
Poberouní - Přijde venkov o ško-
ly? Zanikne málotřídka v Zadní
Třebani či ZŠ v Litni? Starostové
jsou zděšeni záměry Ministerstva
školství, které chce změnit finan-
cování regionálních škol. 
Podle starostů ze Sdružení místních
samospráv ČR (SMS ČR) by naplně-
ní záměru ministra Dobeše zname-
nalo faktickou likvidaci škol na ven-
kově a výrazně by omezilo kvalitu a
dostupnost základního školství.
Sdružení zaslalo mininsterstvu škol-
ství pětistránkové vyjádření, ve kte-
rém materiál předložený ministrem

zásadně odmítlo. „Neobsahuje ani v-
stupní analýzu, ani analýzu dopadů
reformy. Modelové příklady uvádě-
né v záměru nejsou založeny na reál-
né skutečnosti,“ uvádí předseda pra-
covní skupiny SMS ČR pro školství,
starosta Tupes Oldřich Vávra a do-
dává: „Záměr povede k likvidaci
úplných škol na venkově a tím k de-
strukci sítě základního školství.“
Rodiče si vesměs výuku na vesnic-
kých školách pochvalují a bojí se, že
budou muset děti dopravovat do vz-
dálených měst.  „Jsem ráda, že dcera
chodí do venkovské školy, panuje tu

domácí atmosféra a navíc ji máme v
místě bydliště,“ pochvaluje si výuku
v liteňské škole jedna z maminek.
Ředitelka ZŠ a MŠ v Zadní Třebani
Božena Musilová se zrušení zdejší
málotřídky neobává: „Málotřídní ško-
ly, jak jsem slyšela, mají být naopak
preferované. Nejvíc ohroženy jsou
úplné venkovské školy, kde bývají
počty žáků ve třídách mezi 15 - 20
žáky. V našich dvou třídách je letos
průměrně 21 a příští rok to dokonce
vypadá na 23 žáků,“ říká Musilová a
dodává. „Myslím, že v nejbližších
letech třebaňské škole z těchto důvo-

dů rušení nehrozí. Mohou ale vy-
vstat jiné důvody - záleží na nezbyt-
ném rozsahu státních úspor. Dostá-
vají-li úřednice na ministerstvu půl-
milionové roční odměny, nutnost ús-
por na úkor dětí se velmi urychlí.
Průměrná roční odměna v naší škole
činila pro srovnání 3000 Kč. A to za
mnohem odpovědnější a kvalifiko-
vanější práci!“
Dle ministerstva školství by jeho ná-
vrh přinesl velké úspory. Starostové
ale tvrdí, že znevýhodní obyvatele
venkova a způsobí jeho vylidňování.

Petra FRÝDLOVÁ

Auta z příkopu tahali hasiči
Řevnice, Karlštejn - Sotva i v našich končinách
napadl první sníh, začaly se na silnicích dít vě-
ci. Řevničtí profesionální hasiči jediný den ta-
hali z příkopů šest aut!
„Tři osobní vozy, dvě dodávky a jeden náklaďák,
které sjely z namrzlé a zasněžené silnice mezi
Karlštejnem a Mořinou, jsme vyprošťovali 17. 1.
od 5.00,“ sdělil hasič Pavel Vintera. „K vytažení
nákladní avie jsme museli povolat speciální
vyprošťovací automobil,“ dodal. (mif)

Za týrání jim hrozilo osm let, dostali podmínku
Černošice - Pouze dvouletými podmíněnými tresty s odkladem na čtyři
roky potrestal Okresní soud pro Prahu-západ dva pěstouny za týrání
šestileté Drahušky z Černošic. Muž a žena podle žaloby dívku bili a
vyháněli bosou na sníh. Oběma hrozilo až osm let vězení. 
Holčička žila v rodině své babičky. Ta loni v lednu přivedla dítě do zaříze-
ní, které se stará o děti, s tím, že ona už se o ni postarat nemůže. Děvče bylo
hladové, na těle mělo škrábance, boláky a mělo úplně promodralé končeti-
ny. Proto je vychovatelé nechali ihned odvézt do nemocnice. 
Dle i.dnes chtěli lékaři nejprve holčičce kvůli rozsáhlým omrzlinám ampu-
tovat nohy, ale nakonec se jim je podařilo zachránit. Lékaři jí údajně na cho-
didlech nalezli také popáleniny, které zřejmě způsobilo chození po žhavých
uhlících. Babička jakékoliv týrání holčičky popřela. 
Dívka byla po odhalení případu umístěna do speciálního zařízení Klokánek
v Hostivici u Prahy. Zde prý vypověděla, že ji její strýcové bili nebo muse-
la stát bosa ve sněhu a mrazu. Podle několika dřívějších vyjádření ředitelky
Leony Koutenské se dívce nyní daří dobře a chodí s ostatními dětmi běžně
do školky. (pef)

V tomto čísle Našich novin
* Děti pomohly Honzovi - strana 2
* V Hlásné mají Třemáňu - strana 4

* Uříznu mu hlavu! hrozil násilník
- strana 5

Zadní Třebaň – Dobročinný bazar
oblečení, hraček a dalších věcí us-
pořádal 22. ledna v místním Spole-
čenském domě spolek maminek
Broučci ze Zadní Třebaně. Vybrat
se podařilo 2 500 Kč. „Je to ús-
pěch, když uvážíme, že veškeré věci
stály od 5 do 30 korun,“ řekla jed-
na z organizátorek akce Helena Pe-
likánová. Výtěžek bazárku byl věno-
ván řevnickému kinu, které v sou-
časné době potřebuje peníze na mo-
dernizaci. Tato částka kino v Řevni-
cích určitě nezachrání, ale snad as-
poň trošku pomůže. (lup)

Foto Petra FRÝDLOVÁ

TEĎ VLÁDNU JÁ. Masopust se ujal vlády leckde po kraji - rozverné oslavy bláznovství a dobrého jídla
i pití se konaly v Letech i Hlásné Třebani. Další budou následovat. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Ministerstvo chystá likvidaci škol! tvrdí starostové
ŘEDITELKA MÁLOTŘÍDKY: DOSTÁVAJÍ-LI ÚŘEDNICE PŮLMILIONOVÉ ODMĚNY, NUTNOST ÚSPOR NA ÚKOR DĚTÍ SE URYCHLÍ

31. ledna 2012 - 2 (563) Cena výtisku 7 Kč

Rak hrál Ježka i Kmocha

Bazárek »vydělal« kinu dva a půl tisíce

Přepadli mě, pomozte! prosil
policisty zkrvavený mladík
Dobřichovice - Scénu jak z amerického thrilleru
zažili 23. ledna černošičtí městští policisté, kteří
právě hlídkovali v Dobřichovicích. Přímo na ulici
je zastavil zakrvácený mladý muž a prosil o pomoc.
„V pondělí 23. 1. v odpoledních hodinách byla hlídka
v Dobřichovicích zastavena zakrváceným mladým
mužem, který jí sdělil, že byl napaden,“ uvedl Gregor
Dušička z Městské policie Černošice s tím, že přepa-
dený údajného útočníka popsal. Strážníci zraněnému
muži přivolali lékařskou pomoc a místo, kde se měl
incident odehrát, i jeho okolí důkladně prohledali.
„Útočníka se bohužel nepodařilo zajistit. Případ dále
vyšetřuje Policie ČR,“ dodal Dušička. (mif)
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Městská rada přišla o dalšího člena
SOUČASNÉ VEDENÍ ŘEVNIC MĚSTU SPÍŠE ŠKODÍ! TVRDÍ ZDEJŠÍ OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ

Řevnice, Liteň - k zápisu do řev-
nické základní školy, který se ko-
nal 19. a 20. ledna  přišlo 61 dětí. k
zápisu se šlo také v Litni.  
Ti, kteří zápis nestihli, mají k dispo-
zici ještě náhradní termín - 2. 2. „Pak
už budeme znát přesný počet budou-
cích prvňáků a podle toho rozhodne-
me, kolik tříd se bude otevírat,“ sdě-
lila ředitelka ZŠ Řevnice Štěpánka
Rajchlová. 
„Zápis v řevnické škole měl pohád-
kovou podobu,“ uvedla maminka
budoucí prvňačky Štěpánka Jandu-
sová. „Já si svůj zápis pamatuji jako
jednu velkou třídu - jedna lavice,
dvě židle, paní učitelka. Probíhalo to
stylem: přišla jsem, něco nakreslila,
řekla básničku a šla domů. Dcera
Petra bude mít lepší zážitek. Zápis
byl delší, ale výsledek byl úžasný.
Děti chodily ze třídy do třídy po celé
škole a učitelé nenásilnou formou
zjišťovali ze zadaných úkolů, jak a
co dítě zvládá. Jen rodiče poznali, že
dítě je formou hry zkoušené,“ poch-
valovala si Jandusová. 
Co děti zažily konkrétně? Karkulce

přeříkaly přečtenou básničku, u per-
níkové chaloupky rozlišovaly barvy
i tvary, u hloupého Honzy poskláda-
ly věci do aktovky, poznávaly pís-

mena a popisovaly části těla, prin-
cezně pomáhaly zapnout knoflíky...
Na památku caparti dostali dárky. 
„Některé děti jsem slyšela, že už do

žádné pohádky nechtějí, že je to ne-
baví, ale Petra se mě ráno ptala, kdy
půjde znovu. Tak jsem zvědavá kte-
rou pohádkou budeme procházet od
1. září,“ usmívá se Jandusová.  
Dva termíny zápisu do první třídy us-
pořádala i ZŠ v Litni. „Celkem se
dostavilo 26 dětí. Kolik jich bude
přijato, se rozhodne později, u 4 žá-
ků zvažují rodiče odklad,“ sdělila ře-
ditelka liteňské školy Věra Horká.
Má-li být vaše dítě úspěšné u zápisu,
mělo by umět poznat základní barvy,
rozlišit nahoře/dole, vpravo/vlevo,
vpředu/vzadu, pojmenovat geome-
trické tvary, říci, jak se jmenuje i kde
bydlí, držet správně tužku, umět za-
pnout a rozepnout knoflík, zavázat
tkaničku atd.      Petra FrÝDLOVá

Městský úřad v Řevnicích má něco,
co by mu mohly závidět jiné obce i
města. Díky rozšíření používaného
účetního programu, které při svém
působení na radnici ve spolupráci s
dodavatelem tohoto software vytvo-

