
Poberouní – Chceme více evrop-
ských peněz! Desítky starostů ma-
lých obcí se podepsaly pod tzv.
Druhou zlínskou výzvu určenou
premiérovi Čr Petrovi Nečasovi.
Žádají v ní, aby při »dělení« peněz
z Bruselu zohledňoval potřeby
venkova. iniciativu podporují i
starostové z Poberouní.
Před několika dny byl schválen ev-
ropský rozpočet na léta 2014 –
2020. Pro Českou republiku je v
něm určeno asi 500 miliard korun na
tzv. politiku soudržnosti, tedy na vy-
rovnávání rozdílů mezi vyspělými a
zaostalými regiony.
„Pro vyvážený rozvoj území ČR bu-
de potřeba minimálně pětina těchto
peněz,“ tvrdí předsedkyně Druhé
zlínské výzvy, senátorka Jana Juřen-
čáková. „Rozhodli jsme se vybojo-
vat z evropského rozpočtu maxi-
mum pro rozvoj regionů a venko-
va,“ dodává. Signatáři výzvy pova-
žují dosavadní způsob rozdělování
peněz z Bruselu za nespravedlivý.
Podle aktuální statistiky na venkov z
evropských prostředků dosud prou-
dilo několikanásobně méně prost-
ředků než do vyspělých městských

aglomerací. „Byli jsme nemile přek-
vapeni zjištěním, že na 1 obyvatele
obcí a měst do 5000 lidí připadá z
proinvestovaných evropských dota-
cí něco přes 30 000 Kč, zatímco na
obyvatele Brna či Plzně je to téměř
70 000 Kč. Popírá to princip soudrž-
nosti, dle něhož se právě prostřed-
nictvím eurofondů mají odstraňovat
rozdíly mezi vyspělými městskými
centry a venkovskými regiony,“
uvedl Tomáš Chmela, tajemník Sd-
ružení místních samospráv ČR. 
„Musíme získat evropské dotace do
regionů v daleko větší míře než do-
sud. Námi navržený systém, který
počítá s veřejnou kontrolou, předpo-
kládá, že by se mohlo přerozdělovat
až desetkrát více prostředků než ny-
ní,“ doplňuje jej jeden z prvních sig-
natářů výzvy, starosta Vysokého
Pole na Zlínsku Josef Zicha. Pouka-
zuje zároveň na fakt, že se součas-
ným modelem evropských dotací
jsou spojeny četné kauzy, byrokra-
cie i velmi pomalé čerpání. 
Výzvu podepsali starostové, zastu-
pitelé a občané ze všech koutů repu-
bliky. Hlásí se k ní i rychtáři obcí na-
šeho kraje. (Dokončení na straně 9)

Naložený náklaďák se převrátil do příkopu
Mořinka - Zima znovu udeřila! Další sněhovou nadílku a mrazivé počasí
nezvládly desítky řidičů. Vážná dopravní nehoda se stala 6. 2. u Mořinky -

plně naložený skříňový náklaďák zn. Iveco
skončil převrácený v příkopu. 
K havárii byli povoláni řevničtí profesio-
nální hasiči. „Protože silnice byla zledova-
tělá, bylo nutné nechat zásahová auta 200
metrů od nehody, povolat sypač a pokračo-
vat pěšky,“ uvedl hasič Pavel Vintera s tím,

že zraněného řidiče záchranka převezla do nemocnice. Auto hasiči z příko-
pu vytáhli jeřábem a odtáhli. (mif)  Foto Bořek BULÍČeK

V tomto čísle Našich novin
* Zrušte výběrové řízení! - strana 2
* Umírající labutě neumřely - strana 6

* Spolupráci se Stingem bych určitě
neodmítl - strana 11

Zadní Třebaň - Mezi velké atrak-
ce zadnotřebaňského masopustu 9.
února patřil kejklíř Petr Thei-
Mer. Chodil na chůdách mezi
davy diváků, kouzlil, asistoval vy-
hlašování nejoriginálnějších maš-
kar. Děti z něj byly u vytržení.
Kdy tě napadlo, že vylezeš na chůdy
a půjdeš bavit lidi?
Asi před osmnácti lety. Šermířská
skupina, jejíž jsem byl členem, měla
vystoupení, v němž přijedou do měs-
ta kejklíři. Každý se musel naučit
něco. Já se učil žonglovat s prapo-
rem i zapálenou holí a chodit na chů-

dách. Zalíbilo se mi to, dostal jsem
se i ke kouzlení a pracoval na tom.
V jakých výškách se pohybuješ?A
je to těžké?
Mám chůdy různě vysoké - od 60 do
120 cm. Chce to nějakou dobu tré-
novat než se získá jistota, ale i tak se
musí stále dávat pozor.
Jsi kouzelníkem, kejklířem, klau-
nem - máš nějakou veselou histro-
ku z této branže?
Každé vystoupení je, doufám, vese-
lé. Mám jednoho diváka, jenž se smě-
je pokaždé. Jmenuje se Petr Thei-
mer. (Dokončení na straně 2)       (help)

POJĎTE SI DÁT! Třicet čtyři domácností připravilo letos pohoštění pro ma-
sopustní průvod maškar v Zadní Třebani. Hana Tučková nabízela koblížky v
přestrojení za »dědka«. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Chceme více peněz!
píší starostové Nečasovi
VÝZVU PODPORUJÍ I RYCHTÁŘI POBEROUNSKÝCH OBCÍ

19. února 2013 - 4 (590) Cena výtisku 7 Kč

Rockový mejdanzakončila Vltava

Z kejklíře na chůdách byli caparti u vytržení Topícího se jezevčíka 
z řeky vytáhli hasiči
Zadní Třebaň - Na pomoc jezevčíko-
vi, který se topil v Berounce, vyjeli 12.
února před polednem řevničtí profe-
sionální hasiči.
„Na místo vyrazila dvě auta, k dispo-
zici jsme měli i motorový člun,“ uvedl
hasič Pavel Vintera s tím, že vysílený,
prochladlý jezevčík uvízl v trní blízko
břehu. „Psa jsme vyprostili a protože
na místě nebyl majitel, převezli jsme
ho do veterinární ordinace v Řevni-
cích, kde byl ošetřen. Odpoledne byl
už doma - majitele se podařilo zjistit
podle tetování,“ dodal Vintera.   (mif)

U KOMÍNA. Petr Theimer na ma-
sopustu. Foto NN M. FRÝDL
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»Nejde o Rajchlovou, jde o školu...«
ŘEDITELKA ZŠ ŘEVNICE: „MASIVNÍ PODPORA LIDÍ MĚ MOTIVUJE PŘIHLÁSIT SE DO KONKURSU!“

Panovník navrhl prodloužit prázdniny
NA PRVNÍM VALENTÝNSKÉM PLESE ZŠ LITEŇ BYLI ZVOLENI KRÁL A KRÁLOVNA
Valentýnský podvečer 14.
února společně protančili
žáci Základní školy v Lit-
ni.  Také si zvolili krále a
královnu školního plesu -
vytouženou korunku zís-
kala Klárka Nejedlá, za
krále si děti vybraly Tomá-
še Krtka. 
„Prodloužení prázdnin na
celý rok,“ tak v prvním
»královském« rozhovoru
bez váhání odpověděl To-
máš Krtek na otázku, jaké
změny navrhuje nový »pa-
novník« v rámci svých
kompetencí. Návrh byl s
nadšením přijat všemi úča-
stníky plesu. Královna  za-
se navrhla okamžitý zákaz
domácích úkolů, což ta-
nečníky samozřejmě potě-
šilo taky. 
Ples byl naplněn noblesou
a elegancí, kterou děvčata

prezentovala nádhernými
šaty a chlapci košilemi a
kravatami. Některé dívčí
róby mohly zcela konku-
rovat dámám na Plese v
Opeře - děkujeme mamin-
kám, že přípravu na tento
výjimečný den nepodceni-
ly. V rámci plesu se také
prezentoval kroužek ma-
žoretek pod vedení zástup-
kyně ředitelky ZŠ Emy
Malé a klub Ave z Domeč-
ku Hořovice. Všechny ta-
nečníky bavili DJs Nikita,
Jana  a Viky.
Máme velkou  radost  z
nadšení všech zúčastně-
ných a  společně se ZŠ Li-
teň se těšíme  na další roč-
ník školního plesu. Kdo-
pak bude asi královským
párem v roce 2014? 

eva DRBAlOVá,
Domeček, liteň

Řevnice - Pozdvižení, které vyvo-
lal záměr řevnické radnice vyhlá-
sit konkurs na místo ředitelky ZŠ
Řevnice, je obrovské. Jak aktuální
dění vnímá ředitelka stávající -
Štěpánka RAJCHlOVá?
Na vaši podporu vznikla petice i
speciální zpravodaj Rozruch, posta-
vili se za vás zaměstnanci školy i
mnozí žáci. Domníváte se, že tento
tlak přiměje vedení města, aby již
vyhlášený konkurs zrušilo?
Když jsem v lednu psala dopis rodi-
čům, v němž jsem oznámila, že se do
radnicí chystaného konkursu hlásit
nehodlám, byla jsem v tom sama.
Vzala jsem jaksi na vědomí, že ně-
která česká přísloví, např. S poctivos-
tí nejdál dojdeš, přestávají platit. Pět
let jsme poctivě pracovali, věřila
jsem, že to lidé vnímají, ale nevědě-
la jsem s jistotou, jak moc jim o ško-
lu jde, a jak moc jsou skutečně spo-
kojení. Teď to vidím a velmi mě těší,
že česká přísloví platit nepřestávají,
že je tedy mohu s čistým svědomím
dál učit naše děti při češtině.
Ohledně zřizovatele školy a jeho re-
akcí si nedovolím jakkoliv spekulo-
vat. Kdybych byla politik a sloužila
tedy lidem, kteří mě zvolili, určitě
bych vyslyšela jejich přání. 
Čili byste konkurs zrušila...?
Zastupitelé nyní mají příležitost uká-
zat, do jaké míry jim záleží na názo-
ru obyvatel města, kteří je v dobré
víře, že budou pracovat pro jejich
dobro, pověřili správou věcí obec-
ních. Nevím, jaký další signál by jim
měl být vyslán, aby svoje rozhodnu-
tí zrušili. Veřejně se hovoří o tom, že
TOP 09 již vyjádřila s vystupováním
svých zástupců nesouhlas. Měli by-
chom mít stále na paměti, že jdeme
vzorem našim dětem.
Starosta Řevnic si stěžuje, že komu-
nikace mezi vámi a vedením města
vázne. Sešli jste se v poslední době k
nějakému jednání, které by třeba
tento komunikační blok odstranilo? 
Domnívám se, že za celou tou frází o
komunikaci je jen to, že jsem si do-
volila napsat článek do řevnického
městského zpravodaje Ruch, v němž
jsem prostě řekla, jak se věci mají -

že píšu, žádám, sděluji a nedostávám
zpětnou vazbu… Tím také odstarto-
vala éra »cenzury« Ruchu. Běžná

komunikace funguje. Před několika
dny jsem poslala dopis zřizovateli
ohledně prvňáčků a požádala jsem o

osobní vysvětlení náhledu na věc,
protože nám do problematiky vstu-
pují dosud nevybudované třídy nad
úřadem, tedy nedostatečná kapacita
školy. Setkání se uskutečnilo, pan
starosta i já jsme se chovali jako nor-
mální lidé, nikdo nekřičel. Odcháze-
la jsem s pocitem, že budeme oba
přemýšlet o problému a budeme se
ho snažit řešit. Zda se můj pocit sho-
duje s tím, který nabyl pan starosta,
nemohu posuzovat. Můj pohled na
věc je všem známý – udělat vždy
maximum pro přijetí dětí, jejichž ro-
diče o to požádají. Ne vždy se shod-
nu se zřizovatelem, to je pochopitel-
né, ale snažím se progresivně a s roz-
myslem tlačit naši káru dál.
Konkurs už byl mezitím vyhlášen.
Vy jste veřejně deklarovala, že se do
něj hlásit nebudete. Nezměnila jste
s vědomím masivní podpory veřej-
nosti názor, nepřihlásíte se?
Jak jsem již uvedla - nejsem politik,
ale byla-li bych jím, vyslyšela bych
přání lidí, kteří mi dávají hlas. Vy-
slyším ho i jako nepolitik, neboť mi
osud školy není lhostejný a masivní
podpora lidí mě samozřejmě moti-
vuje k tomu se do konkursu přihlásit.
Tady už vůbec nejde o Rajchlovou,
tady jde o školu jako instituci!
Situace, do které se může dostat ško-
la, z níž je ředitel proti vůli zaměst-
nanců, rodičů a i žáků »odejit«, mů-
že být pro všechny fatální, jak ostat-
ně potvrzují stavy některých škol po
loňských konkursech. Kdyby byl od-
chod ředitele jakýmsi vytouženým
vysvobozením žáků, rodičů a zamě-
stnanců, bylo by to i pro nastupující-
ho ředitele mnohem příjemnější. Ta-
dy ale zúčastnění vysílají jiný signál.
Příští rok nás čekají volby do obec-
ních zastupitelstev, tedy i do toho
řevnického. Budete kandidovat?
Nejste jediný, kdo se mě na to ptá.
Chápu, že vás to k té otázce svádí,
protože to vypadá, že mám hodně
»voličů«. Myslím, že není dobré za-
měňovat situaci se školou se situací
politickou. Já mám momentálně
podporu pro to, abych vedla školu.
Jakákoliv odbočka by byla zneuži-
tím situace.             Miloslav FRÝDl

