někdo řekl, že to neumí, tak to
zapomněl. Každý má totiž svůj ryt-
mus, ačkoliv mu lidé říkají, že v ryt-

mu není. Je také důležité zapome-
nout na stud a ostych před ostatními.
Jak vypadá hodina spontánního
tance?
Je to vlastně dvouhodinovka, během
hodiny by se vše nestihlo. Nejdřív
pustím relaxační muziku. Začíná se
dýcháním, v něm je uklidnění. Vždy
řeknu, na co se lidé mají soustředit,
prodýchá se celé tělo od hlavy k pa-
tě. Pak se tančí každým kouskem
těla zvlášť, tělo se propojuje, musí-
me ho nechat, ať si dělá, co chce,
oprostit se od myšlenek. 
A pak?
Když se projede celé tělo, lidé si tan-
čí svoje nálady a emoce, radost,
smutek, vše se musí prožít naplno, a
– už jsme zase u toho – spontánně,
nedusit nic v sobě. Lidé mohou kři-
čet, bušit do zdi, meditovat, sednout

si, lehnout, stoupnou na hlavu, coko-
liv… Třeba kdykoliv odejít. 
Jaká hudba se při tanci používá?
Vychází se ze školy pěti rytmů od
Gabrielly Roth. Je to taková hudební
vlna. Začíná se meditativní hudbou,
z klidu to stoupá přes techno a ostré
geometrické pohyby, pak to graduje,
zní šamanské bubny, to je rytmický
vrchol. Následně hudba opět klesá
do lyrické podoby, poslední fází je
klid. Podobná křivka probíhá ve
všech oblastech života. 
Jak dlouho děláte spontánní tanec?
Asi sedm let chodím na lekce do
Prahy. V okolí nic takového není,
takže jsem se rozhodl to zkusit, snad
to lidi bude také zajímat. Kdo by měl
zájem, ať mi zavolá na tel. číslo
603 813 669, rád sdělím podrobnos-
ti. Lucie PALIČkOVÁ

UČITEL. Správce řevnického kina Miloslav Pešek. Foto ARCHIV

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz
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Letovský zpravodaj

Cesta hotová není - obec se odvolala
Lety - Na rozhovor s novou sta-
rostkou Letů Jaroslavou Rezko-
vou otištěný v minulém vydání Le-
tovského zpravodaje reagoval čte-
nář z Dobřichovic. (NN)
Dovoluji si vám zaslat reakci na vy-
jádření nové starostky obce Lety,
neb jsem zaznamenal několik nepra-
vdivých a protichůdných vyjádření:
1. Obec musí shánět peníze na dobu-
dování bezprašných cest uvnitř obce.
- naše firma v rámci řešení zástavby
lokality Pod Viničkou provedla po
dohodě s předchozím starostou p.
Hudečkem zpracování pd nových
komunikací, včetně rekonstrukce
povrchu ul. Na Pěšince. Je zde navr-
žena osmimetrová cesta se zelenými
pruhy, odstavnými plochami, dop-
ravním značením, veřejným osvětle-
ním a osázením stromy. Tato doku-

mentace prošla kompletním schvalo-
vacím řízením se souhlasnými sta-
novisky všech dotčených orgánů, a
proto bylo vydáno na uvedenou stav-
bu stavební povolení. Stavba byla
naší firmou na základě požadavku
předchozího starosty nabídnuta plně
v naší režii – bez finanční spoluúčas-
ti obce. Přestože máme písemná sou-
hlasná stanoviska obce s navrženým
řešením (dokonce z období vlády
nového zastupitelstva…), neplatilo,
co je psáno - to je dáno, a obec se
proti řešení odvolala. Důvodů byla
uvedena řada – přes úsměvné, že má
být dešťová voda svedena do dešťo-
vé kanalizace (paní starostka ani ne-
tušila, že ji v obci nemá…), až k po-
citovým (mají pocit, že se nebude
vsakovat dešťová voda) – na argu-
menty, že je zde zpracován geologic-

ký průzkum s jasným závěrem o ide-
álních podmínkách pro vsakování a
je proveden hydrogeologický výpo-
čet, je protiargumentem pocit…
Přestože na jednání všichni přítomní
občané z uvedené ulice (účastnící
stavebního řízení) trvali na realizaci
stavby, byla vznesena ze strany OÚ
námitka a stavební řízení bylo přeru-
šeno. Nyní je tedy situace taková, že
místo hotové cesty (na kterou obec
žádné finance shánět nemusela) je
stavební řízení vinou odvolání vrá-
ceno zpět a bude nově řešeno na od-
boru dopravy. Předpokládáme, že
stavební povolení bude opět vydáno
a nové (opět předpokládané) odvolá-
ní obce bude na kraji zamítnuto. Tato
legrace nás ale už stála dost peněz a
občany minimálně rok bez nové bez-
prašné ulice.

2. Obec (zřejmě myšleno předchozí
vedení) si měla dát do podmínek vy-
budování opravy cest.
- nevím, jak v jiných případech, ale u
této stavby byla dohoda s p. Hudeč-
kem uzavřena; naše firma byla při-
pravena stavbu uskutečnit ve vlastní
režii 
3. Komunální politika se dá dělat s
lidmi dohromady a občan se nebude
cítit odstrčený na druhé koleji.
- viz. Zápis z veřejného zasedání, kde
paní starostka nepřipustila diskuzi…
- nechci reprodukovat názory obča-
nů z ulice Na Pěšince, když jim bylo
sděleno, že se obec odvolá, a je to v
jejich zájmu. Do zápisu nechali dát
požadavek, aby obec nevznášela
proti stavbě námitky a stavbě nebrá-
nila. Jindřich HŘíBAL, 

