
Karlštejn - Těžit plyn a naftu v
okolí Karlštejna hodlá americko-
australská společnost. Pokud získá
povolení, budou těžbou zasaženy i
nejcennější partie Chráněné kra-
jinné oblasti Český kras. 
Američané s Australany chtějí v
první fázi prozkoumat prostor pod
dvaadvaceti (!) obcemi na Beroun-
sku - podle nich se hluboko pod
zemí, ve vrstvách břidlic Českého

krasu možná nacházejí ložiska plynu
a nafty. Pokud opravdu ano, firma
Hutton Energy je umí vytěžit. 
Česká průzkumná geologická firma,
která pro těžaře pracuje, už obce i
Správu CHKO Český kras oslovila.
Její záměr způsobil zděšení. „Když
si představím, že by kilometr od ob-
ce mohl být zkušební vrt, tak mne jí-
má hrůza,“ řekl i.dnes starosta obce
Svatý Jan pod Skalou Pavel Vokál. 
Podobný názor zastává i starosta
Karlštejna Petr Rampas: „Něco po-
dobného si vůbec nedokářu předsta-
vit,“ sdělil NN. „Jsem rozhodně pro-

ti tomu, aby v našem kraji budovaly
ropné věže, a na jednotném NE sna-
hám o průzkum podzemních ložisek
jsme se shodli i se zastupiteli,“ uvedl
starosta a s nadsázkou dodal: „Ať si
australská těžařská společnost vede
průzkumný vrt k nám z druhé strany
Zeměkoule...“
Těžaři nyní žádají, aby jim minister-
stvo životního prostředí vymezilo
takzvané průzkumné území,. To je
první z několika kroků k tomu, aby
mohli zahájit vlastní průzkum. 
Území začíná jižně od Berouna a
táhne se severovýchodním směrem

až k hranicím Prahy. Kromě dvou
desítek obcí, včetně právě Karlštej-
na, do něj spadají i dvě národní pří-
rodní rezervace. Berounu se území
těsně vyhýbá, ale i obyvatelé osady
Hostím na jeho předměstí se plánů
těžařské firmy bojí. 
„Občané se k tomu staví negativně.
Kdybychom těžbě dali zelenou, my-
slím, že jsou připraveni vyrazit do
ulic demonstrovat,“ řekla  i.dnes sta-
rostka Berouna Šárka Endrlová s tím,
že bude-li město osloveno, upředno-
stní životní prostředí před komerč-
ním záměrem. (Dokončení na straně 9)

Krejčíř z černošické vily
uprchl, obydlel ji bezdomovec
Černošice - Kontroverzní podnikatel Radovan
Krejčíř ze své černošické vily za 400 milionů
uprchl v roce 2005. Luxusní sídlo si teď vybral
za své bydliště bezdomovec.
Opuštěná Krejčířova vila v Černošicích se šesta-
třicetiletému bezdomovci zalíbila tak, že se sem
po propuštění z vězení nastěhoval a dokonce si ji
zapsal do občanského průkazu jako místo trvalé
bydliště.  TV Nova zjistila, že jde o téhož  muže,
který se do vily vloupal již v létě. O opuštěném
příbytku si tehdy přečetl v novinách. Dovnitř se
dostal podle fotek. (Dokončení na straně 9) (pef)

Děti četly (a spaly) 
v letovské knihovně

V tomto čísle Našich novin
* Děti adoptovaly papouška - strana 5
* Nejlepší kurzy? V Letech! - strana 7
* Fotbalové jaro »odstartovaly«

Dobřichovice - strana 12

Řevnice, Komárov - Je jí dvacet a
chce být jako Tomáš Klus. Nebo
Xindl X. Nebo Marek Ztracený.
Chce vyhrát Portu. 
Míša Macourková z Řevnic skládá
písničky a za svým snem jde cílevě-
domě. Předkolo Trampské Porty v
Příbrami má za sebou, postoupila.
Teď, 17. března, ji v Komárově če-
ká podbrdské kolo. Uspěje-li i tam,
dostane se na vysněný písničkářský
»olymp«: s dalšími podobnými šťa-
stlivci na konci června změří síly v
celonárodním finále festivalu Porta.
A čeká ji, možná, osud jejích idolů
„Do soutěže jsem se přihlásila pro-

to, že už druhý rok skládám písnič-
ky,“ tvrdí Řevničanka, jež na praž-
ské konzervatoři studuje hru na les-
ní roh. „Jednou jsem si sedla ke kla-
víru a napsala první skladbu. Od té
doby přibyly další a teď s nimi sou-
těžím v Portě,“ dodává. Do Komá-
rova se těší. „Bude tu nejen interp-
retační, ale i autorská soutěž, v níž
chci nejvíc zabojovat se svými pís-
němi,“ říká. „Pokud bych vyhrála, po-
stupuji do finále!“  To se už několik
let koná v »Míšiných« Řevnicích,
takže má o motivaci víc. „Snad to
vyjde!“ doufá.  Petra FRÝDLOVÁ

Foto ARCHIV

PUŠTÍK NA KARNEVALE. S početnou rodinou zbojníků a dokonce i se živým puštíkem dorazil na dět-
ský karneval do Letů Robin Hood. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Třiadvacet dětí se zúčastnilo noční-
ho čtení které se v letovské knihovně
konalo z 9. na 10. březen. Předčítali
dospělí i samy děti - O pejskovi a
kočičce O mašince Tomášovi, Krás-
ka a netvor aj. Prckové nešli spát
před 23. hodinou, ovšem ráno vstá-
vali už před šestou! (Viz strana 7)

Text a foto Barbora TESAŘOVÁ

Ropné věže tu nechceme! brání se starostové
AMERICKO-AUSTRALSKÁ FIRMA PŘIŠLA SE ZÁMĚREM TĚŽIT V OKOLÍ KARLŠTEJNA NAFTU A PLYN

13. března 2012 - 5 (566) Cena výtisku 7 Kč

Rosák na Třebožraní

Míša chce být jako Tomáš Klus a Xindl X, chce vyhrát Portu

Zabiju tě! vyhrožuje ženě 
z Karlštejna její bývalý partner
Karlštejn - Urážky a výhrůžky musí neustále sná-
šet mladá žena z Karlštejna. Bývalý partner ji i je-
jich společnou dceru sleduje, uráží je a vyhrožuje
jim. Případ řeší policie.
„Čtyřiatřicetiletý muž od loň̌ského října pronásleduje
bývalou partnerku. Osobně i telefonicky vyhrožuje li-
kvidací jí samotné i její matky, hrozí odebráním jejich
malé dcery,“ uvedla pro Berounský deník policejní
mluvčí Lenka Uriánková s tím, že muž bývalou přítel-
kyni před dcerkou i napadl. (Dokončení na str. 9) (pef)
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Možná vznikne hřiště, možná park
LUCIE PALIČKOVÁ: ZÍSKÁME-LI PENÍZE, VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE ZAČNE JEŠTĚ LETOS

Umazaní, unavení, ale snad i trochu
šťastní vystoupili z vlaku na nádraží
v Zadní Třebani malí i velcí výletní-
ci z místní školy. Přírodovědný
kroužek i školní družinu si děti 2. 3.
zpestřily výpravou k zimovišti neto-
pýrů u Srbska. Tam se seznámily s
druhy, které se zde vyskytují a přezi-
mují. Děti si ješte před výpravou z
různých zdrojů zjišťovaly, čím se ne-
topýři živí, jak se orientují, loví,
proč a kde v zimě spí. Nezapomněli
jsme ani na to, jak bychom se k nim
měli chovat, a to i kdyby nebyli zá-
konem chráněni. Vyzkoušeli jsme
nové hezké zařízení na protažení tě-
la, které zde bylo nainstalováno -
kladina, bradla a hrazdy byly stále
doslova obsypané dětmi. Na ohýnku
jsme si opekli buřty. Azurové nebe

ten den přilákalo  i  vášnivé horolez-
ce a my tiše obdivovali jejich umění.
Teď nás ve škole čeká měsíc s kníž-
kami, a tak se možná najde i nějaká
s netopýry.  Monika Mazúrová, 

zŠ zadní Třebaň

zadní Třebaň - zaslechla jsem, že
v zadní Třebani by byla možnost
vybudovat cyklohřiště pro větší
děti - s takovými těmi kopečky a
hupy. Také prý se chystá jiné hřiš-
tě, víceúčelové, u místního Spole-
čenského domu. Jak to tedy bude?
poptala jsem se členky obecního
zastupitelstva Lucie PaLičkovÉ.
ve vesnici se mluví o souboji dvou
hřišť. které má větší šanci, že bu-
de postaveno? 
Soubojem dvou hřišť bych to určitě
nenazvala, zatím nebylo nic rozhod-
nuto. Na schůzkách zastupitelstva se
bavíme o různých tématech. Přišla
řeč i na to, jak by se dal využít pros-
tor vedle Společenského domu a ta-
ké louka na konci obce směrem na
Svinaře, kde mělo původně být fot-
balové hřiště. Padly nějaké návrhy,
včetně těch, že by se na obou mís-
tech mohlo sportovat.
Jaký je tedy záměr s oběma místy?
Samozřejmě ten, aby je mohli využít
naši obyvatelé, ať už pro odpočinek,
nebo pro sport. Zatím jsme rozhodli
pouze to, že bude zpracována studie
nebo koncepce vzhledu celé obce, ke
které se lidé budou moci vyjádřit.
Podle této studie se pak dají »přetvo-
řit« místa ve vsi. Je tedy možné, že

vedle kulturáku vznikne dětské nebo
víceúčelové hřiště, nebo prostě jen
zelený park s lavičkami. To se teprve
uvidí. Opakuji, že nic jiného nebylo
rozhodnuto.
Máš pocit, že oproti bývalému vede-
ní obce, které navzájem příliš neko-
operovalo, tato peruť letí jedním
směrem?
Nemůžu hodnotit, jak to chodilo v
bývalém zastupitelstvu, když jsem
tam nebyla. My se snažíme spolu-
pracovat, jak to jde, i když nemáme
stejné názory na všechno, to je jasné.
Je nás devět, každý jsme jiný, takže
se občas musíme v dobrém slova
smyslu »dohadovat«. Tak je to mys-
lím všude. Podle mě jsme ale v zá-
sadních a důležitých věcech zajedno.
Co je nyní nejdůležitějším projek-
tem ve vsi, na kterém se pracujete?
Určitě vodovod a kanalizace, vše je
na dobré cestě. Máme pozemek na
vodojem, máme se kam napojit, tj.
na stávající řady v Řevnicích, předě-
lávají se projekty. Při nejbližší mož-
né příležitosti budeme žádat o dota-
ci, čekáme jen na vypsání vhodného
titulu. V případě získání peněz jsme
připraveni obratem začít s výstav-
bou. Ideálně ještě letos, ale to nezá-
leží na nás. Helena PeLikánová

Zadnotřebaňští školáci putovali do Srbska za netopýry

NA VÝLETĚ. Obecní zastupitelka Lucie Paličková se svými dětmi Vojtou a
Maruškou na rodinném výletě.            Foto Jan PALIČKA

Řídit nesměl, přesto
jej chytili za volantem
Zadní Třebaň - Řidiče bez oprávně-
ní řídit zadrželi karlštejnští policisté
3. března v Zadní Třebani. 
„Vůz Mitsubishi Lancer jedoucí z
Hatí byl zastaven policejní hlídkou
v zadnotřebaňské ulici Na Chybě,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová s tím, že ři-
dič byl vyzván, aby předložil dokla-
dy. „Řidičský průkaz ale hlídce ne-
dal - prý ho nemá, protože mu byl
zabaven,“ sdělila Kaslová. Dodala,
že řidiči byla hned na místě zakázá-
na další jízda a případ byl »zpraco-
ván ve zkráceném přípravném říze-
ní«.   (mif)

Chtěl benzin. Ukradl ho
zadní Třebaň - Benzín z nádrže
auta zaparkovaného v zadní Tře-
bani ukradl kdosi v noci na 3. 3.
„Zloděj vypáčil víko nádrže a z vo-
zu pomocí zahradnické hadice odci-
zil 15 litrů naturalu za 540 Kč,“ řek-
la policistka Hedvika Kaslová. (mif)

„Júúúú! Jééé! Toto je také pěkné!“
ozývalo se z jedné ze tříd zadnotře-
baňské základní školy. Zdejší »stu-
denti« totiž při výtvarné výchově
hledali ve školní budově různé povr-
chy. Z domova si směli přinést před-
měty, na kterých našli cosi, co se da-
lo zpracovat metodou »frotáže«. Co
že to je? Zajímavá metoda, při které
se nám objeví daný povrch po pře-
krytí pastelem, pastelkou či voskov-
kou. Vznikají pak krásné, někdy až
nevídané obrázky. 
»Experiment« se nám podařil. Z
kombinací různých povrchů vznika-
ly velice zdařilé - a nebojím se to
takto nazvat - grafické listy. Ostat-
ním  školákům jsme pak připravili i
vzorník povrchů - mají hádat a hle-
dat, ze kterých předmětů ve škole, či
z domova, tyto frotáže jsou. Podaří
se jim to? Necháme se překvapit. 