Z kejklíře na chůdách...
(Dokončení ze strany 1)
Na jednom karnevalu jsem byl s
dcerou Kačenkou. Když jsem si nesl
na pódium stoleček, kde jsem měl
věci na kouzlení, všiml jsem si, že
jsou posunuté. A pak to začalo: kar-
ty byly poskládané jinak, šátky ne-
byly schované jako vždy, a tak to šlo
celé vystoupení. Pěkně jsem se oro-
sil, ale diváci se mohli potrhat smí-
chy. V zákulisí z Kačenky vylezlo, že
nějaké holčičce jako dceruška kou-
zelníka ukazovala tatínkovy triky. 
Tvá představení jsou zaměřena na
děti - máš také něco pro dospělé? A
máš nějaký kouzelnický vzor, se
kterým bys třeba rád na podiu ta-
hal králíky z klobouku?
Pro dospělé samozřejmě taky vystu-
puji. Snažím se je zapojit do před-
stavení - kdo by se nechtěl aspoň na
chvíli stát kouzelníkem! Kdybych si
měl vybrat parťáka, byl by to Ri-
chard Nedvěd, máme podobný hu-
mor. Netahali bychom králíky, ale
holuby. A možná tušíte, odkud...

Helena PeliKáNOVá

Zrušte výběrové řízení! žádá petiční výbor 
Na podporu ředitelky ZŠ Řevnice Štěpánky Rajchlové vznikla dokonce
petice. Od členky petičního výboru složeného z Aleše Klemperera, Si-
mony Hrubé, Jana Kubrichta, Martina Veselého a Zdeňka Stropka
dorazil na adresu redakce následující text. (NN)
petice vznikla jako reakce na úmysl rady města Řevnice vypsat výběrové ří-
zení na obsazení místa ředitele školy. konkurs byl následně schválen na jed-
nání rady 1. února. 
Deklarovaná nefungující komunikace mezi radou města a školou nás jako
důvod pro takový zásah do vzdělávání našich dětí vůbec nezajímá. stejně tak
nás nezajímá, zda funguje komunikace mezi radou a např. MŠ, Ekosem, so-
kolem či Českými drahami. Co nás ale zajímá především, jsou výsledky školy,
atmosféra v ní a to, zda ji naše děti navštěvují rády a ne se stresem a bázní!  
Způsob, jakým je bagatelizován akt výměny vedení školy, nás znepokojuje.
vyjádření rady města ke konkursu se zakládají buď na hluboké neznalosti
problematiky, nebo jsou účelová. odborná i laická veřejnost je přesvědčena,
že pro školu bude mít výměna ředitele – zvlášť pokud proběhne tímto způso-
bem a za současné atmosféry – katastrofální následky. Dodatečně vygenero-
vaný argument, že se jedná o prověření kvality vedení školy, považujeme za
absurdní, neboť prověřování se běžně neprovádí vypsáním výběrovým říze-
ním, ale jinými oficiálními postupy.
Z výše uvedených důvodů jsme zorganizovali petiční akci na podporu stáva-
jící paní ředitelky, jež je pro nás garantem kvalitní, přívětivé a fungující ško-
ly. Dosud jsme shromáždili téměř 500 podpisů a jejich jménem žádáme o zru-
šení vypsaného výběrového řízení na obsazení ředitele Základní školy v
Řevnicích. Simona HRUBÁ, Řevnice

vÍTAlA DĚTI. Ředitelka řevnické školy Štěpánka rajchlová při letošním zá-
pisu budoucích prvňáčků.                     Foto Jaromír VAŠEK

královský pár. klára Nejedlá, Tomáš krtek - krá-
lovna a král školního plesu.         Foto Eva DRBALOVÁ
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Maškary chodily Třebaní až do tmy
NAŠE NOVINY ZORGANIZOVALY V ZADNÍ TŘEBANI DVACÁTÝ ČTVRTÝ POBEROUNSKÝ MASOPUST

Občerstvení připravilo třicet čtyři domácností!
Zadní Třebaň – Při posuzování letošního maso-
pustního občerstvení měla porota obzvlášť těžkou
práci. Pohoštění pro průvod maškar připravilo
přesně 34 domácností! Každý z porotců jmenoval
nejméně pět hospodyněk, jež si podle něj zaslouží
ocenění. A kdo má pak určit jen tři nejlepší?
„Měli byste na příští rok vymyslet víc kategorií.
Dát třeba zvlášť koblihy, zvlášť škvarkové placky,
slané chleby a pití. Posuzovat všechno dohroma-
dy se nedá,“ řekl jeden z porotců Miloš Chroust.
Podobně to viděli ostatní hodnotící – Ivan Nesler,
Ondra Nováček, jeho dva kamarádi námořníci a
medvěd Martin s medvědářem Patrikem. 
Nakonec jsme se tedy rozhodli udělit cen více. Do-
stanou je tyto kuchařky a kuchaři: za celkovou
hostinu Hejlkovi ze Sádku, Miluška Malá, paní
Frýdlová, Vaňkovi a »sdružení kuchařů« od Stu-
dánky v čele s rodinou Martínkových. Za škvarko-

vé placky Jindáčkovi a Petříšovi, za koblihy Věra
Vokálová, za ořechovici Tučkovi a nakonec za nej-
víc udělaných chlebíčků Marie Malá. Jmenova-
ným i všem ostatním mnohokrát děkujeme, najed-
li jsme se královsky!
„Já bych rozhodně ocenil Hejlkovi, měli vývar,
chleba se sádlem i cibulí a pivo!“ řekl Ondra No-
váček, jeho kamarádi námořníci si pochutnali na
topinkách s houbami paní Frýdlové. Medvěd si
pochvaloval zelňačky u Vaňků a paní Frýdlové.
„To byla bomba. Jsem ještě pro paní Malou, která
přinesla tři velké plechy chlebíčků, a pro Milušku
Malou, tam bylo všechno výborné,“ dodal Martin
v medvědí kůži. Medvědář Patrik ocenil, kolik to-
ho lidi pro průvod připravili. Na poslední zastáv-
ce jen kroutil hlavou: „Nechápu, jak Miluška Ma-
lá zvládla mít v té zimě česnečku horkou a řízky
ještě teplé - vše akorát. Bylo to skvělé!“          (lup)

Zadní Třebaň – Tak trochu »jiný«
masopust než obvykle se konal 9.
února v Zadní Třebani. Program
byl samozřejmě tradiční, do hlav-
ních masek se ovšem letos oblékli
jiní obyvatelé Třebaně než obyčej-
ně. A zvládli to na jedničku!
Třebaňští rodáci Miloš Pišna, Robert
Neubauer a Petr Eliášek, kteří spolu
s Jirkou Petříšem chodí v průvodu
každoročně, se letos nemohli zapo-
jit, a tak se do jejich masek museli
obléknout »náhradníci«, jediný Jirka
coby policajt zůstal. Zatímco Honza
Palička si už během uplynulých let
vyzkoušel všechny masky a předsta-
voval opět Masopusta, Martin Šmaus
v roli medvěda a Patrik Hochmal ja-
ko medvědář měli letos premiéru.
„To jsem nezažil, aby si medvěd s
medvědářem dávali panáky ještě ve-
čer při posezení v hospodě,“ řekl na
jejich adresu hlavní organizátor ma-
sopustu Milda Frýdl. A oba pochvá-
lil, že si vedli dobře - ostatně při prů-
vodu obcí vybrali také pěkný finanč-
ní příspěvek do kasičky.
Průvodu ovšem předcházel bohatý
dopolední program. Od deseti ráno
vyhrávala staropražská kapela Tře-
husk a během hodiny se zadnotře-
baňská náves zcela zaplnila. Nabíd-
ka stánkařů, kteří zboží na pulty při-
pravovali už od sedmi ráno, byla pe-
strá - od jídla, pití, sladkostí až po
hračky, šperky a oblečení. Hasiči

připravili výbornou zabijačku, k dis-
pozici byla tombola, děti se mohly
svézt na koních ze stáje Orion.  
Hlavní masopustní představení, kte-
ré sepsala Pavla Švédová, se předvá-
dělo na voze řevnické statkářky Jany
Červené. Na pódiu se postupně obje-
vil kejklíř Petr Theimer, starosta
Třebaně Stanislav Balíček, císař Ka-

rel IV. v podání senátora Jiřího Ober-
falzera a také Karel Král jako samot-
ný Pánbůh. Ti všichni popřáli, aby se
masopust vydařil. Vystoupily děti ze
souborů Kamýček a Klíček a také
sousedky – Holky v rozpuku. Na zá-
věr zazněla kramářská píseň O svini
a pávu, Masopust byl pochován a
vlády se ujal Půst. 

Pak už přišel na řadu výběr nejlep-
ších masek pod bedlivým dohledem
Pepy Kozáka. „Za mě napiš čaroděj-
nici se Sněhurkou a trpaslíky. Taky
komín, nezapomeň na Vikinga a sa-
mozřejmě - dědek s bábou jsou také
úžasní,“ hodnotila porotkyně Helena
Pelikánová. Mezi přibližně padesáti
maškarami kromě těch tradičních
nechyběly Holky v rozpuku v bílých
řízách a špičatých kloboucích, po-
jízdné Homeless Place fit centrum
Michaely Šmerglové a Jarky Zavadi-
lové či skupinka postav z pohádky
Šíleně smutná princezna. 
A jak hodnocení dopadlo? Bráno od
pátého místa: Homeless Place fit
centrum, Viking Honzy Kuklíka, ča-
rodějnice se Sněhurkou a trpaslíky
rodiny Sokolových, komín s kominí-
ky rodiny Chlaňových; Králem ma-
sopustu se stali Tučkovi – dědek a
babka. „Co říkali?“ ptala se babka
po vyhlášení výsledků soutěže. „Je-
deme k mladejm, s husou,“ dodával
dědek. Chvíli poté se vydal do vsi
průvod v čele s kapelou Třehusk a
policajt Jirka Petříš celou cestu tra-
dičně pobízel všechny ke spěchu.
Snažil se ale marně, zastávek u ob-
čerstvení bylo tolik, že se končilo až
po šesté hodině u Milušky a Pepy
Malých. A pak až do půlnoci vytr-
valci seděli a zpívali ve Společen-
ském domě.    Lucie PALIČKOVÁ,

Josef KOZÁK

»BEZHLAVÝ« MEDVĚD. Masopust s medvědem si v zadnotřebaňském prů-
vodu maškar na chvíli prohodili »hlavy«.  Foto NN L. PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň – Tečkou za maso-
pustním veselím v Zadní Třebani
byl i letos dětský karneval. 
Jako vždy byl »kulturák« zaplněný
do posledního místa. Celou dobu byl
plný také parket, kde se děti (i někte-
ří rodiče) vlnily v rytmu hudby ka-
pely Třehusk. Na příchozí čekala dvě
taneční vystoupení. Nejdřív se před-
vedly s orientálními tanci děti vede-
né Martinou Babincovou, Hraběte
Drákulu zatančili junioři z Aerobic
Teamu Všenory pod vedením Katky
Černé. Caparti se pak bavili soutěže-
mi, vyhrávali v tombole, točili ko-
lem štěstí. Vyhlašování nejlepších
masek se neobešlo bez slziček a
smutnění těch, kteří nevyhráli žád-
nou z cen. Porota ve složení Miluška
Malá a Iva Ševčíková vybrala tyto
masky: v nejmladší kategorii včelku
Máju, v prostřední Makovou Panen-
ku a Motýla Emanuela a v nejstarší

barokní dámu, oblečenou do krás-
ných šatů, škrabošky a paruky. Další
ocenění získalo kuře, čarodějnice, ša-
šek nebo Mickey Mouse. Všichni os-
tatní prckové dostali jako cenu útě-
chy ovoce od Stanislavy Jindáčkové
a sladkosti.       Lucie PALIČKOVÁ

MÁJA. Jedna z oceněných masek na dětském karnevalu.  Foto NN M. FRÝDL

SAMÉ DOBROTY. Třebaňští přichystali maškarám
obrovské množství laskomin.  Foto NN M. FRÝDL

Děkujeme za pomoc
Naše noviny děkují všem, kteří jak-
koliv pomohli s organizací masopu-
stu i dětského karnevalu, s přípra-
vou programu a tomboly. Poděko-
vání patří také místnímu obecnímu
úřadu za poskytnutí zázemí, všem
vystupujícím, maskám i návštěvní-
kům. Velké poděkování zaslouží také
všechny hospodyňky, které pro prů-
vod připravily občerstvení. Vaší po-
moci si velmi vážíme, bez vás by to
nikdy nebylo ono. Ještě jednou moc
a moc děkujeme! (NN)

Kulturák praskal ve švech, prckové řádili na karnevalu
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Majka je excelentní, Monika hvězda
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI UVÁDĚLI V MÍSTNÍM KINĚ DIVADELNÍ KOMEDII OPONA NAHORU!