S-projekt Praha, Dobřichovice

V Letech se dlouho předtím, než jsme sem připlu-
li my s manželem, usadila moc pěkná tradice.
Vždy na Nový rok v 9.00 ráno startuje běžecký
závod po trase Lety - Mořina - Karlík - Dobři-
chovice - Lety. Trať je dlouhá 15 kilometrů.
„A do Prčič!” ujelo mi ráno 1. ledna ve tři čtvrtě
na devět, když jsem se po veselé dlouhé noci pro-
budila a koukla na hodinky. V tu chvíli předse-
vzetí vyslovené těsně před usnutím, že těch 15 km
poběžím, nabralo trhliny. Hned jsem se zase polo-
žila zpátky do teplé postele s tím, že mé líné já ra-
dostně tleskalo ručičkama a drželo mne v teple
domova. Vždyť to stejně nemůžu stihnout! 
Proti liknavému, z horoskopu rybímu postoji se
tvrdě postavil beran. „Koukej vstávat a pěkně
rychle,“ zněl příkaz mozku. Něco jsem na sebe
naházela, seběhla po schodech, chytila v letu bun-
du, nazula boty. Hned, jak jsem otevřela dveře,
sesypalo se na mě šest hladových štěňat. Nenakr-
mit je by znamenalo běžet s nimi zavěšenými na
nohavicích tepláků. Povedlo se je upokojit celkem
rychle trochou granulí a tvarohu. „Ti se mají, dě-
tem už jsem snídani připravit nestihla, ale snad
zafunguje tatínek,“ zněly mi v hlavě výčitky ces-
tou k sokolovně...
Bylo 8.58, kdy jsem vyběhla z auta a postavila se
mezi běžce připravené na startu. „Á, Bára nezkla-
mala,“ přivítala mě s úsměvem Martina, jasná fa- voritka závodu, která, jak přiznala, ještě na Sil-

vestra testovala nové prstové běžecké boty. Jejich
otisky ve štěrku na kraji silnice jsem později měla
při běhu pořád před sebou.
„Jen to na začátku nepřepal,“ nabádalo mě moje
opatrné já po startu. Martina byla jiného názoru a
zvala mě, abych běžela s ní a Jirkou v čele deseti
statečných závodníků. „Nedělej to, v kopci od-
padneš,“ ozval se zase opatrníček. Nedala jsem na
něj a klusala hrdě vedle vysokých dlouhonožců.
Martina se chvíli snažila o konverzaci, ale ze za-
dýchaných odpovědí zjišťovala, že na to nemám.
Konečně mě nechali za sebou a já mohla vklidu
promýšlet způsob, jak trať zvládnout. „Něco na-
trénováno máš,“ začala jsem s bilancováním fy-
zičky. Pak jsem ale musela přiznat, že takhle dlou-
hou trasu jsem naposledy, a vlastně i poprvé, bě-
žela přesně před rokem. A teď to chci zvládnout
zase! Tyto úvahy mi stačily na to, abych nemuse-
la vnímat první kopce při stoupání z Letů směrem

na téčko před Rovinou. Tam stál Pepík Cmíral s
foťákem, takže jsem musela zrychlit, abych hned
nedala znát, že pochybuji o svých silách...
Už z loňska si pamatuji, že běžet kolem Karlic-
kého potoka je do určitého místa úžasná romanti-
ka, která se nedá vnímat z auta, ani z rychlejšího
kola. Letos to tam vonělo téměř jarně. Jak by ne,
když bylo kolem devíti stupňů a zpívali ptáci.
Lepší možnosti, jak si pročistit hlavu a připravit se
tak na nový rok, jsem opravdu do loňska neznala.
Po nějaké době jsem vzpomínala, s jakým časem
jsem uběhla tuhle trasu loni. Byly to přesně dvě
hodiny. Laťka nebyla nastavena vysoko, budu le-
tos lepší o dvacet minut, umiňovala jsem si. Ale to
už jsem začala vnímat silničku jako nekonečně se
vlnícího hada. Je už tohle poslední zatáčka? Ne
není, tak ta následující...? 
Polevila jsem a začala promýšlet milníky této
cesty, kterou znám lépe z kola - nikdy mi tak dlou-
há nepřišla: Ještě dva mostky před Karlíkem, pak
kostel, první socha v sochořadí k Dobřichovicím,
poslední socha, křižovatka u plynboudy, diagnos-
ťák, pivovar, náves a - sokolovna. Mostík před
točnou autobusu se konečně objevil! Zrychlila
jsem a uvědomovala si, jak myšlenky na blížící se
finále přebíjejí únavu nohou. To jsem běžela už se
sebezapřením. Nesmlouvavé hodinky ukazovaly,
jak se mi zmenšuje mé zlepšení oproti loňsku, až
se ustálilo na 12 minutách. To abych se mohla stá-
le zlepšovat. Třeba najdu, Martino, odvahu s Te-
bou trénovat!             Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Lety dostanou 25 milionů
na kruhový objezd
Lety - Podepsání smlouvy o spolupráci mezi
Středočeským krajem a obcí Lety týkající se
výstavby kruhového objezdu schválilo letov-
ské obecní zastupitelstvo.
Reagovalo tak na rozhodnutí Rady Středočeského
kraje přidělit Letům dotaci 25 milionů Kč na vý-
stavbu kruhového objezdu v místech současné
křižovatky pražské a karlštejnské silnice i na je-
jich rekonstrukci. „Finanční účast obce Lety na
akci je nulová, vše bude hrazeno z dotace kraje,“
uvedla starostka obce Jaroslava Rezková. Lety
zajistí projektovou dokumentaci stavby.        (pef)

Bára nezklamala! vítali mě na startu
BARBORA TESAŘOVÁ POPSALA, JAKÉ TO JE BĚŽET PO VESELÉ SILVESTROVSKÉ NOCI PATNÁCT KILOMETRŮ

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 1/2012 (34)

BĚŽKYNĚ. Autorka reportáže Barbora Tesařová
(vpravo) a Martina Barchánková.  Foto ARCHIV

