
Poberouní, Podbrdsko – Kdo bude
novým českým prezidentem? Kdy-
by to záleželo jen na našem kraji, je
to jasné: Karel Schwarzenberg.

První kolo voleb, jež se konalo 11. a
12. ledna, rozhodlo o tom, že prezi-
dentem se stane buď Miloš Zeman,
nebo Karel Schwarzenberg. První zís-
kal od voličů 24, 21 procent hlasů,
druhý 23, 4 procent. Na dalších mís-
tech, ovšem už bez nároku na postup
do druhého kola voleb, skončili Jan
Fischer a Jiří Dienstbier.
Historicky první přímá volba českého
prezidenta lidi zajímala – k volebním
urnám přišlo v celé republice 61, 31
procent voličů. Ve Středočeském kraji
byli voliči ještě pilnější: dostavilo se
jich 63, 96 %. V mnoha obcích  naše-
ho regionu přesáhla účast i 70pro-

centní hranici. Například v Podbr-
dech volilo 78, 94 % lidí, v Nesvači-
lech 78, 76 %. Někteří lidé si ale mys-
lí, že účast mohla být ještě vyšší:
„Byla to první možnost volit pana
prezidenta a je škoda, že se neúčastni-
lo více lidí,“ tvrdí Eva Poustecká ze
Zadní Třebaně, jež dala hlas ministro-
vi zahraničí. „Přesně jsem odhadla, že
do druhého kola budou postupovat
tito dva,“ dodává.
Karel Schwarzenberg má v Poberouní
i části Podbrdska obrovskou podporu.
V Černošicích získal 55, 72 % hlasů,
v Dobřichovicích 53, 51 %, v Karlíku
50 %. (Dokončení na straně 3) (lup)

Ředitelka: Konkurs je
účelový, nic pro mě!
Řevnice - Bylo mi s vámi dobře, od-
cházím! Tak nějak vyznívá dopis ře-
ditelky ZŠ Řevnice Štěpánky Rajch-
lové, který v minulých dnech dostali
rodiče více než čtyř stovek žáků řev-
nické základky. Z dopisu vyplývá, že
dobře naopak není radě města s ředi-
telkou, a proto se na její místo chystá
vyhlásit konkurs. „Akci vnímám ja-
ko účelovou a politickou, cítím, že se
upřednostňují osobní cíle. Účast ve
výběrovém řízení považuji za zby-
tečnou, neboť neočekávám »fair
play«,“ píše v dopise Rajchlová. NN
s ní hovořily o jejím pohledu na aktu-
ální dění okolo řevnické školy.
Není úplně obvyklé, aby ředitelé
škol oslovovali rodiče emotivními,
naléhavými dopisy. Proč jste se jej
rozhodla sepsat vy?
Považovala jsem za důležité sezná-
mit rodiče s tím, o čem - domnívám
se - velká většina z nich nemá tušení.
Že něco není v pořádku mezi zřizo-
vatelem a školou, jsem se snažila dát
najevo už delší dobu. Marně. 
(Dokončení na straně 10) (mif)

Dům zapálila prskavka,
škoda je dva miliony korun
Černošice - Hasičské sbory z Řevnic, Mokrop-
sů, Dobřichovic i Radotína likvidovaly 11. led-
na velký požár rodinného domu v Černošicích.
„Hořelo druhé nadzemní podlaží třípatrového do-
mu,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera s tím, že oheň vznikl od prskavky na vá-
nočním stromku. Majitelka domu, která se nadý-
chala zplodin, musela být záchrannou službou
převezena do nemocnice. Hasiči se před kouřem
chránili dýchací technikou. Škoda podle vyšetřo-
vatele činí dva miliony korun. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Pavel Vítek přál medvědům - strana 2
* Kde můžete potkat maškary - strana 4
* Krajskou přebornicí je řevnická  

Kitty - strana 12

Řevnice - Před Vánoci dostala ke
svým osmnáctinám volvo ve vínové
metalíze. Další dárek by si golfistka
Klára SPILKOVá nejradši dala sa-
ma. „Co nejlepší výsledek v nové
sezoně - vybojovat si na některých
turnajích místo v desítce nejlep-
ších,“ přeje si štíhlá slečna, rodač-
ka z Řevnic.
Na českých golfových hřištích se ta-
lentovanější hráčka nikdy nepohy-
bovala. Spilková bude už třetí sezo-
nu hrát prestižní okruh Ladies Eu-
ropean Tour (LET), který je po ame-
rickém LPGA druhým nejvýznam-

nějším na světě. To je samo o sobě
úspěch. V minulosti se tak daleko
dostala jediná Češka - Zuzana Ma-
šínová do LET nakoukla na jedinou
sezonu. Klára se na okruhu drží už
třetí rok. „Měla jsem ale sakra kli-
ku! Kartu jsem uhájila až na posled-
ním turnaji v Dubaji,“ vzpomíná na
prosincové drama. V celoročním
pořadí LET potřebovala skončit do
80. místa a ona byla... Věřte nebo
ne, právě osmdesátá!
Celý uplynulý rok prý nestál za moc
- Klára se pořád cítila unavená.
(Dokončení na straně 12)

PROPISKA A LUKOIL. První oslava masopustu v poberounském kraji se odbývala 19. 1. v Hlásné
Třebani. Mezi maškarami nechyběli ani Václav Klaus a Miloš Zeman s pro ně typickými atributy: tex-
tem amnestie, ukradenou propiskou a šálou od ruské »sponzorské« firmy Lukoil. Foto NN M. FRÝDL

Takže kdo: Zeman? Schwarzenberg?
PRVNÍ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB U BEROUNKY JASNĚ VYHRÁL MINISTR ZAHRANIČÍ

22. ledna 2013 - 2 (588) Cena výtisku 7 Kč

Koledníci vybrali tisíce korun na charitu

„Měla jsem sakra kliku!“ přiznává řevnická golfistka

Cyklista chtěl objet závory,
na přejezdu jej srazila mašina
Dobřichovice - Sedmdesátiletého cyklistu srazila 10.
ledna odpoledne na přejezdu u nádraží v Dobřichovi-
cích lokomotiva. Náraz mnohatunového stroje muž ne-
měl šanci přežít.
„Nehoda se stala na přejezdu se světly i závorami,“ potvr-
dil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. „Světelná sig-
nalizace byla v činnosti,“ dodal s tím, že cyklista patrně
objížděl závory. Senior utrpěl mnohočetná zranění neslu-
čitelná se životem,  lékař tak už jen konstatoval smrt. Drá-
hy na několik hodin zastavily provoz na jedné z kolejí.
Příčinu srážky vyšetřuje Drážní inspekce i policie.      (pef)

Zemi drtí chřipka,
Poberouní zatím ne
Poberouní - Už bezmála tři desítky
lidí zabila chřipková epidemie, kte-
rá řádí v některých oblastech Česka.
V Poberouní ani na Podbrdsku zatím
plnou silou neudeřila.
O chřipkové epidemii začali hygieni-
ci oficiálně mluvit v pátek 11. ledna.
V některých krajích byly uzavřeny
školy a vyhlášen zákaz návštěv v ne-
mocnicích. „Do 14. 1. jsme evidova-
li 16 mrtvých a 99 hospitalizovaných
lidí,“ řekla iDNES mluvčí minister-
stva zdravotnictví Viktorie Plívová.
Od té doby se počet obětí takřka zd-
vojnásobil. Nemocných začalo při-
bývat i v Poberouní a na Podbrdsku.
(Dokončení na straně 9) (pef)

GOLFISTKA. Klára Spilková. 
Foto Monika Dvořáková
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Koledníci vybrali přes devadesát tisíc
PENÍZE Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY ŘEVNICKÁ CHARITA VYUŽIJE NA POMOC LIDEM V TÍŽIVÉ SITUACI

Muzikanti vítali nový rok
KAPIČKY A NOVÁ SEKCE SPOLU OSLAVÍ NAROZENINY
Novoroční koncert se 12. 1. už pode-
váté konal v karlštejnské restauraci
U Janů. Tomáš Tichý z kapely Nová
sekce pozdravil přítomné, seznámil
nás s kapelami a hned uvedl první:
Tři v trávě. Opravdu to byli tři muzi-
kanti, správně ovšem měli být čtyři,
jenže jeden pro nemoc nemohl přijít.
Texty písniček této kapely nás zauja-
ly - velmi příjemný poslech. 
Jako druhá vystoupila naše oblíbená
kapela Kapičky. I když také nebyli v
plném počtu, chyběl Josef Brouk
Mottl, hráli a zpívali nádherně. Moc
jsme se pobavili, jednak jejich pís-
ničky známe, a tak jsme mohli zpí-
vat s nimi, jednak proslovy Miloše
Chrousta byly velmi  vtipné. 

Nakonec vystoupila Nová sekce, na
kterou jsme se moc těšili. Vídáváme
je vlastně jen tady, v Karlštejně, a
tak jsme si jejich vystoupení jak se
patří vychutnali. Nakonec ještě To-
máš poděkoval Karlštejnskému sd-
ružení, bez kterého by se akce ne-
mohla konat. Nikomu se ani nechtě-
lo jít domů. Přáli jsme si do nového
roku hodně lásky, štěstí a hlavně zd-
raví, abychom se mohli příště při 10.
výročním koncertě opět sejít.  
Letos Kapičky oslaví 30 od vzniku,
Nová sekce 25 let, a tak se hoši do-
hadovali, že by mohli udělat společ-
ný koncert. Byla by to velká sláva!
Držíme palce.       Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Zadní Třebaň, Poberouní - Přes
90.000 korun se v našem regionu
vybralo při letošní Tříkrálové
sbírce. Zadnotřebaňským kolední-
kům lidé do kasiček dali 3.751 Kč.
„Do Tříkrálové sbírky, která se ko-
nala od 2. do 13. 1. po celé ČR, se  v
našem kraji zapojilo více než 120
koledníků. Děkujeme všem dárcům
za vřelé přijetí i finanční dary,“ vz-
kazuje jeden z organizátorů sbírky v
našem regionu Petr Komárek z řev-
nické Charity.
V Zadní Třebaní se koledníci vydali
po obci i s muzikanty kapely Tře-
husk. Vybrat se jim podařilo 3.751
Kč. „Celkem Charita Řevnice získa-
la 90.450 Kč,“ uvedl Komárek.
Z těchto peněz bude 65%, tj. asi
58.000 Kč využito na lokální projek-
ty. Místní charita výtěžek ze sbírky
využije podobně jako v minulých le-
tech na pomoc lidem v tíživé situaci.
Zbývajících 35% bude věnováno na
projekty v ČR i v zahraničí.
„Loni jsme ze sbírky v našem regio-
nu přispěli na nákup invalidního vo-
zíku pro kvadruplegika, pomohli ro-
dině po požáru jejich domu, rodinám
s dětmi v hmotné nouzi (od příspěv-

ku na školu v přírodě, přes příspěvek
na stravování ve školní jídelně, škol-
ní pomůcky, návštěvu divadla, až po
příspěvky na speciální školní po-

můcky pro postižené). Příjemci po-
moci byli loni z Dobřichovic, Řev-
nic, Haloun a Černošic,“ uzavřel Ko-
márek. Petra FRÝDLOVÁ

Berounští medvědi Kuba, Vojta a
Matěj, které známe jako medvíďata
z večerníčku Václava Chaloupky a
kteří se zabydleli na městské hoře v
Berouně, slavili v polovině ledna
třinácté narozeniny. Gratulantů při-
šlo hodně, mezi nimi také dva zná-
mí obyvatelé Karlštejna: zpěvák Pa-
vel Vítek a jeho partner, producent
Janis Sidovský. Medvědi dostali kaž-
dý svůj dort, hroznové víno, med i
šlehačku. „Míšové jsou přítulní.
Trochu mi připomínají naše psy, ale
je pravda, že hafani váží jen osmde-
sát kilo,“ řekl Vítek, který se Sidov-
ským vlastní dva anglické mastify.
Na snímku Pavel Vítek a starostka
Berouna Šárka Endrlová.          (pef)