Opona nahoru ! aneb možná přijde i
Lucie Bílá - komedie Petera Quiltera
s úpravou scénáře a v režii Alice
Čermákové uváděl v polovině února
Divadelní soubor Řevnice v místním
kině. Hra pro pět žen  je plná humo-

ru i když místy  spíše toho černého.
Celou dobu se na jevišti odehrávají
situace, které zapříčinil syn, manžel,
milenec a otec v jedné osobě tím, že
svým nejbližším odkázal zchátralé
divadlo. Na světlo vystupují staré

nezpracované křivdy, které je potře-
ba zahladit a pro společný cíl i lec-
cos obětovat.  
Komedie Opona nahoru! pro mě by-
la milým zážitkem. Alice Čermáko-
vá má většinou štěstí na spoluhráče a

v tomto případě jí sázka na jistotu v
obsazení vyšla. Majka Šímová jako
babička je excelentní, Tereza Červe-
ná  hraje s přirozeností sobě vlastní,
Monika Vaňková je neoddiskutova-
telná okresní hvězda, Alice Čermá-
ková zvlášť v převleku za Lucii Bí-
lou nemá chybu a nakonec Lucie Ki-
rova dává  jejich konání řád.
Zhlédnutí tohoto kusu doporučuji
všem, kteří se chtějí dobře pobavit.
Jediné, co mi na hře vadilo, byl fakt,
že se do konce hry neobjevil Steve.
Ten prochází celým dějem jako to-
tální budižkničemu, jež ale nikdy ne-
spatříte.     Helena PeliKÁnOVÁ,

Zadní Třebaň 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Kino má v únoru dovolenou.

KINO ŘEVNICE
Kino v únoru nehraje.

KINO CLUB ČERNOŠICE
19. 2. 20.00 PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM 
26. 2. 20.00 SKRYTÁ IDENTITA 
2. 3. 20.00 MAMMA MIA 

KINO MÍR BEROUN
18. 2. - 25. 2. 18.30 (Út+Pá 17.30, Ne
17.30 a 20.00) BABOVŘESKY 
19. 2. 13.45 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
19. 2. 20.00 LÁSKA 
21. 2. 15.30 ATLAS MRAKŮ 
22. 2. - 23. 2. 20.00 (So 17.30) ZLOME-
NÉ MĚSTO 
23. 2. - 24. 2. 15.30 HLEDÁ SE NEMO  
26. - 28. 2. 17.30 (St 18.30) HAŠIŠBÁBA
26. 2. 20.00 PIETA 
28. 2. - 5. 3. 17.30 (Čt+Ne 15.30, Pá 14.30)
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
28. 2. 20.00 JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC 3D 
1. 3. 19.00 AIDA - záznam opery 
2. 3. 15.30 HLEDÁ SE NEMO 

KINO RADOTÍN
19. 2. 10.00 CO KDYBYCHOM ŽILI
SPOLEČNĚ? 
19. 2. 17.30 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE 
19. 2. 20.00 LÁSKA 
20. 2. 10.00 TAK FAJN 
20. 2. a 26. 2. 17.30 SNÍŽEK, BÍLÝ KO-
ŽÍŠEK 
20. 2. 20.00 HASTA LA VISTA 
21. 2. 17.30 ZVONILKA: TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL 3D 
21. 2., 23. 2., 26. 2. 20.00 NESPOUTANÝ
DJANGO 
22. 2. 17.30 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ 2 3D 
22. 2. a 27. 2. 20.00 HAŠIŠBÁBA 
23. 2. 17.30 CARMEN 3D 
27. 2. 17.30 LÁSKA 
28. 2. 17.30 SENNA - dokument 
28. 2. 20.00 MANIAK 
1. 3. 17.30 NÁDHERNÉ BYTOSTI 
1. 3. 20.00 KRÁLOVSKÝ VÍKEND 
2. 3. 16.00 VĚNEČEK POHÁDEK II 
2. 3. 17.30 NITRO CIRCUS - FREESTY-
LE MOTOCROSS 3D 

Cestovatelé vyprávěli
o Malém Tibetu
Beseda s vernisáží fotografií z La-
daku, Malého Tibetu se konala 12.
února v kavárně řevnického Mod-
rého domečku. Cestovatelé David
Malec a Pavel Matoušek zde vyprá-
věli příhody ze svých cest po této
ojedinělé části naší modré planety.
Dobrodružné  vyprávění bylo dopl-
něno o krátký filmový záznam a také
poutavou přednáškou z buddhistic-
ké ikonografie. Výstava fotek je v
Modrém domečku k vidění do 27. 2.
Helena PeLiKÁnOVÁ, Z. Třebaň

Foto Šárka HAŠKOVÁ

Tipy NN
* Čtení dětem od 4 let o autech, lo-
dích, letadlech a mašinkách se v kni-
hovně Dobřichovice koná 21. 2. od
15.30 do 16.30. Vstupné 30 Kč. (vlc)
* Kapely The Háro a Sweet Pain vy-
stoupí 22. 2. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Setkání kapel nazvané Karlštejn-
ské rockování se uskuteční 23. 2. od
18.00 v restauraci U Janů Karlštejn.
Zahrají skupiny Tenemit, Ranydej a
Bugr. Vstupné 100 Kč.                (mif)
* Tomáš Kočko & Orchestr koncer-
tují 28. 2. od 20.00 v kavárně Jiná
káva Beroun. Vstup 200 Kč.   (mike)
* Záznam opery Giussepe Verdiho
Aida z newyorské Metropolitní ope-
ry opatřený českými i anglickými
titulky promítne berounské kino Mír
1. 3. od 19.00. Vstupné 350 Kč. (pš)                              
* Americké Will Bernard trio hra-
jící jazz vystoupí v černošickém
Clubu Kino 1. 3. od 20.30. Vstupné
150 Kč. Pavel BlAženín
* Postní duchovní obnovu povede
2. 3. od 9.00 v kostele Sv. Mořice
Řevnice Ondřej Salvet. Přibližně od
12.00 se bude konat mše svatá. (pef)
* Pohádku Medvídek Medoušek
sehraje 3. 3. od 15.00 v sále Dr. Für-
sta Dobřichovice divadlo Mimotau-
rus. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Dětské představení Král šašek
bude v Clubu Kino Černošice k vi-
dění 3. 3. od 16.00. Účinkuje Theat-
re Fortissimo, vstupné 70 Kč. Stejné
představení soubor týž den od 10.00
uvádí v sále České pojišťovny Be-
roun. (pab, mike)
* O lidech narozených ve znamení
Vodnáře si s návštěvníky kulturního
centra Ganesha v Dobřichovicích
bude 5. 3. od 19.00  povídat Helena
Bielková. Na závěr se koná řízená
meditace.   Martina JAnOušOVÁ
* Fotografie z průzkumu jeskyně
Na Javorce - nejhlubší jeskyně v Če-
chách bude 6. 3. od 18.00 v restau-
raci U Ezopa Karlštejn promítat spe-
leolog Jiří Dragoun. (mif)
* 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 snímků spisovatelky a
fotografky Marie Holečkové nazva-
ná Aleje Berounska a středních
Čech je do 22. 3. instalována v Ho-
landském domě Beroun.   (pš)                               
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je do konce března k vidění v
dobřichovickém zámku. (vlc)

Do zrekonstruované hospůdky Al
Bunda na řevnickém nádraží zavítal
druhou únorovou sobotu každý, kdo
má v oblibě místní bigbeatové kape-
ly Beaton, Orkus a Harry Band. By-
lo plno a přítomní se skvěle bavili.
Překvapením večírku se stalo prove-

dení skladby Vltava v podání Zdeň-
ka Mošny Hradeckého na klávesy za
doprovodu Lukáše Prchala na trub-
ku. O takovém zakončení rockového
mejdanu nikdo z nás ani nesnil. 

Terezie ČeRVenÁ, Řevnice
Helena PeLiKÁnOVÁ, Z. Třebaň 

NA SCÉNĚ. Majka Šímová, Alice Čermáková a Tereza Červená (zleva) ve
hře Opona nahoru! Foto Vladislav SKALA

V AL BUNDĚ. Dva z účinkujících na rockovém mejdanu v hospůdce Al Bun-
da. Foto Jaroslav ČeRný

Caparty na maškarním bále bavil Olda Burda

Necelou stovku dětí, tedy přesněji princezen, pirátů, strašidel, broučků i
břišních tanečnic přilákaly krásné, školáky vyrobené plakáty na Maškarní
bál, který uspořádal Klub přátel ZŠ Dobřichovice. Spokojený úsměv na tvá-
řích dětí i rodičů vykouzlil s maratonem písniček osvědčený DJ Olda Burda.

Text a foto Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Rockový mejdan zakončila Vltava
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Všeradův kurýr

Zaujal mne článek Přímá volba je
zásadním tématem STANu, v regio-
nální mutaci Stanovin, které vydáva-
jí Starostové a nezávislí.
Ústředním tématem článku je obha-
joba přímé volby starostů obcí. Pos-
lanci Gazdík a Polčák se ohánějí de-
mokracií, zkušenostmi ze Slovenska
a evropským trendem. Slibují, jak na
tom bude přímo volený starosta lépe
a jak se oslabí vliv politických sek-
retariátů na takto zvoleného předsta-
vitele obce.
Na základě vlastních zkušeností ří-
kám tomuto aktu NE! Zanechme stá-
vající systém volby hlavy obce ve
stavu, v jakém je. Většina malých
obcí má problémy se sestavením
kandidátky obecního zastupitelstva a
mnohde se teprve po ukončení voleb
dohadují, kdo ze zvolených bude
starostou. Do zastupitelstva kandi-
duje zpravidla pár aktivních občanů,

kteří jsou aktivní i ve spolcích, jinak
o práci v zastupitelstvu malých obcí
není zájem. Kdo by si také chtěl ne-
chat od spoluobčanů zadarmo nadá-
vat, a to převážně za věci, které ne-
může ovlivnit. Právě tyto malé obce
se podle koaliční smlouvy mají stát
pokusným králíkem možného fun-
gování. Jsem rád, že ostatní koaliční
partneři navrhují tento bod zrušit.
Co se týče zkušeností z okolních
zemí, bohužel nejsou tak pozitivní,
jak se pan Polčák domnívá. Chápu
jeho postoj, pokud hovořil s takto

zvolenými starosty. Ptal se i na názo-
ry a zkušenosti občanů obcí, kde ten-
to systém funguje?  Moje zkušenos-
ti z Rumunska, Slovenska a Ukraji-
ny dokazují naprostý opak - u nás by
to v případě přímé volby nebylo jiné.
Bylo by užitečnější, kdyby se po-
slanci zabývali tím, jak zamezit ko-
rupci, stabilizovat stát a motivovat k
vytváření pracovních míst. Pro ně je
ale jednodušší rozvrtávat to, co fun-
guje, nebo zvyšovat daňové zatížení,
které stejně nemůže přinést efekt.
Bohumil StiBAL, starosta Všeradic 