RYBOVKA V PIVOVARU. Českou mši vánoční J. J.
Ryby i pásmo vánočních koled K. Steckera uvedl
před loňskými Vánocemi v letovském Pivotelu MMX
Český komorní ansámbl se sborem Pražské kon-
zervatoře. Akci bylo přítomno 250 posluchačů. 
Text a foto Pavlína BAŠOVÁ, MMX pivovar, Lety
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Být dále na radnici nemá smysl
JIŘÍ DRVOTA VYSVĚTLUJE, PROČ REZIGNOVAL NA POST MÍSTOSTAROSTY ŘEVNIC
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o
rezignaci na funkci místostarosty a
člena Rady města Řevnice, kterou
jsem já, ing. Jiří Drvota, podal 31.
prosince 2011.
Funkci místostarosty jsem přijal,
abych řešil problémy zprůhlednění
financování města, snížení dluhů
z  dřívějších let, zastavení chátrání
rozsáhlého městského majetku (pen-
zion, školy, jídelny atd.) a nastolení
efektivního hospodaření.
V roce 2011 byly dotace od státu, st.
fondu pro životní prostředí a min.
zemědělství na  financování  stavby
kanalizace a rozšíření čistírny od-
padních vod  cca 47 mil. Kč. Včetně
těchto dotací byly příjmy města cca
90 mil. Kč.  Výdaje z rozpočtu města
byly cca 105 mil. Na pokrytí uvede-
ného schodku si město vzalo 20,5
mil. Kč půjček a úvěrů. Zároveň sp-
latilo z půjček předchozích let nece-
lých 6 mil. Kč. Předpoklad na rok
2012 je další navýšení půjček o 11
mil. Kč, při splacení minulých půj-
ček ve výši cca 2,6 mil. Na rok 2013
se opět čeká navýšení půjček o cca 6
mil. Kč, při splacení půjček ve výši
cca 3,2 mil. 

Musíme zamezit plýtvání
Z uvedeného je zřejmé, že potřeby
investic města jsou násobně větší,
než jeho možnosti je splácet, a vedou
k zadlužování města. V této situaci je
logické zamezit plýtvání energií a te-
dy i penězi z rozpočtu. Z hlediska ry-
chlé návratnosti investic jde přede-
vším o výměnu svítidel veřejného os-
větlení a náhradu vytápění elektric-
kými akumulačními kamny v ZŠ Re-
voluční ústředním topením s plyno-
vými kotli. Každá z těchto investic
přinese roční úspory jen na energii
za více jak 150 000 Kč, při návrat-
nosti okolo 6 let. 
Dále by každá investice měla být ori-
entována na zajištění nezbytného
chodu města a školy. Sem nepochyb-
ně patří obnova zchátralé střechy ZŠ

ve Školní ulici a technologie školní
jídelny. Lze očekávat, že půjde o
částky okolo 10 milionů. Jde přede-
vším o zdraví dětí, kterých školu na-
vštěvuje okolo  čtyřset.
Vedle zajištění dostavby kanalizace
je třeba podle § 188 Stavebního zá-
kona upravit do 31. 12. 2015 územní
plán, protože platnost našeho územ-
ního plánu k tomuto datu končí. Sou-
částí této práce je jeho digitalizace.
Časová náročnost projednávání je

okolo 2 let a náklady cca 1,8 mil. Kč.
Bohužel, opakovaně a dlouhodobě
nemám podporu většiny zastupitelů,
kteří mají jiné priority.
Tudíž i to málo peněz, které se ještě
dá do rozpočtu města získat, napří-
klad prodejem dlažby, je směrováno
do investic bez návratnosti a s po-
chybnou možností jak realizace, tak
kvality jejího výsledku. Jde o projekt
přednádraží za cca 900 000 Kč. Sa-
motná realizace tohoto projektu, as-

faltové plochy za cca 10 mil. Kč, ne-
ní ve výhledu příštích rozpočtů. Po-
zemek nemá odvodnění a v této část-
ce se s jeho odvodněním nepočítá.  
Vedle toho se zastupitelstvem schvá-
lený převod činností z Ekosu na MÚ,
který neřeší jeho fungování ani hos-
podaření, jeví jako nepodstatná epi-
zoda. Na městě není žádný schopný
manažer, který by činnosti mohl řídit
a ani nikdo nezná spolehlivě danou
legislativu. Navrhl jsem vypsání vý-
běrového řízení a přijetí schopného
profesionála. Tomu se ale někteří za-
stupitelé brání.

Skládku čeká rekultivace
Přitom nejzávažnější, co letos Ekos
čeká, je podle nařízení České inspek-
ce životního prostředí připravit k
realizaci do 15. 5. 2012 provedení
rekultivace skládky v souladu s pro-
jektem. Opět akce v řádu milionu.
S těmito rozhodnutími zastupitelstva
se nemohu ztotožnit a po ročním pů-
sobení nového zastupitelstva to po-
kládám za dostatečně dlouhou dobu
pro prokázání, že moje další setrvá-
vání na radnici postrádá smysl. Ne-
chci být jako místostarosta spojován
s kroky, které nás podle rozhodnutí
zastupitelstva čekají, ale zároveň
chci svým působením v zastupitel-
stvu dále přispívat k řešení úkolů 
města.   Ing. Jiří DRVotA, Řevnice

SKONČIL. Dnes už bývalý místostarosta Řevnic Jiří Drvota.  Foto ARCHIV

Lety u Dobřichovic

* supermarket 
* restaurace a cafe

* kosmetické centrum 
* zahradnictví

Prodejna vašeho regionu

Otevřeno denně od 7 do 19 hodin

Cesta na ověřené zápisy zastupitel-
stva Zápis č. 8 ze dne 7. 11. 2011,
bod 3. Reorganizace Ekos spol.
s.r.o. Řevnice a úprava smluvních
vztahů mezi městem a společností
Ekos, a dále zápis č. 9, ze  dne 19.
12. 2011, bod č. 8 Rozpočtový vý-
hled na rok 2012-2014 a č. 9 Roz-
počet na rok 2012 a bod č. 12 Různé
je: http://www.revnice.cz/mesto-
samosprava/zapisy-ze-zm/ 