řil teď už bývalý místostarosta Jiří
Drvota, může sledovat hospodaření
města v jednotlivých kapitolách.
Zjednodušeně řečeno: Vedení města
nyní může snadno pozorovat, kolik
doplácí například na odpadové hos-

podářství, zda si na sebe vydělá Pen-
zion pro seniory, nebo zda poplatky
vybrané za psy pokryjí náklady spo-
jené s odchytem psů a úklidem po
čtyřnohých miláčcích.
„Na tomto programu, který příjmy i
výdaje rozčleňuje do jednotlivých
kapitol, jsem pracoval několik měsí-
ců. Nyní je kompatibilní s účetnic-
tvím radnice. Pokud tedy bude vede-
ní města chtít sledovat, jak si v kon-
krétní kapitole vede, stačí jen využí-
vat tento systém,“ říká Drvota. Jeho
výhodou je podle někdejšího místo-
starosty i to, že vedle výstupu ve for-
mátu pdf. který může být k dispozici
občanům na webových stránkách

města, aby se kdokoliv z vás dostal
ke konkrétním číslům, bude od za-
čátku února 2012 i verze v excelu,
která umožní aktivní modelování
rozpočtu zastupitelům. 
„Při předloňských volbách měly

všechny strany, které kandidovaly, v
programu zprůhlednění hospodaření.
Tento systém to plně umožňuje,“ ří-
ká Drvota, který věří, že jej vedení
města bude využívat i poté, co on
opustil post místostarosty.  V opač-
ném případě je připraven požádat za-
stupitelstvo, aby o návrhu používat
tuto aplikaci programu, hlasovalo.
Právě fakt, že město v nadcházejí-
cím období, kdy ostatní města seškr-
távají výdaje, nepřijalo žádná úspor-
ná opatření, přiměl Drvotu koncem
loňského roku k rezignaci z postu
místostarosty i radního Řevnic.
„Je mi líto, že odcházím od rozděla-
né práce, která byla nasměrována k

realizaci úsporných opatření a na-
startování reálných investic města.
Nemohu však spolupracovat na pro-
jektech zastupitelstva, které podle
mého názoru svými dosavadními
rozhodnutími městu v dlouhodobém
výhledu spíše uškodí,“ řekl Drvota.
A stejného názoru jsou i další zastu-
pitelé zvolení do vedení Řevnic za
ODS. Ti proto v polovině ledna vy-
stoupili z dosavadní koalice. Dom-
níváme se, že opatření, která vedení
města a zastupitelstvo nyní přijímá,
město ekonomicky poškozuje.  Ods-
tupujeme proto z vedení města i z
dosavadní koalice. Naše principy
hospodaření a řešení problémů bu-
deme nadále prosazovat na jedná-
ních zastupitelstva a v jeho komi-
sích.   Petr kOzák, ODS Řevnice

Pomáhali hloupému Honzovi i nešikovné princezně
BUDOUCÍ ŘEVNIČTÍ I LITEŇŠTÍ PRVŇÁČCI VYRAZILI K ZÁPISŮM, DĚTI Z DALŠÍCH OBCÍ TO ČEKÁ

JÁDRO SPORU. Jedním z projektů, o které se nyní v Řevnicích vedou spory,
je úprava prostoru před zdejším nádražím. Foto nn M. FRÝDL

S politikou vedení
města nesouhlasíme!
Zastupitelé města Řevnice zvolení
za Naše Řevnice nesouhlasí se stá-
vající politikou vedení města Řevni-
ce podporovanou rozhodující částí
zastupitelů. Ta řeší aktuální problé-
my města podle našeho názoru ne-
promyšlenými kroky. (Viz zmateč-
ný a finančně nenaplánovaný pře-
sun komunálních činností pod měs-
to a odmítnutí nabídky s okamžitým
finančním efektem pro město i oka-
mžitým profesionálním zajištěním
komunálních činností společností s
mnohaletými zkušenostmi. Toto od-
mítnutí je odůvodňováno ztrátou
kontroly, podle nás však je za ním
obava ze ztráty vlivu.) Případně tyto
aktuální problémy neřeší vůbec (ús-
pora energií, oprava havarijního sta-
vu střechy a havarijního stavu jídel-
ny ZŠ) a na jejich úkor upřednost-
ňuje, i při současném vysokém za-
dlužení města, vynakládání peněz
na projekt (úprava přednádražního
prostoru), jehož hlavním znakem je
viditelnost  a jehož realizace je při
finanční nepřipravenosti města více
než pochybná.
Z těchto důvodů vystupujeme z Ra-
dy města Řevnice, distancujeme se
od těchto pochybných rozhodnutí i
kroků a budeme prosazovat zájmy
občanů Řevnic, kteří nám dali svůj
hlas, jak v zastupitelstvu, tak v jeho
výborech a komisích Rady města
Řevnice. Tomáš Smrčka, 
Tomáš HrOmáDka, Naše Řevnice

Odpovědnost neseme
všichni! říká starosta
Dovolím si krátce zareagovat na
prohlášení ODS Řevnice a sdružení
Naše Řevnice. Po volbách v roce
2010 se všechna uskupení zastoupe-
ná v zastupitelstvu rozhodla sestavit
velkou koalici. Takovéto uskupení v
sobě nutně skrývá množství kompro-
misů. I tak to podle mě stálo za to.
Jak Jiří Drvota, tak Tomáš Smrčka v
radě, v případě Tomáše i v komisi
pro přednádraží, odvedli kus pocti-
vé práce. Za to jim děkuji.  
Obě prohlášení znějí velmi předvo-
lebně. Ono ale není možné najednou
dělat, že jsme nebyli součástí jedné ra-
dy. Odpovědnost za to, co se nepo-
vedlo, neseme všichni. Zrovna tak se
dělíme o to, co se povedlo. Stejně tak
se nemůžeme tvářit, že projekty, na
kterých jsme pracovali a které větši-
na z nás podporovala, najednou zmi-
zí. Budu rád dál spolupracovat s
každým, kdo se bude snažit pomoci.
Pořád totiž věřím, že je mnohem víc
toho, co nás spojuje, než toho, co
nás rozděluje.  Libor KVAsničKA,

starosta Řevnic   

Další zápisy prvňáků
2. 2., 10.00 - 16.00 ZŠ Zadní Třebaň
2. 2., 14.00 - 18.00 ZŠ Všenory (ná-
hradní termín 9. 2.)
7. 2., 14.00 - 19.00 ZŠ Dobřichovi-
ce (náhradní zápis 14. 2., 14 - 15.00)
7. 2., 16.00 - 18.00 ZŠ Karlštejn

Řevnice - Velmi rušno je v těchto dnech na řevnické radnici. Po Jiřím Drvotovi (ODS), který na post místo-
starosty a radního rezignoval poslední den loňského roku, k 30. lednu z rady města odstoupil i Tomáš Smrčka
reprezentující sdružení Naše Řevnice. Naše noviny přetiskují prohlášení jednotlivých aktérů, která doputo-
vala na adresu redakce, i vyjádření starosty Řevnic. Příspěvky byly redakčně upraveny a zkráceny.          (mif)

POPRVÉ PŘED TABULÍ. Budoucí prvňáčci při zápisu do řevnické základní
školy. Foto Štěpánka RAJCHLOVÁ



Strana 3, MASOPUST, OD ČTENÁŘŮ  Naše noviny 2/12

Kdo nechtěl ven, hostil nás z pokoje...
ZAČALO MASOPUSTNÍ OBDOBÍ - PRVNÍ OSLAVY UŽ SE USKUTEČNILY V HLÁSNÉ TŘEBANI A V LETECH

Ty tam jsou vánoční svátky, Nový rok
i vinš od Tří králů - je tu masopust-
ní období. Tímto vás všechny zveme
na X. Svinařský masopust, který se
uskuteční v sobotu 4. února. Tra-
diční součástí masopustu bude de-
gustační soutěž o nejchutnější koblí-
žek (hospodyňky tužte se, náplň kob-
lížků je zcela libovolná...!) a vepřo-
vé hody s klasickým ovarem, jitrni-
cemi a jelity. Ve 13.00 hodin vyjde
od místní hospody průvod maškar za
doprovodu kapely Třehusk. Po ukon-
čení průvodu budou vyhodnoceny
nejlepší dětské masky. Akci pak za-
končí taneční zábava, která v restau-

raci U Lípy začne ve 20 hodin. Její
součástí bude nejen bohatá tombola,
ale také vyhlášení krále masopustu a
soutěže o nejlepší koblížek. Vyhrávat
bude skupina Vepřové hody.
Seriál masopustních oslav v našem
kraji pak bude pokračovat o týden
později, 11. 2., v Srbsku. Merenda
začne v 11.00 na statku starosty Ja-
roslava Bastla domácí zabíjačkou,
ke které bude vyhrávat staropražská
kapela Třehusk. Muzikanti pak dop-
rovodí i průvod maškar, který na ob-
chůzku obcí vyrazí přibližně ve 12 ho-
din.      Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Masopustní tradice,  jak všichni ví-
me, je spojena s radovánkami a ho-
dováním. Právě toto vše nám letos
21. ledna připravili hasiči v Hlásné
Třebani. Jelikož víme, co takové ma-
sopustní řádění obnáší, sešli jsme se
již kolem 11 hodiny v hasičárně,
abychom se pořádně posilnili. Ovár-
ek, jitrničky, jelítka, prdelačka, vý-
borné koláčky a spousta kořaliček i
jiného dobrého moku - vše bylo již
připraveno. Skvěle se osvědčil vý-
borný nápad hasičů - postavit obrov-
ský stan. Do té naší malé hasičárny
bychom se všichni nevešli. 
Krásně jsme se najedli, zahřáli a ve
13.00 hodin vyrazil masopustní prů-
vod. Je to vlastně rej komických ma-
sek a převleků, což se nám letos vel-
mi podařilo. Masek bylo požehnaně,
originální nápady, prostě úžasné!
Naše staropražská kapela Třehusk
spustila a průvod vyrazil. První za-
stávka byla jako obvykle u starosty.
A pak to pokračovalo. Všude nás
milí sousedé hostili koblížky, koláč-
ky ale hlavně kořaličkami, slivovicí.
Přišlo to velmi vhod, neboť začalo
chumelit a byli jsme docela zmrzlí,
ale hlavně mokří. Ale nikomu to ne-
vadilo, možná právě naopak, k atmo-
sféře to nějak patřilo. 
Kdo nechtěl vyjít ze svého domečku
ven, otevřel okno a hostil nás přímo
z pokoje. Plná plata jednohubek
zmizela ve chvíli, hlavně ty česneko-
vé neměly chybu. Nesměla chybět
ani ta naše “třebaňská whisky« (jab-
líčko). Je fajn, že lidé vědí, co mají
např. Holkám v rozpuku připravit,

co nám moc a moc chutná. Kapela
vyhrávala jako o život, kdo ještě ne-
pletl nohama, tancoval a různě po-
skakoval. Snažili jsme se i zpívat,
abychom promočené muzikanty ale-
spoň  trošku povzbudili.  Mokří, ale
šťastní a rozdovádění   jsme dorazili
zpět do hasičárny, abychom se za-
hřáli. Někdo grogem, někdo jitrnič-
kami nebo jelítkem, ovarem a někdo
dokonce i  vínem či pivem.  Třehusk
opět zaujal své místo a spustil nád-
herné melodie  a písničky, takže nás
vyprovokoval ke zpěvu, tanci i roš-
ťačení, jak to má o masopustě být. A
najednou nám ani nebyla  zima. 
Nálada byla uvolněná, všichni se jen
smáli a zpívali, takže už jen pohled
na tu chasu hřál u srdíčka... Po 17.00
vystřídaly Třehusk Kapičky. To už
jsme se ale všichni přesunuli do-
vnitř, k zapnutému topení. 
Masopust je úžasná stará tradice a ta
naše masopustní veselice byla velmi,

velmi povedená. Pobavili jsme se
my,  ale myslím, že i hosté z okolí. I
když stále chumelilo (lepší než
déšť...!), oslava se vydařila. A tak
chci poděkovat hlavně našim hasič-
ským hochům ale i všem, kteří se
zúčastnili a tuto akci podpořili.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