Přímá volba starostů? Určitě ne! 
RYCHTÁŘ VŠERADIC POLEMIZUJE S NÁZORY POSLANCŮ GAZDÍKA A POLČÁKA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 4/2013 (119)

KOMICI VE VŠERADICÍCH. Ko-
mici s. r. o. v podání Ivy Pazderkové
alias Blbé blondýny, Rudy z Ostravy
a Miloše Knora bavili v úterý 5. 2.
publikum ve všeradické galerii M.
D. Rettigové. V téměř dvouhodino-
vém pořadu předvedli to nejlepší, co
diváci znají z pořadu Na stojáka.
Ruda z Ostravy hrál na svou oblíbe-
nou kytaru a recitoval ze své prvoti-
ny Besceler, Iva Pazderková před-
vedla, že i blbá blondýna zvládne
zahrát na ukulele a Miloš Knor se
za pomoci diváků pokoušel uhasit
požár! Kdo chtěl, mohl s protagoni-
sty pořadu Na stojáka ještě posedět
v restauraci U Paní Magdaleny.
Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ,

Všeradice

Uzel bude vyprávět
historky z ordinace
Gynekolog, sexuolog, regionální
politik, vysokoškolský pedagog a
také autor mnoha odborných publi-
kací i knih s humornou či lechtivou
tematikou. To vše je Radim Uzel -
host Zámeckého večera v galerii M.
D. Rettigové ve Všeradicích. Mode-
rátor Petr Jančařík jej bude zpovídat
22. února od 19.00 hodin. Přijďte si
i vy poslechnout příběhy a historky
z jeho ordinace!
V březnu do všeradické galerie zaví-
tá televizní moderátorka Saskia
Burešová a astroložka PhDr. Olga
Krumlovská  - 15. 3. tu od 18.00
představí svůj společný kompono-
vaný program. Povídat si budou o
mayském kalendáři, astrologii, ho-
roskopech, o karmě, geopatogen-
ních zónách, telepatii a dalších zají-
mavých tématech. V průběhu bese-
dy se budou moci návštěvníci zeptat
na věci, které je zajímají. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Areál uhelných skladů v Litni
vykradl v noci ze 3. na 4. 2. nezná-
mý zloděj. Nejprve na dvou místech
prostříhal drátěné oplocení, vnikl na
pozemek a posléze i do tří staveb-
ních »buněk«. Z nich odcizil nový
kompresor a 150 kg hutního materi-
álu (jekly, íčka, kulatiny, trubky). Z
dílny ukradl 20 metrů elektrického
kabelu. Majiteli způsobil škodu pře-
sahující 25.900 Kč. (hek)
* Felicii zaparkovanou ve Svina-
řích-Lhotce si v noci z 28. na 29. 1.
vyhlédl neznámý chmaták. Rozbil
okno předních dveří a z vozu ukradl
kazetové rádio. Cena ukradeného
rádia byla 2.000 Kč, na další dva ti-
síce vlastníka auta přijde jeho op-
rava. Hedvika KASLOVÁ

Všeradičtí caparti každý týden společně sportují 

CVIČÍ S NADŠENÍM. S velikým nadšením se pustili
mladí cvičenci ze Všeradic do druhého pololetí. Děti se
scházeji každý týden, aby si společně zasportovaly, nau-
čily se novým věcem a zlepšovaly si kondici, sílu i vytr-

valost. Chválím děti za to, jak jsou šikovné a přeji jim,
ať jim chuť sportovat vydrží co nejdéle. Na snímku jsou
zleva Vojta, Anča, Viki, Hanča, Sabča, Vojta, Berča,
Kačka a Terka.   Text a foto Hana ZIMOVÁ, Všeradice
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Kácení stromů historické kaštanové
aleje mezi Svinařemi a Halouny by-
lo zastaveno. Svinařský starosta
Vladimír Roztočil v minulých dnech
jednal s Českou inspekcí životního
prostředí. Vyplynulo z něj, že poká-
ceno bude asi 15 stromů, jejichž
stav je opravdu špatný. „Požaduje-
me náhradní výsadbu vzrostlými st-
romy,“ řekl Roztočil, „Krajská sp-
ráva a údržba silnic se tváří, že chce
být řešení problému nápomocna,“
dodal. Místo navštívili členové stře-
dočeské Agentury ochrany přírody a
krajiny. Výsledek jejich posuzování
bude známý za tři týdny.   text a foto

Lucie BoXANová, Svinaře

Čas běží - již jsme vstoupili do druhé
poloviny února. Přesto, že posud by-
la zima poměrně příjemná a podle
předpovědi bude i její konec v me-
zích normálu, nemáme se moc na co
těšit. Česká ekonomika se stále  po-
hybuje kolem nuly, a to, že by v roce
2013 nastala zásadní změna, čekat
nemůžeme. Letos můžeme očekávat
pouze stagnaci. Oživení totiž brání
řada brzd - ať už omezování rozpo-
čtových výdajů, nebo pokračující
vysoká nezaměstnanost. To nejsou
radostné vyhlídky, ale je třeba se
obrnit trpělivostí a vírou ve zlepšení
situace. 
Přesto, že budoucnost není nijak po-
vzbudivá, dokazujeme, že se stále
ještě umíme pobavit. Již VIII. maso-
pustní průvod, který 16. února prošel
Všeradicemi, se nesl v příjemné a
uvolněné atmosféře. Průvodu se zú-

častnilo přes třicet maškar a s nimi i
nemálo obyvatel v civilu. Veliké po-
děkování patří hlavní organizátorce
Mirce Suché - je to obrovský tahoun
a bez její práce by se masopust pro-
stě neuskutečnil. Také děkujeme
občanům, kteří připravili hojnost ob-
čerstvení ve formě tekuté, vařené,
smažené či pečené. S potěšením mů-
žeme konstatovat nárůst počtu těch-
to občerstvovacích míst, což svědčí
o tom, že se všeradický masopust již
stal tradicí a pevně se zakořenil do
života obce. 
Když jsem vás hned v úvodu článku
zarazil nepříjemnou prognózou, po-
kusím se to odčinit pozitivní zprá-
vou: Na počátku dubna zahájíme
dlouho očekávanou výstavbu vodo-
vodu a kanalizace v naší obci; její
definitivní dokončení je plánováno
na říjen roku 2014. Věřím, že tato zp-
ráva je pro vás aspoň trochu pozitiv-
ní - vždyť o realizaci této akce jsme
usilovali šest let! Proto hlavy vzhůru
- není tak zle, aby nemohlo být ještě
hůř.  Bohumil STIBAL, 

starosta Všeradic

V »kaštance« padne
patnáct stromů

V dubnu začneme stavět vodovod
VŠERADICEMI V SOBOTU 16. ÚNORA POOSMÉ PROŠEL MASOPUSTNÍ PRŮVOD MAŠKAR

V ČELE ŠEL KRÁL. Masopustní veselice se 16. února ve Všeradicích zúčast-
nilo čtyřicet maškar. V čele průvodu šel král s půvabnou královnou, do kroku
vyhrávala kapela Ideál. Na prvním místě skončilo Lego, druhé bylo Hroznové
víno, třetí César s Kleopatrou a čtvrtý Legolas. Poděkování patří všem oby-
vatelům Všeradic, kteří nás pohostili.  Mirka SUCHá, foto Bohumil StIBAL

Byli jste letos na plese? Že ne? Řev-
nická taneční skupina Proměny má
ten svůj, Pátý reprezentační ples od-
tančen. Obvykle se hodnotí přede-
vším toalety dam, ale tentokrát to pá-
nům ve fracích mimořádně slušelo,
jakoby si odskočili do romantiky mi-
nulého století. Kapela Galaxie sáh-
la do nástrojů skutečně nebesky - za-
hrála nejen těm, kdož svá těla na
parketu nešetřili, ale i pro citlivé uši,
jimž bylo dopřáno poslechu.
Bohatý program večera byl rozdělen
do tří částí. První uvedla nejmenší
Proměňata tanečkem Šíleně smut-
ných princezen a skupinka o něco
málo starších skladbou Wy are Fa-
milie. Do příběhu Romea a Julie da-
la nahlédnout baletní kreace Tanec
dívek, ze stejnojmenného baletu.
Když se potom dost vytančili i hosté
a bylo radno si odpočinout, půvabně
vtančila na špičkách Panorama,
dobrá víla z baletu Šípková Růženka,
kterou vystřídal hravý tanec Hey boy
střední skupiny dětí. Slavnostně, na
hudbu F. Sinatry, vplula ve stylu

waltzu 30. let taneční elita Proměn.
S elegancí zvládnutá, nápaditá dějo-
vá choreografie a taneční výkon, pa-
třící do kategorie Show dance, byla

odměněna velkým potleskem. Hosté
se nenudili ani ve chvíli odpočinku -
díky neúnavné obětavé Ivance při-
cházela různá překvapení. Hymna

Proměn, koláčková volenka, převáž-
ně sladký bazar a tradiční, dojemná
poděkování.
Vraťme se však na parket. S grácií,
na špičkách, vznesly se sálem čtyři
labutě. Ač skladba je známá pod ná-
zvem Umírající labuť, ty naše ve zd-
raví odlétly, neboť je čekal s ostatní-
mi další, skupinový tanec. Velmi
efektní, podtržený kostýmem, nazva-
ný Single ladies. Tanec dam, na prv-
ní pohled dam svobodných. Hřebem
večera, vrcholným ukončením taneč-
ního pásma, byl dramatický, rytmic-
ky strhující a fyzicky náročný tanec
Fat Boy Slim. Tímto výkonem by dle
názvu, každý tlustý hoch musel
zeštíhlet. 
V neděli si ještě zařádily děti na dět-
ském karnevalu Proměn. Zahrály si,
zatancovaly, zasoutěžily. Byly tu
princezny všech království, zvířátka i
tajemné bytosti lesů. Od včelky Máji
po mikroježka. Díky pilným a nápa-
ditým maminkám!

Dagmar RENERtová, 
Proměny, Řevnice

Umírající labutě neumřely, ve zdraví odlétly...
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROMĚNY USPOŘÁDALA V LIDOVÉM DOMĚ REPREZENTAČNÍ PLES

NA PLESE. Jedno z tanečních vystoupení na V. reprezentačním plese řev-
nické skupiny Proměny. Foto Jakub KENCL

Vižinští svedli při Sněhurádě nelítostnou sněhovou bitvu
V sobotu 16. února se ve Vižině ko-
nala již poněkolikáté Sněhuráda -
dovádění obyvatel obce, malých i
velkých, na sněhu. Konání akce je
pokaždé závislé na povětrnostních
podmínkách. Přesto, že v úterý 12.
února sněžilo, v sobotu to vypadalo,
že se Sněhuráda neuskuteční: sníh
tál až nezbyl téměř žádný. Proto se
tomu také musely přizpůsobit zá-
vodní disciplíny, které se odehráva-
ly na fotbalovém hřišti. Soutěžilo se
v tahání na bobech - v roli tahačů se
vystřídali tatínkové, děti, maminky
a dokonce v jedné disciplíně i ba-
bičky. Pak se stavěli sněhuláci a
nechyběla nelítostná sněhová bitva.
Nakonec  se všichni zahřáli čajem a
dostali sladkou odměnu. 

Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Kamil HRZAL
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Školáci si užívají zimních
radovánek v Krkonoších
Žáci ZŠ Liteň mají za sebou pololetní vysvědčení.
Začínáme zase od začátku, někteří mají v plánu ně-
jaké to vylepšení, takže všem přejeme, aby jim úsilí
vydrželo. Běžný provoz si občas zpestříme mimo-
řádnou aktivitou - besedou, exkurzí či účastí na sou-
těži. S výlety to zatím vzhledem k počasí nebylo pří-
liš aktuální, musíme si počkat na jaro. Zimních ra-
dovánek si užívají  někteří žáci 5. – 9. třídy, kteří
právě jsou na lyžařském výcviku v Krkonoších.
Koncem ledna jsme se zúčastnili okresního kola dě-
jepisné olympiády. Téma letošního, již 42. ročníku,
znělo: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradi-
cím. Z naší školy se zúčastnili dva žáci – Jan Ha-
velka (8.třída) a Ondřej Pechar (7. třída). Ondřeje
jsme vzali »na zkušenou« a dobře jsme udělali. I
když je teprve sedmák, v konkurenci starších se ne-
ztratil a dosáhl téměř na hranici úspěšného řešitele,
což bylo 60 bodů. Umístil se na krásném sedmém
místě s 58,5 body. Za sebou nechal nejen žáky os-
mých a devátých ročníků, ale také tercie a kvarty
osmiletých gymnázií. Jan Havelka obsadil 2. místo
se ziskem 74 body, jen o 1,5 bodu za vítězkou. Oba
nás potěšili, blahopřejeme jim a děkujeme za výbor-
nou reprezentaci. (Dokončení na straně 8)

Dlouholetá snaha Městyse Liteň o
vlastní čistírnu odpadních vod
(ČOV) a splaškovou kanalizaci snad
konečně přinese výsledky. 
První projekt na kanalizaci v Litni
byl již součástí projektové doku-
mentace na vodovod. V archivu
Městyse Liteň se dá najít i další do-
kumentace na odkanalizování obce z
osmdesátých let. Tyto projekty však
nikdy nebyly realizovány, zřejmě
pro nedostatek peněz.
V současné době se tedy zdá, že se
Liteň ve své historii dostala ke stav-
bě kanalizace nejblíže. Po více než
tříletém vyjednávání s vlastníkem
pozemků pro stavbu ČOV bylo do-
saženo vzájemné dohody. Během té-

to doby se dohoda působením práv-
ních zástupců obou stran rozrostla ze
dvou na více než třicet stran plus pří-
lohy. Bylo tedy konečně možné za-
dat zpracování další nové projektové
dokumentace na stavbu kanalizace.
Po dokončení dokumentace pro
územní řízení se uskutečnilo projed-
nání se všemi čtyřiceti šesti dotčený-
mi orgány i organizacemi a Staveb-
ním úřadem v Králově Dvoře bylo
vydáno územní rozhodnutí. Na zá-
kladě toho bylo zpracováno výškové
zaměření obce a dokumentace pro
stavební povolení. Současně městys
požádal o dotaci na stavbu této kana-
lizace a ČOV na Státním fondu ži-
votního prostředí. Nyní jsme se do-

stali do druhého, užšího kola výběru,
a tudíž se zdá, že - vzhledem k tomu,
že Městys Liteň disponuje naspoře-
nými penězi potřebnými k dofinan-
cování nutné spoluúčasti a nebude
tedy tyto peníze čerpat z úvěrů - do-
taci získáme a stavba kanalizace bu-
de moci být zahájena.    
V současné době se znovu projedná-
vá dokumentace pro stavební povo-
lení s dotčenými orgány a organiza-
cemi, a také je třeba sepsat smlouvy
s vlastníky pozemků dotčených stav-
bou. Pokud by vše proběhlo tím nej-
lepším způsobem, mohla by stavba
ČOV začít na jaře příštího roku a
stavba rozvodů kanalizace v roce
2015.             Jan HAVELKA, Liteň

Výstavba kanalizace se blíží
ŽÁDOST MĚSTYSE LITEŇ O DOTACI SE DOSTALA DO DRUHÉHO KOLA VÝBĚRU

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       2/2013 (14)                

NA HORÁCH. Stovku malých lyža-
řů, snowboarďáků a běžkařů vyvez-
lo na krkonošské stráně Středisko
volného času Domeček Hořovice,
jež působí také v Litni. Na horských
chatách ve Špindlerově Mlýně pro-
žily děti jarní prázdniny plné her a
zábavy. Měly připravený celodenní
sportovní program pod vedením
snowboardových a lyžařských inst-
ruktorů, velký úspěch měla výuka
běžeckého lyžování s možností za-
půjčení vybavení na místě (vybavení
zapůjčila ZŠ Liteň). V ideálních sně-
hových podmínkách děti řádily na
lyžích, snowboardech, bobech i sněž-
nicích. Jaroslava Kalátová a Eva
Knopová se svými týmy připravily
mnoho her: Mexiko na sněhu, vý-
stup na K2, horský videostop, nechy-
běla stavba sněhových soch. Hitem
týdne byl pro děti i dospělé sněhový
tobogán, velký úspěch slavilo večer-
ní divadelní představení pohádek.
Těšíme se na další společné zážitky.
Eva DrbaLová, Domeček, Liteň

Další existence liteňského kina se v
těchto dnech intenzivně probírá na
úřadu městyse Liteň.
V Litni se promítá od začátku 40. let
minulého století - nejprve v místní
Sokolovně, od roku 1988 ve Spole-
čenském domě. Bohužel, dnešní do-
ba rozvoji kinematografie v obcích
nepřeje. Provoz kin musí být doto-
ván, což má za následek, že v be-
rounském okrese jsou v provozu jen
dvě - u nás a v Berouně.
Další překážkou, kterou musíme pro
zachování provozu kina i v budou-
cích letech zdolat, je nevyhnutelný
proces digitalizace. Nejde o to, v ja-
kém technickém stavu máme naše
promítací zařízení z roku 1959, ale
o to, že se celý filmový svět rozhodl
do konce roku 2012 vyrábět posled-

ních pár filmových kopií ve formátu
35 mm. Už teď většina distributor-
ských filmových společností zasílá
filmové kopie pouze v digitální po-
době, a pro tu je třeba mít projekto-
vý přehrávač. Ten by měl i širší vyu-
žití projekce - např. přes počítač,
notebook, přenos sportovních i sou-
kromých akcí, besed atd. 
Jistě by se našla možnost častějšího
využití pro základní a mateřskou
školu. V penězích by se změna sy-
stému měla pohybovat okolo
170.000 korun. Částka to není malá
a jistě by byla pro obec velkou
finanční zátěží, ale byla by to inves-
tice do budoucnosti. 
Tím vyvstává otázka: Digitalizuje-
me naše kino, nebo ho zavřeme?

Miloslav KLIMENT, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Digitalizujeme liteňské kino, a nebo ho zavřeme?

PŘED PROJEKTOREM. Dlouholetý promítač v liteňském kině Václav Bar-
toníček.         Foto Miloslav KLIMENT
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Tilia zve rodiče i děti
na cvičení a do herny

Druhý ročník úspěšně nastartovaného hudebního
festivalu Jarmily Novotné se v zámeckém areálu v
Litni odehraje 6. – 8. září. Místo, kde žila slavná
česká pěvkyně, ožije na tři dny hudbou, a to včet-
ně parku nebo stodoly.  V programu najdou návš-
těvníci několik lahůdek.
Do zámeckého parku, který se v současnosti in-
tenzivně revitalizuje, aby mohl být celý zpřístup-
něn, bude zasazena opera barokního velikána
Georga Friedricha Händela Apollo a Dafné. Roli
Apolla ztvární mladý, ale již etablovaný basista
Tomáš Král, jeho partnerkou bude čerstvá nositel-
ka Ceny Jarmily Novotné Ivana Pavlů. Hudební-
ho nastudování se ujme americký specialista na
starou hudbu Gonzalo Ruiz, který se už těší, že do
inscenace zapojí místní děti.
Publikum se opět může setkat s rodinou Daubko-
vou, zejména s vnučkou Jarmily Novotné, hous-
listkou Tatianou Daubek. Ta se chystá kromě dvou
galavečerů vystoupit za doprovodu varhan v liteň-
ském kostele, kde byla jako sedmiletá pokřtěna. 
Další výjimečnou sólistku, mezzosopranistku Lu-
cii Hilscherovou, uslyšíme na matiné, kde předne-
se cyklus písní Nový Špalíček od Bohuslava Mar-
tinů – skladbu, kterou premiérovala právě Jarmila
Novotná s Janem Masarykem. Pro příležitost fes-
tivalu dostala nový kabát: skladatel Jiří Teml ji

upravil pro hlas a deset nástrojů, jak si to Martinů
přál, ale nestihl realizovat. Publikum v Čechovně
bude svědkem světové premiéry této verze půvab-
ných písní. Mezzosopranistku Hilscherovou, jež
je vyhledávanou interpretkou velkých duchovních
skladeb i oper, bude možnost slyšet i na zmíně-
ném koncertě v kostele a při galakoncertech. O
veškerý hudební doprovod se postará osvědčená
Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. 
Pro děti bude připraveno zábavné odpoledne v
parku i workshop, kde se seznámí se zákulisím
hudebního divadla pod vedením zkušené lektorky.
Letošní ročník festivalu chce představit Jarmilu
Novotnou tak, jak ji u nás málokdo zná: jako fil-
movou herečku. Markéta Nedvědová, která se vě-
nuje historii filmu, představí tuto podobu slavné
pěvkyně v pořadu plném filmových ukázek.
Český rozhlas bude celou sobotu vysílat reportáže
a vstupy ze zámku i jeho okolí, aby svým poslu-
chačům představil bohatou historii tohoto místa.
Liteň se stane na tři dny oázou plnou dobré hudby
a výjimečných setkání. Nenechte si je ujít.
Informace o programu budou zveřejněny na
webových stránkách www.zamekliten.cz. Organi-
zátor festivalu, občanské sdružení Zámek Liteň,
se na vás těší a předem děkuje za vaši podporu.

Dita HRADECKÁ, Zámek Liteň

Festival J. N. nabídne operu i filmy
DRUHÝ ROČNÍK LITEŇSKÉ AKCE PŘEDSTAVÍ SLAVNOU OPERNÍ PĚVKYNI JAKO FILMOVOU HEREČKU

DAUBEK. Houslistka Tatiana Daubek při loňském
vystoupení v liteňském zámku.          Foto ArCHIV

Seriál Liteňské reminiscence je
tentokrát věnován spisovateli
Svatoplukovi Čechovi.             (NN)
Známých i méně známých postřehů
ze života Svatopluka Čech je na ně-
kolik Liteňských reminiscencí. Jed-
na z půvabných historek je tak tro-
chu na pomezí života a smrti.
Je neděle 23. 2. 1908. Do Troje, kte-
rá byla ještě kus od Prahy, dojde
pěšky dopisovatel německého listu
Bohemia, přesvědčen, že odtud při-
nese sólokapra, senzační aktuálku o
populárním Čechovi. Má ho v mer-
ku už několik let, dobře se o něm pí-
še. Od konce ledna na tom je nějak
špatně, den po dni hůř.
Novinář si otře orosené čelo, zazvo-
ní, vyjde mu vstříc poetova sestra,

ani ho nepustí ke slovu a hlaholí:
„Už je to s bratrem lepší, právě tu
byl doktor.“ „A sakra!“ prohlásí zk-
lamaný repor-
tér, „to, abych
se sem táhnul
ještě jednou.“ Žena ho vystrčí ze
dveří a zabouchne je za ním.
Po pohřbu v březnu 1908 si příbuz-
ní zesnulého Svatopluka Čecha na
reportéra stěžovali v redakci Bohe-
mie. Ta mu dala padáka.
Kdo nevěří, že nejde o anekdotu, ať
zalistuje  v Prager Tagblatu v roční-
ku 1925. Tam píše Egon Ervin Kisch
o žurnalistické burze U Brejšků na
Starém Městě pražském. To bylo Tr-
žiště senzací, kde novináři mezi se-
bou kšeftovali s tipy i s hotovými ru-

kopisy. Tam asi Kisch slyšel příběh
postiženého kolegy. Prokázáno je, že
Sv. Čech skonal v pražských Hole-

šovicích, v ro-
háku ulic Jan-
kovského  (teh-

dy U kapličky) a Šimáčkovy čp. 557.
Sem se také roku 1907 se sestrou
stěhoval z letního sídla v trojské vile
Havránka. Ani z holešovického bytu
to neměl po promenádní cestě do
přírody, do Královské obory, dale-
ko. Na blízké Letné, též ještě neza-
stavěné, »jak vlny osením« vlály mu
vzpomínky na dětství. Na to liteňské
z let 1853 až 1856 ale asi sotva a na
to ještě ranější v Ostředku u Bene-
šova, kde se 21. 2. 1846 narodil, už
vůbec ne. Pár kroků z Letné a byl na