Tento dopis a podrobnější výklad
problémů je dále zveřejněn na
www.revnice.info 
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Město dostalo cenu za třídění odpadu
ŘEVNICE USPĚLY V SOUTĚŽI STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ZA ODMĚNU DOSTALY ŠEDESÁT TISÍC KORUN 

Liďák přichystal překvapení
ZBRUSU NOVÉ SPORTCENTRUM BUDE 20. LEDNA OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Zvenku nic nepoznáte, ale pokud v příštích dnech
vstoupíte do Lidového domu v Řevnicích, čeká
vás několik překvapení. V první řadě nový název
- zrenovovaný areál, který prošel přestavbou a 20.
ledna bude otevřen pro veřejnost, se nyní jmenu-
je sportcentrum Liďák. Zmodernizovali jsme pro-
středí, rozšířili služby a máme i novou restauraci.
Vedle klasického jídelníčku je sestaveno dětské
menu, bonusem pro dospělé bude možnost objed-
návek staročeských i jiných specialit, které ku-
chaři připraví k domácímu stolu. Bonusem pro
návštěvníky, kteří přijdou posedět, bude mimo
jiné ochutnávka jihoamerických rumů.
Na tenisových kurtech se přes zimu připravuje
pod vedením trenérů Sportclubu stovka dětí, hrají
tu házenkáři, chodí k nám i spousta dalších lidí.
Chceme jim vytvořit kvalitní zázemí, a to v dneš-

ní době znamená, že se tam nesmí kouřit. Proto
bude areál po otevření kompletně nekuřácký. 
Sportcentrum Liďák se skutečně výrazně promě-
nil. Nejen díky nové podlaze, proskleným dveřím
ze společenského sálu či novému salonku. Hlavně
díky podstatně širšímu záběru činností, které na-
bízí. Rekonstrukce areálu se uskutečnila díky fi-
nančnímu vkladu Sportclubu, sportovního oddílu,
který se orientuje na výchovu tenisové mládeže.
„Na tak malé město tady máte výborné podmín-
ky,“ prohlásila při nedávné návštěvě Jesika Ma-
lečková, tenisová mistryně Česka, která si v Řev-
nicích zahrála s místními mladými tenisty.
Proměna Liďáku není konečná, na jaře se má roz-
šířit i sportovní zázemí. Od ledna tu máme ma-
séra. Lucie HRABALOVÁ, 

sportcentrum Liďák, Řevnice

Řevnice - Soutěž Středočeského
kraje My třídíme nejlépe! vy-
hrály ve své kategorii Řevnice.
„Soutěž byla rozdělena podle počtu
obyvatel do čtyř kategorií, my jsme
soutěžili mezi městy, která mají dva
až deset tisíc obyvatel“ sdělil staros-
ta Řevnic Libor Kvasnička. Hodno-
tilo se čtvrté čtvrtletí roku 2010 a
první tři čtvrtletí roku 2011.
„Kritérií, která jsme museli splnit,
bylo osm - například celková výtěž-
nost využitelných složek komunální-
ho odpadu, tj. papíru, plastů, skla i
nápojových kartonů, dále  třeba hus-
tota sběrné sítě v obci,“ upřesnil
podmínky soutěže starosta. „Hodno-
cení bylo provedeno podle vyplně-
ného dotazníku, obodováno a my
jsme vyhráli!“ dodal potěšeně sta-
rosta. Na druhém místě skončil Čes-
ký Brod, třetí byla Jesenice u Prahy.

Řevnice za vítězství získaly 60 000
korun, umělecké dílo a diplom. 

Petra FRÝDLOVÁ

TŘÍDÍ NEJLÉPE. Libor Kvasnička přebírá ocenění. Foto arcHiv

Prvňáky čekají zápisy
Poberouní - Zápisy do prvních
tříd čekají na děti narozené před
1. 9. 2006. 
Všechny děti se k zápisu musí do-
stavit, i když mají odklad a do školy
nenastoupí.  Rodiče si s sebou mají
přinést občanský průkaz a rodný list
dítěte. Kdy a kde se zápisy konají?
ZŠ Řevnice: 19. 1. od 14 do 17.30
pro řevnické děti, pro děti z okol-
ních obcí 20. 1. od 14 do 17.30.
Přihlášku je třeba vyplnit a elektro-
nicky odeslat do 18. 1. 
ZŠ Mořina: 25. 1.
Zadní Třebaň: 2. 2. od 10 do 16.00 
ZŠ Všenory: 2. 2. od 14. do 18.00 
ZŠ Karlštejn: 7. 2. od 16 do 18.00
Zápis do ZŠ Liteň už se konal v
pondělí 16. ledna. (pef)

V Rodinném centru Fabiánek může-
te získat Euroklíč pro osoby, které
pečují o dítě do 3 let. Jedná se o uni-
verzální klíč do míst s jednotným
zámkem, díky němuž získáte i s ko-
čárkem přístup k WC, výtahům, svis-
lým a schodišťovým plošinám aj. po
celé Evropě. Seznam míst, kde lze
klíč použít, a mezi něž patří i WC na
nádraží ČD v Dobřichovicích, je k
dispozici na www.euroklic.cz . 
Euroklíč může získat každý občan se
zdravotním postižením, který je drži-

telem průkazu ZTP či ZTP/P a má
trvalé bydliště v kraji, jehož se pro-
jekt týká. Dotovaný Euroklíč si mo-
hou dlouhodobě zapůjčit lidé pečují-
cí o děti do tří let prostřednictvím kan-
celáří Sítě mateřských center v ČR. 
V našem kraji je takovým místem Ro-
dinné centrum Fabiánek, které na-
bízí zapůjčení euroklíče pro  Středo-
čechy pečující o dítě do 3 let. Pod-
robnější informace o zapůjčení Eu-
roklíče na tel. 606 652 292. 
Hana HabarTová, dobřichovice