Monika Mazúrová, 
zŠ zadní Třebaň

Kdo vyhraje ve čtení?
Zadnotřebaňští školáci pilují rych-
lost, přesnost, tempo, práci s de-
chem, porozumění i hlasitost při čte-
ní. Přinesli si na to své knihy, do
nichž si vyrobí záložky a připraví si
takové obaly, aby vystihovaly obsah
knihy. Ve čtení se mezi sebou utkají
třeťáci se čtvrťáky a prvňáci s dru-
háky. Samy jsme zvědavé, kdo vy-
hraje! Monika MAZÚROVÁ, 

ZŠ Zadní Třebaň

Júúú! Jééé! ozývalo se z málotřídky
DĚTI VE ŠKOLNÍ BUDOVĚ HLEDALY RŮZNÉ POVRCHY A VYRÁBĚLY »GRAFICKÉ LISTY«

VÝPRAVA ZA NETOPÝRY. Zadnotřebaňští školáci na zimovišti netopýrů u
Srbska. Foto Monika MAZÚROVÁ

FROTÁŽ. Školáci »objevují« nové povrchy. Foto Monika MAZÚROVÁ
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Klezmer? Svobodná hudba. Moje vlna
MUZIKANT A DIVADELNÍK JOSEF PEPÍNO VONDRÁČEK CHYSTÁ NOVOU LOUTKOVO-KRAMÁŘSKOU POHÁDKU

Poberouní - liteň. lety. Mníšek.
Vinařice. Mokropsy. Hlásná Tře-
baň. Všeradice. Zadní Třebaň.
karlštejn. V rekordních devíti ob-
cích našeho kraje se letos bude
konat poberounský folklorní festi-
val Staročeské máje. Už třináctý.
Masopust sotva skončil, zima se vlá-
dy ještě zdaleka nevzdala, ale pobe-
rounský folklorní festival Staročeské

máje, jedna z největších oslav jara v
celých středních Čechách, už má na-
pevno nalinkované »noty«. Program
je hotový, soubory domluvené. K
Berounce jich během května dorazí
na čtyři desítky z celé republiky.
Diváci se mohou těšit na »ostřílené«,
každoroční účastníky festivalu, včet-
ně všech folklorních skupin působí-
cích po okolí, i na renomované sou-

bory, které se na Staročeských má-
jích předvedou poprvé. K těm nejza-
jímavějším bude určitě patřit bezmá-
la čtyřicetičlenný Valašský vojvoda
ze slezských Kozlovic, který vystu-
poval i v Římě před samotným pape-
žem, chodský soubor z Postřekova či
Krušnohorská dudácká muzika z
Mostu.
Kromě přehlídky tanečníků a muzi-

kantů organizátoři v jednotlivých ob-
cích chystají stylové jarmarky, po-
božnosti, průvody krojovaných účast-
níků, ceremoniály žádání o právo,
dražby a kácení májek, ukázky české
i moravské besedy či taneční zábavy.
Ochutnáváte-li rádi víno, přijdete si
na své v Mokropsech, pivaři si užijí
v Letech. V Mníšku pod Brdy se bu-
dou prezentovat řemeslníci, v Zadní
Třebani jsou v plánu malé »Chodské
slavnosti«. Miloslav FrÝdl

Halouny - Josef Pepíno Vondrá-
ček, obyvatel Haloun, muzikant,
loutkoherec, divadelník, kouzel-
ník... Zažít jste ho v našem kraji
mohli už v mnoha podobách. Ty,
které jsem zhlédla já, byly nezapo-
menutelné. 
Jak jste přišli do Haloun? Většina z
nás tu vesnici miluje, jak ji vnímáš
ty?
Léta jsem sháněl domek na vsi, až
mně jednou náš basista-nimrod, kte-
rý do Haloun jezdil celé dětství, do-
hodil domek, který se nám líbil. 
Historie stavení mě jako muzikanta
dostala - majitelka byla bývalá hos-
podská a pan Štika, její manžel, hrál
tancovačky na tubu. 
Hraješ v  kapele Trombenik. Co je
to za soubor?
To, co hrajeme, se označuje jako
klezmer - židovská hudba provozo-
vaná kdysi na svatbách a pohřbech
židů, i těch bez pejzů. My si jejich
hudbu z části přetavíme do současné
podoby... Tedy na tancovačce typu
Halounský masopust se nedá mluvit
o tom, že bychom klezmerem nějak
plýtvali. Tam hrajeme spíš lidovky

anebo cikánské písně. Lidovky ne-
jsou hlavní parketou Trombeniku,
nicmémě pár bloků s klezmerem bě-
hem večera zazní a místňáci i přes-
polní si na to skočí, jako by se ne-
chumelilo. Je úžasné, že to takhle
berou, protože jinak když klezmer
zahraješ někde v malé vesničce bo-
hem políbené, je pro místní těžké ho

vstřebat. Nevysvětlíš, že polka je vž-
dycky polka. Takže, vivat Halounští!
Kde se Trombenik vzal? 
Kapelu jsem si založil z několika dů-
vodů. Hlavní je, že je to pro mne
hudba velmi svobodná, plná mož-
ností ve skládání a aranžích. Prostě
moje vlna. Se začátkem Trombeniku
jsme zase u basisty. Jednou u piva

mu povídám: Potřebuju do nové ka-
pely tubu, trubku a banjo. On na to,
že tubistu nezná, ale že hraje na ba-
su. Třikrát jsme si zopakovali totéž,
až jsme  s basistou-tubistou postavi-
li základ Trombeniku. Chvíli jsme
hráli ve dvou, pak přibyli ostatní.
Housle máme místo původní trubky
- trubka mi přišla moc drsná ke kon-
trabasu. Jsme spolu přes deset let, s
basistou-tubistou možná i dvanáct. 
Trombenikem tvoje aktivity nekon-
čí. Jaké další umělecké činnosti
provozuješ a která tě nejvíc těší?
Celý život osciluji mezi divadlem a
hudbou. Občas se to i propojuje.
Bavím děti loutkovým divadlem, čas
od času hostuji v činoherním diva-
dle, v televizi nebo u filmu. Kromě
Trombeniku mám ještě kapelu stře-
dověké hudby Krless a nakonec sk-
ládám hudbu pro všechny zmiňova-
né oblasti umění kromě filmu. Vy-
jádřit se zodpovědně k tomu, co mě 
nejvíc baví, je těžké. Pěkně se to do-
plňuje. Proto jsem nikdy nešel třeba
jen do muziky. 
V Halounech máte problémy, které
se snažíte řešit. Mezi ty hlavní patří
výstavba nových domů. Je to tak?
Nejsem proti nové zástavbě v ro-
zumné míře. Ovšem v Halounech  je
nová zástavba plánovaná opravdu
masivně. Karty jsou rozdány a rázu a
klidu Haloun to samozřejmě nepři-
dá. Teď je pro mě prioritní, aby si
ves uchovala půvab. Chtěl bych ve
spolupráci s obcí vysadit nové stro-
my, to je zatím vše, na co síly stačí. 
Jaké máš plány do budoucna? A ta-
ky nám řekni, jak to děláš, že ti
všechno tak jde? 
S Krless nás čeká Romeo a Julie v
pražském divadle Kašpar. Také při-
pravuji novou loutkovo-kramářskou
pohádku pro děti. A že to jde? V di-
vadle i v muzice je obrovskou odmě-
nou reakce publika, ale než je tvar ho-
tový, není to samozřejmě vždy rov-
ná a  pohodlná cesta bez překážek.
Takže je důležité mít takovou kondi-
ci, aby se překážky daly s grácií pře-
skočit. Helena PelikánoVá

UMĚLEC. „Celý život osciluji mezi divadlem a hudbou,“ tvrdí obyvatel Ha-
loun Josef Vondráček. Foto ARCHIV

Trombenik zahraje
v černošickém kině
Kapelu Trombenik hrající tzv. klez-
mer si můžete poslechnout 16. břez-
na od 20.30 hodin v Clubu Kino
Černošice. Členové kapely původně
hráli v souborech provozujících od-
lišné žánry. V Trombeniku tedy pů-
sobí třeba rocker, folklorista, stře-
dověký trubadůr či folkař. Klezme-
rové melodie, čili písně židovských
hudebníků z východní Evropy a
Ameriky 19. a 20. století, muzikanti
doplňují jazzem, balkánským du-
chem, cikánskou nespoutaností, la-
tinskoamerickým rytmem i rockem.
Charakteristický zvuk kapele dodá-
vá pětice nástrojů: klarinet, housle,
bendžo, kontrabas a bicí. Zpívá se v
angličtině přistěhovalců z Evropy i
v jidiš. Vstup 130 Kč.

Pavel BlAženín, Černošice

Kde a kdy se letos
koná folklorní festival

Staročeské máje
LITEŇ - sobota 5. května 
LETY - sobota 12. května 
MNÍŠEK P/B  - sobota 12. května 
VINAŘICE - sobota 12. května 
MOKROPSY - neděle 13. května 
VŠERADICE - sobota 19. května 
HLÁSNÁ TŘEBAŇ - 19. května 
ZADNÍ TŘEBAŇ - sobota 26. května
KARLŠTEJN - neděle 27. května 

K Berounce dorazí soubor, který vystupoval před papežem 
TŘINÁCTÝ ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE SE BUDE KONAT V REKORDNÍCH DEVÍTI OBCÍCH

VALAŠSKÝ VOJVODA. Početný slezský soubor uvidí diváci v Letech, Mníšku i Mokropsech.          Foto ARCHIV



Naše noviny 5/12 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Mimořádný večer: Tleskali diváci i herci
ŘEVNICKÉ DIVADELNÍ STUDIO UVEDLO LITERÁRNÍ PÁSMO SLOŽENÉ Z BÁSNÍ A POVÍDEK JIŘÍHO SUCHÉHO
Literární pásmo s názvem Je tu však
to klokočí aneb Suchý večer uvedli v
sobotu 3. března členové Divadelní-
ho studia při Základní umělecké
škole Řevnice. Pásmo bylo složeno z
básní a povídek Jiřího Suchého. Jed-

notlivé části byly propojeny písněmi
rovněž z pera tohoto umělce - v in-
terpretaci Adama Langra. 
Hostů bylo plné sklepení a – jak hlá-
sal nápis na facebooku: Kdo dřív při-
šel, ten si sedl. Ostatní pak stáli, kde
se dalo, jen aby byli u toho. Pod tak-

tovkou režiséra Iva Tamchyny se tak
uskutečnil mimořádný večer, který
svým dlouhým potleskem ocenili
nejen diváci, ale i samotní herci. 
Protože zahálka je pro mladého člo-
věka to nejhorší, teď nezbývá, než se
naplno pustit do příprav letošní hlav-

ní hry, kterou uvedeme na prknech
řevnického Lesního divadla.