POJĎTE NA KOBLÍŽEK! Na hlásnotřebaňském masopustu nabízely koblíž-
ky i dvě cikánky. Foto NN M. FRÝDL

Dorazil vůl i robotci
Masopustní veselí v Letech vypuklo
28. ledna před druhou hodinou. 
Po prvních písničkách v podání sta-
ropražské kapely Třehusk sehrály
děti ze školky i z Leťánku masopust-
ní frašku a zazpívaly písničky.  Uči-
telka Veronika Kunová s Pavlou
Švédovou připravily hru o mazané
Káče a hloupém čertovi. Byly odmě-
něny velkým potleskem. 
Poté se mohl průvod masek za do-
provodu Třehusku vydat kolem ná-
vsi a ochutnávat dobroty, které pro
maškary a jejich doprovod připravi-
li sousedé. Jsme rádi, že se počet za-
stávek s občerstvením rok od roku
zvyšuje. Děkujeme všem, kteří pekli
koláče, smažili koblihy a připravili
obložené talíře. 
Tradiční průvod postav jako je Ma-
sopust, vojenský bubeník, smrtka s
kosou i vůl doplnilo mnoho nápadi-
tých masek dětí i dospělých, jež byly
na konci průvodu oceněny koláči –
robotci i sněhulák, květinářka, andí-
lek, drak i dinosaurus, nechyběl ry-
tíř ani kouzelnice i čarodějníci. 
Masopust byl doplněn nedělním di-
vadélkem pro děti, které vyprávělo o
tom, jak pejsek s kočičkou uklízeli.
Děti si zazpívaly, doprovázely se na
hudební nástroje a moc si hru užily.  
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili  -
velký dík patří knihovnici Petře Fla-
sarové, která masky na masopust
opečovává, každý rok vylepšuje a ši-
je nové. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Foto NN M. FRÝDL 

Pochutnají si na jelitech a ovaru
DALŠÍ MASOPUSTY SE KONAJÍ VE SVINAŘÍCH A V SRBSKU
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Hosty na plese vítali trubači fanfárami
POSLEDNÍ LEČ ŘEVNICKÝCH MYSLIVCŮ SE STÁVÁ SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ

Tradiční myslivecký bál Poslední leč
se konal 14. ledna ve vyprodaném
sále Lidového domu Řevnice. Zahá-
jení bylo jako vždy slavnostní. Nej-
prve hosty uvítali trubači myslivec-
kými fanfárami. Po jejich doznění
vpochodovali do sálu členové sdru-
žení, aby mohl být zahájen slavnost-

ní ceremoniál  pasování lovců. Je to
starý zvyk, jehož vznik se datuje do
dob českých králů. Myslivci předsta-
vovali pro panovníka privilegovanou
skupinu. Na oplátku mu věrně slou-
žili, starali se o jeho zvěř a o příro-
du vůbec. Letos byl pasován pouze
jeden myslivec, Karel Bělohradský,

a to na lovce srnčí zvěře. Stalo se tak
po ulovení prvního srnce. Vlastní akt
provádí nejstarší myslivec. Vyzve pa-
sovaného lovce, aby poklekl na pra-
vé koleno a ukládá mu povinnosti,
které na sebe vstupem do skupiny
lovců této zvěře bere. Vážnost zdů-
razňuje za každým bodem úderem te-

sáku do levého ramene. Pasovaný
tak na sebe přijímá uložené povin-
nosti. Po ceremoniálu lovec povsta-
ne a podáním ruky potvrdí svůj záva-
zek. Poté mu hospodář předá dip-
lom. Závěr provázely líbezné tóny
lesního rohu v podání konservato-
ristky Michaely Macourkové. Nako-

nec předal předseda sdružení jedno-
mu z nejstarších myslivců Svatoplu-
kovi Lánskému dar za dlouholetou
obětavou práci pro sdružení. Tím
slavnostní úvod skončil a myslivci za
zvuku starého pochodu opustili sál.
Při prvních písních vstoupili na par-
ket jen ti nejodvážnější. Pak se ale

zábava rozproudila a letité »evrgrý-
ny« vracely ty starší do jejich mládí. 
Byl to opravdový myslivecký bál.
Muži byli oděni ve večerním obleku
nebo v uniformě, ženy často v dlou-
hých šatech. Poslední leč se stává v
Řevnicích společenskou událostí. 
Překvapení čekalo hosty ještě v
darech, kterých byla plná tombola.
Opravený Lidový dům připomíná
spíše sály pražských společenských
domů  Dá se říci, že se všichni dobře
bavili.  František ŠEDIVý, Řevnice

V Hlásné vzniká kapela, bude se jmenovat Třemáňa?
NOVÁ HUDEBNÍ FORMACE NA PRVNÍM VYSTOUPENÍ VYHRÁVALA STARÉ TRAMPSKÉ PÍSNIČKY

NASTUPUJÍ. Slavnostní nástup řevnických myslivců na jejich Poslední leči.
Foto Bořek BULÍČEK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
3. 2. 18.00 HARRY POTTER A RELI-
KVIE SMRTI ČÁST 2
10. 2. 18.00 VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

KINO ŘEVNICE
V lednu a únoru kino nehraje.

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 2. 20.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

KINO MÍR BEROUN
30. - 31. 1. 17.30 (Po 20.00) DĚTI MOJE
31. 1. 20.00 WEST SIDE STORY
1. 2. - 3. 2. 17.30 (Pá 20.00) SHERLOCK
HOLMES: HRA STÍNŮ
1. 2. - 2. 2. 20.00 BŮH MASAKRU
2. 2. 15.30 PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
3. 2. - 8. 2. 17.30 (So 15.00) HUGO A
JEHO VELKÝ OBJEV 3D
4. 2. 17.30 HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV
4. 2. 20.00 ALOIS NEBEL
5. 2. - 6. 2. 20.00 KRONIKA
7. 2. 13.45 KUNG-FU PANDA 2
7. 2. 20.00 HAMLET PODNIKÁ
8. 2. 20.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
9. 2. - 10. 2. 17.30, 12. 2. 18.30 LÁSKA
JE LÁSKA
9. - 11. 2. 20.00 (So 17.30) STAR WARS
EPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA 3D
11. 2. - 12. 2. 15.30 MUPETI
11. 2. 20.15, 14. 15. 2. 17.30 JACK A JILL
13. 2.17.30 18.30 SHERLOCK HOL-
MES: HRA STÍNŮ
14. 2. 20.00 LURDY

KINO RADOTÍN
31. 1. 18.00 BLACK POWER
31. 1. 20.30 VRTĚTI ŽENOU
1. 2. 17.30 JESKYNĚ ZAPOMENU-
TÝCH SNŮ 3D
1. 2. 20.00 KAZATEL KALAŠNIKOV
2. 2. a 4. 2. 17.30 HUGO A JEHO
VELKÝ OBJEV 3D
2. 2. a 4. 2. 20.00 KRONIKA
3. 2. 17.30 DOBA LEDOVÁ 3 ÚSVIT
DINOSAURŮ 3D
3. 2. 20.00 PERFECT SENSE
4. 2. 16.00 CIRKUS HURVÍNEK
7. 2. a 11. 2. 17.30 KRÁLOVSTVÍ HMYZU
7. 2. 19.00 FARAON
8. 2. 17.30 PINA 3D
8. 2. 20.00 JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN
9. 2. a 14. 2. 17.00, 11. 2. 19.00 STAR
WARS EPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA
9. 2. 20.00 MUŽ NA HRANĚ
10. 2. a 15. 2. 17.30 ALFA A OMEGA 3D

Řevničtí vyhlašují soutěž, Kaňku do pohádky
Regionální výtvarnou soutěž na téma Kaňka do pohádky vyhlašují
Základní umělecká škola a Modrý domeček Řevnice. Téma soutěže, inspi-
rované názvem českého pohádkově laděného filmu z roku 1981, je široké a
abstraktní. Jakou barvu bude mít vaše kaňka, co bude připomínat, nebo zda
to vůbec bude kaňka a v jakém příběhu, je zcela na vás... Soutěž je určena
všem žákům MŠ a ZŠ v regionu Dolní Berounka, ve věkovém rozmezí 5 -
15 let. Rozdělena je do čtyř věkových kategorií. Zájemci o účast mohou
tvořit v těchto výtvarných žánrech: kresba/ malba, počítačová malba, foto-
grafie, plastika/sochařství/instalace.
Uzávěrka přihlášek je 30. března 2012 do 17.00. Práce do soutěže můžete
odevzdávat v Modrém domečku, v ZUŠ Řevnice  nebo zaslat poštou.
Komise vybere nejlepší práce do 4. 4., vernisáž výstavy a slavnostní vyhlá-
šení vítězů se uskuteční v galerii Modrého domečku 5. 4. v 16 hodin. 
Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky na emailovou adresu:
zus.rev@seznam.cz, práce můžete posílat na adresy: Modrý domeček, Ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká
29, 252 30 Řevnice. Podrobné informace o soutěži včetně  přihlášek a for-
muláře k soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz. 

Ivana JuNKOVÁ, Šárka HaŠKOVÁ, Řevnice 

Tipy NN
* Reportážní snímky fotografa
Zdeňka Blechy můžete od 4. 2. do 4.
3. obdivovat na výstavě Toulky Pa-
říží instalované v Kavárně Modrého
domečku Řevnice. (šah)
* Koncert gospelové a folkové sku-
piny Pokusy hostí kostel svatého
Ondřeje v Lochovicích 4. 2. od
14.00. Barbora KÖNIGOVÁ
* Vodnickou pohádku sehraje 7. 2.
od 17.00 v sále České pojišťovny
Beroun Divadýlko Mrak.          (mik)
* Irena Budweiserová koncertuje
7. 2. od 20.00 v kavárně Jiná káva
Beroun. Spoluúčinkuje kytarista M.
Linka. (mik)
* Pohádku Není drak jako drak
uvede 8. 2. od 9.00 a 10.30 v sále
České pojišťovny Beroun plzeňské
Divadýlko Kuba. (mik)
* 4. reprezentační ples Proměn se
koná 10. 2. od 19.30 v Lidovém do-
mě Řevnice. Hraje Gambit music,
vstupné 150 Kč, rezervace na tel:
773 191 065.          (lez)
* Bluesrockový večer říznutý un-
dergroundem slibují organizátoři
koncertu, na kterém si zahrají kape-
ly Black Out, Joe Carnation Band a
Boby Houda. Uskuteční se v Clubu
Kino Černošice 10. 2. od 20.30. (vš)
* Dětský karneval Proměn můžete
navštívit 12. 2. od 14.30 v Lidovém
domě Řevnice. (pef) 
* Koncert tria Josefa Vejvody se us-
kuteční 12. 2. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. Trio vystupuje pře-
vážně s vlastním repertoárem s kon-
ceptem ovlivněným řadou prvků z
oblasti jazzu i klasické hudby. Vs-
tupné 130 Kč.     Pavel BlažeNíN
* 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)