Z našeho kraje 
* Zasedání zastupitelstva Mořinky
se koná 17. 1. od 17.00 v budově
obecního úřadu. (pef)
* Zasedání městského zastupitel-
stva Dobřichovice se uskuteční 17.
1. od 19.00 v sále Dr. Fürsta.     (pef)
* Vítání občánků se uskuteční 20.
ledna od 16.00 v sále Zámečku Řev-
nice. Týkat se bude těch, kteří se na-
rodili mezi 17. 4. a 9. 12. 2011 a
jsou evidováni na matrice Městské-
ho úřadu Řevnice. (pef)
* Košt domácích pálenek se koná
20. 1. od 20.00 v klubu Za Pecí
Ořech. Máte-li zájem, můžete při-
nést i svoji domácí pálenku vypále-
nou v legální pálenici. (vg)
* Školní kolo soutěže dechových ná-
strojů a sólového zpěvu ZUŠ Řevni-
ce se koná 21. 1. od 10.00.         (pef)
* Mateřská škola Řevnice zve na
Den otevřených dveří, který se koná
21. 2. od 13.30 do 15.30.  Zájemcům
o umístění dětí na školní rok
2012/2013 budou k dispozici žádos-
ti o přijetí do školky.              (pef)
* Besedu o rodinných financích  po-
vede 25. 1. od 9. 30 v Rodinném
centru Fabiánek v Dobřichovicích
finanční poradkyně Miloslava Háj-
ková. Zaměří se na to, jak efektivně
spořit dětem, proč a jak je pojistit,
zhodnotí nejrozšířenější finanční
produkty pro děti.   (pef)
* Degustace jablek z celého okresu
Beroun se koná 28. 1. od 9.00 v res-
tauraci Česká hospoda Hlásná Tře-
baň. Zahrádkáři mohou jablka ode-
vzdávat po 3 kusech v papírovém
sáčku do 26. 1. na obecním úřadě v
Hlásné Třebani Iloně Gártové. (pef)
* Taneční kurzy společenských
tanců se konají každou neděli od 19
hodin v sokolovně Hlásná Třebaň.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č.
725 345 612. (pef)
* Městský úřad Řevnice nebude v
letošním roce rozesílat složenky za
odpad ani za psa. Termín pro úhradu
je do 1. 5.2012. (pef)
* O pomoc při zásahu v hotelu
Slánka v Černošicích byla hlídka
místní městské policie řevnickými
záchranáři požádána 9. 1. Lékař oše-
třoval dívku v bezvědomí, přičemž
byl napadán podnapilým mužem.
Strážníci zajistili klidný průběh oše-
tření. Gregor DUŠIČKA

Babočka nabízí novinky
Do nového roku přichystalo rodinné
centrum Babočka působící v Zadní
Třebani několik novinek. Jelikož se
snaží působení zaměřit na celou ro-
dinu, nejen na děti, jako první akti-
vitu nabízí 20. 1. od 18.00 přednáš-
ku na tolik potřebné téma - Partner-
ské vztahy. Palačinková party se bu-
de konat 22. 1. od 15 do 18.00. Uká-
zkové lekce Spontánního tance mo-
hou zájemci zhlédnout 5. února od
18.00. Cvičení pro děti a rodiče se
koná každé úterý od 10 do 11.00,
výtvarný kroužek ve čtvrtek od 17.30
do 18.30. Helena Pelikánová,
Hana FrydricHová, Z. Třebaň

Letovští půjdou znovu k volebním urnám...
(Dokončení ze strany 1)
„Příprava voleb nějaký čas potrvá. Odhaduji, že bychom mohli jít volit do
léta, v květnu či červnu,“ sdělil NN v tuto chvíli již bývalý zastupitel Josef
Cmíral. A co ho k odstoupení vedlo? „Do rezignačního dopisu jsem nena-
psal, že odstupuji z osobních či z pracovních důvodů, ale z důvodů špatné
spolupráce se zastupitelstvem,“ uvedl. Cmíral nevyloučil, že se o zvolení na
letovskou radnici bude ucházet znovu. Nových voleb se zřejmě zúčastní i
další ze stávajících zastupitelů Barbora Tesařová. Naopak bývalý dlouhole-
tý starosta Letů Jiří Hudeček podle informací NN kandidovat nebude. (mif)

Broučci pořádají bazárek na podporu biografu
Protože nám není lhostejné, co bude  dál s řevnickým kinem, dohodli jsme
se, že zadnotřebaňský občasný spolek Broučci opráší dobročinný bazar a
případný výtěžek daruje na modernizaci biografu. Bazar jsme v minulých
letech uskutečnili ve prospěch záchranné stanice ježků či na podporu posti-
ženého Jonáška z Hlásné Třebaně. Kdo by se chtěl Bazárku zúčastnit, může
přijít 22. 1. od 13.00 do Společenského domu v Zadní Třebani. Kdo by chtěl
věnovat nepotřebné oblečení, hračky, drobné předměty, nechť se dostaví od
11.00 tamtéž. Věci budeme prodávat za symbolické ceny, ty neprodané od-
vezeme do charity. Součástí odpoledne budou hry pro děti, soutěžení a vyrá-
bění.  Helena Pelikánová, Zadní Třebaň

Z deníku hasičů
* Ukrajinský autobus zapadl do trávy vedle par-
koviště u Hotelu Mlýn v Karlštejně 2. 1. Nehoda
se obešla bez zranění. Jednotka profesionálních
hasičů z Řevnic vyprostila nepoškozený Neoplan
pomocí automobilového navijáku.                  (pav)
* K hořícímu stromu do Dobřichovic vyjeli řev-
ničtí profesionální hasiči 4. ledna odpoledne. Na
místě zjistili, že požár v dutině vzrostlého topolu
u fotbalového hřiště kdosi úmyslně založil. Oheň
byl lokalizován pomocí vysokotlakého vodního
proudu a protože hrozilo, že by strom mohl na
někoho spadnout, byl s pomocí dobřichovických
dobrovolných hasičů poražen. (pav)
* S pacientem pomáhali řevničtí profesionální
hasiči záchranné službě 4. ledna večer. Těžkého
muže bylo třeba snést z prvního patra rodinného
domu v Zadní Třebani do vozu záchranky. K
transportu tři hasiči použili vyprošťovací plachtu.