Terezie ČERVENÁ, 
Divadelní studio Řevnice

Z Masaryka zbyla jen část nohou a bot
ŘEVNIČAN FRANTIŠEK ŠEDIVÝ DOPORUČUJE ČTENÁŘŮM DVA ZAJÍMAVÉ VÝLETY

ZPÍVAJÍCÍ UČITEL. Vystoupení svérázného písničkáře Honzy »Donalda«
Jíchy a jeho kapely hostí černošické Club Kino 21. března od 20.00. Jícha,
který je doma ve Všeradicích, za poslední dva roky zažil mnoho hudebních
úspěchů - vítězství v celostátní soutěži Notování, účast na mezinárodním
folkovém festivalu Tai-aš v Litvě či postup do celostátního finále loňské
Porty. Pilíř jeho písní tvoří vtipné i úderné texty. V poslední době přidal do
svého repertoáru kromě naléhavých protest i souhlas songů a pseudo-
trampských písní ve všech představitelných hudebních stylech také řadu
veselých kousků ze školního prostředí. »Zpívajícího učitele« nejčastěji do-
provázejí různí kontrabasisté, někdejší žákyně, nyní zpěvačka Bětka Nová
a jeho manželka, houslistka Klára Jíchová, rodačka z Černošic. Vstupné
100 korun. Pavel BlAŽeNÍN, Černošice Foto ARCHiv

Kina v okolí
KINO LITEŇ
16. 3. 18.00 GNOMEO A JULIE
23. 3. 18.00 KAMARÁD TAKY RÁD

KINO ŘEVNICE
14. 3. 20.00 JESKYNĚ ZAPOMENU-
TÝCH SNŮ
21. 3. 20.00 MŮJ OTEC GEORGE VOS-
KOVEC
28. 3. 20.00 NIC PROTI NIČEMU

CLUB KINO ČERNOŠICE
13. 3. 20.00 MISTROVSKÝ PLÁN
27. 3. 20.00 DŮM

KINO MÍR BEROUN
11. 3. - 14. 3. 18.30 (Út 17.30) JOHN
CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY 3D
13. 3. 15.30 KOCOUR V BOTÁCH
13. 3. 20.15 ŠKOLNÍ VÝLET
15. 3. 15.30 HUGO A JEHO VELKÝ
OBJEV
15. 3. - 21. 3. 18.30 (So+Út 17.30, Ne
20.00) PROBUDÍM SE VČERA
17. 3. - 18. 3. 15.30 LORAX 3D
17. 3. - 18. 3. 20.00 (Ne 17.30)
ŽELEZNÁ LADY
20. 3. 20.00 MŮJ TÝDEN S MARYLIN
22. 3. 20.15 ŠKOLNÍ VÝLET
22. 3. - 24. 3. 20.00 (Čt 18.30) ČTYŘI
SLUNCE
23. 3. - 24. 3. 17.30 UNDERWORLD:
PROBUZENÍ 3D
24. 3. 15.30 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
25. 3: - 28. 3. 17.30 (Po 20.00) LÁSKA
JE LÁSKA
25. 3. - 28. 3. 20.00 (Po+Út 17.30) MEZI
VLKY

KINO RADOTÍN
13. 3. a 16. 3. 17.30 RIO 3D
13. 3. 20.00 HAMLET PODNIKÁ
14. 3. 17.30 ŽELEZNÁ LADY
14. 3. 19.30 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
15. 3. 17.30 KRÁLOVA ŘEČ
15. 3. a 17. 3. 20.00 PROBUDÍM SE
VČERA
16. 3. 20.00 ARTIST
17. 3. 16.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ
VŠECHNO VIDĚLA
17. 3. 17.30 STREET DANCE 3 3D
18. 3. 16.45 LAZEBNÍK SEVILSKÝ -
záznam opery
20. 3. 17.30 POD SLUNCEM TMA
20. 3. 19.30 VÁLEČNÝ KŮŇ
21. 3. a 22. 3. 17.30 PROBUDÍM SE
VČERA
21. 3. 20.00 ZKRAT
22. 3. 20.00 MERUŇKOVÝ OSTROV
23. 3. 17.30 MEGAMYSL 3D
23. 3. 20.00 LIDICE

Na Gramotékách znějí hity minulého století
Hudební hity minulého století zavítají jednou za měsíc do Karlštejna. V res-
tauraci U Nádraží se konají Gramotéky, kde Daniel Novotný pouští z gra-
mofonu známé i méně známé hity 50., 60. a 70. let. Zahraniční interpreti se
střídají s českými hvězdami, a tak si každý přijde na své. V úvodu každé
akce se také dozvíte spoustu informací k danému období a můžete zavzpo-
mínat na to, jak to tenkrát vlastně bylo. Vždyť zastavit se v dnešní uspěcha-
né době  a poslechnout si písničky svého mládí, a třeba si i zatančit je moc
fajn. Tak přijďte! Nejbližší akce - Hradní bál - se koná 24. března, tentokrát
v karlštejnské restauraci U Janů.                 Martina Mottlová, Karlštejn

Tipy NN
* Hudební posezení s kytarovým
virtuosem Štěpánem Rakem a jeho
synem, také kytaristou Matějem Ra-
kem se uskuteční 15. 3. od 18.30 ve
Společenském sále Obecního úřadu
Všenory. Alena SAHÁNKOVÁ
* Dvě aktovky George Feydeaua
Leona si pospíšila a Nebožka panina
matka uvedou dobřichovičtí ochot-
níci v kině Řevnice 16. i 17. 3. od
19.30, 24. 3. od 16.00 i 19.30 a 25.
3. od 17.00.  Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výtvarnou dílnu pořádá 17. 3. od
9.00 do 13.00 Středisko volného ča-
su Domeček Liteň. Na programu je
výroba velikonočních dekorací a
zábavné hry.           Eva KNOPOVÁ
* XI. Ples folklorního souboru
Klíček a ZŠ Řevnice hostí řevnický
Lidový dům 17. 3. od 19.00. Zahraje
Velký taneční orchestr Václava Ze-
linky, o předtančení a taneční pře-
kvapení se postará samotný Klíček.
Vstupné 200 Kč, na hosty ve spole-
čenském oděvu čeká tombola. (mif)
* Slovenská kapela Point Blank
Range a strakonické seskupení De-
lusion vás chtějí seznámit se žánrem
hardcore 17. 3. v Černošicích. Jejich
společný koncert začne v Club kině
od 20.30. (vš)
* Pohádkové představení divadla
Trakař nazvané Kocourkov bude k
vidění 18. 3. od 15.00 v sále řevnic-
kého Zámečku. (pef)
* Příznivci vážné hudby se mohou
těšit 18. 3., kdy v Černošicích vy-
stoupí italská zpěvačka Romina Ca-
pitani a doprovodný Quartet složený
z českých muzikantů. Koncert začí-
ná od 20.00 v Club kině.               (vš)
* Pražská punková kapela Plexis
vás zve na koncert, který se uskuteč-
ní 23. 3. od 20.30 v Club kině Čer-
nošice. (vš)
* Dětský pyžamový rej se koná 24.
března od 16.00 do 18.00 v restaura-
ci Ve Stínu lípy Liteň. Pyžamová
párty pro dospělé na stejném místě
začne ve 20.00. Hraje DJ Karel Mo-
ravec, vstupné v pyžamu 60 Kč, bež
pyžama 90 Kč. (ek)
* Besedu s Alicí Čermákovou na-
zvanou Únik do Indie – Rádžastán
můžete absolvovat 24. 3. od 18.00 v
sále dr. Fürsta Dobřichovice. Beseda
je doplněna výstavou velkoformáto-
vých fotografií.       (vlc)
* 2. Hradní bál - Ples ve stylu 60.
let se koná 24. 3. od 20.00 v restau-
raci U Janů Karlštejn.                 (dan)
* Šest herců bude vyprávět pět eti-
opských příběhů pro děti 25. 3. v
Černošicích. Divadelní představení
Oheň na hoře podbarvené zvukem
deedjerido, bubínků, chřestidel a
dalších afrických nástrojů v Clubu
Kino začíná od 16.00.                    (vš)
* Výstava vítězných fotografií 6.
ročníku fotografické soutěže Olym-
pus Foto Akademie potrvá v zámku
Dobřichovice do 31. 3.                (pef)
* Dvaadvacet umělců najednou
představuje svá díla v městské gale-
rii Beroun. Výstava obrazů, grafik a
plastik Středočeského sdružení vý-
tvarníků v Duslově vile potrvá do 6.
dubna. (pš)

Při jedné z nedávných cest jsem se
dostal ke Kunštátu. Byl jsem předtím
upozorněn na jeskyni Blanických ry-
tířů, vytesanou u obce Rudka do ská-
ly. Ještě větším překvapením ale je
torso sochy T. G. Masaryka. 
Třináct metrů vysoká socha TGM
byla vytesána do pískovcové skály
amatérským sochařem Stanislavem
Rolínkem pomocí hasičské sekerky a
čalounických nůžek!  Krátce po oku-
paci v roce 1939 ji Němci nařídili
zničit. Byla však součástí skály!
Obyvatelé okolních obcí se dohodli,
že ji rozřežou,  díly uschovají a až
přijde čas, sochu znovu sestaví.
Podařilo se ji rozebrat, ale úmysl byl
vyzrazen a okupanti nechali shro-

máždit díly na jednom místě a od-
střelit je. Proto se toto ojedinělé dílo
nedochovalo. Jeho podoba a veli-
kost je zachycena na dobových foto-
grafiích. Na místě, kde socha stála,
zůstala jen spodní část nohou a boty.  
Nedaleko od torsa vzácného díla je
vchod do jeskyně Blanických rytířů.
Střeží ho socha lva vytesaného rov-
něž přímo do pískovcového masivu.
Sochař sám lva nikdy neviděl a so-
chu tvořil podle obrázků. Uvnitř je
malé skalní bludiště s postavami
Blanických rytířů a sv. Václava.
Nadšený vlastenec a nadějný sochař
Stanislav Rolínek trpěl tuberkulo-
zou, jíž podlehl ve věku 31 let. Jeho
dílo si zaslouží úctu i obdiv.

Jiný unikát jsem objevil na druhém
konci republiky. Relikviář sv. Maura,
po korunovačních klenotech druhý
největší poklad země, je uložen v ka-
pli kláštera Bečov nad Teplou. O-
bjeven byl teprve nedávno. Relikviář
byl zrestaurován předními umělci to-
hoto oboru - je na něm víc drahoka-
mů, než na zmíněných korunovač-
ních klenotech. 
Po krátkém seznámení s historií, je-
hož se vám dostane před vstupen do
výstavní místnosti, důkladně chráně-
né před krádeží i nepříznivými teplot-
ními vlivy, vás obklopí tma. Z ní vy-
stupuje tento mimořádný skvost, je-
hož návštěva opravdu stojí zato.