Foto Pavel PaluSKa

Díky! vzkazují Rumlovi
Výtěžek z prodeje i vstupného jar-
marku, který se konal před koncem
roku  ve Svinařích (viz NN 1/13) byl
věnován na podporu výstavby bez-
barierové koupelny pro Bohouška
Rumla ze Lhotky, který prodělal dět-
skou mozkovou obrnu s postižením
všech končetin, včetně mentální re-
tardace. Čím je Bohoušek starší, ob-
jevují se další zdravotní komplikace
- chronické záněty průdušek, aler-
gie, astma a reflux. Maminka Bo-
houška Lenka Rumlová se kvůli zd-
ravotním potížím nemohla jarmarku
zúčastnit; s tatínkem Bohoušem Rum-
lem ze srdce děkují všem, kteří sbír-
ku zorganizovali, i těm kteří přispě-
li. Na koupelnu  se zatím vybrala asi
třetina potřebné částky - pokud by
chtěl někdo přispět, může tak učinit
na obecním úřadu ve Svinařích.  
Helena PelIKánová, Z. Třebaň 

Foto lenka rumlová

Umí jen česky, stopem
projel půl Evropy

Zážitky z cesty po Evropě vyprávěl
16. 1. v Obecní knihovně Mořinka
cestovatel Petr Novák. Šest poslu-
chaček zhlédlo zajímavé fotografie z
Amsterdamu, Bruselu, Waterloo,
Versailles, Gibraltaru, Barcelony...
Vyprávění muže, jenž nezná žádný
cizí jazyk, přesto se domluvil a sto-
pem procestoval půl západní Evro-
py, bylo zajímavé. Příští výprava
povede do teplých krajin a my se ne-
cháme překvapit, jak to dopadne.
Text a foto Kateřina SmoTerová,

starostka mořinky

Letovští nasbírali dva kamiony víček

OŘECHOVKA. Koledníci v Zadní Třebani nedostávali jen peníze, ti starší
mohli u Tučků ochutnat i domácí ořechovku.             Foto Petra FrÝdlová

Přesně 224 kg víček od PET lahví se
podařilo prostřednictvím Rodinného
centra Leťánek nasbírat pro dvoule-
tou Lucku Švecovou z Hlušovic u Olo-
mouce, jež trpí mozkovou obrnou,
epilepsií i dalšími nemocemi. Její
rodina pro ni usilovně shání peníze
na speciální léčbu, mimo jiné sbě-
rem víček, která prodává a platí z
nich lázeňskou péči .
Leťánku se povedlo shromáždit dva
kamiony víček. Původní »plán« byl
kamion jeden - sbírka tedy dopadla
nad očekávání! Děkujeme všem, kte-
ří se akce Víčka pro Lucku zúčastni-
li, speciálně MŠ a ZŠ Josefa Kubál-
ka Všenory, která se na tomto množ-
ství významně podílela.    Text a foto
renata dudová, rC leťánek, lety

VE SVINAŘÍCH. Svinařští Tři králo-
vé.    Foto Iveta Haberlandová

Řevničtí hasiči zachránili koně z jámy na hnůj
Kosoř, Řevnice - »Uvězněného« koně museli v sobotu 19. ledna dopo-
ledne do Kosoře přijet osvobodit řevničtí profesionální hasiči.
„Kobyla v chodbě stájí statku propadla do otvoru na odklízení hnoje. Před-
ní část těla zůstala na chodbě, zadní na valníku přistaveného k odvozu hno-
je pod otvorem, asi 1,5m hluboko,“ uvedl hasič Pavel Vintera. Zvíře, které
bylo zraněné na zadních nohách,musela nejprve ošetřit veterinářka. Poté
hasiči začali s vyproštováním. „K místu nehody nebylo možné přistavit je-
řáb, proto byl sestrojen kladkostroj z lezeckého nářadí a systém lan, jimiž
byla kobyla při zvedání směrována,“ dodal Vintera s tím, že podle veteri-
nářky bude zvíře v pořádku. (mif)

Pavel Vítek přál medvědům
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Takže kdo: Zeman? Schwarzenberg?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Schwarzenberg zvítězil vlastně v ce-
lém Poberouní od Všenor po Srbsko
včetně Karlíka a také ve Svinařích,
Litni, Mníšku pod Brdy, Osově i Vše-
radicích. Naproti tomu Miloš Zeman
vyhrál v Podbrdech, Nesvačilech, Vi-
žině a Hostomicích.
„Také jsem byl volit - knížete. Vlast-
ně jsem tím popřel sám sebe, když
jsem před měsícem tvrdil, že jeho
určitě ne. Ale po všech debatách v TV
apod. mi došlo, že ta rakouská čeština
a ospalost působí sice děsně, ale v
jádru má ten člověk dobré názory a
bere to tak trochu selským rozumem,
což v dnešní politice u ostatních zcela
vyšumělo,“ myslí si Jan Švéd z Řev-
nic, který je s výsledkem voleb maxi-
málně spokojen. „Souboj Zemana a
Schwarzenberga jsem si přesně přál.
Oba jsou na rozdíl od ostatních osob-
nosti. Vidím jediné negativum, že stát
nebude mít první dámu. Ta jedna se
skrývá a Zeman vystrkuje na odiv jen
svou mladou dceru, ta druhá neřekne
slovo česky.“ 
Radost má také Řevničanka Alice
Čermáková: „Volila jsem pana kníže-
te a jsem s výsledkem voleb spokoje-
ná. Mile mě překvapilo, kolik mla-
dých lidí pan Schwarzenberg oslovil a
doufám, že to v druhém kole dotáhne-
me do zdárného konce!“

Volby zajímaly všechny generace. Do
volební místnosti v Řevnicích dorazi-

li i tři občané, jimž bylo více než de-
vadesát let. Za paní, které bude letos

sto jedna let, členové volební komise
zajeli s volební urnou.
Někde překvapil kandidát Jiří Dienst-
bier, celkově čtvrtý – hned za dvěma
postupujícími kandidáty skončil v
Černošicích, Řevnicích i Zadní Tře-
bani, získal stejný počet hlasů jako
Fischer v Karlíku a jako Schwarzen-
berg v Podbrdech. „Já jsem volil
Dienstbiera. Na internetu mi v kalku-
lačce vyšla názorová shoda v tomto
pořadí: Fischer, Zeman, Dienstbier.
Fischer z toho udělal volbu á la USA,
Zeman si s námi pohrál už před dese-
ti lety (což většina lidí zapomněla) a
taky díky tomu od »svých« lidí sehnal
peníze na kandidaturu. Takže mi z
toho vyšel Dienstbier,“ sdělil Roman
Zoufalý z Černošic.
Druhé kolo voleb se koná 25. 1. od
14.00 do 22.00 a v sobotu 26. 1. od
8.00 do 14.00.   Lucie PaLiČKOVá

CHVILKA SOUSTŘEDĚNÍ. Jeden z řevnických voličů. Foto NN M. FRÝDL

Celá ČR (volební účast 61, 31 %)
Miloš Zeman 24, 21 %
Karel Schwarzenberg 23, 4 %
Jan Fischer 16, 35 %
Jiří Dienstbier 16, 12 %
Středočeský kraj (63, 96 %)
Karel Schwarzenberg 26, 09 %
Miloš Zeman 22, 88 %
Jan Fischer 17, 03 %
Jiří Dienstbier 15, 43 %
Černošice (76, 24 %)
Karel Schwarzenberg 55, 72 %
Miloš Zeman 10, 77 %
Jiří Dienstbier 8, 83 %
Jan Fischer 8, 73 %
Dobřichovice (72, 05 %)
Karel Schwarzenberg 53, 51 %
Miloš Zeman 12, 51 %
Jan Fischer 10, 91 %
Jiří Dienstbier 7, 45 %
Hlásná Třebaň (72, 15 %)
Karel Schwarzenberg 45, 43 %
Jan Fischer 14, 43 %
Miloš Zeman 13, 37 %
Jiří Dienstbier 7, 21 %

Hostomice (65, 37 %)
Miloš Zeman 24, 06 %
Jan Fischer 20, 09 %
Karel Schwarzenberg 18, 8 %
Jiří Dienstbier 14, 25 %
Karlík (74, 28 %)
Karel Schwarzenberg 50 %
Miloš Zeman 16, 4 %
Jan Fischer 9, 37 %
Jiří Dienstbier 9, 37 %
Karlštejn (67, 37 %)
Karel Schwarzenberg 33, 63 %
Miloš Zeman 20, 31 %
Jan Fischer 16, 47 %
Jiří Dienstbier 12, 86 %
Lety (71, 76 %)
Karel Schwarzenberg 49, 38 %
Miloš Zeman 14, 59 %
Jan Fischer 10, 64 %
Jiří Dienstbier 6, 41 %
Liteň (64, 32 %)
Karel Schwarzenberg 25, 42 %
Miloš Zeman 24, 29 %
Jan Fischer 18, 07 %
Jiří Dienstbier 16, 38 %

Nesvačily (78, 76 %)
Miloš Zeman 30, 68 %
Jan Fischer 22, 72 %
Karel Schwarzenberg 15, 9 %
Jiří Dienstbier 12, 5 %
Osov (65, 85 %)
Karel Schwarzenberg 32, 8 %
Miloš Zeman 24, 86 %
Jan Fischer 14, 81 %
Jiří Dienstbier 12, 16 %
Podbrdy (78, 94 %)
Miloš Zeman 33, 33 %
Jan Fischer 22, 22 %
Karel Schwarzenberg 13, 33 %
Jiří Dienstbier 13, 33 %
Řevnice (70, 94 %)
Karel Schwarzenberg 45, 43%
Miloš Zeman 15, 36 %
Jiří Dienstbier 10, 74 %
Jan Fischer 10, 3 %
Srbsko (68, 48 %)
Karel Schwarzenberg 30, 9 %
Jan Fischer 24, 3 %
Miloš Zeman 17, 36 %
Jiří Dienstbier 11, 11 %
Svinaře (70, 97 %)
Karel Schwarzenberg 38, 76 %
Miloš Zeman 19, 54 %
Jan Fischer 14, 33 %
Jiří Dienstbier 12, 37 %
Vižina (76, 88 %) 
Miloš Zeman 38, 56 % 
Karel Schwarzenberg 16, 99 % 
Jan Fischer 16, 33 % 
Jiří Dienstbier 11, 11 %
Všenory (68, 28 %)
Karel Schwarzenberg 46, 24 %
Miloš Zeman 14, 89 %
Jan Fischer 12, 15 %
Jiří Dienstbier 10, 25 %
Všeradice (66, 94 %)
Karel Schwarzenberg 26, 44 %
Jan Fischer 25, 2 %
Miloš Zeman 24, 38 %
Jiří Dienstbier 10, 74 %
Zadní Třebaň (72, 79 %)
Karel Schwarzenberg 36, 79 %
Miloš Zeman 17, 6 %
Jiří Dienstbier 16, 93 %
Jan Fischer 13, 31 %

POPRVÉ U VOLEB. Slečna v kočárku ještě  nevolila - pouze do volební míst-
nosti v Karlštejně doprovodila svoji maminku.                    Foto NN M. FRÝDL