(pav)

Fabiánek půjčuje Euroklíče
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Lety u Dobřichovic
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Badaling? Schody a zase schody
ŘEVNIČAN ZDENĚK NOVÁK POPSAL SVÉ ZÁŽITKY Z NÁVŠTĚVY VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI

Vláda vyžene vojáky z Brd

Na reportáž Jindřicha Koláře,
kterou přímo z Číny poslal Našim
novinám a kterou jsme otiskli v
minulém čísle, reagoval čtenář z
Řevnic. (NN)

Na obrázku  v prosincovém čísle Na-
šich novin je pan Jindřich Kolář na
Velké čínské zdi v zimním oblečení
a jen s několika turisty v pozadí. Tak
to asi vypadá mimo turistickou sezo-
nu. Já mám zcela jiné zkušenosti -
popsal jsem je ve své knize Pěti kon-
tinenty vážně i nevážně.
Velká čínská zeď je v Badalingu v
oblasti tak velkých výškových rozdí-
lů, že o procházce nemůže být řeč.
Schody a zase schody. A ne ledajaké.
Jsou nestejně vysoké, někdy až přes
čtyřicet centimetrů, takže taková
procházka mi spíše připomínala le-
zení po egyptských pyramidách. Tu-
risté se vyskytují v takovém množ-
ství, že z větší dálky schody vůbec
nejsou vidět. Vidíte jen pestrobare-
vnou změť, valící se ve zmatku na-
horu a dolů. Na malých plošinkách,
které se místy vyskytují, nabírají
dech zchvácení lezci, na kterých i v
těžko přístupných místech vydělává
Coca Cola.
Dole je ohromná masivní brána z do-
by dynastie Ming, kde se platí vstup-
né, několik chrámů, ale hlavně
spousta krámků se suvenýry a něko-
lik restaurací. Tato zařízení jsou vyu-
žívána zejména po absolvování té
»procházky«. Po ní zchvácení turisté
ztrácejí pojem o hodnotě peněz. Vý-

dělky tady musí být velmi slušné...
Já jsem se také vydal do této kalvá-
rie, ale nevydržel jsem dlouho. Po
absolvování části schodiště, jsem si
řekl, že k tomuhle bych se ve svých

vzpomínkách nechtěl vracet. To se
raději vrátím hned. A také jsem to
provedl. Po uklidnění dole jsem si
všiml, že v tomto místě se jedná o
soustavu zdí a že pár kilometrů za
touto tak obleženou zdí je jiná, na
které jsem zahlédl jen asi dva lidi.
Našel jsem si směrem k této druhé
zdi zadní východ z rušného areálu a
požádal posádku této opuštěné vrát-
nice o odtrženou vstupenku jako su-
venýr - naše průvodkyně si totiž od-

tržené vstupenky schovávala za úče-
lem proplacení agenturou. Já jsem se
chtěl použitou vstupenkou prokázat
u druhé zdi zaplaceným vstupným.
Takhle to vypadá nevinně. Jenže Čí-

ňané nepoužívají žádná mezinárod-
ně běžná slova a dorozumíváním s
nimi  vzniká neuvěřitelná pantomi-
na. Suvenýr snad považovali za na-
dávku a nad všemi mými výkony vr-
těli hlavou. Rozhlížel jsem se, neuvi-
dím-li někde odtrženou vstupenku.
Marně. Nakonec jsem zdvihl kus po-
hozeného papíru s teatrálně ho  po-
kud možno rovně přetrhl. Potom
jsem si špinavý větší kus  nacpal do
kapsy  a vyzývavě  jsem se na ně po-

díval. To konečně zabralo. Skutečně
našli v zásuvce odtrženou vstupenku
a s radostí mi ji podali. Následovalo
ohromné veselí na obou stranách,
nekonečné úklony se sepnutýma ru-
kama a mávání, když jsem odcházel.
Druhá zeď měla stejnou bránu a ma-
lé chrámky s třímetrovými figurami
strašlivých bohů, prý strážců brány.
Celkem jich mohlo být asi třicet. Po-
dle stavu pestrého pomalování jsem
usoudil, že tito bohové byli vztyčeni
či  aspoň restaurováni až po éře mao-
istického ateismu. Docela mi přišlo
líto, že tu není nikdo, kdo by si těch-
to plastik všiml. Byl jsem docela
sám. V tomto areálu nebyly žádné
stánky se suvenýry, ani restaurace, a
záchod použitelný jen v případě vel-
mi krajní nouze. Tady se prostě s
turisty počítalo teprve výhledově.

Na přátelské zdi
Vydal jsem se na procházku po zdi.
Byly to sice zase většinou schody,
ale už »normální«. A střídaly se s
úseky  mírně  zvlněnými a se stráž-
ními věžemi... Na této přátelské zdi
jsem strávil asi tři hodiny Za tu dobu
jsem potkal deset lidí, vesměs Číňa-
nů. Chovali jsme se navzájem velmi
vřele,  asi jako když se potkají dvě
lidské bytosti na poušti. Byl jsem
fotografován v kruhu čínské rodiny a
byl mi nabídnut přípitek z lahve Co-
ca Coly, která byla zpola vypita. Ne-
chtěl jsem urazit, ale nakonec jsem
přece odmítl. Trochu mě to mrzelo.