František Šedivý, Řevnice
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Všeradův kurýr

Na frašku Michaele Cooneyho
Nájemníci pana Swana do praž-
ského Divadla pod Palmovkou
se vydalo 14 žáků druhého stup-
ně ZŠ Liteň.  
Dobrá fraška musí diváka bavit,
ale neznamená jen legraci.
Umožňuje také vidět realitu
pronikavým a nemilosrdným
pohledem. V Nájemnících pana
Swana jde o vypracované zneu-
žívání sociálního systému. Au-
tor sice vychází z britských reá-
lií, ale režisér Antonín Pro-
cházka se kreativně inspiroval
českou realitou. Nechyběla ani
zmínka o akci »školní mléko«.
Některé ze sociálních dávek by-
ly tak absurdní, že se člověk ne-
ubránil smíchu, ovšem naše rea-

lita není o nic méně barvitá. Viz
proplácení jízdného školákům
či vracení regulačních poplatků
ve Středočeském kraji. 
Další představení liteňský Klub
mladých diváků při ZŠ čeká v
Národním divadle, jsme pozvá-
ni na realistické drama Ladisla-
va Stroupežnického Naši furi-
anti. Hra má podtitul Obraz ži-
vota v české vesnici o čtyřech
dějstvích - to se máme asi také
na co těšit. Dubský proti Buško-
vi, Bláha versus Fiala, rozháda-
ná Honice, rok 1869. Změňte
jména, letopočet, ale jinak…
Schválně, v které z přilehlých
obcí nemáte nebo jste neměli
»naše furianty«...!
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Papouška žijícího na Bali adoptovali žáci ZŠ Osov.
V anketě, kterému z exotických zvířat pomoci,
soupeřili opičky, papoušek kakadu, krajta, papou-
šek lori a dikobraz. Nejvíce zaujal děti kakadu,
který dokáže tančit na hudbu M. Jacksona. Asi pro-
to si ho většina vybrala - hlasovalo pro něj 43 žáků.
Na druhém místě se s dvanácti hlasy umístila opič-
ka outloň a papoušek lori. I krajta bodovala, získa-
la 8 hlasů, dikobraz 4.
O tom, jak si našeho papouška pojmenujeme, se
bude rozhodovat v další anketě. Ve školní sbírce se
vybralo celkem 3 730 Kč. Za tyto peníze bude mít
papoušek, který se dostal i do znaku osovské školy,
na jeden rok zajištěno jídlo i veškeré ošetření. Ny-
ní budeme prostřednictvím internetu sledovat, jak

»náš« kakadu prospívá. S nápadem na adopci při-
šla naše bývalá kolegyně. Její syn je členem spo-
lečnosti Mimpiindonesia, která zachraňuje na Bali
ohrožené druhy zvířat a zakládá tam českou zoo.
Protože vědí, že nám s dětmi není příroda lhostej-
ná, požádali nás o spolupráci. Přijeli do osovské
školy na besedu, v níž děti seznámili s životem na
Bali, tamní flórou i faunou, a ukázali dětem živo-
čichy, kteří budou v zoo a mohli bychom podporo-
vat jejich chov. Nejsme ničím zavázáni, ale mys-
lím si, že bychom v budoucnu mohli částku získat
nejen sbírkou, jako tentokrát, ale i ze sběru druhot-
ných surovin nebo z nějaké akce pro děti a rodiče.
Máme radost, že jsme udělali něco pro záchranu
živočicha, který by bez naší finanční podpory
možná zásah lidí v tamní divoké přírodě nepřežil.

Jana FIALOVÁ, Tereza BISKUPOVÁ,
ZŠ Osov

Osovští vybojovali
stříbrné medaile
Z okrskového do okresního ko-
la postoupili hráči a hráčky
vybíjené hající barvy ZŠ Osov.
Udělali nám tím ohromnou ra-
dost. Mezi velkými hořovický-
mi a berounskými školami  bo-
jovali velmi statečně. Semifi-
nále vyhráli a těšili se na finá-
le. V něm boj se zdickou školou
prohráli jen těsně a vybojovali
tak pro naši školu krásnou stří-
brnou medaili. Reprezentovali
nás tito žáci: Vašík Bláha,
Honzové Mašek a Hošťálek,
Pepa Vejvoda, Martin Kácha,
Jirka Štěpán, Marcel Kubíček,
Pavlínka Kofroňová, Kristýnka
Hůlová, Ivuška Petáková a Sá-
ra Slavíková.
Hana JANDÍKOVÁ, ZŠ Osov

Děti adoptovaly papouška
NA KAKADU Z BALI OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI VYBRALI SKORO ČTYŘI TISÍCE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 5/2012 (95)

ZPĚVAČKY. Svérázná skupina Baby Group, která na všeradické oslavě MDŽ bavila přítomné zpěvem
karaoke. Foto Mirka SUCHÁ

MDŽ slavila Patrasová, Maxim
Turbulenc i Baby Group
Na oslavu MDŽ do Všeradic dorazily 3. března
desítky žen a slečen. Přivítání a poděkování sta-
rosty Bohumila Stibala vystřídaly děti ze školky,
ukázka společenského tance a break dance v po-
dání Chilly Juniors. Po rozdání květin přišel na
řadu program, který si připravily samy ženy. Dá-
da Patrasová se svojí žížalou Jůlií i Maxim Tur-
bulenc (v podání místních holek a jednoho sta-
tečného a obětavého chlapíka) neměly chybu.
Obrovským překvapením byla skupina BABY
GROUP - mimořádné ženy, které rozjely hodino-
vé karaoke. Dámy předvedly, že i obyčejná »žen-
ská« se může alespoň na chvíli stát pěveckou
hvězdou. Všichni jsme se báječně bavili, tančilo
se až do ranních hodin a já pevně doufám, že se
to všem líbilo tak, jako mně. Poděkování patří
všem vystupujícím holkám, statečnému  chlapíko-
vi, dětem, tanečníkům i obecnímu úřadu.

Mirka SUCHÁ, Všeradice

Člověk se neubránil smíchu
LITEŇŠTÍ »MLADÍ DIVÁCI« SE BAVILI V DIVADLE

Vižina ve znamení karnevalů

KARNEVALOVÝ DEN. Ve znamení karnevalů
byla sobota 3. 3. ve Vižině. Odpoledne se ve
Šmoulí zemi na sále Europajzlu ocitly děti. Při-
vítal je přerostlý  Mrzout, Hezoun a Kutil, Večer
si přišli zařádit dospěláci.  Na karneval dorazil
Křemílek s Vochomůrkou, fanoušci Sparty, lev,
Marfuška, kovboj a se skladbou Poupata si sem
ze Spartakiády odběhla čtveřice cvičenců. Zná-
má melodie a jednoduchá choreografie zvedla
většinu lidí ze židlí. Zábava se protáhla až do
ranních hodin. Jana FIALOVÁ, Vižina

Foto Kamil HRZAL 
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Anežka je Anežka - a taky trochu čertík
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI PŘIŠLI POPŘÁT MÍSTNÍM SENIORKÁM K MEZINÁRODNÍMU DNU ŽEN

Výstava loutek bývalého divadla Na
Špejchaře a obrázků loutek dětí ze
škol i školek Berounska se na konci
února konala v liteňském kině. Cel-
kem ji za dva dny vidělo 153 návš-
těvníků. Nikdo z nás nevěděl, že na
Špejchaře odpočívá tolik loutek.
Naposledy ožívaly v rukách loutko-
herců amatérů před dvaceti lety.
Obětavými členy tehdy byli manželé
Břečkovi, kteří loutky a kulisy vyrá-
běli, i nám dobře známá učitelka ze
školky Jaroslava Hráchová.
Postupně před námi ožily pohádky O
Budulínkovi, O Šípkové Růžence, O
drakovi či Madagaskar. Proměnili
jsme se v loutkoherce - hlavu draka
rozehrál Aleš Trna, Béďa Exner nás
vyzkoušel z pohádkových postav,
Majda Šináglová vodila marionetu a

já jsem zazpívala. V dílně, kterou
stejně jako celé Liteňské loutkování
připravili pracovníci Domečku Ho-
řovice, jsme pak zkusili loutky vyro-
bit - většina dělala prstovky, sluníč-
ka a duchy na špejli. Netrvalo dlou-
ho a už jsme hráli divadlo Piráti z
Karibiku. Já byla Jack Sperow, Jan
Karpecki Barbosa, Jan Troníček Čer-
novous a Aleš Trna Dejvy Ďouns. 
Pak jsme se vydali ke škole. Byl to
báječný zážitek a já si myslím, že by-
chom měli na loutky chodit častěji.
Možná, že by si nechala říct paní
učitelka Jakoubková, až budeme mít
dramaťák. Společně bychom Špej-
char mohli navštívit a spící loutkové
poklady probudit. To bych si oprav-
du přála. anežka kRuTská, 

4. třída ZŠ liteň

Na druhý březnový den se děti z Ma-
teřské školy Liteň těšily celý týden.
Stříhaly, malovaly, lepily a kombi-
novaly různé materiály, aby si vyro-
bily škrabošky i veselé klauny na
výzdobu třídy. Nechyběly ani fábor-
ky a spousty balónků. Proč to všech-
no? Konal se mateřinkový karneval. 
V pátek po polední pohádce se děti
proměnily v pohádkové postavičky a
zvířátka, v řemeslníky i filmové hr-
diny. Pozadu nezůstaly ani zaměst-
nankyně - zahrály si na malé »holky
z naší školky«. Dětské pecky všech-
ny pěkně rozhýbaly. Připraveny byly
i soutěže a občerstvení, na děti čeka-
la tombola s dárky a sladkostmi. Vý-
hru určil vylosovaný obrázek. Řádě-
ní v 18 hodin ukončila oblíbená pís-
nička Mašinka. Karneval si užili
všichni a už teď se těší na další akce.
Jaroslava HrácHová, MŠ liteň

Každé první úterý v měsíci se v li-
teňském hostinci scházejí babičky a
dědové (těch je ovšem menšina), aby
se společně pobavili, řekli si novin-
ky a také si zavzpomínali. Duší set-
kání je Jiřina Knopová, jež  překva-
puje neutuchající energií. Za všech-
ny aktivity jí patří poděkování.

Dvakrát ročně dostanou pozvání i
žáci liteňské školy. Rádi přijímáme a
na setkání se těšíme. Kdo by nechtěl
jít místo školy za školu, a ještě k to-
mu do hospody!? Seniory chodíme

pozdravit a doufáme, že i potěšit v
předvánoční době a v březnu, kdy si
připomínáme MDŽ. 
Letošní skupina byla holčičí - všech-
na děvčata se zúčastnila školního ko-

la recitační soutěže a některá nás bu-
dou reprezentovat na okresním kole
v Lochovicích. Nejmladší Eliška Ex-
nerová  ze 3. třídy přednesla Šípko-
vou Růženku Jiřího Žáčka. Bělka
Mourečková z 5. třídy potěšila tex-
tem Ilony Borské Moje sestra Bára,
Monika Šmolcnopová si přepravila
text Jacquese Préverta  Obejmi mě.  
Na závěr vystoupila Anežka Krutská
ze 4. třídy s textem Ilji Hurníka Čert
s houslemi o klukovi Josífkovi, který
chodil k panu učiteli Rádlovi na
housle, ale moc se mu nechtělo cvi-
čit. Na čas ho zastoupí malý čertík,
který je ale tak šikovný, že ho brzy
jeho hra na housle dostane až do
nebe a Josífkovi nezbude nic jiného,
než začít znova cvičit sám. Anežka
je trochu Anežka a trochu čertík do-
hromady, ale to co umí zahrát na
housle, je nádhera. Její vystoupení se
líbilo všem přítomným a bylo odmě-
něno potleskem. Stejného ocenění se
po vystoupení samozřejmě dostalo
všem účinkujícím a nechyběla ani
sladká tečka, za niž děkujeme.
Děvčata na závěr předala všem pří-
tomným ženám přání k MDŽ, která
vyráběly děti z 2. a 3. třídy se svými
učitelkami. 