Zbrusu nová kapela se dává dohro-
mady v hlásnotřebaňské hospůdce U
Máni. Ještě ji musíme pokřtít a vy-
myslet pro ni jméno - zatím nás na-
padá Třemáňa.  Místní volné sdruže-
ní zralých žen Holky v rozpuku v an-
sámblu zastupuje naše Danuška - ky-
taristka a zpěvačka. Účast na tomto 
podniku ještě přislíbil(a) další »hol-
ka«, Ivan(ka) - bude hrát na basu.
Při prvním koncertu se zpívaly staré
trampské písničky, čímž jsme opráši-
li někdejší tradici. Za mého mládí
jsme se scházeli pravidelně každý
pátek v hospůdce Na Růžku »u Pe-
píčka«, kde rovněž zněly tehdy popu-
lární »trampírny«. A musím zdůraz-
nit, že vždy bylo plno. Byla to tenkrát
velmi příjemná setkání, každý se na

ně těšil, a tak bych byla velmi ráda, 
kdyby se nyní tuto tradice podařilo
obnovit právě U Máni.       
Podruhé jsme za muzikou vyrazili do
Prahy - naše oblíbená country kape-
la Kapičky hrála v znovu otevřeném
klubu CI5 na Smíchově. Tak jsme je
samozřejmě museli jet podpořit. By-
lo sice málo lidí, ale o to to bylo pří-
jemnější - nikdo nerušil a my jsme si
mohli v klidu i zazpívat. 
Dotřetice jsme se s krásnými písnič-
kami - tentokrát v podání Třehusku i
Kapiček - potkali na hlásnotřebaň-
ském masopustu (viz strana 3). Byl
to nádherný závěr týdne, i když troš-
ku náročný. Tak hoši muzikanští, dí-
ky za krásné chvíle! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
MUZIKANTI U MÁNI. Nově vznikající hlásnotřebaňská hudební skupina se
k prvnímu vystoupení sešla v hospůdce U Máni. Foto ARCHIV
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Všeradův kurýr

Rak hrál Ježka, Smetanu, Kmocha...
VE VŠERADICKÉ GALERII KONCERTOVAL KYTAROVÝ VIRTUOS

Návštěvníci, kteří přišli 13. led-
na na koncert Jana Matěje Raka
do všeradické galerie M. D.
Rettigové, se mohli na vlastní
uši přesvědčit, že tento kytarista
zdědil po svém slavném otci,
virtuózovi Štěpánu Rakovi, cit
pro kytaru i hudební nadání. 
Jan Matěj hrál nejenom vlastní
úpravy původních notových záz-
namů předválečných skladeb
Jaroslava Ježka, například Tři
strážníci, Bugatti step, David a
Goliáš či Ezop a brabenec, ale i
klasickou hudbu z not Bedřicha
Smetany či skladby Františka
Kmocha. 
Prapraprastrýc J. M. Raka, Jo-
sef Antonín Seydl, který byl za-
čátkem 19. století děkanem krá-

lovského města Berouna, rovněž
skládal hudbu a písničky. Právě
on byl možná prvním českým
avantgardním písničkářem. V
podání Jana Matěje zazněly dvě
jeho skladby, které, jak řekl sám
interpret, nikdy předtím nikdo
jiný nehrál. 
J. M. Rak předvedl svou doko-
nalou hrou na kytaru, že oprav-
du nedělá hanbu svému otci Ště-
pánovi. A nejen to - využil i při-
rozeného vtipu a humoru a kaž-
dou skladbu okomentoval nápa-
dítým, vtipným vyprávěním. 
Diváci, kteří ten večer zavítali
do všeradické galerie, budou
mít opět dlouhou dobu na co
vzpomínat. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

HASIČI NA HROMADĚ. Výroční valná hroma-
da vižinských hasičů se konala 20. ledna.
Zahájil ji nový starosta sboru Martin Stránský,
malí hasiči zarecitovali a zazpívali. Pak byli
přítomní seznámeni s činností sboru v roce
2011a zástupci Okresního sdružení hasičů pře-
dali Josefu Cajthamlovi medaili za příkladnou
práci. Od místních hasičů dostal dárkový balí-
ček. Následovala diskuse, občerstvení a volná
zábava.       Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Všeradice - Zámecký dvůr ve Všeradicích se už
brzy rozroste o další zrenovovaný objekt. Mí-
stní i přespolní se mohou těšit na stylovou res-
tauraci. „otevření chystáme na přelom dubna a
května,“ říká majitel areálu Bohumil STIBAL.
Co bylo na místě restaurace původně a jak dlou-
ho trvala přestavba?
V místě nově budované restaurace byla kdysi zá-
mecká konírna a za éry státních statků kravín.
Přestavba s přestávkami trvá asi jeden a půl roku. 
V jakém duchu bude restaurace zařízena a jak se
bude jmenovat?
Restaurace bude zařízena v jednoduchém stylu -
čisté bílé omítky a masivní dubový nábytek. Ná-
zev byl zvolen s odkazem na naši slavnou rodač-
ku a budovaný minipivovar: Zámecký pivovar &
Hostinec u paní Magdalény. 
Půjde o exkluzivní restaurant, nebo o »lidovku«?

S ohledem na náš hlavní záměr poskytovat přede-
vším kvalitní českou kuchyni spolu s kvalitní obs-
luhou a prostředím, se určitě nebudeme řadit mezi
hospody IV. cenové skupiny. Chceme poskytnout
hostům příjemné nekuřácké prostředí za rozumné
ceny - nebudeme tedy ani exkluzivním restauran-
tem. Našim cílem je, aby zde host našel to, čím
potěší chuťové buňky a opět se k nám rád vracel. 
Jaké speciality budou na jídelním lístku? 
Speciality je ještě dnes těžké specifikovat. Jídelní
lístek se stále připravuje, protože práce s kuchař-
kou M. D. Rettigové vyžaduje důkladné studium,
a výběr je též náročný. Již teď však mohu říci, že
na stálém jídelníčku budou: Pečená žebra, Česká
kachna s knedlíkem, Tatarský biftek, Bramborač-
ka či Domácí jablečný štrůdl. Také chceme dělat
různě zaměřené týdny - rybí, zabijačkový atd. 
Budete nabízet  i nějaké originální nápoje?

Samozřejmě, hlavně naše pivo Všerad, světlé i
tmavé a minimálně jednou za rok speciál. Dále
samozřejmě naše lihoviny - Zámeckou, Dobrotu,
Magdalenku a další. 
Kdy bude k ochutnání pivo uvařené přímo ve
Všeradicích?
Otevření pivovaru plánujeme na červen, samoz-
řejmě s pivem uvařeným u nás. Miloslav FRÝDL

Z podbrdského kraje
* 9. Turistický candrbál se koná 11. 2. od 20.00
v restauraci U Hřiště Osov.  Hrají Žakeři, tombo-
la, vstupné 50 Kč. Antonín KoTouč
* Na zimní hry hasičů se 21. 1. vlakem do Zadní
Třebaně vydali malí hasiči z Vižiny. V konkuren-
ci 23 družstev z okolí se naši svěřenci v mladší
kategorii umístili na 6. místě.      Jana FIALoVÁ

Fotbalisté po sestupu válejí
Členové výboru, hráči i fandové TJ Vižina se 13.
ledna sešli na valné hromadě. Loni na jaře se-
stoupila naše jedenáctka do IV. třídy, ovšem na
podzim - i když o třídu níže - válela. Prošla sou-
těží bez porážky a ztráty bodu. Využito bylo i
hřiště, konal se tradiční maškarní bál. TJ Vižina
spolupracuje na všech akcích s OÚ a SDH - hřiš-
tě i se zázemím obstálo při konání okresního kola
hry Plamen. Jana FIALOVÁ, Vižina

Vižinský hasič dostal medaili

Nabízet budeme kachnu, žebra i tatarák!
VE VŠERADICKÉM ZÁMECKÉM DVOŘE BUDE UŽ BRZY OTEVŘEN HOSTINEC U PANÍ MAGDALÉNY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2012 (92)

PŘED RESTAURACÍ. Starosta Všeradic a majitel Zámeckého dvora Bohumil Stibal před budoucí res-
taurací. Foto NN M. FRÝDL

Jan Matěj Rak ve Všeradicích.
Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Uříznu mu hlavu! vyhrožoval násilník
Vižina - Dvaatřicetiletému muži, který ve Vižině napadl
svoji bývalou přítelkyni, hrozí až dva roky vězení. 
„Muž přijel se svým příbuzným do obce Vižina za bývalou
přítelkyní. Když ho vpustila do rodinného domu, začal ji hru-
bě slovně napadat,“ sdělila mluvčí berounské policie Lenka
Uriánková. Muž pak vzal bývalé přítelkyni mobilní telefon a
prohlížel v něm esemesky. „Pak se začal  sprostě vyjadřovat
o současném příteli ženy a pokoušel se mu volat. Nadával mu
a vyhrožoval, že mu uřízne hlavu,“ uvedla Uriánková. Násil-
ník odešel, až když přišla příbuzná poškozené. Nadávky ale
nepřestaly ani před domem a stále držel telefon bývalé přítel-
kyně. Když mu pohrozila přivoláním policie, hodil telefon na
zem,bývalou přítelkyni chytil za vlasy a mrštil s ní o dřevěné
oplocení. Pak nasedl do auta a odjel. (pef)
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Děti rolovaly ponožky a luštily křížovku
NA ZIMNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ SE DO ZADNÍ TŘEBANĚ SJELO PŘES STO ZÁVODNÍKŮ

Tradiční Zimní hry mladých hasičů,
kterých se letos zúčastnila více než
stovka dětí, se konaly 21. ledna v
zadnotřebaňském Společenském do-
mě. Po slavnostním nástupu, kde by-
la upřesněna pravidla soutěže a sta-
rosta Zadní Třebaně Stanislav Balí-
ček popřál zúčastněným mnoho zda-
ru, se všichni pustili do soutěžení.
Družstva změřila síly ve vědomost-
ních, sportovních i zručnostních dis-
ciplínách. V sále byla připravena ha-
sičská překážková dráha, skákalo se
v pytlích, běhalo na dřevěných kost-
kách a přenášely se krabice přes pře-
kážky. Na pódiu se zase házelo teni-
sáky na cíl a skládaly se dřevěné
puzzle. V přísálí se mladí požárníci,
rozděleni do třech věkových katego-
rií, snažili spárovat a srolovat ponož-
ky, co nejrychleji oloupat a sníst
ovoce i zeleninu, složit parníčky či
čepici z papíru, zašněrovat boty, sp-
rávně zodpovědět testy odborností,
uvázat uzle, určit topografické znač-
ky, vyluštit křížovku či povléknout
dětskou peřinku a polštářek. Urputné
boje trvaly přes čtyři hodiny, které
však utekly jako voda. Na základě
získaných bodů a dosažených časů
bylo určeno pořadí pětičlenných
družstev. V kategorii přípravek sou-

těžilo jen družstvo z místní hasičské
zbrojnice, takže se mrňouskové mo-
hli radovat z prvního místa. V kate-
gorii mladších žáků si v konkurenci

osmi týmů nejlépe vedla družstva
Tlustice, Hlásné Třebaně a Hýskova.
V kategorii starších, v níž bylo čtr-
náct týmů, se ze stupňů vítězů rado-
vali v Chaloupkách, Podbrdech a
Hýskově. Všichni bojovníci si odná-
šeli dárkové balíčky, odstupňované
dle pořadí, diplomy, pálky se spole-
čenskými hrami (dar majitele »kul-
turáku«) i hasičské pexeso. Doufá-
me, že kromě cen si děti a jejich
vedoucí, odváželi krásné zážitky -
podle jejich reakcí tomu tak skuteč-
ně bylo. Snad se napřesrok zase sh-
ledáme a parádně se pobavíme!