Vážně na Hradě chcete

druhého Klause?
Taky vás naštvala hloupá Klausova
amnestie? Taky vám přišla jako ško-
dolibost narcistního ješity, jenž chce
před svým odchodem do politického
zapomnění ještě naposledy uškodit?
Zase o něco víc rozvolnit hranici
mezi tím, co se sluší a nesluší, mezi
dobrem a zlem, mezi spravedlností a
nespravedlností? Klaus kromě par-
donování »obyčejných« zlodějíčků
učinil beztrestným nejednoho z obr-
padouchů, kteří okradli tuto zemi,
nás všechny, o stamiliony, miliardy.
Uvykli jsme jim říkat tuneláři. Klaus
a jemu podobní nepřímo umožnili
vznik této zvláštní sociální katego-
rie, umožnili její existenci a nako-
nec zařídili i nepostižitelnost její ne
nevýznamné části.
Klaus odchází, ale jeden z »jemu
podobných« ho chce na Pražském
hradě vystřídat. Miloš Zeman je
věrný Klausův souputník z časů pri-
vatizačních lumpáren – to oni dva
se dělili o moc, dělili si moc. To oni
dva podvedli voliče a uzavřeli tzv.
opoziční smlouvu – hanebný doku-
ment, který zničil politické prostředí
i politickou kulturu v zemi.
Zeman a Klaus jsou si podobní sko-
ro ve všem. Oba mají rádi Rusko,
oba neznají špinavé peníze, oba si
za nejbližší spolupracovníky vybíra-
jí podivné existence. Oba jsou sebe-
střední, do sebe zahledění. Je pří-
značné, že Zeman ještě není na Hra-
dě a už stačil uvalit klatbu na slo-
venské žurnalisty, kteří si ho dovoli-
li srovnat s Mečiarem. Sám tím do-
kázal, že oprávněně.
Pokud vás naštvala hloupá Klauso-
va amnestie, pokud vám vadí jeho
arogance, jeho názory »za každou
cenu proti všem«, kvůli nimž je Čes-
ko pro smích civilizovanému světu,
zpozorněte: Klaus do druhého kola
prezidentských voleb podporuje Ze-
mana, jak může. Takže, chcete-li, aby
se z Hradu dál vládlo klausovským
stylem, nechoďte volit. Nebo jděte a
volte Zemana. Chcete-li mít v čele
státu ve světě respektovanou osob-
nost, za níž jsou desítky let práce v
diplomacii, politice i charitě, osob-
nost s noblesou, uvážlivou, jež Česko
nebude směrovat ani na Východ ani
do izolace, ale mezi nejvyspělejší
země Evropy, světa, pak jděte a vol-
te Karla Schwarzenberga. Já to
udělám taky tak.   Miloslav FRÝDL

Výsledky prvního kola prezidentských voleb
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Řevničtí pořádají Cestu do budoucnosti
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MODRÝ DOMEČEK VYHLAŠUJÍ PÁTÝ ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Výtvarnou soutěž na téma Cesta do
budoucnosti vyhlašují ZUŠ  Řevnice
a místní Modrý domeček.
Představte nám svoji vizi světa v bu-
doucnosti. Těšíme se na vaše kresby,
malby, grafiku, fotografie i plastiky. 
Soutěž je určena žákům mateřských
i základních škol v regionu Dolní
Berounky a Mníšku pod Brdy, kte-
rým je od 5 do 15 let. Je rozdělena
do čtyř věkových kategorií: 

1.: děti předškolního věku
2.: 1. - 3. třída základních škol 
3.: 4. - 6. třída základních škol 
4.: 7. - 9. třída základních škol 
Soutěž začíná 31. ledna, uzávěrka
přihlášek je 2. dubna do 17.00. Práce
můžete odevzdávat v Modrém do-
mečku, v ředitelně ZUŠ Řevnice ne-
bo zaslat poštou na adresy: Modrý
domeček, náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ
Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řev-
nice. Přihlášky do soutěže zašlete
elektronicky v přiloženém soupisu
na emailovou adresu: zus.rev@sez-
nam.cz, práce z druhé strany označte
také přihláškou.
Komise nejlepší práce vybere do 5.
dubna; v úterý 9. dubna se bude od

16.00 v řevnickém Zámečku konat
vernisáž výstavy a slavnostní vyhlá-
šení vítězů. Výstava prací pak potrvá
do 5. června.  
Práce mohou být do soutěže přihla-
šovány prostřednictvím škol, výtvar-
ných ateliérů i jednotlivě. Za každé-
ho autora je možné do soutěže při-
hlásit maximálně jednu práci. 
Odborná umělecká porota vybere  tři
nejlepší práce z každé věkové kate-
gorie. Dále bude udělena cena publi-
ka - o výsledku rozhodnou návštěv-
níci výstavy, kteří budou hlasovat.
Tato cena bude vyhlášena na konci
května na některém z doprovodných
programů. Do soutěže nebudou zařa-
zeny práce, které odporují dobrým
mravům nebo byly pořízeny jiným

autorem, než je účastník soutěže. Zá-
jemci o účast mohou tvořit ve vý-
tvarných žánrech: kresba/ malba, po-
čítačová malba/grafika, fotografie,
plastika/sochařství/instalace. Kres-
ba, malba i fotografie jsou omezeny
maximální velikostí A2, plastika, in-
stalace velikostí 60x30x30 cm, reliéf
30x30 cm. Podrobné informace o
soutěži včetně  přihlášek a formuláře
k soupisu najdete na www.zus-revni-
ce.cz a www.os-naruc.cz.

Ivana JuNkOVÁ, 
ZuŠ ŘevniceKina v okolí

KINO LITEŇ
Kino má v lednu dovolenou.

KINO ŘEVNICE
Kino v lednu a únoru nehraje.

KINO CLUB ČERNOŠICE
5. 2. 20.00 OSVÍCENÍ 

KINO MÍR BEROUN
21. 1. - 24. 1. 18.30 (Út 17.30) NE-
SPOUTANÝ DJANGO
22. 1. 20.15 CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ?
25. 1. - 30. 1. 18.30 (Po 20.00, Út 17.30)
LINCOLN
27. 1. 15.30 SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
27. 1. - 28. 1 18.30 (Po 17.30) FRAN-
KENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 
29. 1. 20.30 SUNSET BLVD.
31. 1. 15.30 SVATBA MEZI CITRONY
31. 1. - 4. 2. 15.30 (Čt 17.30) ČTYŘ-
LÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
31. 1. - 4. 2. 18.30 (Čt+Po 20.00) PARA-
LELNÍ SVĚTY 3D
4. - 5. 2. 17.30 MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
5. 2. 20.00 BABYCALL

KINO RADOTÍN
22. 1. 10.00 VE STÍNU
22. 1. 20.00 KUŘE NA ŠVESTKÁCH
23. 1. 10.00 SIGNÁL
23. 1. 17.30 MISTR
23. 1. 20.00 JACKREACHER: POSLEDNÍ
VÝSTŘEL
24. 1. 17.30 NADĚJNÉ VYHLÍDKY
24. 1. a 26. 1. 20.00 LINCOLN
25. 1. 17.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D
25. 1. 20.00 MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
26. 1. 16.00 O MYŠCE A MEDVĚDOVI
26. 1. 17.30 HON
27. 1. 15.45 BAYADÉRA - přenos baletu
29. 1. 17.30 PÍ A JEHO ŽIVOT 3D
29. 1. 20.00 ODPAD MĚSTO SMRT
30. 1. 17.30 NEDOTKNUTELNÍ
30. 1. 20.00 NADĚJNÉ VYHLÍDKY
31. 1. 17.30 ANNA KARENINA
31. 1. 20.00 GABGSTER SQUAD -
LOVCI MAFIE
1. 2. 17.30 TWILIGHT SÁGA: ROZ-
BŘESK - ČÁST 1
1. 2. 20.00 TWILIGHT SÁGA: ROZ-
BŘESK - ČÁST 2
2. 2. 17.30 NADĚJNÉ VYHLÍDKY
2. 2. 20.00 GANGSTER SQUAD - LOVCI
MAFIE
5. 2. 19.00 SUNSET BOULEVARD

Tipy NN
* Trampská kapela Hop Trop za-
hraje 22. 1. od 20.00 v sále České
pojišťovny Beroun. Vstupné 200 ko-
run.                        Miloš keBRLe
* Radima Hladíka a Blue Effect
můžete slyšet 23. 1. od 19.30 v Clu-
bu Kino Černošice. (vš) 
* kabaret splněných přání aneb Ve-
čer improvizovaných příběhů, hud-
by, zpěvu a tance se pod názvem Im-
proshow koná 24. 1. od 19.00 v klu-
bu Kulturního střediska U Koruny
Radotín. Vstupné 100 Kč. (dar)
* Skupina The Beatles Revival
koncertuje 24. 1. od 20.00 v sále
České pojišťovny Beroun. Vstupné
250 Kč.   Miloš keBRLe
* Skupina Neřež koncertuje 25. 1.
od 19.00  v klubu Kulturního stře-
diska U Koruny Radotín. Vstupné
130 Kč. Dana RADOVÁ
* komedii Na stojáka uvede 25. 1.
od 20.00 Club Kino Černošice.
Hrají Petr Vydra, Dominik Heřman
Lev a Jakub Žáček. (vš)
* XVII. Maškarní Candrbál se ko-
ná 26. 1. od 20.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. Hraje Big
Band, těšit se můžete na tombolu i
dražbu. Vstupné 95 Kč.              (mif)
* Sokolského plesu ve stylu 50´s
Rock´n´Roll párty se můžete zúčast-
nit 26. 1. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. Hraje Caktus showbad.   (vš)
* karneval v podhradí pro děti se
uskuteční 27. 1. od 14.00 v restaura-
ci U Janů Karlštejně. Na programu
je taneční soutěž i soutěž o nej mas-
ku a hry. Vstupné 20 Kč.              (ek)
* Dětský maškarní karneval hostí
27. 1. od 15.00  Club Kino Černoši-
ce. Soutěžemi, zábavnými hrami a
celým karnevalem provází DJ Krá-
lík.  (vš)
* Německá skupina Di Grine Kuzi-
ne hrající worldmusic účinkuje 28. 1.
od 20.00 v pivovaru Berounský med-
věd Beroun. Vstupné 220 Kč.  (mik)
* kladenská kapela Zrní vystoupí
31. 1. od 19.00 v klubu Kulturního
střediska U Koruny Radotín. Vstup-
né 130 Kč.               Dana RADOVÁ
* Americké uskupení California´s
Jazz/Blues virtuoso duo zahraje  1. 2.
od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Dva dny nato, 3. 2. zahraje stejné duo
od 20.00 také v pivovaru Berounský
medvěd v Berouně. (pab, mik)
* Výstavu, která představuje celo-
dřevěné, polodřevěné a mosazné ho-
diny ze Schwarzwaldu i Čech. máte
do 10. 3.  možnost zhlédnout v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.      (pap)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je do konce března k vidění
na chodbě a ve velkém sále dobři-
chovického zámku. (vlc)

Ve středu 16. 1. do Domova seniorů v Dobřichovicích přijel Karel Šedivý, bý-
valý člen orchestru opery Národního divadla v Praze. Společně s ním jsme
si zavzpomínali na život písničkáře Karla Hašlera. Dozvěděli jsme se, že se
Hašler vyučil rukavičkářem, vyprávěli jsme si o jeho začátcích u divadla i
o sňatku se Zdenou Frimlovou, s níž měl tři syny. Poutavé zmínky o jeho bo-
hémském životě zakončila tichá vzpomínka na jeho krutou smrt v koncent-
račním táboře Mauthausen. Mluvené slovo střídaly nejznámější písně auto-
ra jako Strahováček, Podskalák a Po starých zámeckých schodech. Rozlou-
čili jsme se - jak jinak - písní. Snad každý se přidal, neboť to byla známá Ta
naše písnička česká.   Martina KÁLALOVÁ, Domov seniorů Dobřichovice

Hned několik oslav masopustu se
v následujících dnech uskuteční  v
našem kraji. Seriál rozverných
taškařic vyvrcholí poslední sobotu
v masopustě 9. února už XXIV.
Poberounským masopustem v
Zadní Třebani. (NN)

Tradiční Svinařský masopust se bu-
de konat v sobotu 26. ledna. Od
10.30 si před hospodou U Lípy mů-
žete dopřát zabíjačkové pochoutky.
Ve 13.30 odtud vyrazí maškary do-
provázené staropražskou kapelou
Třehusk na průvod obcí. Několika-
hodinová obchůzka bude zakončena
opět v hospodě, kde se od 20.00 ko-

ná zábava s vyhlášením Krále maso-
pustu. Jste srdečně zváni!

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře 

Na 2. 2. nachystala skupinka nad-
šenců Masopustní veselí v Halou-
nech. Hlavním hrdinou akce bude
Pepíno Von Dráček a jeho  hudební
company. „Masopust by měl být pev-
ným bodem v roce, kdy se lidé ze vsi
i jejich přátelé sejdou. Prokáží smysl
pro humor, popovídají si, pobaví se.
Život v takovém místě má pak dale-
ko příznivější klima,“ říká Josef Von-
dráček, alias Pepíno. Halounští pojí-
mají svůj masopust jako radostnou
událost ve stylu »vesnice sobě« a rá-

di přivítají další dobré duše, které se
budou chtít jakýmkoliv způsobem či
nápadem připojit. Sama jsem měla
možnost loňské veselí v Halounech
zažít na vlastní kůži a mohu napsat,
že stojí za to. Po obchůzce vesnicí se
bude  pokračovat  v hospodě U Zrza-
vého paviána, kde nás Halounští jis-
tě něčím neočekávaným překvapí. 