Hradčanech, kde ve Vikárce točila
plzeňské na střídačku s otcem dcera
krasavice. Sourozenci Čechové,
Svatopluk a Vladimír se prý o její
přízeň poprali. Ani jeden, když šlo o
pěknou holku, neznal bratra.
V Ostředku, když se tam Svatopluk
narodil jako první ze sedmnácti sou-
rozenců,  byl jeho otec František Ja-
roslav Čech  hospodářským správ-
cem. Matka všech dětí F. J. Čecha
byla Němka Klara Raková. Svato-
plukův otec doplácel na panské slu-
žebnictví kočovnictvím po středních
Čechách, vyhnanstvím v Chorvatsku
a nakonec smrtí v Bukovině. Tolik
na vysvětlenou, proč Čechovi byli v
Litni jen tak krátce.       (Pokračování)

rudolf kAdEŘÁbEk, beroun

Svatopluk Čech, když šlo o pěknou holku, neznal bratra

Letos se již potřetí žáci liteňské školy účastní ce-
lostátní soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Témata
se týkají zdravého životního stylu a snaží se moti-
vovat žáky k uvědomění si odpovědnosti za vlast-
ní zdraví. Nedílnou součástí je prevence poruch
příjmu potravy a problémů způsobených nevhod-
nými stravovacími návyky. Soutěž je rozdělena do
třech kategorií podle věku: V 1. kategorii se utka-
jí  žáci 1. – 5. ročníků ZŠ, ve 2. kategorii soutěží
žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a srovnatelných ročníků ví-
celetých gymnázií. Pro střední školy je vyhrazena
3. kategorie. Zkraje února byla ukončena okresní
kola a my s napětím čekali, zda se nám i letos po-
daří postoupit do kola krajského. Povedlo se: po-
stoupila obě naše družstva! V krajském kole se až
do 15. 3. soutěží online formou na počítačích ve
školní učebně prostřednictvím internetového por-
tálu. V 1. kategorii nás reprezentují páťáci Aleš
Trna, Barbora Bučková a Jakub Soukup, kteří v
okresním kole získali plný počet (9 bodů). Ve 2.
kategorii držíme palce Monice Šmolcnopové (8.
třída), Pavle Kurendové (7. třída) a Matěji Ne-

zhybovi (7. třída). Postup do celostátního kola je
náš tajný cíl, takže všem přejme dobré nápady,
rychlou ruku a také trochu štěstí.
V úterý 12. 2. žáci naší školy absolvovali ekolo-
gický vzdělávací program Tonda Obal na cestách.
Děti si povídaly o tom, proč třídit odpady, co se z
nich vyrábí, nechyběly ukázky výrobků z recyklo-
vaných materiálů. Modrá, žlutá, černá, hnědá, bí-
lá, zelená, červená, oranžová jsou barvy sběrných
kontejnerů na jednotlivé typy materiálů - na sklo,
papír, plasty, nápojové kartony, nebezpečný, rost-
linný a směsný odpad. Něco jsme už věděli, vždyť
i ve škole třídíme, ale přesto jsme se mnoho no-
vého dověděli. Příjemně jsme si popovídali a bu-
deme se snažit přírodě zbytečně neubližovat. 

Hana HAVELkOVÁ, ZŠ Liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

K pravidelnému setkávání zve rodiče i děti Mateř-
ské centrum Tilia Liteň. Každé pondělí se koná od
9.20 do 10.20 v budově ZŠ Liteň cvičení pro rodi-
če a děti ve věku od 1,5 roku do 3,5 let. V rytmu
básniček a říkanek zdokonalují děti pohybové do-
vednosti, překonávají překážky opičí dráhy, cvičí
s padákem a poznávají  jiné pohybové aktivity. 
V budově bývalého učiliště se rodiče a děti pravi-
delně setkávají ve volně otevřené herně vybavené
kobercem, nábytkem a hračkami.  Herna je otev-
řená každý čtvrtek od 9.30 do 11.30. Jste srdečně
zváni, těšíme se na vaši účast. Bližší informace
poskytujeme na mcliten@seznam.cz. 

Text a foto Marcela MOurEČkOVÁ, Liteň

Na plese bude hrát Karavel
Na ples, který se koná v sobotu 2. 3. od 20.00 v
liteňské restauraci Ve Stínu lípy, vás srdečně
zvou Klub přátel školy při ZŠ F. J. Řezáče a měs-
tys Liteň. Čeká na vás bohatá tombola, k posle-
chu i tanci hraje Karavel.    Miloslav KLIMENT Beseda o odpadech.      Foto Helena ŘEZÁČOVÁ
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Chceme více peněz! píší starostové...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Ke druhé Zlínské výzvě jsem se sa-
mozřejmě připojil. Myslím, že by
navrhovaný systém rozdělování pe-
něz našemu regionu pomohl,“ potvr-
dil NN starosta Hlásné Třebaně Vni-
slav Konvalinka. Podobného názoru
je i starosta Řevnic Libor Kvasnička:
„Výzvu jednoznačně podporuji. Stá-
vající systém dotací v sobě skrývá
mnoho problémů a je zbytečně ad-
ministrativně složitý. Jsem přesvěd-
čen, že výzvu podpoří každý staros-
ta, jemuž leží v šuplíku projekt, kte-

rý musel zaplatit a s kterým neuspěl
při žádosti o dotaci.“ 

Starosta Zadní Třebaně Stanislav Ba-
líček výzvu schvaluje, ale má k ní

výhrady: „Žádání o dotace je zbyteč-
ně administrativně náročné, to je
pravda. Plošné rozdělování dotací by
ale zvýhodňovalo větší obce a města
(často i s větším zadlužením) na
úkor obcí, které potřebují investovat
do chybějící infrastruktury, jsou do-
brými hospodáři, ale nedisponují po-
třebnými penězi. Takže ano, jsem
pro zjednodušení administrace, ale
nikoliv na úkor spravedlivého rozdě-
lování evropských peněz.“
Druhá zlínská výzva chce navázat na
úspěch výzvy první, která se také
zrodila ve Zlínském kraji. V roce
2006 více než 1500 starostů začalo
vyžadovat změnu rozpočtového ur-
čení daní, které zvýhodňovalo roz-
počty velkých měst. V roce 2012
parlament schválil novelu, podle níž
se nyní daně rozdělují spravedlivěji.

Petra FrýdlOVá, (mif)

Černošice - Jedenáct evakuova-
ných, šest transportovaných do
nemocnice, dva zranění hasiči. Ta-
ková je bilance požáru hotelu Ka-
zín v Černošicích. Už druhého bě-
hem několika dnů!
V obou případech - 24. 1. i 8. 2. - po-
dle vyšetřovatele oheň způsobila ne-
správná instalace elektrického vodi-
če. U druhého požáru zasahovali ha-
siči z Řevnic, Radotína a Mokropes.
„Hořelo v 1. patře, silně zakouřená
ale byla celá budova,“ uvedl řevnic-
ký hasič Pavel Vintera s tím, že tři li-
dé před ohněm utekli na hřeben stře-
chy. Záchranáři v dýchací technice

dostávali obyvatele hotelu ven po-
mocí žebříků. „Evakuováno bylo 11
osob, šest z nich bylo převezeno do
nemocnic pro podezření z otravy zp-
lodinami,“ řekl Vintera a dodal, že
při záchranných pracech se zranili 2
hasiči; jeden skončil v nemocnici se
zraněním ruky. Po evakuaci zásaho-
vá jednotka prozkoumala půdu hote-
lu. „Byla povolána členka hasičské-
ho traumateamu, jež poskytla posti-
ženým psychologickou pomoc a se
starostou Černošic řešila jejich další
ubytování,“ doplnil Vintera. Přes
noc hotel »hlídali« dobrovolní hasi-
či z Mokropes.      Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje 
* O právních problémech bude s
návštěvníky kulturního centra Ga-
nesha v Dobřichovicích 3. 3. od
14.00 hodin besedovat Mgr. Vráblí-
ková. Martina JANOušOVá
* Program Říkanky a hrátky pro
nejmenší (4 – 12 měsíců) organizuje
každou středu od 9.15 rodinné cent-
rum Leťánek v Letech. Naučíte se
plno říkadel, písniček a pohybových
aktivit, které můžete dělat se svými
miminky, a zároveň podpoříte jejich
smyslový i pohybový vývoj. Pod-
robnější  informace na www.leta-
nek.cz. renata dudOVá
* Ředitelské volno z důvodu velké
nemocnosti zaměstnanců školy dos-
tali ve dnech 11. - 15. 2. žáci zadno-
třebaňské málotřídky. Škola i školka
byly uzavřené a žáci si tak o týden
prodloužili jarní prázdniny.        (pef)
* Při čištění jímky dezinfekcí Savo
v kombinaci s jinou chemikálií se 4.
února touto látkou nadýchal mladý
muž v Karlštejně. „Řevničtí záchra-
náři ho po ošetření transportovali do
berounské nemocnice,“ uvedl jejich
šéf Bořek Bulíček. (mif)
* Požár chaty v Řevnicích likvido-
vali 9. 2. řevničtí profesionální hasi-
či a jejich místní i dobřichovičtí do-
brovolní kolegové.  „Hořela dřevěná
stěna a část konstrukce střechy, oheň
vznikl od komína,“ sdělil řevnický
profesionál Pavel Vintera.         (mif) 
* do chaty v Hlásné Třebani se
vloupal neznámý zloděj. Poté na
tomtéž pozemku vypáčil petlice u tří
kůlniček a ukradl z nich ruční nářa-
dí, elektrický vařič, hrábě, vzdu-
chovku, propanbutanové lahve,
zahradnické nůžky a káru. „Vlastní-
kovi objektu způsobil škodu 24.000
Kč,“ řekla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová.       (mif)
* Auto Audi Q7 zaparkované před
domem v Zadní Třebani poškodil
neznámý vandal. Prořízl levou zadní
pneumatiku zn. Michelin a na le-
vých předních dveřích způsobil pra-
sklinu skla. Majiteli vznikla škoda
14.000 Kč.      Hedvika KASlOVá
* Muže bez řidičského průkazu při-
stihli 1. 2. v Karlštejně za volantem
oktavie místní policisté. „Zjistili
jsme, že kontrolovaný muž nesmí až
do března 2014 řídit motorová vo-
zidla,“ uvedla velitelka policistů
Hedvika Kaslová s tím, že řidiči by-
lo navíc v dechu naměřeno přes jed-
no promile alkoholu. (mif)

Řevnický záchranář Bořek Bulíček
při evakuaci hotelu. Foto ARCHIV

KARNEVAL V HLÁSKU. Karneval si 15. února užívaly děti v jesličkách i
školce Hlásek v Hlásné Třebani. Do masek se oblékli všichni - ten, komu
chyběla, si mohl vyrobit přímo na místě masku papírovou. „Tancovalo se,
zpívalo, hodovalo... Strávili jsme společně pěkný karnevalový den,“ sdělila
Veronika Vaculovičová z Hlásku s tím, že vlastnoručně vyrobené masky si
děti odnášely hrdě domů. (pef)                   Foto Veronika VACULOVIČOVÁ

Druhá zlínská výzva
My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Ne-
čase, aby při přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí:
1. respektoval potřeby regionů ČR a zaručil nárokové čerpání minimálně
65% prostředků alokovaných do Integrovaného operačního programu 2014-
2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce prostředků EU do území 
2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venko-
va ČR 2014-2020 výrazné zohlednění potřeb venkovských regionů ČR
3. zajistil co největší využití metody komunitně vedeného místního rozvoje
- tedy Místních akčních skupin, ve všech relevantních operačních progra-
mech tak, aby byl maximálně využit potenciál daného území

Anonymy putovaly
do koše, kam jinam?!
V minulých dnech dorazily na
adresu Našich novin hned dva
anonymní dopisy. Schválně, milí
čtenáři, uhádnete, od koho? Sp-
rávně - od příznivců budoucího
prezidenta Miloše Zemana.  Jeden
byl »podepsaný« 165 (prostodu-
chých) voličů prezidenta Zemana
ze Zadní Třebaně, druhý nebyl
podepsaný nijak. Zato byl plný
sprosťáren a urážek. 
Za dvacet čtyři let existence NN
už jsem to psal několikrát, ale
prostoduchým voličům Miloše Ze-
mana i jim podobným »hrdinům«
to znovu zopakuji: Žádné slušné
noviny, ty Naše nevyjímaje, se ně-
čím tak ubohým, jako jsou nepo-
depsané dopisy, nezabývají. Nere-
agují na ně, natož aby je zveřejňo-
valy. Anonymy, zdůrazňuji a vz-
kazuji všem jejich potenciálním
pisatelům, v Našich novinách kon-
čily, končí a budou končit – v koši!