Hana Havelková, ZŠ liteň

Možná by si nechala říct paní učitelka Jakoubková...
VÝSTAVU LOUTEK S TVŮRČÍ DÍLNOU V LITNI ZHLÉDLO PŘES STO PADESÁT PŘEVÁŽNĚ MALÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dětské »pecky« všechny rozhýbaly
MATEŘINKOVÝ KARNEVAL SI UŽILI CAPARTI I ZAMĚSTNANKYNĚ ŠKOLKY

PŘÁNÍ PRO SENIORY. Školáci na oslavě MDŽ rozdali liteňským senior-
kám přáníčka. Foto Hana HaVElkoVá

KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ. Děti z liteň̌ské školky si tradiční karneval pořád-
ně užily. Foto Jaroslava HRácHoVá

MEZI LOUTKAMI. Liteňské děti na výstavě loutek bývalého divadla Na
Špejchaře. Foto Dagmar kaRloVá

Kdo dal Čechovně
jméno? Protec Čech!
Děti z druhé třídy ZŠ Liteň navštívi-
ly Úřad městyse Liteň. Mile nás při-
vítala pracovnice úřadu paní Noži-
nová. Posadili jsme se v zasedací
síni a dozvěděli se, co je městys, kte-
rá sídla k Litni patří a co má úřad
na starosti. Děti pokládaly zajímavé
dotazy a také samy pěkně odpovída-
ly na otázky. Při některých odpově-
dích jsme se dost zasmáli: „Podle
koho se říká Čechovně Čechovna?“
- „Podle toho, že tam bydleli Češi“
- „Podle praotce Čecha...“ 
Průvodkyně nás vzala do matriky,
ukázala nám knihy, do nichž se píší
matriční záznamy: Knihu narození,
Knihu úmrtí a Knihu manželství. Už
víme, co se píše do rodného listu
dnes a co se psávalo dříve. Proh-
lédli i osahali jsme si »starostenský
řetěz« - je měděný a zdobený lipo-
vými květy. Víme, při jakých příleži-
tostech jej starosta nosí. Nahlédli
jsme do archívu, prohlédli si obřad-
ní místnost, kde se konají svatby, ví-
tání občánků, vítání i loučení školá-
ků a jiné důležité události. Na závěr
jsme dostali publikace o Litni. Prů-
vodkyni děkujeme a těšíme se na
další návštěvu. Text a foto
Martina VáclaVkoVá, ZŠ liteň
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Letovský zpravodaj

Na karnevale řádili piráti, Robin Hood i Karkulka
DALŠÍ AKCÍ RODINNÉHO CENTRA LEŤÁNEK BUDE PRVOMÁJOVÝ POHÁDKOVÝ LES
Karneval pro děti z Letů i
okolí připravilo 4. března
v místní restauraci MMX
Rodinné centrum Leťánek.
Organizátory překvapila
hojná účast masek - dět-
ských i rodinných. Skupi-
novým maskám vévodil
Robin Hood s početnou
rodinou zbojníků, kteří s
sebou přinesli živého puš-
tíka. Z lesa přiklusal i vel-
ký vlk s malou Karkulkou,
jež se ráda podělila o vý-
borné muffinky ze svého
košíčku. Navštívil nás také
Medvídek Pú, Prasátko a
Tygr ze Stokorcového lesa.

Velcí piráti byli doprová-
zeni tlupou pirátů malých.
Ti svedli souboj s plavčí-
kem, který připlul v loďce
s Třehuskem, jenž se staral
o výborný hudební dopro-
vod k tanci i soutěžím.
Všechny masky byly oce-
něny, ty skupinové výbor-
nými dorty od paní Fraje-
rové z Hostomic. Tombola
byla hodně bohatá, všech-
ny lístky vyhrávaly. Už teď
se těšíme na další oblíbe-
nou akci Leťánku - Pohád-
kový les, který se uskuteční
Prvního máje odpoledne!
Barbora TESAŘOVÁ, Lety 

Sobota 3. března byla pro Základní
kynologickou organizaci (ZKO) Le-
ty slavnostním dnem. V divadle Bol-
ka Polívky v Uhříněvsi se konalo
slavnostní vyhlášení výsledků anket
Žebříček ZKO 2011 a Kynolog roku
2011. Jako účastníci ankety jsme by-
li také pozváni. A tak jsme odložili
»pejskařské« oblečení, špinavé od
jarního bláta, oblékli se do sváteční-
ho a vyrazili do Uhříněvsi.
V divadle se scházeli pozvaní hosté,
někteří měli s sebou i svoje čtyřnohé
chlupáče. V sedm večer vše ztichlo
a začalo vyhlašování výsledků. Ka-
tegorií bylo hodně. Moderátor vy-
hlašoval první tři v každé kategorii,
vítěz byl pozván na jeviště, kde ob-
držel diplom, dárky od sponzora a
pohár. Vládla super atmosféra - po-
vzbuzovalo se, tleskalo, fandilo. A

jak jsme v celorepublikové konku-
renci dopadli my? V kategorii pořá-
dání zkoušek z výkonu jsme získali
třetí místo,  kategorii pořádání veřej-
ných kurzů jsme dokonce vyhráli!
To bylo překvapení a radosti! Před-
seda Karel Ráž a moje maličkost v
roli jednatelky jsme převzali diplo-
my i pohár. 
Cestou domů jsme přemýšleli, jak se
pochlubíme a rozdělíme o radost z
vítězství. Předseda na to přišel - vý-
sledky jsme utajili až do nedělního
odpoledne. (Mimochodem - činilo
mi velké potíže, abych se nepodřek-
la...) Na kurzu pro štěňata pak předal
nastoupeným instruktorům diplom i
pohár, před účastníky kurzu všem
poděkoval za jejich práci a pogratu-
loval k ocenění. Všichni byli překva-
peni a měli velkou radost.

Jsme rádi, že se nám podařilo zvítě-
zit právě v kategorii veřejných kur-
zů. Snažíme se ukázat veřejnosti, jak
je pro život dobré mít správně vy-
chovaného psa. První místo jsme ale
získali také zásluhou těch, kteří se
našich kurzů zúčastnili. Protože jich
bylo hodně a stále přicházejí další a
další, je vidět, že se jim u nás líbí, že
jsme dobrá parta. Přejeme si, aby
nám to ještě dlouho vydrželo. Rádi
bychom také poděkovali všem, kteří
nám poslali v anketě svůj hlas. 
Podrobné výsledky a fotografie z
vyhlášení najdete na www.ceskaky-
nologie.cz, povídání i fotky také na
našem webu www.kklety.cz.
Pokud se bude anketa konat i příští
rok, rádi se opět přihlásíme a doufá-
me, že se o nás zase bude vědět.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Caparti z mateřinky
poznávali středověk
Děti z Mateřské školy Lety pomocí
stroje času doputovaly do středově-
ku. Poznaly krále, královny, prince,
princezny i jiné postavy, dozvěděly
se, kdo to byl Karel IV., Horymír či
Bořivoj. Vyzkoušely si práci pekař-
ského cechu - upekly perníčky, které
potom i snědly. Capartům se ve stře-
dověku líbilo - dozvěděli se, co rytíři
nosili na sobě, s čím bojovali a samy
si to mohly zkusit. Nakonec jsme ob-
lékli Vojtu do všeho, co měl správný
rytíř na sobě. Dostal boty, prošívani-
ci, kyrys, železný klobouk, plátové
rukavice i pásek s mečem. Další za-
stávka na cestě strojem času bude v
době raného novověku. 

Veronika KUNOVÁ, MŠ Lety

Knihovnice četla, děti
poslouchaly a - spaly
Noční pobyt kdekoli jinde než doma
v posteli slibuje vždycky trochu dob-
rodružství. I proto noční čtení v le-
tovské knihovně v pátek 9. března
přilákalo děti se spacáky a karimat-
kami. Podkroví knihovny je útulné,
voní dřevem a knížkami. V pátek vo-
nělo i dobrotami, jež připravily ma-
minky, aby děti večer a druhý den
ráno netrpěly hlady. Knihovnice Pet-
ra Flasarová se při čtení knížek Betty
MacDonaldové o kouzelné paní Láry
Fáry vystřídala s několika rodiči,
aby štafeta čtení byla co nejdelší.
Děti nemohly dlouho usnout, takže
jsme vydržely číst a poslouchat té-
měř do půlnoci. Ani ráno prckové ne-
mohli dlouho spát, proto byly připra-
veny pastelky a jiné výtvarné potře-
by, aby ti unavenější měli šanci se  v
klidu dospat. Výtvarná dílka s motivy
na čtené příběhy teď zdobí celou kni-
hovnu.    Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Do Dobřichovic se prvňáci
nevešli, půjdou do Řevnic
Zápisy do prvních tříd, které se konaly na konci
ledna a začátkem února, ukázaly, že situace s při-
jímáním letovských dětí do základních škol v oko-
lí není jednoduchá. Vzhledem k plánované pří-
stavbě ZŠ v Dobřichovicích, která bude znamenat
po nezbytně nutnou dobu omezení kapacity školy,
rozhodl ředitel této školy otevřít pouze dvě první
třídy. I pro samotné dobřichovické žáčky to zna-
mená, že jich bude ve třídě 28. Letovští prvňáci se
letos do Dobřichovic nevešli. Po jednání s řev-
nickou základní školou, jež také ohlásila naplně-
ní kapacity prvních tříd, i starostou města, se
obec Lety dohodla na přijetí všech dětí, které ne-
byly letos přijaty do Dobřichovic. 
Lety stále nemají uzavřenou smlouvu o školské
spádovosti, protože za současné situace dobři-
chovická ani řevnická škola nemohou garantovat
jasně daný počet míst pro letovské děti. Nové zas-
tupitelstvo Letů, které vzejde z letních voleb, bude
mít před sebou úkol ještě letos smlouvy o školské
spádovosti uzavřít. Vyjednané podmínky budou
nutně zahrnovat také investiční pomoc okolním
obcím s náklady na zvýšení kapacity škol.
Barbora TESAŘOVÁ, Obecní zastupitelstvo Letů

Nejlepší kurzy? V Letech!
MÍSTNÍ KYNOLOGOVÉ TRIUMFOVALI V CELOREPUBLIKOVÉ ANKETĚ

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 3/2012 (36)

VÍTĚZNÝ POHÁR. Hlavní výcvikář letovských kynologů Vladimír Kasl s pohárem za vítězství v anke-
tě Žebříček ZKO 2011. Foto Alena VANŽUROVÁ

PIRÁTI. Na dětský karneval do Letů dorazila také tlupa
malých pirátů. Foto NN M. FRÝDL
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Není-li stromu pomoci, ať raději padne!
ROMANA HERKUSOVÁ: Z »ODBORNĚ OŠETŘENÉ« LÍPY V BĚLČI MŮŽE SPADNOUT SILNÁ VĚTEV NA BLÍZKÝ DŮM

Ve Vinařicích se dříve každý rok po-
řádaly hasičské plesy, májové veseli-
ce i posvícenské zábavy. Vše skonči-
lo uzavřením hotelu Český kras. Lo-
ni v listopadu odkoupila obec dva
historicky spojené objekty na návsi -
roubenou chalupu a bývalou kovár-
nu. S vidinou, že se do Vinařic v květ-
nu 2012 vrátí Staročeské máje, zača-
la přípravy na opravu těchto stavení.
Velký dík patří architektovi Richardu
Bartíkovi, jenž vypracoval projekto-
vou dokumentaci a ujal se stavební-
ho dozoru. Od letošního února jsme
se na plné obrátky pustili do rekon-
strukce kovárny; vznikne tu klub s
venkovním sezením, dětský koutek s
prolézačkou, pískovištěm i houpač-
kou. Další etapou bude náročnější
rekonstrukce roubené chaloupky ze
17. století, která je chráněna památ-
kovým úřadem. Obec zažádala o do-
taci krajský úřad.
Všichni zastupitelé Vinařic dělají vše

proto, aby se májová oslava naplá-
novaná na 12. 5. konala v krásném

prostředí, které si Vinařáci určitě za-
slouží. Vždyť poslední máje se tu ko-

naly před jedenácti lety! Do Vinařic
se s nimi vrátí i kapela Třehusk, kte-
rá zde napsala pořádný kus své bo-
haté historie. Staročeské máje ve Vi-
nařicích budou startovní čarou pro
další akce a klub Kovárna se stane
místem pro setkávání se obyvatel té-
to malebné vesničky i obcí okolních.
Na letošní rok plánujeme také další
akce. V červnu ves vstoupí do svazku
obcí Všeradice, Podbrdy a Vinařice,
který ponese název Všeradova země.
V neděli 17. 6. se budou konat spo-
lečné oslavy 120. výročí založení
SDH Vinařice a SDH Všeradice, v
červenci se v areálu Višňovka usku-
teční 3. ročník vinařické Prakiády. 
Vinařice jsou jednou z nejmenších
obcí v Poberouní. Uvedenými akce-
mi se budou snažit nezapadnout a
neztratit se v mysli občanů, jako se
neztratily a nezapadly v celé své his-
torii. Petr PODUBECKÝ, 