Zdeněk NOVÁK, Řevnice

NA SCHODECH. Pestrobarevná změť turistů se po Velké čínské zdi v Bada-
lingu valí nahoru i dolů. Foto Zdeněk novák

POHÁDKOVÝ KRAJ. O tom, že Berounsko je pohádkový kraj se můžeme
přesvědčit  při výletech po našem okolí. Jedním z míst, která jsou toho dů-
kazem, je tajemné jezírko ukryté v měňanských hvozdech. Pokud se vydáte
po vyznačených trasách, najdete ho stěží, ale zeptáte-li se místních, jistě
vám cestu rádi ukáží. Stojí to za to - na vodní hladině se téměř vznáší malič-
ká víla, v rákosí sedí vodník, ve větvích stromů se ukrývá několik čaroděj-

nic a téměř za každým stromem na vás vykukuje nějaká lesní postavička...
Betonový artefakt v podobě křesla zase můžete obdivovat poblíž známého
menhiru nad Mořinkou. Můžete se v něm usadit a dívat se do kraje, nebo
nad ním nevěřícně kroutit hlavou či spílat těm, kteří ho tu pohodili. Spadl
z nebe? Přinesli ho obři? Je to vtip, či umělecký záměr? Fantazii se meze
nekladou...  Helena Pelikánová, Zadní Třebaň  Foto Tomáš HeJlek 

Brdy - Vláda definitivně rozhodla o zrušení vo-
jenského újezdu v Brdech. Nově zde má být
vyhlášena chráněná krajinná oblast.
„Vojenský újezd Brdy byl armádou využíván mi-
nimálně, maximálně osm dnů do roka. Proto bu-
de zrušen,“  sdělil i.dnes ministr obrany Alexandr
Vondra. Vládní rozhodnutí ovlivní život ve vesni-
cích, které na území vojenského újezdu leží.
„Vrátíme odpovědnost za správu svých obcí tam-
ním obyvatelům. Dodnes neměli všechna práva,“
podotkl Vondra. 
Agentura ochrany přírody a krajiny vypracovala
analýzu, jaký režim ochrany přírody by na území

bývalého vojenského újezdu měl být zvolen, a na-
vrhla dvě varianty. První počítá s tím, že v Brdech
vznikne přírodní park a síť maloplošných chráně-
ných území. Druhou variantou je vyhlásit v Br-
dech chráněnou krajinnou oblast. Za tu se při-
mlouvá i Pavel Čámský z občanského sdružení
Brdy-Res publica. Sdružení kvůli tomu sepsalo
petici, kterou už podepsaly stovky lidí. 
Starosta obce Trokavec Jan Neoral souhlasí s tím,
že přírodu Brd bude po odchodu vojáků třeba
chránit. „Jakýkoliv způsob ochrany bude správ-
ný,“ řekl s tím, že  hranice CHKO mají kopírovat
současný vojenský újezd.       Petra FRÝDLOVÁ

Při procházce po okolí objevíte vílu i křeslo z betonu
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Patnáctý Bandy cup začal v dešti
ŘEVNIČTÍ POZEMNÍ HOKEJISTÉ ZKRAJE LEDNA ROZEHRÁLI DALŠÍ ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE

Řevnice - Tradičně první lednovou
sobotu odstartoval na hřišti za fot-
balovými kabinami v Řevnicích
další ročník turnaje v pozemním
hokeji Bandy cup. Už patnáctý.
I když v kalendáři bylo 7. ledna, hrá-
či si mezi mantinely (mimochodem
letos nově vyrobenými samotnými
účastníky klání) mohli připadat jako
v dubnu či říjnu: Sychravo, nevlíd-
no, vlhko! „A občas pořádný slejvák
- odehráli jsme v něm hned několik
zápasů,“ připomíná Jiří Tlášek z tý-
mu Bája Pic, který se ujal organiza-
ce turnaje. Kromě obhájce loňského
vítězství v letošním ročníku startují
tradiční účastníci, družstva IQ Ou-
vey, Citrus Team, blink-OFF, Bos-
ton, Kojoti a Samotáři. Zatímco loni
turnaj začal pěkně zostra - hned prv-
ní hrací den byl napaden rozhodčí,
letos se úvodní kolo obešlo bez inci-
dentů. „Hrálo se v duchu fair play,“
pochvaloval si Tlášek a dodal, že
první hříšník putoval na »trestnou
lavici« až o týden později: „Michal
Sviták pikal za nekázeň, jak už jsme
si na to zvykli.“ V sobotu 14. 1., kdy
už se pro změnu hrálo na zmrzlém
terénu a borcům šlo podle organizá-
torů chvílemi o zdraví, se zrodil také
jeden v tuto chvíli »rekordní« výsle-
dek: mladíci z Citrus Teamu dekla-
sovali ostřílené borce z Kojotů 9:0.
Po dvou hracích dnech jsou v čele
tabulky Bája Pic, nejlepší střelcem je
zatím se 7 trefami Michal Sklenář,
kanadskému bodování vévodí Jan
Halounek s 10 body. Seriál sobot-
ních turnajů vyvrcholí 25. února
Play-off.             Miloslav FRÝDL

Lety - Tradiční novoroční běh us-
pořádal Sokol Lety 1. ledna. Na
startu v devět hodin ráno se sešlo
šest odvážných mužů a čtyři ženy.
Trasa dlouhá 15 kilometrů začínala i
končila u letovské sokolovny a vedla
přes Mořinu, Karlík i Dobřichovice . 
Mezi muži první doběhl Jiří Něme-
ček s časem 1.22.08, druhý byl Pa-
vel Zúbek (1.22.12), třetí Štěpán
Mládek (1.30.20). 
Na nejvyšším stupni v kategorii žen
stanula Martina Barchánková s ča-

sem 1.28.15, druhé místo obsadila
Barbora Tesařová (1.48.30), o 3. se
podělily Eva Mládková a Pavlína
Cilenti s časem 2.06.30 sekund. 