Ivana ŠEVČÍKOVÁ, kronikářka
Mladých hasičů, Zadní Třebaň

V ZÁPALU BOJE. Jeden ze soutěžících na Zimních hrách hasičů, které se
konaly v Zadní Třebani. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz

Spor skončil, věrní
dostali medaile
Výroční valnou hromadu uspořádal
v zadnotřebaňském Společenském
domě místní sbor dobrovolných ha-
sičů. Kromě členů činných i přispí-
vajících se jí zúčastnili čestní hosté
a zástupci okolních sborů. 
Po zahájení starostou zadnotřebaň-
ského sboru Čeňkem Kořínkem vys-
toupili s pásmem písniček a básni-
ček mladí hasiči. Děti také pro pří-
tomné vytvořily péefka, jež mohou
posloužit jako prostírání. Po dět-
ském vystoupení následovala zprá-
va o činnosti mladých hasičů v roce
2011 provázená velkoplošnou pro-
jekcí fotografií i hudbou. „Mnoho-
krát děkuji slečně Ševčíkové a panu
Ševčíkovi za excelentní multimedi-
ální zážitek!“ komentoval tento po-
čin zástupce SDH Hlásná Třebaň K.
Hnát. S činností mužů a žen v loň-
ském roce seznámil Č. Kořínek. Ne-
chyběla ani zpráva o hospodaření
sboru a návrh činnosti na rok 2012. 
Byli též oceněni aktivní a dlouhodo-
bě věrní členové sboru. Jsme rádi,
že se po téměř dvouletém sporu s
okresním sdružením hasičů podaři-
lo získat medaile za 10 let členství
pro Ondřeje Šídla, Petra Kuchtu,
sourozence Ševčíkovy, tři bratry
Malých i Jindru Jahelkovou. Spolu-
prací náměstka starosty Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Lu-
bomíra Janeby a jednatele sboru Jo-
sefa Ševčíka st. se kauzu podařilo
dovést ke zdárnému konci a L. Ja-
neba přijel jmenované osobně oce-
nit. Schůze byla zakončena diskuzí a
večeří. Ivana ŠEVČÍKOVÁ, 

SDH Zadní Třebaň
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Wilík získal tři sta padesát, Honza tři stovky
S projektem Čtení pomáhá se sezná-
mili žáci ZŠ Liteň. V rámci tohoto
projektu je každý rok rozděleno 10
milionů korun na dobročinné účely.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují
právě dětští čtenáři. 
Každé dítě, které se zapojí do pro-
jektu, získá po přečtení některé ze
seznamu vybraných knih kredit 50
korun, který může věnovat na jeden z
nominovaných dobročinných projek-
tů. Třeba na výcvik pejska, který po-
může postiženému člověku, na speci-
ální kolo pro maminku, jež nemůže
chodit, nebo na operace, které vrátí
zrak africkým dětem.
Děti se zapojí do kategorie 1. nebo
2. stupně, knihy jsou rozděleny podle

věku čtenářů. V každé kategorii je k
dispozici minimálně 20 knih. Děti
mohou získat odměnu pouze za pře-
čtené knihy ze své kategorie nebo z
kategorie o jednu úroveň vyšší.
K testování se přihlašujeme ve škole
v rámci výuky českého jazyka, infor-
matiky, případně v kroužku. Lze se
ale zaregistrovat i z domova a menší
děti mohou spolupracovat při regist-
raci se svými rodiči. Test trvá 5 mi-
nut. Každou knihu je možné testovat
třikrát. Po třetím neúspěšném poku-
su lze knihu znovu testovat až za týd-
en. Úspěšný je pouze takový test, u
něhož byly zodpovězeny všechny
odpovědi správně. Po úspěšném tes-
tu již nelze test opakovat - za každou

knihu lze získat pouze 1 kredit.
V projektu je zapojeno několik žáků
9. třídy, kteří se zaregistrovali 20.
ledna.  V rámci semináře z českého
jazyka se do projektu nejen přihlási-
li  - povedlo se jim získat první přís-
pěvky, které poslali na charitu. Velcí
čtenáři si prohlédli nabízené knihy a
už začali vyplňovat testy. Wilík bez
větších problémů získal 350 a Honza
300 Kč, které obratem poslali na vy-
brané charitativní projekty. 
Postupně se zapojí i žáci ostatních
ročníků, ve škole v rámci vyučování,
případně z domácích počítačů. Dě-
kujeme rodičům za případnou spolu-
práci a podporu.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Opět otevíráme Okénko, 
po devětadvaceti letech

Vážení čtenáři, po několikaleté
vydavatelské pauze se vám opět
dostává do rukou Liteňské
okénko. První číslo vyšlo již v
roce 1961 a s přestávkami pak
liteňský zpravodaj vycházel až
do roku 1983. Nyní, po dlou-
hých devětadvaceti letech by-
chom rádi prostřednictvím Na-

šich novin jednou měsíčně informovali občany o
dění v Litni, Bělči, Leči a Vlencích. Budete zde
nacházet pravidelné zprávy z oblasti kulturního
dění ,ze života místních spolků, sportu, školy,
školky, liteňského zámku... Své místo si jistě najde
i Okénko starosty. 
Doufám, že se vám bude novodobé Liteňské okén-
ko líbit a stanete se jeho věrnými čtenáři. 
Miloslav KLIMENT, Obecní zastupitelstvo Litně

Občanské sdružení Tilia, jež zakládá v Litni ma-
teřské centrum, zajišťuje v tělocvičně místní školy
dvakrát týdně tělocvik pro nejmenší děti (v pátek
od 9.30 pro nejmenší děti od 1,5 roku v doprovo-
du rodičů a v pondělí od 17.00 pro předškolní
děti). Kurzy mají slušnou odezvu, celkem už nás
navštívilo asi 25 rodin z Litně, ale i z okolí -
Karlštejna, Běštína, Hatí či Mořinky. Vstupné je
30 Kč na dítě pro ty, kteří nejsou členy občanské-
ho sdružení, členové platí 20 Kč za hodinu. Veš-
keré vstupné bylo použito na uhrazení nakoupe-
ných pomůcek pro cvičení - padák, gymbaly, míč-
ky... Další pomůcky budou zakoupeny z dotace,
kterou nám udělil úřad městyse Liteň. 
Dlouho jsme hledali prostory, ve kterých bychom
mohli založit mateřské centrum v pravém slova
smyslu. Místo, kde by se maminky s dětmi potká-
valy, kde bychom vedli pro děti kroužky, kde by
mohla fungovat otevřená herna. Po půl roce jsme
je nalezli v prostorách bývalého učňovského stře-

diska, smlouva s úřadem městyse Liteň je připra-
vena k podpisu. Máme zde nachystánu místnost s
malým kumbálem, je zde položen podkladový ko-
berec, a dokonce jsou zde již i hračky. Vše díky
podpoře a pomoci občanů Litně. 

Kdo si rád hraje, bude si hrát...
Rada občanského sdružení rozhodla, že bychom
mateřské centrum prozatím provozovali jednou
týdně dopoledne formou tématické herny. Kdo by
si chtěl hrát, hrál by si, kdo by se chtěl účastnit
programu, účastnil by se programu (práce s mode-
línou, barvami, maňáskové divadlo, skládání a
výroba puzzlí...) Téma by bylo každý týden jiné.
Jedno dopoledne jsme zvolili kvůli zjištění zájmu
veřejnosti, abychom byli schopni hradit nájemné
v učilišti ze vstupného. Vstupné bychom pone-
chali stejné jako na hodiny cvičení, tj. 30 Kč na
hodinu a dítě. V jiných mateřských centrech bývá
požadováno 50 i více korun na hodinu...

Činnost centra v učilišti zatím zahájena nebyla,
protože momentálně v občanském sdružení řeší-
me dilema. Chtěla jsem se zhostit zařizování cent-
ra i vedení dopoledních kurzů, ale nastupuji neče-
kaně do zaměstnání. Hledáme proto aktivního
rodiče, který by nám pomohl s nastartováním této
aktivity. Vše zatím na bázi dobrovolnosti, bez
nároku na plat. Začínali jsme jako nadšenci, kteří
chtěli zejména aktivity pro své děti, a to přede-
vším v zimě, kdy není kam s dětmi vyrazit do pří-
rody. Máme zažádáno o dotaci, která - pokud nám
bude udělena - bude použita na vybavení a zaříze-
ní místnosti v učilišti. Proto oslovujeme veřejnost:
Pokud by se našel někdo, kdo by nám pomohl,
budeme velmi rádi. Cvičení zůstane zachováno v
současné podobě, ale místnost v učilišti nebude
patrně bez nového rodiče moci být zprovozněna.
Pokud se k nám chcete připojit, napište nám na
mcliten@seznam.cz, nebo volejte na 602242735. 

Jindřiška JELínkOvá, Tilia, Liteň

Na plese bude hrát Karavel
Klub přátel základní školy a městys Liteň si vás
dovolují srdečně pozvat na ples, který se bude ko-
nat 25. února v liteňské restauraci Ve Stínu lípy.
K tanci a poslechu od 20.00 zahraje orchestr Ka-
ravel, nebude chybět bohatá tombola.            (mik)

Liteňské aktuality 
* I. Česká mše vánoční lidová od Ja-
roslava Máchy pro osm hlasů, instru-
mentální doprovod a varhany byla k
slyšení 7. 1. v Litni. V zaplněném ko-
stele sv. Petra a Pavla pod dirigent-
skou taktovkou Jana Steyera účinko-
vali členové Státní opery.            (mik)
* Okresního kola Pythagoriády,
matematické soutěže určené pro děti
ze 6., 7., a  8. tříd, se 18. 1. zúčast-
nilo šest žáků ZŠ Liteň. Sedmák Jan
Havelka, který všechna okresní kola
v minulých letech vyhrál, se role fa-
vorita zhostil výborně - dosáhl 13
bodů a zvítězil i tentokrát.  Blaho-
přejeme! Poděkování za výbornou
reprezentaci školy si zaslouží i os-
tatní žáci. Ema Malá, ZŠ Liteň

Tilia zakládá centrum a hledá pomocníky
MÍSTNOST UŽ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MÁ, ALE BEZ NOVÉHO RODIČE NEBUDE MOCI BÝT ZPROVOZNĚNA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 1/2012                

CAPARTI NA TRAMPOLÍNĚ. Cvičení pro nejmenší děti už občanské sdružení Tilia v Litni zajišťuje. Ny-
ní chystá otevření mateřského centra. Foto ARCHIV

LiteňskéOKÉNKO
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Hasičské oslavy budou »velká událost«
LITEŇSKÝ SBOR JE NEJSTARŠÍ NA BEROUNSKU - OD JEHO ZALOŽENÍ LETOS UPLYNE 135 LET