Helena PeLIkÁNOVÁ,
Zadní Třebaň  

Další masopustní oslavy po okolí se
konají v neděli 27. ledna od 11.00 v
Srbsku, v sobotu 2. února od 13.45 v
Letech či v neděli 3. února od 13.30
ve Slivenci. (mif)

Přežilo by manželství Romea a Julie?

Hru Richarda Beana Novomanželské apartmá s podtitulem Kdyby Romeo
a Julie žili, přežilo by jejich manželství? uvedli v polovině ledna v řevnic-
kém kině místní ochotníci. Hořkosladkou komedii režírovala Alice Čermá-
ková, která si v ní zahrála jednu z hlavních rolí (na snímku). Nutno ovšem
podotknout, že hlavní role jsou zde všechny a většina herců je témeř stále
i na jevišti. Příběh se odehrává v několika časových liniích a je vtipný, leh-
ce erotický, místy vulgární. Helena PELIKÁNOVÁ       Foto Pavel JÍLEK

Dobřichovičtí vzpomínali na Hašlera

Maškary můžete potkat ve Svinařích i Halounech
DALŠÍ OSLAVY MASOPUSTU SE KONAJÍ V SRBSKU, LETECH ČI SLIVENCI
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Všeradův kurýr

Ani v zimním období hasi-
či nepropadají zimnímu
spánku. Na konci loňské-
ho roku se v Zámeckém
dvoře Všeradice uskuteč-
nil výcvik hasičských jed-
notek. Zúčastnily se ho
sbory dobrovolných hasi-
čů ze Všeradic, Litně a
Hlásné Třebaně. Cvičení
bylo zaměřeno na zdolává-
ní požáru v silně zakouře-
ném prostředí s využitím
dýchací techniky, průz-
kum místa požáru, vyhle-
dávání pohřešovaných lidí
a komunikaci pomocí
RDST. Jako cvičný objekt

posloužila budova všera-
dického zámku. Společné
cvičení jednotek z okolí
prokázalo, že jejich členo-
vé jsou připraveni obstát
ve ztížených podmínkách,
i že umějí využít svojí tech-
niky. Je dobře, že se po-
dobná cvičení konají - při
skutečném zásahu znalost
spolupracovníků hraje dů-
ležitou roli. Zúčastnění se
při závěrečném vyhodno-
cení dohodli na další spo-
lupráci a výcviku.

Tomáš ČErvENÝ,
SdH všeradice

Foto Bohumil STIBal

Hasiči cvičili v »hořícím« zámku
VŠERADICKÁ JEDNOTKA ZASAHOVALA S KOLEGY Z LITNĚ A HLÁSNÉ TŘEBANĚ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 2/2013 (117)

STŘIHALI PÁSKU. Slavnostní otev-
ření galerie M. D. Rettigové a res-
taurace U Paní Magdaleny se ve
všeradickém zámeckém dvoře kona-
lo 18. ledna. Oba objekty jsou sice
již v provozu, ale projekt, včetně cel-
kového dofinancování, byl dokon-
čen až nyní. Slavnostního otevření a
přestřižení pásky se kromě starosty
obce Bohumila Stibala a předsedky-
ně o. s. Všeradova země Veroniky
Červené zúčastnil náměstek hejtma-
na Milan Němec a středočeský rad-
ní Zdeněk Štefek. Text a foto

sylva ŠkarDoVá, Všeradice

Přijďte volit i podruhé, právě
váš hlas může rozhodnout!

První kolo prezidentských voleb
máme za sebou. Nebudu komento-
vat jejich výsledky, ale mohli jsme
dopadnout lépe. Děkuji všem ob-
čanům, kteří se voleb zúčastnili a
tím ukázali, že jim vývoj naší re-
publiky není lhostejný. Věřím, že

stejný počet voličů se zúčastní i druhého kola vol-
by, které se bude konat 25. a 26. 1. Rozhodování
bude poměrně těžké, ale zúčastnit a rozhodnout
se musíme sami - v této volbě bude hrát roli každý
hlas a právě ten váš může rozhodnout o tom, kdo
se stane na dalších pět let hlavou státu. 

Bohumil sTIBal, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* výroční valnou hromadu pořádá
sbor dobrovolných hasičů Vižina 25.
1. od 18.00 v místní hospodě Euro-
pajzl. Účastníky čeká mj. kulturní
vystoupení mladých hasičů či pre-
zentace fotografií a videa z činnosti
sboru. Na místě se také budou vybí-
rat členské příspěvky.                   (jaf)
* ruda z ostravy, Iva Pazderková
a Miloš Knor známí z televizního
pořadu Na stojáka dorazí se svým
pořadem Komici s.r.o. do Všeradic.
V místní galerii M. D. Rettigové je
můžete vidět 5. 2. od 19.00. Vstupné
260 Kč. (mif)
* výstava, která nese název Rizika
krásy a jiné opusy, byla zahájena 10.
1. ve všeradické galerii M. D. Retti-
gové. Svá díla tu do 17. 2. prezentu-
jí  malíř i sochař Jan Rynda a sochař
Tomáš Hájek. Na vernisáži, jíž se
zúčastnilo na sedmdesát lidí, pro-
mluvila historička umění Dana Be-
nešová–Trčková, zahrál kytarista
Vladimír Čáp.  Sylva Škardová
* Ples pořádalo 19. 1. ve Všeradi-
cích myslivecké sdružení Skuhrov-
Hatě. K tanci hrála skupina Ideál. Vi-
děli jsme pasování nových adeptů
myslivectví, nechyběla tombola, v
níž bylo možné vyhrát všeliké části
zvěře či celé bažanty, srny i divočá-
ka. Martina václavková

Burešová dorazí až v březnu
Komponovaný pořad moderátorky Saskie Bure-
šové a astroložky Olgy Krumlovské, který se měl
ve všeradické galerii M. D. Rettigové konat 18.
ledna, musel být pro onemocnění protagonistek
zrušen. Představení bylo přesunuto na pátek 15.
března od 18.00. Zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti. Sylva Škardová, všeradice

Webové stránky obce
loni viděly tisíce lidí
Takřka sedm a půl tisíce lidí navští-
vilo loni webové stránky Všeradic
www.vseradice. Je to o polovinu víc
než v roce předcházejícím.
Jde přitom o počet takzvaných uni-
kátních návštěv. Pokud tedy daný
návštěvník navštívil web v daném
čase vícekrát, je zaznamenána pou-
ze jedna jeho návštěva. Počet návš-
těv celkem dosahuje čtrnácti tisíc. 
Počet lidí, kteří sledují obecní web,
se v poslední době výrazně zvýšil.
Nejvíce lidí přišlo loni na web v čer-
vnu: přes 900 unikátních návštěv. 
Stránky sledovali lidé nejen v Česku,
ale také Číně, USA či Izraeli. Nejna-
vštěvovanější jsou aktuality násle-
dovány kulturním přehledem. Na
webu najdete i úřední desku či ar-
chiv Všeradova kurýra. Stačí do vy-
hledávače zadat www.vseradice.cz.

Pavla ŠVÉDoVá, MěÚ Beroun

Tři králové ve Vižině vybírali na charitu
Se zapečetěnou pokladničkou Charity chodili v neděli 6. ledna po Vižině
Tři králové. Zazpívali a podepsali se na dveře či na vrata obyvatelům ob-
ce. Celkem se jim podařilo vybrat 2.603 Kč. (jaf)  Foto Jana Dolanská
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Liteň bude zřejmě hostit
výstavu o F. B. Doubkovi
Přípravy II. ročníku Festivalu Jarmily Novotné
začaly už v závěru loňského roku. Sešel jsem se
s ředitelkou festivalu Ivanou Leidlovou a dra-
maturgičkou Ditou Hradeckou, abych je infor-
moval, jak pokračují práce na rukopise knížky
Liteňské reminiscence - Na zámku a v podzám-
čí. Navíc jsem je zaujal záměrem uspořádat v
Litni výstavu o malíři Františku Bohumilu
Doubkovi (1865 -1952). Panely s reprodukcemi
a dokumenty z umělcova života jsou v depozitá-
ři zámku Chanovice v Pošumaví. O souvislos-
tech mezi Litní a tímto městysem už jsme v Li-
teňském Okénku psali. Jednání o výpůjčce a
instalaci výstavy  budou pokračovat u starosty
Litně Karla Klimenta. Chanovický starosta Petr
Klásek zájem o spolupráci na projektu  potvrdil.
Ivana Leidlová mi předala dopis syna Jarmily
Novotné George J. Daubka. Děkuje mi za člán-
ky, které jsem v minulosti publikoval - jsou ulo-
ženy v rodinném daubkovském archivu v New
Yorku. Příště si G. J. Daubek do USA odveze
další část archiválií, korespodence a dokumen-
tů z období kariéry Jarmily Novotné v Němec-
ku. Rudolf KadEŘÁbEK, beroun

V úterý 15. ledna se v liteňské zák-
ladní škole uskutečnil zápis do prv-
ního ročníku. Moc jsme se na naše
budoucí spolužáky těšili - k zápisu  s
rodiči dorazilo 39 předškolních dětí.
Dalších 5 se omluvilo a přijdou v ná-
hradním termínu. O odkladu uvažují
rodiče tří, možná čtyř dětí. Vypadá
to tak, že v příštím školním roce bu-
deme mít dvě první třídy.  
Co děti při zápisu čekalo?  
Rodiče se zástupkyní ředitelky Emou
Malou vyplnili údaje potřebné pro
školní matriku. Děti se zatím se svý-
mi průvodkyněmi vydaly na cestu
po škole. Při zápisu nám s organiza-
cí velmi dobře pomáhala děvčata z
8. a 9. třídy.  Každá měla za úkol
provést budoucího prvňáčka školou,
navštívit všechna stanoviště a pomo-

ci jim splnit úkoly. Děti poznávaly
pohádkové postavy, skákaly po »ka-
menech v potoce«, pomáhaly kočce
rozmotávat klubíčko, u medvěda za-
vazovaly tkaničku. Navštívily také
naši počítačovou učebnu, kde praco-
valy s výukovými programy a na
úplný závěr dostaly vysvědčení se
zlatou jedničkou.  Potom si ve třídě
u stolečku paní učitelka s předškolá-
kem povídala a malovala. 
Na zápis není třeba dítě nijak zvlášť
připravovat nebo je něco učit, nao-
pak rodiče by měli dítě ujistit, že se
nemusí ničeho obávat. Hlavním
úkolem zápisu je ověření školní zra-
losti. Sleduje se komunikativnost dí-
těte, rozsah slovní zásoby, kvalita ře-
či a projevu, všímáme si způsobu dr-
žení tužky. Zkouší se, zda dítě zná

barvy, rozpozná základní geometric-
ké tvary, pojmenuje obrázky, určí
počet předmětů, některé úkoly jsou
zaměřené na prostorovou orientaci. 
Poté následuje konzultace s rodiči a
na závěr si děti mohou vybrat někte-
ré z dárků, které pro ně vyrobili je-
jich starší spolužáci. Jsme rádi, když
se dětem na naší škole líbí, snažíme
se vytvořit příjemnou atmosféru. Le-
tos se to, myslím, povedlo a velkou
zásluhu na tom mají děvčata z 8. a 9.
třídy. Je příjemné vidět, že pod pu-
bertální skořápkou se skrývají zod-
povědná a sympatická stvoření, s ni-
miž je radost spolupracovat.
Poděkování patří všem dětem, které
se svými učitelkami připravily pro
budoucí prvňáčky dárky.