starosta Vinařic

Zadní Třebaň - V Bělči, Vlencích a
Litni se kácejí další stromy! říkal
mi spolucestující ve vlaku. O osu-
du stromů odsouzených k zániku
jsem hovořila s certifikovanou ar-
boristkou Romanou HeRkusO-
VOu ze Zadní Třebaně. 
Vím o tobě, že máš stromy skoro
radši než lidi, ale v Litni, Bělči, i
Vlencích se stromy kácejí dle tvých
posudků. Je to opravdu nutné?
Městys Liteň se na mě obrátil s pros-
bou, zda bych nezhodnotila stav st-
romů v jejich katastru. Dohodli jsme
se, že vybereme 100 stromů, na
nichž je nutný zásah.  Při hodnocení
jsem s paní Jelenovou vybrala ty, jež
rostou v blízkosti cest, či tam, kde se
pohybuje hodně lidí - u hřbitova,
školy, hlavních ulic, parku a hřišť. 
Jak hodnocení dopadlo?
Většina stromů není zapěstována
tak, jak by měla. Od výsadeb se na
nich nedělal výchovný řez - hlavní
větve ve většině případů vyrůstaly v
tlakové vidlice, z nichž je složena
koruna. To je nebezpečný jev. Poku-
sy o sesazení korun vedly k tomu, že
sice vyrostly koruny nové, ale slože-
né ze sekundárních výhonů, jež jsou
nebezpečně ukotveny ke kmeni.
Dalším znakem nebezpečnosti stro-
mů je přeštíhlení kmenů, čímž je vý-
razně narušena jejich stabilita. Tě-
žiště stromu je tak vysoko, že nelze
očekávat nic jiného, než že se strom
při poryvech větru zlomí.
Co s tím? 
Jednou z možností je udělat obvodo-
vou redukci koruny, čímž docílíme
snížení těžiště a zvýšení stability.
Zní to pěkně, ale... Při hustém poro-
stu je koruna nasazena velmi vyso-
ko, třeba v 7 metrech. Jednoduchou
metodou se vypočte stabilita stromu
a pokud je nízká, dále se počítá, jak
je velký nutný ořez koruny na to,
aby byl strom stabilní. Dostaneme se
k snížení třeba o 5,5 metru. Pokud
by se udělala v této míře obvodová
redukce koruny, na stromě zůstane
koruna 1,5 metru. Což je nesmysl.
Nemluvě o tom, že řezem budou
udělány velké rány, které v zastíně-
ném porostu již nemusí obrazit a sta-
nou se bránou infekce. Proto je lepší

strom pokácet. Je to sice nevratný
stav, ale zase se uvolní zastíněný po-
rost a umožní se růst stromům okol-
ním. Příklad prvního řešení je v Běl-
či, kde nějaký dobrák sesadil korunu
až na kmen.  Co se stalo s lípou, kte-
rá byla takto »odborně ošetřena«?
Rány způsobily hnilobu dřeva a ote-
vřenou dutinu do kmene, z níž vy-
růstají dva sekundární výhony mají-
cí obvod asi 40 centimetrů. Upozor-
ňuji pána, který má v blízkosti své
stavení, že je otázkou času, kdy se z
uhnilého kmene vylomí docela těžký
výhon na jeho dům! Může se také
stát, že zrovna okolo pojede auto či
maminka s kočárkem... Kdyby před-
mětná lípa uměla mluvit nebo měla
nohy, vyřešila by si to po svém!
A lípa ve Vlencích? 
To, že si z ní někdo udělal plotový
sloupek je jedna věc. V tu chvíli mu

to asi nevadilo, ale že se kácí, to už
byl problém... Jednalo se o lípu na-
kloněnou nad silnicí v dosahu stave-
ní. Z druhé strany je velmi nestabil-
ní, nezpevněný břeh potoka. Přilehlá
asfaltová silnice se jistě dělala s po-
mocí těžké mechanizace, což zna-
mená, že na této straně došlo k přetr-
hání kořenů. Také se tu před pár lety
kopala rýha, kde byly uloženy optic-
ké kabely a v zimě se v bezprostřed-
ní blízkosti pokládal vodovod. Z to-
ho vyplývá, že kořenový systém lípy
byl funkční stěží z 50%. Na někte-
rých větvích bylo patrné napadení
dřevokaznou houbou, která způso-
buje uzavírání cévních svazků a tím
dochází k odumírání větví a posléze
i kmene. Uvnitř kmene byla 15 cm
dutina. Myslíš, že je to málo důvodů
k tomu, abychom strom pokáceli?
Zaslechla jsem názor, že stromy u

hřbitova v Litni se kácí, aby nepořá-
dek z nich nepadal na náhrobky...
To musel vyslovit nějaký diletant,
který snad nepřemýšlí mozkem!
Hodnotila jsem lipovou alej vedoucí
k hlavní bráně a lípu uvnitř hřbitova.
Jedna strana aleje je v těsné blízkos-
ti parku, kde rostou vysokokmenné
dřeviny, které alej zastiňují. Proto
zde rostou převážně lípy s výrazně
přeštíhleným kmenem. Každý zásah
do ošetřovaného jedince má mít za
následek zvýšení jeho perspektivy,
prodloužení životnosti. Toho se v
případě liteňské aleje dosáhnout
nedá. Je proto třeba se zamyslet, ne-
ní-li lepší i bezpečnější předmětné
stromy vykácet a nahradit je jinými,
třeba tisy, kterým nebude vadit zastí-
nění a bude je možné bez problémů
ošetřovat. Lípa na hřbitově roste v
těsné blízkosti hrobů a její kořenový
systém je jimi velmi omezen. Přesto
je stále ve velmi dobré kondici, sta-
bilní a není důvod ji kácet. Takže vi-
díš, že nejsem zastánce kácení zdra-
vých a bezpečných stromů.
Není to kácení levnější východisko
než třeba údržba? Tím myslím, jest-
li pro obec je hlavním měřítkem
rozhodnutí o životě stromu cena
jeho »provozu«?
Samozřejmě musíme vzít v úvahu
rozpočet obce. Ošetření typu reduk-
ce obvodové koruny je finančně ná-
ročné - strom je nutné po 3-4 letech
znovu ošetřit, aby výhledově vznikla
sekundární koruna. Nad každým st-
romem, který jsem navrhla pokácet,
jsem se důkladně zamyslela, není-li
jiné řešení. Usoudila, jsem že ne.
Rozpočty obcí, nejen Litně, jsou
omezené. I proto jsem s městysem
řešila, kdo bude navrhovaná ošetření
stromů dělat. Bylo mi jasné, že arbo-
risti ne, proto jsem i ve svých posud-
cích přesně popisovala technologie
ošetření, kolik je nutné odřezat ze
stávající koruny, aby strom byl sta-
bilní, četnost řezů v dalších letech
apod. A mimochodem -  městys Li-
teň chystá veřejné zasedání o tomto
tématu. Ráda lidem vysvětlím důvo-
dy svých závěrů. Moc se těším a vě-
řím, že najdeme společnou řeč.

Helena PeLIkÁNOVÁ

Vinařice koupily roubenku i bývalou kovárnu
V JEDNÉ Z NEJMENŠÍCH OBCÍ NA BEROUNSKU SE PO JEDENÁCTI LETECH BUDOU KONAT STAROČESKÉ MÁJE

KDY KÁCET? Certifikovaná arboristka Romana Herkusová vysvětluje, kdy
je podle ní lepší strom pokácet, než »zachránit«. Foto ARCHIV

OPRAVUJÍ KOVÁRNU. Z bývalé kovárny ve Vinařicích bude klub s venkov-
ním posezením a dětským koutkem. Foto Petr PODUBECKÝ
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Starostové: Ropné věže tu nechceme!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Vybralo se už čtyřicet tisíc
RODINĚ, KTERÉ SHOŘEL DŮM, MŮŽETE POMOCI I VY
Halouny - Už bezmála čtyřicet ti-
síc korun vybrali lidé na pomoc
rodině vrátných, které v Halou-
nech shořel dům. viz nn 4/12.
Oheň, který zničil kotelnu, dílnu,
ložnici a dětský pokoj, vznikl od
mrazáku. „Jeho motor je v olejové
lázni, a když se kvůli zvýšenému
tření začal přehřívat, olej chytil,“
řekl i.dnes majitel domu Vladimír
Vrátný.  On i jeho manželka byli tou
dobou v nemocnici, kde jejich nej-
mladšímu čtyřletému synovi lékař
převazoval hnisající ránu na ruce.
„Při cestě zpátky nám volali souse-
dé, že nám hoří dům. Prosili jsme je,
aby vyvedli naše další dvě děti, kte-

ré čekaly doma,“ popisuje osudný
den. Škoda jen na stavbě byla před-
běžně vyčíslena na 600 tisíc. Rodina
peníze na opravu domu nemá, po
požáru ani neměla kam jít. „Moc
nám pomohli sousedi, kteří nám na-
bídli jejich chatu přímo v obci,“ říká
vděčně Vrátný. 
Další pomoc zorganizovaly Lucie
Boxanová s Pavlou Procházkovou
ze sousedních Svinař - založily ve
prospěch postižené rodiny účet v
bance a peníze pro ni vybírají i ve
svinařském obchodě. Na účtu číslo
2800227915/2010 bylo koncem mi-
nulého týdne bezmála čtyřicet tisíc
korun. Petra FRÝDLová

Ministerstvo životního prostředí se
teprve chystá dotčené obce obeslat. 
Žádost »o stanovení průzkumného
území pro vyhledávací průzkum ro-
py a hořlavého zemního plynu váza-
ného na břidlice« podala firma Bas-
gas Energia Czech, která patří zmí-
něné Hutton Energy. „S těžbou to
nemá ve správním procesu nic spo-
lečného,“ řekla mluvčí ministerstva
životního prostředí Marta Machová. 
Firma však dělá průzkum se zámě-
rem případně objevená ložiska těžit.
I proto Správa CHKO Český kras
průzkum odmítá. „Průzkumné úze-
mí se výrazně kryje s CHKO. Zahr-
nuje ta nejcennější místa chráněné
krajinné oblasti,“ uvedl vedoucí Sp-

rávy CHKO Český kras Michal Sle-
zák. Průzkumné území by zasáhlo
národní přírodní rezervace Koda a
Karlštejn, kde jsou podle Slezáka
nejdůležitější stanoviště vzácných
druhů živočichů a rostlin v CHKO. 
„Nějaká hodnota, kterou by případné
těžení mohlo přinést, se nedá srovnat

s tím, co by se na tak malém a cen-
ném území zničilo,“ řekl Slezák. Do-
dal, že v podzemí daného území se
vyskytují takzvané černé silurské
graptolitové břidlice, jež mohou ob-
sahovat až 8 % hořlavého plynu a ro-
py. Vyskytují se v pruhu od Zdic ku
Praze. Případná těžba by přinesla

obcím poplatky do jejich kasy - po-
dle zákona by mohly získat 7,5 % z
ceny nerostu.     Petra FRÝDLová

Na hradě je poklad,
i s lebkou krokodýla
Karlštejn - na hrad Karlštejn se
vrátila část jeho pokladu. od za-
čátku března si jej mohou opět
prohlédnout návštěvníci. 
„Kromě monstrancí, relikviářů, dra-
hokamů a dalších církevních potřeb,
je součástí pokladu také lebka kro-
kodýla, která je datována do 14. sto-
letí a je velmi oblíbeným exponátem
především pro děti,“ uvedl Jaromír
Kubů, kastelán hradu Karlštejn pro
Berounský deník. Poklad je instalo-
ván v posledních dvou místnostech
I. prohlídkové trasy a přístupný den-
ně kromě pondělí. (pef)