Každý z nás, co chodíme do liteňské
školy, má po příchodu jiné rituály,
ale všimla jsem si, že mnozí se ces-
tou zastaví u jídelníčku. Tento mo-
ment ovlivní mnohdy náladu víc, než
zapomenutý úkol či jiné (ne)příjem-
nosti. Ne ve všech školách dětem na-
bízejí svačinu. Někde sice mají bufe-
ty, třeba s obloženými bagetami, ale
čerstvý chleba s pomazánkou, ozdo-
bený zeleninou a pro »žravce« pří-
davky, téměř do úplného zasycení, to
se často nevidí. Svačiny jsou u nás
pestré a vyvážené, pečivo v kombi-
naci s pomazánkami. Některé nepat-
ří k všeobecně oblíbeným, ale možná
děti časem zjistí, že tuňáková ani
česneková nejsou fuj, nýbrž mňam.
Nechybí mléčné výrobky, ovoce, ze-
lenina, ve várnici je připravený čaj
nebo šťáva. Napít se mohou všichni
tolik, kolik potřebují. 
Obědy ve škole jsou dobré, někdy
lepší, než dobré. Kuchařky se snaží,
ale všichni to známe: nezavděčíte se

všem. Pokud nám servírují hracho-
vou kaši, a že ji umí výbornou, velké
fronty u přídavků nejsou. Máme-li

bramborové knedlíky či svíčkovou,
měla by vedoucí kuchyně právo žá-
dat příplatek za přesčas. Máme pest-

rý jídelníček, v němž nechybí zeleni-
na, ovoce, ryby, luštěniny, méně tra-
diční potraviny, jako třeba kuskus.
Kuchařky rády experimentují. V loň-
ském školním roce nám nachystaly
dva speciální týdny. Jeden byl mezi-
národní, stravovali jsme se každý
den v »jiném státě«. Nevytáhli jsme
sice paty z Litně, ale  ochutnali spe-
ciality z Maďarsko, Slovenska, Rus-
ka, Itálie a Francie. Další »jiný« tý-
den se nesl ve znamení barev. Pon-
dělí bylo bílé, úterý žluté, středa
hnědá, čtvrtek červený a pátek zele-
ný. Vše v jedné barvě - strava i pití v
jídelně, oblečení žáků, učitelů i sp-
rávních zaměstnanců. Soutěžili jsme,
která třída dosáhne nejlepší stejno-
barevnosti. A jen tak mimochodem
jsme si opět pochutnali. Děkujeme
kolektivu kuchyně - Věře Eliáškové,
Milušce Mandové, Radce Kalubové i
Janě Klimtové za odvahu experimen-
tovat a přejeme (si) samé chutné ná-
pady. Hana HAveLKová, zŠ Liteň

Liteň - Prázdné je v současné době liteňské uči-
liště. Ti, kteří se zde připravovali na některou z
profesí, byli přestěhováni do Berouna. Důvod?
Prý malý zájem studentů a nedostatek pedago-
gů. Městys by objekt rád získal od krajského
úřadu bezúplatným převodem nebo do dlouho-
dobého pronájmu. Na odkoupení peníze nemá.
„Chceme, aby vznikla obecně prospěšná společ-
nost, která by prostory spravovala. V budoucnu
bychom chtěli, aby zde fungovala odlehčovací
služba nebo denní stacionář. Místo by zde mohlo
najít i mateřské centrum,“ uvedl starosta Litně
Karel Kliment v MF Dnes. Krajský úřad prý plá-
nům radnice bránit nebude. „Komise pro majetek
rozhodla o bezúplatném převodu budovy na obec.
Podmínkou bude dodržet takové využívání, které
Liteň předložila v záměru,“ sdělil MFD krajský
radní pro školství Milan Němec. 
Podle liteňského zastupitele Zdeňka Mourečka je
využití areálu učiliště horkým tématem na jedná-

ních zastupitelstva městyse. „Převod učiliště do
majetku Litně nebo jeho dlouhodobý pronájem
stále není krajem odsouhlasen. Existují pouze pří-
sliby, bez jakýchkoliv právních záruk,“ uvedl.
Městys má areál zapůjčený na dva roky, s výpo-
vědní dobou dva měsíce. „Kraj nás tak staví do
nevýhodné situace,“ pokračuje Moureček. „Měs-
tys nese náklady na provoz areálu, který ročně
stojí statisíce. Plnohodnotné využití areálu je však
bez záruky dlouhodobého využití omezené. Liteň
nemůže do areálu investovat, žádat o dotace na ú-
pravy nebo hledat společníka pro větší investice.
Možnost dvouměsíční výpovědní doby odrazuje i
některé zájemce o pronájem prostor.“ 
V areálu je využita pouze menší část prostor: jsou
zde ordinace lékařů, jídelna paní Kosové, obsaze-
ny jsou dílny i byt správce. Další nájemci prostor
se hledají. „V pokročilém  stadiu je jednání o vyu-
žití areálu pro sociální služby a založení obecně
prospěšné společnosti Ateliér Svatopluk. Zastupi-

telstvo městyse 26. 1. podpořilo po delší diskuzi
další  činnost Ateliéru Svatopluk a současně  sta-
novilo výši poskytnuté finanční podpory pro tuto
obecně prospěšnou společnost,“ konstatuje Mou-
reček, podle něhož je snahou zastupitelstva při-
způsobit skladbu nájemníků jednotnému rázu vy-
užití, aby si mezi sebou nevadili. „Zastupitelé v
těchto dnech zvažují, co s areálem učiliště dál. Pro
další rozhodování bude podstatná i finanční bilan-
ce jeho současného provozu,“ sdělil Moureček s
tím, že výnos nájemného z nyní pronajatých pro-
stor je poměrně nízký. „Možnost získat areál do
vlastnictví městyse se jeví jako atraktivní příleži-
tost - proto zastupitelstvo rozhodlo, že se o pře-
vzetí bude dál snažit. Plné využití areálu a jeho
ekonomická prosperita však představuje také vel-
kou odpovědnost a náročnou manažerskou práci.
Z peněz městyse není možné dlouhodobě dotovat
provoz zapůjčeného areálu,“ uzavírá zastupitel
Zdeněk Moureček. Petra FrÝDLOVá

V Litni aktivně funguje Sbor dobro-
volných hasičů, jehož historie sahá
až do roku 1877. SDH Liteň je nej-
starším sborem v okrese Beroun - le-
tos oslaví 135. výročí od založení.
Výročí plánujeme na září a rozhodně
to bude jedna z největších událostí v
Litni za poslední roky. Připraven bu-
de bohatý program včetně ukázek
techniky i zásahů, hudební vystou-
pení a jiné doprovodné programy.
Liteňští hasiči se podílí na kulturním
žití v městysi. Pořádají či spolupořá-
dají hudební zábavy, dětské dny, má-
je, organizují akci Loučení s létem,
připravují výlety pro členy i přátele.
V roce 2011 jsme takto vyjeli do Ná-
rodního technického muzea v Praze
a plzeňského pivovaru. 
V současné době jsou v Litni dvě ha-
sičská soutěžní družstva. Družstvo
mužů i družstvo žen se pravidelně
účastní okrskové soutěže v Karlštej-
ně. V roce 2011 obě družstva zvítě-
zila a postoupila do okresní soutěže
v Hořovicích. Díky získaným finan-
cím i zájmu o požární sport jsme se

rozhodli pro nákup novější stříkač-
ky, s níž se budeme účastnit soutěží.
Dále jsme se rozhodli zrenovovat
historickou stříkačku značky Smekal
z roku 1935. Renovace bude stát
spoustu času a peněz, ale věříme, že
se nám podaří stříkačku opravit a
zprovoznit do plánovaného výročí.

Hlavním úkolem hasičů jsou výjez-
dy k požárům a jiným mimořádným
událostem. Liteňští hasiči vyjeli v
roce 2011 na výzvu krajského ope-
račního střediska v Kladně k 19 udá-
lostem. Jednotka byla povolána k
požárům, k dopravní nehodě, čerpá-
ní vody, odstraňování stromů ze sil-
nice i k požárnímu dohledu. Přestože
je vybavení pro hasiče drahé a ná-
ročné na údržbu i opravy, daří se
nám postupně obnovovat a dovyba-

vit zásahovou jednotku na téměř pro-
fesionální úroveň. Na výjezdy máme
tři auta: Tatru 148-CAS32, Avii A30-
DVS12 a nově zakoupený starší vůz
VW Transportér. Náš kolektiv se sna-
ží pro městys Liteň i jeho obyvatele
odvádět kus práce. Všichni hasiči pra-
cují na organizacích akcí, údržbě te-
chniky i jiných brigádách bez nároku
na odměnu, za což jim patří velký
dík. Jiří HrácH, velitel SDH Liteň

Na hrachovku fronty nejsou, svíčková jde na dračku

Zastupitelé zvažují, co dál s areálem zrušeného učiliště
MĚSTYS BY OBJEKT RÁD ZÍSKAL BEZÚPLATNÝM PŘEVODEM NEBO DO DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU

NA SOUTĚŽI. Liteňští hasiči na okrskové soutěži. Foto Jiří  HRáCH

V JÍDELNĚ. Děti v liteňské školní jídelně. Foto Helena Řezáčová

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
více www.liten.cz

Informace o zámku?
»V průběhu jara...«
Naše noviny/Liteňské okénko se za-
jímaly o dění v liteňském zámku.
Po předchozí domluvě položily ně-
kolik dotazů spolupracovnici maji-
tele zámku Petře Leiblové. Dočkaly
se této odpovědi: „Jelikož nejsem
oprávněna podávat veřejná stano-
viska o zámeckém areálu v Litni a
pan majitel je v cizině, nejsem nyní
schopna zajistit odpovědi na Vaše
otázky. V průběhu jara již budou zá-
ležitosti kolem aktivit v zámeckém
areálu pro rok 2012 vyjasněné a vel-
mi rádi se o tyto skutečnosti podělí-
me s čtenáři Našich novin.“     (mif)
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Koledníci vybrali přes osmdesát tisíc
O TOM, KDO BUDE Z VYKOLEDOVANÝCH PENĚZ PODPOŘEN, MŮŽETE ROZHODNOUT I VY

Řevnice, Zadní Třebaň - Přesně
80.966 Kč se díky koledníkům vy-
bralo při Tříkrálové sbírce v řev-
nické farnosti. V Zadní Třebani se
se ve třech kasičkách sešlo 6.609 Kč. 
„Děkujeme všem za účast a doufá-
me, že sbírka přinesla radost nejen
lidem, kterým jsme koledovali, ale i
všem dětským králům,“ uvedl Petr
Komárek z farní charity Řevnice. Té
připadne 65% z vybrané částky, tj.
52.627 Kč. O využití výtěžku může-
te rozhodnout i vy. Pokud máte návr-
hy, komu pomoci, pošlete je na mai-
lovou adresu komarek@seznam.cz.
Na stejnou adresu můžete případně
poslat i fotky z koledování. Zapojíte
se tím do soutěže.
Loni se vybralo 72 704 Kč. Z toho
35 % použila Charita ČR na podpo-
ru charitních domů v pražské arcidi-
ecézi a na své projekty v Indii a v
Bělorusku. Řevnické charitě připad-
lo 65 % z vybrané částky, tedy 47
258 Kč. Tyto peníze mohou být vy-
nakládány po tři roky v souladu se
záměrem, a to pomoci lidem v tíživé
životní situaci v našem regionu. 