Helena ŘEzáčová, zŠ Liteň

Školáky do pekla
doprovodil Mikuláš
Do oblíbené Čechovy stodoly v Bu-
kové u Příbramě se krátce před vá-
nočními svátky vypravili žáci první,
druhé, třetí a páté třídy ZŠ Liteň.
Pod dohledem svatého Mikuláše
jsme si prohlédli peklo. Zde nás pro-
věřil čert, zda nejsme již dostatečně
zralí, abychom u něho zůstali. Pak
jsme prošli nebeskou branou do ne-
be a seznámili se s archandělem Mi-
chaelem, svatým Petrem a řekli si
pár zajímavostí o křesťanském poje-
tí života po smrti. Poté jsme se vrá-
tili do pozemské sféry života a řekli
si něco o vánočních tradicích. Zod-
pověděli jsme, co jsme věděli, a dos-
tali pochvalu od Mikuláše. V dílnič-
ce jsme si vyrobili vánoční řetěz ze
slámy a zazpívali si společně koledy.
Program se nám moc líbil.
Martina VÁclaVKOVÁ, ZŠ liteň

Tkanička se zavazovala u medvěda
K ZÁPISU DO ZŠ LITEŇ DORAZILO 15. LEDNA DEVĚTATŘICET BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       1/2013 (13)                

U ZÁPISU. Budoucí prvňáci u zápisu do liteňské školy. Foto Helena ŘEZÁČOVÁ

Tříkrálová koleda se konala v nedě-
li  6. ledna v Litni. Zorganizovalo ji
liteňské pracoviště Střediska volné-
ho času Domeček Hořovice za po-
moci maminek Katky Kellerové a
Jany Krtkové. Ty ušily kostýmy a
připravily děti na obnovu této tradi-
ce. Cílem bylo seznámit caparty s
historií, zvyky a významem  zimní-
ho koledování. Křída, s kterou ko-
ledníci psali nad dveře domů zná-
mé K+M+B 2013, byla posvěcena
5. ledna při mši svaté v liteňském
kostele sv. Petra a Pavla.
Dvě desítky rodin si vyslechly od
Tří králů koledu a přání do nového
roku. Děti byly ve všech domácnos-
tech, kam zavítaly, vítanými hosty.

Koleda zněla i během putování v
ulicích městyse a aby na zpívání ne-
byli »králové« sami, přidávali se k
nám do průvodu i další. 
Koledníky jsem doprovázela a
všechny jsem upozorňovala, že se
nejedná o sbírku. Děti byly většinou
odměňovány sladkostmi - pokud
někde dostaly i finanční odměnu,
rozdělily si ji po ukončení akce.
Děkujeme všem obyvatelům Litně,
kteří přivítali koledníky - Kačenku
Kellerovou, Míšu Krtkovou a »čer-
ného vzadu« Ondru Krtka. Velice si
vážíme vaší pohostinnosti a doufá-
me, že se nám tímto podařilo obno-
vit další tradici.    Eva Knopová,

Domeček, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Kostýmy ušily maminky, křídu posvětili při mši svaté
KAČENKA KELLEROVÁ, MÍŠA I ONDRA KRTKOVI SE VYDALI LITNÍ NA TŘÍKRÁLOVOU KOLEDU

NA KOLEDĚ. Litní 6. ledna chodili Tři králové.         Foto Eva KNOPOVÁ
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Závodu se zúčastnilo přes sto běžců Taneční parket se plnil
při pomalých písních

Na konci každého roku pořádá ZŠ
Liteň vánoční akademie. Na té zatím
poslední se v roli pořadatelů a mode-
rátorů předvedli žáci 9. třídy, kteří
tentokrát zvolili formu talentové
soutěže. Postupně se na pódiu liteň-
ského kina představily děti ze všech
tříd, školní družina i jednotlivci. Za-
zněly vánoční písně a koledy, bás-
ničky, potěšila nás taneční vystoupe-
ní, pobavily scénky. Zaujala všechna
vystoupení, potlesk publika byl pro
účinkující tou největší odměnou.
Jsme rádi, že se vánoční akademie
naší školy stala tradičním zastave-
ním v předvánočním čase, místem
setkání rodičů, absolventů školy a
občanů Litně i dalších vesnic v oko-
lí. Děkujeme Úřadu městyse Liteň
za zapůjčení kina a paní Zavázalové
za spolupráci.
Druhý den jsme se sešli ve škole a
rozebrali dojmy, kdo co pokazil, jak
se přeřekl, zakopl a jak nás nakonec
všichni moc chválili. První dvě ho-
diny se výuka odbývala podle rozvr-
hu, následující čas byl věnován vá-

nočním besídkám. Hráli jsme hry,
zpívali, rozdávali si dárky. Mezitím
jsme se věnovali ochutnávání cukro-

ví. Na poslední chvíli jsme vyráběli
a tvořili vánoční dekorace i přáníč-
ka. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Fotbalisté už trénují
V polovině ledna začala příprava
fotbalových družstev FC Liteň na
jarní část soutěží. Muži mají v plánu
sobotní výběhy po okolních lesích a
nedělní hala v pražských Košířích.
Bohužel se nepodařilo sestavit tré-
nink v týdnu s odpovídajícím poč-
tem hráčů - pro jejich pracovní za-
neprázdnění. Po nabrání fyzické
kondice jsou v plánu březnové pří-
pravné zápasy na umělé trávě.
Mladší žáci pod vedením trenéra
Kavalíra trénují každé pondělí od
16.30 do 18.00 obratnost, míčovou
techniku a vytrvalost ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani. Mladší
i starší přípravka využívá tělocvičnu
liteňské školy v úterý od 16.30 do
18.00. Pokud počasí dovolí, rádi by-
chom dětem zpestřili tréninky kon-
cem března zápasy na »umělce« Lo-
komotivy Beroun.
Chcete-li, aby vaše dítě sportovalo a
začlenilo se do kolektivu fotbalové
mládeže FC Liteň/Ostrovan Zadní
Třebaň, je možné se přihlásit v uve-
dených dnech a časech. Kontakty:
ml. žáci (ročník 2000-2001) - Miro-
slav Kavalír: 602 305 119, příprav-
ka (2002-05) - Miroslav Jílek: 736
218 601. Mailová adresa pro obě
kategorie: hnkliment@seznam.cz.

Miloslav KLIMENT, FC Liteň

Mušketýři stojí zato!
Do pražského Divadla v Dlouhé vy-
razili před koncem roku členové
Klubu mladých diváků, který fungu-
je v liteňské škole. Cestou jsme se
zastavili na Staroměstském náměstí
a prohlédli si vánoční výzdobu.
Režisérka Hana Burešová své  »muš-
ketýry« pojala netradičně. Na jeviš-
ti pavlačový dům, agitační středis-
ko, zdi popsané hesly Ať žije Dub-
ček! Čtveřice kamarádek si hraje na
mušketýry, obyvatelé domu prožívají
konec 60. let se všemi zvraty. Dvůr
Ludvíka XIV. se prolíná se dvorem
pražského činžáku, vzájemně se do-
plňují, představení doprovází hudba
Beatles. Tak jako se v závěru romá-
nu cesty čtyř přátel rozcházejí, mění
se i svět, v němž žijí děvčata. Beat-
les se rozpadají, rodina se stěhuje
do lepšího, začíná normalizace.
Více než tříhodinové představení se
nám líbilo, výkony herců byly výbor-
né. Rozhodně doporučujeme.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Akademii v kině moderovali deváťáci
PŘEDVÁNOČNÍ »BESÍDKA« LITEŇSKÉ ŠKOLY MĚLA TENTOKRÁT FORMU TALENTOVÉ SOUTĚŽE

AKADEMIE. Liteňští čtvrťáci na školní akademii.  Foto Helena řEZÁČOVÁ

Od loňského listopadu se v Liteň-
ském Okénku můžete dočítat o
šlechtické rodině Daubků.      (NN)
Je nemálo důvodů tvrdit, že Liteň a
pošumavské Chanovice jsou si blíz-
ké. Obě původní tvrze, pak sídliště v
kraji kolem nich, vlastnily různé ro-
dy, zemani, velkostatkáři i rytíři.
Hlavně proto, že to bylo, jak se říka-
lo, dobré zboží. Z užitků vlastníci v
obou případech pomatovali rovněž
na ty, kdo uměli něco, na co bylo p-
otěšení se dívat.
V minulém Okénku jsem psal o F. B.
Doubkovi. Když v roce 1952 zemřel,
modlily se u jeho hrobu v Novém Ji-
číně sestry Boromejky. Proč? Dou-
bek vytvořil nejvíce děl s nábožen-

skou tematikou. Přízně české umě-
lecké obce se ale nedočkal. Své se-
hrála žárlivost jiných na jeho talent
i závist - dostá-
val zakázky mo-
vitých klientů,
aby je portrétoval. Konkuroval Ma-
xi Švabinskému. České umělecké te-
ritorium bylo rozděleno, další expo-
nent se nepřijímal do žádného sdru-
žení. Ani po roce 1945 se Doubek
slávy nedočkal. V Praze ovdověl,
uchýlil se do novojičínského Boro-
mea. A historici i kritici výtvarného
umění se postarali, aby se vytratil z
obecného povědomí. 
Oblíbenci liteňských Daubků měli ví-
ce štěstí. Taky proto, že tu sídlili

mnohem déle (od roku 1850) než
Chanovičtí. Ti až od roku 1889, a
jen 18 roků, JUDr. Eduard Daubek

a dědic Eduard
rytíř Daubek.
Jakkoli nebyli

liteňští a chanovičtí v příbuzenské
poměru,  v přátelském vztahu jako
podnikatelé nepochybně už jejich
předkové ano. Mimo jiné kvůli vaře-
ní piva. Už v 16. století jsou zmínky
o vaření piva v kuchyních na tvr-
zích. Na rozdíl o Chanovic, kde byla
první zámecká varna dřevěná a spil-
ka zděná, v Litni bylo už zprvu vše
zděné. V obou případech byl zpočát-
ku výstav malý, várka asi jeden a
čtvrt věderního sudu - tři a tři čtvr-

tiny hektolitru. Na obou místech ze
sladu z ječmene  nebo z pšenice a
chmele z vlastní produkce. Nedržme
se příliš korbelů. Jen ještě zmínka o
receptu, tradovaném v obměně na
Chanovicku i Všeradicku, což je od
Litně kousek. Je to prý dobrá medi-
cina po muzice: Zbytky zvětralého
piva se vaří, přidá se vejce, smeta-
na, trochu cukru a drobet mouky... 
Je se co divit, že z liteňského zámec-
kého areálu je v nabídce realitní
kanceláře stále právě objekt bývalé-
ho pivovaru. Míval své odběratele i
své hostince. A stáčírnu importova-
ného smíchovského Staropramenu. 
(Pokračování)

Rudolf KAdEřÁbEK, beroun

Dobrá medicína po muzice: zbytky zvětralého piva se vaří...