Zadní Třebaň – Jak jde o jídlo, lidi přijdou! To
platilo o Třebožraní neboli prvních Kulinář-
ských slavnostech, jež se konaly uplynulou so-
botu v Zadní Třebani. Pořádala je obec ve spo-
lupráci se Společenským domem. A komu jídlo
nestačilo, mohl se podívat i na film!
Nebylo to ledajaké dílo – premiéru měl krátký
animovaný film o Zadní Třebani, dílo zdejšího
obyvatele Zdenka Patočky, jenž ho divákům sám
představil. Obrázky do něj vytvořil Lukáš Glaser,
hudbu složil Jiří Stivín a namluvil ho herec Miro-
slav Táborský. Ti se sice na Třebožraní neukázali,
v porotě ovšem nechyběl známý moderátor a he-
rec Jan Rosák. Tuto roli si zkusil už loni při nul-
tém ročníku, letos s ním přijela i manželka Jiřina.
„Odvážím si dva recepty,“ říkala při odchodu. 
V kulturáku se podávalo jídlo, jež uvařili či upek-

li zdejší obyvatelé. Návštěvníci se trousili do sálu
celé odpoledne a spokojeně ochutnávali. „Měli
byste příští rok vyhlásit dvě kategorie - hlavní jíd-
la a dezerty,“ říkali někteří, protože si nemohli vy-
brat, komu přidělí hlas. Příchozí nakonec nejvíc
ocenili slané zákusky v podobě želviček, kančí na
divoko a segedínský guláš. Od poroty získala nej-
víc hlasů kančí pečeně na divoko manželů Ble-
chových – ti si kromě věcných cen odnesli putov-
ní pohár. Na druhém místě skončila mrkvová po-
lévka a na třetím bažantí stehna, vše z kuchyně
manželů Hejlkových ze Sádku. Z dětských výtvo-
rů zaujal jablkový koláč s ořechy, kakaový chees-
cake a malinový dort. Děkujeme za pomoc J. Ro-
sákovi, V. Bursíkovi i sponzorům. A samozřejmě
všem, kteří nabídli své kuchařské umění, i těm, co
ho přišli ochutnat. Lucie PALiČKová

Z našeho kraje 
* Svátek sv. Josefa oslavíme 19. 3.
od 14 do 17.00 v klubu Betlém Lo-
chovice. Všichni Pepíci dostanou
dárek. Součástí odpoledne bude
soutěž o nejlepší domácí bábovku.
Přineste svůj výtvor a možná vyhra-
jete cenu. Barbora KÖnigová
* Terénní vůz havaroval na Strako-
nické silnici u Mníšku pod Brdy.
„Ošetřili jsme jedno lehké zranění,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. (lup)
* Požár sazí v komíně rodinného
domu v Řevnicích likvidovali 29. 2.
pomocí suchého štěrku a kominic-
kého nářadí místní hasiči. Vlivem
vysoké teploty komín praskl, majitel
má škodu 20 000 Kč. (pav)
* Třiaosmdesátiletá žena žijící v
pečovatelském domě v Řevnicích
pustila do svého bytu neznámého
muže tmavé pleti. Ten jí v obývacím
pokoji odcizil 9.000 Kč, utekl a za-
nechal jí nepotřebné deky.          (zat)
* Počítačovou sestavu, fotoaparát
Canon a 1.500 Kč ukradl neznámý
zloděj ze třídy ZŠ v Dobřichovicích.
Z dalších tříd odcizil počítače i dia-
projektor a ze sborovny počítač. Tre-
zor se mu vypáčit nepodařilo.    (zat)
* K hořícímu rodinnému domu v
Halounech vyjížděli 1. 3. řevničtí
profesionální a liteňští dobrovolní
hasiči. K likvidaci ohně v mezistění
poblíž krbu museli rozřezat a roze-
brat sádrokartonové zdi i část po-
dlahy v prvním patře. Příčinou požá-
ru dle vyšetřovatele bylo nedodržení
bezpečné vzdálenosti komína krbu
od hořlavé stěny. Škoda je 100 000
korun.             (pav)

Zabiju tě! hrozí muž...
(Dokončení ze strany 1)
Muž pronásleduje ženu v místě její-
ho bydliště i v zaměstnání. Uráží ji
a vyhrožuje, že pokud mu dceru ne-
dá, počká si na ni a zabije ji. „Žena
je ve špatném psychickém stavu,
bojí se vycházet  z domu, jezdit do
zaměstnání, má obavy o život. Jed-
nání bývalého přítele má špatný do-
pad i na malou dceru,“ konstatovala
Uriánková. Muž je v současné době
vyšetřován policií. „Hrozí mu odně-
tí svobody až na jeden rok,“ dodala
policejní mluvčí. (pef)

Po »řevnických« lupičích policie stále pátrá
Řevnice - Tři miliony. Takovou škodu způsobili lupiči, kteří na konci
února přepadli zlatnictví v Řevnicích. Ukradli především zlaté šperky.
O případu jsme psali v minulých Našich novinách. Dva darebáci, po kterých
stále pátrají policisté, na místo přepadení v centru Řevnic přijeli osobním
»kombíkem« světlé barvy se státní poznávací značkou 9S9 98-38. Ta ale
byla den před loupeží ukradena z jiného auta. Při přepadení byla vážně zra-
něna majitelka obchodu - rány na hlavě jí museli ošetřit záchranáři. Podle
mluvčího středočeské policie Jakuba Vinčálka je žena v pořádku. (pef)

CVIČENÍ POD MOSTEM. Záchranu člověka probořeného do ledu nacvi-
čovali poslední únorový den na Berounce pod letovským mostem řevničtí
profesionální hasiči. Text a foto Pavel VINTERA, HZS Řevnice

VÍTĚZKA. Autorka vítězného jídla Pavla Blecho-
vá s putovním pohárem. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Bezdomovec ve vile
(Dokončení ze strany 1)
Luxusního bydlení si ale loni dlou-
ho neužil. Prozradilo ho puštěné rá-
dio, policie jej zatkla a soud poslal
na osmnáct měsíců za mříže. Z vě-
zení byl předčasně propuštěn 23.
února a když mu došly peníze a ne-
měl kde bydlet, vrátil se do miliar-
dářského sídla. „Pohrabáčem poš-
kodil dveře a vnikl do domu. Proto-
že si pamatoval, že v domě neteče
voda, vnikl i do zahradního domku,
o kterém věděl, že tu občas přespá-
vají dělníci,“ uvedla policejní mluv-
čí Štěpánka Zatloukalová. Bezdo-
movec z Jesenicka nic neukradl, jen
tu bydlel a vařil to, co si donesl.
Vniknutí do domu nahlásila strážní-
kům elektronická signalizace, poli-
cie podala státnímu zástupci návrh
na vzetí do vazby. Za porušení do-
movní svobody hrozí muži až tři ro-
ky vězení. (pef)

Třebožraní: Nejvíc chutnala kančí pečeně na divoko a želvičky
MEZI POROTCI ZADNOTŘEBAŇSKÝCH KULINÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ BYL ZNÁMÝ HEREC A MODERÁTOR JAN ROSÁK
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Vážení zákazníci, během rekonstrukce 
od 20. února do 31. března 2012 je 

PRODEJNA ESO v Letech
UZAVŘENA.

Provoz restaurace, zahradnictví, zahradní
techniky a studia Andromeda 

JE NEPŘERUŠEN.

výroba a tisk
dopisních 
obálek

www.frances.cz
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O Velikonocích vyjedou historické vlaky
SVÉZT SE BUDETE MOCI PO TRASE LOKÁLKY ZE ZADNÍ TŘEBANĚ DO LOCHOVIC ČI ZE ZDIC DO BŘEZNICE
Muzeum železniční a silniční histo-
rické techniky Výtopna Zdice se tra-
dičně pro návštěvníky po zimě oteví-
rá první dubnový víkend. Ten letos
připadá na 7. a 8. dubna. Na oba dny
je připraven bohatý program.
Největším lákadlem soboty 7. dubna
bude zvláštní historický vlak vypra-
vený z Prahy (po osmé hodině) do
Zdic a následně po poledni ze Zdic
do Březnice, kde bude pro přihláše-
né cestující domluvena prohlídka
místního pivovaru. V těchto dnech
finišují jednání o tom, zda vlak po-
táhne parní mašina, či zda bude slo-
žený z motorových veteránů.
V neděli 8. dubna bude vypraven
parní vlak Podbrdský velikonoční
expres ze Zdic (po deváté hodině)
přes Beroun do Zadní Třebaně. Od-
tud pojede známou trampsko-hou-
bařskou lokálkou, přezdívanou také
Liteňka, do Litně, Lochovic a po
stejné trase zase zpět. Doprovodný
program bude v duchu Velikonoc.
Po oba dva dny bude možné se set-
kat se staropražskou kapelou Tře-
husk - zahraje v sobotu od 10.00 ho-
din při křtu nové knihy p. Václavíka
Škoda a Liaz II. díl, po poledni vyra-
zí vlakem do Březnice, v neděli ne-
bude chybět ve velikonočním vlaku
na »Liteňce«.
Návštěvníci také budou mít možnost
navštívit výstavu plastikových mo-
delů v kulturním domě Zdice, zná-
mou jako Zdická padesátka. Na set-
káni modelářů budou k vidění pře-
vážně modely automobilů a letadel,
výjimečně i vlaků. 
Téměř před nádražím Zdice zase

bude zpřístupněno vojenské muze-
um. Abyste ani jednu atrakci nemu-
seli hledat, bude v sobotu jezdit zv-
láštní vyhlídkový historický auto-
bus, legendární Škoda 706 RTO. Z
Výtopny Zdice vás dopraví na obě
doprovodné akce.  První autobusový
spoj vyjíždí od výtopny směr Kul-
turní dům v 9.00, dále pojede každou

celou hodinu až do 15 hodin. V are-
álu Výtopny Zdice, který se nachází
v těsném sousedství zdické železnič-
ní stanice, je možné vidět vozidla
převážně z poválečného období - že-
lezniční i silniční. O Velikonocích se
sem ale sjedou i další historická sil-
niční vozidla. Po celou dobu otevře-
ní muzea bude zajištěno občerstvení

i točené březnické pivo Herold. 
Ti, kteří první víkend sezony »proš-
vihnou«, nebo se ho nebudou moci z
jakéhokoliv důvodu zúčastnit, roz-
hodně nemusí věšet hlavu. Přijet to-
tiž mohou každý první víkend v mě-
síci až do října, a to mezi 10 – 17
hodinou; od června do září navíc
každou neděli mezi 11 - 15 hodinou.
Velkým skupinám bude po vzájemné
domluvě umožněna individuální
prohlídka. Více informací a jízdní
řád velikonočních historických vla-
ků bude zveřejněn 14 dní před akcí
na oficiálním webu Výtopny Zdice
www.saxi.cz.
Brány Výtopny Zdice se veřejnosti
poprvé otevřely 16. května roku
2005 - u příležitosti oslav 130. výro-
čí zahájení provozu na trati Zdice –
Protivín. Od té doby muzeum viděla
pěkná řádka návštěvníků nejen z
České republiky, ale téměř z celé Ev-
ropy. Dokonce sem zavítala i rodin-
ka z Kanady.  

Radim ŘÍHa,  Výtopna Zdice

TJ Sokol Dobřichovice
nabízí od 1. 4. 2012 do pronájmu 

restauraci v hale BIOS. 
Očekáváme zájemce disponující doklady

potřebnými k provozu restaurace a 
akceptující podmínky pronajímatele.