„Pomoc tak díky dárcům a kolední-
kům putovala do Řevnic, Dobřicho-
vic a Letů. Dosud z peněz byla vyu-
žita pouze část, a proto pokud ve va-
šem okolí víte o někom, kdo se na-
chází v tíživé životní situaci, kontak-
tujte řevnickou charitu,“ vyzývá
Komárek. Pomoci se už dostalo ro-
dině s třemi dětmi, která se ocitla ve

finanční tísni z důvodu rozchodu
partnerů. Další pomoci se dostalo
rodině, ve které žijí dva chlapci s
matkou. Jeden z bratrů má specific-
ké potřeby v oblasti výchovy a druhý
má zdravotní potíže. Pomoci se
dočkala i matka, která zůstala sama
se synem, bez jakéhokoliv zdroje
obživy. Otec musel nastoupit do vy-

šetřovací vazby.  Několika dětem z
rodin s nepříznivými socioekono-
mickými podmínkami byly zaplace-
ny výdaje ve školní družině a volno-
časové aktivity. Dále charita pokra-
čovala v podpoře řevnického vozíč-
káře Zbyška Lorence a podpořeny by-
ly i volnočasové aktivity Dětského
domova Lety.    Petra FRÝDLOVÁ

* vodáckou klubovnu v Řevnicích vy-
kradl 23. 1. zloděj. Mladík, kterého
zadržela policie, udělal víc škody na
rozbitém okně, než samotnou kráde-
ží. Text a foto Libor KvaSNiČKa,

starosta Řevnic

Těhotná žena narazila
s autem do stromu
Řevnice - Hned k několika neho-
dám byli v závěru ledna voláni
řevničtí profesionální hasiči.
Do stromu nabourala Škoda Octavia
na silnici mezi Řevnicemi a Mníš-
kem pod Brdy 21. 1. „Nehoda se
obešla bez zranění, ale řidička byla
těhotná, proto ji záchranka odvezla
k preventivnímu vyšetření,“ uvedl
hasič Pavel Vintera s tím, že jeho
kolegové vůz vyprostili pomocí
automobilového navijáku.
U další nehody zasahovali hasiči 22.
ledna mezi Černošicemi a Radotí-
nem. „Škodovka skončila na střeše
mimo vozovku,“ řekl Vintera. „Ha-
siči poskytli lehce zraněné osobě
předlékařskou pomoc a po příjezdu
záchranky jsme ji předali do její pé-
če. Auto jsme zpět na kola převráti-
li pomocí navijáku,“ dodal.       (mif)

I v »horských« Černolicích na pří-
chod sněhové peřiny či alespoň
»dečky« zatím čekáme marně. Proto
jsme smířeně sáhli po Ladových
knížkách a nad obrázky zapadaných
vesnic se snažíme dětem přiblížit at-
mosféru klasické zimy. 
Statečně vyrábíme sníh z vaty či kre-
páku, vločky  vystřihujeme z bílého
papíru. Místo bobování, koulování a
sáňkařských závodů pozorujeme
probouzející se přírodu a vzdychá-
me nad pohlednicemi šťastlivců, kte-
ří vyrazili za sněhem do hor. 
Ale nevadí! Zůstává nám více času
na setkávání. V příjemném počtu
funguje odpolední herna pro menší

děti, kde si maminy nad čajem či ká-
vou na chvilku oddechnou a ratoles-
ti zadivočí s kamarády. 
Vinou nedostatku sněhu taky nevzni-
ká prostor pro výmluvy typu: Já ne-
mohla přijít - zapadli jsme! A tak i
účast na večerních cvičení power
jógy je hojná. Novou aktivitou jsou
páteční svižné výpravy do lesa s te-
leskopickými  holemi. Ještě nemáme
odvahu nazvat tuto činnost pravým
nordic walkingem, ale dle spokoje-
ných výrazů nikoho z přítomných
názvosloví netrápí.  A tak bez ohledu
na rozmary přírody si vlastně hezky
užíváme. Pavla NovoTNá,

Mateřské centrum Černolice

Z našeho kraje 
* Loňské dálniční kupony přestaly
platit 31. 1. Nové dálniční známky
je možné pořídit např. na všech p-
obočkách České pošty.  Cena roční-
ho kuponu pro automobily s hmot-
ností do 3,5 tuny se zvýšila o 300
korun na 1 500 Kč. Cena měsíčního
kuponu vzrostla z 350 na 440 Kč,
desetidenní známka zdražila z 250
na 310 Kč. (pef)
* Přednáška, jak správně upravit
jáhly, bulgur, pohanku, cizrnu, sóju,
mořské řasy, topinambury, tofu aj.,
proč nepoužívat některé běžně do-
stupné suroviny, co nám způsobují a
jaké jsou jejich jiné alternativy, se
koná 1. 2. od 16.30 na Obecním úřa-
du v Mořince. Přednášet bude Lucie
Mutinská, léčitelka a maminka 5 dě-
tí, jež uplatňuje ve vaření zdravé prin-
cipy stravování. Vstup 30 Kč.   (pef)
* Nové občánky přivítal 20. 1. mezi
obyvatele Řevnic zdejší starosta Li-
bor Kvasnička. Slavnostní akt v
místním Zámečku se týkal 7 holči-
ček a 6 chlapečků - Marty Šmídové,
Adély Kučerové, Anny Knýbelové,
Jana Michalčíka, Jakuba Štičky,
Alžběty Kreisingerové, Jonáše Neb-
řenského, Adama Šebesty, Pavlíny
Trnkové, Anny Matouškové, Ed-
varda Zusky, Prokopa Vyhnálka a
Magdaleny Baráčkové.               (pef)
* Soutěž Skokan roku vyhlásil sta-
rosta Černošic. Vyhraje ten žák zdej-
ší školy, který si nejvýrazněji zlepší
průměrný prospěch oproti loňskému
školního roku. Žáci II. stupně, kteří
na konci školního roku získají samé
jedničky, budou starostou města ta-
ké odměněni.          (pef)
* Zadrželi jsme dva zloděje! hlási-
la 19. 1. telefonicky obsluha prodej-
ny v Černošicích zdejší městské po-
licii. Hlídka na místě zjistila muže a
ženu, kteří odcizili zboží za několik
set korun. Po lustraci byla věc řeše-
na strážníky na místě v blokovém ří-
zení. Gregor DUŠIČKA
* Dne 24. ledna uplynulo smutných
18 let od chvíle, kdy nás náhle opus-
til milující manžel a tatínek, pan Jo-
sef Němec ml. ze Zadní Třebaně.
Stále vzpomínají manželka a dcery.

Lety: Volby zřejmě
budou v červenci
Lety - Letovským se sice rozpadlo
zastupitelstvo, ale obecní úřad
pracuje bez omezení. Nové volby
se nejspíš budou konat v červenci.
„Zbývající čtyři zastupitelé fungují
stejně jako před odstoupením Josefa
Cmírala,“ uvedla obecní zastupitel-
ka Barbora Tesařová. „Tím, že roz-
počet byl schválen v prosinci, sm-
louva s krajem ohledně kruhového
objezdu a tři žádosti o dotace taktéž,
tyto záležitosti a akce z nich vyplý-
vající nebyly rozpadem zastupitel-
stva ohroženy a běží dál. Práce na
projektové dokumentaci pro kruho-
vý objezd v místě křížení Karlštejn-
ské a Pražské ulice pokračují, dosta-
li jsme stavební povolení na kanali-
zaci v ulici Ve Škabrdli,“ dodala.
Nové volby se v Letech budou podle
Tesařové konat pravděpodobně v
červenci. „Jakmile nám ministerstvo
vnitra oznámí termín, zveřejníme jej
na www.obeclety.cz,“ sdělila s tím,
že v současné době už se konají prv-
ní schůzky stran a sdružení, které
uvažují o kandidátech do obecního
zastupitelstva. (mif)

SENIOŘI NA KURTECH. Po vydařeném listopadovém setkání svinař-
ských seniorů nad fotodokumentací obce připravila kronikářka Jana Ko-
záková pokračování – 21. 1. se znovu sešli  v klubovně na tenisových kur-
tech. Počasí sice nepřálo, začal padat sníh a pak až do večera pršelo, ale
uvnitř bylo teploučko a příjemná atmosféra. Třicet přítomných, většinou
seniorů, zajímaly snímky z loňských akcí, ale obzvlášť ty starší. V albech
jich bohužel příliš mnoho není, ale o to jsou cennější - ukazují obec a dění
v ní před čtyřiceti i více lety. Nejvíce každý asi ocenil, když se našla foto-
grafie jeho, jeho blízkých nebo jeho domu. Kávu a čaj připravovala mlad-
ší generace, něco dobrého k zakousnutí přinesl  každý  účastník. Když se
všichni rozcházeli, už se těšili na příští setkání, které by se mělo konat v
březnu. Text a foto Jana KozáKová, kronikářka Svinař

FRONTA NA JABLKA. Fronta jak za socialismu se táhla 21. ledna návsí v
Zadní Třebani. Důvod? Prodávala se tu jablka. „Bylo to výhodné, ale, kdo
ta jablka nabízel, nevím,“ uvedla nakupující z Hlásné Třebaně, která se o
akci dozvěděla z reklamního letáku. „Obci nikdo nic nehlásil, ale prý to ne-
bylo poprvé,“ uvedl starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček. NN se poda-
řilo zjistit, že jablka pocházejí z Turnovska a do Třebaně je dovezla firma,
která má svoji prodejnu v Kocandě u Jesenice.    Text a foto NN M. FRÝDL

Sníh vyrábíme z vaty a krepáku
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Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží. 

Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Dostat žáčky z ledu, je velký problém
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYRÁŽEJÍ NA BEROUNSKÝ ZIMNÍ STADION ZDOKONALOVAT SE V BRUSLENÍ

Již třetí lekci bruslení mají za sebou
zadnotřebaňští školáci. Ti se v pon-
dělí scházejí vždy již v 7.00 na míst-
ním nádraží, naloží brusle a potřeb-
nou výzbroj k nějakému ochotnému
rodiči do vozu a vyráží vláčkem do
Berouna. Na zdejším zimním stadio-
nu se pod vedením paní trenérky a
pana trenéra zdokonalují v pohybu
na ledové ploše. První hodinu tráví
děti rozbruslením a pilováním tech-
niky jízdy. Po přestávce nad teplým
čajem se mladí hokejisté a talentova-
né krasobruslařky pod odborným
dohledem pouští do soutěžení a her.