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

Sto osmnáct běžců se v sobotu 19. 1. v  areálu bývalého liteňského učiliště zú-
častnilo zimního závodu Liteň cup 2013. A to navzdory tomu, že teploměr
ukazoval - 6° C. Závodníci soutěžili v devatenácti kategoriích, délka tratí by-
la od 100 do 6700 metrů. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie mužů nad
39 let (6700 m), do níž se přihlásilo 10 závodníků. Vítězem se stal Michal
Kovář z TJ Slavoj Pacov s časem 24:05 min. Druhou nejpočetnější byla kate-
gorie hochů 6 až 7 let, kteří běželi na vzdálenost 300 metrů - nejrychleji Filip
Krtek z Tetína s časem 1:53 min. Závodníci přijeli do Litně z okolí, ale i ze
Žebráka, Prahy či Pacova. Samozřejmě nechyběli běžci domácí. Bez povšim-
nutí nezůstaly ani závody maminek s kočárky a běh smíšených týmů - kočár-
ků startovalo 5, z toho jeden s dvojčaty, rodinných a pracovních týmů dva-
náct. Pro závěrečný závod Stanislav Krtek připravil 300 metrů dlouhou trať
se dvěma úkoly - závodníci kromě běhu házeli na cíl a skládáli dvoumetrový
komín, což v mrazu nebylo jednoduché.      Text a foto Eva KNOPOVÁ, Liteň

V sobotu 12. ledna se uskutečnil v sá-
le liteňské restaurace U Lípy tradiční
ples pořádaný Mysliveckým sdruže-
ním Liteň. K tanci a poslechu hrála
velmi příjemně country skupina Sed-
láci. Hlavně při pomalých romantic-
kých písních se parket pěkně zaplňo-
val. Na návštěvníky plesu čekala také
bohatá tombola, jejíž podstatnou část
tvořila zvěřina. Cen bylo dost, takže
si každý odnášel domů bažanta, balí-
ček z divočáka, případně něco tekuté-
ho na zahřátí. Dobrá nálada vydrže-
la zúčastněným až do ranních hodin.
Text a foto Kamila KAASOVÁ, Liteň
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Zemi drtí chřipka, Poberouní zatím ne
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Počet virových onemocnění se začal
zvyšovat už před Vánoci. O prázdni-
nách nemocných ubylo, nyní už zase
lidé chodí více a více,“ sdělili dětská
lékařka Daniela Štorchová, ordinující
v Řevnicích i Hostomicích. Příznaky
chřipky by neměl nikdo podcenit.
„Když se lidé necítí dobře, měli by
rozhodně zůstat doma. Pokud vysoké
teploty trvají například tři dny, je tře-
ba navštívit lékaře,“ dodala.
Ve škole v Zadní Třebani zatím chřip-
ka nepropukla. „Děti jsou zdravé,“
potvrdila asistentka Tereza Povýšilo-
vá. Ani ve škole v Litni není situace
dramatická. „Pokud jsou děti nemoc-
né, tak je to nějaká lehčí viróza, pro-
tože se tak po 3 dnech vracejí do ško-
ly. V pátek 18. 1. chyběly v průměru
4 děti ve třídě,“ uvedla zástupkyně
ředitelky Ema Malá.
Chřipek bude podle hygieniků přibý-
vat. „Chřipkový virus už v populaci

koluje, počet nemocných se bude
zvyšovat,“ uvedla pro ČTK hygienič-
ka Alena Dvořáková.
Lidé ale nemají panikařit. Většina

nemocných se dokáže vyléčit doma
dostatkem tekutin a běžně dostupný-
mi léky. Pouze pro závažné stavy mi-
nisterstvo zdravotnictví uvolnilo jed-

no z antivirotik, která se podávají při
probíhajícím onemocnění.
Nejúčinnější prevencí před chřipkou
je očkování. V současné době je však
již na očkování pozdě.  „Proti chřipce
očkujeme od října do prosince. Je tře-
ba se nechat očkovat do začátku epi-
demie. Vzhledem k rozbíhající se
epidemii v této době je již účinnost
omezena,“ řekl iDNES předseda Čes-
ké vakcinologické společnosti Ro-
man Prymula.  
Každý rok v Česku v důsledku chřip-
kového onemocnění zemře asi 1 500
- 2 500 lidí. „Zpravidla se rozvine se-
kundární bakteriální onemocnění a
pacient zemře na zápal plic. Nejrizi-
kovější skupiny jsou děti do 3 let,
starší osoby nad 65 let, osoby s chro-
nickými plicními a kardiovaskulární-
mi onemocněními, diabetem a těhot-
né ženy v kombinaci s obezitou,“ do-
dal Prymula.       Petra FRýDlOVÁ

Bratrstvo sv. Huberta , řevničtí mys-
livci ukončili loveckou sezonu jako
vždy plesem - Poslední lečí. Konala
se 19. ledna v sále místního Lidové-
ho domu. 
Již slavnostní úvod napovídá, že jde
o mimořádnou událost. Krátce po
osmé napochodovali myslivci do sá-
lu, kde předseda uvítal přítomné. Ja-
ko vždy bylo součástí zahájení paso-
vání myslivce na lovce zvěře, kterou
poprvé ulovil. Letos jím byl host sd-
ružení Michal Čermák - pasován byl
na lovce zvěře jelení (na snímku).

Bál byl zahájen za zvuků  fanfár
troubených na borlice otcem a sy-
nem Slánských, doplněných jemný-
mi tóny lesního rohu. Pak se jen zpí-
valo a tančilo. Po deváté vnikla do
sálu taneční skupina Ivany Zrostlí-
kové a předvedla pikantní ukázku
šumavských horáckých tanců. Pří-
jemné bylo slosování cen i dražba
šedesátikilového divočáka. Orchestr
Úžas hrál opravdu úžasně. Lovu
zdar a na shledanou za rok!

František ŠeDiVý, Řevnice
Foto Michal RŮŽiČKA

Z našeho kraje 
* Dodávka elektřiny bude přerušena
v Dobřichovicích  23. 1. od 7.30 do
15.30 na trafostanici Pod Bukovkou
a Zahradnictví, dále pak 1. 2. od
7.30 do 15.00 v ulici Mánesova me-
zi ulicí Alšovou a Karlickou.     (pef)
* Taneční pro dospělé začínají od
25. 1. v dobřichovickém sále Dr.
Fürsta.           Vlaďka CVRČKOVÁ
* Dodávka elektrické energie bude
přerušena  29. 1.  od 7.30 do 15.00 v
Zadní Třebani,  v části ulice Polní a
dále pak ve stejném čase  31. 1. v
ulicích Polní, Na Vrážku a Na Vy-
hlídce. (pef)
* Do projektu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět! se zapojila ZŠ Do-
břichovice.  Děti sbírají mobilní te-
lefony, firmy spolupracující na pro-
jektu funkční telefony repasují a
předají organizacím, jež pracují s
handicapovanými lidmi či s dětmi v
dětských domovech. Nefunkční te-
lefony budou recyklovány. Dobři-
chovické děti se navíc zapojí do sou-
těže, v níž mohou vyhrát zážitkový
víkendový pobyt pro třídu.         (pef)
* Pravidelné půlroční odečty vodo-
měrů bude od 3. 2. do 17. 3. prová-
dět v Dobřichovicích Jaroslav Ma-
chek z firmy Aquaconsult.         (pef)
* Městský úřad Řevnice nebude v
roce 2013 rozesílat složenky. Ter-
mín pro úhradu poplatku za odpad a
psa je do 1. 5. (pef)
* Popelářský vůz s hořícím odpa-
dem přivezla jeho obsluha 9. 1. na
dvůr hasičské zbrojnice v Mokrop-
sech. Oheň uhasili místní dobrovolní
a řevničtí profesionální hasiči. (pav)

CO Se DěJe S KašTaNKOU? Kaštanová alej ze Svinař na Halouny byla
prořezávána v minulých dnech. akce vypadá hodně brutálně - ze stromů po-
většinou zůstaly jen ořezané pahýly. O »údržbě« kaštanky a jejím rozsahu
nebyl nikdo ze zastupitelů obce Svinaře informován, vše bylo schváleno Od-
borem životního prostředí MěÚ Beroun. V současné době jsou veškeré práce
prováděné Správou silnic Středočeského kraje pozastaveny a situaci řeší
Česká inspekce životního prostředí. Tento týden by se měli k jednání sejít zá-
stupci všech zainteresovaných stran a domluvit další postup. Snad se nám
kaštanka zase brzy zazelená!            Text a foto Lucie BOXANOvÁ, Svinaře

Dálniční známky 2012
platí do konce ledna
Poberouní - Řidiči pozor: Dálnič-
ní známky 2012 platí jen do 31. 1.
2013. Od 1. 2. už hrozí řidičům  za
jízdu po dálnici či rychlostní silni-
ci bez známky pokuta 5.000 Kč.
Cena roční známky pro vozidla do
3,5 tuny zůstává 1.500 Kč. Měsíční
kupón pro vozidla do 3,5 tuny stojí
v roce 2013 440 Kč, desetidenní pak
310 Kč. Řidič má povinnost vylepit
známku na vnitřní stranu čelního
skla na straně spolujezdce. Kupón je
dvoudílný. Do obou dílů je třeba ve-
psat registrační značku vozidla. (pef)

Ulice je teď bezprašná
a určitě i hezčí!
Již v roce 1951 při lidmi vyvolaném
shromáždění tehdy významné zadno-
třebaňské čtvrti U dubu bylo zástup-
ci Řevnic slíbeno vybudování vodo-
vodu a kanalizace, připojí-li se k Řev-
nicím. Občané sice připojení odmít-
li, to se však později přesto uskuteč-
nilo »z moci úřední«. Trvalo pak té-
měř šedesát let, než za nehorázných
podmínek byl splněn slib připojení
vodovodu. V roce 2012 byla nečeka-
ně vybudována i kanalizace.
Když bylo oznámeno zahájení prací,
obyvatelé čtvrti se vyděsili při vzpo-
mínce na ukládání elektrického ve-
dení do země v předchozím roce - up-
rostřed zimy se v kritické době bro-
dili nad kotníky v bahně. Jaké bylo
překvapení, když po dokončení hlav-
ního tahu kolem silnice přistoupila
firma k protažení do ulic. Práce řídil
zkušený stavitel Honisch. Nejprve
informoval obyvatele o zamýšlených
pracích; ty pak jeho lidé rychle a
kvalitně provedli. Byla to příkladná
ukázka, jak lze pracovat bez neshod
a s vyloučením překážek. I zemní prá-
ce byly rychlé a ohleduplné k lidem.
Konečné úpravy povrchu se chopila
jiná firma. Položila živičný koberec
nad kanalizačním potrubím, prostor
po obou stranách doplnila materiá-
lem získaným z frézování či likvida-
ce živičných vozovek. Nedostatečně
zhutněný povrch vyvolává obavy, že
toto jinak dobré dílo poškodí jarní
přívalové deště. Lidé se i tak zara-
dovali: Mohou v létě otevírat  okna!
Ulice je bezprašná a určitě hezčí!

František ŠeDivÝ, Řevnice

Desítky centimetrů sněhu napadly v
polovině ledna v celém Česku. Bílé
nadělení přidělalo práci záchraná-
řům i hasičům. Ti řevničtí například
17. 1. vyprošťovali cisternu převá-
žející mléko, která zapadla u Svinař.
„Nákladní mercedes byl v příkopu u
silnice, téměř převrácený na bok,“
řekl řevnický profesionální hasič
Pavel Vintera. „Po přečerpání mlé-
ka do další cisterny byl automobil
pomocí dvou jeřábů vyproštěn,“ do-
dal. Na snímcích je odklízení sněhu
v Zadní Třebani a v Letech.

Text a foto NN M. FRÝDL

Host byl pasován na lovce jelení zvěře
ŘEVNIČTÍ MYSLIVCI PLESALI 19. LEDNA NA TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČI

Sníh zasypal celou republiku, i náš kraj
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Dopis je vyústěním mé dvouleté prá-
ce pod tlakem, který na mě vyvíjí ve-
dení města
V čem spočívá onen tlak?
Hlavně v permanentním vytváření
atmosféry, že škola není v pořádku.
Projevuje se to různě – třeba tím, že
jsem neustále úkolována, ovšem bez
zpětné vazby, tím, že do školské ra-
dy je za město dosazen člověk, jehož
silnou stránkou není komunikace, ne-
bo tím, že jsou mi předkládány práv-
ně vadné materiály. To se týká voleb-
ního řádu - ani podle jedné ze tří Ra-
dou města postupně vydaných verzí
nelze uspořádat řádně volby. Když
jsem na to poukázala, byla jsem oz-
načena za toho, kdo dělá obstrukce s
volbami. Také musím čelit nepravdi-
vým obviněním některých zastupitelů.
Čeho jste chtěla dopisem dosáhnout?
Chtěla jsem rodiče informovat o si-
tuaci a o svém postoji. Jsem pře-
svědčena, že mají právo být infor-
mováni. Lidé by měli vědět, že se tu
ze strany vedení města děje něco
nesprávného.
Co tím myslíte?
Rada města 15. 1. potvrdila informa-
ci, kterou obsahoval můj dopis – že
na jaře vyhlásí konkurs na ředitele
ZŠ. Nejčastějšími důvody k vyhláše-
ní výběrového řízení bývá úpadek
úrovně školy, úbytek žáků z důvodu
poskytování nekvalitních služeb, ne-
činnost ředitele školy, malá snaha o
inovaci ze strany vedení či nekvalit-
ní pedagogický sbor. Nic z toho není
případ ZŠ Řevnice. Proto vyhlášení
konkursu vnímám jako účelové a po-
litické. Nebudu se do něj hlásit - ne-
čekám totiž »fair play«. Tím spíš, že
komise, která konkurs vede, sice do-
poručí pořadí kandidátů, ale posled-
ní slovo má Rada města. Ta může
vybrat i uchazeče, který podle kon-
kursní komise skončil poslední. Na-
víc i komisi jmenuje rada.
Vyvolal váš dopis nějaké reakce?
Neuvěřitelné! Netušila jsem, jakou
vlnu podpory vyvolá. Odpovídala
jsem asi na 150 dopisů, v nichž mi
rodiče vyjadřují sympatie. Píší mi,
že se škola zvedla, že do ní jejich dě-
ti chodí rády, že to nesmím vzdát, že
stojí za mnou a že budou bojovat.
Jiní přišli s bonboniérou, abych si
prý udržela pevné nervy.
Co tím myslí – že budou bojovat?
Dali se dohromady, založili webové st-
ránky, sepsali petici na moji podporu...