Miloslav Frýdl, Naše noviny

Holky absolvovaly
»hudební maraton«
Druhý únorový týden se Holky v roz-
puku z Hlásné Třebaně opravdu ne-
nudily -  navštěvovaly jsme jednu ak-
ci za druhou. Nejprve jsme se sešly  v
hospůdce U Máni s kapelou Pozdní
sběr. Bylo tu devět muzikantů: čtyři
kytary, mandolína, harmonika, ban-
jo, housle a basa. A to už fakt znělo!
V pátek 15. 2. jsme  museli podpořit
naši oblíbenou kapelu Kapičky, která 
hrála na Smíchově v bývalém klubu
CI 5. Atmosféra byla jak se patří,
Kapičky rozparádily návštěvníky,
zpívalo se až do pozdních hodin. 
A aby toho nebylo dost, tak jsme ješ-
tě v sobotu 16. 2. vyrazili do Karlš-
tejna, kde vystupoval náš kamarád,
kytarista  Mirek Paleček. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Sněžení v polovině února velmi
zaměstnalo záchranáře. „Výrazně
přibylo dopravních nehod, hlavně
12. 2. - zasahovali jsme asi u dva-
ceti bouraček,“ uvedla mluvčí stře-
dočeské záchranky Tereza Janeč-
ková s tím, že zdravotníci také mno-
hem častěji než jindy vyjížděli k li-
dem, kteří se zranili na sněhu a
kluzkých chodnících. „Ošetřili jsme
přibližně patnáct zraněných - pře-
váželi jsme je na chirurgické ambu-
lance. Nejčastěji se jednalo o úrazy
končetin a hlavy,“ dodala.
Na snímku je úklid sněhu v Řevni-
cích. (mif)       Foto NN M. FRÝDL

Černošický hotel Kazín hořel. Už zase

Nový příděl sněhu zaměstnal záchranáře
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O tělo se starejte, jinak zátěž nezvládne!
RADKA GEFFERTOVÁ PROVOZUJE V ŘEVNICÍCH FYZIOTERAPEUTICKOU ORDINACI

Řevnice - Radka GeffeRtová
je fyzioterapeutka - vystudovala
příslušný obor na ftvS UK, má
desetiletou praxi a nyní provozuje
ordinaci v Řevnicích. Důraz klade
na péči o nastávajíci maminky a
nejmenší človíčky. 
Jednou ze specifických větví »vaše-
ho« oboru je fyzioterapie těhotných
žen. Mnohé ženy se právě v tomto
období  podobných zásahů obávají,
jak se na to díváte vy? 
Těhotenství pro ženu představuje
období plné změn - fyzických i psy-
chických. Pohybová soustava je zatí-
žena váhou plodu, uvolňují se svaly
i vazy, mění se postavení páteře a
kloubů.Tyto změny přinášejí bolesti
téměř u každé těhotné ženy. Já dopo-
ručuji těhotenská cvičení či gravid
jógu. S klientkami pak při bolestech
nacvičuji posílení pánevního dna,
správné dýchání, uvolňovací cviky
na páteř a kyčelní klouby. Používám
lehké mobilizace a techniky měk-
kých tkání. V posledním roce i mo-
derní kinezio - tejpy, pružné nalepo-
vací pásky, které podpoří a odlehčí
zatížené struktury. Některé techniky
jsou v období těhotenství kontraindi-
kované, spousta se jich ale provádět
může a těhotným ženám uleví od je-
jich potíží.
A odbobí po porodu? 
Po těhotenství a porodu se tělo pot-
řebuje dát do pořádku. Je to obrov-
ská zátěž na celý organismus. Při-
chází období možná ještě náročnější.
Ženy jsou většinu dne v předklonu, i
hodiny denně nosí miminko, sedí v

ne zrovna ideální pozici při kojení a
navíc se kvalitně nevyspí. Tělo opět
trpí. Je třeba posílit hluboké břišní
svaly, svaly pánevního dna, uvolnit a
zároveň zpevnit páteř. Ale samozřej-
mě - jsou to nádherná období každé
ženy, a když se pak na nás miminko
usměje, všechny bolesti mizí... 
Zajímal by mě odborný názor na
nyní oblíbené alternativní cesty -
šátkování, bezplenkovou metodu či
na pohled děsivé a médii odsuzova-
né točení miminky.
Žádným technikám se nebráním, po-
kud mi dávají smysl. Například šá-
tek jsem občas také používala. Je to

skvělá pomůcka na kratší procházky,
tam, kde neprojede kočár. Miminko
by ale v šátku nemělo být moc dlou-
ho. A pak mít možnost se přirozeně a
spontánně protáhnout na zemi. To je
pro správný vývoj miminka velmi
důležité. O létání miminek proběhla
asi před třemi lety silná kauza v mé-
diích. Dokonce došlo i na trestní oz-
námení. Tato metoda není popsaná
odborně, nejsou známé studie ani
důkazy, které by mě přesvědčily o
její bezpečnosti a prospěšnosti. Ne-

víme, jak vypadá dítě třeba v patnác-
ti letech, které jako miminko létalo.
Naopak zde vidím značná zdravotní
rizika. Časté změny rychlosti, držení
za ještě nezpevněné klouby, velká
odstředivá síla, to vše může na křeh-
kém tělíčku zanechat nevratná po-
škození. Stejně jako u »shaken baby
syndromu« je ohrožena krční páteř,
mícha, mozek i oči, navíc vazy a
svaly kloubů. Navázání kontaktu a
důvěry mezi miminkem a rodiči, jak
zmiňují zastánci metody létání, lze
dosáhnout mnoha jinými a bezpeč-
nými způsoby.
Já si bez své fyzioterapeutky život už
ani neumím představit. Lze v dneš-
ní vystresované době bez pravidel-
ného uvolňování se kvalitně žít? 
Současná doba přináší mnoho vý-
hod, ale pro naše tělo mnoho nevý-
hod. Pohybu ubývá, naopak přibývá
statické zátěže a jednostranných po-
hybů. Samotný každodenní několi-
kahodinový sed v kanceláři je pro tě-
lo destruktivní. Lidé by měli mít ne-
jen dobrou židli, ale hlavně na ní sp-
rávně sedět a kompenzovat tyto ho-
diny adekvátním pohybem. Přišla
doba, kdy je třeba se o své tělo sta-
rat. Jinak fyzickou ani psychickou
zátěž nezvládne a začne protestovat.
Tělo a pohybová soustava má svá
pravidla a potřebuje pohyb, relaxaci
i kontrolu. I auto přeci dáváme pra-
videlně do servisu, aby se nám nepo-
rouchalo!    Helena PeliKánová

Pronajmu: vhodné pro 1 osobu
v Řevnicích 1+K+K v přízemí rodinného
domu (kuchyň zařízená 17,5 m2, pokoj 

13 m2, koupelna 3 m2), společná prádelna,
sklep, zahrada a vstup 

- za 6.000 Kč + poplatky. Volné.

Tel.: 257 721 303, 605 128 725

V ORDINACI. Radka Geffertová při práci s klientkou.               Foto
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Řevnice - Exotického učitele mů-
žete potkat v řevnické základní
umělecké škole. Sedmatřicetiletý
Camilo CAllEr je po mamince
Čech, po otci Peruánec. Absolvent
pražské konzervatoře učí v Řevni-
cích na bicí nástroje.
Jak jsi se k »bubnům« dostal? 
K bicím nástrojům jsem se dostal až
někdy ve čtrnácti patnácti letech. Vi-
děl jsem vystoupení zahraniční ka-
pely na Staroměstském náměstí v
Praze, a tam mne zaujal bubeník.
Hned jsem zjistil, že je to nástroj,
který mě bude provázet celý život. V
hudbě jsem ale nebyl začátečník. Od
šesti let mě máma přihlásila na vio-
loncello, na které hraji více či méně
dodnes.
Co všechno v Řevnicích vyučuješ?
V řevnické ZUS vyučuji hru na bicí
a perkuse - tedy drobné rytmické ná-
stroje. A také na různé exotické nást-
roje - congas, djembe, cajon... 
Kromě učení veřejně vystupuješ či
doprovázíš jiné - viděla jsem tě s To-
mášem Klusem nebo na koncertě
Čechomoru. Jaká spolupráce pro
tebe je či byla tou nejdůležitější? A
kdo tě v hudbě nejvíc ovlivnil? 
Spolupráce s různými interprety naší
současné scény je zajímavá a leckdy
i obohacující. Nejkrásnější a doslova
srdeční záležitostí byla spolupráce se
Zuzkou Navarovou. S touto dámou,
kterou považuji za nejzásadnější a
nejpřínosnější českou zpěvačku,
jsem měl čest spolupracovat sedm
krásných let. Se spoluhráči její dop-
rovodné skupiny Koa jsme zažívali
spousty nádherných okamžiků. Rád
bych zmínil jejich jména: Franta Ra-
ba, Mario Bihari, Omar Khaouaj a
před nim ještě kolumbijský hráč na
kytaru a zpěvák Ivan Gutierrez. 
V hudbě mě v tomto období nejvíce
ovlivnila právě Zuzka a moji spolu-
hráči. V dětství se na mně díky vio-
loncellu »podepsal« poslech vážné,
nebo lépe řečeno klasické hudby.
Myslím, že to je základ. Byl jsem
ovlivněn Janáčkem, Dvořákem,
Martinů, Orffem, Ivesem, ale i

Pendereckym, Bachem, Bernstei-
nem. V pozdějším věku se k tomu
přidaly kapely Pink Floyd, Yes, Po-
lice, Queen, Michael Jackson a z
našich pak Stromboli, Pražský Vý-
běr, Psí vojáci, Vlasta Redl aj.
Je tvá muzika ovlivněna také tvým
peruánským původem? Cítíš v sobě
ten vliv?

Ovlivnění peruánskou hudbou poci-
ťuji až dnes, ale ne v nějaké dramtic-
ké míře. Je ovšem pravda, že jsme
jako malé děti byli s mými souro-
zenci zásobeni veškerou andskou
hudbou formou natáčených audio
kazet od táty přímo z Peru.
Jaký máš k této krásné zemi vztah? 
Peru je opravdu nádherná země plná

rozmanitostí a barev. Mým největ-
ším zážitkem během mého pobytu v
roce 2001 byla návštěva amazonské-
ho kmene Bora-nativo Bora, asi ho-
dinu cesty po jednom z přítoků Ama-
zonky u severovýchodního města
Iquitos. Už jen cesta na člunu a po-
zorování přebujelého, neučesaného
pralesa a vůně všech možných esen-
cí za neustále horkého a vlhkého
podnebí byla zážitkem. A samotný
výstup ze člunu do pralesa byl ohro-
mující. Za zvuku štěrbinových bub-
nů - což jsou vlastně dva vykotlané
kmeny vedle sebe a za zpěvu indián-
ských žen jsem vstupoval do nedo-
tčené oázy džungle. Vzpomínal jsem
v ten okamžik na Robinsona Cru-
seau. Kolem se hned vyrojil dav všu-
dypřítomných, pomalovaných dětí.
S nataženýma rukama nás žádaly o
almužnu - to je v této zemi poměrně
častý jev. Fotil jsem tehdy ještě na
kinofilm a zajímavé je, že mi po vy-
volání ani jedna fotka s těmito do-
morodci nevyšla... Škoda! Alespoň
se ale tento zážitek dochoval v mém
srdci a kmen Bora zůstal trošku ne-
dotčen medializací.
Doporučil bys cestu do Peru českým
turistům?
Určitě - Peru je opravdu nádhernou
zemí. Návštěvu bych doporučil už
jen pro to, aby si lidé uvědomili, v
jak krásných materiálních podmín-
kách zde v Čechách žijeme. Což se
bohužel nedá říci o těch duchovních.
Máš nějaký hudební sen? S kým by
sis chtěl zahrát nebo spolupracovat?
V hudbě bych nadále rád pokračoval
s těmi nejzásadnějšími lidmi - jak po
stránce hudební, tak lidské. Mám to
štěstí, že se mi to už dlouhou dobu
daří. Rád bych zmínil hudební pro-
jekt Bardolino, kde hraji po boku na-
prostých špiček: houslisty Pavla Fis-
chera a violoncellistky Margit Kle-
páčové. Ze světových jmen bych se
určitě nebránil spolupráci s lidmi ja-
ko jsou Sting, Stevie Wonder, Tanita
Tikaram anebo již bohužel zesnulý
Michael Jackson. Ty obdivuji!