Dostat žáčky z ledu je stále větší
problém, bruslení je nadchlo! „Já
bych jezdil každý den,“ tvrdil 23.
ledna Tomášek Láznička.  Školáci
udělali, i díky bruslařským lekcím,
které absolvují se školní družinou,
velký pokrok a trenéři na ně pějí jen
chválu. „Je neuvěřitelné, jak jsou
schopnosti dětí vyrovnané, i když
jsou poskládané ze čtyř ročníků,“
říkal trenér hned na první lekci. V
družstvu začátečníků zůstávají už
jen tři páry brusliček, ale i ty si po-
hyb na ledě užívají. Šárka Pašková
se radovala: „Ivčo, koukej, jak už mi
to jezdí!“ Věřím, že během zbylých
lekcí se mezi pokročilé dostaneme
všichni. Ivana ŠEVČÍKOVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

NA LEDĚ. Zadnotřebaňští školáci na berounském zimním stadionu. Foto Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Celou neděli 22. ledna odpoledne
pršelo, bylo tedy ideální počasí pro
»setkávání se«. Charitativní bazá-
rek pro řevnické kino, který se ko-
nal v kulturním domě v Zadní Tře-
bani, byl spojen s Palačinkovou
párty pro rodiny s dětmi v Rodin-
ném centru Babočka. V herně nad
poštou vládla uvolněná atmosféra.
Z našeho pohledu bylo hlavním pří-
nosem setkání místních rodin a pot-
kání se s hosty ze Řevnic či s nově
přistěhovanými návštěvníky z Hlás-
né Třebaně.  Je mnohem příjemněj-
ší žít ve vsi, kde se lidé znají a pot-
kávají, nemíjejí se bez pozdravu. 
Těsta bylo spousta, dětem palačin-

ky moc chutnaly. Tátové také něja-
ké vyškemrali a několik palačinek
zbylo na maminky i babičky. Děti se
v herně vyřádily a některé si vy-
zkoušely i smažení. Mnohokrát dě-
kujeme Katce Balíčkové (na sním-
ku) za sponzorování akce.
Prostor pro setkávání bude fungo-
vat i v únoru. Mimo pravidelný pro-
gram chystáme ukázkovou lekci
Spontánního tance 5. 2. od 18.00 a
od 10. 2. třídílný kurz Masáže dětí a
kojenců. Na obě akce je nutno se
přihlásit na RCBabocka@email.cz.

Hana FRYDRICHOVÁ, 
RC Babočka, Zadní Třebaň

Foto Petra FRÝDLOVÁ

Palačinky chutnaly, zbylo i na maminky

MAŠKARY V SOKOLOVNĚ. Dět-
ský maškarní bál pořádal 15. 1. v
sále Sokola Dobřichovice klub
přátel školy při ZŠ Dobřichovice.
O hudbu pro 120 dětí a 60 dospě-
lých se staral DJ Oldřich Burda.
Text a foto Martina KÁLALOVÁ,

Dobřichovice
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S Oskarem držel krok pouze Kylián
V NAFUKOVACÍ HALE ZA ŘEVNICKÝM LIDOVÝM DOMEM SE KONALO NĚKOLIK TENISOVÝCH TURNAJŮ

Řevnice - Vítězem tenisového ok-
resního přeboru mladšího žactva,
který se hrál na kurtech sportcent-
ra Liďák, se stal domácí hráč, de-
setiletý Oskar Stuchlík. 
Na kurtech se utkalo osmnáct hráčů,
sedm z nich hájilo barvy domácího
Sportclubu: Oskar Stuchlík, Martin
Froňka, Adam Štěpánek, Bedřich
Exner, Marek Huml, Oskar Wladař a
Michael Schier. Pro posledně jmeno-
vaného to byla premiéra v kategorii
mladších žáků.  „Skvělý výkon před-
vedl ve čtyřhře Martin Froňka -
postoupil do finále,“ sdělil trenér a
vedoucí turnaje Michal Mottl, podle
kterého ovšem klání dominoval Os-
kar Stuchlík, turnajová jednička.
„Jediným vyrovnanějším soupeřem
mu byl Kylián Kamiš (TK Neridé), i
on ale na Oskara v semifinále uhrál
pouze pět gamů. Spolu pak rozdílem
třídy vyhráli i soutěž čtyřher, kde se
jim ve finále postavili Martin Froňka
spolu s Janem Hlaváčem (TK PBtisk
Bohutín),“ dodal Mottl. 
Turnaj dětí do 7 let,  který se na kur-

tech Liďáku hrál druhý lednový ví-
kend, ovládl Tomáš Římal. „Turnaj
se konal jako náhrada za neuspořá-
daný turnaj minitenistů, který byl
zrušen kvůli nízkému počtu přihlá-
šených hráčů. Na náhradním turnaji

si zahrálo osm malých tenistů a jedi-
ný Daniel Vlček nepatřil do líhně
Sportclubu Řevnice,“ uvedl Mottl. 
Ten pochvalami nešetřil nad výkony
Davida Procházky, který chodí do
tenisového kroužku pouze jednou

týdně. Velmi dobře si vedl i Michal
Květoň, který hraje teprve od října. 
Za vítězným Římalem skončil Da-
niel Vlček, v semifinále s nimi pro-
hráli Josef Blecha a Andrea Šimono-
vá, kteří tak obsadili třetí místa. 
Žákyně v řevnickém Liďáku bojova-
ly o postup na halové mistrovství re-
publiky mladších žákyň. „Dorazilo
čtyřiadvacet hráček z celých střed-
ních Čech,“ upřesnil Michal Mottl. 
Mezi nimi se objevila také naděje
řevnického Sportclubu Kristýna Hla-
váčová, která se na kurty vrátila po
téměř dvouměsíčním zranění.
„Výhrou v úvodním utkání a dobrým
výkonem si připsala svůj rekordní
bodový zisk do celostátního žebříč-
ku (27 bodů),“ řekl vedoucí turnaje.
Suverénní vítězkou přeborů se  však
stala Sabina Drábková z TK Neridé,
kterou domácí tenisoví příznivci
dobře znají. „Poslední dva roky byla
ve Sportclubu na hostování a aktuál-
ně si drží pozici druhé nejlepší mlad-
ší žákyně v republice,“ uzavřel Mi-
chal Mottl.         Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice - Dalšími dvěma koly po-
kračoval na hřišti za fotbalovými
kabinami v Řevnicích patnáctý
ročník turnaje v pozemním hokeji
Bandy cup.
Ani po třetím hracím dnu nenašel
přemožitele tým Bája Pic. Jeho člen,
organizátor turnaje Jiří Tlášek, si po-
chvaloval, kolik se na lítá klání mezi
mantinely přišlo 21. ledna podívat
diváků. „A to navzdory mizernému
počasí - chvílemi pršelo, chvílemi
padal sníh,“ dodal s tím, že některé
zápasy nabídly hodně ostré osobní
souboje. „Přibývá zlomenin, naštěstí
jen hokejek,“ sdělil Tlášek.
Sobota 28. ledna přinesla několik za-
jímavých výsledků, které mírně za-
míchaly s umístěním v tabulce. Bája
Pic poprvé letos prohráli - pokořil je
tým Blink-off.
„Také padl asi nejrychlejší gól v his-
torii turnaje. Michal Krbec (Bája
Pic) už v 5 sekundě utkání proti Sa-
motářům omylem plácnul do míčku,
a ten skončil v síti,“ uvedl Tlášek s

tím, že fanoušků tentokrát přišlo mé-
ně, i když počasí bylo celkem přija-
telné. „Také přibylo pár zranění,“
dodal organizátor.

Po čtyřech hracích dnech je zatím v
čele tým Bája Pic, druhý je Citrus
Team, třetí blink-OFF.
Turnaj, který se hraje od počátku

ledna každou sobotu, vyvrcholí 25.
února Play-off.      Miloslav FRÝDL

Bandy cup: Přibývá soubojů i zlomených hokejek 
PATNÁCTÉMU ROČNÍKU TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI ZATÍM KRALUJE DRUŽSTVO BÁJA PIC

NEJMENŠÍ TENISTÉ. Účastníci tenisového turnaje dětí do sedmi let, který
se konal v Řevnicích. Foto Michal MoTTl

OBČAS JDE DO TUHÉHO. Některé zápasy řevnického Bandy cupu nabíd-
ly ostré osobní souboje. Foto Pavel JÍlEK

Od počátku ledna zahájili přípravu
dobřichovičtí fotbalisté, jejichž
hlavním cílem pro jarní část sezony
bude udržet se v krajském přeboru.
Že to nebude lehké, vědí velmi dob-
ře, proto nechtějí nic ponechat ná-
hodě - k týmu angažovali nového
trenéra Václava Šebestu, který má A
licenci UEFA. Ten mužstvu naordi-
noval skutečně náročný program:
tři až čtyři tréninkové jednotky v
týdnu a dva přípravné zápasy k to-
mu. Zároveň byl tým radikálně om-
lazen. V družstvu se objevilo zatím
osm nových hráčů, ale ani to není
konečné číslo. Nikdo z nových ani
stávajících borců nemá místo v se-
stavě jisté. Vše se rozhodne až na
konci února. 
V sobotu 10. března pak nastoupí na

domácím hřišti k úvodnímu mistrov-
skému zápasu v krajském přeboru, v
němž se utkají s fotbalisty Českého
Lva Unionu Beroun. 
Přehled dosud sehraných příprav-
ných zápasů:
Dobřichovice - Viktoria Štěrboholy
(I. A třída) 8:0
Dobřichovice - SK Hostivař (I. A tří-
da) 6:1
Dobřichovice - Štěchovice (divize) 2:2
Dobřichovice - 1999 Praha (I. A tří-
da) 3:0
Dobřichovice - Všenorský SK (I. A
třída) 0:0
Dobřichovičtí zatím předváděli po-
měrně kvalitní výkony, které by mo-
hly být příslibem do jarních bojů o
mistrovské body. 
Miloslav oMáČKa, Dobřichovice
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Výsledky 21. ledna
IQ Ouvey - Citrus Team 1:4
blink-OFF - Boston 2:0
Bája Pic - Kojoti 5:0
Samotáři - IQ Ouvey 1:4
Citrus Team - blink-OFF 4:3
Boston - Bája Pic 0:6
Kojoti - Samotáři 2:2
IQ Ouvey - blink-OFF 1:9
Bája Pic - Citrus Team 3:1
Kojoti - Boston 4:2
Samotáři - blink-OFF 1:1

Výsledky 28. ledna
IQ Ouvey - Bája Pic 1:4
Citrus Team - Kojoti 1:2
Boston - Samotáři 0:5
blink-OFF - Bája Pic 3 :2
Kojoti - IQ Ouvey 4:1
Samotáři - Citrus Team 2:2
Boston - IQ Ouvey 2:6
blink-OFF - Kojoti 1:0
Samotáři - Bája Pic 0:2
Boston - Citrus Team 0 :3

Fotbalisté se chystají na jaro
DOBŘICHOVIČTÍ V PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASECH VÁLEJÍ

Volejbalisté budou bojovat o postup do extraligy
Volejbalisté Sokola Dobřichovice odehráli poslední zápasy základní části 1.
ligy. V utkání s týmem Benátek n/J byli domácí jasným favoritem. Roli potvr-
dili a po 75 minutách vyhráli 3:0. I utkání s celkem České Lípy mělo jedno-
značný průběh. Domácí zaváhali pouze v druhé setu, který těsně prohráli. V
dalších setech měli jasně navrch a po 95 minutách vyhráli 3:1. 
Dobřichovice skončily se 40 body na 2. místě a i letos se v Play-off utkají o
postup do extraligy. První zápasy odehrají doma 3. 2 od 19.00 a 4. 2. od
17.00 s Plzní. Přijďte povzbudit sportovce, kteří náš region skvěle reprezen-
tují už řadu let!      Martina Kálalová, Dobřichovice