Mohou pozitivní reakce rodičů a
odezva, kterou dopis vyvolal, změnit
vaše rozhodnutí?
Jít do konkursu, který je předem roz-
hodnutý? Ne, to opravdu ne.
Jak víte, že je konkurs předem roz-
hodnutý?
Někteří rodiče se ptali na radnici. A
tam jim bylo sděleno, že je pravda, co
jsem napsala. Že je předem rozhod-
nuto o změně, že nikdo ani nečeká,
že bych se do konkursu přihlásila. 
A vy to neuděláte?
Neudělám, pokud bude jasné, že jde
o předem připravenou akci.
Rada města se vás tedy chce zbavit?
Ano. 
Proč si to myslíte?
Myslím si, že jsem jim na obtíž. Že
nechtějí mít ve škole ředitelku, která
říká pravdu nahlas. Já jim vlastně
přidělávám práci, pořád po nich ně-
co chci. Ale když jsou budovy a vy-
bavení jídelny v havarijním stavu,
jsem povinna to řešit a hlásit. Vždyť

mám odpovědnost za děti i za svěře-
ný majetek! Navíc mám povinnost
informovat zřizovatele. Takže jim
pořád píši a oni už jsou na to určitě
alergičtí. Vnímají to jako moji huba-
tost, drzost, vymezování se. S panem
starostou se v mnohém neshoduji.
Začal se chovat, jako kdyby byl můj
nadřízený. Ale to on není. Reprezen-
tují - on i rada - zřizovatele školy, ale
zasahovat do vnitřního života školy,
do personálních věcí nemohou. 
Když se vás tedy chce rada - jak tvr-
díte - zbavit, má připraveného něja-
kého vašeho nástupce?
To nevím. Dostalo se ke mně mnoho
informací, nebo spíš spekulací, ale já
se v nich nijak nepitvám. Zastupite-
lům jsem popřála šťastnou ruku při
výběru kandidáta.
To byla, předpokládám, ironie?
Vůbec ne. Doufám, to jsem jim na-
psala také, že mají promyšlené ná-
sledky. Sama jsem nastupovala po
odvolaném řediteli, takže vím, že to
není snadné. V tomto případě sice
nejde o odvolání, ale následky jsou
vzhledem k okolnostem prakticky
stejné. Nový ředitel se bude rok roz-
koukávat, seznamovat se s prostře-
dím, budovat vazby. Zcela nevinně
se ocitne v obtížné situaci. Z hledis-
ka školy to bude rok ztracený. A
možná nejen rok. Mně také trvalo
dlouho, než jsem školu stabilizovala,
vybudovala nový sbor, který je scho-
pen odvádět takto kvalitní práce za
takto malé peníze.
Právě za svoji personální politiku
jste často kritizována. Je to tak?
Ano. Někteří členové Rady města,
říkají přímo, že lidi deptám, šikanu-
ji. Doslova - že je likviduji.
Likvidujete?
Ne. Já jsem se zcela záměrně rozlou-
čila s těmi, kteří neodpovídají kon-
cepci školy. Na to mám jako ředitel
právo. Jedná se o tři nebo čtyři kan-
tory, kteří byli zklamaní z mého ve-
dení školy - moje koncepce neodpo-

vídala jejich přístupu. Neakceptuji,
když děti z učitelky bolí bříško, když
rodiče volají, že se dítě bojí jít do
školy a podobně. Řeknu-li té které
učitelce, že toto není cesta, po které
bychom měli jít, šestkrát jí to zopa-
kuji a ona svůj přístup stejně nezmě-
ní, navíc mi ještě sdělí, že jí sahám
na její práci, je mi líto. Naše škola už
podobné kantory nezaměstnává. Je
milá, vstřícná a děti do ní chodí rády.
Učitelů ale z řevnické školy odešlo
více, než tři čtyři?
Ano, ale zdaleka ne všichni z mého
popudu. Jednalo se opravdu jen asi o
tři čtyři případy, v nichž se bývalí
kolegové nebyli ochotni či schopni
zakolejit. Ostatní odcházeli do dů-
chodu, z rodinných důvodů či třeba
proto, že šli vést školu do sousední
obce. Některým skončila smlouva,
některým nevyhovovala nová kon-
cepce, ale neodešli ve zlém.
Když konkurs nebude, zůstanete? 
Ano. Myslím si, že by bylo dobře
pro školu, aby to tak dopadlo. Aby
ještě nějakou dobu pokračovala stej-
ným směrem, pod stejným vedením,
se stejnou koncepcí. Ještě máme ná-
pady a práce není dokončena.
A když to takto opravdu dopadne –
dovedete si představit další spolu-
práci s městskou radou?
To je těžká otázka. Záleží na tom, ja-
ký by radní zaujali postoj. Tlak je op-
ravdu velký, cítím se být šikanová-
na, ale jsem schopna se od toho op-
rostit a chovat se profesionálně. 
Pokud rada konkurs přecijen vy-
hlásí, už víte, co budete dělat?
Ne. Život mi určitě přinese, co se se
mnou má stát. Několik rodičů mi tře-
ba nabídlo práci ve svých firmách.
To byste si ještě polepšila, že?
Asi ano – tak málo peněz, jako je ve
školství, není nikde. A problémů by
mi ubylo také. Komplikace, do nichž
se škola změnou vedení dostane, mě
budou mrzet, ale to už bude starost
zřizovatele.            Miloslav FRÝDL

Konkurs vypíšeme! potvrzuje starosta Řevnic
Řevnice - „Konkurs na místo ředitele řevnické základní školy vypíše-
me!“ NN to sdělil starosta Řevnic Libor Kvasnička.
Chystá se Rada města vyhlásit konkurs na místo ředitele ZŠ?
Ano. Ředitelka řevnické základní školy Štěpánka Rajchlová podle novely
školského zákona skončí na místě vedoucího zaměstnance 31. 7. 2013. Vý-
běrové řízení považujeme za standardní a objektivní nástroj, který má zajis-
tit nejlepšího možného ředitele pro naši školu na příštích šest let. 
Chce rada konkurs vyhlásit, protože není spokojena s prací ředitelky?
Podle nás by město mělo od konkursu upustit jen tehdy, nemá-li pochyb-
nosti o řízení školy. A ty Rada města v případě ředitelky Rajchlové má. Ne-
můžeme se spokojit s konstatováním vedení školy, že se úroveň ZŠ zvýšila
a automaticky prodloužit mandát ředitelky. Podle nás je správné, že o ře-
diteli školy na dalších šest let nerozhoduje jen Rada města, ale výběrové ří-
zení, v němž mají zásadní slovo odborníci. 
Proč o práci ředitelky městská rada pochybuje?
Objevují se například stížnosti rodičů. Komunikace mezi ředitelkou a vede-
ním města dlouhodobě vázne. Reaguje-li vedení školy na legitimní požada-
vek zřizovatele rozhořčeným článkem v novinách, pak tu opravdu není něco
v pořádku. S tím souvisí neadekvátní reakce ředitelky na řadu kroků města,
např. její zpochybnění standardní veřejnoprávní kontroly hospodaření a
účetnictví školy. Pochybnosti jsou i k personální politice ředitelky Rajchlo-
vé, zejména v souvislosti s neobvykle častými odchody učitelů. (pef)

Konkurs je účelový, já se hlásit nebudu!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

PRACUJI POD TLAKEM! Ředitelka řevnické základní školy Štěpánka Rajchlová.                       Foto Jiřina DOPITOVÁ
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Kdyby vše fungovalo tak, jako škola...!
OBYVATEL ŘEVNIC PÍŠE SVŮJ NÁZOR NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zacvičíte si ve vyhřáté místnosti i v sítích
VERONIKA ZIMOVÁ S PAVLOU CAHÁKOVOU PŘIPRAVUJÍ V DOBŘICHOVICÍCH OTEVŘENÍ JOGOVÉHO CENTRA

Moje dcera navštěvuje sedmým ro-
kem řevnickou školu a miluje ji. My,
rodiče jsme s kvalitou výuky, celko-
vou atmosférou ve škole – včetně
schopnosti vzájemné komunikace –
velmi spokojeni. Vzhledem k tomu,
že naše starší děti navštěvovaly re-
nomovanou jazykovou školu v Pra-
ze, máme s čím srovnávat. Rychlost
a razance, s jakou se paní ředitelka
např. vypořádala s počínající kyber-
šikanou, byla obdivuhodná.
To, že paní ředitelka radě města pří-

liš »nevoní« a vztahy město – škola
nejsou ideální, vím, ale nijak jsem to
nezkoumal. Nevylučuji ani, že v ně-
kterých případech byla kritika paní
ředitelky oprávněná, ale naprosto mě
tyto spory nezajímaly.  Škola fungu-
je dle mých představ a jaké jsou vz-
tahy ředitele Ekosu nebo ředitelky
mateřské školy s radou města mne
také nezajímá. 
Úroveň školy neposuzuji podle toho,
jaké má vztahy paní ředitelka s ra-

dou města, ale podle kvality výuky a
prostředí, ve kterém naše děti tráví
většinu dne, a které je také podstat-
ným způsobem formuje. 
Oznámení rady města, že bude vy-
psáno výběrové řízení na obsazení
místa ředitele školy, mě proto velmi
překvapilo. Proč rozbíjet funkční,
perfektně pracující kolektiv,  komu
spokojenost rodičů, dětí i učitelů va-
dí? Je v tom »jen« osobní averze ně-
kterých členů rady, nebo má potřeba

zbavit se paní ředitelky další pozadí?
Začal jsem se o tento problém zají-
mat a na základě zjištěných informa-
cí se mi obraz, proč je Štěpánka Raj-
chlová tak nepohodlná, začíná sklá-
dat…
Paní ředitelka se opovažuje dělat
vlastní personální politiku – přes ne-
souhlas rady, není příliš ochotná ne-
chat se při rozhodování, jak školu
vést, ovlivňovat radou města. Pře-
vzala zodpovědnost za vedení školy
a dělá to, co je – podle jejího názoru
- pro dobro školy nejlepší – často za
nesouhlasu rady... Výsledky její prá-
ce však jsou nepřehlédnutelné – i
bez podpory rady města. 
Ta však, pochopitelně, hodlá využít
všech »zákonných« prostředků k to-
mu, aby se této, pro ni nepohodlné a
nepříjemné, osoby zbavila. Není hez-
ké, že osobní averzi a ekonomickým
zájmům (v souvislosti se školní jí-
delnou, což by bylo na delší pojed-
nání) má být obětována kvalita výu-
ky našich dětí i atmosféra ve škole a
dokonce v celé obci!  Je tragédie, že
lidé, kteří se každý den potkávají,
nedokáží spolu komunikovat, spory
neřeší diskuzí a argumenty, ale intri-
kou. Doufám, že vše bude mít dozvu-
ky v komunálních volbách, jež nejsou
za tak dlouho, aby rodiče zapomněli
kdo a jakou roli v této věci hrál.  
Konkurzu již nejspíš nezabráníme,
napněme všechny síly, abychom za-
jistili jeho objektivní průběh. Svůj
příspěvek končím přáním, aby vše v
naší obci fungovalo tak, jako škola!