Bližší infomace poskytne: 
Jiří Geissler, tel. 605 231 332, 

e-mail: jiri.geissler@infocredit.cz

STYLOVÁ PÁRA. Loni parním vlakem ze Zadní Třebaně do Lochovic cesto-
val císař František Josef I. Foto NN M. FRÝDL

V turnaji se utkají registrovaní i neregistrovaní
Sletový pohár Župy Jungmannovy pro registrovné i neregistrované hráče
pořádá v sobotu 17. března oddíl badmintonu TJ Sokol Dobřichovice. Hraje
se v místní hale BIOS, prezentace v kategoriích čtyřhra mužů i žen, smíše-
ná čtyřhra a dvouhra mužů a žen začíná od 9.00 hod, hrát se bude od 9.30.
Systém soutěží bude určen dle počtu přihlášených.
Badmintonový oddíl Sokola Dobřichovice bude mít od dubna každou stře-
du od 20 do 22.00 zarezervovány čtyři kurty na badminton v hale Bios.
Protože hráči badmintonového oddílu neobsadí všechny kurty, mohou se
případní zájemci o hru dohodnout s p. Parkánem (tel.: 602 251 255) o pro-
nájmu volných kurtů. 
V Řevnicích se velikonoční turnaj určený malým badmintonistům Sokola
Řevnice uskuteční 5. dubna od 16 hodin. Navážeme tím na tradici vánočních
turnajů. Michal ŠTefan, Dobřichovice, Bohumil KOS, Řevnice

Sport po okolí
* Družstvo badmintonistů Sokola
Dobřichovice v dalším kole 3. regi-
onální ligy porazilo v kladenské ha-
le Čelákovice 8:0 a Sokol Jílové 5:3.
Dobřichovičtí druhou část 3. regio-
nální ligy vedou. Bohumil KOS
* Turnaj ve stolním tenisu Ping-
Pong Open pořádají 24. 3. v Zadní
Třebani místní turisté. Prezence ve
Společenském domě, kde se bude
hrát, začíná v 9.30, samotná klání
vypuknou od 10.00. (mif)
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Jaro začalo vítězstvím Dobřichovic
ZIMNÍ PŘESTÁVKA DEFINITIVNĚ SKONČILA TAKÉ FOTBALISTŮM NAŠEHO KRAJE, HRÁL SE PRVNÍ MISTRÁK
Dobřichovice - Fotbalové jaro za-
čalo už i u Berounky. První mist-
rák odehrály Dobřichovice startu-
jící v krajském přeboru. Vyhrály!
Dobřichovice - Union Beroun 2:0
Branky: Budějský a Vořechovský
První jarní mistrovský zápas museli
fotbalisté Dobřichovic kvůli revitali-
zaci zeleně v areálu sehrát na »uměl-
ce« v Radotíně. Dočkali se zaslouže-
ného vítězství nad kvalitním soupe-
řem, jehož tým byl složen z převáž-
ně rychlých mladých hráčů. Po vět-
šinu utkání předváděli sebevědomé
kombinační akce se snahou o razant-
ní zakončení. Domácím však výbor-
ně zahrála obrana, vedená zkušený-
mi stopery Pecinovským a Starcem.
První poločas byl k vidění urputný
fotbal s mnoha osobními  souboji,
ale »tutovek« mnoho nebylo. Za
zmínku stojí obrovská šance ze 7.
minuty, kdy se jeden z Dobřichovic-
kých útočníků prodral až  před bran-
káře, ale z malého vápna branku pře-
střelil... Po přestávce se sice chvilku
pokračovalo ve starém duchu, jenže
v 64. minutě došlo k rozhodujícímu
zlomu. Dobřichovičtí si v okolí sou-
peřova trestného území několikrát z
první přihráli, až se míč dostal k ne-
pokrytému Budějskému, který ranou
napříč vápnem nádherně prostřelil

gólmana. Obdržená branka vyburco-
vala hosty k ještě většímu úsilí. Své
šance ale neproměnili a přišel trest.
Stejně jako při prvním gólu si hned
několik domácích vykombinovalo
berounské zadáky a Vořechovský
obstřelil brankáře Berouna - 2:0!
Chvilku na to proběhl mezi beky
Debnár, gólman se mu však vrhl pod
nohy. Hosté se nevzdávali a hrálo se

na doraz až do konce. Dobřicho-
vicím zahráli dobře všichni hráči,
nejvíce se však líbil Mirza Zinkovič,
který do Dobřichovic přišel přes SK
Kladno z Hajduku Split. 
Dobřichovice mají za sebou neoby-
čejné zimní období - v oddíle došlo k
mnoha změnám. Měnilo se složení
výboru, přišel nový trenér a nastal
velký pohyb v kádru. Odešla či
skončila podstatná část dosavadních
hráčů (Bouška, Fajfrlík, Krajči, Va-

lenta, Vršecký, Šourek, Rosol, Smi-
ovský), přišlo 12 nových: Sedlák
(SK Kladno), Štěpán (Lety), Buděj-
ský a Frohna (Vyšehrad), Šmerda a
Vobořil (Pardubice), Minařík (Stře-
šovice), Kolman (Dukla), Pecinov-
ský (Bohemians 1905), Zinkovič
Mirza a Hany (Kladno/Hajduk Split),
Obermajer (Jíloviště). Tým startoval
na turnaji ve Štěrboholích, kde prak-
ticky za chodu vznikal úplně nový
celek. Probojoval se až do finále, v
němž podlehl Nové Vsi p/Pleší 2:3. 
K dalšímu mistráku Dobřichovice
17. 3. jedou do Rakovníka, 24. 3. od
15.00 doma přivítají Kutnou Horu.

Miloslav OMÁČKA

Ambice fotbalistů FK Lety jsou v
současné ekonomické i sportovní si-
tuaci velmi skromné, realistické. Na-
še finanční zdroje jsou omezené a
nechceme jít cestou, která vede do
»pekel«. Nákup 10 - 15 kvalitních
hráčů sice přinese okamžitý efekt,
ale dlouhodobě jej nelze utáhnout.
Takových případů je spousta. V sou-
časnosti jednáme o příchodu dvou
borců, odešel Petr Štěpán do Dobři-
chovic a Tomáš Jůna do Měcholup. 
Hrajeme zimní turnaj na Aritmě, po-
stoupili jsme do finálové skupiny,
kde se nám daří střídavě.
Fotbal byl a je velkou »žumpou« na
peníze. Provoz FK Lety každoročně
stojí asi 400.000 Kč. Po kauze Sazka
skončily dotace do sportu, i na mlá-
dež. Nově vzniklá FAČR (nástupce

ČMFS) vymyslela nový systém evi-
dence členů. Nejen že členská zák-
ladna nejde registrovat on-line, ale
požaduje i některé osobní údaje, kte-
rých lze zneužít. Pokud se FAČR
chlubí, že má na 500.000 členů, zna-
mená to při vybrané částce za kaž-
dého člena ve výši 50 Kč pro FAČR
příjem 25 milionů. Kde tyto peníze
skončí? Příští rok mají být příspěvky
zvýšeny z 50 na 200 Kč, to znamená,
že na FAČR doputuje hypoteticky již
100 milionů korun. Připadá mi jako
nestydatost tyto příspěvky vybírat od
mládeže a od neprofesionálních klu-
bů! Speciálně od mládeže, která si
místo toho může sednout k počítači,
televizi apod. Kde je proklamovaná
podpora mládeže ze strany MŠMT? 

Jiří KÁRNÍK, FK Lety 

Fotbal je »žumpou« na peníze 
PROVOZ FK LETY STOJÍ KAŽDÝ ROK ČTYŘI STA TISÍC KORUN

ZAČALO JARO. První mistrák jarní fotbalové sezony odehrálo mužstvo Do-
břichovic v Radotíně. Porazilo Beroun 2:0. Foto NN M. FRÝDL

Rozpisy fotbalistů Letů, Řevnic a Zadní Třebaně

V sobotu 10. března byli řevničtí
»národní« házenkáři pověřeni uspo-
řádat zimní halový pohár v kategorii
mladších žaček. Naše družstvo do
bojů nezasáhlo neboť se nezúčastni-
lo ani oblastního kola - máme málo
hráček.  Přivítali jsme nejlepší druž-
stva  z celé republiky, vítěze všech
oblastních přeborů! Severomorav-
skou zastupovala Stará Ves, výcho-
dočeskou Krčín, severočeskou Ba-
ník Most, středočeskou Bakov, zápa-
dočeskou Přeštice. Jihomoravská je
na tom podobně jako naše, a tak ji
nahradil druhý celek západočeské
oblasti, Příchovice. Západočeši nám
také předvedli nejlepší házenou:
První místo vybojovala děvčata z
Přeštic, jež ztratila jediný bod se
svým rivalem z Příchovic. Třetí mís-
to si odvezla děvčata z Mostu, bram-

borová medaile zbyla na Starou Ves.
Předposlední Krčín porazil jen »na-
ši« oblast, a tak Bakov skončil po-
slední! Turnaj byl kvalitní, i když
hrála ta nejmladší kategorie. 

Další triumf Západočechů
V neděli jsme mohli vidět něco po-
dobného v podání mladších kluků -
opět bez naší účasti. Středočechy
reprezentovaly Čakovice, Západoče-
chy Plzně-Újezd, Severočechy Ža-
tec, Východočechy Sokol Dobruška,
jižní Moravu zastupoval Humpolec
a severní Moravu SK Studénka. Žáci
předvedli kvalitnější házenou, než v
sobotu děvčata. Vítězi se stali, a za-
slouženě, znovu Západočeši, tento-
krát z Plzně – Újezda. Druhou příč-
ku si na východ Čech vezou hráči
Dobrušky. Třetí místo obsadil Žatec.

Bramborová medaile patří Studénce.
Herně  poněkud zaostávali kluci z
Humpolce s Čakovicemi, na které
zbyla poslední dvě místa.
Tentokrát bylo složitější určit nejlep-
šího hráče  - nakonec pomohl po-
mocný bod paní ředitelky. Toto oce-

nění získal hráč Žatce František Lu-
keš. Opakovat pochvalná slova na
adresu pořadatelů, rozhodčích a
sponzorů je zbytečné. Nic to ovšem
nemění na faktu, že bez nich by se
turnaje konat nemohly.  

Petr HOLÝ, Řevnice
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FK LETY, krajská I. B třída
Hořovicko B - FK Lety 25. 3. 15.00     
FK Lety - Nečín 1. 4. 16.30    
Komárov - FK Lety 8. 4. 16.30    
FK Lety - Jíloviště 15. 4. 16.30    
Mníšek - FK Lety 21. 4. 17.00     
FK Lety - Hostomice 29. 4. 17.00    
Březnice - FK Lety 6. 5. 17.00    
FK Lety - Tochovice 13. 5. 17.00      
Cerhovice - FK Lety 20. 5. 17.00    
Dublovice - FK Lety 27. 5. 17.00    
FK Lety - Rožmitál 3. 6. 17.00    
Vonoklasy - FK Lety 9. 6. 17.00    
FK Lety - Podlesí 17. 6. 17.00    

ŘEVNICE, III. třída okre. soutěže
Řevnice - Jinočany  24. 3. 15.00 
Zbuzany - Řevnice 31. 3.  16.30 
Řevnice - V. Přílepy  7. 4. 16.30 
Třebotov - Řevnice 14.4. 16.30 
Řevnice - Lety B 21. 4. 17.00 
Kazín - Řevnice 28. 4. 17.00 

Řevnice - Červený Újezd 5. 5. 17.00 
Kosoř - Řevnice 12. 5. 17.00 
Řevnice - Statenice 19. 5. 17.00 
Roztoky - Řevnice 26. 5. 17.00 
Řevnice -  Dobříč 2. 6. 17.00  
Řevnice -  Středokluky 9. 6. 17.00 
Holubice - Řevnice 16. 6. 17.00 

OZT, III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov – OZT 25. 3. 15.00
OZT – Svatá 31. 3. 16.30
Chodouň – OZT 8. 4. 10.15
OZT – Srbsko 14. 4. 16.30
Tetín – OZT 22. 4. 17.00
OZT – Loděnice B 28. 4. 17.00
Hudlice – OZT 6. 5. 17.00
OZT – Karlštejn 12. 5. 17.00
OZT – Tmaň 19. 5. 17.00
OZT – Cembrit 26. 5. 17.00
Lužce – OZT 3. 6. 14.00
Zdice B – OZT 9. 6. 17.00
OZT – Chyňava 16. 6. 17.00

Řevnice hostily nejlepší družstva z celé republiky 
V NAFUKOVACÍ HALE SE UPLYNULÝ VÍKEND KONAL HÁZENKÁŘSKÝ ZIMNÍ POHÁR MLADŠÍCH ŽAČEK A MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Třebaň dvakrát vyhrála 
Zadní Třebaň, Praha - Další dva
přípravné zápasy odehráli fotba-
listé Ostrovanu Zadní Třebaně na
umělé trávě v pražském Podolí.
OZT - Hostivice 1:1
Branka: Vesecký
OZT - Liteň 4:1
Branky: Procházka 2, Neubauer,
Břížďala
OZT měl sehrát přátelák s domácím
Podolím, to ale na poslední chvíli zá-
pas odřeklo. Naštěstí se dohromady
dalo mužstvo Litně, a tak se přece
jen hrálo. Skóre napovídá, že OZT
byl jasně lepší. (Mák)