Vítězky Martiny Barchánkové jsme
se zeptali: 
Běžela jste na Nový rok poprvé? 
Kdepak, už potřetí. Běhání mě mo-
tivuje k životu a čistí hlavu. Běhám
poměrně pravidelně, ale ne tak čas-
to, jak bych si přála.     
Váš čas byl opravdu pěkný, trénuje-
te, udržujete se v kondici?
Při rodině, čtyřech dětech, práci kli-
nického logopeda i na úřadě v Mo-
řince na to není čas.  Můj trénink je
průběžný a celoroční. Mám své

lekce ve Všenorech ve fitnessu. 
Bylo něco, co vás při závodě potěši-
lo, rozesmálo, dodalo energii?
Ano, při novoročním běhu jsem ná-
hodně potkala běžící kamarády. Při-
dali se k nám v Karlickém údolí a
část trasy mě skvěle vedli a povzbu-
dili k dalšímu výkonu. 
Co jste dostala za vítězství? 
Dostali jsme za 1. místa poháry a za
další místa medaile! Také hrnek hor-
ké griotky, ten byl moc dobrý. Pan
Cmíral nám vždy nabízí po běhu
saunu, já mám ale program s mým
mužem. Po novoročním běhu vždy
jedeme do Prahy slavit výročí naší
svatby. (Viz str. 7 - Letovský zpravodaj)

Petra FRÝDLOVÁ

Závodníci odstartovali 1. 1., v 9.00
V NOVOROČNÍM BĚHU TRIUMFOVALI MARTINA BARCHÁNKOVÁ A JIŘÍ NĚMEČEK

POPATNÁCTÉ. Patnáctý ročník turnaje Bandy cup rozehráli v sobotu 7.
ledna řevničtí pozemní hokejisté. Foto NN M. FRÝDL

VYHRÁLI. Úspěšní liteňští šachisté.
Foto Martin šiNágL

POCHODOVALI NA BRDY. Novoroční pochod směr kopec Pišták s opéká-
ním buřtů pořádal 1. 1. Sbor dobrovolných hasičů Řevnice. Po vánočních
svátcích a lenošení je to výborná věc, jak dostat děti od televize a protáhnout
tělo. Bohužel oproti loňskému roku se peklo »na blátě«, dokonce za občas-
ného deště. I tak se ale sešlo mnoho příznivců akce. Pochod byl ukončen v
hospodě U Paviána v Halounech.     Text a foto Lucie BOXANOVá, Svinaře

Druhý ročník
vánočního tur-
naje v badminto-
nu se na sklonku
roku konal v řev-
nické sokolovně.
Mladí borci hrá-
li každý s každým
na 2 sety. V kate-
gorii dívek vyh-
rála Marie Palič-
ková, mezi chlap-
ci Vojta Klempe-
ra. Každý účast-
ník dostal dip-
lom i drobné dár-
ky. Turnaj se vy-

dařil, jediným stí-
nem byla neú-
čast mnoha ne-

mocných hráčů. 
Badmintonisté
Sokola Dobři-

chovice odehráli
3. kolo regionál-
ní ligy. Jasně
přehráli Čeláko-
vice 8:0 a nad
obávaným sou-
peřem ze Sokola
Jílové zvítězili
5:3. Po třech ko-
lech vedou dru-
hou část regio-
nální ligy. Další
kolo odehrají
29. ledna v Dob-
řichovicích. 

Bohumil KOS,
Řevnice

Přeboru škol v šachu se v Nerato-
vicích zúčastnili žáci ZŠ F. J. Řezá-
če Liteň. Postavili jsme družstvo I.
stupně (Jiří Havelka, František Ha-
velka, Jan Štěpán Karpecki a Matěj
Šinágl) i družstvo II. stupně (Jan
Havelka, Michal Kozák, Jan Klimt,
Michal Růžička a William Eber-
lein). Družstvo starších se umístilo
na 8. místě ze 16 škol. Výraznějšího
bodového zisku dosáhli Jan Havel-
ka a Jan Klimt. V mladší kategorii
byly naše naděje mnohem vyšší a
hlavně dospělému doprovodu (Jiří
Havelka, Martin Šinágl) nervy pra-
covaly na plné obrátky. Naštěstí děti
byly klidnější - po dvou remízách a
pěti vítězstvích jsme se mohli rado-
vat z vytouženého 1. místa i postupu
do republikového kola, které se us-
kuteční ve Štědroníně 10. a 11. dub-
na.           Martin šiNágL, Zš Liteň
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Výsledky 7. ledna
IQ Ouvey - Citrus Team 1:2
blink-OFF - Boston 4:2
Bája Pic - Kojoti 0:0
Samotáři - IQ Ouvey 1:2
Citrus Team - blink-OFF 2:0
Boston - Bája Pic 0:4
Kojoti - Samotáři 0:5
IQ Ouvey - blink-OFF 2:6
Bája Pic - Citrus Team 2:0
Kojoti - Boston 2:3
Výsledky 14. ledna
Samotáři - blink-OFF 6:2
IQ Ouvey - Bája Pic 2:2
Citrus Team - Kojoti 9:0
Boston - Samotáři 0:3
blink-OFF - Bája Pic 1:4
Kojoti - IQ Ouvey 3:5
Samotáři - Citrus Team 4:1
Boston - IQ Ouvey 0:7
blink-OFF - Kojoti 3:4
Samotáři - Bája Pic 0:5
Boston - Citrus Team 1:3

Šachisté vybojovali »republiku«

Turnaj vyhráli Marie s Vojtou

NA TURNAJI. Účastníci vánočního
turnaje. Foto Bohumil KOS