Jan kubriCHT, Řevnice

Starosta: Třebaňská
ředitelka si vede dobře
Zadní Třebaň - na čtyřicet rodi-
čů, zástupci školy, jejího zřizova-
tele, školské rady, policie i veřej-
nosti se 16. ledna v Zadní Třebani
zúčastnilo neformálního jednání
týkající se místní málotřídky.
Na programu bylo ubližování dětem
ve škole i mimo ni. Hovořilo se o
tom, jak mají rodiče postupovat zji-
stí-li šikanu, přítomní byli také in-
formováni o besedách, přednáš-
kách, uzavření školy atd.  
„Ředitelka školy Jana Nešťáková si
vede velmi dobře, její postup při ře-
šení ubližování žáků je správný,“
uvedl starosta obce Stanislav Balí-
ček s tím, že výskyt šikany v tře-
baňské ZŠ se řeší méně, než v ji-
ných školách. „Obec uvolnila pení-
ze na školního psychologa,“ dodal.
Rodiče chtěli mít přístup do školy -
ředitelka jim jej proto umožnila
denně do 8.00 hodin. (pef)

Dobřichovice - Joga je specifické
cvičení. Těžko říci, jak je vlastně
staré - zdá se, že zřejmě již člověk
neandrtálský prováděl podobné
pohyby, jen jim tak asi neříkal. V
únoru se chystá otevření jogového
centra v Dobřichovicích. Řevni-
čanka Veronika ZimoVá zde bu-
de se svou dlouholetou známou Pav-
lou Cahákovou nabízet lekce kla-
sické i ty ne úplně standardní.
veroniko, jak jsi se vlastně k joze
dostala?
Ačkoliv různé sportovní aktivity
provázely můj život od dětství - a k
joze jsem jako ke sportu přistupova-
la -, postupem času se mi právě díky
joze začal ukazovat nový směr těles-
ného pohybu. Moje lektorská činnost
vlastně přišla za mnou, nijak jsem o
ni neusilovala. Toto cvičení jsem po-
prvé vyzkoušela ve svých  22 letech.
Po nějakém čase mě má tehdejší lek-
torka oslovila, zda bych nechtěla pře-
vzít její hodiny - byla totiž těhotná.

Moje první reakce byla: To ani náho-
dou...! Pak mě ale něco osvítilo a ve
mně se objevil pocit, že bych to měla
alespoň vyzkoušet. Začala mě tedy
učit, já si postupně udělala lektorské

kurzy. Vše krásně a pomalu přichá-
zelo samo, naplňovalo mě, dávalo
smysl. Mně se stále víc ukazovala
správná  cesta, po které chci jít.   
v chystaném dobřichovickém cent-
ru hodláte nabízet i nové jogové
směry. Je to tak?
Ano, rádi bychom zde mimo známé
cvičební styly nabídli i tzv. HOT jo-
gu - cvičení v místnosti vyhřáté na
30 - 35 stupňů. A pak Antigravity jo-
gu, jogu v sítích. Sama jsem ji vy-
zkoušela a nadchla mě. Ačkoliv pro
mě znamená joga především podlož-
ku, pohodlný oděv a příjemné klid-
né, teplé místečko, cvičení v sítích mi
připadá naprosto osvobozující. Na-
víc je to výborná pomůcka ke zvýše-
ní flexibility těla a uvolnění mysli. 
Doporučila bys tedy cvičení jogy
nám všem?
Joga není jen cvičení, je to životní
styl. Pro mě je to pohyb mého srdce,
vedle mé rodiny můj celý život. Dí-
ky ní jsem potkala a stále potkávám

mnoho skvělých lidí, kteří mne obo-
hacují. Vše do sebe zapadá a plyne...
Joga centrum v Dobřichovicích jsme
daly dohromady s Pavlou Caháko-
vou i ve snaze nabídnout tento život-
ní styl ostatním. Jsme každá jiná, mám
pocit, že se můžeme skvěle doplnit a
dostat tak projekt do rovnováhy, kte-
rá je potřeba na všech úrovních na-
šeho bytí.   Helena PelikánoVá

NA AKADEMII. Štěpánka Rajchlová účinkovala s dětmi na školní akademii,
jež se konala v závěru loňského roku. Foto kateřina SýkoRová - Seifertová

JOGÍNKA. Veronika Zimová.
Foto ARCHiv

Joga je proces, cesta
Joga není cvičení svalů, nejde v ní o
výkony, o zápas - je to proces, cesta,
která vede k vyrovnanému, štastněj-
šímu bytí. Moji rodiče mě celé dět-
ství učili, že život je boj.  Určitě to
nemysleli zle, ale od té doby, co ne-
chávám věci plynout a přicházet sa-
my svým tempem - chodí lepší a lep-
ší. A lidé mě nepřestávají překvapo-
vat, podobně jako Veronika Zimová.

Helena Pelikánová,
Zadní Třebaň

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Kitty je krajskou tenisovou přebornicí
JEDENÁCTILETÁ ODCHOVANKYNĚ SPORTCLUBU ŘEVNICE TRIUMFOVALA V RAKOVNÍKU

Řevnice - V listopadu vyhlásili
Skokanem roku Sportclubu Řevni-
ce mladou tenistku Kristýnu Hla-
váčovou. Teď svou cenu jedno-
značně potvrdila. Na krajských
přeborech mladších žákyň v Ra-
kovníku zvítězila ve čtyřhře a dos-
tala se mezi čtyři nejlepší Středo-
češky ve dvouhře. Pro řevnický te-
nis je to jeden z největších úspěchů
posledních let. 
„Šel mi servis a hrála jsem asi nejlíp,
co se dalo,“ řekla jedenáctiletá od-
chovankyně Sportclubu, jež se pos-
lední dobou rapidně zlepšuje. Do te-
nisu je zažraná, obětuje mu hodně
času a ráda by to dotáhla vysoko. 
Na krajských přeborech ji zastavila
až v semifinále první nasazená hráč-
ka Markéta Hůlková z Benátek nad
Jizerou. Byl to boj plný výhod a shod
na obou stranách, i když výsledek
1:6 z prvního setu o tom moc nesvěd-
čí. Druhý set dokázala řevnická Hla-
váčová ze stavu 0:3 otočit na 4:3 a
40:0. Ve chvíli, kdy byla rozjetá, ji

rozhodila soupeřka, když ji míčem
trefila do těla. Mírně otřesená Kristý-
na nakonec prohrála 4:6. 

„Vše jsem si vynahradila ve čtyřhře,
ve finále mi to šlo hodně na síti,“ po-
psala svůj životní zápas hráčka s pře-

zdívkou Kitty. Vítěznou partnerkou v
deblu jí byla Kristýna Bedrnová z
TK Neridé. Stejný triumf na kraj-
ských přeborech, ale letních, se po-
vedl před dvěma lety ve starším žac-
tvu řevnickému páru Eliška Petráč-
ková, Daniela Švédová. 
Pro Sportclub není úspěch Hlaváčo-
vé v zimní sezoně jediným. Doroste-
nec Martin Kischer zaujal finálovou
účastí na celostátním turnaji v Řevni-
cích. „Martin je bývalý fotbalista, má
vynikající pohyb a ohromnou hou-
ževnatost,“ říká trenér Michal Mottl
s tím, že v klubu je řada dalších zají-
mavých hráčů. „Třeba Matěj Šolc.
Hraje tenis teprve od října, ale v
kategorii hráčů do devíti let už kon-
kuruje těm, kteří ho hrají od pěti let,“
dodává Mottl. 
Velkého úspěchu dosáhl i starší žák
Antonín Štěpánek, řevnický odcho-
vanec, který hraje za TK Neridé. Za-
čátkem ledna vyhrál singl i debl na
výborně obsazeném celostátním tur-
naji ve Strakonicích. (šve)

„Měla jsem sakra kliku!“ přiznává řevnická golfistka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

S DIPLOMY. Tenistka Kristýna Hlaváčová. Foto Jan ŠvéD

Řevnice - Už tři kola má za sebou
letošní, 16. ročník řevnického tur-
naje v pozemním hokeji Bandy
cup. Zatím se nejvíc daří obháj-
cům trofeje, týmu Bája Pic: tabul-
ku vede bez ztráty bodu. Druzí
jsou IQ Ouvey, třetí blink-OFF
„V sobotu 19. 1. jsme nejdřív muse-
li uklidit hřiště od hromady sněhu,
teprve pak se mohlo začít hrát,“ řekl
jeden z organizátorů turnaje Jiří Tlá-
šek. „Hned první zápas ale musel
být přerušem kvůli krvavému zraně-
ní - hráč Citrus teamu měl po ráně
brankářskou hokejkou tržnou ránu
na nose,“ dodal s tím, že »vyhecova-
ných« zápasů bylo třetí hrací den k
vidění více. Týmy se podle Tláška
bijí s takovým nasazením, jako kdy-
by se už hrálo finálové play off. To
je ovšem naplánováno až na sobotu
23. února. Nejlepšími střelci soutěže
zatím jsou Pitauer (13 zásahů), Skle-
nář (9), Halounek (8) a Nájemník
(8). Miloslav FRÝDL
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Hráč Citrus teamu dostal hokejkou do nosu, tekla krev
PO TŘECH KOLECH ŠESTNÁCTÉHO ROČNÍKU BANDY CUPU SE ZATÍM NEJVÍC DAŘÍ DRUŽSTVU BÁJA PIC

„V Asii jsem něco chytila z vody,
nebo z jídla, pořád mě trápily něja-
ké nemoci, musela jsem projít deto-
xikační kůrou organismu. Tři měsíce
jsem pořádně nejedla, abych měla
vyčištěná střeva a celé tělo. Mezitím
běžela sezona a já musela hrát, což
bylo ohromně vysilující,“ popisuje
nadějná golfistka své problémy.
Teď už se cítí fit, je plná energie jako
vždy, a pilně trénuje na novou sezo-
nu. A je zvědavá na novinky z Řev-
nic. „Co ti tenisté od vás, jak se jim
daří?“ vyptávala se na hráče Sport-
clubu, jejichž setkání se loni v listo-
padu zúčastnila a po besedě jim pře-
dávala výroční ceny.
„Chci zapracovat na švihu, vylepšit
jeho techniku,“ dala si za cíl v zimní
přípravě. Jinak ve svém programu
nemá nic speciálního. Kromě golfo-
vých tréninků v hale s koučem Pav-
lem Ničem chodí běhat, do posilov-

ny, radí se s psycholožkou a dohání
zameškanou školu. Za rok bude na
radotínském gymnáziu maturovat.
Jakým turnajem jí začne sezona, za-
tím netuší. Seriál LET startuje první
únorový víkend v Austrálii, pak se
přesouvá na Nový Zéland. „Na těch-
to turnajích nejspíš nebudu, cesta i
pobyt stojí hromadu peněz,“ říká
Spilková, o niž se manažersky stará
její otec Petr Spilka. Ročně jí musí
na sezonu sehnat asi 3 miliony ko-
run. „Ráda bych jela začátkem břez-
na do Číny, ale uvidíme. Program
teprve sestavujeme.“ 
Chybět v něm snad nebude ani Dý-
šina u Plzně, kde se hraje od 9. do
11. srpna jediný český turnaj ze seri-
álu LET. Pro golfové nadšence z Po-
berouní, kteří ještě neviděli Spilko-
vou na vlastní oči odpalovat míče, to
může být i tip, kam vyrazit o letních
prázdninách. Jan ŠvéD

Druhý hrací den, sobota 12. 1.
Samotáři - blink-OFF 1:2
IQ Ouvey - Bája Pic 2:3
Citrus Team - Kojoti 2:4
Boston - Samotáři 1:5
blink-OFF - Bája Pic 0:2
Kojoti - IQ Ouvey 1:2
Samotáři - Citrus Team 3:1
Boston - IQ Ouvey 2:5
blink-OFF - Kojoti 5:2
Samotáři - Bája Pic 2:5

Třetí hrací den, sobota 19. 1.
IQ Ouvey - Citrus Team 2:2
blink-OFF - Boston 5:1
Bája Pic - Kojoti 5:0
Samotáři - IQ Ouvey 0:1
Citrus Team - blink-OFF 5:3
Boston - Bája Pic1:3
Kojoti - Samotáři 0:6
IQ Ouvey - blink-OFF 4:1
Bája Pic - Citrus Team 3:2
Kojoti - Boston 2:2

V AKCI. Klára Spilková při odpalu. Foto Monika DvořáKová

NAHRAJ! Jeden z borců týmu IQ
Ouvey.                    Foto Pavel JÍLEK