Helena PElIKÁNOVÁ

Sněhová nadílka připravila
Dobřichovice o dva zápasy
Zima se opět vrátila a částečně ovlivnila přípravu
fotbalového mužstva Dobřichovic. Ve čtvrtek 7.
února se kvůli nezpůsobilému terénu nehrál pří-
pravný zápas s divizními Štěchovicemi, jenž se
měl konat na umělé trávě v Rynholci. 
Utkání mezi divizním týmem FK Neratovi-
ce/Byškovice a Sokolem Dobřichovice se 9. úno-
ra na umělé trávě v Neratovicích uskutečnilo -
skončilo nerozhodným výsledkem 2:2. Hosté
odehráli velmi dobrou partii a favorizovaným do-
mácím byli více než vyrovnaným soupeřem. Po-
zoruhodné je i to, že Dobřichovice nastoupily s
úplně novým týmem (z toho podzimního zbyli
pouze čtyři hráči), který se během zimní přípravy
teprve tvoří a sehrává. O branky Dobřichovic se
postarali Bureš a Herejt. 
Na sobotu 16. února bylo naplánováno přátelské
utkání divizní Aritmy s Dobřichovicemi. Jenže
sněhová nadílka mu opět vystavila stopku - do-
mácí z umělé trávy nestačili odhrabat sníh. 
V neděli 17. února Dobřichovičtí v roli domácích
přivítali na umělé trávě v Radotíně divizní muž-
stvo Rokycan. Hosté byli důraznější a zvítězili
4:1. Za domácí se trefil Bureš. 
V neděli 24. 2. se Dobřichovice utkají s Hořovic-
kem. Hraje se od 13.30 hodin v Radotíně.

Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Spolupráci se Stingem bych neodmítl!
V ŘEVNICKÉ ZUŠ VYUČUJE NA BICÍ NÁSTROJE »POLOVIČNÍ« PERUÁNEC CAMILO CALLER

BUBENÍK. Camilo Caller, po matce Čech, po otci Peruánec, učí v řevnické
»zušce«  na bicí nástroje. Foto ARCHIV

Výšlapem na hrad Karlštejn za-
vrší studenti a zahraniční i tu-
zemští účastníci světového sum-
mitu Mezinárodní konferenci
Berounská výzva 2013. 
Pochod nazvaný Záchrana hra-
du Karlštejn se uskuteční v pá-
tek 8. března. Za cíl výletu byla
vybrána jedna z nejnavštěvova-
nějších tuzemských památek.
Nachází se totiž také v průzkum-
ném území společnosti Basgas
Energia Czech, jež by v Českém
krasu ráda těžila zemní plyn.
„Plánujeme, že se do Karlštejna
sjedou středoškoláci a žáci ne-
jen z Berouna, ale i z dolního Po-
berouní a okrajových částí Pra-
hy. Přibližně v devět hodin se
pak účastníci pochodu vydají na
hrad Karlštejn,“ řekla Marcela
Bergerová, vedoucí petičního
výboru STOP HF Český kras.
Na nádvoří hradu čeká na turis-
ty speciální představení nazva-
né První hydrafrakční štěpení v
ČR. „Jde o performanci imitují-

cí hydraulické štěpení břidlic na
Karlštejně. Scénu sehraje herec
Petr Vacek z divadla Ypsilon se
svými kolegy,“ doplnil Jiří Ma-
lík z Koalice STOP HF s tím, že
na hradě pořídí účastníci spo-
lečné foto, budou se zde moci
občerstvit a zahřát čajem.
Sraz účastníků je v 9.00 na vla-
kovém nádraží v Karlštejně,
představení začne před 10. ho-
dinou, jakmile »pochod« dorazí.

Přijedou vědci i aktivisté
Mezinárodní konference Be-
rounská výzva 2013 se v Berou-
ně uskuteční od 6. do 8. 3. Sje-
dou se na ni přední světoví věd-
ci a aktivisté - smyslem je pod-
pořit spolupráci při zastavení
metody hydraulického štěpení
břidlic a dalších hornin v EU i
dalších zemích světa. Na setkání
má být založena celosvětová ko-
alici proti metodě tzv. hydrau-
lického frakování. Účastníci
konference vyzvou evropskou

komisi a europarlament, aby
doporučily členským státům za-
kázat tuto metodu na území EU.
V rámci konference se ve čtvrtek
7. 3. od 19.00 v berounském
Společenském domě Plzeňka us-
kuteční benefiční koncert Za ži-
vou vodu. „Právě podzemní vo-
da by v případě těžby břidlič-
ných plynů nebo dalších nerost-
ných surovin nebezpečnou me-
todou hydraulického štěpení by-
la podle odborníků ohrožena
nejvíc - hrozilo by její znečiště-
ní,“ uvedla starostka Berouna
Šárka Endrlová.
Za symbolický honorář na bene-
fiční akci vystoupí hvězdy popu-
lární hudby. Účast potvrdili Le-
ona Machálková, Markéta Kon-
vičková, Daniel Deyl, Jitka Ze-
lenková. „Účinkovat bude i dět-
ský sbor Chorus Angelus z Čer-
nošic,“ řekl producent koncer-
tu, obyvatel Karlštejna Janis Si-
dovský. Pavla ŠVÉDOVÁ, 

MěÚ Beroun 

Budou zachraňovat Karlštejn
NA KONCERTĚ ZA ŽIVOU VODU VYSTOUPÍ HVĚZDY POPULÁRNÍ HUDBY
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Bandy cup už vyhlíží letošního vítěze
ŠESTNÁCTÝ ROČNÍK TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI VYVRCHOLÍ V SOBOTU 23. ÚNORA PLAY-OFF

Řevnice - Šestnáctý ročník řevnic-
kého turnaje v pozemním hokeji
Bandy cup dospěl k finálovému
play-off. Po několikatýdenním
maratonu urputných bojů se v so-
botu 23. 2. rozhodne o vítězi.
Základní část soutěže vyhrálo druž-
stvo Bája Pic před celky IQ Ouvey,
Citrus Team a blink-OFF.
„Je vidět, že jde do tuhého,“ komen-
toval šestý hrací den, sobotu 9. 2.,
člen družstva Bája Pic a jeden z or-
ganizátorů turnaje Jiří Tlášek. „Padá
hodně gólů, výsledky jsou velmi za-
jímavé. Sluníčko nám tentokrát za-
padlo trošku dřív, a tak jsme poslední
zápas museli o týden odložit,“ dodal.
O týden později, v sobotu 16. 2.,
družstva uzavřela boje v základní čás-
ti Bandy cupu. Střelecky se v ní nej-
více dařilo Jiřímu Pitauerovi (31 bra-
nek), Janu Štechovi (19) a Michalu
Svitákovi (18). „Play-off bude určitě
vyrovnané a zajímavé, vyhrát může
letos opravdu každý,“ zve na finálo-
vé boje Tlášek.      Miloslav FrÝdL

JDE DO TUHÉHO. Letošní ročník řevnického Bandy cupu dospěl k finálo-
vému play-off. Hrát se bude v sobotu 23. února. Foto Pavel jíLeK

Třemi turnaji vstoupili kluci mladší
přípravky SK Černolice, již mají do-
mácí hřiště v Letech, do nového fot-
balového roku 2013. V prvním tur-
naji se rozkoukávali - skončili sed-
mí. V dalších dvou však kluci zabra-
li a vybojovali krásná druhá místa.

Turnaj 1. 2.  -  2. místo  v konku-
renci 7 družstev:
Černolice - Bohemians 1905 3:0
Loko Vltavín - Černolice 1:0
Radotín -  Černolice 1:1
Černolice  -  Stodůlky 5:0
Humpolec -  Černolice 2:0
Černolice  -  Bráník 6:0
Turnaj 26. 1. - 2. místo (8 týmů):
Tatran Rakovník - Černolice 0:0
Černolice - Vlašim 4:0
Černolice - Sokol Řepy 5:0
Viktoria Žižkov - Černolice 1:2
Meteor -  Černolice 1:4
Turnaj 12. 1. - 7. místo (10 týmů):
Dolní Počernice - Černolice 1:1
Černolice  -  Bráník 6:0
TJ Praga  -  Černolice 5:0
Černolice -  Nusle 2:4
Černolice  - Vonoklasy 4:0   

Petr STrnad, Lety

Naše noviny - XXIV. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých
čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam, M.

Kloubková - čestná členka; L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J.
Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,

257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex -
Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Objednávky inzerce a předplatného: inzerce@nasenoviny. Uzávěrka čísla 17. 2. 2013.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod

Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní 
středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží,

obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Malí letovští borci »vyřídili« Bohemians i Žižkov
FOTBALISTÉ Z LETŮ NA SILNĚ OBSAZENÝCH TURNAJÍCH SKONČILI DVAKRÁT DRUZÍ

Dobřichovický tenista vybojoval premiérový titul na turnaji v Americe!

Ostrovan v přípravě
porazil Hostivice 3:1
Třebanští fotbalisté jsou v plné pří-
pravě na jarní sezonu. Kromě pravi-
delných tréninků mají již na progra-
mu přípravné zápasy. V tom prvním
si na umělé trávě v Praze poradili s
Hostivicemi 3:1 - trefili se Palička,
Soukup a Burián. „Na první zápas po
čtyřech měsících měl jeho průběh
docela slušnou kvalitu. Mužem utká-
ní byl gólman Martin Görög,“ zhod-
notil utkání hrající trenér Jan Palič-
ka. Ve druhém přáteláku podlehl
OZT Vestci 2:3. Branky stříleli Hej-
lek a Burián. (Mák)

Premiérový titul na turnaji ve Spoje-
ných státech amerických oslavil na

konci loňského
roku mladý dob-
řichovický tenis-
ta Lukáš Doubek.
V Tampě na Flo-
ridě se zúčastnil
turnaje Boy´s  14
Northdale cup a v
kategorii do 14

let si postupně poradil se všemi svými
soupeři.
Ještě předtím Lukáš absolvoval Me-

zinárodní mistrovství  USA – Eddie
Herr International CUP 2012. Konalo
se v Bradentonu na Floridě a tak, jako
každý rok, šlo o přehlídku nejlepších
juniorských hráčů z celého světa.
Účast na takové akci je odměnou za
poctivý přístup a - hlavně - za dobré
výsledky. Z každé země je možné při-
hlásit pouze tři hráče. Pro  přijetí  do
turnaje je rozhodující žebříčkové po-
stavení v ČR. Proto se mohl přihlásit
i dobřichovický Lukáš Doubek, které-
mu patří aktuálně 9. příčka českého
žebříčku. Lukáš se na »juniorském

mistrovství světa« rozhodně neztratil
- po výborných výsledcích se probo-
joval až do čtvrtého kola, kde podlehl
domácímu Kozlovovi.
I. kolo Doubek - Bernard  (USA)  
6-0, 6-0
II. kolo  Doubek - Faris Khan (Indie)
6-4, 6-1
III. kolo Doubek - Shoichiro Morita
(Korea) 6-2, 6-1
IV. kolo Doubek – Kozlov (USA ) 
4-6, 3-6        Helena PELIKÁNOVÁ,
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Šestý hrací den, sobota 9. 2.
blink-OFF - Bája Pic 2:5
Kojoti - IQ Ouvey 4:4
Samotáři - Citrus Team 2:2
Boston - IQ Ouvey 1:3
blink-OFF - Kojoti 6:3
Samotáři - Bája Pic 1:1
Boston - Citrus Team 0:3
IQ Ouvey - Citrus Team 1:6
blink-OFF - Boston 4:1
Bája Pic - Kojoti 9:2
Samotáři - IQ Ouvey 2:3
Citrus Team - blink-OFF 9:2
Boston - Bája Pic 0:5
Sedmý hrací den, sobota 16. 2.
IQ Ouvey - blink-OFF 4:3
Bája Pic - Citrus Team 3:2
Kojoti -Boston 2:4
Samotáři - blink-OFF 2:1
IQ Ouvey - Bája Pic 2:1
Citrus Team - Kojoti 3:4
Boston - Samotáři 3:4
blink-OFF - Bája Pic 1:2
Kojoti - IQ Ouvey 3:6
Samotáři - Citrus Team 2:2
Boston - IQ Ouvey 0:5
blink-OFF - Kojoti 4:1
Samotáři -Bája Pic 0:2

NA TURNAJI. Malí letovští fotba-
listé na jednom z turnajů.
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